
Panduan Umum 

NILAI KONSERVASI TINGGI

Panduan praktik yang baik 
pengelolaan adaptif NKT

2017

BAHASA INDONESIA

PENGELOLAAN & PEMANTAUAN



ii

Editor: Ellen Brown dan Michael Senior

Saran kutipan: Brown, E. dan M.J.M. Senior. 2014 
(September). Jaringan Sumberdaya NKT.

Ucapan terima kasih: Editor ingin berterima kasih kepada 
Robin Abell, Tom Clark, Hans Joachim Droste, Chris Henschel, 
Nigel Dudley, Anders Lindhe, Pasi Miettinen, Surin Suksuwan 
dan Timothy Synnott karena telah membaca dengan 
seksama dan memberikan komentar berharga selama 
penyusunan dokumen ini. Ucapan terima kasih khusus untuk 
Fern Lee untuk desain dan tata letakdokumen finalnyayang 
kreatif.

Penyusunan dokumen ini dipimpin oleh Proforest mewakili 
Jaringan Sumberdaya NKTdengan pendanaan dari:WWF 
Swedia, Ikea dan Proforest.



iii

Latar belakang dokumen ini

Pada tahun 2013, Jaringan Sumberdaya Nilai Konservasi Tinggi (NKT) menerbitkan 
pedoman pengguna praktis untuk penafsiran dan identifikasi umum NKT, yang dikenal 
sebagai  Panduan Umum Identifikasi NKT. Penyusunan dokumen ini didorong oleh 
pembaharuan definisi NKT (FSC 2012a.) dan semakin meningkatnya penggunaan 
pendekatan NKT dalam berbagai konteks sertifikasi (misalnya, kehutanan, kelapa sawit, 
kedelai). Sebagai kelanjutan publikasi tahun 2013, Jaringan Sumberdaya NKT sekarang 
telah menyusun panduan pengelolaan dan pemantauanNKT yang telah diperbarui ini untuk 
digunakan sebagai pendamping panduan identifikasi.

Kegunaan dokumen ini
Dokumen ini menyediakan panduan umum pengelolaan dan pemantauan NKT. Panduan 
ini disusun berdasarkan dokumen panduan yang dibuat oleh Proforest (2008 a dan b), 
makalah kerja Timothy Synnott (2012), serta konsultasi dengan pakar NKT dan para 
pemangku kepentinganterkait.

Berbagai contoh dalam dokumen ini dimaksudkan untuk memberikan ilustrasi strategi 
serta preskripsi pengelolaan dan pemantauan berbeda yang digunakan oleh perusahaan-
perusahaan produksi di lapangan. Namun, efektivitas preskripsi dan strategi tersebuttidak 
dievaluasi atau diverifikasi oleh Jaringan Sumberdaya NKT, dan Jaringan Sumberdaya NKT 
tidak mendukung perusahaan-perusahaan yang contohnya digunakan dalam dokumen 
ini. Teksnya menyediakan panduan umum yang berlaku di tingkat global. Para pengelola 
didorong untuk mencari panduan khusus sektor dan khusus skema sertifikasi jika tersedia. 
Konteks pengelolaan bersifat unik dan responnyaseringkali perlu disesuaikan sesuai 
dengan kasusnya.

Sasaran pengguna dokumen ini
Dokumen ini terutama ditujukan untukpengelola sumber daya dan penilai NKT. Lembaga 
Penilaian Kesesuaian (lembaga sertifikasi) dan auditor juga dapat mengambil manfaat 
dari panduan ini. Namun, dokumen ini tidak dimaksudkan untuk dijadikan acuanaudit 
secara langsung(seperti halnya sebuah standar), namun lebih merupakansebuah dokumen 
pemandu, yang menyediakan rekomendasi praktik yang baik.

Jaringan Sumberdaya NKT mendorong penggunaan dokumen ini dan menyambut baik 
umpan balik mengenaipenerapan praktisnya, untuk dijadikan rujukan versi masa depannya. 
Silakan kirim komentar atau pertanyaan ke info@hcvnetwork.org

Dibentuk pada tahun 2006, Jaringan Sumberdaya NKT adalah sebuah organisasi 
berbasis piagam yang terdiri dari jaringan anggota, termasuk perwakilan perusahaan 
produsen, LSM, organisasi penelitian, auditor dan praktisi lainnya, yang memiliki 
kesamaan misi melestarikan nilai-nilai lingkungan dan sosial yang luar biasa dan/
atau penting, sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung 
jawab. Jaringan Sumberdaya NKTdipimpin oleh Komite Manajemen yang terdiri dari 
LSM lingkungan dan sosial, perwakilan sektor swasta dan organisasi multilateral. Untuk 
informasi lebih lanjut kunjungi www.hcvnetwork.org

Dokumen ini terdiri dari empat bagian utama:

• Bagian 1: Pendahuluan dan tinjauan pengelolaan dan pemantauan NKT.
Bagian 2: Pengelolaan NKT: unsur-unsur rencana pengelolaan dan membuat 
sistem pengelolaan. 

• Bagian 3: Pemantauan NKT: apakah pengelolaan sudahefektif?
• Bagian 4: Pengelolaan adaptif NKT: menggunakan hasil-hasil pemantauan 

untuk meningkatkan pengelolaan.
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Akronim dan singkatan

ALS Skema Lisensi Penilai (Jaringan Sumberdaya NKT)

d.p.l Di atas permukaan laut

PADIATAPA Persetujuan atas dasar informasi Awal Tanpa Paksaan

FSC  Forest Stewardship Council 

SIG Sistem Informasi Geografis

NKT Nilai Konservasi Tinggi

IFC International Finance Corporation

IUCN International Union for Conservation of Nature

MoU Nota Kesepahaman

UP Unit pengelolaan

HHBK Hasil Hutan Bukan Kayu

P&C Prinsip dan kriteria (misalnya, dari FSC) 

PA Kawasan lindung

RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil

RTE Langka, terancam atau hampir punah (merujuk pada spesies atau 
ekosistem) 

SLIMF Hutan yang dikelola dalam skala kecil dan intensitas rendah 

SOP Prosedur operasi standar

TNC The Nature Conservancy

WCS Wildlife Conservation Society

WHO Organisasi Kesehatan Dunia

WWF Worldwide Fund for Nature (World Wildlife Fund)

ZSL Zoological Society of London
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1 Pendahuluan
Bagian 1 memberikan gambaran tentang pendekatan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) 
yang bertujuan mempertahankan dan/atau meningkatkan enam nilai-nilai yang telah 
ditetapkan dan langkah-langkah dalam proses NKT termasuk identifikasi, pengelolaan dan 
pemantauan. Sejak Forest Stewardship Council (FSC) pertama kali mengembangkan 
pendekatan NKT pada akhir tahun 1990an, pendekatan ini telah digunakan untuk 
mengidentifikasi dan mengelola nilai-nilai lingkungan dan sosial yang luar biasa dan/
atau penting di lanskap produksi. NKTsaatini digunakan secara luas dalam standar 
sertifikasi (kehutanan, pertanian, dan beberapa sistemperairandan secara lebih umum 
dalam kebijakan pencarian sumber bahan baku (sourcing policy) dan produksiserta dalam 
perencanaan konservasi. Dalam beberapa tahun terakhir, anggota Jaringan Sumberdaya 
NKT, praktisi NKT dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya telah menyatakan 
kekhawatiran mereka bahwa pendekatan NKT belum diterapkan secara konsisten di semua 
sektor sumber daya alam atau dalam kondisi geografis yang berbeda.

Mengingat definisi global NKT baru-baru ini telah diubah sebagai bagian dari revisi 
Prinsipdan Kriteria (P&C) FSC v. 5.0 pada tahun 2012, dan pendekatan NKT semakin 
banyak diadopsi oleh berbagai inisiatif, sekarang menjadi saat yang penting untuk 
memperbaharui panduan yang ada saat ini.Dokumen ini tidak dimaksudkan untuk 
sepenuhnya menggantikan dokumen panduan yang ada, tetapi menyediakan pedoman 
mengenai definisi NKT yang telah diperbaharui. Para praktisi harus mencari panduan yang 
khusus untuk sektor dan/atauskema sertifikasi yang sesuai dengan operasional mereka 
(lihat Lampiran 1).

1.1 Pendekatan Nilai Konservasi Tinggi
NKT adalah nilai biologis, ekologis, sosial atau budaya yang memiliki signifikansi luar biasa 
atau sangat penting. Enam kategori NKT1 adalah :

NKT 1 Keragaman spesies
Konsentrasi keanekaragaman 
hayati termasuk spesies endemik, 
dan spesies langka, terancam atau 
hampir punah (RTE), yang signifikan 
pada tingkat global, regional 
maupun nasional.

Enam Nilai Konservasi Tinggi 
NKT 2 Ekosistemdan mosaik tingkat-lanskap
Ekosistem dan mosaik ekosistem besar tingkat-lanskap, serta landskap 
hutan utuh, yang signifikan pada tingkat global, regional maupun 
nasional, dan yang berisi populasi spesies alami yang dapat bertahan 
hidup dalam pola-pola distribusi dan kelimpahan yang alami. 

NKT 3 Ekosistem dan habitat
Ekosistem, habitat atau refugia langka, 
terancam atau hampir punah (RTE). 

NKT 4 Jasa-jasa ekosistem
Jasa ekosistem dasar dalam situasi 
kritis, termasuk perlindungan 
tangkapan air dan pengendalian erosi 
tanah rentan dan lereng.

NKT 5 Kebutuhan masyarakat
Situs dan sumber daya yang mendasar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat 
setempat atau adat (untuk mata pencaharian, kesehatan, nutrisi, air, dll), yang 
diidentifikasi melalui keterlibatan dengan masyarakat setempat atau adat tersebut.

NKT 6 Nilai-nilai budaya 
Situs, sumber daya, habitat dan lanskap 
yang memiliki signifikansi budaya, 
arkeologis atau historis global atau 
nasional, dan/atau arti penting budaya, 
ekologis, ekonomi, maupun agama/
sucibagi budaya tradisional masyarakat 
setempat atau adat, yang diidentifikasi 
melalui keterlibatan dengan masyarakat 
setempat atau adat tersebut.

1 FSC P&C v 5.0 2012.

BAGIAN
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Penerapan definisi NKT di atas dalam praktiknya membutuhkan satu rangkaian penafsiran 
dan asumsi dasartertentu yang kita sebut sebagai pendekatan NKT. Yang terutama 
meliputi:

• Penggunaan pendekatan dengan prinsip kehati-hatian (precautionary approach)
• Pemahaman konteks lanskap yang lebih luas
• Pemahaman tentang cara menafsirkan “signifikan” dan “penting” ketika mengidentifikasi 

NKT

2  Dokumen ini akan menggunakan istilah Organisasi untuk merujuk orang atau badan (keluarga, komunitas, koperasi, pemerintah, perusahaan, pemegang konsesi, dll.) yang 
bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemantauan NKT.

Pendekatan NKT telah diterapkan terutama pada praktik produksi berbasis lahan 
seperti kehutanan dan pertanian. Sektor-sektor ini menjadi fokus utama dokumen ini, 
tetapi panduan dasar ini berlaku juga untuk sektor lain (misalnya budidaya perikanan). 
NKT biasanya diterapkan di unit pengelolaan (UP) yang sebelumnya telah diidentifikasi 
cocok untuk kegiatan produksi. Namun, kita memahami bahwa pembangunan seringkali 
berlangsung tanpa adanya rencana tata guna lahan yang komprehensif dan dalam kasus 
ini, penerapan pendekatan NKT tentu saja positif, namun hal itu juga harus disertai dengan 
tindakan pengamanan lainnya seperti pengakuan terhadap legalitas dan hak penguasaan 
tanah. Proses NKT bukanlah pengganti untuk perencanaan tata guna lahan dan lanskap 
yang lebih komprehensif dan kami merekomendasikan untuk menerapkankan kedua-
duanya secara bersama-sama, dan idealnya setelah dilakukannya perencanaan tata-ruang 
untuk kawasan yang lebih luas.  

Praktik pengelolaan yang baik harus menjadi norma di UP manapun, terutama dalam 
skema sertifikasi. Di dalam dokumen ini, kegiatan produksi dan pengelolaan digunakan 
untuk menunjukkan operasional sehari-hari Organisasi2 (misalnya, terkait pertanian dan 
kehutanan) pengelolaan.  Untuk NKT, praktik pengelolaan yang baik membutuhkan 
tindakan pengamanan atau langkah-langkah perlindungan yang lebih untuk memastikan 
pemeliharaan NKTdalam jangka panjangnya, terutama jika terdapat risiko gangguan 
dari kegiatan di konsesi pembalakan hutan, perkebunan pertanian, atau lokasi-
lokasi produksi lainnya Hal ini memerlukan usaha bersama untuk mengidentifikasi NKT, 
melalui penilaian NKT yang bermutu baik, serta untukmemelihara dan meningkatkan NKT 
dengan memperhatikan rancangan dan implementasi kegiatan pengelolaan yang sesuai, 
serta melalui pemantauan langkah-langkah perlindungan tersebut untuk mengetahui 
efektivitasnya.
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Kotak 1: Apa yang dimaksud denganmempertahankan dan 
meningkatkan NKT?
Tujuan keseluruhan pengelolaan NKT adalah mempertahankan dan, jika 
dimungkinkan, meningkatkan nilai-nilai lingkungan dan sosial  yang signifikan dan 
penting sebagai bagian dari pengelolaan yang bertanggung jawab.  Dalam hal ini 
“mempertahankan” senantiasa menjadi syarat minimal, sedangkan “meningkatkan” 
seringkali menjadi tambahan yang sifatnya opsional.

Untuk mempertahankannya, NKT harus dilestarikan seiring dengan berjalannya waktu. 
Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai langkah konservasi seperti perlindungan ketat 
dan memitigasi ancaman.  Hal utamanya adalah kualitas NKT (hal-hal yang membuat 
sebuah nilai signifikan atau penting) tidak terdegradasi ataupun berkurang seiring 
dengan berjalannya waktu.Kata “meningkatkan” menunjukkan bahwa Organisasi 
diharapkan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas NKT yang ada. 
Bisa terdapat pengecualian untuk meningkatkan NKT yang sifatnya opsional, misalnya, 
dalam kehutanan di Skandinavia, di mana kebakaran hutan merupakan bagian dari 
dinamika gangguan alami hutan boreal dan sejumlah besar spesies tanaman dan 
hewan bergantung pada kayu yang terbakar. Banyak dari spesies tersebut saat ini 
terancam genting karena kebakaran hutan dipadamkan secara efisien. Karenanya, NKT 
dapat ditingkatkan dengan pembakaran terkendali di situs dekat atau dalam kawasan 
NKT. Pembakaran semacam itu diwajibkan dalam standar FSC Finlandia dan Swedia.

Organisasi juga diharapkan untuk memulihkan NKT dan nilai-nilai lain yang 
telah terganggu oleh dampak negatif yang disebabkan oleh Organisasi. Namun, 
Organisasi tidak diwajibkan untuk memulihkan NKT yang terganggu oleh faktor-faktor 
di luar kendalinya, misalnya karena bencana alam; dampak pada sistem perairan 
akibat perubahan hidrologis di luar UP; karena perubahan iklim; karena organisasi 
sebelumnya; atau karena kegiatan yang secara legal oleh pihak ketiga (seperti 
infrastruktur publik, pertambangan, perburuan, atau pemukiman). Organisasi juga tidak 
berkewajiban untuk memulihkan NKT yang mungkin pernah ada pada suatu waktu 
dalam sejarah di masa lalu.
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Pengelolaan adaptif

 Mengidenti
 fikasi

Penerapan
Rencana 

Pengelolaan
dan 

Pemantauan
Merevisi

4.2

Bagian 4

Tinjauan
4.1

 Mengembangkan 
 Rencana
 Pengelolaan

 Mengembangkan 
Rencana 
Pemantauan

3.2

2.1

Proses NKT

Panduan umum Pengelolaan dan Pemantauan NKT
Panduan Umum 
Identifikasi NKT

1.2 Langkah-langkah dalam proses NKT
Proses NKT harus melibatkan penilaian NKT, pengembangan dan pelaksanaan strategi 
dan preskripsi pengelolaan untuk pemeliharaan dan/atau peningkatannya dan terakhir, 
pemantauan dan pengelolaan adaptif, jika diperlukan, yang memadai untuk memastikan 
pelestarian jangka panjang NKT. Selama proses NKT, Organisasi memiliki tanggung 
jawab utama mengidentifikasi dan memastikan pengelolaan adaptif NKT di UP mereka. 
Namun, tugas identifikasi NKT dapat dibagi atau dipimpin oleh penilai NKT pihak ketiga, 
yang dikontrak oleh Organisasi. Hal ini tergantung pada persyaratan berbagai skema 
sertifikasi yang berbeda dan ketersediaan penilai NKT yang kompeten di dalam Organisasi.
Apabila Organisasi tidak memiliki kapasitas internal dalam penilaian dan perencanaan 
pengelolaan, maka disarankan untuk mencari ahli dari eksternal. 

Gambar 1: Ilustrasi proses NKT termasuk identifikasi, pengelolaan 
dan pemantauan. Pengelolaan dan pemantauan dihubungkan 
melaluipengelolaan adaptif untuk pelestarian jangka panjang NKT.
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Penilaian NKT
Hal-hal berikut diidentifikasi:

• NKT
• Persyaratan untuk 

pemeliharaan NKT
• Ancaman terhadap NKT
• Rekomendasi 

pengelolaan dan 
pemantauan

Output
Laporan 
Penilaian 
NKT

Persiapan Rencana Pengelolaan dan 
Pemantauan 
• Menetapkan tujuan dan sasaran
• Melakukan studi dan pemetaan yang 

diperlukan
• Memilih indikator untuk kegiatan pemantauan
• Membuat rencana pengelolaan dan 

pemantauan
• Keterlibatan pemangku kepentingan

Implementasi Rencana 
Pengelolaan dan Pemantauan 
• Saran pengelolaan
• Keterlibatan pemangku kepentingan
• Pemantauan

Pengelolaan adaptif
• Menganalisa dan mengevaluasi hasil-

hasil pemantauan
• Meninjau tujuan pengelolaan
• Mengadaptasi pengelolaan dan 

pemantauan jika diperlukan

Gambar 2: Skema proses identifikasi, 
pengelolaan dan pemantauan NKT termasuk 
output utama dan tanggung-jawab penilai dan 
pengelola. Di dalam Skema Lisensi Penilai3 
(ALS), Jaringan Sumberdaya NKT yang baru, 
penilaian NKT diasumsikan dilakukan oleh 
penilai pihak ketiga. 

3 Pada tahun 2014, Jaringan Sumberdaya NKT meluncurkan skema lisensi yang ditujukan untuk penilai NKT pihak ketiga, yang dikenal sebagai Skema Lisensi Penilai (ALS) 
Jaringan Sumberdaya NKT. Sebagai bagian dari ALS, Jaringan Sumberdaya NKT berusaha untuk menyediakan panduan lebih lanjut tentang isi yang diperlukan dalam Laporan 
Penilaian NKT. Lihat http://www.hcvnetwork.org/als untuk rincian lebih lanjut.

Gambar 2 mengilustrasikan berbagai langkah berbeda dalam proses NKT mulai dari 
penilaian (identifikasi) hingga pengelolaan dan pemantauan (untuk pengelolaan adaptif), 
sertabersama dengan output dari berbagai tahapannya seperti laporan penilaian dan 
rencana pengelolaan. Gambar ini juga menunjukkan perbedaan peran antara penilai NKT 
dan pengelola NKT (atau Organisasi), namun, tergantung pada konteksnya, penilai NKT 
dapat jugaberasal seseorang dari dalam Organisasi ataupunkonsultan pihak ketiga.

Output
Rencana Pengelolaan dan Pemantauan NKT

Output
Rencana Pengelolaan dan 
Pemantauan yang Diperbarui

Penilai NKT Organisasi/Pengelola NKT
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1.2.1 | Identifikasi: Penilaian NKT
Tujuan umum proses penilaian NKT adalah untuk mengevaluasi karakteristik sosial dan 
lingkungan dari sebuah situs dan lanskap yang lebih luas, guna mengidentifikasi setiap 
NKT yang mungkin ada.Penilaian NKT harus dilakukan oleh pakar yang memilki keahlian 
dan pelatihan yang relevanserta memahami pendekatan NKT dengan baik.

Setelah NKT telah diidentifikasi ada atau berpotensi ada, penilai4 harus memberikan 
penjelasan tentang bentuk-bentuk persyaratan yang diperlukan untuk mempertahankan 
NKT, mengidentifikasi ancaman terhadap keberadaannya, dan memberikan rekomendasi 
pengelolaan dan pemantauan. Penilaian NKT harus menghasilkan kesimpulan yang 
jelas tentang ada atau tidak adanya nilai-nilai, lokasi, status, dan kondisinya, dan harus 
memberikan informasi mengenai daerah habitat, sumber daya utama dan daerah-daerah 
penting yang mendukung nilai-nilai. Hal ini kemungkinan besar akan berbentuk laporan, 
namun untuk penilaian skala kecil yang dilakukan oleh pihak pertama; hasil penilaian NKT 
dapat dimasukkan langsung ke dalam rencana pengelolaan. Pada penilaian yang dilakukan 
oleh pihak ketiga, laporan harus dibagikan seluruhnya kepada Organisasi. Kemudian, 
tergantung pada skema sertifikasi atau jikapenilaian NKT tersebut dilakukan sebagai bagian 
dari Skema ALS HCVRN, maka mungkin ada persyaratan yang berbeda untuk ringkasan 
publik dan transparansi. Setiap kali membagikan hasil penilaian NKT dengan kelompok 
yang lebih luas, sangatlahpenting untuk menghormati kerahasiaan dan informasi sensitif 
yang dapat berisiko terhadap NKT (misalnya lokasi spesies langka, lokasi tempat-tempat 
suci penduduk lokal, dll). Organisasi akan menggunakan laporan penilaian NKT sebagai titik 
awal untuk mengembangkan rencana pengelolaan dan pemantauannya. Untuk informasi 
lebih lanjut tentang identifikasi NKT, lihat Pedoman Umum Identifikasi NKT, (https://www.
hcvnetwork.org/resources/folder.2006-09-29.6584228415/common-guidance-bahasa-
indonesia-nov2017 ) yang tersedia dalam neberapa bahasa. 

1.2.2 | Pengelolaan dan pemantauan

Tujuan umum pengelolaan NKT adalah untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan 
(Lihat Kotak 1) NKT dari waktu ke waktu. Secara bersama-sama, pengelolaan dan 
pemantauan merupakan bagian dari siklus pengelolaan adaptif (Lihat Gambar 1). Bagian 
2 dokumen ini akan membahas pengelolaan NKT dalam pengertian komponen rencana 
pengelolaan serta strategi dan preskripsi pengelolaan. Bagian 3 membahas pemantauan 
termasuk sejumlah pertimbangan untuk rencana pengelolaan dan pemilihan metode 
pemantauan. Terakhir, Bagian 4 membahas cara menggunakan hasil-hasil pemantauan 
untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dari waktu ke waktu. Pendekatan dengan 
prinsip kehati-hatian (Lihat Kotak 3) harus digunakan untuk identifikasi dan pengelolaan 
adaptif NKT.

4   Tahap ini tergantung pada tersedianya penilai yang baik, yang mengetahui perkembangan terbaru pemikiran kebijakan serta penelitian keanekaragaman hayati, pengelolaan 
konservasi dan ilmu- ilmu sosial yang relevan serta isu-isu hak asasi manusia. Dalam SkemaALS dariJaringan Sumberdaya NKT, penilai NKT diharapkan untuk memberikan 
rekomendasi pengelolaan dan pemantauan, sekalipun secara umum saja. Namun, dimungkinkan juga rekomendasi berasal dari dalam Organisasi atau dari pakar pihak 
ketigayang berkualifikasi lainnya. 
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Kotak 2: Tanggung jawab pengelolaan NKT di lanskap yang lebih luas
Organisasi terutama bertanggung jawab atas pengelolaan NKT di dalam UP mereka. 
Namun, beberapa kawasanpengelolaan NKT dirancang untuk mempertahankan NKT 
di dalam UP maupun di daerah yang terpengaruh oleh UPpadalevel lanskap yang lebih 
luas (misalnya NKT 4 kualitas air di hilir UP). Pada saat yang sama, mempertahankan 
NKT di dalam UP dapat tergantung pada daerah yang dikelola dan preskripsi  di luar 
UP (misalnya mempertahankan populasi berbagai spesies NKT 1). Luasan Kawasan 
pengelolaan NKT mungkin jauh lebih besar daripada lokasi ditemukannya NKT.

Oleh karenanya, Organisasi bertanggung jawab untuk melibatkan para pengelola 
lahan di sekitarnya dan pemangku kepentingan yang terkena dampak untuk 
mengkoordinasikan rencana dan inisiatif pengelolaan di lanskap yang lebih luas.  
Organisasi bertanggung jawab untuk menghindari kerusakan pada NKT di UP 
mereka dan untuk mempertimbangkan apa yang terjadi di luar UP, dan terlibat 
dengan pihak-pihak yang berada di sekitarnyauntuk memecahkan masalah bila 
memungkinkan. Hal ini dapat meningkatkan peluanguntuk dapat mempertahankan 
NKT di lanskap yang lebih luas. Jika keterlibatan dengan pemangku kepentingan di 
sekitarnya tidak dapat menghentikan terjadinya kerusakan pada NKT yang berada 
di luar UP, maka Organisasi perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan sumber 
daya yang dialokasikan untuk memelihara NKT yang berada di dalam UP, agar dapat 
mengurangi dampak kerusakan tersebut.  

Kotak 3: Pengelolan dengan prinsip kehati-hatian
Selama penilaian NKT, jika terdapat indikasi yang kredibel dan logis tentangkeberadaan 
NKT, Organisasi harus menganggap NKT tersebut ada dan harus mengambil keputusan 
yang tepat  untuk pengelolaan dan pemantauannya. 

Jaringan Sumberdaya NKT mengikuti pendekatan FSC, sebagai berikut: “Pendekatan 
dengan prinsip kehati-hatianmengharuskan agar saat tersedia informasi yang 
mengindikasikan suatu kegiatan pengelolaan menimbulkan ancaman kerusakan 
yang parah atau yang tidak dapat dikembalikan lagi ke keadaan awalnya terhadap 
lingkungan atau kesejahteraan manusia, maka Organisasi akan mengambil langkah-
langkah yang tegas dan efektif untuk mencegah kerusakan dan menghindari risiko 
terhadap kesejahteraan, meskipun informasi ilmiah tersebut tidak lengkap atau belum 
konklusif, ataupun ketika kerentanan dan kepekaan nilai-nilai lingkungan masih belum 
pasti” (FSC 2012b5).

5  Berdasarkan prinsip 15 Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan, 1992, dan Pernyataan Wingspread tentang Prinsip kehati-hatian Konferensi Wingspread, 23-25 
Januari 1998.
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2 Pengelolaan NKT 
Tujuan umum pengelolaan NKT adalah untuk mempertahankan dan, jika memungkinkan, 
meningkatkan nilai-nilai lingkungan dan sosial yang signifikan dan penting sebagai 
bagian dari pengelolaan bertanggung jawab. .Hal ini memerlukan pemahaman yang 
memadai mengenai keberadaan NKT serta penyusunan dan pelaksanaan rencana 
pengelolaan NKT yang baik. Penilaian NKT memberikan rekomendasi pengelolaan 
yang seringkali bersifat agak umum, seperti mempertahankan populasi spesies X, atau 
menjamin terus tersedianya hasil hutan bukan kayu Y untuk masyarakat setempat. 
Pada kasus lain, rekomendasi mungkin lebih spesifik dalam hal mengusulkan preskripsi 
pengelolaan secara konkrit. Rekomendasi hasil penilaian perlu diubah menjadi tujuan 
dan sasaran pengelolaan yang spesifik dalam rencana pengelolaan Organisasi.

2.1 Mengembangkan rencana pengelolaan NKT
Paket dokumen perencanaan pengelolaan harus cukup komprehensif dan terperinci 
guna memastikan agar paket tersebut dapat dikomunikasikan dan dilaksanakan 
secara efektif, namun tidak terlalu terperinci melebihi kebutuha (FSC P&C 2012). 
Tingkat kerincian yang diperlukan tergantung pada skala, intensitas dan risiko (lihat Kotak 
4) kegiatan produksi. Skema sertifikasi yang berbeda mungkin juga memerlukan tingkat 
kerincian yang berbeda-beda dalam rencana pengelolaan.

Kotak 4: Menentukan skala, intensitas dan risiko
Skala: Besaran luasan aktivitas atau kegiatan produksi  yang mempengaruhi nilai 
lingkungan atau sosial, ataupun UP, dalam kurun waktu maupun ruang. Aktivitas 
dengan skala spasial kecil terjadi di daerah kecil, dan kegiatan yang jarang terjadi 
(misalnya terjadi namun interval antar kejadiannya panjang) memiliki ‘skala temporal 
kecil’.

Intensitas: Ukuran daya, keparahan atau kekuatan kegiatan produksi atau kejadian lain 
yang mempengaruhi sifat dampak kegiatan.  

Risiko: Kemungkinan akan dampak negatif yang sifatnya tidak dapat diterima, yang 
timbul dari kegiatan di  UP termasuk juga  keseriusannya dalam hal konsekuensinya.  

Definisi diadaptasi dari daftar istilah P&C FSC V 5.0 (2012).

Yang menjadi tanggung jawab organisasi adalah untuk menerima temuan dan 
rekomendasi dari penilaian NKT dan memasukannya ke dalam rencana pengelolaan 
yang bertujuan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan NKT.  Hal ini termasuk 
mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan, memantau dan, jika 
diperlukan, mengadaptasi rencana pada saatdilakukan kegiatan operasional.  

BAGIAN 2

Kotak 5: Unsur-unsur penting dalam sebuah rencana pengelolaan NKT
A  Deskripsi dan lokasi masing-masing NKT yang ada

B  Penetapan informasi rona awal

C  Tujuan dan sasaran pengelolaan NKT

D  Penilaian ancaman terhadap NKT

E  Konsultasi dengan pemangku kepentingan dan pakar

F  Pengembangan dan pelaksanaan strategi pengelolaan yang efektif

G  Pengembangan dan pelaksanaan rencana pemantauan

H  Strategi pengelolaan adaptif, berdasarkan hasil pemantauan



10

Pengelolaan nKT2 Pengelolaan & PeManTaUan nKT

6 Hal ini tidak dimaksudkan untuk menyediakan templat yang ketat untuk rencana pengelolaan, namun lebih untuk mengingatkan Organisasi tentang jenis masalah yang harus     
dipertimbangkan.  
7  Synnott et al. 2012. 
8  Penilaian ancaman dapat dilakukan oleh penilai NKT pihak ketiga juga. 
9 NKT Resource Network tidak mendukung pendekatan tertentu dibanding pendekatan lainnya.

Rencana pengelolaan yang baik harus memasukkan hal-hal berikut6:

A    Deskripsi dan lokasi masing-masing NKT yang ada: Hal ini mencakup pertimbangan 
tentang pentingnya nilai NKT, dan sifat signifikan atau penting dari NKT pada skala 
yang sesuai. Diperlukan Peta yang menampilkan lokasi NKT dan kawasan pengelolaan 
NKT(Lihat 2.2.1). Organisasi perlu mendelineasi kawasan pengelolaan NKT yang 
memadai untuk mempertahankan masing-masing NKT dan mengamankannya sebelum 
ada kegiatan produksi.

B Penetapan informasi rona awal: Rona awal diperlukan sebelum pengelolaan dimulai 
– hal ini akan dimasukkan ke dalam proses pemantauan. Tanpa rona awal, mustahil 
untuk mengetahui apakah kegiatan pengelolaan bersifat efektif atau tidak.  “Rona 
awal” di sinibiasanya mengacu pada situasi/kondisi ketika sebuah entitas membuat 
penilaian (yaitu kondisi situs sebelum dimulainya kegiatan produksi, misalnya 
pada proyek-proyek baru).Meskipun dalam kasus di mana restorasi menjadi tujuan 
pengelolaan, rona awaldapat mengacu pada kondisi situs sebelum terdegradasi 
(misalnya, jika suatu kawasan telah gundul dan rencana pengelolaan mengidentifikasi 
adanya kebutuhan untuk merestorasi hutan asli, rona awaldapat diambil dari kawasan 
hutan di sekitar yang kualitasnya lebih tinggi.

C Tujuan dan sasaran pengelolaan NKT: Tujuan umum mempertahankan keenam 
kategori NKT dapat diturunkan dari definisi NKT. Sebagai contoh, tujuan umum 
pengelolaan NKT 1 adalah untuk mempertahankan konsentrasi signifikan spesies 
endemik dan RTE7. Namun, untuk masing-masing NKT yang teridentifikasi selama 
penilaian, Organisasi perlu menetapkan tujuan pengelolaan yang lebih spesifik untuk 
mempertahankan nilai tersebut. Sasaran biasanya jangka pendek dan harus dinyatakan 
secara kuantitatif jika memungkinkan, untuk memahami tingkat perubahan dari kondisi 
dasar (P&C FSC 2012b). Organisasi harus mengubah tujuan pengelolaan (misalnya, 
melestarikan habitat lahan basah langka), menjadi sasaran pengelolaan yang spesifik 
dan terukur (misalnya, mempertahankan X hektar lahan basah dalam keadaan sehat 
di dalam UP dan memastikan kualitas air dan keanekaragaman hayati tidak menurun 
sebagai akibat kegiatan produksi). Jika data dasar yang baik tersedia, sasaran dapat 
lebih spesifik. Namun, jika data dasar yang tersedia lebih sedikit, pengelola harus 
mengambil pendekatan dengan prinsip kehati-hatian(lihat Kotak 3) dan berfokus pada 
sasaran yang lebih luas seperti konservasi habitat. 

D    Penilaian ancaman terhadap NKT 
Memahami ancaman terhadap NKT adalah sebuah langkah penting dalam menyusun 
rekomendasi pengelolaan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan nilai-
nilai tersebut. Organisasi harus melakukan penilaian ancaman untuk NKT yang 
teridentifikasi8. Ada beberapa metode yang tersedia untuk penilaian ancaman, dan 
sampel disediakan pada Tabel 19. Meskipun pendekatan-pendekatan penilaian 
ancaman ini terutama dilakukan dari konteks konservasi keanekaragaman hayati, 
namun juga dapat membantu dan dapat diadaptasi untuk digunakan pada NKT di 
lanskap produksi. 

       Pendekatan penilaian ancaman pada Tabel 1 biasanya mengelompokkan ancaman-
ancaman menurut kategori berikut:

       Ancaman tidak langsung vs. langsung:  Skema Klasifikasi IUCN memuat daftar semua 
ancaman langsung yang kemungkinan akan ditemui, namun ancaman tidak langsung 
dapat lebih kompleks. Misalnya, perburuan hewan liar oleh penduduk setempat 
mungkin merupakan ancaman langsung terhadap spesies NKT 1, namun penyebab 
tidak langsung hal ini dapat berupa tidak tersedianya sumber protein alternatif yang 
terjangkau atau dapat dimakan.
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10 Hutan kecil atau hutan intensitas rendah yang dikelola.

       Ancaman internal vs. eksternal: Ancaman terhadap NKT dapat memiliki sumber internal, dari operasional Organisasi 
itu sendiri (misalnya, pembangunan jalan, fragmentasi habitat, polusi, konversi), atau sumber eksternal (misalnya, 
perambahan, pembalakan dan perburuan liar, konflik bersenjata, tata kelola yang buruk).

 Organisasi dan penilai NKT (jika menggunakan penilai pihak ketiga) harus mengumpulkan berbagai perspektif dan 
rekomendasi mengenai ancaman dan opsi-opsi pengelolaan selama konsultasi dengan pemangku kepentingan berjalan. 
Organisasi harus menggunakan penilaian ancaman, seperti yang diuraikan dalam laporan penilaian NKT, sebagai titik 
awal. Organisasi bertanggung jawab memastikan penilaian ancamannya lengkap dan terutama semua ancaman internal 
telah teridentifikasi secara memadai. 

METODE ATAU PENDEKATAN PENILAIAN ANCAMAN                   RUANG LINGKUP DAN KONTEKS 

Skema Klasifikasi Ancaman IUCN                                                   
Pendekatan yang komprehensif dan digunakan secara luas 
untuk mengklasifikasikan jenis ancaman langsung terhadap 
species. Skema ini dikembangkan bersama-sama oleh IUCN, 
WWF, TNC, ZSL, WCS dan Birdlife agar memiliki satu sistem 
klasifikasi yang dibangun berdasarkan banyak pendekatan 
yang tercantum di bawah. Versi terbaru dapat ditemukan 
di sini:  http://www.iucnredlist.org/technical-documents/
classification-schemes/threats-classification-scheme (Salafsky 
et al. 2008).

Skema ini hanya mencakup ancaman langsung terhadap 
spesies yang terancam, namun juga dapat berlaku untuk 
habitat dan ekosistem. Skema ini tidak menyediakan 
panduan tentang cara memprioritaskan ancaman. Sumber 
daya yang membahas definisi tekanan dan ancaman 
langsung dirujuk di sini.

Penilaian Cepat dan Prioritisasi Pengelolaan Kawasan 
Lindung 
Metodologi luas untuk menguji efektivitas kawasan lindung 
(PA), namun termasuk skema prioritisasi ancaman (masa 
depan) dan tekanan (ancaman di masa lalu atau masa kini) 
berdasarkan luas, dampak dan sifat permanennya (Ervin 
2003).

Penilaian pengelolaan PA secara keseluruhan, termasuk 
prioritisasi ancaman.

Penilaian Pengurangan Ancaman 
Strategi luas yang dikembangkan untuk menilai efektivitas 
proyek-proyek konservasi dan pembangunan. Hal ini 
menggambarkan ancaman akhir (tidak langsung) dan dekat  
(langsung), dan juga memisahkan ancaman sebagai internal 
atau eksternal terhadap proyek. (Salafsky dan Margoluis 
1999).

Penilaian ancaman untuk kombinasi proyek konservasi 
dan pembangunan.

Protokol Pemantauan Ancaman ZSL 
Satu-satunya protokol yang tercantum di sini yang 
dikembangkan secara khusus untuk digunakan dalam 
konteks produksi. Protokol ini dimaksudkan untuk 
digunakan oleh pengelola yang bertanggung jawab 
mengelola dan memantau NKT, namun juga menyediakan 
masukan yang berguna bagi penilai. Ancaman didefinisikan 
menurut keadaan dan intensitasnya (ZSL 2013).

Pemantauan ancaman terhadap kawasan NKT di konsesi 
kelapa sawit.

Penilaian Risiko Lingkungan 
A simpl Perangkat sederhana untuk menilai dampak 
lingkungan operasional kehutanan skala kecil (misalnya 
hutan kemasyarakatan dan SLIMF10). Alat ini dirancang 
untuk meminimalisir biaya pada situasi risiko rendah, yang 
mana tidak ada alasan untuk mengharapkan operasional 
akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat 
diterima. Alat ini tidak spesifik untuk NKT, tetapi mencakup 
aspek-aspek yang berkaitan dengan NKT, seperti spesies 
terancam (Synnott dan Wenban- Smith 2009).

Penilaian risiko untuk hutan bersertifikasi FSC. 

Tabel 1: Pendekatanpenilaian ancaman yang dapat digunakan dalam konteks pengelolaan NKT.
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Kotak 6: Mengidentifikasi konflik antara pengelolaan berbagai NKT 
yang berbeda 
Pada prinsipnya, semua NKT memiliki status yang setara, tetapi dalam prakteknya, 
mungkin ada konflik antara beberapa NKT yang berbeda, yang paling umum adalah 
antara NKT 1 dan NKT 5. Pada kasus ini, mungkin ada konsentrasi spesies yang penting 
secara global (misalnya spesies daftar merah IUCN, spesies yang dilindungi secara 
nasional) yang juga diburu sebagai sumber penting protein dan/atau pendapatan 
bagi masyarakat setempat. Pada kasus seperti ini, solusinya tidak mudah. Berburu 
spesies yang dilindungi ini mungkin melanggar hukum, namun penegakan hukum 
mungkin tidak ada. Solusi jangka panjang bagi masyarakat setempat adalah memiliki 
sumber pendapatan/protein alternatif, tetapi larangan berburu yang diberlakukan 
dengan tiba-tiba dapat menimbulkan hasil negatif yang tidak diinginkan. Masalah 
semacam ini dapat diatasi paling baik dengan menggabungkan sosialisasi peningkatan 
kesadaran dengan bantuan sumber pendapatan dan protein alternatif, dan diperkuat 
dengan patroli untuk mencegah perburuan.. Menyelesaikan konflik seperti ini mungkin 
memerlukan waktu dan pengelola perlu menyesuaikan respon mereka atas dasar kasus 
per kasus.

Pemangku kepentingan tingkat lokal dan nasional mungkin termasuk penting untuk diajak 
berkonsultasi mengenai NKT 4. Dalam hal ini dapat termasuk pakar-pakar hidrologi, 
pencegahan banjir, pengendalian erosi dan jasa lingkungan lainnya. Hal ini juga dapat 
mencakup pemangku kepentingan yang bergantung pada jasa ekosistem NKT 4. Jika 
ada NKT 5 atau 6, maka harus selalu dilakukan konsultasi dengan masyarakat yang 
terkena dampak mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mempertahankan atau 
meningkatkan nilai-nilai sehingga pendekatannya yang tepat dan didukung oleh kalangan 
luas.

Rencana pengelolaan NKT (atau bagiannya) harus tersedia untuk ditinjau oleh semua yang 
terlibat dalam proses konsultasi. Untuk kegiatan operasional yang berdampak lebih besar 
atau lebih tinggi, biasanya diperlukan untuk melakukan konsultasi selama dilakukannya 
perumusan rancangan rencana pengelolaan dan kemudian sekali lagi untuk menerima 
masukan terhadap rencana tersebut sebelum difinalisasi. Organisasi harus menyimpan 
catatan konsultasi dan hasil-hasilnya. Hal ini akan berguna untuk pengelolaan jangka 
panjang NKT dan juga dapat menyediakan bukti pendukung pada saat audit.

E Konsultasi dengan pemangku kepentingan dan pakar 
Pengembangan rencana pengelolaan seringkali memerlukan keterlibatan pemangku 
kepentingan dan konsultasi dengan para ahli eksternal, terutama ketika skala dan 
intensitas kegiatan produksi atau ancaman eksternal terhadap NKT tergolong tinggi. Jika 
ada NKT 1-3, sangatlah penting untuk berkonsultasi dengan orang-orang yang mengenal 
dengan baik wilayahnya, termasuk misalnya peneliti akademik dan spesialis yang 
bekerja untuk instansi pemerintah dan LSM lingkungan, bersama dengan pihak-pihak 
lain yang secara umum peduli dengan konservasi keanekaragaman hayati dan nilai-
nilai lingkungan. Konsultasi harus bertujuan membangun konsensus mengenai strategi 
pengelolaan yang akan diadopsi, memastikan kegiatan pengelolaan sesuai dengan 
pengetahuan ilmiah terkini mengenai NKT dan ancamannya, dan mempertimbangkan 
konflik yang mungkin timbul dari pengelolaan NKT yang berbeda (Lihat kotak 6).
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F Pengembangan dan pelaksanaan strategi pengelolaan yang efektif   yang 
mempertahankan dan/atau meningkatkan NKT yang teridentifikasi. Strategi yang dipilih 
harus didasarkan pada hasil konsultasi pemangku kepentingan dan pakar serta proses 
penilaian ancaman.

G Pengembangan dan pelaksanaan rencana pemantauan 
Pemantauan diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas strategi dan preskripsi 
pengelolaan, dan harus terikat langsung ke tujuan pengelolaan. Idealnya pemantauan 
dimulai sebelum kegiatan pengelolaan dilaksanakan, untuk menetapkan kondisi dasar 
dan harus melibatkan pakar serta pemangku kepentingan yang berkepentingan dan 
terkena dampaknya. 

H Strategi pengelolaan adaptif, berdasarkan hasil pemantauan, untuk memastikan 
konservasi NKT yang efektif. Rencana pengelolaan perlu menjabarkan dengan jelas 
proses menggunakan hasil-hasil pemantauan untuk mengubah pengelolaan jika 
diperlukan. 

2.2 Strategi pengelolaan  
Untuk memenuhi tujuan dan sasaran pengelolaan, serta mempertahankan NKT dari 
waktu ke waktu, strategi pengelolaan yang spesifik harus dilaksanakan. Hal ini paling baik 
dipisahkan dapat dibedakan menjadi dua kategori berikut:

1. Perencanaan tata ruang pengelolaan: Wilayah pengelolaanKawasan pengelolaan NKT 
adalah daerah yang ditentukan pada skala situs atau lanskap yang reseppreskripsi 
pengelolaan yang tepat harus dilaksanakan untuk mempertahankan atau 
meningkatkan NKT.  Hal ini dapat mencakup daerah yang biasanya disebut sebagai 
daerah kawasan yang disisihkan, kawasan konservasi, daerah inti, cagar alam dan 
lain-lain yang tujuan dan keputusan perencanaannya secara tegas ditujukan untuk 
NKT, dan bukan (atau selain) nilai-nilai lain. Perencanaan pengelolaan NKT dapat 
dijelaskanberitahu dengan baiksecara berguna dengan oleh unsur-unsur lanskap ekologi 
lanskap. Secara khususKhususnya, konsepide mosaik lanskap yang terdiri dari kantong-
kantongfragmen-fragmen  (misalnya, habitat) yang terdisusun dalam sebuah matriks 
(habitat atau penutup tutupan lahan yang dominan), bersama dengan unsur-unsur yang 
dapat berupaditerangkan sebagai koridor, penghalang, dan tepian11. Wilayah Kawasan 
pengelolaan NKT mencakup lokasi-lokasisitus spesifik tertentu yang mengandungberisi 
NKT serta juga situs, sumber daya, habitat, refugia, atau zona penyangga, yang 
keputusan atau praktek pengelolaannya penting untuk konservasi NKT jangka panjang. 
KawasanWilayah pengelolaan NKT memerlukan spesifikasi kekhususan dalam mengenai 
reseppreskripsi pengelolaan (misalnya tidak boleh berburu atau melakukan pembalakan, 
perubahan sistem silvikultur tertentu, kotak sarang, pembatasan akses dll,) dan batas-
batas wilayah penerapan reseppreskripsi tersebut.

2. Preskripsi pengelolaan: Preskripsi pengelolaan adalah kegiatan atau praktik 
pengelolaan spesifik yang diperlukan di setiap wilayah pengelolaankawasan 
pengelolaan untuk memastikan pemeliharaan NKT.  Hal ini biasanya 
mencakup larangan terhadap kegiatan produksi, modifikasi kegiatan produksi 
(misalnya,pembalakan berdampak rendah) dan strategi pengendalian ancaman 
(misalnya, praktiek pengelolaan limbah dan kimia). Beberapa reseppreskripsi 
pengelolaan mungkin perlu diterapkan di berbagai kawasan pengelolaan, seperti 
larangan berburu untuk spesies NKT 1, sementara yang lainnya mungkin terbatas 
pada satu kawasan pengelolaan. Pada beberapa kasus, praktik dan kebijakan standar 
(misalnya, praktik lingkungan dan sosial yang baik yang dicakup oleh beberapa standar 
seperti FSC atau RSPO12) atau perundang-undangan nasional dapat menyediakan 
perlindungan yang memadai untuk NKT. Dalam kasus lain, perlu untuk mengidentifikasi 
preskripsi (perlindungan) tambahan untuk mempertahankan NKT.

Lihat Bagian Empat

Lihat Bagian Ketiga

Lihat Bagian  2.2

11  http://www.forestry.gov.uk/fr/INFD-6LEFPT 
12 Roundtable on Sustainable Palm Oil.



14

Pengelolaan nKT2 Pengelolaan & PeManTaUan nKT

Beberapa NKT terikat secara eksplisit dengan situs tertentu (seperti tempat pemakaman, 
sumber air minum, atau habitat lokal dan langka); dan beberapa NKT mungkin lebih tidak 
terikat dengan situs tertentu (seperti koloni burung yang terancam punah yang berkembang 
biak terkait dengan habitat tertentu, yang mana koloni dan habitat yang disukai dapat 
berubah seiring waktu); dan beberapa NKT lainnya tersebar luas dan bervariasi di seluruh 
wilayah UP (seperti jasa ekosistem, berbagai satwa, dan beberapa HHBK). Memahami 
skala lokasi keberadaan NKT sangatlah penting untuk mengembangkan kawasan 
pengelolaan yang efektif dan preskripsi-preskripsi untuk mempertahankannya.

Untuk memastikan wilayah dan preskripsi pengelolaan NKT dilaksanakan secara efektif, 
sangatlah penting agar pengelolaan dan pemantauan NKT sepenuhnya terintegrasi 
dalam sistem pengelolaan secara keseluruhan, dan bahwa tim NKT mengkoordinasikan 
dan berkomunikasi sepenuhnya dengan tim operasional.

200m

Unit pengelolaan

Legenda
Tempat berkumpul
spesies kelelawar NKT 1

Zona penyangga

Zona perlindungan
menyeluruh

200m

Ukuran dan bentuk kawasan pengelolaan dan jenis preskripsinya tergantung 
pada NKT terkait, ancaman terhadap nilai serta kemampuan Organisasi untuk 
mengelola dan mengurangi ancaman-ancaman ini. Secara umum, kegiatan 
produksi yang lebih intensif (misalnya dalam konteks isu yang konversial) akan 
membutuhkan kawasan pengelolaan yang lebih besar, dan preskripsi pengelo-
laan cenderung akan semakin membatasi kegiatan produksi seiring dengan 
semakin dekat jaraknya dengan NKT (Lihat gambar 3 untuk contoh).

Kawasan
pengelolaan

Zona perlindungan menyeluruh:
Larangan masuk kecuali untuk tujuan pemantauan/patroli
Larangan untuk kegiatan produksi

Zona penyangga:
Pembalakan berdampak rendah di luar musim pembiakan kelelawar saja
Larangan untuk pembangunan jalan
Larangan penggunaan bahan kimia

Seluruh unit pengelolaan:
Larangan mengumpulkan/berburu spesies kelelawar NKT 1
Larangan menebang/mencabut pohon buah-buahan (yakni, sumber makanan untuk 
spesies kelelawar)

Gambar 3:Contoh kawasan 
pengelolaan dan preskripsi 
pemeliharaan spesies kelelawar 
NKT 1 di konsesi hutan alam 
(non-perkebunan)
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2.2.1 | Kawasan dan preskripsi pengelolaan 
Berikut adalah jenis-jenis kawasan pengelolaan utama yang digunakan dalam pengelolaan 
NKT, dan preskripsi khusus pengelolaan yang terkait dengannya.
Kawasan konservasi: tingkat perlindungan tinggi
Perlindungan konsentrasi spesies NKT 1 dan ekosistem NKT 2 dan 3 dapat memerlukan sejumlah kawasan 
yang benar-benar harus disisihkan sebagai kawasan konservasi, dengan preskripsi pengelolaan yang 
melarang semua kegiatan produksi. Hal ini sangat penting dalam konteks konservasi karena kebanyakan 
spesies NKT 1 tidak akan bertahan di lahan pertanian monokultur atau hutan tanaman industri. Pada 
skenario konversi saat fragmentasi meningkat, nilai-nilai tersebut dapat menjadi semakin langka seiring 
dengan berjalannya waktu; pengelolaan dan pemantauan yang baik diperlukan untuk memahami dan 
mencegah fenomena ini. Untuk pemanenan kayu di hutan alam, kebutuhan akan kawasan konservasi 
tergantung pada intensitas penambangan kayu (Timber extraction) dan spesies NKT yang ada.

Kawasan konservasi sangat penting bagi spesies, habitat atau ekosistem NKT yang rentan terhadap 
gangguan (misalnya beberapa ekosistem perairan sangat rentan terhadap sedimentasi/siltasi dan polusi). 
Dalam keadaan demikian, setiap kegiatan pemanfaatan atau kegiatan produksi yang bersifat ekstraktif 
akan cenderung mengancam NKT dan mengarah pada penurunan NKT tersebut. 

Luasan, bentuk dan lokasi kawasan konservasi yang diperlukan akan tergantung pada NKT, 
tetapi kawasan konservasi harus cukup besar agar tetap layak secara ekologis dan/atau 
terhubung dengan daerah yang serupa. 
Dalam situasi tertentu, menyisihkan situs penting untuk tempat bersarang atau pembiakan spesies NKT 
1 tertentu mungkin sudah cukup memadai, namun jika spesiesnya memiliki  pola jelajah luas atau tidak 
dapat bertahan di kawasan produksi maka kawasan konservasi mungkin perlu terhubung ke kawasan alami 
di luar batas UP. Jika terjadi perubahan pada kegiatan produksi, maka luasan, bentuk, atau lokasi kawasan 
konservasi juga perlu diubah/disesuaikan.  

Kawasan konservasi: tingkat perlindungan sedang

Beberapa kawasan konservasi (dengan kumpulan berbagai jenis ekosistem dan spesiesnya) dapat 
mentolerir, atau bahkan berkembang pada tingkat gangguan sedang. Beberapa ekosistem memang secara 
alami terekspos gangguan yang besar dan bergantung pada gangguan tersebut untuk pemeliharaan 
komposisi spesies dan struktur vegetasi yang khas (misalnya kebakaran di ekosistem lahan semak belukar  
Fynbos). Beberapa gangguan, baik yang alami atau yang dibuat menyerupai alami, sangat penting bagi 
banyak organisme; sebagai contoh, sebagian pohon peluruh di hutan boreal non-pegunungan hanya 
beregenerasi di tempat  sangat terganggu. Di daerah ini, kegiatan produksi yang dimodifikasi atau yang 
berdampak rendah dapat digunakan.

Praktik pengelolaan yangberdampak rendah dapat sangat efektif bagi pengelolaan hutan alami atau semi 
alami13 karena banyak spesies yang tahan terhadap penambangan kayu, jika skala dan intensitasnya 
sedang dan tutupan tajuknya tidak terpengaruh secara signifikan. Pembalakan yang berdampak 
rendah dapat dikombinasikan dengan kawasan konservasi, atau mungkin kegiatan itu sendiri sudah 
cukup untuk mendukung populasi spesies yang dapat bertahan hidup. Pada kondisi pertanian, praktik 
produksi berdampak rendah mencakup kopi yang tumbuh dalam naungan, produksi organik, dan sistem 
penggembalaan ternak dengan intensitas rendah. Contoh preskripsi pengelolaan dalam kondisi sistem air 
tawar atau air laut termasuk: pengendalian penangkapan ikan secara musiman, pembatasan ukuran jala 
atau penangkapan ikan dengan pukat hela dasar, dan zona pengecualian sementara.

Contoh-contoh yang disebutkan di atas bukanlah preskripsi pengelolaan khusus NKT, namun dirancang 
untuk secara umum meminimalisir dampak negatif produksi terhadap lingkungan. Meskipun langkah-
langkah umum ini mungkin efektif untuk beberapa NKT, preskripsi pengelolaan yang lebih terarah mungkin 
diperlukan untuk NKT yang lain. Sebagai contoh, dipertahankannya tegakan pohon mati untuk melindungi 
burung pelatuk, atau pohon  buah-buahan yang hidup untuk mempertahankan populasi simpanse.

13  Non-hutan tanaman industri.
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Dalam beberapa kasus, mempertahankan NKT (terutama NKT 1) dapat melibatkan penggunaan kotak 
sarang, tangga ikan, tempat binatang menjilat mineral (salt lick) dan karang buatan. Sangatlah penting agar 
pengelola menyadari dan memahami sistem/pola gangguan alami dan ketahanan ekosistem di UP mereka 
ketika memilih kegiatan pengelolaan.

Preskripsi pengelolaan harus didasarkan pada pengetahuan ilmiah terbaik yang tersedia mengenai 
ekologi spesies, yang dapat diperoleh dari literatur yang ada atau melalui konsultasi dengan pakar. 
Kawasan-kawasan pengelolaan di bawah ini dapat dikelola dengan tingkat perlindungan dan batasan 
yang lebih besar atau lebih kecil, tergantung pada konteksnya.

Koridor Habitat
Koridor habitat adalah jenis kawasan konservasi tertentu yang dirancang untuk menghubungkan habitat 
spesies di dalam UP maupun di antara UP dan lanskap yang lebih luas. Kelangsungan hidup banyak 
spesies akan tergantung pada ketersediaan habitat yang cocok di dalam UP dan di lanskap yang lebih luas, 
terutama untuk spesies yang memiliki pola jelajah luas dan spesies yang bertubuh besar. Oleh karena itu, 
sangatlah penting agar pengelola mencoba untuk memaksimalkan konektivitas di dalam UP mereka, untuk 
memungkinkan spesies yang hanya hidup pada habitat tertentu saja, yang tidak dapat menggunakan atau 
bahkan tidak melintasi kawasan produksi, agar dapat bergerak ke daerah lain yang merupakan habitatnya 
yang sesuai. Dalam konteks konversi lahan, memaksimalkan konektivitas akan sangat tergantung pada 
koridor habitat karena beberapa spesies yang tergantung pada hutan dapat bertahan di habitat non-hutan. 
Dalam situasi seperti itu preskripsi pengelolaan biasanya akan termasuk:

• Larangan kegiatan produksi,
• Larangan berburu,
• Strategi pengendalian ancaman, misalnya patroli anti-perburuan 
However, in semi-natural or natural forestry contexts it may be possible to maintain connectivity of the 
MU for some (disturbance-tolerant) species without prohibiting production activities, but by implementing 
reduced-impact production practices more widely across the MU.

Namun, dalam konteks hutan alami atau semi alami, masih dimungkinkan untuk mempertahankan 
konektivitas dalam UP untuk beberapa spesies ( yang toleran terhadap gangguan) tanpa melarang adanya 
kegiatan produksi, namun dengan menerapkan praktik produksi berdampak rendah secara lebih luas 
di seluruh UP. Lokasi dan luasan koridor harus memperhitungkan ketersediaan/keberadaan dan lokasi 
habitat alami di luar UP, dan mencoba untuk menghubungkannya ke kawasan-kawasan habitat utama. 
Pemantauan harus dirancang untuk dapat mengukur efektivitas koridor-koridor tersebut, meskipun 
misalnya jika Organisasi tidak dapat secara langsung mengendalikan cara pengelolaan kawasan yang 
berada di luar wilayah UP.

Zona penyangga
Jika ancaman dari kegiatan produksi dapat mempengaruhi kawasan konservasi maka zona penyangga 
mungkin diperlukan di sekitar kawasan konservasi (kawasan NKT). Skala zona penyangga dapat sangat 
bervariasi tergantung pada tujuan pengelolaan, namun harus memadai untuk melindungi terhadap 
dampak kegiatan produksi saat ini maupun di masa depan. Zona penyangga dapat dialokasikan 
di luar UP di sekitar kawasan lindung dan lanskap konservasi. Di dalam UP, zona penyangga dapat 
mencakup zona di sepanjang sungai dan kali, danau, tempat bersarang, jenis ekosistem langka, dan 
kawasan yang dimanfaatkan oleh masyarakat seperti tempat yang dianggap suci atau keramat. Habitat air 
tawar seringkali membutuhkan zona penyangga di sekitar mereka untuk melindungi terhadap gangguan 
dan polusi. Preskripsi pengelolaan yang diperlukan di zona penyangga akan bervariasi tergantung pada 
NKT, tetapi tingkat perlindungannya biasanya berada di tengah-tengah antara tingkat perlindungan yang 
diperlukan di kawasan konservasi dan tingkat perlindungan yang diperlukan di kawasan produksi.
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REBIO de Sooretama

RPPN da vale do Rio Doce

· 2 0 21

Kilometers

Áreas da Fibria

Unidades de Conservação

AAVC Recanto das Antas e Mutum Preto

Contoh 1: Koridor habitat di perkebunan eucalyptus di Mata Atlantica, Brasil

Mengukur Aspidosperma polyneuron, spesies pohon NKT 1. Program pendidikan lingkungan bagi karyawan.

Caeselpinia echinata, spesies pohon NKT 1 Gambar 4: Peta yang menunjukkan hutan tanaman Fibra dan 
kawasan NKT yang membantu menyediakan konektivitas dan 
koridor antara kawasan lingdung yang beretangga. Peta disediakan 
oleh Fibria.

14  Benar pada saat diterbitkan

Perusahaan asal Brasil, Fibria, adalah produsen bubur 
kertas eucalyptus. Di negara bagian Bahia, Espírito 
Santo, dan Minas Gerais,Fibria memiliki 346.000 ha UP 
bersertifikasi FSC yang mencakup kawasan konservasi 
NKT seluas 11.718 ha di 21UP (seluruhnya bersertifikasi 
FSC sejak 201214). Kawasan NKT ini termasuk kawasan 
yang melindungi spesies NKT 1 endemik dan terancam 
(seperti spesies burung endemik dan yang masuk dalam 
daftar merah IUCN: Red-billed curassow (EN), Hook-
billed hermir (EN) dan White-winged cotinga (EN), dan 
spesies tumbuhan:Caesalpinia echinata (EN), Couratari 
asterotricha (CR) dan Eugenia arianea (CR)) yang 
ditemukan di  NKT 3 Mata Atlantica (hutan hujan Atlantik) 
yang sangat terancam.  Kawasan NKT ini juga dapat 
digolongkan sebagai NKT 2 karena membantu menjaga 
konektivitas ekosistem Mata Atlantica di lanskap yang 
lebih luas. Khususnya, UP Mutum Preto dan Recanto das 
Antas Fibria menyediakan koridor penting antara dua 

kawasan lindung yang bertetangga. Koridor ini memenuhi 
syarat sebagai NKT 2 dan dilindungi sebagai cagar alam 
yang sah dan kawasan NKT 2. Kawasan konservasi NKT 
berfungsi sebagai koridor penting yang memungkinkan 
spesies ‘payung’ kunci (spesies yang perlindungannya 
secara tidak langsung menjamin perlindungan banyak 
spesies- spesies lainnya, misalnya spesies yang memiliki 
pola jelajah luas, spesies yang tidak tahan gangguan), 
seperti tapir Brasil, untuk bertahan hidup di lanskap 
yang lebih luas. Sejak 2011, staf Fibria telah  melakukan 
patroli untuk mencegah perburuan dan pembalakan liar 
dan mereka memulai program pendidikan lingkungan 
untuk karyawan dan masyarakat setempat. Pemantauan 
keanekaragaman hayati (tumbuhan, burung dan mamalia) 
dan ancaman (misalnya kerusakan akibat kegiatan 
produksi, kebakaran, perburuan dan pembalakan liar) akan 
digunakan sebagai informasi untuk pengelolaan adaptif.

REBIO de Sooretama

RPPN da vale do Rio Doce

Hutan tanaman 
eucalyptus Fibria 

Kawasan NKT di 
UP Fibria

Kawasan lindung 



18

Pengelolaan nKT2 Pengelolaan & PeManTaUan nKT

Konsesi “Mouila Lot 1” Olam Palm Gabon terletak di 
tepian lanskap mosaik hutan-sabana yang luas. Penilaian 
NKT (ringkasan tersedia di situs web Olam:  http://tinyurl.
com/n3koz73) showed that about 50% lahan konsesi 
cocok untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit yang 
berkelanjutan, namun kompleks unik lahan basah (danau 
dan kolam), sungai dan hutan yang terendam musiman 
teridentifikasi sebagai ekosistem NKT 3. Kawasan lahan 
basah diidentifikasi menggunakan Model Elevasi Digital 
yang diambil dari LiDAR, survei vegetasi dan foto udara 
(lihat bawah). Olam selanjutnya melakukan penelitian 
hidrologis untuk mendukung keputusan pengelolaan 
di kawasan lahan basah NKT 3 ini. Penelitian ini 
menggunakan data radar satelit untuk mendeteksi dan 
mengklasifikasikan lahan basah permanen dan yang 
terendam secara musiman. “Indeks tingkat kebasahan“ 
lanskap dimodelkan dengan menggunakan Model 
Elevasi Digital dan data curah hujan harian. Tim Olam 
mempelajari kondisi lapangan selama lebih dari satu 
tahun untuk memahami variasi musiman, siklus banjir dan 
karakteristik lahan basah lainnya.

Contoh 2:
Zona penyangga di sekitar ekosistem lahan basah NKT 3 di konsesi kelapa sawit di Gabon

Dengan menggunakan pengetahuan ini sebagai panduan, 
Olam mengerahkan tim zona penyangga terlatih untuk 
mengklasifikasikan lahan basah di lapangan, berdasarkan 
luas permukaan, kedalaman dan ciri-ciri vegetatif, sesuai 
dengan SOP tertulis. Tim zona penyangga bekerja dari 
blok ke blok di wilayah lahan basah yang diidentifikasi 
dari citra satelit, untuk menandai dan memetakan lahan 
basah. Danau terisolasi yang berluasan besar (> 1,000 m2) 
dan kumpulan danau-danau (beberapa danau permanen 
kecil < 1,000 m3  yang terhubung satu sama lain atau ke 
danau besar, melalui rawa musiman) ditandai sebagai  
kawasan konservasi yang tidak diperbolehkan untuk 
dilakukannya kegiatan produksi. Kawasan ini dilindungi 
oleh zona penyangga 30-50 m tergantung pada luasannya. 
Kolam terisolasi < 1,000 m3 dipertahankan sebagai tempat 
penampungan air untuk  digunakan selama kegiatan 
produksi; kolam-kolam tersebut dapat dimodifikasi atau 
diperdalam sesuai kebutuhan dan tepiannya akan ditanami 
kembali  setelah dibersihkan.  Dataran banjir musiman 
dangkal yang luasannya < 1 ha yang tidak terhubung ke 
danau permanen atau sungai dapat dikeringkan untuk 
ditanami atau dikonversi menjadi tempat penampungan 
air jika memang sesuai, dengan petunjuk dari Manajer 
Lingkungan dan tim operasional situs.

Foto udara sabana yang terendam secara musiman di kawasan NKT utama di barat laut lahan konsesi, pada awal musim hujan 
(September/Oktober 2011), menampilkan klaster danau, kolam, dan lahan basah musiman
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Koordinasi antara tim zona penyangga dan tim 
pembersihan lahan menjadi fitur  penting dalam sistem 
pengelolaan lingkungan. Pelatihan diselenggarakan dan 
Olam mendorong dilakukannya komunikasi antar tim 
secara teratur, termasuk rapat perencanaan mingguan 
dan tim gabungan untuk memastikan bahwa batas 
zona penyangga  dipahami dan dihormati, dan semua 
kesalahan -kesalahannya dapat segera terdideteksi dan 
dikoreksi.

Persiapan lahan dalam kondisi sensitif ini memerlukan 
kombinasi antara informasi yang sangat baik, prosedur 
operasional yang jelas, pelatihan, komunikasi 
dan kerjasama tim. Kerjasama yang efektif dapat 
mempertahankan integritas ekosistem NKT 3, dan zona 
penyangga tambahan dapat meningkatkan konektivitas 
habitat untuk satwa liar yang menghuni kawasan inti NKT 
tersebut dan lanskap di sekitarnya. Melalui proses ini, 
luas permukaan yang dapat ditanami akan berkurang; 
Namun, upaya untuk melindungi lahan basah alami 
memiliki manfaat ekonomi yang besar, mengurangi risiko 
banjir di kawasan yang ditanami, serta  mengurangi 
kebutuhan akan pembangunan dan pemeliharaan 
sistem drainase. Selain itu, terdapat juga manfaat jasa 
ekosistem yang tidak terlalu dapat terukur: yaitu terdapat 
lebih banyak air yang tersimpan di lanskap, yang dapat 
meningkatkan kelembaban, mengurangi risiko kebakaran 
dan meningkatkan hasil panen selama periode musim 
kemarau.

Gambar 5: Peta yang menunjukkan kawasan NKT 3 yang disisihkan di Mouila Lot 1. Daerah putih menunjukkan kawasan NKT, zona 
penyangga riparian, dan kawasan lahan basah. Garis biru adalah sungai. Peta disediakan oleh Olam Palm Gabon. Garis putih lebar di 
tengah lahan konsesi adalah koridor konservasi antara kawasan dataran rendah di tengah dan daerah yang tergenang secara musiman di 
utara.

Danau besar permanen (> 2,000 m2), memerlukan penyangga 
selebar 50 m
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Kawasan yang Dimanfaatkan Masyarakat
Pemeliharaan nilai-nilai NKT 5 dan 6 mempersyaratkan agar masyarakat memiliki akses 
menuju sumber daya penting dan bahwa kualitas sumber daya tersebut tidak memburuk 
atau menurun. Hal ini biasanya melibatkan pembentukan zonasi kawasan yang 
dimanfaatkan oleh masyarakat di mana hanya kegiatan pemanenan dan pemanfaatan 
tertentu yang diizinkan. Bagi Organisasi, preskripsi pengelolaan yang diperlukan serupa 
dengan yang diterapkan di kawasan konservasi. Sebagai contoh, kali dan sungai yang 
digunakan sebagai tempat memancing ikan tidak boleh tercemar oleh kegiatan Organisasi 
(misalnya sedimentasi, limpasan dari permukaan jalan, kontaminasi bahan kimia). Jika 
masyarakat tetap terus akan memanen HHBK tertentu atau berburu spesies yang tidak 
dilindungi, maka mereka harus tetap memiliki akses ke sumber daya tersebut dan harus 
tersedia  cukup wilayah yang dikelola sedemikian rupa untuk mendukung penggunaan 
sumber daya secara berkelanjutan. Sangatlah penting bagi Organisasi untuk berkolaborasi 
dengan masyarakat yang tergantung kepada sumber daya tersebut untuk meminimalisir 
dan mengelola  ancaman terhadap NKT.
Untuk situs NKT 6, seperti air terjun, gua, lahan pemakaman, atau situs dan monumen 
sakral lainnya, perlindungan situs yang memadai sangatlah penting. Hal ini dapat dilakukan 
dengan menyisihkan kawasan situs untuk digunakan oleh masyarakat, dengan potensi 
daerah penyangga di sekitar situs untuk perlindungan tambahan. Sangatlah penting 
untuk dipahami  bahwa lokasi tepatnya dari beberapa kawasan tersebut mungkin bersifat 
rahasia dan oleh karenanya strategi pengelolaan harus peka terhadap hal semacam ini dan 
mungkin pula tidak seharusnya bagi orang yang bukan anggota masyarakat tersebut untuk 
memasuki situs tersebut. Selain itu, mendirikan papan tanda dan pagar atau mengambil 
foto di kawasan tersebut, mungkin juga bukan merupakan hal yang tepat dalam hal ini. 
Rincian pengelolaan harus dibicarakan dengan anggota masyarakat atau pakar budaya 
yang bersangkutan.
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Wilmar International adalah salah satu produsen minyak 
kelapa sawit terbesar di Indonesia dan Malaysia. PT 
Mustika Sembuluh (PT MS) adalah anak perusahaan 
Wilmar di Kalimantan Tengah, Indonesia dan mengelola 
19.449 ha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten 
Kotawaringin Timur. PT MS adalah anak perusahaan 
pertama Wilmar di Kalimantan yang menerima sertifikasi 
RSPO  (2010)15.

UP PT MS mencakup kawasan NKT seluas 1.530 ha 
dimana 149 ha diklasifikasikan sebagai kawasan NKT 5 
dan 6, yang membantu memenuhi kebutuhan dasar, serta 
melindungi situs budaya yang penting bagi masyarakat 
setempat. Untuk memastikan pengelolaan yang  sesuai 
untuk kawasan NKT 5 dan 6 , Wilmar menandatangani 
Nota Kesepahaman (MoU) dengan masyarakat setempat. 
MoU tersebut menguraikan dengan jelas preskripsi 
pengelolaan untuk Wilmar, seperti peniadaan kegiatan 
perkebunan di daerah NKT (Hal ini dituliskan ke dalam 
SOP) dan perlunya meminta izin dari masyarakat 
untuk masuk ke kawasan NKT dengan tujuan selain 
pemantauan NKT. PT MS mengadakan sosialiasi tahunan 
dengan masyarakat untuk menjelaskan rincian dalam 
MoU, meningkatkan kesadaran tentang NKT di UP, 
menjelaskan spesies hewan dan tumbuhan apa saja yang 
dilindungi dan bagaimana NKT dipantau.

Kawasan NKT 5 and 6 ini dibagi ke dalam empat wilayah 
pengelolaan yang melindungi NKT berikut:

Kawasan NKT 5 (124,23 ha) digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan dasar penduduk desa, dan menjadi sumber  
pendapatan pokok bagi  mereka. Daerah ini digunakan 
untuk memanen bambu, karet, buah-buahan dan rotan. 
Sebagai bagian dari proses PADIATAPA, PT MS juga telah 

15 Benar pada saat diterbitkan

Contoh 3: Kawasan yang dimanfaatkan oleh masyarakat di perkebunan kelapa sawit di 
Kalimantan, Indonesia

Balai Keramat (hallowed hall), situs NKT 6 

Survei flora pada kawasan NKT 

bernegosiasi dengan penduduk desa untuk melakukan 
zonasi kawasan-kawasan yang digunakan untuk kegiatan 
pertanian (sawah,, singkong dan tanaman buah).

Kawasan NKT 6 (4,8 ha)  Balai Keramat dan Tiang 
Pantar (jembatan ke surga) dilindungi di kawasan yang 
dimanfaatkan oleh masyarakat yang demarkasi secara 
jelas dengan tanda-tanda yang menunjukkan kepemilikan 
masyarakat.

Kawasan NKT 5 & 6 (0,2 ha) berisi tempat pemakaman 
desa dan HHBK penting yang dimanfaatkan untuk tujuan 
memenuhi kebutuhan pokok oleh penduduk desa. HHBK 
utama yang dipanen adalah karet hutan (Dyera costulata), 
damar (Agathis dammara) dan bambu.

Dengan izin dari masyarakat setempat, PT MS melakukan 
pemantauan operasional bulanan kawasan NKT 5 dan 6. 
Tujuan pemantauan ini adalah untuk memastikan bahwa 
kegiatan perkebunan tidak merambah atau merusak 
kawasan NKT, dan kawasan masyarakat tidak meluas ke 
daerah perkebunan, serta untuk memantau ancaman, 
seperti pembukaan hutan ilegal atau perambahan oleh 
pekerja atau pihak luar. Observasi, termasuk koordinat GPS, 
dicatat dan tindaklanjutannya diputuskan melalui konsultasi 
erat dengan masyarakat setempat. Selama patroli 
pemantauan, penemuan satwa liar dan koordinat GPS juga 
dicatat untuk dimasukkan ke dalam pemantauan NKT 1-3.

Untuk memastikan NKT 5 dan 6 dapat dipertahankan dari 
waktu ke waktu, PT MS memiliki rencana pengelolaan 
adaptif. Penilaian cepat semua kawasan NKT dilakukan 
setiap enam bulan sekali, sebagai bagian dari pemantauan 
strategis, untuk mengidentifikasi perubahan penggunaan 
lahan atau habitat.
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Kebijakan sumber daya NKT 5 dan 6 
Tidak semua nilai-nilai budaya akan teridentifikasi selama penilaian NKT, terutama jika ada material 
arkeologis yang belum digali. Karena itu, sangatlah penting untuk   mengambil tindakan pengamanan 
jika material tersebut ditemukan sewaktu proses pengembangan dan operasional. Adalah sebuah praktik 
yang baik untuk memiliki kebijakan mengenai nilai-nilai budaya dan situs yang mungkin akan”ditemukan” 
setelah operasi dimulai. Sebuah contoh pedoman  yang diberi nama “ chance finds” , dapat ditemukan di 
Standar Kinerja IFC (IFC. 2012 (Januari). http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_
External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Sustainability+Framework+-+2012/Perfo
rmance+Standards+and+Guidance+Notes+2012/.  

Dalam beberapa kasus, dimungkinkan bagi Organisasi dan masyarakat yang terkena dampak untuk 
ikut menentukan alternatif sumber daya NKT 5 dan NKT 6. Jika preskripsi pengelolaan menyatakan 
untuk mengganti suatu NKT dengan memberikan opsi yang lain, hal ini haruslah sesuai. Substitusi atau 
penggantian mungkin tidak selalu diizinkan, dan sangatlah penting untuk memeriksa persyaratan standar 
yang relevan. Namun, jika memang dapat diterima, penggantian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. 
Sebagai contohnya, proyek pembangunan skala mikro dapat menggantikan pendapatan yang diperoleh dari 
pemanenan dan penjualan HHBK atau pompa air dapat menyediakan air yang sebelumnya diperoleh dari 
kali dan sungai.

Setiap keputusan mengenai penggantian NKT harus diambil sebagai bagian dari proses Persetujuan 
Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), dan pelaksanaan dan hasilnya harus dipantau 
untuk memastikan bahwa sumber daya alternatifnya benar-benar setara atau lebih baik dari nilai 
aslinya. Dalam banyak kasus, khususnya untuk NKT 6, tidak mungkin dilakukan penggantian yaitu: situs 
yang memiliki signifikansi historis, budaya atau spiritual biasanya tidak dapat “digantikan”. Tetapi ada , 
salah satu contoh penggantian NKT 6 berasal dari Meksiko, di mana suatu kelompok etnis tergantung 
pada  bulu dari burung yang terancam punah untuk keperluan upacara. Ternyata dimungkinkan untuk 
mengganti bulu burung liar dengan bulu-bulu yang dikumpulkan dari tempat perlindungan dan penangkaran 
burung tersebut. Dengan cara ini, masyarakat dapat terus mempraktikkan keyakinan budaya mereka tanpa 
mengancam populasi burung liar.

Jika suatu perusahaan menyebabkan kerusakan NKT 5 dan 6 selama operasionalnya, mereka bertanggung 
jawab untuk memberi kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampaknya. Mekanisme dan bentuk 
kompensasi harus ditentukan melalui strategi keterlibatan masyarakat dan harus didasarkan pada prinsip 
PADIATAPA (Lihat Lampiran 1 untuk sumber rujukannya).

Keterlibatan masyarakat 
Komunikasi yang konsisten sejak dini merupakan kunci pencegahan konflik dan pengelolaan yang baik. 
Organisasi harus memiliki tim sosial yang handal dan/atau mencari bantuan dari pakar luar jika diperlukan. 
Banyak standar sertifikasi memerlukan beberapa jenis strategi keterlibatan masyarakat dan hal ini harus 
mencakup langkah-langkah untuk:

• Komunikasi non-teknis yang sesuai dengan budaya setempat
• Mengidentifikasi perwakilan, termasuk kelompok-kelompok minoritas dan rentan
• Memastikan masyarakat setempat memiliki cukup waktu untuk mencerna hasil penilaian NKT dan 

berpartisipasi dalam penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan, yang akan berpengaruh 
terhadap mereka 

• Memastikan masyarakat setempat menerima kompensasi yang memadai untuk waktu dan keahlian 
mereka

• Menggunakan prinsip-prinsip PADIATAPA untuk konsultasi, negosiasi dan pengambilan keputusan
• Memastikan dengan jelas siapa saja yang memiliki akses ke sumber daya tertentu. Perjanjian akses 

harus dinegosiasikan melalui PADIATAPA, didokumentasikan dan dipantau
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1

Untuk mematuhi beberapa rekomendasi di atas, informasi NKT (setidaknya ringkasan laporan penilaian, 
rencana pengelolaan, dan rencana pemantauan) perlu tersedia dalam bahasa yang dipahami oleh 
pemangku kepentingan yang terkena dampaknya. Hal ini umumnya adalah bahasa resmi negara tersebut, 
namun jika sumber dayanya tersedia, penerjemahan ke dalam bahasa daerah, yang dibaca luas oleh 
masyarakat setempat atau perwakilan mereka, tentunya adalah lebih ideal. 

Perwakilan masyarakat yang terkena dampak harus dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan dan 
pemantauan (lihat 3.1.4 untuk mengetahui rincian pemantauan partisipatif). Sebagai contoh, dalam 
konteks konversi, perwakilan masyarakat harus mendampingi tim pembukaan lahan untuk memastikan 
bahwa tidak ada kesalahan terkait batas-batas tanah masyarakat setempat.

2.3 Kondisi-kondisi untuk mempertahankan NKT 1 - 6
Bagian sebelumnya memberikan gambaran umum tentang jenis kawasan dan preskripsi pengelolaan yang 
lazim digunakan. Bagian berikut ini memberikan gambaran kondisi-kondisi yang umumnya yang diperlukan 
untuk mempertahankan keenam kategori NKT, dengan contoh-contoh kawasan dan preskripsi pengelolaan 
yang dapat digunakan.

2.3.1| Mempertahankan NKT 1: Konsentrasi spesies 
Konservasi spesies adalah fokus utama NKT 1. Persyaratan utama konsentrasi spesies NKT 1 adalah 
luasan dan kualitas habitat serta pemeliharaan asosiasi spesies autuproses ekosistem. Persyaratan ini 
bervariasi tergantung pada karakteristika life-history-nya dari berbagai spesies yang berbeda.

Luasan dan kualitas habitat
Wilayah pengelolaan NKT 1 harus melindungi daerah-daerah yang mendukung konsentrasi spesies RTE 
atau endemik yang signifikan dan bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan kelangsungan 
hidup populasi. Hal ini dapat dicapai dengan melindungi habitat yang cocok yang menyediakan makanan 
atau nutrisi, air, dan persyaratan berkembang biak/reproduksi. Berbagai spesies dapat memiliki 
persyaratan habitat yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda dalam setiap tahunnya, dan hal ini 
harus diperhitungkan ke dalam pengelolaan. Sebagai contoh, spesies dapat melakukan migrasi musiman 
menggunakan habitat tertentu untuk berkembang biak ataupun untuk memperoleh makan. Spesies yang 
tidak bermigrasi dapat juga bergantung pada habitat atau sumber daya yang letaknya terpencar-pencar 
untuk penggunaan yang penting tetapi jarang. Sebagai contoh, tempat mencari garam atau tanah liat 
sangat penting bagi sejumlah spesies seperti makaw, tapir, seladang dan gajah hutan

Sangatlah penting untuk mempertimbangkan kualitas dan luasan habitat. Sebagai contoh, rusa kutub 
kawasan hutan boreal di Kanada merupakan spesies yang memilki pola jelajah luas dan memerlukan 
wilayah habitat yang luas, tetapi habitat tersebut harus relatif tidak terganggu. Gangguan kumulatif oleh 
jalan, tebang habis dan infrastruktur manusia lainnya dapat mengancam kelangsungan hidup rusa kutub, 
oleh karena itu, wilayah habitat yang luas dan berkualitas tinggi diperlukan untuk mempertahankan  
spesies ini.

Asosiasi spesies
Beberapa spesies tergantung pada spesies lain untuk kelangsungan hidup atau reproduksi mereka. Contoh 
hubungan mutualistis tersebut misalnya adalah ketergantungan spesies tumbuhan pada polinator atau 
penyebar biji, dan ketergantungan kerang mutiara air tawar (termasuk dalam daftar merah di sejumlah 
negara) pada salmon - larva kerang menghabiskan sebagian waktu mereka pada insang ikan salmon 
atau trout. Sifat mutualisme ini mengakibatkan meskipun tersedia habitat luas yang berkualitas tinggi, 
spesies ini kemungkinan tidak akan bertahan hidup kecuali terdapat juga spesies tempatnya bergantung. 
Karenanya, adalah penting agar strategi pengeloaan untuk spesies NKT 1 dapat mempertahankan 
hubungan mutualisme yang penting ini.
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Baik pengelola maupun penilai NKT tidak diharapkan untuk mengetahui semua hubungan mutualisme 
berbagai spesies, yang seringkali memerlukan pengetahuan mendalam tentang life-history spesies. Namun, 
laporan penilaian NKT harus memberikan panduan mengenai hal ini jika memungkinkan dan pengelola 
harus mencari saran dari para pakar terkait saat mengembangkan rencana pengelolaan. Dalam beberapa 
kasus, penggunaan pendekatan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan habitat yang luasannya 
cukup besar dan berkualitas tinggi dapat untuk mempertahankan asosiasi spesies.

Karakteristika life history
Ciri-ciri life history tertentu membuat spesies tertentu lebih rentan terhadap penurunan: seperti menjadi 
spesialis habitat atau makanan tertentu; memiliki tingkat reproduksi yang rendah; sangat rentan terhadap 
gangguan; sangat rentan terhadap penyakit atau spesies invasif yang baru muncul; atau memiliki nilai 
ekonomi yang tinggi, yang mendorong adanya perburuan berlebihan. Beberapa organisme tergantung 
pada ‘konektivitas sementara’. Contohnya misalnya serangga (banyak spesies kumbang, lalat, dan lainnya) 
yang menggunakan lokasi yang baru terbakar: serangga-serangga tersebut dapat terbang sangat jauh dan 
mampu mendeteksi habitat yang cocok dari jauh – sehingga mereka tidak memerlukan konektivitas secara 
fisik. Namun, karena banyak dari spesies ini hanya menggunakan pohon yang baru terbakar – beberapa 
spesies hanya untuk musim pertama - maka diperlukan lokasi-lokasi yang baru terbakar lebih kurang pada 
setiap tahunnya di dalam ‘lanskap yang lebih luas’ (misalnya, radius 10-100 km tergantung pada spesies). 
Jika tempat-tempat terserbut tidak ada lagi (melalui petir atau pembakaran terkendali), maka spesies-
spesies tersebut akan hilang. Contoh lainnya adalah dua spesies geranium yang beradaptasi terhadap 
kebakaran yang ditemukan di Palearktik boreal. Strategi mereka bukanlah penyebaran fisik -sebaliknya, 
benih mereka dapat menjadi dorman dan tidak aktif selama ratusan tahun, sebelum menjadi aktif kembali 
dan berkecambah - di tempat yang sama dimana mereka berbunga berabad-abad yang lalu – setelah 
distimulasi oleh panasnya api.

Untuk contoh wilayah dan preskripsi pengelolaan mempertahankan NKT 1 lihat Tabel 2.

TUJUAN UUPM 
PENGELOLAAN  NKT16

CONTOH 
TUJUAN SPESIFIK 
PENGELOLAAN NKT

CONTOH SASARAN 
PENGELOLAAN

STRATEGI PENGELOLAAN
WILAYAH PRESKRIPSI

NKT 1
• “Konsentrasi spesies 

RTE dan endemik 
yang signifikan 
dipertahankan atau 
ditingkatkan.”

• Situs dan sumber daya 
tempat konsentrasi ini 
tergantung dipelihara 
termasuk sumber 
daya temporal penting 
seperti tempat untuk 
hinggap, berkembang 
biak, hibernasi, 
tempat bernaung dan 
migrasi.

Mempertahankan 
populasi gorila dataran 
rendah barat yang 
terancam kritis di UP

• Mempertahankan 
habitat gorila 3.000 
ha

• Mempertahankan 
penggunaan 
(musiman) kawasan 
NKT yang disisihkan 
oleh dua kelompok 
keluarga gorilla

• Nihilnya jumlah 
gorila yang diburu di 
kawasan NKT yang 
disisihkan

• Populasi gorilla stabil 
atau meningkat, tanpa 
tanda-tanda penyakit 
yang serius.

Kawasan konservasi 
3.000 ha, berbatasan 
dengan habitat hutan 
berdekatan di UP yang 
bertetangga.

• Dilarang masuk 
kecuali untuk tujuan 
pemantauan

• Dilarang ada 
infrastruktur atau 
aktivitas manusia 
(misalnya kegiatan 
produksi, berburu)

• Patroli anti-berburu 
yang teratur

Zona penyangga selebar 
500 m di sekitar 
kawasan konservasi

• Reduced-impact 
logging only

• No road construction, 
only minimal impact 
skid trails

Seluruh wilayah dalam 
unit pengelolaan

• No hunting of gorillas 
or other HCV 1 species

Tabel 2: Contoh tujuan, sasaran dan strategi pengelolaan untuk pemeliharaan populasi gorila NKT 1 di UP

16  Dari Synnott et al 2012. 
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2 2.3.2 | Mempertahankan NKT 2: lanskap besar dan nilai-nilai ekosistem 
NKT 2 berfokus pada nilai-nilai yang jauh lebih luas dari NKT 1, memperluas cakupannya 
dari konsentrasi spesies menjadi seluruh ekosistem, meskipun dari perspektif pengelolaan 
mungkin banyak diperlukan tindakan yang serupa, eperti menjaga konektivitas habitat dan 
lanskap serta komposisi spesies dan struktur vegetasi.

Keputusan pengelolaan NKT 2 harus didasarkan pada pertimbangan yang teliti berdasarkan 
lokasi/posisi UP dalam lanskap yang lebih luas. Sebagai contoh, jika UP berbatasan atau 
dikelilingi oleh PA, atau berisi atau berbatasan dengan lanskap luas (misalnya, lanskap 
Program Lingkungan Regional Afrika Tengah (Central African Regional Programme for 
the Environment/CARPE) dan Lanskap Hutan Utuh (Intact Forest Landscapes17) terdapat 
indikasi kehadiran NKT 2 yang sangat kuat. Pengembangan dapat dilanjutkan hanya 
jika NKT 2 dapat dipertahankan dan kegiatan operasional harus dilanjutkan dengan 
kehati-hatian dan bekerjasama dengan pengelolaan UP tetangga atau kawasan prioritas 
konservasi.

Luasan besar dan konektivitas
Ekosistem tingkat lanskap yang luas (NKT 2) didefinisikan sebagai ekosistem yang 
luasannya cukup besar dan tidak terganggu sehingga dapat untuk mendukung mayoritas 
dari populasi spesies alami yang dapat bertahan hidup. Tujuan pengelolaan melestarikan 
NKT 2 adalah mempertahankan ekosistem yang luasannya besar, dan populasi spesies 
yang dapat bertahan hidup yang didukungnya. Dalam beberapa kasus, UP mungkin 
luasannya cukup besar  untuk mempertahankan kawasan NKT 2 mereka sendiri, 
sementara di UP kecil, mempertahankan NKT 2 akan tergantung pada mempertahankan 
konektivitas dengan kawasan-kawasan di lanskap yang lebih luas. Untuk menyokong 
populasi spesies yang memiliki pola jelajah luas dan spesies predator apex/puncak akan 
memerlukan perlindungan wilayah habitat yang cukup besar, yang terhubung satu sama 
lain dan/atau berkualitas tinggi. Dalam hal ini termasuk meminimalisir ancaman seperti 
perburuan spesies-spesies tersebut, dan memastikan agar spesies-spesies tersebut  tetap 
mendapatkan sumber daya hewan mangsa dalam jumlah yang cukup.

Demikian pula, pemeliharaan proses ekosistem alami, seperti berbuah atau migrasi 
massal, juga dapat tergantung pada terjaganya konektivitas. Hal ini biasanya berarti dengan 
menyisihkan koridor vegetasi alami yang melintasi UP agar terhubung dengan ekosistem 
yang berada di luar UP: koridor harus cukup lebar untuk menyediakan jalur lintas yang 
aman bagi satwa dan pergerakan spesies-spesies tumbuhan melalui penyebaran biji secara 
alami. Spesies yang memiliki pola jelajah luas atau predator apex yang juga diklasifikasikan 
sebagai NKT 1, dapat dilindungi dengan menggunakan  strategi pengelolaan yang serupa 
(misalnya, koridor habitat).

17   http://www.intactforests.org/
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Komposisi spesies dan struktur vegetasi 
Suatu ekosistem dapat masih memenuhi syarat sebagai NKT 2 sekalipun beberapa 
spesies pentingnya telah hilang, asalkan proses-proses ekologi dan struktur vegetasi yang 
menjadi karateristikanya tetap dipertahankan. Sebagai contohnya, wilayah hutan luas yang 
tersambung satu dengan yang lain  di Amazon dijadikan tempat perburuan besar-besaran 
oleh penduduk asli di sana, dan meskipun hutannya tidak terganggu, spesies-spesies 
yang biasanya diburu dapat menjadi punah secara lokal. Selain itu, penyakit-penyakit yang 
masuk diintroduksi dapat juga melenyapkan spesies-spesies tersebut tanpa menyebabkan 
gangguan pada bagian ekosistem lainnya. 

NKT 2 tidak berartikan bahwa ekosistem tersebut sama sekali tidak pernah terpengaruh 
oleh manusia – yang adalah hampir mustahil ditemukan - namun ekosistem tersebut 
masih mengandung nilai-nilai alami yang penting.  Ekosistem-ekosistem seperti banyak 
ekosistem di kawasan Laut Tengah Eropa atau sabana Afrika telah dikelola oleh manusia 
selama ribuan tahun namun masih mengandung nilai-nilai penting yang dapat terancam 
oleh perubahan sistem pengelolaan. Contoh kawasan dan preskripsi pengelolaan NKT 2 
tercantum di Tabel 3.

18  Dari Synnott et al 2012.

TUJUAN UUPM 
PENGELOLAAN 
NERAL NKT18

CONTOH
TUJUAN SPESIFIK 
PENGELOLAAN NKT

CONTOH SASARAN 
PENGELOLAAN

STRATEGI PENGELOLAAN
WILAYAH PRESKRIPSI

NKT 2
• “Ekosistem dan 

mosaik signifikan 
dengan populasi 
yang dapat  
bertahan hidup 
dikelola atau 
ditingkatkan.”

• “Ukurannya 
yang luasan dan 
konektivitasnya 
dipertahankan.”

• “Mereka tidak 
terfragmentasi.”

• “Tidak ada spesies 
yang hilang 
akibat kegiatan 
pengelolaan.”

Mempertahankan
konektivitas untuk 
mamalia besar di dalam 
ekosistem hutan boreal

• Mempertahankan 
koridor ekosistem 
NKT 2 selebar 1 km  
di UP (terhubung ke 
ekosistem NKT 2 yang 
luasannya lebih besar 
di luar UP)

• Tidak ada fragmentasi 
kawasan konservasi 
NKT 2

• Daerah/koridor inti 
yang digunakan oleh 
spesies mamalia yang 
menjadi sasaran

Koridor habitat 
selebar 1 km yang 
menghubungkan habitat 
NKT 2 kunci di kedua 
sisi UP

• Dilarang masuk kecuali 
untuk tujuan pemantauan

• Tidak boleh ada 
infrastruktur atau kegiatan 
manusia (misalnya 
kegiatan produksi, 
Perburuan)

• Regular anti-hunting 
patrols

Seluruh atau sebagian 
besar unit pengelolaan

• Menyisihkan daerah 
inti tanpa pembalakan 
yang luas dengan zona 
penyangga

• Penggunaan praktik 
pembalakan dan 
pengelolaan lainnya 
yang menyerupai sistem 
gangguan yang terjadi 
secara alamiah

• Prosedur Operasi Standar 
(SOP) untuk akses dan 
pembangunan jalan

Tablel 3: Contoh tujuan, sasaran dan strategi pengelolaan untuk mempertahankan NKT 2 di unit pengelolaan kayu hutan  alam
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Contoh 4: Penilaian ancaman dan rekomendasi pengelolaan NKT 1 dan NKT 2 hutan tanaman 
industri di Chili 

Masisa, perusahaan kehutanan Chili, memproduksi kayu dari hutan 
tanaman industri bersertifikasi FSC (sejak 2012)19 di Chili, Brasil, 
Argentina dan Venezuela. UP La Montaña berupa hutan pinus dan 
eucalyptus di Los Ríos region Chili  dengan luasan sebesar 648 ha. 
Luasan ini termasuk kawasan NKT seluas 381 ha yang berisi kawasan 
NKT 1 dan 2 hutan hujan beriklim sedang Valdivian, hutan Laurifolia, 
lahan basah dan hutan pesisir. Kawasan NKT 2 meningkatkan 
konektivitas ke kawasan hutan yang lebih besar di lanskap sekitarnya. 
Tabel 4 menyediakan ringkasan ancaman dan rekomendasi pengelolaan 
yang dikembangkan Masisa berdasarkan konsultasi dengan WWF-Chili.
THREATS REKOMENDASI PENGELOLAAN
Diperkenalkannya spesies 
invasif (misalnya,  Genista 
monspessulana dan kelinci)

• Mengidentifikasi kehadiran dan lokasi satwa 
liar invasif di UP

•  Memberantas spesies flora dan fauna invasif

Penggembalaan ternak • Memasang tanda larangan menggembala di 
kawasan NKT

• Memasang pagar di sekeliling hutan yang 
beregenerasi dan daerah dengan spesies 
yang dilindungi

• Konsultasi dengan masyarakat untuk 
menentukan akses mereka ke wilayah padang 
rumput

• Pendidikan kepada masyarakat mengenai 
ancaman yang ditimbulkan oleh hewan ternak

Panen HHBK (beri, kacang-
kacangan, tanaman obat)

• Konsultasi dengan masyarakat untuk 
menentukan zona pengambilan

• Pendidikan tentang dampak negatif 
pemanenan berlebihan

Ekstraksi sumber daya kayu • Tidak boleh memanen spesies pohon asli 
setempat oleh perusahaan maupun penebang 
liar

Berburu, termasuk Pudu20 

yang terancam punah 
• Memasang tanda larangan berburu di UP 

Pendidikan kepada masyarakat tentang 
konservasi dan pentingnya satwa liar

Fragmentasi oleh jalan untuk 
pembalakan

• Mengembangkan spesifikasi jalan 
berdasarkan lokasinya di dalam UP dan 
hubungannya dengan kawasan NKT

• Pelatihan staf internal mengenai perencanaan 
jalan

• Mengurangi kepadatan jalan

Tabel 4: Penilaian ancaman dan rekomendasi pengelolaan untuk UP 

Gambar 6: Peta unit pengelolaan La Montaña 
Masisa di Chili. Hutan pinus dan eucalyptus 
ditampilkan dengan warna putih dan kawasan 
NKT dengan warna lain sesuai dengan tipe 
habitat. Peta disediakan oleh Masisa Chili

19  Benar pada saat diterbitkan 
20  Spesies rusa kecil, kanan atas foto.

Seekor Pudu direhabilitasi setelah diselamatkan 
dari kebakaran hutan oleh staf Masisa

Lahan basah
Semak belukar 1
Semak belukar 2
Kawasan lindung
Hutan Pohon Beech sekunder
Hutan hijau abadi sekunder

Hutan asli

Jalan

Leganda

Hutan tanaman

NKTP La Montaña

NKTP La Montaña

380 ha
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33 2.3.3 | Mempertahankan NKT 3: habitat atau ekosistem yang langka, terancam atau 
terancam punah
Apabila  NKT 2 mengacu pada ekosistem skala lanskap yang saling tersambung dan berluasan besar, 
NKT 3 difokuskan pada jenis-jenis habitat yang lebih tersendiri dan berbeda. Pada banyak situs dengan 
NKT 3, unsur krusialnya dapat berupa luasan dan/atau struktur usia, atau komposisi spesies yang unik, 
dari ekosistem atau habitat tertentu. Untuk ekosistem dengan NKT 3, Organisasi diharuskan untuk 
mempertahankan proses ekologis yang karakteristik dan berbagai attribut unik pada situs RTE 
tersebut. Dalam banyak kasus, luasan ekosistem dibatasi dengan jelas oleh jenis tanah ataupun geologi 
dan hal ini dapat menjadi petunjuk untuk luasan kawasan pengelolaan.

Beberapa ekosistem NKT 3 mungkin sangat terlokalisasi dan hanya ditemukan dalam kondisi khusus 
tertentu, yang artinya ekosistem-ekosistem tersebut memang terfragmentasi secara alami. Untuk ekosistem 
semacam ini, adanya gangguan cenderung merupakan sebuah ancaman. Sebagai contoh, padang semak 
belukar pegunungan Maputaland-Pondoland di Afrika Selatan bagian timur berada pada iklim yang 
kering dan musiman, serta sebarannya terbatas di lembah sungai dengan tanah yang dalam dan sangat 
kering. Vegetasinya terutama terdiri dari tumbuhan yang tetap hijau sepanjang tahun yang membentuk 
kanopi tumbuhan semak dan rambat yang rendah dan tertutup. Padang semak belukar ini terancam oleh 
pembukaan lahan dan penggembalaan ternak berlebihan, yang merusak struktur vegetasinya. Oleh karena 
itu, pengelolaan ekosistem tersebut dapat difokuskan pada melindungi habitat sebagai kawasan konservasi 
dan mencegah perambahan. Di sisi lain, beberapa ekosistem bergantung pada praktik pemanfaatan lahan 
yang telah berlangsung lama, termasuk sistem penggembalaan ternak dan pembakaran di padang rumput 
dan hutan semak belukar serta pengelolaan air. Dalam banyak kasus, ekosistem atau habitat NKT 3 
memerlukan perlindungan penuh yang berupa kawasan konservasi, sebagai bentuk respon pengelolaan.

Dalam banyak kasus, habitat dan ekosistem hanya berupa sisa-sisa yang telah sangat terfragmentasi dari 
ekosistem sebelumnya berukuran jauh lebih luas dan secara perlahan berkurang dalam waktu puluhan 
atau ratusan tahun karena aktivitas manusia, atau perubahan iklim (misalnya, relik dari masa Pleistosen). 
Fungsi ekosistem pada kasus ini mungkin sudah sangat berkurang. Namun, fragmen-fragmen ekosistem 
tersebut dapat saja masih penting bagi keanekaragaman hayati: sebagai contoh, hutan Atlantik Brasil dan 
Argentina yang sangat terfragmentasi dan menutupi luasan seluas hanya  7% dari luas tutupannya pada 
masa lampau , namun fragmen yang tersisa ini mendukung 20.000 spesies tumbuhan (50% di antaranya 
endemik) dan ~1.600 spesies burung, mamalia dan amfibia (~20% di antaranya endemik) (Critical 
Ecosystem Partnership Fund, 2011). Pada saat merencanakan kegiatan produksi di kawasan di mana 
terdapat fragmen NKT 3, maka rencana konservasi harus disusun untuk melestarikan fragmen-fragmen 
tersebut, menghentikan proses-proses yang menyebabkan degradasi atau kerusakannya, dan bertujuan 
untuk merestorasi fungsi ekosistem. Contoh kawasan dan preskripsi pengelolaan NKT 3 tercantum di Tabel.
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TUJUAN UMUM 
PENGELOLAAN NKT21

CONTOH TUJUAN 
SPESIFIK 
PENGELOLAAN 
NKT

CONTOH 
SASARAN 
PENGELOLAAN STRATEGI PENGELOLAAN 

WILAYAH PRESKRIPSI
NKT 3
• “ Ekosistem 

dan habitat RTE 
dipertahankan, tanpa 
ada peningkatan risiko 
kepunahan mereka.”

• “Tidak ada ekosistem 
atau habitat RTE 
yang hilang atau 
rusak akibat kegiatan 
pengelolaan.”

• “Ekosistem dan 
habitat RTE 
mempertahankan 
karakteristika 
tersendirinya, 
termasuk struktur 
dan komposisi 
spesiesnya.”

• Mempertahankan 
hutan Mata 
Atlantica di UP

• Mempertahankan 
300 Ha Ekosistem 
NKT 3
• Mempertahankan  
populasi yang stabil 
Pipile jacutinga 
dan Pseudastur 
polionotus (spesies 
burung indikator)

Kawasan konservasi 
300 ha

• Tidak boleh masuk kecuali untuk 
tujuan pemantauan

• Tidak boleh ada infrastruktur 
atau kegiatan manusia (misalnya, 
kegiatan produksi, berburu, 
pengambilan HHBK)

• Patroli anti-berburu yang teratur
• Pemasangan kotak sarang buatan 

untuk spesies indikator NKT 3 

Zona penyangga 
selebar 20 m di sekitar 
kawasan konservasi

• Tidak boleh ada kegiatan produksi 
atau perburuan 

• Pengambilan HHBK diperbolehkan 
dalam kuota yang berkelanjutan 

• Patroli anti-berburu yang teratur
Seluruh unit 
pengelolaan

• Dilarang  berburu spesies NKT
• Kuota dan musim yang ketat 

untuk perburuan spesies non-NKT
• SOP untuk pembangunan jalan, 

perlindungan sempadan sungai

Tabel 5: Contoh tujuan, sasaran dan strategi pengelolaan untuk mempertahankan NKT 3 di hutan tanaman eucalyptus.

21  Dari Synnott et al 2012.
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4

TUJUAN UMUM 
PENGELOLAAN 
NKT22

CONTOH TUJUAN 
SPESIFIK 
PENGELOLAAN 
NKT

CONTOH 
SASARAN 
PENGELOLAAN STRATEGI PENGELOLAAN

WILAYAH PRESKRIPSIS
HCV 4
• “Kegiatan  

pengelolaan tidak  
meningkatkan 
risiko kerusakan 
terhadap jasa-jasa 
ekosistem maupun 
kerentanannya 
terhadap kondisi 
cuaca yang buruk”

Menghindari 
rusakannyakualitas air 
di bagian hilir akibat 
pendirian perkebunan

• Membentuk 
penyangga riparian 
menurut lebar sungai
• Tidak ada perubahan 
signifikan pada kualitas 
dan kuantitas air 
yang mengalir dari 
tangkapan
• Menjaga kepatuhan 
terhadap standar baku 
mutu air WHO

Zona Penyangga sempadan  
sungai23:
• 10 m untuk kali dengan 

lebar < 5 m

• 50 m untuk sungai 
dengan lebar 5-20 m

• 100 m untuk sungai > 
20 m

• Dilarang menggunakan bahan kimia

• Penangkapan ikan secara berkelanjutan 
tetap diizinkan

• Dilarang ada kegiatan produksi

Seluruh unit pengelolaan • Dilarang menanam di kelerengan  >25o

• Membuat terasiring pada kelerengan  
tanah antara 15-25o

• Mempertahankan tanaman penutup 
tanah kecuali tanah di sekitar radius 2 m 
di sekeliling pangkal tanaman sawit

• Kebijakan penggunaan pupuk

• Kebijakan penggunaan bahan kimia

2.3.4 | Mempertahankan NKT 4: jasa-jasa ekosistem penting
Jasa-jasa ekosistem memenuhi syarat sebagai NKT 4 jika mereka dibutuhkan dalam situasi kritis. Hilangnya 
jasa-jasa ini dapat menyebabkan hilangnya nyawa manusia, serta hilangnya atau rusaknya harta benda dan 
mata pencaharian. Wilayah pengelolaan NKT 4 umumnya meliputi daerah-daerah yang diperlukan untuk 
pencegahan banjir, perlindungan pantai, filtrasi air, pengendalian erosi dan pencegahan kebakaran.

Pengelola bertanggung jawab memastikan operasional mereka tidak merusak jasa-jasa ekosistem 
penting di dalam atau di luar UP.

Jika UP terletak di daerah hulu di mana masyarakat bergantung pada air dari daerah tangkapan air tersebut 
untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, atau jika nilai tersebut akan terancam oleh peningkatan risiko banjir 
atau gangguan lainnya (misalnya tanah longsor), maka kegiatan produksi harus dirancang dengan sangat 
hati-hati, terutama jika melibatkan pembukaan vegetasi alami. Dalam situasi yang berisiko tinggi, maka 
ahli hidrologi, ahli ilmu tanah dan pakar lainnya harus dirujuk dalam penyusunan rencana pengelolaan, dan 
konversi hanya dapat dilakukan jika telah terdapat perangkat pengamanan yang substansial (misalnya zona 
penyangga sempadan sungai yang besar, tidak dilakukan konversi di lereng yang curam). Sebaliknya, dalam 
konteks kehutanan yang tanpa konversi, pengamanan yang diperlukan dapat lebih sedikit, dengan asumsi 
intensitas dan skala penambangan kayunya rendah. Secara umum, gangguan terhadap kali/sungai 
sebaik mungkin harus dihindari. Setiap kegiatan produksi akan mempengaruhi kali/sungai, namun 
praktik pengelolaan yang baik setidaknya dapat mengurangi dampaknya.

Pengelolaan NKT 4 memerlukan berbagai macam kegiatan pengelolaan, contohnya disajikan di bawah ini 
dan pada. Tabel 6:

• Implementasi SOP untuk pembangunan jalan dan penyeberangan sungai yang mencegah sedimentasi di 
aliran air

• Mempertahankan vegetasi alami di lereng curam, garis pantai dan sempadan sungai untuk mengurangi 
naiknya banjir dan badai.

• Memastikan kegiatan operasional seperti membajak, penambangan kayu atau penanaman tidak 
dilakukan saat angin kencang atau saat hujan,  untuk meminimalisir erosi

• Mengendalikan penggunaan bahan kimia pertanian di daerah aliran sungai
• Mencegah polusi di danau air tawar dan kali/sungai untuk mempertahankan populasi ikan bagi 

masyarakat nelayan setempat.

Table 6: Contoh tujuan, sasaran dan strategi pengelolaan untuk mempertahankan NKT 4 di perkebunan kelapa sawit
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5
2.3.5 | Mempertahankan  NKT 5: kebutuhan masyarakat
NKT 5 mencakup kebutuhan dasar masyarakat adat dan penduduk setempat yang tersedia karena adanya 
ekosistem alami. Contoh sumber daya NKT 5 dapat meliputi tempat berburu dan tempat untuk mencari 
ikan, HHBK, tumbuhan obat dan bahan bangunan. Apa-apa saja yang tergolong sebagai kebutuhan dasar 
pada situasi tertentu, bebas untuk ditafsirkan oleh tim penilaian NKT, oleh masyarakat yang terkena 
dampak dan oleh para pemangku kepentingan terkait, tetapi secara umum perspektif masyarakat yang 
terkena dampak merupakan hal yang paling penting.

Salah satu hasil penilaian NKT adalah identifikasi sumber daya dan situs NKT 5 melalui pemetaan 
partisipatif.  Hanya daerah-daerah yang lebih banyak digunakan secara komunal (misalnya sumber daya 
hutan, air, HHBK, situs keramat) yang lazimnya dianggap sebagai NKT. Harta benda milik perorangan 
(misalnya, lahan bera, pohon yang ditanam, tanaman budidaya, rumah) harus diatur menurut peraturan 
perundang-undangan nasional yang relevan (misalnya, banyak negara memiliki rekomendasi nilai 
kompensasi gantirugi untuk tanaman budidaya, rumah dan harta pribadi lainnya) dan prinsip-prinsip 
PADIATAPA24. Jika masyarakat bergantung pada lahan atau air di dalam UP untuk pemenuhan kebutuhan 
dasarnya, pendekatan NKT mengasumsikan mereka memiliki hak de facto yang tidak boleh dihilangkan. 
Namun demikian, dimungkinkan bagi masyarakat untuk bernegosiasi dengan Organisasi terkait akses 
dan hak-hak penggunaan ke berbagai situs dan sumber daya melalui proses PADIATAPA. Sebagai contoh, 
salah satu hasil PADIATAPA dapat menyisihkan wilayah masyarakat dari kawasan izin produksi (UP) atau 
masyarakat dapat memutuskan untuk menerima kompensasi ganti rugi sebagai imbalan atas berkurangnya 
atau dihilangkannya hak-hak pengguna mereka, atau dapat juga terdapat kompromi hasil negosiasi agar 
kegiatan produksi dan penggunaan oleh masyarakat dapat dilakukan secara bersama-sama. Setelah 
hal ini ditentukan, Organisasi harus menetapkan tujuan dan sasaran pengelolaan bekerjasama dengan 
masyarakat yang terkena dampak.

Pengelolaan NKT 5 utamamya didasarkan pada negosiasi akses untuk melakukan praktik-praktik 
tradisional seperti pengambilan HHBK, seringkali melalui pengaturan zonasi, meskipun kadang-kadang 
perlu ada juga perjanjian tentang perlindungan spesies tertentu seperti tumbuhan obat, tanaman pangan 
atau tanaman pakan ternak. Kawasan dan preskripsi pengelolaan spesifik dapat mencakup yang tercantum 
di Tabel 7.

TUJUAN UMUM 
PENGELOLAAN 
NKT25

ExAMPLE OF 
SPECIFIC HCV 
MANAGEMENT 
OBJECTIVE

CONTOH 
SASARAN 
PENGELOLAAN STRATEGI PENGELOLAAN

WILAYAH PRESKRIPSI
HCV 5
• “Situs dan sumber 

daya yang sangat 
mendasar untuk 
memenuhi 
kebutuhan pokok 
dikelola atau 
ditingkatkan.”

Mengatur 
pengambilan HHBK 
oleh masyarakat 
setempat di dan di 
sekitar UP

Pemanenan HHBK 
yang disepakati 
secara berkelanjutan 
dijaga melalui zonasi 
dan pemantauan

Wilayah yang digunakan oleh 
masyarakat

• Perwakilan masyarakat menyertai tim 
pembukaan lahan saat menetapkan 
batas-batas wilayah yang digunakan  
oleh masyarakat

• Perwakilan masyarakat menyertai tim 
pembukaan lahan saat menetapkan 
batas-batas wilayah yang digunakan 
oleh masyarakat.

• Staf Organisasi tidak boleh masuk 
kecuali untuk tujuan pemantauan

• Tidak boleh ada kegiatan produksi

• Pengambilan HHBK pada tingkat 
berkelanjutan

Jalur akses dipelihara secara 
teratur

• Patroli teratur bekerjasama dengan 
masyarakat untuk mengendalikan 
perambahan ilegal

Table 7: Contoh tujuan, sasaran dan strategi pengelolaan untuk mempertahankan NKT 5

22  Dari Synott et al. 2012
23  Harap dicatat lebar penyangga ini hanyalah indikasi.Pengola harus merujuk pada pentunjuk yang disediakan oleh skema sertifikasi dan legislasi nasional.
24  PADIATAPA mengacu pada hak-hak masyarakat adat dan masyrakat setempat untuk memberikan, menahan, atau menarik persetujan terhadap kegiatan yang akan 
       mengaruhi hak-hak merka. Silakan lihat Kotak 13 di Pedoman Umum Indentifikasi NKT untuk informasi lebih lanjut.
25  Dari Synott et al 2012
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6 2.3.6 | Mempertahankan NKT 6: nilai-nilai budaya.
Nilai-nilai budaya mencakup segala hal mulai dari situs sejarah hingga nilai-nilai sakral atau praktik 
pengelolaan. tradisional.Beberapa nilai NKT 6 cenderung diatur oleh peraturan perundang-undangan 
yang ada (seperti perlindungan situs sejarah, penemuan arkeologis) sementara yang lainnya sulit untuk 
diidentifikasi dan sangat rumit untuk dikelola (seperti situs-situs alami yang keramat). Sama seperti halnya 
dengan NKT 5, penilaian NKT memungkinkan untuk mengidentifikasi nilai-nilai ini melalui pemetaan 
partisipatif, namun merupakan tanggung jawab Organisasi untuk menindaklanjutinya dengan strategi 
pengelolaan. Tergantung pada konteksnya, masyarakat mungkin menentang setiap gangguan terhadap 
situs atau sumber daya NKT 6, atau mereka mungkin memutuskan untuk melakukan negosiasi terkait 
kompensasi ganti rugi atas berkurangnya akses. Setelah penentuan ini dilakukan, tujuan utamanya 
adalah mempertahankan nilai situs bagi masyarakat setempat. Dalam hal nilai-nilai budaya atau spiritual, 
seseorang penghubung lokal yang peka dan paham dengan budaya setempat sangatlah penting; bagi 
beberapa kelompok masyarakat, mengidentifikasi lokasi situs keramat milik mereka mungkin dirasakan 
problematis, sehingga kepekaan dalam melakukan pembahasan sangatlah penting.

Tanggung jawab pengelolaan untuk mempertahankan NKT 5 dan 6 sangat berbeda dengan empat kategori 
NKT sebelumnya. Sangatlah penting untuk dipahami bahwa sumber daya dan kegiatan mata pencaharian 
yang diidentifikasi sebagai hal yang mendasar untuk memenuhi kebutuhan pokok dapat berubah dari 
waktu ke waktu seiring dengan perubahan konteks sosial, ekologi dan ekonomi daerah tersebut. Sebagai 
contoh, sekelompok desa yang mengandalkan sungai untuk penggunaan air rumah tangga mereka dan 
mendapatkan sejumlah besar protein makanan mereka dari satwa liar, seiring berjalannya waktu, dapat 
mendapatkan air dan protein dari sumber lainnya jika ada infrastruktur air yang baru di daerah tersebut dan 
jika sumber-sumber protein lain tersedia dengan luas. Penting untuk dipahami bahwa nilai-nilai dan praktik 
masyarakat harus dihormati dan diperbolehkan untuk berubah sesuai dengan tingkat kecepatan yang 
dirasakan nyaman bagi masyarakat atau kelompok tersebut. Pengecualian untuk hal ini adalah saat praktik 
mata pencaharian penduduk bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional (misalnya, 
berburu spesies yang dilindungi), yang dalam hal ini, kebutuhan akan alternatif jauh lebih mendesak. 
Menanggapi perubahan ini dari waktu ke waktu merupakan bagian penting dari pengelolaan adaptif.

Contoh wilayah dan preskripsi pengelolaan NKT 6 tercantum di Tabel 8.
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TUJUAN UMUM 
PENGELOLAAN 
NKT26

CONTOH TUJUAN 
SPESIFIK 
PENGELOLAAN 
NKT

CONTOH 
SASARAN 
PENGELOLAAN STRATEGI PENGELOLAAN

WILAYAH PRESKRIPSI
NKT 6
• “Situs dan 

arkeologis 
di dalam UP 
sumber daya 
yang memiliki 
makna signifikan 
secara nasional 
atau penting 
secara lokal 
dipelihara atau 
ditingkatkan.”

Mengatur 
pengambilan 
HHBK oleh 
masyarakat 
setempat di dan di 
sekitar UP

Peninggalan 
arkeologis 
dilestarikan dan 
dikelilingi oleh 
zona penyangga 
untuk memastikan 
perlindungan yang 
memadai

Kawasan konservasi 
arkeologis

• Arkeolog menemani tim 
pembukaan lahan saat 
menetapkan batas-batas kawasan 
konservasi

• Staf Organisasi tidak boleh masuk 
kecuali untuk tujuan pemantauan

• Dilarang ada kegiatan manusia
• Patroli untuk memastikan tidak 

ada perambahan
• Batas pagar didirikan

Zona penyangga di sekitar 
area

• Dilarang ada kegiatan produksi
• Kegiatan mencari nafkah  

oleh masyarakat diizinkan 
jika dampaknya rendah dan 
dilakukan dengan prinsip-prinsip 
berkelanjutan

Seluruh unit pengelolaan • ‘Kebijakan ‘temuan kebetulan’ 
dilaksanakan: semua penemuan-
penemuan baru yang penting 
dilindungi secara memadai

Umum • Keterlibatan staf Organisasi dan 
masyarakat setempat dalam 
arti penting dan perlindungan 
arkeologis

Tabel 8: Contoh tujuan, sasaran dan strategi pengelolaan untuk mempertahankan NKT 6

26  From Synnott et al. 2012.
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3
Pemantauan NKTBAGIAN

Tujuan umum pemantauan adalah untuk menentukan apakah strategi pengelolaan NKT dilaksanakan 
dan apakah tujuan pengelolaan terpenuhi (yaitu apakah NKT dipertahankan?). Hasil pemantauan dapat 
menyediakan informasi terkini kepada pengelola tentang NKT yang menjadi tanggung jawab mereka, dan 
berfungsi sebagai dasar bagi intervensi pengelolaan atau penyesuaian rencana pengelolaan. Salah satu 
tujuan umum dan senantiasa dari pemantauan adalah mengumpulkan informasi mengenai situs dan 
kehadiran NKT secara bertahap. Hal ini berarti seiring dengan berjalannya waktu, pengelola dapat 
untuk terus-menerus meningkatkan dan mengembangkan dirinya berdasarkan pengalaman masa lalu. 
Pemantauan tidak selalu membutuhkan survei  keanekaragaman hayati dan sosial yang komprehensif, 
namun harus menggunakan indikator yang tepat untuk menilai apakah NKT dapat dipertahankan dan 
apakah kegiatan pengelolaannya efektif. Indikator-indikator ini harus efisien, konsisten, terstandardisasi 
dan dapat diulang (lihat bagian 3.1.1). Pemantauan yang konsisten dan terstandardisasi ini terutama 
penting untuk memahami apakah perubahan yang diamati pada sebuah NKT adalah benar adanya 
(misalnya, memang terjadi peningkatan populasi), atau apakah ternyata merupakan temuan yang 
disebabkan oleh perubahan dalam kegiatan pemantauan itu sendiri (misalnya, mengganti staf dengan 
seseorang yang lebih ahli dalam mengidentifikasi spesies). Data pemantauan harus dicatat dan disimpan 
dalam database terpusat, karena hal itu akan berguna untuk menganalisis tren  jangka panjang NKT. 
Namun, perlu dicatat bahwa pemantauan NKT tertentu tidak selalu dapat mengungkapkan penyebab 
terjadinya perubahan yang diamati pada NKT.

3.1 Jenis pemantauan
Dengan memahami penyebab penurunan status NKT, dapat membantu pengelola mengerti kegiatan 
pengelolaan mana yang tidak berjalan efektif, dan perubahan pengelolaan apa yang diperlukan untuk 
membalikkan tren penurunan NKT tersebut. Untuk alasan ini, penting juga untuk memantau efektivitas 
kegiatan pengelolaan dan ancaman terhadap NKT.

NKT kemungkinan akan menurun, atau strategi pengelolaan mungkin tidak efektif karena beberapa alasan, 
termasuk:

• Hambatan yang sifatnya praktis dalam implementasi pengelolaan.  Strategi pengelolaan dapat 
memiliki dasar bukti teoritis yang kuat, namun pelaksanaannya di lapangan mungkin sulit dilakukan. 
Sebagai contoh, zona larangan menangkap ikan dapat membalikkan tren penurunan spesies ikan yang 
terancam, tetapi mungkin akan sulit untuk memberlakukannya di daerah dengan tingkat kepadatan 
penduduk pedesaan yang tinggi.

• Implementasi strategi pengelolaan yang dilakukan dengan buruk. Bahkan strategi pengelolaan yang 
paling baguspun dapat menjadi tidak efektif jika implementasinya kurang baik. Misalnya, kawasan 
konservasi mungkin tidak akan efektif untuk mempertahankan NKT kecuali dikombinasikan dengan 
patroli untuk mencegah kegiatan ilegal atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya terbatas.

• Ancaman/kondisi yang baru atau yang berubah.  Strategi pengelolaan yang efektif pada suatu waktu 
mungkin tidak akan selalu efektif selamanya. Sebagai contoh, perubahan di lanskap yang lebih luas, 
seperti kehadiran pekerja migran ke lokasi sekitar daerah pembangunan dapat meningkatkan tekanan 
pada sumber daya di UP. Organisasi tidak bertanggung jawab atas semua perubahan akibat ancaman di 
luar kendalinya (misalnya, perubahan iklim.

Tantangan-tantangan ini dapat menyebabkan sulitnya untuk membedakan antara penurunan NKT akibat 
pelaksanaan strategi pengelolaan yang lemah vs perubahan akibat strategi pengelolaan (yang dilaksanakan 
dengan baik tetapi) tidak efektif. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memantau:
1. Implementasi rencana pengelolaan (pemantauan operasional)

2. Apakah NKT dipertahankan dengan rencana pengelolaan terbaru (pemantauan strategis/efektivitas), 
dan

3. Ancaman terhadap NKT  (pemantauan ancaman).
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3.1.1 | Pemantauan operasional
Pemantauan operasional mengevaluasi apakah rencana pengelolaan dilaksanakan. Hal ini mencakup 
semua preskripsi pengelolaan (misalnya SOP) di seluruh UP, termasuk namun tidak terbatas pada 
pengelolaan NKT, dan memungkinkan pengelola untuk memantau kepatuhan operasional. Contohnya 
temasuk pemantauan SOP yang berhubungan dengan pembangunan jalan, operasional pemanenan, 
pengelolaan limbah dan pemeliharaan batas kawasan NKT. Pemantauan operasional harus dilakukan 
dengan cukup sering agar dapat mengungkap hal-hal yang perlu diperhatikan untuk ditindaklanjuti dengan 
pemantauan yang lebih terarah, misalnya, bukti aliran air yang tercemar yang dapat ditindaklanjuti dengan 
analisis kualitas air yang lebih terperinci.

3.1.2 | Pemantauan Strategis/ efektivitas 
Pemantauan strategis/efektivitas bertujuan untuk menilai apakah NKT dipertahankan dengan 
rencana pengelolaan terbaru. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah tujuan dan sasaran pengelolaan 
yang ditetapkan dalam rencana pengelolaan terpenuhi dan apakah preskripsi pengelolaan efektif dalam 
mempertahankan NKT. Tidak seperti pemantauan operasional, fokusnya adalah pada pemantauan NKT 
bukan pada prosedur operasional. Pemantauan strategis berfokus menilai tren jangka panjang status NKT 
dan, oleh karena itu, cenderung dilakukan lebih jarang daripada pemantauan operasional tetapi biasanya 
membutuhkan teknik dan analisis yang lebih memakan waktu. Contoh teknik pemantauan strategis 
termasuk survei flora dan fauna dan wawancara dengan masyarakat. Data yang dikumpulkan selama 
pemantauan strategis dapat dilengkapi dengan data yang tidak terlalu terstandardisasi dari pemantauan 
operasional atau pengamatan oportunistik.

Jadwal pemantauan strategis sebagian tergantung pada kerentanan nilai yang dipantau dan biaya 
pemantauan. Misalnya, adanya konsentrasi spesies satwa terancam punah yang berisiko tinggi menjadi 
sasaran perburuan/penangkapan liar mungkin memerlukan patroli pemantauan yang teratur dan cukup 
signifikan. Namun, hal ini mungkin menimbulkan biaya yang tinggi  dan memerlukan dukungan dari 
pemerintah atau dari organisasi konservasi lingkungan hidup eksternal. Metode pemantauan strategis, dan 
penggunaan indikator dibahas dalam bagian 3.1.2.

3.1.3 | Pemantauan ancaman 
Pemantauan ancaman bertujuan menilai perubahan ancaman terhadap NKT. Pemantauan ancaman ini 
harus memonitor ancaman internal dan eksternal yang teridentifikasi selama proses penilaian awal, dan 
juga harus menilai apakah terdapat ancaman-ancaman baru yang muncul. Pemantauan ancaman dapat 
melingkupi pemantauan indikator-indikator ancaman secara terarah (misalnya pemantauan kualitas air) 
di wilayah pengelolaan NKT, ancaman yang dicatat secara oportunistik selama pemantauan operasional, 
dan wawancara atau diskusi dengan orang-orang yang “menyebabkan” ancaman (misalnya, pekerja 
perkebunan yang bertanggung jawab atas penyemprotan pestisida). Data dari pemantauan ancaman juga 
dapat dilengkapi dengan pengamatan yang lebih bersifat informal yang dilakukan selama pemantauan 
operasional (Lihat Tabel 9).
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CONTOH NKT PEMANTAUAN 
OPERASIONAL

PEMANTAUAN
STRATEGIS PEMANTAUAN ANCAMAN

NKT 1  Populasi yang ada di 
kawasan hutan riparian di UP

Patroli pemantauan teratur 
untuk: 
• Menjaga batas kawasan 

NKT Memastikan tidak ada 
penggunaan pestisida atau 
pembuangan bahan kimia di 
atau di dekat zona penyangga 
riparian

• Mencegah perburuan

• Survei tahunan populasi 
spesies  (misalnya individu) 

• Survei kualitas habitat 
(misalnya tanaman pangan 
yang ada)

• Patroli pemantauan 
perburuan (lebih terarah 
dan luas dari pemantauan 
operasional)

• Wawancara dengan pemburu 
setempat

• Pengamatan oportunistik 
indikator perburuan (dari 
pemantauan operasional / 
strategis)

NKT 2  Hutan skala luas 
tingkat lanskap

Penginderaan jauh tahunan 
dan patroli lapangan untuk 
mengonfirmasi bahwa rencana 
pengelolaan jalan dilaksanakan 
dengan benar

• Penginderaan jauh untuk 
mengonfirmasi tidak ada 
peningkatan deforestasi, atau 
fragmentasi

Memonitor ancaman terhadap 
ukuran dan konektivitas 
lanskap:
• Rencana pengembangan di 

lanskap yang lebih luas
• Tren migrasi
• Perambahan ke dalam koridor 

biologis 
NKT 3 Ekosistem di kawasan 
konservasi

Patroli pemantauan teratur 
untuk menjaga batas kawasan 
NKT

• Survei vegetasi 
tahunan(survei spesies 
indikator, pengukuran struktur 
vegetasi)

• Patroli pemantauan 
perambahan/pembalakan

• Pemantauan spesies invasif 
menggunakan data survei 
dari pemantauan strategis

NKT 4  Hutan pada lereng 
curam untuk pengendalian 
erosi

Patroli pemantauan teratur 
untuk:
• Menjaga batas kawasan NKT
• Mencegah pembukaan 

hutan/vegetasi di lereng

• Pemantauan erosi tanah
• (misalnya, uji limpasan 

permukaan)
• Pemantauan tingkat 

sedimentasi
• Survei struktur vegetasi 

kunci untuk mencegah erosi 
(misalnya tumbuhan penutup 
tanah, tutupan pohon)

• Pemantauan operasional 
kualitas dan luas hutan NKT 4

• Frekuensi terjadinya badai 
hebat

• Kasus pembersihan ilegal

NKT 5  Kawasan yang 
digunakan untuk pengambilan 
HHBK oleh masyarakat 
setempat

• Patroli pemantauan teratur 
untuk menjaga kawasan NKT 

• Wawancara dengan 
masyarakat untuk menilai 
kepatuhan perusahaan 
terhadap rencana/preskripsi 
pengelolaan

• Wawancara dengan 
masyarakat tentang pola 
pengambilan dan tingkat 
ketergantungan sumber daya

• Survei habitat spesies untuk 
menilai tingkat kelimpahan 
HHBK yang dikumpulkan

• Jika HHBK digunakan 
untuk pendapatan pokok – 
survei tentang status mata 
pencaharian dapat dilakukan

• Wawancara dengan 
masyarakat mengenai 
intensitas pengambilan atau 
bukti adanya pengumpul 
komersial dari luar 

• Survei spesies HHBK untuk 
mengukur kelimpahan

• Pengamatan oportunistik 
pengambilan komersial oleh 
bukan anggota masyarakat

NKT 6  Situs keramat alami di 
dalam UP27

Pemantauan teratur untuk 
memastikan situs tidak 
terganggu

• Wawancara dengan pemuka 
agama untuk menentukan 
apakah nilai situs dipelihara

• Memastikan pekerja 
menyadari nilai dan lokasi 
situs serta perlunya 
menghormati daerah tersebut

Tabel 9: Contoh berbagai jenis pemantauan NKT

27 Dengan asumsi situs sakral ini bukan rahasia. Dalam kasus di mana sifat dan lokasi tepat situs sakral tersebut tidak boleh diungkapkan kepada Organisasi, keputusan 
pengelolaanyang  sesuai secara budaya harus dibuat dengan berkonsultasi dengan masyarakat setempat.
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3.2 Mengembangkan rencana pemantauan NKT
Rencana pemantauan harus menjelaskan secara terperinci apa sedang dipantau, bagaimana akan 
dipantau, personil yang terlibat dalam pemantauan dan peran mereka, kapan dan dimana pemantauan 
akan dilakukan dan proses untuk menganalisis data pemantauan (Lihat Kotak 7 untuk rincian lebih lanjut). 
Rencana pemantauan harus disusun dari tujuan pengelolaan. Sebagai contoh, jika tujuan pengelolaannya 
adalah untuk mempertahankan atau meningkatkan populasi spesies NKT 1, maka pemantauan harus 
menilai apakah populasi yang signifikan dari spesies tersebut telah dapat dipertahankan. Tujuan dan 
sasaran pengelolaan spesifik harus digunakan untuk menentukan indikator pemantauan yang tepat.

Kotak 7: Unsur-unsur penting rencana pemantauan NKT
A Menentukan indikator
B Data dasar dan peluncuran rencana pemantauan
C Peran dan tanggung jawab dalam pemantauan
D Melibatkan pemangku kepentingan dan pakar dalam pemantauan
E Menentukan teknik pemantauan 
F Rencana untuk melakukan tinjauan secara teratur pada data pemantauan, menangkap gambaran 

terkait efek dari setiap ancaman/risiko terhadap NKT dan efek dari preskripsi pengelolaan 

Sangatlah penting agar rencana pemantauan memiliki dasar yang kuat secara ilmiah, terstandardisasi 
dan dapat diulang, serta menggunakan sumber daya (waktu dan uang) secara efisie. Rencana 
pemantauan yang efisien harus menilai apakah NKT dapat dipertahankan, dengan menggunakan waktu 
dan uang seminimal mungkin, tanpa mengurangi kualitasnya. Pemantauan yang ekstensif dan memakan 
waktu mungkin tidak diperlukan kecuali jika ada alasan yang baik yang mengindikasikan kalau skala dan 
intensitas kegiatan produksi mengancam pemeliharaan NKT.

Skala dan intensitas kegiatan produksi dapat mengindikasikan potensi risiko terhadap NKT. Secara umum, 
pemantauan harus sebanding dengan risiko yang ditimbulkan terhadap NKT (lihat Kotak 4). Frekuensi dan 
intensitas pemantauan tergantung pada NKT terkait. Sebagai contoh, mempertahankan populasi spesies 
pohon yang berumur panjang yang merupakan NKT 1 mungkin tidak memerlukan sensus populasi tahunan, 
sedangkan untuk spesies hewan yang masa hidupnya singkat namun hidupnya lebih berpindah-pindah 
mungkin memerlukan pemantauan tren populasi yang lebih sering.

3.2.1 | Menentukan indikator
Indikator harus ditentukan secara strategis dan secara langsung terkait dengan tujuan dan sasaran 
pengelolaan. Pada saat mengembangkan rencana pemantauan, disarankan untuk menginvestasikan 
sumber daya guna mengidentifikasi indikator-indikator yang efektif, karena pilihan indikator yang buruk 
dapat menjadi sulit atau mahal untuk dipantau, dan dapat menjadi tidak berhasil dalam menunjukkan 
perubahan-perubahan penting pada status NKT.

SMART28  seringkali digunakan sebagai istilah untuk memudahkan mengingat karakteristik-karakteristik 
penting untuk indikator yang baik. Meskipun istilah tepatnya dapat bervariasi, FSC menggunakan indikator 
di bawah ini untuk memantau kepatuhan:

• Specific (spesifik): secara akurat mengacu pada satu NKT;
• Measurable (terukur): menetapkan batas yang dapat diukur dengan biaya yang wajar;
• Achievable (dapat dicapai): tidak memerlukan input teknis, finansial atau sumber daya yang berlebihan
• Relevant (relevan):  difokuskan untuk mencapai tujuan pengelolaan NKT;
• Tangible (nyata): didefinisikan dengan jelas dan bebas dari unsur subyektif. 

28  Definisi alternatif menggunakan Time-bound (terikat waktu) sebagai pengganti Tangible dan penambahan ‘e’ (yakni e-SMART) dengan memasukkan Economic (ekonomis) 
(Schulte-Herbrüggen et al. 2012
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Indikator dapat bersifat spesifik untuk pemantauan operasional, untuk pemantauan strategis atau untuk 
pemantauan ancaman, atau dapat juga digunakan pada semua jenis pemantauan tersebut. Indikator 
operasional cenderung mudah untuk ditentukan berdasarkan SOP yang digunakan unutk memantau. 
Sebaliknya, NKT dan ancaman dapat diukur dengan beberapa cara, sehingga sangat penting untuk 
memiliki indikator yang didefinisikan dengan jelas. Mengidentifikasi indikator yang berguna dapat dilakukan 
dalam konsultasi dengan pakar, LSM atau literatur yang relevan. Dalam beberapa kasus, indikator mungkin 
teridentifikasi atau disarankan selama penilaian NKT.

Indikator dapat berupa indikator langsung maupun indikator tidak langsung.  Indikator langsung mengukur 
status NKT itu sendiri dan kemajuan pencapaian tujuan pengelolaan, sedangkan indikator tidak 
langsung adalah perantara yang dapat digunakan untuk menilai status NKT (misalnya, mengukur kondisi 
yang diperlukan untuk mempertahankan NKT, seperti misalnya kualitas habitat untuk suatu spesies 
NKT 1). Indikator langsung untuk pemantauan strategis NKT dapat mencakup, misalnya, pengamatan 
langsung spesies NKT 1, pengukuran kualitas habitat (misalnya tutupan kanopi, tingkat kerusakan NKT 2 
dan 3), parameter kualitas air (NKT 4) dan kuantitas hasil hutan yang dikumpulkan oleh masyarakat (NKT 
5). Untuk pemantauan ancaman, indikator langsung dapat mencakup tingkat perjumpaan tanda-tanda 
perburuan (misalnya jerat dan perangkap, kemah berburu, dan bekas selongsong peluru) per kilometer 
yang dilalui, ancaman terhadap spesies air tawar akibat peningkatan polusi, atau gangguan keberhasilan 
perkembangbiakan pada spesies darat karena gangguan selama operasional pembalakan. Indikator tidak 
langsung dapat mencakup kehadiran dan distribusi jalan yang merupakan indikator fragmentasi hutan, 
luasan habitat yang sesuai dan sumber daya kunci (misalnya, tempat bersarang) untuk spesies, atau harga 
HHBK di pasar setempat (NKT 5). Spesies kunci atau indikator yang memberikan informasi yang berguna 
tentang tren kesehatan ekosistem atau yang mengindikasikan jenis ekosistem tertentu, juga dapat menjadi 
indikator tidak langsung untuk NKT 2,3 dan 4 (misalnya, spesies tanaman yang terkait erat dengan jenis 
ekosistem atau habitat atau invertebrata makro yang peka terhadap polusi sebagai indikator ekosistem 
perairan yang sehat secara ekologis).

3.2.2 | Data dasar dan peluncuran rencana pemantauan

Jika memungkinkan, pemantauan harus dimulai sebelum pelaksanaan kegiatan pengelolaan untuk 
menetapkan kondisi dasar/rona awal serta harus melibatkan pakar serta pemangku kepentingan 
terkait dan yang terkena dampak. Rona awal menyediakan tingkatan referensi yang dapat dijadikan 
perbandingan dengan data pemantauan berikutnya untuk mengevaluasi apakah NKT dipertahankan atau 
tidak. Oleh karena itu, jika memungkinkan, rencana pemantauan harus menggunakan metode, frekuensi 
pengambilan sampel dan intensitas serupa yang digunakan selama survei data dasar, agar hasilnya 
dapat dibandingkan. Data dasar dapat berasal dari penilaian NKT, dan seiring dengan kemajuan kegiatan 
produksi, Organisasi harus memilih data atau indikator yang relevan dengan tujuan pengelolaan dan 
pemantauan.

Dapat terjadi jeda waktu antara kegiatan produksi dan dampak terhadap NKT. Pemantauan yang 
terus-menerus sangat penting untuk menilai tren NKT termasuk mengidentifikasi potensi penurunan. 
Pemantauan yang terus-menerus tidak selalu harus menggunakan banyak tenaga kerja, karena 
pengamatan yang dicatat dengan hati-hati dari patroli sehari-hari pun dapat digunakan untuk menilai status 
NKT.

3.2.3 | Peran dan tanggung jawab pemantauan
Pemantauan NKT dapat dilakukan secara internal oleh staf Organisasi atau bekerja sama dengan 
pakar dari luar, seperti akademisi atau LSM. Pemantauan NKT sosial (NKT 4-6) harus selalu dilakukan 
melalui konsultasi dengan perwakilan masyarakat. Tanggung jawab secara keseluruhan atas rencana 
pemantauan harus diberikan kepada manajer senior yang ditunjuk di dalam Organisasi, yang akan 
memastikan data dikumpulkan dan dianalisa dengan benar, dan hasilnya digunakan untuk pengelolaan 
adaptif.
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Pengelola perlu mengetahui kapasitas internal mereka dalam melakukan pemantauan 
NKT, serta biaya dan kompleksitas pemantauan, untuk menentukan jumlah bantuan luar 
yang diperlukan. Beberapa NKT, seperti konsentrasi spesies yang terancam kritis, mungkin 
memerlukan survei berkala oleh para pakar. Sebaliknya, patroli rutin pembalakan liar 
biasanya dapat dilakukan oleh staf. Pengelola juga harus mempertimbangkan apakah 
kelompok  eksternal memang memiliki keahlian yang diperlukan untuk membantu ataukah 
apakah terdapat keahlian teknis yang lebih tinggi di dalam Organisasi. Sebagai contoh, LSM 
lokal mungkin memiliki pakar mamalia tetapi tidak memiliki keahlian botani, yang mungkin 
dimiliki secara internal oleh perusahaan kayu.

3.2.4 | Melibatkan para pemangku kepentingan dan pakar dalam 
pemantauan

Pemangku kepentingan lokal
Apabila pantas dan layak, masyarakat setempat dapat secara aktif terlibat dalam 
pemantauan. Hal ini membantu mengakses informasi yang sebaliknya mungkin tidak akan 
tersedia (misalnya, masyarakat setempat sering memiliki pemahaman yang lebih akurat 
tentang jumlah spesies liar dibanding pakar dari luar) dan juga membantu menjaga proses 
pengelolaan NKT tetap transparan serta membangun kepercayaan antara masyarakat 
setempat dan pengelola.

Pemantauan NKT 5 dan 6 harus memeriksa apakah tingkat ketergantungan pada NKT 
telah berubah seiring dengan berjalannya waktu dan apakah sumber daya dipanen secara 
berkelanjutan oleh masyarakat. Pemantauan NKT 5 dan 6 harus tepat secara budaya dan 
mungkin memerlukan masukan dari LSM sosial. Sangat penting agar hasil pemantauan 
disampaikan kepada masyarakat, terutama jika mereka tidak secara langsung terlibat 
dalam pemantauan. Pemantauan berbasis masyarakat sebaiknya tidak hanya digunakan 
semata-mata untuk pemantauan NKT 5 dan 6. Melibatkan masyarakat setempat dalam 
pemantauan keanekaragaman hayati dapat dengan memanfaatkan pengetahuan 
tradisional mengenai flora dan fauna.

Pakar
Pemantauan NKT 1-3 mungkin memerlukan pengetahuan spesialis ekologi, botani atau 
zoologi. Jika keahlian internal tidak ada, maka disarankan untuk berkonsultasi dengan 
pakar saat mengembangkan rencana pemantauan. Konsultasi dengan pakar sejak awal 
dapat membantu merancang proses pemantauan yang hemat biaya dan menghindari 
tindakan perbaikan yang mahal. Dalam beberapa kasus, mungkin bermanfaat, dan 
hemat biaya dalam jangka panjang, jika menyelenggarakan pelatihan pemantauan staf 
internal oleh pakar yang relevan. Saat data pemantauan dikumpulkan, hasilnya harus 
dikomunikasikan ke pakar, yang dapat membantu menafsirkan temuan-temuan dan 
memberi masukan pada keputusan pengelolaan adaptif.
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3.3 Teknik pemantauan 
Setelah indikator yang tepat telah dipilih, pengelola perlu menetapkan teknik pemantauan. 
Teknik pemantauan yang tepat harus efisien, dan mengacu pada indikator dan tujuan 
pengelolaan.

3.3.1 | Patroli pemantauan 
Patroli dapat bersifat informal atau dirancang dengan cermat, mereka dapat mencakup 
seluruh kawasan pengelolaan NKT atau diarahkan pada nilai atau ancaman tertentu. Patroli 
ad hoc (yang dibentuk hanya dengan satu tujuan saja) yang lebih informal, mungkin tidak 
selalu memadai untuk menilai secara komprehensif status NKT, tetapi mereka memberikan 
informasi yang berguna ketika dikombinasikan dengan data yang dikumpulkan secara lebih 
strategis.

Alat pengelolaan data seperti Spatial Minitoring and Reporting Tool (SMART) dapat 
digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan berbagai jenis data pemantauan (Lihat 
bagian 4.1 untuk rincian lebih lanjut). Informasi berikut harus dicatat selama patroli.

• Apa saja yang dilihat dan rincian penampakan misalnya spesies, jenis kelamin, usia, 
kelimpahan, ukuran, perilaku (jika memungkinkan). Jika itu adalah pertanda spesies 
NKT atau kerusakan yang mengancam NKT maka jenis (misalnya jejak kaki, tanda-tanda 
gesekan atau cakaran hewan, selongsong peluru, orang-orang yang dijumpai) dan umur/
lamanya tanda tersebut (yaitu, X jam, X minggu) harus dicatat

• Dimana terlihatnya, misalnya, koordinat geografis, lokasi vertikal di dalam vegetasi, 
karakteristik vegetasi/habitat di lokasi

• Kapan terlihat, yaitu tanggal dan waktu
• Foto-foto jika memungkinkan. 

3.3.2 | Survei flora dan fauna
Dalam situasi di mana terdapat ancaman yang besar terhadap spesies, maka survei 
harus menjadi jenis pemantauan strategis yang utama. Jika survei spesies telah dilakukan 
dalam penilaian NKT, maka hal ini dapat menjadi data dasar. Survei spesies lebih jarang 
dibutuhkan dibandingkan dengan patroli pemantauan. Survei spesies memerlukan metode 
yang baku dan dapat diulang sehingga kelimpahan jenis atau langkah-langkah lain dapat 
diperkirakan dan dibandingkan dengan baik seiring dengan pekembangan ruang dan 
waktu. Idealnya, pemantauan harus bertujuan memaksimalkan upaya pengambilan sampel 
dengan memiliki beberapa sampel ulangan dari beberapa daerah, hari dan musim. Dalam 
kasus NKT 2 dan 3, kendala anggaran dan waktu yang praktis menyebabkan pengelola 
perlu memilih dengan hati-hati sejumlah kecil indikator yang, jika ada, menunjukkan bahwa 
ekosistem secara keseluruhan tetap sehat. Tumbuhan cenderung relatif lebih mudah untuk 
diambil sampelnya, namun untuk mengidentifikasnya mungkin dibutuhkan pengetahuan 
pakar botani. Pemantauan hewan spesies NKT 1 dapat merupakan tantangan tersendiri 
karena beragamnya life-history dan mobilitas berbagai hewan. Pengelola harus memastikan 
bahwa pemantauan memperhitungkan variasi harian dan musiman kegiatan spesies. Contoh 
teknik-teknik pemantauan yang spesifik dapat ditemukan di Lampiran 2.

Alternatifnya, daripada memantau spesies secara langsung, akan lebih mudah dan hemat 
biaya bagi pengelola hutan (terutama petani pemilik lahan kecil dan masyarakat) untuk 
memantau komposisi struktural dan tidak adanya ancaman, dengan mengasumsikan bahwa 
hutan yang kesehatan dan integritasnya terpelihara, hutan tersebut secara keseluruhan 
juga dapat mempertahankan sebagian besar flora dan fauna di dalamnya. Metodologi 
sederhana untuk pemantauan seperti itu, Forest Integrity Assessment Tool, saat ini sedang 
dikembangkan dan diuji di lapangan oleh Jaringan Sumberdaya NKT.
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Contoh 5: Pemantauan vegetasi dan mamalia di hutan tanaman industri, di hutan Araucaria 
Brasil

Perusahaan asal Brasil Klabin memiliki wilayah hutan 
pinus dan eucalyptus bersertifikat FSC yang luas di Brasil 
Selatan (negara bagian Parana dan Santa Catarina). 
UP Fazenda Palmital do Areião (bersertifikat FSC sejak 
200429) memiliki kawasan NKT yang melindungi hutan 
lembap Araucaria NKT 3, yang hanya ditemukan pada 
ketinggian lebih dari 500 m dpl di Brasil Selatan dan 
Argentina. Kawasan NKT ini juga melindungi spesies 
tanaman NKT 1 yang hanya di hutan Araucaria, Araucaria 
angustifolia yang terancam kritis dan Cedrela fissilis yang 
terancam genting.

Pada tahun 2011, bekerjasama dengan pakar mamalia 
dan botani dari Universidade do Estado de Santa Catarina, 
Klabin melaksanakan program pemantauan tumbuhan 
dan mamalia untuk menilai efektivitas kawasan NKT. 
Rencananya adalah memantau vegetasi setiap lima tahun 
sekali selama sedikitnya 12 bulan berturut-turut (agar 
mencakup musim berbunga dan berbuah) yang berfokus 
pada spesies NKT 1 yang tercantum di atas, serta spesies 
indikator lain hutan Araucaria, seperti Podocarpus 
lambertii dan Ocotea porosa. Mamalia akan dipantau 
setiap dua tahun sekali selama 12 bulan menggunakan 
perangkap kamera/ kamera trap yang berfokus pada 
pengambilan sampel spesies indikator habitat seperti 
oncilla (kucing hutan bertubuh kecil yang hidup di hutan 
pegunungan).

Gambar 7: Peta UP Fazenda Palmital do Areião, 
menampilkan kawasan NKT dalam warna hijau 
dan kawasan hutan industri dalam warna krem. 
Peta disediakan oleh Klabin

Foto oncilla dengan perangkap kamera, diambil di UP Fazenda 
Palmital do Areião 

29  Benar pada saat diterbitkan.
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3.3.3 | Penginderaan jauh
Penginderaan jauh (termasuk foto udara dan citra satelit) sangat berguna untuk memantau NKT 2 dan 3, 
dan dapat juga digunakan untuk memantau habitat spesies NKT 1 dan terkadang status jasa ekosistem 
NKT 4 (misalnya, status erosi tanah). Saat ini ada beberapa perangkat online gratis yang dapat digunakan 
untuk memantau perubahan tutupan hutan (misalnya, Global Forest Watch). FSC juga mengembangkan 
perangkat untuk memantau dan memetakan operasional hutan bersertifikasi FSC, yang dinamai 
Transparent Forests (https://ic.fsc.org/transparent-forests.552.htm  dan lihat Lampiran 1).

Organisasi juga harus mempertimbangkan untuk melakukan pemantauan sendiri dengan menggunakan 
citra resolusi yang lebih tinggi jika memungkinkan. Misalnya, gambar resolusi tinggi dapat digunakan 
untuk mengidentifikasi pembersihan habitat dan gangguan skala kecil seperti pembalakan atau 
kebakaran. Berbagai macam data penginderaan jauh tersedia untuk berbagai tujuan yang berbeda, 
serta bervariasi dalam resolusi dan biayanya (Lihat Lampiran 1). Sebagai contoh, data Landsat 8 
(resolusi 15-30 m) berguna untuk menilai tutupan lahan dan dapat diunduh gratis (http://landsat.usgs.
gov/) yang memungkinkan para pengelola untuk menilai perubahan luasan kawasan pengelolaan NKT 
secara hampir seketika itu juga. Citra dengan resolusi yang lebih tinggi lainnya harus dibeli (berbayar), 
tetapi dapat digunakan untuk secara langsung untuk merekam penampakan hewan dan memperkirakan 
besar populasinya. Sebagai contoh, sarang orang utan dapat direkam dari foto udara dan data ini dapat 
digunakan untuk memperkirakan besar populasi yang berkembang biak.

Ketika digunakan untuk memantau NKT 2 dan 3, citra satelit atau data tutupan lahan dapat mengukur 
perubahan luasan kawasan NKT dan, dalam beberapa situasi, juga kualitas ekosistem. Sebagai contoh, foto 
udara beresolusi lebih tinggi atau data LiDAR tidak gratis, tapi dapat digunakan untuk memantau sejumlah 
gangguan seperti pembalakan liar. Bahkan citra Landsat yang tersedia secara gratis dapat digunakan untuk 
memantau kualitas dan struktur vegetasi, yang dapat dipakai untuk menilai kualitas habitat dan ancaman 
seperti risiko kebakaran.

Sejauh mana citra satelit dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan kesehatan ekosistem sangat 
bervariasi tergantung pada ekosistemnya dan akan terus berubah sepanjang waktu. Oleh karena itu, 
analisis data penginderaan jauh harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan di lapangan. Sebagai contoh, 
apabila data SIG30 menunjukkan bahwa sebuah kawasan hutan telah terganggu dan tutupannya terbuka, 
maka tim pemantau harus mengunjungi lokasi untuk menilai apakah gangguan tersebut alami ataukah 
diakibatkan oleh manusia, serta data SIG telah diinterpretasikan dengan benar.

30 Sistem informasi geografis. 
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3.3.4 | Teknik pemantauan jasa-jasa ekosistem
Teknik pemantauan sangat bervariasi tergantung pada jasa-jasa ekosistem NKT 4 
yang terlibat dan dapat mencakup, misalnya, analisa kualitas air, tutupan tanah, badai 
debu, frekuensi banjir, kerugian pada masyarakat pesisir, atau kelimpahan stok ikan. 
Pengendalian erosi dan perlindungan terhadap bahaya kebakaran adalah dua jasa 
NKT 4 yang lebih umum, jadi kami akan menerangkan teknik pemantauan kedua hal 
tersebut secara lebih rinci di sini, dan mencantumkan contoh-contoh teknik pemantauan 
untuk jasa-jasa ekosistem NKT 4 lainnya di Lampiran 2. Ada banyak prosedur standar 
untuk menilai risiko kebakaran, yang mencakup pemantauan pola curah hujan dan pola 
suhu menggunakan fasilitas stasiun cuaca di lokasi atau data penginderaan jauh dan 
pengukuran material yang mudah terbakar (misalnya, kayu mati, serasah daun) di lapangan. 
Status risiko harus diperbaharui secara teratur berdasarkan pengukuran-pengukuran ini.

Efektivitas pengendalian erosi dapat dipantau dengan mengukur kualitas air dan beban 
sedimen di daerah tangkapan tempat lokasi pengendalian. Pengukuran harus dibandingkan 
dengan data dasar jika tersedia. Namun, pengukuran-pengukuran ini dapat dengan mudah 
berubah dikarenakan oleh faktor iklim atau eksternal seperti curah hujan, musim atau 
juga oleh tata guna lahan di kawasan hulu. Karenanya, protokol pengambilan sampel 
harus dibakukan dengan dibandingkan dengan faktor-faktor lain ini jika memungkinkan 
dan interpretasi hasil pemantauan mungkin memerlukan masukan dari pakar hidrologi 
profesional.

3.3.5 | Teknik pemantauan nilai-nilai masyarakat
• Pemantauan NKT 5 dan 6 harus dilakukan secara partisipatif dan harus menjadi 

bagian dari kebijakan keterlibatan Organisasi dengan masyarakat setempat, dengan 
memverifikasi:

• Apakah nilai tersebut telah terpelihara
• Jika nilai tersebut dipanen secara berkelanjutan (misalnya, berburu, panen spesies 

tumbuhan tertentu, ekstraksi kayu bangunan)
• Tingkat ketergantungan pada nilai tersebut
• Kondisi nilai tersebut (misalnya, makam keramat)
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Wawancara dan diskusi kelompok
Wawancara dan Diskusi Kelompok Terarah harus bertujuan mengidentifikasi apakah 
NKT terpelihara dan digunakan oleh masyarakat.  Kehati-hatian harus dilakukan dalam 
merancang pertanyaan-pertanyaan yang tepat, tidak memihak, yang maknanya tidak hilang 
saat diterjemahkan. LSM lokal atau nasional yang memiliki pengalaman bekerja dengan 
masyarakat, mungkin memiliki pengetahuan yang berharga mengenai budaya masyarakat 
dan dapat membantu memastikan bahwa pertanyaan atau pendekatan wawancaranya 
sudah tepat. Wawancara harus dilakukan dengan berbagai lapisan masyarakat untuk 
memastikan kelompok-kelompok yang berbeda terwakili terlepas dari usia, jenis kelamin 
atau status sosial. Wawancara ini harus dilakukan secara berkala untuk memantau 
perubahan dalam penggunaan sumber daya alam atau nilai-nilai budaya di sepanjang 
musim dan seiring berjalannya waktu.

Pemetaan partisipasitif
Pemetaan partisipatif harus31 dilakukan dalam semua penilaian NKT di mana 
masyarakat setempat memiliki klaim lahan, kegiatan dan sumber daya  yang tumpang 
tindih dengan  UP. Hal ini sering berfungsi sebagai dasar untuk negosiasi kawasan 
NKT 5 dan 6 melalui PADIATAPA yang, setelah ditetapkan, perlu dipantau. Melakukan 
pemetaan partisipatif merupakan cara yang berguna untuk mendapatkan data spasial dan 
bahkan real-time data mengenai penggunaan sumber daya di kawasan pengelolaan NKT. 
Sebagai contoh, anggota masyarakat dapat menggunakan unit GPS atau ponsel pintar 
yang mampu merekam data tentang penggunaan sumber daya atau nilai-nilai budaya. Jika 
penggunaan unit GPS terlalu mahal, maka pengelola dapat mempertimbangkan dengan 
melakukan kegiatan pemetaan bersama-sama dengan Organisasi dan anggota masyarakat. 
Pengelola NKT selanjutnya dapat menganalisa data yang dihasilkan untuk menilai apakah 
NKT terpelihara atau memutuskan apakah diperlukan perubahan pengelolaan atau tidak. 
Penggunaan dan interpretasi data yang dikumpulkan melalui metode partisipatif harus 
didasarkan pada konsultasi dengan masyarakat secara terus-menerus untuk memastikan 
temuan telah diinterpretasikan dengan benar. Hal ini sebaiknya dilakukan secara formal 
melalui strategi keterlibatan masyarakat.

Triangulasi
Data yang diperoleh dari wawancara dan pemetaan partisipatif dapat bersifat subyektif dan 
tidak lengkap, sehingga mungkin perlu untuk memverifikasi temuannya dengan sumber 
data independen, seperti pengamatan dari patroli pemantauan atau konsultasi dan 
penelitian pakar yang relevan. Sebagai contoh, wawancara dengan anggota masyarakat 
dapat mengungkapkan kekhawatiran tentang polusi sungai yang dapat dikonfirmasi melalui 
pengukuran kualitas air atau survei biotik.

31  Pada skema lisensi penilai HCVRN yang baru (http://www.hcvnetwork.org/als),penilai diharuskan menunjukkan bukti pemetaan partisipatif.
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Harus ada review pengelolaan atas semua hasil pemantauan setidaknya setahun sekali 
untuk menilai kemajuan dalam memenuhi tujuan pengelolaan, dan jika NKT tertentu 
tidak terpelihara, maka strategi pengelolaan alternatif harus dikembangkan. Rencana 
pengelolaan harus tetap fleksibel untuk memasukkan informasi baru yang datang dari 
proses pemantauan.

Kebutuhan akan pengelolaan yang adaptif sangat penting karena Organisasi jarang 
memiliki pengetahuan yang lengkap mengenai penyebaran NKT atau efektivitas 
pengelolaan sebelum memulai kegiatan, sehingga penting bagi Organisasi untuk  
mempraktikkan pengelolaan dengan prinsip kehati-hatian (lihat Kotak 3). Komponen kunci 
pengelolaan adaptif adalah Organisasi harus berupaya untuk terus-menerus meningkatkan 
pengetahuan dan pengelolaan NKT mereka (FSC 2012b). Kawasan dan preskripsi 
pengelolaan yang diperlukan seringkali dapat dimodifikasi atau diperbaiki dari waktu ke 
waktu berdasarkan pelajaran yang diambil dari pemantauan.

Pengelolaan adaptif sangat penting terutama ketika hasil pemantauan menunjukkan 
adanya peningkatan dampak negatif kegiatan produksi. Namun, perubahan status NKT 
tidak selalu merupakan hasil dari kegiatan Organisasi. Pemantauan harus dirancang untuk 
membedakan antara dampak kegiatan internal dan dampak kegiatan yang dilakukan 
oleh pihak ketiga, serta dampak yang tidak berhubungan dengan kegiatan manusia 
setempat atau langsung, seperti perubahan iklim.

Beberapa pertanyaan penting yang perlu dipertimbangkan ketika meninjau efektivitas 
pengelolaan adalah:

• Perubahan apa yang terjadi pada NKT, dan apa penyebabnya?
• Apakah rencana strategi dan preskripsi pengelolaan telah dilaksanakan?
• Apakah risiko dan ancaman terhadap NKT telah berubah?
• Seberapa efektifkah strategi pengelolaan?
• Apakah strategi pemantauan efektif mengidentifikasi ancaman terhadap NKT dan 

perubahan status NKT?

4.1 Meninjau hasil dan tujuan
Pengelola perlu menginterpretasikan data pemantauan untuk memutuskan perubahan 
pada suatu NKT atau indikator apa saja yang pada akhirnya menyebabkan perubahan 
pengelolaan (untuk mengidentifikasi ambang batas untuk tindakan pengelolaan). Namun, 
mengidentifikasi batas ini bisa saja sulit, oleh karena itu, Organisasi harus menyadari 
kemampuan proses pemantauan dalam mendeteksi perubahan yang berarti dan 
memfokuskan pada menggunakan indikator yang efektif. Pemahaman yang kuat tentang 
indikator, dan bagaimana mereka dapat bervariasi seiring waktu dan tempat, penting bagi 
interpretasi data yang akurat (misalnya pemahaman fluktuasi musiman persediaan ikan, 
yang merupakan indikator NKT 5 perikanan). Jika hasil pemantauan tetap tidak jelas, 
mungkin diperlukan untuk berkonsultasi dengan pakar yang relevan untuk membantu 
memberikan interpretasi dan rekomendasi tentang pengembangan indikator baru yang 
lebih jelas.

Interretasi data pemantauan dapat membantu untuk menentukan apakah NKT menurun 
karena implementasi pengelolaan yang lemah, strategi pengelolaan yang tidak efektif 
ataukah ada ancaman yang baru/meningkat. Hal ini harus dilanjutkan dengan penentuan 
apakah perubahan pengelolaan diperlukan atau tidak.
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Pemantauan yang lebih sering mungkin diperlukan jika status NKT menjadi perhatian khusus dan 
berpotensi menurun sangat cepat, sebagai contoh, jika terdapat bukti adanya pemanenan ilegal pada 
satu-satunya populasi yang diketahui dari jenis tumbuhan yang terancam kritis. Meskipun pemantauan 
tambahan mungkin memerlukan biaya yang lebih banyak dalam jangka pendek, namun pendekatan 
proaktif untuk pengelolaan adaptif dapat menghemat biaya dalam jangka panjang dengan menghindari 
kebutuhan untuk merestorasi NKT (atau biaya kehilangan status sertifikasi).

Perangkat untuk menggunakan dan menganalisis data pemantauan bagi pengelolaan jangka panjang 
dapat sangat menyederhanakan proses pengelolaan adaptif. SMART, seperti yang telah disebutkan 
pada bagian 3.3.1, sangat berguna dalam pengelolaan adaptif karena memungkinkan pengelola untuk 
mengukur, mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas kegiatan konservasi (lihat Kotak 8). Sebagai contoh, 
hal ini dapat membantu pengelola untuk memutuskan apakah peningkatan terukur pada kelimpahan 
spesies NKT merupakan hasil perubahan pemantauan (misalnya, pergantian staf dengan orang yang lebih 
baik dalam mengidentifikasi spesies) ataukah memang merupakan peningkatan populasi yang sebenarnya.

Kotak 8: Perangkat Pemantauan dan Pelaporan Spasial (Spatial Monitoring And 
Reporting Tool/SMART
SMART adalah peranti lunak open-source yang tersedia secara gratis yang dirancang untuk 
membantu upaya konservasi berbasis lokasi melalui peningkatan pemantauan dan pengelolaan 
adaptif. Perangkat ini dikembangkan oleh jaringan praktisi konservasi dengan pengalaman 
yang luas dalam penelitian konservasi terapan. SMART memungkinkan data pemantauan untuk 
dikumpulkan, dipetakan dan dianalisis. Perangkat lunak ini dirancang agar mudah untuk digunakan 
dan dikembangkan secara khusus bagi para pengelola konservasi. Perangkat ini menggunakan data 
pemantauan yang dikumpulkan di lapangan (misalnya, menggunakan unit GPS dan catatan lapangan) 
dan memungkinkan pengelola untuk:Collect and record monitoring data, 
1. Mengumpulkan dan merekam data pemantauan,
2. Memetakan dan melaporkan temuan,
3. Mengevaluasi temuan, dan
4. Mengadaptasi atau meningkatkan pengelolaan dan pemantauan. 

Pedoman cara menggunakan SMART, protokol baku untuk analisis data, dan materi pelatihan tersedia 
gratis secara online (http://www.smartconservationsoftware.org/).

Salah satu sasaran awal SMART adalah memantau ancaman terhadap satwa liar seperti  perburuan, 
namun dapat juga digunakan untuk memantau semua ancaman terhadap ekosistem atau spesies 
darat, laut maupun perairan. Perangkat ini sekarang  digunakan di 120 lokasi di seluruh dunia, 
temasuk di perkebunan kelapa sawit di Indonesia digabungkan dengan protokol pemantauan NKT ZSL 
(Zrust et al. 2013).

Hal ini berarti strategi pengelolaan baru harus dirancang untuk memelihara NKT jika ada ancaman baru 
atau perubahan yang dapat diamati pada NKT. Sama seperti perencanaan pengelolaan awal, pengelolan 
adaptif mungkin memerlukan konsultasi dengan pakar, untuk membantu mengidentifikasi strategi 
baru yang dapat menahan penurunan NKT. Pada beberapa kasus, bahkan strategi pengelolaan dan 
pemantauan yang paling komprehensif sekalipun dapat saja tidak memadai untuk mencegah penurunan 
NKT (misalnya, penurunan akibat fluktuasi alami, perubahan iklim, atau pengaruh eksternal). Dalam 
situasi seperti ini, pengelola perlu menjelaskan mengapa terjadi penurunan dan tindakan pengelolaan dan 
pemantauan apa yang diterapkan untuk berusaha dan mencegah penurunan tersebut.
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4.2 Menggunakan hasil-hasil pemantauan untuk meningkatkan 
pengelolaan 

Memahami penyebab penurunan NKT dapat memberikan petunjuk untuk perubahan 
pengelolaan yang tepat. Sebagai contoh, respon pengelolaan adaptif terhadap penurunan 
yang disebabkan oleh implementasi pengelolaan yang lemah mungkin adalah dengan 
melaksanakan pemantauan operasional yang lebih ketat, sedangkan untuk mengatasi 
ancaman baru dapat memerlukan strategi pengelolaan yang sepenuhnya juga baru. 
Hanya sekedar mengubah strategi pengelolaan mungkin tidak selalu cukup untuk 
mempertahankan NKT. Sebagai contoh, dalam kasus ketika pemantauan menunjukkan 
bahwa kegiatan produksi telah menyebabkan penurunan signifikan sebuah NKT32 maka 
strategi rehabilitasi (misalnya, restorasi hutan) harus dilaksanakan untuk memulihkan NKT 
ke rona awalnya. 

Terdapat kemungkinan yang besar bahwa status NKT dan ancaman terhadapnya akan 
terus berubah dari waktu ke waktu, terutama karena seringkali ada jeda waktu antara 
gangguan dan respon proses ekologis/biologis. Demikian juga, konteks sosial ekonomi 
dapat diharapkan berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, untuk memastikan NKT 
dipertahankan dari waktu ke waktu, pengelolaan adaptif dan proses pemantauan harus 
terus dilakukan selama berlangsungnya kegiatan produksi. Hal ini terutama penting dalam 
situasi risiko tinggi ketika NKT dan ancaman berubah dengan cepat, tetapi dalam semua 
konteks, hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan skala, intensitas dan risiko ancaman 
terhadap NKT (misalnya intensitas kegiatan produksi). Contoh sumber daya dan perangkat 
yang berguna untuk pengelolaan adaptif tercantum di Lampiran 1.

32 Tergantung pada tingkat keparahan penurunan, badan sertifikasi dapat mengeluarkan permintaan tindakan korektif atau merekomendasikan agar sertifikat Organisasi dicabut.
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Contoh 6: Pengelolaan adaptif spesies NKT 1 di Ontario, Kanada

Mazinaw-Lanark Forest (MLF) adalah hutan alam 300.000 
ha, yang dimiliki publik, di Ontario tenggara, Kanada di 
mana sekitar 135.000 ha di antaranya dikelola sebagai 
hutan produksi oleh Mazinaw-Lanark Forest Inc. Hutan 
produksi ini telah bersertifikasi FSC sejak 201233. MLF 
tersebar di lahan seluas sekitar satu juta hektar, lahan-
lahan yang berdekatan merupakan milik pribadi. Hutan ini 
terdiri dari campuran spesies  konifer dan peluruh serta 
memiliki satwa liar yang jarang ditemukan di wilayah lain 
di Kanada, termasuk beberapa spesies NKT 1. Termasuk 
di dalamnya adalah kura-kura Blanding, yang terdaftar 
sebagai sebagai Terancam Genting di Daftar Merah IUCN 
dan dilindungi berdasarkan Ontario Endangered Species 
Act (2007).

Ancaman utama terhadap kura-kura Blanding datang dari 
pembangunan (misalnya, pertanian dan rekreasi) dan 
pembangunan jalan, yang menyebabkan fragmentasi 
dan hilangnya habitat serta kematian langsung kura-
kura akibat tabrakan kendaraan. Serangan rakun dan 
rubah terhadap sarang mereka juga meningkat di 
sepanjang jalan yang tidak beraspal, karena 1) predator 
menggunakannya sebagai koridor pergerakan dan 2) 
kura-kura Blanding seringkali bersarang di sepanjang 
jalan karena lapisan dasar berpasir merupakan habitat 
bersarang yang ideal. Dibandingkan dengan pertanian, 
pembangunan wahana rekreasi dan jalan, kegiatan 
pengelolaan hutan, seperti penambangan/ekstraksi kayu 
dan pembalakan, hanya menimbulkan sedikit ancaman 

terhadap kura-kura karena mereka hanya berdampak pada 
wilayah yang relatif kecil selama periode waktu yang singkat 
setiap tahunnya.

Selama musim dingin, kura-kura Blanding melakukan 
hibernasi di danau dangkal dan lahan basah. Setelah 
hibernasi, kura-kura betina menyebar hingga 2 km ke dalam 
hutan untuk menemukan tempat bersarang dan bertelur. 
Musim panas kemudian dihabiskan di darat mencari 
makan di hutan. Life-history mereka yang berpindah-pindah 
membuat mereka rentan terhadap tabrakan kendaraan 
dan perburuan telur di wilayah di mana jalanan kendaraan 
bertumpang tindih dengan habitat kura-kura.

Kura-kura Blanding

Danau yang digunakan oleh kura-kura Blanding untuk hibernasi
33 Benar pada saat diterbitkan
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Untuk mengatasi risiko ini, di UP MLF, pengelola 
menetapkan kawasan konservasi, zona penyangga 
untuk perlindungan sesuai dengan prinsip kehati-hatian 
dan pembatasan waktu di sekitar habitat kura-kura. 
Ada berbagai jenis kawasan pengelolaan tergantung 
pada kedekatan jaraknya dengan habitat kura-kura, 
yang masing-masing memilki preskripsi pengelolaannya 
sendiri-sendiri (lihar Tabel 10 untuk contohnya). Hal ini 
mengurangi kawasan hutan produktif untuk pemanenan, 
serta menghentikan pembalakan dan pembangunan 
jalan, selama periode dimana aktivitas kura-kura dalam 
keadaan tertinggi. Pakar biologi MLF Inc dan pemerintah 
juga menerapkan rencana pemantauan, untuk menilai 
efektivitas kawasan NKT dan menyediakan informasi bagi 
pengelolaan adaptif. Pemancar radio digunakan untuk 
melacak kura-kura dan menghitung seberapa jauh mereka 
bergerak selama masa aktifnya.

Hasil pelacakan radio menyediakan informasi yang lebih 
terperinci mengenai kebutuhan habitat kura-kura. Hasilnya 
adalah rencana pengelolaan NKT yang lebih terarah 
yang mengurangi ancaman terhadap populasi kura-kura 
(lihat Gambar 8 untuk contoh kawasan lindung yang 
direkomendasikan untuk kura-kura Blanding). Pengaturan 
pengelolaan baru ini meningkatkan luasan kawasan 
pengelolaan produktif dan durasi operasional kehutanan 
setiap tahunnya. Hasilnya, hal ini meningkatkan lapangan 
kerja dan pendapatan bagi kontraktor kehutanan yang 
bekerja untuk MLF Inc, di mana banyak di antaranya 
bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka.

Gambar 8: Peta habitat yang diperlukan untuk melindungi kura-
kura Blanding. Dimodifikasi dari Kementerian Sumber Daya Alam 
Ontario. 2013. Deskripsi Habitat Umum kura-kura Blanding

KAWASAN 
PENGELOLAAN 
(JARAK DARI 
SARANG)

PRESKRIPSI PENGELOLAAN

PANEN KAYU PEMBANGUNAN 
JALAN

PEMELIHARAAN 
JALAN LAINNYA

0-30 meter (kawasan 
konservasi)

Tidak boleh ada 
panen

Tidak boleh ada 
pembangunan jalan

Tidak boleh ada 
pemeliharaan jalan (1 
Juni hingga 15 Oktober)

• Tempat pengumpulan  
kayu tidak diperbolehkan

• Tidak boleh ada 
pengangkutan kayu 
bulat  (1 Mei hingga 15 
Oktober)

30-150 meter
(zona penyangga)

Tidak boleh ada 
panen(1 Mei hingga 
15 Oktober)

• Jalan yang tidak 
beraspal namun 
bebas lumpur (all-
weather roads) tidak 
diperbolehkan

• Tidak boleh ada 
pembangunan jalan (1 
Mei hingga 15 Oktober)

Tidak boleh ada 
pemeliharaan jalan (1 
Juni hingga 15 Oktober)

• Tempat pengumpulan 
kayu tidak diperbolehkan  

• Tidak boleh ada 
pengangkutan kayu 
bulat  (1 Mei hingga 15 
Oktober)

150-300 meter
(zona penyangga)

Tidak boleh ada 
panen (1 Juni hingga 
30 Juni)

Tidak boleh ada 
pembangunan jalan (1 
Juni hingga 30 Juni)

• Tidak boleh ada 
pengangkutan kayu 
bulat  (1 Juni hingga 15 
Oktober)

Tabel 10:  Ringkasan kawasan dan preskripsi pengelolaan untuk pemeliharaan populasi kura-kura Blanding NKT 1 di UP Kehutanan MLF, 
Ontario, Kanada 
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Lampiran 2: Teknik pemantauan NKT

Berbagai macam teknik dapat digunakan untuk memantau NKT di lapangan, terutama NKT 1-4 di mana 
teknik yang dibutuhkan dapat bersifat sangat khusus tergantung pada NKT terkait. Berikut ini kami akan 
menerangkan beberapa cara tersebut.

Metode survei flora dan fauna
Jalur transek vegetasi dan plot permanen:Survei umumnya dilakukan dengan menggunakan jalur transek 
yang tetap dan/atau plot permanen, untuk mencatat kelimpahan relatif atau absolut, atau persentase 
tutupan spesies NKT atau spesies indikator yang digunakan sebagai perantara (proxy species), atau dalam 
beberapa kasus, pemantauan keberhasilan reproduktif secara terperinci (yang dapat membutuhkan 
pengetahuan musim berbunga/berbuah).

Transect Walk yang dilakukan secara sistematis dapat digunakan untuk mengambil sampel hewan 
dan tumbuhan serta ancaman dan gangguan yang nyata. Pengamat berjalan secara perlahan-lahan dan 
diam-diam sepanjang rute yang telah diatur dan merekam penampakan, panggilan, atau tanda-tanda 
hewan, termasuk spesies, perilaku, ukuran, usia, kelimpahan dan jenis kelamin jika memungkinkan, serta 
kehadiran dan kelimpahan jenis tumbuhan terkait. Waktu dan lokasi perjalanan transek tergantung pada 
sasaran kelompok spesies. Ini merupakan cara efektif pengambilan sampel spesies yang paling umum, 
namun sangat intensif waktu dan karenanya mahal.

Metode Point count banyak digunakan untuk mengambil sampel keberadaan dan kepadatan burung, dan 
lebih jarang juga digunakan untuk mamalia. Pengamat berdiri di lokasi tertentu, biasanya di saat senja atau 
fajar pada saat spesies tersebut paling aktif, dan merekam penampakan dan panggilan semua burung 
yang diamati selama periode waktu tertentu, bersama dengan jenis kelamin, kelimpahan dan lokasi jika 
memungkinkan. Pengulangan harus cukup jauh terpisah jaraknya untuk menghindari pengambilan sampel 
individu yang sama beberapa kali. Perhitungan poin merupakan cara yang efektif namun memakan waktu 
untuk mengambil sampel spesies burung.

Perangkap kamera (Camera trap), metode menangkap hewan liar di film saat peneliti tidak ada 
merupakan cara yang paling efektif untuk merekam spesies yang lebih sulit ditemukan (khususnya yang 
hidupnya nokturnal atau aktif di malam hari) di kawasan pengelolaan NKT. Untuk tujuan pemantauan, 
perangkap kamera harus ditempatkan di lokasi-lokasi kunci, seperti lubang pengairan, atau ditempatkan 
secara strategis untuk merekam spesies sasaran. Perangkap kamera biasanya hanya menghasilkan data 
keberadaan/ketidakberadaan, meskipun untuk beberapa spesies yang lebih besar, hewan individu dapat 
dikenali berdasarkan tanda-tanda mereka, ukuran atau karakteristik lainnya.

Survei okupansi  digunakan untuk mengambil sampel spesies yang lebih langka, dimana dilakukan 
perekaman keberadaan spesies di berbagai kawasan yang berbeda berdasarkan tanda-tanda seperti  
jejak kaki atau kotoran, atau penggunaan perangkap kamera yang  bertujuan merekam keberadaan atau 
ketidakberadaan spesies. Cara ini murah dan secara teknis mudah, tetapi memakan waktu.

Jebakan lubang  dapat digunakan untuk mengambil sampel mamalia kecil herpetofauna dan serangga. 
Jebakan ini terdiri dari tabung atau ember berbagai ukuran (tergantung taksa yang diambil sampelnya) 
yang ditanam ke dalam tanah dan diperiksa secara teratur. Cara ini murah dan dapat menjadi metode 
pengambilan sampel yang efektif, tetapi identifikasinya seringkali memerlukan pelatihan taksonomi.

Pencarian aktif  dapat berguna jika pengelola mencoba menemukan lokasi individu atau situs sarang 
tertentu, atau jika lokasi individu sudah diketahui (misalnya.untuk spesies pohon yang terancam kritis). 
Strategi ini juga berguna untuk herpetofauna dan serangga kecil yang kurang aktif. Metode pengambilan 
sampel aktif ini dapat sulit dibakukan, karena tingkat deteksinya berbeda dari orang ke orang dan 
tergantung dari upaya pengamat. 
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Vertebrata dan avertebrata perairan dapat diambil sampelnya dengan ditangkap hidup-
hidup menggunakan jala. Jala dengan ukuran jaring yang berbeda dapat menargetkan 
kelompok usia dan spesies yang berbeda. Posisi jala dan frekuensi pengambilan (upaya 
yang dilakukan untuk pengambilan sampel) akan mempengaruhi hasilnya. Pakar eksternal 
mungkin diperlukan untuk melakukan identifikasi.

Strategi lainnya meliputi jala kabut untuk burung dan kelelawar (umumnya membutuhkan 
lisensi atau izin untuk menggunakan),  menjaring untuk ikan, dan perangkap kotak  
untuk mamalia kecil. Semua metode yang digunakan harus bersifat non-invasif dan tidak 
menyakiti (berprikemanusiaan).

JASA EKOSISTEM NKT 4 KAWASAN PENGELOLAAN TEKNIK PEMANTAUAN

Perlindungan tangkapan air 
untuk penyediaan air bersih 
atau perikanan, mengelola 
kejadian aliran ekstrim atau 
kualitas/kuantitas air di bagian 
hilir

Dataran banjir yang masih utuh, penyangga 
riparian, daerah pengisian ulang air tanah

• Analisis kualitas air
• Pengukuran aliran air 
• Pengukuran limpasan permukaan
• Catatan terjadinya banjir
• Survei stok ikan

Pengendalian erosi lereng atau 
tanah yang rawan

Lereng curam berhutan, penyangga riparian • Pengukuran tutupan tanah
• Pengukuran sedimentasi jalur air

Pencegahan kebakaran Penyangga/Buffer hutan lembap, lahan basah • Penginderaan jauh risiko kebakaran dan 
kebakaran sebelumnya

• Pengukuran material mudah terbakar di 
lapangan

• Pemantauan frekuensi dan distribusi 
terjadinya kebakaran

Perlindungan terhadap angin 
atau regulasi iklim lainnya

Kawasan hutan • Memantau kerusakan akibat angin  
• Memantau frekuensi cuaca ekstrim

Jasa penyerbukan yang 
disediakan oleh polinator asli 
dari vegetasi alami

Kawasan vegetasi alami • Memantau spesies polinator 
• Memantau tingkat penyerbukan

Teknik pemantauan jasa-jasa ekosistem
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Semua gambar, diagram, dan peta adalah ©Proforest kecuali dinyatakan lain

Contoh Kredit teks dan peta No. Hal.

1 Koridor habitat di hutan tanaman 
industri eucalyptus di Mata Atlantica, 
Brasil

Ana Paula Pulito Silva (Fibria) 17

2 Zona penyangga di sekeliling 
ekosistem lahan basah NKT 3
di konsesi kelapa sawit di
Gabon

Christopher Stewart
(Olam Palm Gabon)

18

3 Wilayah yang digunakan oleh 
masyarakat di perkebunan kelapa sawit  
di Kalimantan, Indonesia

Ginny Ng, Forest Sustainability, Wilmar 
International

21

4 Penilaian ancaman dan rekomendasi 
pengelolaan NKT 1 and NKT 2 di hutan 
tanaman industri di Chili

Oscar Eduardo Sanchez Perez (Masisa)
Cecilia Alcoreza, Carlos Vergara dan
Trevor Walter (WWF Chili)

27

5 Pemantauan vegetasi dan mamalia 
di hutan tanaman industri, di hutan 
Araucaria Brasil

Ivone Satsuki Namikawa (Klabin) 42

6 Pengelolaan adaptif spesies NKT 1
di Ontario, Kanada

Matt Mertins (MLF Inc) dan Tom Clark 50

Lampiran 3: Contoh-contoh dan kredit 
gambar 

Keterangan gambar Kredit gambar No. Hal.

Caeselphinia echinata, spesies pohon 
NKT 1

José Manoel Lucio Gomes 17

Mengukur Aspidosperma polyneuron, 
spesies pohon NKT 1 

Alvaro Garcia 17

Program pendidikan lingkungan Ana Paula Pulito Silva 17

Foto udara kompleks lahan basah Olam Palm Gabon 18

Danau permanen yang luasannya besar Olam Palm Gabon 19

Survei flora kawasan NKT Wilmar International 21

Balai Keramat, situs NKT 6 Wilmar International 21

‘Pudu’ sedang direhabilitasi Masisa (Chile) 27

Foto perangkap kamera Oncilla Klabin 42

Kura-kura Blanding Matt Mertins 50

Danau yang digunakan oleh kura-kura 
Blanding

Matt Mertins 50




