
 

 

Kerangka Acuan Kegiatan 

SEMINAR DAN LOKAKARYA 

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN MULTI PIHAK 

UNTUK KOLABORASI PENGELOLAAN  HUTAN  BATANG 

TORU  

 
1. Pendahuluan 

Kawasan hutan Batang Toru Blok Barat merupakan salah satu kawasan hutan 

penting bagi keragaman hayati yang tersisa di Sumatera Utara. Kawasan ini 

merupakan habitat bagi setidaknya 67 jenis mamalia, 287 jenis burung, 110 jenis 

herpetofauna dan 688 jenis tumbuhan. Di samping Orangutan Sumatera, kawasan ini 

juga menyimpan populasi flora dan fauna lainnya yang secara global terancam 

punah, seperti: Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), Tapir (Tapirus indicus), 

Kambing Hutan (Naemorhedus sumatraensis), Elang Wallacea (Spizateu nanus), puspa 

terbesar dan terpanjang di dunia, yaitu Raflesia gadutnensis dan Amorphaphalus baccari 

dan Amorphophalus gigas (Perbatakusuma, dkk. 2006).  

Kawasan ini juga merupakan kawasan penting bagi masyarakat di 

sekitarnya. Menurut Anggraeni dan Midora (2006), kurang lebih 344.520 jiwa atau 

81.870 Kepala Keluarga yang menerima manfaat atau kerugian yang ditimbulkan 

oleh eksistensi atau hilangnya hutan alam di kawasan hutan Batang Toru. Dari hasil 

valuasi nilai ekonomi di kawasan hutan Batang Toru diperlukan , karena beberapa 

pertimbangan-pertimbangan penting yang dilakukan Conservation International 

(2006) menyimpulkan total nilai ekonomi  nilai guna tak langsung  dari kawasan ini 

(seperti untuk penahan bencana, pengatur air, dan pencegah erosi) mencapai Rp. 

69.212.225.920 per tahunnya dan total nilai guna langsung (seperti: hasil hutan kayu, 

pariwisata, PLTA, PLTP, dan tambang emas) mencapai Rp. 3,563,078,680,128 per 

tahunnya. Sehingga nilai total ekonomi kawasan ini sebesar Rp. 3,632,290,906,048 per 

tahun.  

Di sisi lain kemajemukan  ancaman dan konflik merupakan tantangan yang 

harus diatasi dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Disisi lain, kawasan hutan ini 

belum mempunyai satu unit pengelolaan kawasan untuk melindungi habitat 

orangutan Sumatera dalam jangka panjang.  Status kawasan hutannya terdiri dari 

hutan lindung, hutan produksi dan hutan suaka alam yang terletak lintas kabupaten, 

yaitu Kabupaten-kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah.  

Kondisi faktual di lapangan  ini merefleksikan bahwa pengelolaan konservasi 

terhadap Kawasan Hutan Batang Toru  memerlukan model pengelolaan yang 

berbeda. Pengelolaan kolaboratif merupakan model yang dirasakan paling sesuai 

dalam mengatasi konflik kepentingan di Kawasan Hutan Batang Toru. Model 

pengelolaan ini akan meningkatkan  kontrol  yang berimbang antara masyarakat,  

pemerintah, lembaga swadaya masyarakat  dan sektor swasta dalam pengelolaan 

sumberdaya alam  Kawasan Hutan Batang Toru, selain juga akan mencegah 

sumberdaya alam ke arah “sumber daya terbuka“ yang eksploitatif dan akan 

mengakibatkan kehancuran dan memusnahkan habitat Orangutan Sumatera serta 

keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya. Beberapa pertimbangan 



 

penting dalam mengembangkan pengelolaan kolaboratif di Kawasan Hutan Batang 

Toru adalah sebagai berikut: 

a. Konservasi Kawasan Hutan Batang Toru memerlukan pendekatan yang multi-

disipliner.  Dengan demikian, efektivitas keberhasilan gerakan konservasi sangat 

ditentukan dengan seberapa besar tingkat sinergisitas antar disiplin ilmu baik 

murni maupun terapan dalam mendukung upaya konservasi; 

b. Keberhasilan upaya konservasi kawasan Hutan Batang Toru adalah 

keberhasilan kolektif para pihak.  Karena sangat jarang terjadi konservasi 

merupakan buah dari kerja individu maupun satu institusi saja.  Keberhasilan 

kolektif hanya dapat dilakukan, ketika telah mengkristal kesadaran kolektif 

konservasi dari para pihak untuk bersama-sama menjaga keutuhan  ekologis 

kawasan Hutan Batang Toru; 

c. Kesadaran kolektif konservasi adalah kesadaran akan ’conservation common 

agenda’ yang  merupakan agenda bersama para pihak dalam konservasi kawasan 

Hutan Batang Toru. Tanpa disepakatinya agenda bersama yang terbuka, 

partisipatoris dan bertanggung-gugat, maka gerakan kolektif konservasi di 

Kawasan Hutan Batang Toru kurang mendapatkan hasil yang kurang berarti; 

d. Agenda bersama dalam konservasi Kawasan Hutan Batang Toru hanya bisa 

dibangun atas dasar mutual respect  dan mutual trust di antara para pihak dalam 

konservasi kawasan tersebut. Tanpa adanya hal tersebut, maka upaya 

konservasi tidak akan pernah memiliki pondasi yang mengakar pada tataran 

grass-root sekaligus menggantung pada tataran kebijakan.  Mutual respect dan 

mutual trust hanya bisa dibangun melalui proses komunikasi sosial dan 

kolaborasi kegiatan konservasi yang mencerdaskan dan berpegang pada 

prinsip-prinsip dasar dalam upaya mencapai tujuan bersama dengan saling 

memberikan tanggungjawab, otoritas, dan tanggunggugat, saling menghormati, 

saling percaya, saling menguntungkan , serta saling memperkuat di antara para 

pihak”; 

e. Konservasi Kawasan Hutan Batang Toru mensyaratkan pendekatan yang lintas 

institusi dan lintas sektor pembangunan  yang multi-layer.  Oleh karena itu, 

konservasi Kawasan Hutan Batang Toru perlu bergerak di tataran praktis 

sampai dengan tataran kebijakan; dari lokal ke regional, nasional dan global. 

Sebagai konsekuensinya, konservasi Kawasan Hutan Batang Toru sebaiknya 

dilakukan oleh jaringan praktisi-profesional di seluruh layer secara sinergis dan 

saling menguatkan. 

Melalui sebuah proses konsultasi yang intensif dengan para pihak, telah 

berhasil disusun sebuah dokumen rencana aksi konservasi multipihak untuk 

kawasan ini. Rencana aksi konservasi ini 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 kaitan implementasi rencana aksi konservasi multipihak tersebut, 

dipandang perlu pembentukan sebuah institusi atau lembaga  multi pihak yang akan 

menjadi media membangun koordinasi dari kolaborasi pelaksanaan rencana aksi 

tersebut.  Kolaborasi pengelolaan Kawasan Hutan Batang Toru menjadi penting 



 

guna keterlibatan para pihak, baik dari komunitas masyarakat di sekitar kawasan, 

kelompok privat, pemerintah daerah dan organisasi non pemerintah, perguruan 

tinggi, amatlah penting dalam menentukan bentuk dan kelengkapan kelembagaan 

yang sesuai bagi lembaga ini. Guna mendukung upaya di atas, beberapa lembaga 

non pemerintah yang memiliki perhatian pada kawasan ini, diantaranya:  OCSP-

USAID, Conservation International Indonesia, Yayasan Ekosistem Lestari – SOCP, 

Yayasan Pusaka Indonesia dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 

(Bapedalda) Sumatera Utara,  menyusun sebuah strategi bersama dalam 

membangun proses pembentukan kelembagaan kolaboratif multi pihak.. 

Sebagai bagian dari stategi bersama yang disusun di atas, sebagai salah satu 

tahap awal dilakukan Seminar Pengelolaan Kolaboratif Manajemen Pengelolaan 

Kawasan Hutan Konservasi. Dalam kegiatan ini, akan dilakukan penggalian 

informasi dari para aktor yang sudah memulai ataupun melaksanakan inisiatif 

pengelolaan kolaboratif, dimana hasil pembelajarannya akan menjadi bekal dalam 

pembentukan lembaga sejenis bagi Hutan Batang Toru. 

 

2. Tujuan 

• Mengenal konsep, aturan yang berlaku  dan kemajuan implementasi pengelolaan 

kolaborasi konservasi kawasan di Indonesia 

• Menggali hikmah pembelajaran dari berbagai lokasi lain yang telah 

mengupayakan pengelolaan kolaboratif  konservasi kawasan (bentuk 

kelembagaan, aturan hukum, akuntabilitas, representasi, dll) 

 

3. Sasaran  

a.  Teridentifikasikannya pengalaman menyangkut: kekuatan dan kelemahan 

bentuk kelembagaan kolaboratif yang ada, potensi pendanaan fungsi dan 

program yang dapat menjadi masukan dalam pembentukan lembaga pengelola 

kawasan Hutan Batang Toru; 

b.  Teridentifikasikannya tantangan dan hambatan dalam pembentukan lembaga 

pengelolaan kolaboratif; 

c.  Terkonsolidasikannya pemahaman menyangkut pengelolaan kolaboratif kepada 

para pihak yang berkepentingan pada keberlanjutan hutan Batang Toru 

d.  Teridentifikasi dan rekomendasi bentuk kelembagaan  kolaboratif yang paling 

sesuai dengan kondisi Kawasan Hutan Batang Toru.. 

e. Terbentuknya Tim Lintas Pelaku guna meneruskan proses pembentukan 

kelembagaan kolaboratif kawasan hutan Batang Toru 

 

4. Waktu dan Tempat  Kegiatan 

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 20 – 21  Januari 2009 di Hotel Sibayak  Kota 

Brastagi  Provinsi Sumatera Utara  

 

 

5. Agenda dan Alur Proses Kegiatan 

 Kegiatan ini terbagi dalam dua bagian, yakni: 

1. Seminar yang akan menghadirkan beberapa narasumber dari beberapa institusi 

yang sudah mengagas ataupun sudah melakukan pengelolaan kolaboratif di 

Indonesia, diantaranya: 



 

a. Friend of Kutai, berbagi dari pengalaman TN Kutai 

b. Badan Pengelola Sungai Wein, berbagi dari pengalaman HL Sungai Wein 

c. Konsorsium Gedepahala, berbagi dari pengalaman dari TN Gede, TN 

Pangrango dan TN Halimun 

d. Yayasan Tesso Nilo/ WWF Indonesia, berbagi dari pengalaman dari Taman 

Nasional Tesso Nilo 

e. Conservation International, berbagi dari pengalaman dalam mempraksai 

kelembagaan  kolaboratif kawasan  konservasi laut daerah 

f. The Nature Conservancy, berbagi dari pengalaman dari TN Komodo 

g. Perhimpunan Burung Indonesia, berbagi dari pengalaman dari simpul 

pengelolaan kolaboratif  di Indonesia dan Taman Nasional Aketajawe - 

Lolobata 

2. Lokakarya akan lebih diarahkan untuk mengkonstruksikan masukan-masukan 

dari pengalaman yang dipaparkan dalam kegiatan seminar. Informasi yang akan 

dikelola menyangkut pada tiga aspek besar, yakni: 

a. Bentuk Kelembagaan dan Kebijakan yang Dibutuhkan 

Pertanyaan kunci yang digali: Apa kelebihan dan kekurangan dari masing-

masing bentuk kelembagaan? Kebijakan apa yang dibutuhkan dalam 

pembentukan masing-masing bentuk kelembagaan? Bagaimana proses 

pembentukannya? 

b. Potensi pendanaan dan sistem akuntabilitas 

Pertanyaan kunci yang digali: Apa saja pendanaan potensial yang tersedia 

(apa yang diperbolehkan atau apa yang tidak diperbolehkan)? Bagaimana 

sistem akuntabilitas yang dibangun?  

c. Fungsi dan program yang dilakukan 

Pertanyaan kunci yang digali: Apa fungsi dan peranan dari masing-masing 

bentuk kelembagaan dalam mendukung konservasi kawasan ? Apa program 

yang menonjol dan berdaya manfaat tinggi dari masing-masing bentuk 

kelembagaan? 

 

6. Panitia Pelaksana dan Kesekretariatan 

Panitia pelaksana lokakarya adalah Orangutan Conservation Service Program – 

USAID dan Conservation International Indonesia 

 

Sekretariat Panitia Penyelenggara :  

� Orangutan Conservation Service Program – USAID 

Jalan.  Slamet Riyadi No.  6   Medan –   Tel: 061 456 3876  ---  Fax:  061 45102884 

Kontak : Erwin Alamsyah  (081361325916) 

               Pahrian Siregar      (081533166722) 

� Conservation International Indonesia 

Jl. Rajawali No. 30 Medan 

Telp 061 -  8454534  Fax  061 – 8443836   

Kontak : Tengku Afriyenni (HP:08126493407), e-mail : 

tafriyenni@conservation.org 

Fasilitator :  Panitia Penyelenggara  



 

Tim Perumus (tentatif) :   OCSP – USAID, Conservation International dan 

perwakilan peserta yang disepakati oleh peserta 

 
7. Ketentuan-ketentuan  bagi Peserta 

Ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap peserta adalah sebagai berikut : 

a. Bagi peserta yang berasal dari luar/dalam   kota Medan akan disediakan 

penginapan; 

b. Panitia hanya menanggung 1 orang peserta dari masing-masing instansi/lembaga 

dari luar Kota Medan  Adapun fasilitas yang disediakan panitia meliputi: 

• Tiket perjalanan (pulang-pergi) lengkap dengan pembuktian. Untuk pesawat 

dilengkapi dengan boarding pass dan airport tax dan invoice. 

• Akomodasi hotel 1 kamar untuk 2 orang. Jika peserta menginginkan 1 kamar 

sendiri, panitia bersedia memesankan, tatapi diluar tanggungan panitia. 

• Konsumsi selama acara berlangsung dan bahan seminar dan lokakarya 

c. Selain biaya-biaya tersebut diatas tidak ditanggung panitia pelaksana; 

d. Panitia tidak menanggung peserta tambahan di luar  undangan yang 

ditetapkan; 

e. Guna proses penggadaan, bagi para peserta yang menjadi nara sumber / 

pemakalah harap dapat menyampaikan naskah makalah paling lambat 3 

(tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan kepada panitia pelaksana 

berbentuk hardcopy maupun softcopy dan bahan presentasi format 

powerpoint ditujukan ke Sekretariat Panitia.  

f. Peserta dapat mengikuti secara penuh seluruh proses seminar dan 

lokakarya; 
g. Peserta diharapkan mengirimkan lembar konfirmasi ini kepada panitia 4 hari 

sebelum kegiatan berlangsung. Lembar konfirmasi dapat di sampaikan melalui 

Fax:  061 45102884  atau Email : . Erwin_Alamsyah@dai.com 

h. Panitia tidak menanggung uang saku dan keperluan pribadi yang dikeluarkan 

peserta selama acara berlangsung (seperti: telepon, mini bar, laundy dll) 

i. Informasi dan konfirmasi kehadiran dapat menghubungi  Erwin Alamsyah  

(081361325916)  

 



 

8. Peserta 

 

Representasi para pihak Jumlah 

Pemerintah Propinsi Sumatera Utara  

1. Sekda/ Asisten 2 Sekda SU 1 orang 

2. Bapedalda  2 orang 

3. Bappeda 1 orang 

4. Dinas Kehutanan 2 orang 

5. Biro Hukum Sekda 1 orang 

6. DPRD 2 orang 

Perwakilan Dephut di Sumut  

1. BB BKSDA 1 orang 

2. BPKH 1 orang 

3. BP DAS Barumun-Batang Gadis 1 orang 

Perwakilan Masyarakat di sekitar kawasan  

1. Tapsel 5 orang 

2. Taput 5 orang 

3. Tapteng 5 orang 

Perwakilan Pemda di sekitar kawasan  

1. Bupati/ Wakil Bupati/ Sekda/ Asisten 2 Sekdakab 3 orang 

2.  Bappeda 3 orang 

3. Bappedalda/ Kapedalda 3 orang 

4. Dinas Kehutanan/ Dinas Kehutanan dan Perkebunan 3 orang 

5. DPRD 3 orang 

Perwakilan kelompok privat  

1.  Oxiana/ Agincourt 1 orang 

2. PLN – PLTA Sipansihaporas 1 orang 

3. Medco Geothermal Energy/ SOL 1 orang 

4. HPH  PTTeluk Nauli 1 orang 

5.  PTPN 4 1 orang 

Perwakilan  kelompok masyarakat sipil  

1. Yayasan Pusaka Indonesia 1 orang 

2. Yayasan Samudera 1 orang 

3. Yayasan Lintas Cakrawala 1 orang 

4. Diakonia HKBP 1 orang 

5. Petra/ YES 1 orang 

6. KSPPM 1 orang 

7.  Conservation International 2 orang 

8.  OCSP  2 orang 

9. YEL/ SOCP 2 orang 

10. Bitra 1 orang 

11. Lembaga Pemangku Adat Tapsel 1 orang 

Perwakilan  akademisi  

1. FISIP Antropologi USU 1 orang 

2. FISIP Antropologi Unimed 1 orang 

3. Faperta-Kehutanan USU 1 orang 

4. FMIPA Biologi USU 1 orang 

Total 65 orang 

 



 

9. Agenda  Acara 

 

Waktu Acara Penanggung 

jawab 

Hari Pertama   

09.00-10.00 Makalah Pembukaan oleh Kepala Badan 

Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah 

 

10.00-10.30 Rehat kopi  

10.30-13.00 Seminar Sesi 1 

Berbagi dari pengalaman TN Kutai 

Berbagi dari pengalaman HL Sungai Wein 

Berbagi dari pengalaman dari TN Gede, TN 

Pangrango dan TN Halimun 

Moderator 

13.00-14.00 Istirahat Siang  

14.00-17.30 Seminar Sesi 1 

Berbagi dari pengalaman dari Taman Nasional 

Tesso Nilo  

Berbagi dari pengalaman dari inisiasi 

pengelolaan kolaborasi konservasi laut daerah 

Berbagi dari pengalaman dari TN Komodo 

Berbagi dari pengalaman dari simpul 

pengelolaan kolaboratif dan TN. Aketajawe - 

Lolobata 

Moderator 

17.30-20.00 Istirahat sore  

20.00-22.00 Forum bebas 

(Panitia memfasilitasi diskusi-diskusi informal 

antara para pihak yang ada dengan para 

pembicara) 

Panitia 

Hari Kedua   

09.00-13.00 Diskusi Kelompok Fasilitator 

13.00-14.00 Istirahat Siang  

14.00-17.00 Diskusi Pleno  

Penyusunan Kesepakatan dan Rekomendasi 

Para Pihak tentang Kelembagaan  Kolaborasi 

Multi Pihak  Hutan Batang  Toru 

Fasilitator 

17.00-17.30 Pembacaan Kesepakatan dan Rekomendasi 

Para Pihak  

Penutupan oleh Kepala Badan Pengendalian 

Dampak Lingkungan Daerah 

 

17.30-20.00 Istirahat sore  

20.00-22.00 Forum bebas 

(Panitia memfasilitasi diskusi-diskusi informal 

antara para pihak yang ada dengan para 

pembicara) 

Panitia 

 



 

LEMBAR KONFIRMASI PESERTA * 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

 

Nama   : ………………………………………………… 

Instansi/Lembaga : ………………………………………………… 

Alamat lembaga : ........................................................................... 

No. Telp/Fax/Hp : ………………………………………………… 

Alamat email  : ....................................................................... 

 

Menyatakan  : 
Hadir Tidak Hadir

 

Sebagai   :  Peserta Biasa / Nara Sumber  

 

Pada acara SEMINAR DAN LOKAKARYAPEMBENTUKAN KELEMBAGAAN 

MULTI PIHAK UNTUK KOLABORASI PENGELOLAAN  HUTAN  BATANG 

TORU di Kota Brastagi Propinsi Sumatera Utara  tanggal 20  - 21  Januari 

2009 

 

Tiba di Medan  : …. Januari 2009  

 

Hotel di bookingkan : 
Sendiri Panitia

 

 

…………………..Januari 2009 

 

 

(………………………………) 

 

 

* Peserta diharapkan mengirimkan lembar konfirmasi ini kepada panitia 4 hari 

sebelum kegiatan berlangsung. Lembar konfirmasi dapat di sampaikan melalui Fax:  

061 45102884  atau Email : . Erwin_Alamsyah@dai.com 

 

 

 


