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MODUL 5  ANALISIS PATCH HUTAN SKT DAN PERLINDUNGANNYA 
BAGIAN A: LATAR BELAKANG DAN PRINSIP ILMU KONSERVASI

yang diperoleh dari fase stratifikasi vegetasi  
pertama dalam penilaian SKT, secara umum 
menghasilkan identifikasi patch-patch  
kawasan hutan SKT yang memiliki ukuran,  
bentuk dan kualitas yang beragam.  
Melindungi kawasan hutan SKT bertujuan 
untuk memaksimalkan viabilitas ekologi 
dan sosial serta mengoptimalkan manfaat  
bagi konservasi, mata pencaharian masyara-
kat lokal dan pengembangan perkebunan. 
Dengan demikian, Pendekatan SKT mem-
perhitungkan nilai dan viabilitas patch-patch 
hutan tersebut untuk memastikan adanya 
manfaat bagi semua pemangku kepentingan. 
Alasan utama dari langkah melakukan 
prioritas ini adalah meskipun patch kecil 
hutan dapat menyediakan habitat penting 
bagi hidupan liar, konektivitas dan simpanan 
karbon, terutama di lanskap dengan tutupan 
hutan rendah, tetapi acap kali biaya untuk 
melindungi dan memelihara patch kecil hutan 
dapat melampaui manfaat konservasinya. 
Maka dari itu, fokus yang benar adalah pada 
konservasi kawasan hutan yang paling 
penting secara konservasi. 
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BAGIAN A
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dan prinsip ilmu  
konservasi 
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PENDAHULUAN  
  

Sebagian besar pengembangan perkebunan 
di negara-negara tropis terjadi di lanskap 
hutan yang mencakup campuran kawasan 
berhutan, terdegradasi, dan terbuka, terma-
suk di dalamnya tipe ekosistem lain seperti 
lahan basah. Analisis citra dan plot lapangan  

“Tujuan melindungi kawasan hutan  
SKT adalah untuk memaksimalkan  
viabilitas ekologi dan sosial serta  
optimasi manfaat untuk konservasi,  
mata pencaharian masyarakat lokal  
dan pengembangan perkebunan.”
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Proses analisis patch Pendekatan SKT didasarkan 
pada bukti ilmiah yang dijadikan landasan dalam  
Decision Tree Analisis Patch Hutan SKT di mana hal 
ini membantu mengidentifikasi dan memprioritaskan 
patch-patch hutan yang viabel dan bernilai di dalam 
lanskap produksi. Rencana Pemanfaatan Lahan dan 
Konservasi Terpadu (Integrated Conservation and Land 
Use Plan) atau ICLUP yang dihasilkan, memerlukan 
dukungan dan persetujuan masyarakat lokal serta 
perlindungan hukum. 
 
Selama lebih dari 35 tahun, banyak sekali publikasi 
penelitian yang telah dihasilkan terkait konsekuensi 
lingkungan dari terjadinya fragmentasi hutan. Sebagian 
besar penelitian tersebut berfokus di Amerika Tengah 
dan Selatan, dan baru-baru ini di Asia. Penting untuk 
memahami bahwa banyak faktor yang saling berkaitan 
dan rumit, yang mempersulit pengamatan dan pen-
dugaan dampak fragmentasi. Banyak sekali terdapat 
faktor-faktor yang tumpang tindih, misalnya sejarah 
lanskap dan ciri ekologi spesies, yang dapat menutupi 
dampak fragmentasi (Ewers dan Didham 2006) dan 
seolah dimediasi oleh bagaimana lanskap sekitarnya 
dikelola (Laurance 2004). Maka dari itu, untuk men-
dapatkan suatu ambang batas yang dapat digunakan 
untuk mengambil keputusan terkait pemanfaatan 
lahan untuk fragmen hutan di lanskap hutan tropis, 
masih merupakan suatu tantangan. Namun demikian, 
jumlah penelitian yang cukup besar memang telah 
menyediakan  panduan ilmiah mengenai bagaimana 
keberfungsian keanekaragaman hayati dan ekosistem  
(yang dimaksud dengan hal ini adalah berbagai proses, 
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seperti misalnya daur hara, persebaran biji dan 
interaksi predator-mangsa, yang menjaga agar eko-
sistem dapat berjalan dengan baik) dalam merespons 
fragmentasi. Hal ini membantu kami menentukan 
karakteristik kunci yang mempengaruhi kemampuan 
suatu patch SKT untuk mendukung dan memelihara 
nilai-nilai konservasi ini. 
 
Bagian ini memberikan suatu gambaran umum  
mengenai ilmu pengetahuan konservasi yang dijadikan 
landasan dalam proses analisis patch SKT. Kami di 
sini menjelaskan bagaimana cara kami menggunakan 
informasi ini untuk mengembangkan ambang batas 
sederhana dan praktis yang digunakan sebagai dasar 
pengambilan keputusan terkait pengelolaan SKT ber-
sama dengan pertimbangan lanskap lainnya seperti 
NKT, lahan gambut, sempadan sungai dan kawasan 
lain yang dilindungi. Selain itu, patut diperhatikan 
juga bahwa terdapat banyak sekali alat-alat Sistem 
Informasi Geografis (SIG) yang telah dikembangkan 
untuk menganalisis patch hutan,1 walaupun alat-alat 
tersebut tidak dijelaskan dalam bagian ini. 

1   Lihat: www.umass.edu/landeco/research/fragstats/links/
fragstats_links.html (diakses 27 Juli 2017)

http://www.umass.edu/landeco/research/fragstats/links/fragstats_links.html
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FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI VIABILITAS 
PATCH HUTAN  
 
Tinjauan terhadap penelitian mengenai fragmentasi 
yang telah berlangsung selama 35 tahun menunjukkan 
bahwa fragmentasi habitat menurunkan keanekaraga-
man hayati sebesar 13% hingga 17% dan merusak 
fungsi ekosistem kunci melalui penurunan biomassa 
dan berubahnya daur hara. Studi yang sama menunjuk-
kan bahwa 70% dari hutan dunia yang tersisa kini 
berjarak hanya 1 km saja dari tepi hutan (Haddad et  
al. 2015), dan hal ini menunjukkan sejauh mana 
fragmentasi telah terjadi di hutan-hutan di seluruh 
dunia. Patch hutan yang terfragmentasi dan terisolasi 
sangat berbeda ekologi dan komposisinya serta tidak 
dapat mendukung keberfungsian keanekaragaman 
hayati atau ekosistem pada tingkat yang sama dengan 
hutan yang luasnya sama tetapi berada di dalam 
sistem hutan besar (Laurance et al. 2011). 
 
Dampak penting fragmentasi adalah keterbatasan 
sumber daya, efek tepi (edge effect) dan berkurangnya 
ukuran populasi dan keanekaragaman genetik.  
Hal-hal tersebut dijelaskan di bawah ini. 
 
 
Keterbatasan sumber daya 
 
Ekosistem hutan hujan tropis dicirikan dengan adanya 
keanekaragaman hayati dan heterogenitas spasial 
yang tinggi serta kepadatan individu yang rendah 
dalam suatu spesies. Banyak spesies hutan tropis  
menjelajah wilayah yang luas untuk mencari makan,  
pasangan dan sumber daya lain. Ketika hutan terfrag-
mentasi dan terisolasi, maka sumber daya mereka 
berkurang seketika seperti ruang, makanan, tempat 
berlindung dan pasangan karena menghilangnya 
habitat hutan di sekitarnya. Secara alamiah, spesies 
langka, predator, dan spesies dengan makanan atau 
kebutuhan sumber daya khusus merupakan spesies 
yang paling terkena dampak dari terbatasnya sumber  
daya yang disebabkan fragmentasi. Jika terlalu banyak 
spesies yang hilang, terutama spesies ‘keystone’ yang 
memiliki peran penting di dalam hutan, maka hal 
ini dapat menimbulkan dampak pada keberfungsian 
ekosistem dan efek domino kepunahan spesies lain 
yang saling terkait (Terborgh et al. 2001; Bregman  
et al. 2015). 
 
Karakteristik patch yang paling penting terkait 
kepunahan spesies yang berkaitan dengan terbatasnya 
sumber daya antara lain sebagai berikut. 

a) Ukuran patch. Semakin kecil kawasan, maka  
 semakin sedikit pula kelimpahan dan keragaman  
 sumber daya yang tersedia. Hal ini dapat  
 meningkatkan kepunahan spesies. 
b) Konektivitas patch. Jika patch terhubung atau  
 berada dekat dengan kawasan lain suatu hutan,  
 maka individu dapat bergerak di antara patch untuk  
 mendapatkan sumber daya yang mereka perlukan.  
 Hal ini mengurangi kepunahan spesies. 
c) Kualitas patch. Semakin bagus kualitas hutan yang  
 tersisa di dalam patch, maka semakin banyak  
 sumber daya yang berpotensi masih tersedia. Patch  
 hutan yang telah terdegradasi (seperti misalnya  
 dari pembalakan dan gangguan yang sebelumnya  
 terjadi, atau efek tepi, lihat di bawah ini) terlihat  
 mendukung spesies yang lebih sedikit (dan  
 berbeda) dan mendukung struktur hutan dengan  
 kompleksitas lebih rendah (Laurance et al. 2000;  
 Laurance et al. 2011; Tawatao et al. 2014).  
 Kompleksitas habitat yang menurun mengurangi  
 keberagaman berbagai ‘relung ekologi’ yang dapat  
 dimiliki spesies. Patch hutan dengan kualitas hutan  
 yang lebih bagus akan dapat mendukung lebih  
 banyak spesies dan keberfungsian ekosistem  
 yang lebih baik lagi untuk waktu yang lebih lama. 
  
  
Efek tepi 
  
Konsekuensi penting lainnya dari fragmentasi hutan 
adalah meningkatnya tepi dibandingkan dengan habitat 
interior. Tepi hutan lebih terpapar perubahan iklim  
mikro daripada habitat interior sehingga menyebabkan 
‘efek tepi’. Efek ini sangat beragam dan mencakup 
perubahan dalam pencahayaan, suhu, kandungan  
kelembaban tanah dan kecepatan angin, yang 
berdampak lebih jauh lagi terhadap ekologi hutan. 
Beberapa perubahan yang merusak di tepi hutan 
mencakup hal-hal berikut ini. 
 
• Kondisi yang lebih panas dan kering dengan  
 meningkatnya paparan angin dan badai  
 (Laurance et al. 2011). 
• Berubahnya komposisi spesies dan menurunnya  
 keanekaragaman hayati (Laurance et al. 2011;  
 Magnago et al. 2014). 
• Meningkatnya kematian pohon, khususnya  
 pohon-pohon besar (Laurance et al. 2011). 
• Menurunnya proses perkecambahan benih  
 (Bruna 1999; Gascon 2000). 
• Berubahnya struktur hutan, gugurnya daun, dan  
 pergantian komunitas tumbuhan (Magnago et al.  
 2014). 
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• Menurunnya kapasitas karbon (Chaplin-Kramer et al. 2015). 
• Perambahan oleh spesies invasif (Holway 2005). 
• Gangguan dari manusia dan aktivitas merugikan terkait seperti  
 misalnya pembalakan dan perburuan (Woodroffe dan Ginsberg 1998),  
 dan pembukaan dan pembakaran (Cochrane dan Laurance 2002).

MODUL 5  ANALISIS PATCH HUTAN SKT DAN PERLINDUNGANNYA 
BAGIAN A: LATAR BELAKANG DAN PRINSIP ILMU KONSERVASI

Jarak penetrasi tepi (m)   

Parameter Tepi

0 100 200 300 400

Meningkatnya gangguan angin

Meningkatnya kematian pohon

Invasi kupu-kupu yang teradaptasi dengan gangguan

Berubahnya komposisi spesies semut serasah

Invasi kumbang yang teradaptasi dengan gangguan

Berubahnya komposisi spesies invertebrata serasah

Berubahnya kelimpahan dan keanekaragaman invertebrata serasah

Berubahnya ketinggian kerapatan dedaunan tertinggi

Menurunnya kelembaban relatif

Percepatan penambahan populasi pepohonan yang teradaptasi dengan gangguan

Menurunnya tinggi tajuk

Menurunnya kelembaban tanah

Kerapatan dedaunan tajuk yang lebih rendah

Meningkatnya suhu udara

Meningkatnya suhu dan defisit tekanan uap

Menurunnya kelimpahan burung yang hidup di strata bawah tajuk

Meningkatnya serasah

Meningkatnya radiasi aktif fotosintesis di strata bawah tajuk

Kelembaban relatif yang lebih rendah

Meningkatnya jumlah bukaan hutan karena pohon tumbang

Kerapatan dedaunan strata bawah tajuk yang lebih tinggi

Meningkatnya pertumbuhan bibit

Invasi tumbuhan yang teradaptasi dengan gangguan

Kandungan air relatif daun lebih rendah

Kandungan kelembaban yang lebih rendah

Invasi tumbuhan yang teradaptasi dengan gangguan

Menurunnya kepadatan tubuh buah fungi

Gambar 1: Hasil dari penelitian selama 22 tahun mengenai dampak fragmentasi 
terhadap biota dan hutan hujan Amazon menunjukkan jarak penetrasi berbagai efek tepi. 
Diadaptasi dari gambar oleh Laurance et al. (2002).

“Tepi hutan lebih terpapar perubahan iklim mikro 
daripada habitat interior sehingga menyebabkan 
‘efek tepi’. Efek ini sangat beragam dan mencakup 
perubahan dalam pencahayaan, suhu, kandungan  
kelembaban tanah dan kecepatan angin, yang 
berdampak lebih jauh lagi terhadap ekologi hutan.”

Versi 2.0: Agustus 2017
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Dampak efek tepi dipengaruhi oleh beberapa  
karakteristik patch hutan, yaitu sebagai berikut. 
 
a) Ukuran patch. Semakin besar suatu fragmen,  
 maka semakin kecil proporsi kawasannya yang  
 akan terpengaruh oleh tepi, yang artinya lebih  
 sedikit bagian hutan yang akan menjadi tidak stabil  
 dan rawan terdegradasi dan lebih banyak bagian  
 hutan yang akan menjadi habitat yang cocok bagi  
 spesies hutan. Patch yang berukuran sangat kecil  
 mungkin terpengaruh seluruhnya oleh tepi yang  
 berakibat pada tidak adanya hutan interior yang  
 cocok bagi jenis-jenis spesialis hutan. 
b) Bentuk patch. Pernyataan di atas hanya berlaku jika  
 patch yang ada relatif berbentuk membulat. Jika  
 suat patch berbentuk panjang dan sempit, atau  
 bentuknya sangat kompleks atau rumit, maka  
 jumlah tepi suatu kawasan akan meningkat dan  
 jumlah kawasan ‘inti’ interior yang relatif tidak  
 terdampak akan berkurang (Gambar 2) yang  
 artinya kawasan tersebut akan menjadi lebih  
 tidak stabil dan berkurang kapasitasnya untuk  
 mendukung keanekaragaman hayati dan  
 keberfungsian ekosistem (Ewers dan Didham 2007). 

c) Struktur dan pengelolaan lanskap sekitar. Tingkat  
 keparahan efek tepi bergantung pada tipe kawasan  
 produksi di sekitar suatu patch (Harper et al. 2005).  
 Jika struktur vegetasi suatu kawasan produksi  
 memiliki banyak karakteristik suatu hutan  
 (contohnya suatu hutan tanaman kayu campuran  
 yang memiliki tanaman sela di bawah tajuk), maka  
 beberapa efek tepi seperti misalnya perubahan  
 suhu, kelembaban dan angin dapat berkurang.  
 Namun demikian, jika kawasan produksi sangat  
 berbeda, seperti misalnya tanaman tahunannya  
 berotasi pendek, maka efek tepi kemungkinan besar  
 akan lebih parah (Arroyo-Rodríguez et al. 2016).  
 Tingkat keparahan efek tepi pada tanam tunggal  
 (monocrop) intensif yang berotasi panjang seperti  
 karet atau kelapa sawit kemungkinan besar berada  
 di antara kedua tingkat keparahan tersebut.  
 Praktik pengelolaan tambahan seperti, misalnya  
 membiarkan adanya semak belukar yang lebih  
 rapat, mengurangi penyemprotan pestisida atau  
 membiarkan pohon sawit tua di dekat patch  
 hutan untuk membentuk suatu penyangga, dapat  
 membantu mengurangi beberapa efek tepi dan  
 menstabilkan patch hutan. 
d) Kualitas hutan. Jika patch hutan sangat  
 terdegradasi, maka hal ini juga dapat memperparah  
 efek tepi dan meningkatkan jarak di mana pengaruh  
 efek tepi dapat dirasakan. Sebagai contoh, Loveridge  
 et al. (2016) menunjukkan bahwa invasi rodensia  
 yang bukan spesies asli tempat tersebut lebih tinggi  
 di hutan terdegradasi.

58

42

Tepi
73
Tepi

 100 m

  

27

98
Tepi

2
Kawasan Inti

Kawasan Inti
Kawasan Inti

 Penyangga Tepi

Gambar 2: Pengaruh bentuk terhadap proporsi (%) tepi suatu patch 
(patch berukuran sama) (diadaptasi dari Pemerintah Malaysia 2009)
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“Semakin besar  
suatu fragmen, maka 
semakin kecil proporsi 
kawasannya yang akan 
terpengaruh oleh tepi, 
yang artinya lebih  
sedikit bagian hutan 
yang akan menjadi 
tidak stabil dan rawan 
terdegradasi dan lebih 
banyak bagian hutan 
yang akan menjadi  
habitat yang cocok  
bagi spesies hutan.”

Versi 2.0: Agustus 2017



9
MODUL 5  ANALISIS PATCH HUTAN SKT DAN PERLINDUNGANNYA 
BAGIAN A: LATAR BELAKANG DAN PRINSIP ILMU KONSERVASI

Berkurangnya ukuran populasi dan 
keanekaragaman genetik 
 
Fragmentasi dapat seketika mengurangi ukuran 
populasi melalui berkurangnya kawasan yang tersedia 
bagi individu untuk hidup. Selain itu, berdasarkan 
ekologi meta populasi klasik (Hanski 1999), ketika hutan  
dipisahkan menjadi banyak patch yang dikelilingi habitat 
yang tidak ramah, maka populasi spesies yang hidup 
di dalam patch hutan akan menjadi terisolasi. Isolasi 
populasi ini didefinisikan sebagai individu yang memiliki  
kesempatan terbatas untuk berkembang biak dengan  
individu lain dari luar patch hutannya karena sulit atau 
tidak mungkin untuk menyeberangi habitat penghalang. 
Kombinasi antara populasi yang sangat kecil dan 
kemampuan terbatas untuk berbiak dengan individu  
dari patch luar menyebabkan perkawinan sekerabat 
(inbreeding) yang menurunkan keanekaragaman 
genetik. Keanekaragaman genetik yang rendah di 
dalam suatu populasi menurunkan kemampuannya 
untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan  
dan membuat populasi tersebut sangat rentan 
terhadap berbagai faktor seperti cuaca ekstrem 
atau wabah penyakit (Keyghobadi 2007). Maka dari 
itu, perencanaan konservasi harus berusaha untuk 
memelihara keanekaragaman genetik tingkat tinggi 
di dalam populasi hidupan liar. 

Terdapat dua karakteristik kunci patch yang  
mempengaruhi ukuran populasi dan keanekaraga-
man genetik. 
 
a) Ukuran patch. Patch yang lebih besar akan  
 mendukung populasi yang lebih besar dari suatu  
 spesies karena lebih banyaknya ketersediaan  
 sumber daya (lihat hal. 6). Jumlah individu yang  
 lebih banyak di dalam suatu populasi meningkatkan  
 kemungkinan bahwa individu yang bereproduksi  
 berkerabat jauh, dan dengan demikian perkawinan  
 sekerabat minim dan keanekaragaman genetiknya  
 pun dapat terpelihara (Laurance et al. 2011; Struebig  
 et al. 2011). Ukuran habitat yang diperlukan untuk  
 memelihara populasi yang viabel secara genetik  
 sangat beragam, tergantung pada spesiesnya.  
 Studi genetik mengenai kupu-kupu di fragmen- 
 fragmen hutan di Sabah, Malaysia, menyebutkan  
 bahwa viabilitas genetik populasi terpelihara di  
 dalam fragmen yang luasnya hanya 120 ha dan  
 perlu sekitar seratus tahun untuk menurunkan  
 keanekaragaman genetiknya (Benedick et al. 2007).  
 Di tempat lain di Malaysia, Struebig et al. (2011)  
 menunjukkan adanya kehilangan keragaman genetik  
 kelelawar di fragmen hutan, dan menyebutkan  
 bahwa diperlukan patch seluas 5.000-10.000 ha  
 untuk memelihara populasi dengan tingkat  
 keanekaragaman genetik yang serupa dengan  
 populasi yang tercatat dalam hutan yang tidak  
 terfragmentasi. Pada skala ruang yang lebih  
 besar, analisis viabilitas populasi mengindikasikan  
 bahwa Orangutan memerlukan kawasan seluas  
 50.000-100.000 ha agar populasi mereka yang  
 viabel secara genetik dapat terpelihara (Marshall  
 et al. 2009). Dengan demikian, untuk memelihara  
 populasi dan keanekaragaman genetik,  
 pemeliharaan atau restorasi patch-patch besar  
 hutan haruslah menjadi fokus. 
 
 Seperti halnya kualitas habitat di lanskap sekitar,  
 bentuk dan kualitas suatu patch juga dapat  
 mempengaruhi ukuran efektif patch tersebut (yaitu  
 kawasan yang benar-benar dapat mendukung  
 individu dari suatu populasi) (penjelasan lebih  
 detail lihat bagian sebelumnya mengenai efek tepi). 
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b) Konektivitas patch. Jika individu dapat dengan   
 mudah bergerak masuk dan keluar dari patch dan  
 berbaur dengan individu lain di dalam lanskap, maka  
 akan lebih banyak lagi keanekaragaman genetik  
 yang terpelihara sehingga populasi tersebut lebih  
 memiliki daya lenting dan kemungkinan kecil  
 mengalami kepunahan lokal (Laurance 2004).  
 Dengan demikian, semakin banyak terdapat patch  
 terkoneksi, maka semakin besar kemungkinan  
 patch tersebut mampu menopang tingkat viabilitas  
 populasi dan berarti juga keanekaragaman  
 hayatinya dari waktu ke waktu. Telah terbukti  
 bahwa konektivitas terkadang dapat lebih penting  
 dalam memelihara populasi daripada ukuran  
 fragmen (Matesanz et al. 2015), dan peningkatan  
 konektivitas dapat mengatasi beberapa risiko  
 terkait ukuran patch kecil terhadap populasi. Akan  
 tetapi, efek merugikan pada patch berukuran kecil  
 (lihat bagian sebelumnya mengenai efek tepi)  
 dapat diartikan bahwa fragmen-fragmen ini masih  
 bisa kehilangan spesies karena mereka tidak  
 dapat lagi mendukung kondisi dan sumber daya  
 yang sesuai. Konektivitas yang lebih besar dapat  
 diperoleh melalui (1) kedekatan dengan kawasan  
 lain suatu hutan, (2) menghubungkan dengan  
 koridor atau batu loncatan suatu habitat alami,  
 dan (3) membuat lanskap sekitar lebih permeabel  
 (tidak menyulitkan spesies hutan; contohnya  
 membuat struktur dan komposisi kawasan  
 pertanian di antara fragmen menjadi lebih mirip  
 dengan hutan). 
c) Waktu sejak fragmentasi. Penurunan populasi  
 dan keanekaragaman genetik memerlukan waktu  
 lama, dan banyak studi telah membuktikan bahwa  
 terdapat jeda waktu antara saat suatu patch  
 terisolasi dan kepunahan populasi yang berakibat  
 pada hilangnya keanekaragaman hayati. Hal ini  
 dikenal sebagai ‘kepunahan yang terutang’ atau  

 ‘extinction debt’ (contohnya Tilman et al. 1994;  
 Vellend et al. 2006; Haddad et al. 2015). Maka dari  
 itu, kurun waktu suatu patch telah terfragmentasi  
 memiliki implikasi penting terhadap tingkat  
 keanekaragaman hayati yang didukungnya. Hutan  
 dengan patch-patch yang lebih besar dan/atau  
 semakin terkoneksi memerlukan waktu yang  
 lebih lama untuk kehilangan spesiesnya untuk  
 alasan-alasan yang telah disebutkan di atas. 
 
 
Ringkasan faktor-faktor yang  
mempengaruhi viabilitas ekologi  
patch hutan 
 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hutan 
terfragmentasi memiliki keanekaragaman hayati 
lebih rendah, dan fungsi ekosistemnya telah sangat 
berubah sehingga hutan tersebut rawan mengalami 
degradasi yang terus berlanjut dan kurang dapat 
menjalankan jasa lingkungan yang penting seperti 
penyimpanan karbon (Magnago et al. 2015) atau 
konservasi air dan tanah. Banyak dampak-dampak 
tersebut yang tidak terjadi dengan segera setelah 
suatu patch terfragmentasi, akan tetapi dampak 
tersebut muncul secara bertahap dari waktu ke 
waktu (Brooks et al. 1999; Laurance et al. 2011; 
Haddad et al. 2015). Secara umum, patch besar 
lebih penting bagi keanekaragaman hayati dan 
keberfungsian ekosistem. Semakin bentuknya kecil, 
sempit dan rumit, maka suatu patch hutan semakin 
terisolasi dan terdegradasi, dan semakin cepat pula 
kondisi patch tersebut memburuk dan lebih sedikit 
nilai konservasi yang dimilikinya. Akan tetapi, pada 
skala lanskap, patch hutan tipe ini dapat menyediakan 
konektivitas tambahan atau permeabilitas melalui 
kawasan produksi untuk meningkatkan nilai  
konservasi fragmen lain yang lebih besar.
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MENENTUKAN AMBANG BATAS 
UNTUK KARAKTERISTIK KUNCI 
PATCH HUTAN YANG VIABEL  
 
Kawasan inti 
 
Ukuran patch hutan sangat penting untuk menentukan 
viabilitasnya, tetapi ukuran yang ‘viabel’ juga 
dipengaruhi oleh bentuk patch yang disebabkan efek 
tepi. Maka dari itu, interior patch atau kawasan inti 
digunakan sebagai indikator primer untuk menentukan 
prioritas (Tinggi, Menengah atau Rendah) dalam 
Decision Tree Analisis Patch Hutan SKT. Untuk 
menentukan kawasan inti pada setiap patch, ‘daerah 
penyangga negatif’ digunakan untuk mengecualikan 
kawasan yang paling terkena efek tepi dari patch 
tersebut (lihat Gambar 2). Efek tepi terjadi pada skala  
kurang lebih 10 m hingga > 1 km dari tepi (lihat 
Gambar 1). Berdasarkan kisaran jarak pada berbagai  
efek tepi di Amazon Brasil yang diperoleh dari salah 
satu percobaan fragmentasi yang berlangsung 
paling lama dan paling intensif dipelajari (Broadbent 
et al. 2008; Laurence et al. 2011), sebagian besar 
efek tepi (sekitar 75% dampak terukur berdasarkan 
Laurance et al. 2002) terjadi dalam jarak 100 m dari 
tepi dan dengan demikian diadopsi jarak dan daerah 
penyangga negatif sejauh 100 m. 
 
Setelah kawasan inti ditentukan, tingkat prioritas setiap 
patch dapat ditentukan. Karena Decision Tree dirancang 
untuk digunakan secara luas pada lanskap hutan yang 
sangat beragam, maka nilai bilangan umum dan bulat  
perlu digunakan walaupun luas habitat minimal sangat 
bervariasi pada tipe spesies, kualitas habitat, dan 
lanskap sekitarnya. 
 
Sebuah sintesis penelitian mengenai berbagai taksa 
menyebutkan bahwa pada fragmen hutan di dalam 
lanskap kelapa sawit menunjukkan bahwa sebuah 
kawasan inti dengan sekitar luas beberapa ratus 
hektar diperlukan spesies pohon tajuk kunci (keystone) 
untuk melakukan regenerasi secara alami, dan bahwa 
suatu kawasan dengan luas demikian akan memiliki 
nilai keanekaragaman hayati yang penting (60% spesies 
atau lebih ditemukan di kawasan yang sama pada 
hutan yang tidak terfragmentasi) (Lucey et al. 2016). 
Sebaliknya, regenerasi spesies pohon pada patch hutan 
yang kawasan intinya hanya beberapa puluh hektar 
telah berkurang drastis atau bahkan tidak ada 
regenerasi sama sekali, dan tingkat keanekaragaman 
hayatinya tidak jauh lebih tinggi dari kawasan 
sekitarnya yang ditanami kelapa sawit (Benedick  
et al. 2006; Edwards et al. 2010; Lucey et al. 2014; 

Tawatao et al. 2015; Lucey et al. 2016). Penelitian dari  
berbagai wilayah tropis secara luas setuju dengan 
kategori ukuran umum ini. Sebagai contoh, untuk 
studi di Amazon, fragmen dengan total luas kurang 
dari 25 ha (kawasan inti ~10 ha untuk patch sirkular) 
kemungkinan besar tidak mendukung banyak spesies2 
(Peres 2001), sementara luas 100 ha (kawasan inti 
~70 ha) dapat dianggap viabel bagi spesies tersebut 
dalam persentase yang tinggi (Bierregard and Dale 
1996). Meta-analisis terhadap 53 studi yang mendo-
kumentasikan waktu yang diperlukan spesies untuk 
hilang di dalam fragmen hutan menunjukkan laju 
kepunahan yang tinggi pada patch dengan luas 
hingga 60 ha (kawasan inti ~40 ha) (Wearn et al. 2013). 
Selanjutnya, studi mengenai kelelawar di semenanjung 
Malaysia juga menegaskan bahwa patch hutan 
dengan luas (total) beberapa ratus hektar memiliki 
nilai keanekaragaman hayati yang signifikan (Struebig 
et al. 2011). Mengidentifikasi ambang batas ekologi 
spesifik untuk kawasan inti tidak memungkinkan 
untuk dilakukan karena luas bukan satu-satunya 
pengaruh: kualitas hutan, konektivitas/isolasi, 
topografi lokal, tanah dan kondisi lingkungan hidup 
lainnya, semuanya berkontribusi terhadap sebaik 
apa suatu patch hutan tertentu dapat mendukung 
keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem. Akan 
tetapi bukti ilmiah yang ada mengusulkan bahwa 
patch hutan dengan luas kawasan inti setidaknya 
sekitar beberapa ratus hektar memiliki nilai penting 
konservasi yang substansial, sementara patch yang 
kawasan intinya kurang lebih beberapa puluh hektar 
mendukung sedikit spesies, rentan terdegradasi  
dan kemungkinan besar tidak viabel dalam jangka 
menengah hingga panjang. Patch-patch kecil ini pada 
beberapa kasus mungkin masih menyediakan fungsi 
lanskap penting lain, seperti konektivitas. Patch-patch 
tersebut juga dapat berperan sebagai tempat 
mengungsi jangka pendek bagi spesies, terutama 
ketika hanya tersedia hutan yang  sangat kecil. 
 
Berdasarkan penjelasan di atas dan dengan meng-
gunakan pendekatan pragmatik tetapi penuh kehati-
hatian, maka kawasan inti dengan luas minimal 10 ha 
(sesuai dengan patch yang cukup lengkap dengan 
luas minimal 25 ha, termasuk kawasan tepinya) 

2  Berdasarkan kepunahan 46 spesies vertebrata
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dipilih sebagai luas ambang batas minimal untuk 
perlindungan, di mana patch yang luasnya kurang 
dari 10 ha dianggap sebagai Patch Prioritas Rendah 
(PPR – tidak direkomendasikan untuk konservasi 
dalam Decision Tree). Patch Prioritas Menengah (PPM) 
memiliki kawasan inti seluas 10 hingga 100 ha, dan  
Patch Prioritas Tinggi (PPT) memiliki kawasan inti 
lebih dari 100 ha.  
 
 
Konektivitas 
 
Konektivitas merupakan indikator kunci untuk 
meng hitung nilai penting patch individual. Hal ini karena  
koridor, keterhubungan dan ‘batu loncatan’ sangat 
penting agar memungkinkan pergerakan flora dan 
fauna melalui lanskapnya untuk memelihara 
keanekaragaman hayati dan keberfungsian ekosistem. 
Fitur koridor kunci yang memfasilitasi pergerakan 
fauna dan penyebaran tanaman mencakup kualitas 
habitat, lebar koridor, panjang koridor, dan tingkat 
kontinuitas tajuk dan koridor (Laurance 2004). Bahkan 
ketika tidak ada koridor yang utuh, fragmen hutan dapat 
berperan sebagai ‘batu loncatan’ untuk persebaran 
selama spesies mampu bergerak melewati kawasan 
produksi penghalang untuk jarak pendek (Falcy dan 
Estades 2007; Uezu et al. 2008; Saura et al. 2014). 
 
Dalam mempertimbangkan konektivitas, penting untuk 
mengevaluasi dan mempertimbangkan banyak patch 
pada waktu yang bersamaan serta keterhubungan 
dengan lanskap yang lebih luas. Hal ini memastikan 
bahwa keputusan tidak dibuat mengenai patch secara 
individual atau terisolasi dari patch atau kluster patch 
lain. Walaupun Pendekatan SKT ini berfokus untuk 
mengonservasi hutan viabel yang tersisa, pada 
akhirnya menghubungkan kembali fragmen-fragmen 

terisolasi melalui restorasi hutan akan menjadi cara 
yang efektif untuk menciptakan kawasan yang cukup 
besar dalam rangka memperlambat laju hilangnya 
spesies (Laurance et al. 2011; Bentrup 2008; Peres 
2001). Untuk menilai konektivitas patch hutan SKT, 
jarak proksimitas sederhana adalah sejauh 200 m di 
antara patch telah diadopsi. Dengan demikian, jika 
jaraknya kurang dari 200 m (diukur dari tepi ke tepi), 
maka diasumsikan bahwa patch-patch tersebut cukup 
dekat untuk dianggap terkoneksi. Jika konfigurasi 
tersebut memungkinkan, maka patch dapat dianggap 
sebagai sebuah kluster patch yang dapat menyediakan 
batu-batu loncatan bagi patch yang lebih besar. 
Sebagai contoh, hewan-hewan dapat bergerak melalui 
suatu perkebunan jika mereka dapat melihat patch 
hutan alami hingga jarak 200 m. Ambang batas 200 m 
ini juga digunakan untuk menentukan konektivitas 
suatu patch dengan kawasan hutan lainnya, seperti 
kawasan sempadan, kawasan lindung yang sebelumnya 
telah ada, atau hutan eksternal tetapi bersebelahan 
dengan kawasan penilaian yang dijadikan fokus. 
Kawasan hutan yang telah dibagi ke dalam beberapa 
kelas SKT tetapi bersentuhan satu sama lain dianggap 
terkoneksi secara fisik. 
  
  
Pertimbangan konservasi yang lain 
 
Kualitas habitat (secara spesifik terkait dengan struktur 
hutan) merupakan faktor penting untuk menentukan 
nilai keanekaragaman hayati dan daya lenting suatu 
patch hutan (Tawatao et al. 2014; Yeong et al. 2016), dan 
patch kecil dari hutan berkualitas tinggi dapat saja 
mendukung spesies yang lebih banyak dari perkiraan 
karena ukurannya. Akan tetapi, kualitas sangat terkait 
dengan ukuran patch karena adanya efek tepi yang 
merugikan; dan dengan demikian, kualitas suatu patch 
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dapat sering kali menjadi artefak mengenai seberapa 
lama patch tersebut telah terisolasi. Dengan demikian 
patch yang lebih tua akan lebih terdegradasi daripada 
patch yang baru terisolasi dengan luas yang sama 
(Laurance et al. 2011), walaupun kualitasnya juga tetap 
akan bergantung pada pembalakan yang telah dilaku-
kan sebelumnya atau degradasi sebelum terjadinya 
fragmentasi (Tawatao et al. 2014). Faktor penting lain 
misalnya keberadaan spesies langka dan terancam, 
atau kelangkaan tipe habitat, telah dipertimbangkan 
dalam penilaian NKT. Untuk alasan-alasan ini, dan 
untuk meminimalkan biaya yang tidak perlu untuk 
menyurvei kawasan besar yang tentu saja akan 
ditunjuk untuk dilindungi, maka Decision Tree hanya 
memerlukan Penilaian Keanekaragaman Hayati secara 
Cepat (Rapid Biodiversity Assessment/RBA) untuk 
beberapa PPR dan PPM yang terpilih untuk dibuka, 
termasuk patch-patch yang berisiko tinggi. Hal ini 

memungkinkan dilakukannya pengecekan kehati-hatian  
terhadap kualitas habitat dan atribut konservasi khusus 
yang ada, sebelum akhirnya ditunjuk untuk dibuka. 
Langkah RBA dan metodologinya dideskripsikan dalam 
bagian berikut ini. 
 
Sejumlah faktor fisik lain juga dipertimbangkan, 
termasuk di dalamnya kerapatan patch, panjang tepi 
patch dan indeks-indeks bentuk patch (Noss 1999). 
Akan tetapi, agar efisien dan praktis, hanya ada dua 
faktor utama, yaitu kawasan inti dan konektivitas, 
yang diikutsertakan dalam Decision Tree. 

MODUL 5  ANALISIS PATCH HUTAN SKT DAN PERLINDUNGANNYA 
BAGIAN A: LATAR BELAKANG DAN PRINSIP ILMU KONSERVASI

Koridor dan batu loncatan 
  
Koridor keanekaragaman hayati atau hidupan liar  
adalah habitat yang menyambungkan populasi 
hidupan liar yang terpisah karena aktivitas manusia 
seperti pengembangan pertanian atau pemukiman. 
Dengan memungkinkan adanya pertukaran individu 
antara populasi yang terisolasi ini, koridor mengu-
rangi peluang perkawinan sekerabat, mendukung 
keanekaragaman genetik dan dengan demikian 
meningkatkan daya lenting spesies (lihat bagian 
sebelumnya mengenai berkurangnya ukuran  

populasi dan keanekaragaman genetik). Koridor juga 
dapat memfasilitasi migrasi dengan memungkinkan 
hidupan liar menghindari risiko akibat melintasi jalan, 
pemukiman atau kawasan pertanian. Patch habitat 
yang cukup dekat satu sama lain dan memungkinkan 
untuk digunakan hidupan liar ketika bergerak 
melintasi suatu lanskap disebut sebagai ‘batu 
loncatan’ dan memiliki peran ekologis serupa  
dengan koridor yang terhubung sepenuhnya. 
Tergantung ukurannya, koridor atau batu loncatan 
bahkan dapat menyediakan habitat bagi spesies 
kunci dan bukan sekedar jalur persinggahan.

Gambar 3: Fungsionalitas koridor dan batu loncatan dalam sebuah lanskap hutan terfragmentasi 
(diadaptasi dari Pemerintah Malaysia 2009).
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MENDEFINISIKAN LANSKAP 
TUTUPAN HUTAN TINGGI, 
MENENGAH DAN RENDAH  
 
Lanskap di sini didefinisikan sebagai ‘suatu mosaik 
geografis yang terdiri dari ekosistem-ekosistem yang  
saling berinteraksi sebagai hasil dari pengaruh interaksi 
geologis, topografis, tanah, iklim, biotik dan manusia 
di suatu kawasan tertentu’ dan definisi ini didasarkan 
pada definisi yang digunakan oleh Himpunan Inter-
nasional untuk Konservasi Alam (International Union 
for Conservation of Nature /IUCN).3 Definisi yang telah 
dipublikasi mengenai apa yang dimaksud dengan 
lanskap bervariasi dimulai kurang dari 1 ha hingga 
lebih dari 200.000 ha (Ahmed 2009). Akan tetapi, lanskap 
secara umum dianggap sebagai suatu satuan lahan 
dengan skala lebih besar. 
 
Ukuran suatu lanskap dapat ditentukan dengan 
(a) mengidentifikasi daerah aliran sungai atau unit 
lahan geografis yang mengandung sekumpulan  
ekosistem yang saling berinteraksi; (b) memilih ukuran 
unit yang meliputi kawasan pengembangan yang 
diusulkan dan penyangga di kawasan sekitar (misalnya 
50.000 atau 100.000 ha); atau (c) menggunakan  
radius 5 km dari kawasan tertentu (contohnya,  
kawasan pengembangan yang direncanakan).4 
 
Tingkat tutupan hutan sangat bervariasi pada berbagai 
lanskap di mana Pendekatan SKT akan diterapkan 
dan memiliki dampak terhadap tingkat nilai penting 
yang diberikan kepada fragmen-fragmen kecil hutan. 
Penelitian mengenai dampak deforestasi pada tingkat 

lanskap di Amazon menunjukkan bahwa apabila sekitar 
20% tutupan hutan telah dihilangkan (sehingga tutupan 
hutan yang tersisa kurang dari 80%), maka ukuran 
rata-rata patch menurun drastis dan patch menjadi 
semakin terisolasi (Oliveira de Filho dan Metzger, 2006). 
Saat luas habitat total menurun di bawah 30%, maka 
fragmentasi habitat (ukuran dan isolasi patch) mulai 
menjadi lebih besar dibandingkan efek langsung dari 
hilangnya habitat (Andren, 1994). Dengan kata lain, 
walaupun habitat yang tersisa hanya 30%, nilai yang 
hilang jauh lebih banyak karena hutan yang tersisa 
memiliki kualitas yang jauh lebih rendah karena efek 
dari fragmentasi hutan meningkat secara eksponensial. 
 
Karena nilai penting yang berbeda-beda untuk meng-
konservasi patch-patch hutan tertentu yang tersisa 
tergantung pada tingkat hutan di dalam lanskap, maka  
Decision Tree memiliki titik keputusan terkait apakah 
lanskap tersebut ditunjuk sebagai Tutupan Hutan 
Menengah atau Rendah. Untuk mengategorikan tingkat  
tutupan hutan, lebih dari 80% tutupan lahan di suatu 
lanskap dianggap sebagai Tutupan Hutan Tinggi, kurang 
dari 30% dianggap Tutupan Hutan Rendah, dan antara 
30% dan 80% dianggap Tutupan Hutan Menengah. 
Pendekatan yang diadaptasi untuk Lanskap Tutupan 
Hutan Tinggi (HCFL) tengah dipertimbangkan oleh 
sebuah kelompok kerja dari Kelompok Pengarah 
Pendekatan SKT (lihat Modul 6).

3   Lih.: www.iucn.org/downloads/en_iucn__ glossary_definitions.pdf 
(Diakses pada 1 Mei 2017)

4   Berdasarkan jarak maksimal penyebaran kunci. Sebagai contoh,  
ditemukan bahwa spesies burung hutan di Amazon jarang tersebar 
melebihi jarak sekitar 5 km (Van Houtan et al., 2007).

Foto: Ardiles Rante ©

“Tingkat tutupan hutan sangat bervariasi pada 
berbagai lanskap di mana Pendekatan SKT 
akan diterapkan dan memberikan dampak 
terhadap tingkat nilai penting yang diberikan 
kepada fragmen-fragmen kecil hutan.”
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KESIMPULAN  
 
Ilmu pengetahuan konservasi yang mendasari Decision Tree Analisis 
Patch Hutan SKT telah dibahas dan ambang batasnya telah ditentukan. 
Bagian berikutnya membahas Decision Tree secara detail. Ringkasan 
ambang batas kunci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Faktor Patch Hutan Kunci Ambang batas

100 m1. Jarak efek tepi

10 ha
2.  Luas minimal kawasan inti patch hutan  
 SKT yang viabel 

Kawasan inti >100 ha3. Patch Prioritas Tinggi (PPT) 

Kawasan inti antara 10–100 ha4. Patch Prioritas Menengah (PPM) 

Kawasan inti <10 ha5. Patch Prioritas Rendah (PPR) 

200 m
6. Konektivitas patch di antara PPT  
 (termasuk kawasan pengembangan di luar)

200 m
7. Konektivitas patch dengan PPT  
 (termasuk kawasan pengembangan di luar)

200 m
8. Konektivitas patch dengan kawasan NKT 1-4  
 (termasuk kawasan pengembangan di luar)

1 km di sekitar kawasan pengembangan9. Penyangga eksternal analisis hutan SKT 

<2 km dari desa atau pemukiman10. Zona risiko tinggi

<1 km dari jalan atau faktor risiko lain11. Zona risiko tinggi

Hutan Kerapatan Tinggi, Menengah atau Rendah >10 ha12. Prioritas Patch PPM atau PPR untuk dikonservasi 

Tutupan hutan >80%13.  Lanskap Tutupan Hutan Tinggi 

Tutupan hutan 30 hingga 80%14.  Lanskap Tutupan Hutan Menengah 

Tutupan hutan <30%15.  Lanskap Tutupan Hutan Rendah

5 km dari batas kawasan pengembangan
16. Jarak minimal untuk pertimbangan konektivitas  
 lanskap 
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PENDAHULUAN  
  

Fase Satu dari Pendekatan SKT ini meng-
gunakan penginderaan jauh dan data survei 
lapangan untuk mengembangkan peta  
kawasan hutan SKT potensial pada kawasan 
pengembangan tertentu. Sebagian besar 
lanskap di mana Pendekatan SKT akan 
diterapkan terfragmentasi di mana hutan 
berbentuk patch-patch dengan berbagai  
ukuran dan jarak, yang bercampur di dalam 
sebuah mosaik dengan perkebunan dan 
pemanfaatan lahan lain yang ada. Pen-
dekatan SKT menggunakan Decision tree 
Analisis Patch Hutan SKT untuk menentukan 
nilai penting setiap patch hutan dan apakah  
patch tersebut perlu dimasukkan ke dalam 
rencana konservasi berdasarkan ukuran, 
bentuk, dan konektivitasnya dengan patch 
lain, sempadan sungai, lahan gambut, atau  
kawasan ber-Nilai Konservasi Tinggi (KBKT). 
Tujuan utamanya adalah viabilitas ekologis  
dan sosial, dan pengoptimalan Rencana 
Pemanfaatan Lahan dan Konservasi Terpadu  
(ICLUP) yang dihasilkannya untuk konservasi, 
mata pencaharian dan hasil pengembangan 
perkebunan. 
 

Decision Tree telah direvisi untuk menyelesaikan elemen  
‘penggabungan’ dengan metodologi SKT+, khususnya 
terkait keputusan mengenai Patch Prioritas Menengah 
dari Hutan Regenerasi Muda. Walaupun Decision Tree  
juga memberikan sedikit kelonggaran untuk tingkat  
tutupan hutan pada lanskap, Decision Tree pada saat  
ini hanya dapat diterapkan pada lanskap terfragmentasi  
dengan tutupan hutan kurang dari 80%. Proses 
kelompok kerja yang terpisah tengah berlangsung 
untuk membahas Nihil Deforestasi dan hutan SKT 
di Lanskap Tutupan Hutan Tinggi. Demikian pula, 
terdapat sebuah kelompok kerja dari Kelompok 
Pengarah Pendekatan SKT yang akan membahas 
penerapan Pendekatan SKT bersama petani pemilik 
lahan dan petani pekerja. 
 
Bagian ini membahas mengenai Decision Tree secara 
penuh beserta catatan penjelasan dan berbagai 
contoh. Decision Tree merupakan fase kedua dari 
Pendekatan SKT, dan menghasilkan sebuah output  
berupa ICLUP yang diusulkan dalam konteks lanskap  
tropis terfragmentasi yang diusulkan untuk 
pengembangan industri. 
 

Foto: Ardiles Rante ©
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Prinsip-prinsip panduan untuk Decision 
Tree Analisis Patch Hutan SKT 
  
Bagian sebelumnya memberikan gambaran umum 
mengenai ilmu pengetahuan dan penelitian tentang 
konservasi terkait fragmentasi hutan dan dasar-dasar 
untuk Decision Tree. Menggabungkan ilmu pengeta-
huan konservasi ke dalam pendekatan perencanaan 
terpadu untuk mengonservasi hutan SKT bersama 
dengan kawasan NKT 1-4, lahan gambut, dan kawasan  
yang penting bagi tujuan-tujuan masyarakat (termasuk 

NKT 5-6) menghasilkan prinsip-prinsip berikut ini 
untuk menganalisis nilai setiap patch hutan SKT: 
 
1.  Pastikan bahwa kawasan yang merupakan  
 bagian dari siklus produksi pangan subsisten  
 aktif untuk memenuhi kebutuhan keamanan  
 pangan masyarakat adat lokal, dipisahkan sebagai  
 enclave dari kawasan yang dipertimbangkan  
 sebagai hutan SKT (atau untuk pengembangan  
 perkebunan) sebagai bagian dari proses  
 perencanaan pemanfaatan lahan terpadu. 
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2. Pastikan bahwa hak masyarakat diakui terhadap  
 kawasan hutan yang merupakan bagian dari  
 siklus produksi jangka panjang1 untuk memenuhi  
 kebutuhan masyarakat lokal dan masyarakat adat,  
 dan kawasan-kawasan ini tidak diklasifikasikan  
 sebagai hutan SKT tanpa persetujuan mereka via  
 FPIC, dan bahwa masyarakat didorong dan  
 didukung untuk memelihara kawasan-kawasan  
 ini pada siklus hutan jangka panjang melalui  
 suatu rencana pemanfaatan lahan terpadu yang  
 dirancang melalui sebuah proses partisipatif. 
3. Prioritaskan patch hutan yang luas. 
4. Prioritaskan konservasi kawasan hutan primer  
 dan hutan sekunder tua. 
5. Prioritaskan desain patch hutan dan kawasan  
 konservasi yang meminimalkan fragmentasi  
 lanskap dan memaksimalkan viabilitas ekologis  
 dan sosial.2 
6. Prioritaskan bentuk patch hutan yang memaksi- 
 malkan ‘kawasan inti’ dan meminimalkan kawasan  
 hutan yang terkena efek tepi dan terdegradasi. 
7. Maksimalkan tingkat konektivitas antar patch  
 melalui dibentuknya koridor, keterhubungan dan  
 batu loncatan pada lanskap. 
8. Prioritaskan patch yang berada jauh dari ancaman  
 yang ada atau ancaman potensial dan faktor risiko  
 yang dapat menyebabkan degradasi sehingga  
 mengurangi upaya mitigasi dan pengelolaan dan  
 meningkatkan peluang viabilitasnya. 
9. Pastikan bahwa konservasi hutan SKT melengkapi  
 perlindungan kawasan NKT, lahan gambut dan  
 sempadan sungai, dan sejarah pemanfaatan lahan  
 dan matriks lanskap turut dipertimbangkan  
 ketika melakukan finalisasi rencana konservasi. 
10. Pastikan bahwa konservasi hutan SKT  
 mempertimbangkan tren pemanfaatan hutan  
 dan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko  
 pengembangan di masa mendatang terhadap  
 viabilitas perlindungan. 
11. Pastikan bahwa konservasi kawasan hutan SKT  
 memiliki FPIC dari masyarakat hukum adat lokal  
 dan masyarakat tersebut merupakan partisipan  
 aktif dan mitra pengelola kegiatan konservasi  
 hutan SKT. 
12. Pastikan bahwa rencana konservasi hutan SKT  
 mempertimbangkan desain praktis dan isu  
 pengelolaan untuk pengembangan perkebunan,  
 termasuk di dalamnya akses dan ukuran  
 minimal dam bentuk blok untuk ditanami, untuk  
 mengoptimalkan3 dan mengelola perimbangan  
 (trade-off) sebagaimana mestinya antara karbon  
 dan konservasi keanekaragaman hayati, mata  
 pencaharian masyarakat dan persyaratan sosial,4  
 dan pengembangan perkebunan yang fisibel. 

13. Semakin tinggi tutupan hutan di dalam lanskap,  
 maka semakin rendah prioritas untuk melakukan  
 konservasi terhadap patch-patch hutan individual  
 yang berukuran kecil dan menengah, dan semakin  
 tinggi prioritas untuk melindungi patch-patch  
 besar dan konservasi hutan di tingkat lanskap. 
 
Prinsip-prinsip ini telah dimasukkan ke dalam 
desain Decision Tree. Prinsip-prinsip tersebut juga 
menyediakan konteks penting dalam penyusunan 
ICLUP, pengelolaan dan pemantauan yang  
menyertainya.
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1  Beberapa hutan tinggi yang diklasifikasikan sebagai hutan SKT dapat  
 menjadi bagian dari siklus perladangan berpindah jangka panjang  
 dan pemanfaatan secara adat oleh masyarakat, sehingga penting  
 sekali melakukan penilaian partisipatif untuk menentukan luas  
 kawasan tersebut. Rotasi 20 tahunan umum dilakukan di Kalimantan  
 Barat, 60 tahunan di Sarawak, dan bahkan lebih panjang lagi di  
 Amazon. Kawasan-kawasan ini dapat menjadi bagian dari tempat  
 berburu masyarakat dan digunakan untuk memancing, meramu,  
 mengumpulkan kayu, dll. 
 Banyak lahan untuk perladangan berpindah telah lama digunakan  
 secara berkala untuk memproduksi tanaman perdagangan (cash crop)  
 seperti lada, karet, cengkeh, kopi, dan khususnya di Afrika,  
 kelapa sawit. 

2  Viabilitas ekologi: patch-patch hutan dengan komposisi dan struktur  
 yang mengindikasikan fase aktif regenerasi, dan memiliki ukuran,  
 bentuk, konektivitas, konfigurasi dan tingkat bahaya yang cukup  
 sehingga akan memastikan bahwa patch tersebut dapat melakukan  
 regenerasi atau memelihara dirinya sendiri. 
 Viabilitas sosial: patch-patch hutan yang terintegrasi dan terharmonisasi  
 dengan pemanfaatan lahan pada saat ini dan di masa mendatang  
 oleh masyarakat, khususnya lahan pertanian untuk ketahanan  
 pangan, di mana hak atas lahan dan pemanfaatan dihormati melalui  
 FPIC, dan di mana risiko pembukaan lahan telah dimitigasi melalui  
 pengelolaan bersama dan insentif/manfaat. 
3  Pengoptimalan ekologis: desain kawasan konservasi yang  
 memaksimalkan kawasan dan bentuk/konektivitas kondusif  
 untuk konservasi jangka panjang. 
 Pengoptimalan sosial: lahan yang memadai untuk digunakan  
 oleh masyarakat dan manfaat yang didapatkan dari konservasi  
 hutan SKT. 
 Pengoptimalan ekonomi: kawasan pengembangan potensial  
 dimaksimalkan, bentuk dan ukuran blok praktis dan mendorong  
 dilaksanakannya pengelolaan yang efisien. 
4  Sesuai dengan persyaratan sosial yang diperkuat yang berada di  
 dalam pengembangan dengan mengikuti kesepakatan penggabungan  
 SKT (lihat Modul 2).
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• Peta lahan gambut terbaru. Karena peta tanah  
 gambut yang tersedia saat ini belum sempurna,  
 jika tanah gambut diketahui ada di wilayah tersebut,  
 maka pengelolaan kawasan pengembangan yang  
 diusulkan juga harus memiliki prosedur identifikasi  
 terperinci untuk gambut pada berbagai kedalaman,  
 serta mengubahnya menjadi data spasial (sebuah  
 peta). Walaupun pada praktiknya beberapa kawasan  
 hutan lahan gambut dapat teridentifikasi sebagai  
 hutan SKT, metodologi Pendekatan SKT saat ini  
 tidak dikalibrasi untuk tipe vegetasi lahan gambut  
 yang memiliki berbagai kerapatan vegetasi dan  
 ketinggian tajuk. Dengan demikian Decision Tree  
 yang dirumuskan saat ini tidak dapat digunakan  
 untuk menganalisis status kawasan lahan gambut  
 selain untuk mengasumsikan bahwa semua  
 kawasan lahan gambut dilindungi berdasarkan  
 Pendekatan SKT. Akan tetapi, mengidentifikasi  
 kawasan lahan gambut berhutan masih merupakan  
 informasi yang berguna di mana kawasan tersebut  
 dapat berupa kawasan viabel potensial dan prioritas  
 tinggi untuk dilindungi, dan informasi ini dapat  
 diintegrasikan menggunakan Langkah 11 Decision  
 Tree. 
• Peta batas dan pemanfaatan lahan adat oleh  
 masyarakat lokal, yang dibuat melalui proses  
 partisipatif sebagaimana dijelaskan pada Modul  
 2 toolkit ini. Untuk hutan tanaman, ‘ladang berpindah’  
 dan lahan pertanian di masa mendatang yang  
 merupakan kawasan  sangat fundamental untuk  

Mengintegrasikan informasi di luar  
penilaian hutan SKT ke dalam Decision Tree 
  
Sebagaimana telah disebutkan di bagian awal dan 
di bagian lain toolkit, Pendekatan SKT tidak hanya 
mengintegrasikan hutan SKT tetapi juga sejumlah 
kawasan lain yang diidentifikasi untuk konservasi, 
termasuk di dalamnya kawasan NKT, lahan gambut, 
dan kawasan yang penting bagi kebutuhan sosial dan 
ekonomi masyarakat. Sebelum analisis Decision Tree 
dapat diselesaikan, harus dilakukan pemetaan layer 
data yang mencakup hal-hal berikut ini. 
 
• Setiap kawasan NKT termasuk di dalamnya sem- 
 padan sungai di dalam kawasan pengembangan  
 dan kawasan yang bersebelahan pada lanskap yang  
 lebih luas, termasuk kawasan lindung. Setidaknya,  
 gambaran umum kawasan hutan NKT dalam jarak  
 200 meter dari batas kawasan pengembangan  
 yang diusulkan dibutuhkan dalam penggunaan  
 Decision Tree karena jarak tersebut merupakan  
 jarak standar yang digunakan untuk menilai  
 konektivitas patch hutan SKT terhadap kawasan  
 hutan SKT atau NKT di dekatnya.5 Isi dari analisis  
 NKT, yaitu NKT yang telah teridentifikasi, khususnya  
 NKT 1-4, juga penting pada langkah-langkah  
 tertentu dalam Decision Tree. 

 
5  Mempertimbangkan bahwa seluruh wilayah hutan NKT akan  
 cenderung menjadi wilayah hutan SKT.

Foto: Ardiles Rante ©



masyarakat untuk mencapai tujuan konservasi, 
termasuk di dalamnya pertimbangan manfaat dan 
insentif (serupa dengan kawasan NKT). Maka dari 
itu, masyarakat lokal pemegang hak adat memiliki 
hak untuk menolak berubahnya tanah hutan mereka 
menjadi kawasan konservasi. Akan tetapi, untuk 
tujuan penilaian SKT, kawasan hutan yang berada di 
lahan masyarakat tersebut tetap dipetakan sebagai 
hutan SKT yang terpisah dari kesepakatan mengenai 
konservasinya. Diharapkan bahwa segala upaya akan 
dilakukan untuk menanggapi perhatian masyarakat 
dan pemanfaatan yang dulu mereka lakukan terhadap 
lahan hutannya yang kini dikonservasi sebagai bagian 
dari negosiasi paket dan kesepakatan mengenai 
insentif dan manfaat untuk konservasi dan pengem-
bangan terpadu. Akan tetapi, jika kawasan hutan ini 
diklasifikasikan sebagai Hutan Kerapatan Tinggi, 
Menengah atau Rendah (HK3, HK2 atau HK1) dan 
bukan bagian dari zona budi daya berpindah jangka 
panjang masyarakat, dan dibuka oleh masyarakat 
atau pihak lain (seperti perusahaan setempat) setelah 
negosiasi ini berlangsung (artinya ketika masyarakat 
telah sepenuhnya mendapatkan informasi mengenai 
status hutan SKT), maka hal ini akan dianggap  
sebagai ketidakpatuhan terhadap Pendekatan SKT. 
 
 
Mendokumentasikan tahap-tahap dalam 
Decision Tree 
  
Terakhir, setiap langkah yang jelas dan keputusan 
yang diambil pada proses ini harus didokumentasikan 
oleh organisasi yang merampungkannya. Hasilnya 
harus transparan dan dapat ditinjau kembali oleh para 
ahli dari pihak luar. Kelompok Pengarah Pendekatan  
SKT memiliki proses penjaminan kualitas untuk 
memberikan tinjauan ahli terhadap hasil Decision Tree 
untuk memastikan bahwa interpretasi dan keputusan  
sesuai dengan proses Pendekatan SKT secara kese-
luruhan. Rencana final konservasi dan pemanfaatan 
lahan harus mencerminkan pendekatan perencanaan 
terpadu yang memerlukan konektivitas habitat dan 
nilai penting setiap patch hutan untuk dinilai pada 
lanskap yang lebih luas.
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 memenuhi ketahanan pangan pokok6, diidentifikasi  
 dan dicatat pada peta, baik lahan milik bersama  
 maupun kawasan yang diklaim dan dimanfaatkan  
 secara perorangan. Jika kawasan tersebut berada  
 di dalam kawasan pengembangan yang diusulkan  
 untuk perkebunan, maka kawasan tersebut akan  
 ditetapkan sebagai enclave dan dikeluarkan dari  
 kategori hutan SKT dan dari pengembangan  
 perkebunan, kecuali jika kawasan tersebut  
 dinegosiasikan untuk memiliki status berbeda  
 sebagai bagian dari proses ‘saling memberi dan  
 menerima’ (lihat Langkah 13 dari Decision Tree).  
 Kawasan lindung atau konservasi masyarakat  
 juga akan ditetapkan sebagai enclave dan  
 diintegrasikan ke dalam ICLUP. 
• Peta kawasan lain yang perlu dilindungi secara  
 hukum. 
 
Semua kawasan tersebut akan ditetapkan sebagai 
enclave dan dikeluarkan dari analisis SKT dan 
pengembangan perkebunan, tetapi tetap penting 
agar data ini tetap disusun dan di-overlay sesegera 
mungkin dengan peta patch SKT untuk memfasilitasi  
penggunaan Decision Tree. Jika proses analisis dan  
pemetaan tersebut belum dilaksanakan atau ternyata  
pada kunjungan lapangan diketahui bahwa pemetaan  
partisipatif atau studi NKT yang telah dilakukan tidak 
memiliki kualitas yang layak, maka proses Decision  
Tree tidak akan dapat dirampungkan sebelum proses-
proses lainnya diselesaikan dengan baik. Penyelesaian 
ICLUP dalam Decision Tree memerlukan tersedianya 
semua lapisan informasi penting. Sebagai contoh, 
penting untuk memastikan bahwa kebun atau lahan 
pertanian masyarakat yang merupakan kawasan 
fundamental untuk memenuhi ketahanan pangan 
pokok tidak diklasifikasikan sebagai hutan SKT, dan 
bahwa perencanaan konservasi mengoptimalkan 
bentuk dan konektivitas kawasan konservasi. Lahan 
masyarakat lain yang tidak diidentifikasi sebagai hutan 
SKT dan bukan termasuk ke dalam kategori-kategori  
di atas (termasuk di dalamnya lahan pertanian dan 
lahan bera selain yang diperlukan untuk memenuhi 
kebutuhan fundamental, kebun buah masyarakat dan 
kawasan perkebunan, misalnya karet, durian, dll., 
kawasan yang didominasi oleh spesies yang bukan 
asli tempat tersebut (non-native) atau invasif, dan  
lahan terbuka atau terdegradasi) dapat tersedia untuk 
pengembangan jika masyarakat menyetujuinya. 
 
Kawasan lahan masyarakat yang teridentifikasi 
memiliki hutan SKT akan diusulkan untuk dikonservasi 
sebagai bagian dari ICLUP untuk kawasan pengem-
bangan yang diajukan, akan tetapi hal ini memerlukan 
negosiasi FPIC dan dukungan serta partisipasi dari 

 
 
6  Kisaran minimum 0,5 hingga 4 ha per orang yang berada di dalam  
 masyarakat tergantung pada konteks lokal.



Foto: Ulet Ifansasti ©

“...penting untuk  
memastikan bahwa  
kebun atau lahan  
pertanian masyarakat yang  
merupakan kawasan yang  
fundamental untuk memenuhi  
ketahanan pangan pokok  
tidak diklasifikasikan  
sebagai hutan SKT...”
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DECISION TREE ANALISIS PATCH  
HUTAN SKT 
  
Decision Tree memberikan cara untuk menganalisis nilai konservasi setiap  
patch hutan SKT berdasarkan prinsip konservasi yang dijelaskan di atas,  
‘menyeleksi’ setiap patch untuk dikonservasi (‘konservasi indikatif’ dalam  
Gambar 4) atau pengembangan (‘pengembangan indikatif’). Beberapa 
Patch Prioritas Menengah (PPM) dan Patch Prioritas Rendah (PPR) dapat 
mengalami perubahan kategori atau batas pada tahap perencanaan 
konservasi dan pemanfaatan lahan pada Decision Tree, ketika aspek 
viabilitas dan pengoptimalan patch hutan turut dipertimbangkan. 
 
Setiap tahap dalam Decision Tree akan dijelaskan secara rinci di dalam 
bab ini. Untuk memberikan ilustrasi mengenai konsep tersebut, maka 
suatu peta riil mengenai kawasan pengembangan yang diusulkan  
digunakan bersama dengan patch-patch hutan SKT dalam berbagai  
ukuran dan bentuk untuk mengilustrasikan langkah dan prosesnya.
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Gambar 4: Decision Tree Analisis Patch SKT. (RBA=Penilaian Keanekaragaman Hayati Secara Cepat) 

TINDAKAN MITIGASI 
DIPERLUKAN

Catatan untuk 
Tahap 9 & 10: 
Jika penilaian 

NKT menyurvei 
Patch Prioritas Rendah 

(PPR) dan Patch Prioritas 
Menengah (PPM), 
maka Kajian Cepat 
Keanekaragaman 

Hayati (Rapid 
Biodiversity 

Assessment/RBA) 
tidak diperlukan.

YA

YA

YA

TIDAK

TIDAK

TIDAK

TIDAK

2. Menggabungkan patch SKT yang terhubung 
secara fisik (HRM, HK1, HK2, HK3)

4. Patch menyediakan konektivitas (dalam radius 200 m) 
antar patch prioritas tinggi

5. Patch terhubung (dalam radius 200 m) 
dengan patch prioritas tinggi

6a. Patch prioritas 
menengah (kawasan inti 

<100 ha, tetapi >10 ha)

6b. Patch prioritas 
rendah (kawasan 

inti <10 ha)

7b. Risiko Tinggi7a. Risiko Rendah

7. Kajian Risiko
Lanskap Tutupan 

Hutan Rendah 
(<30%)

Lanskap Tutupan 
Hutan Menengah 

(30-80%)

3a. Kawasan Inti 
Patch >100 ha 

(Prioritas tinggi)

3b. Kawasan Inti 
Patch <100 ha

(Prioritas menengah dan rendah)

1. Melakukan overlay kelas-kelas SKT dengan data 
latar belakang, termasuk di dalamnya pemetaan 

partisipatif, NKT, gambut, sempadan sungai

8. Patch >10 ha 
merupakan HK1, HK2 

atau HK3

TINDAKAN MITIGASI 
RISIKO DIPERLUKAN

10a. Patch hutan 
signifikan untuk 

keanekaragaman hayati

10b. Patch hutan tidak 
signifikan untuk 

keanekaragaman hayati

9a. Konservasi 
yang Diusulkan

Mengintegrasikan dan menggabungkan patch SKT PPT, PPM 
dan PPR indikatif konservasi dengan NKT 1-4, lahan gambut, 

sempadan sungai dan kategori perlindungan yang lain

INDIKATIF ‘PENGEMBANGAN SALING 
MEMBERI DAN MENERIMA’

PPM atau PPR yang menyediakan ketersambungan lanskap, koridor atau batu loncatan antara 
kawasan konservasi yang diusulkan dan PPT yang bersebelahan (dipertimbangkan min 5 km)

Menyesuaikan desain kawasan konservasi untuk menyederhanakan dan memperhalus batas area 
(‘jari dan kantung’) dan tukar-menukar PPR dan PPM untuk pengisian (infill) dan restorasi berdasarkan 
konsep ‘saling memberi dan menerima’, di mana kawasan yang diisi dan dipulihkan untuk konservasi 

(memberi) melebihi PPR dan PPM serta ‘jari’ yang dipindahkan untuk pengembangan (menerima).

ICLUP final yang diusulkan untuk FPIC lebih lanjut, dan pelaksanaan konservasi atau 
pengembangan, pengelolaan dan pemantauan

Kawasan konservasi 
yang diusulkan

14. Pengecekan lapangan untuk mengonfirmasi ICLUP yang diusulkan

TINDAKAN MITIGASI 
DIPERLUKAN

YA

9. Pengecekan Pra-RBA

9b. Indikatif 
Pengembangan

Kawasan pengembangan 
yang diusulkan

Kawasan pemanfaatan 
lahan oleh masyarakat

10. Kajian Keanekaragaman Hayati Secara Cepat (RBA)
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Tahap 1. Identifikasi kawasan yang dimanfaatkan 
secara adat, kawasan kebun masyarakat atau lahan 
pertanian di masa mendatang dan melakukan 
overlay data untuk kawasan lain, jika ada, termasuk 
kawasan NKT, lahan gambut, dan sempadan sungai 
 
Peta kawasan pengembangan yang diusulkan dan 
memi liki kawasan hutan SKT potensial harus7 mengan-
dung data lain yang mendelineasi secara spasial kawa-
san yang diusulkan untuk di-enclave (seperti kawasan 
kebun masyarakat yang dikelola secara subsisten) 
atau kawasan terlindungi, termasuk di dalamnya 
kawasan yang dilindungi masyarakat, kawasan NKT  
jika telah diketahui (dipisahkan berdasarkan NKT 1-3,  
NKT 4 dan NKT 5-6), lahan gambut dalam berbagai  

7   Kecuali jika Decision Tree digunakan pada 
basis pendahuluan untuk mengidentifikasi 
Patch Prioritas Menengah untuk RBA 
sebagai bagian dari penilaian NKT.

kedalaman, dan kawasan yang tidak dapat dikembang-
kan karena peraturan pemerintah atau komitmen 
perusahaan. Lahan kebun/pertanian dan kawasan yang  
dimanfaatkan secara ekonomis (misalnya perkebunan  
karet atau kakao) tidak turut dipertimbangkan sebagai 
hutan SKT potensial dan dengan demikian tidak diproses  
lebih lanjut dalam Decision Tree hingga Tahap 13 di 
mana, dengan adanya persetujuan dari masyarakat, 
mereka dapat dianggap sebagai bagian dari ‘saling  
memberi dan menerima’ asalkan persyaratan minimal  
kawasan kebun/pertanian di masa mendatang telah  
dipenuhi. Jika pemanfaatan secara adat oleh masyara-
kat (NKT 5) dan hutan SKT saling bertumpang tindih, 
seperti pada kawasan Hasil Hutan Bukan Kayu 
(HHBK), maka kawasan yang demikian, diusulkan 

untuk dikonservasi dengan 
melanjutkan pemanfaatan adat, 
pengelolaan dan peraturan yang 
disepakati untuk pemanfaatan 
yang memelihara nilai-nilai 
tersebut, dan di-enclave dari 
pengembangan perkebunan. 
 
Data mengenai kawasan-kawasan 
lain dimasukkan hanya sebatas 
sebagai informasi pada tahap 
ini untuk menunjukkan mosaik 
keseluruhan kawasan yang sudah/
dapat dilindungi terkait setiap 
kawasan hutan SKT potensial. 
Tahap 11 akan secara penuh 
mengintegrasikan patch SKT 
dengan kawasan NKT dan kawa-
san lain yang akan dikonservasi. 
 
Selain kawasan pengembangan 
yang diusulkan, klasifikasi tutupan  
lahan indikatif juga harus dilak-
sanakan (menggunakan data 
penginderaan jauh) terhadap 
penyangga eksternal setidaknya  
1 km di sekitar kawasan 
pengembangan yang diusulkan 
untuk mengidentifikasi adanya 
kawasan hutan SKT indikatif, 
dan adanya hutan NKT yang 
diketahui dan/atau kawasan yang 
dilindungi yang teridentifikasi 
di dalam jarak 200 meter dari 
batas kawasan pengembangan 

Gambar 5: Kelas hutan SKT potensial dan hutan non SKT,  
serta data pemetaan partisipatif.

PEMETAAN PARTISIPATIF 

 Kebun Campuran

 Perkebunan Kelapa Sawit

 Lahan Pertanian

 Pemukiman

 Lahan Adat

SKT 

 HRM/Hutan Regenerasi Muda 

 HK1/Hutan Kerapatan Rendah 

 HK2/Hutan Kerapatan Menengah 

 HK3/Hutan Kerapatan Tinggi 

Non SKT 

 LT/Lahan Terbuka 

 B/Belukar
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diekstrak dari kelas-kelas non SKT untuk membentuk 
satu lapisan SKT sembari tetap mempertahankan 
perbedaan mengenai tipe kelas (HK3, HK2, HK1 atau  
HRM) untuk kemudian dipertimbangkan pada Decision  
Tree. Hal ini termasuk patch yang melebar hingga ke 
luar batas kawasan pengembangan yang diusulkan. 

Jika patch SKT terhubung secara 
fisik satu sama lain (tepi patch 
berbatasan atau patch memiliki 
tepi bersama)8, maka patch-patch 
tersebut digabungkan untuk 
membentuk satu patch. Fungsi 
penggabungan ini mempengaruhi 
ukuran dan bentuk patch yang 
diperlukan pada Tahap 3. 
 
 
Tahap 3. Identifikasi inti patch 
dan prioritasi patch 
 
Pada tahap ini setiap patch SKT 
dapat dinilai menurut prinsip-
prinsip ilmu konservasi. Pertama,  
patch hutan SKT dinilai kawasan 
intinya dengan menggunakan 
kawasan penyangga (negatif) 
internal 100 meter. Penyangga 
tersebut merupakan filter utama 
untuk menyeleksi patch untuk 
konservasi karena patch dengan 
kawasan inti yang lebih besar 
akan lebih viabel dalam jangka 
panjang karena patch-patch 
tersebut memiliki efek tepi yang 
lebih sedikit. 
 
Semakin besar kawasan inti 
patch, maka semakin tinggi pula 
kecenderungan untuk dapat 
memelihara atau memulihkan 
kembali fungsi ekologisnya 
sebagai suatu hutan, termasuk di 

yang diusulkan. Pertimbangan kawasan yang lebih 
luas ini memungkinkan pengguna untuk menilai 
ukuran patch dengan sebagaimana mestinya untuk 
patch-patch yang bertumpang tindih dengan batas 
kawasan pengembangan, atau untuk mengidentifikasi 
patch yang dianggap cukup dekat untuk dianggap 
terhubung. 
 
 
Tahap 2. Ekstrak semua kelas hutan SKT dan 
gabungkan patch yang terkoneksi secara fisik 
 
Kawasan Hutan Kerapatan Tinggi (HK3) hingga kawa-
san Hutan Regenerasi Muda (HRM) yang teridentifikasi 
pada Fase Satu metodologi ini terkait klasifikasi vegetasi 

Gambar 6: Penggabungan kelas vegetasi untuk membentuk satu lapisan 
hutan SKT dan satu lapisan hutan non SKT.

8   Sebagai contoh, ketika patch strata/kelas 
vegetasi yang berbeda berbatasan atau 
bersinggungan satu sama lain.

Hutan SKT

Hutan Non SKT

 

Hutan SKT di luar Batas
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Tahap 4. Hubungkan Patch Prioritas Tinggi 
 
Konektivitas merupakan hal yang penting untuk 
memfasilitasi penyebaran keanekaragaman hayati 
antar patch sekaligus keberlangsungan hutan jangka 
menengah dan jangka panjang. Maka dari itu, nilai 
penting diberikan untuk dapat mulai mengidentifikasi 
Patch Prioritas Rendah dan Patch Prioritas Menengah 
yang menciptakan konektivitas antar Patch Prioritas 
Tinggi. 
 
Konektivitas didefinisikan sebagai dua patch yang 
tepinya berjarak kurang dari 200 meter ketika diukur 
dari tepi aktual satu ke tepi aktual lainnya9 (konektivitas 

Gambar 7: Patch hutan SKT setelah analisis inti dan identifikasi PPT,  
PPM dan PPR berdasarkan ukuran kawasan intinya. Patch prioritas tinggi 
diidentifikasi untuk konservasi.

tidak mempertimbangkan ukuran, posisi atau kon-
figurasi inti patch). PPM dan PPR yang menyediakan 
konektivitas antar PPT ditandai untuk konservasi 
indikatif. Hal yang penting adalah konektivitas dapat 
disediakan oleh berbagai patch antar PPT dan dengan 
demikian ditandai secara kolektif sebagai ‘konservasi 
indikatif’. Alat ‘agregat’ SIG dan ‘Nearest Neighbour’ 
ArcGIS dapat digunakan untuk membantu dalam 
mengidentifikasi konektivitas.

9  Jika pada SIG kawasan penyangga eksternal bertumpang tindih 100 m.

dalamnya mengkonservasi nilai 
karbon dan keanekaragaman 
hayati. Maka dari itu, patch  
diprioritaskan berdasarkan  
hal-hal berikut ini. 
 
3a. Patch yang memiliki total  
 kawasan inti lebih dari 100 ha  
 hutan SKT dianggap sebagai  
 Patch Prioritas Tinggi (PPT)  
 dan akan ditandai untuk  
 konservasi. Patch hutan SKT  
 yang melampaui batas kawasan  
 pengembangan yang diusulkan  
 dinilai ukuran keseluruhannya,  
 terlepas dari batas kawasan  
 pengembangan (artinya patch- 
 patch tersebut dianggap sebagai  
 PPT jika luas total kawasan  
 intinya lebih besar dari 100 ha  
 dan bagian manapun dari  
 kawasan patch tersebut  
 berada di dalam kawasan  
 pengembangan). 
3b. Patch yang memiliki total  
 kawasan inti 10-100 ha hutan  
 SKT dianggap sebagai Patch  
 Prioritas Menengah (PPM). 
3c. Patch yang memiliki inti kurang  
 dari 10 ha hutan SKT dianggap  
 sebagai Patch Prioritas Rendah  
 (PPR). 
 
PPM dan PPR akan dinilai lebih 
lanjut mengenai konektivitas 
antar PPT (Tahap 4) dan jarak 
terhadap patch berukuran besar 
(Tahap 5).

Hutan SKT

Hutan Non SKT

Hutan SKT di   
luar Batas

KAWASAN INTI PATCH SKT 

 Inti > 100 ha

 Inti 10-100 ha

 Inti < 10 ha
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Gambar 8: PPM (20&21) dan PPR (19) yang dianggap terhubung dengan 
sebuah PPT dan ditandai untuk konservasi yang diusulkan.

Tahap 5. Hubungkan Patch Prioritas Menengah dan 
Rendah dengan Patch Prioritas Tinggi 
 
PPM dan PPR yang tidak menyediakan konektivitas 
antar PPT, tetapi terhubung (yaitu berada dalam jarak 
200 meter yang diukur antara tepi patch paling dekat)10 
dengan PPT atau hutan SKT besar lainnya (kawasan inti 
>100 ha) atau kawasan hutan NKT, lahan gambut, atau 
sempadan sungai di dalam atau berdekatan dengan 
kawasan pengembangan yang diusulkan, ditandai  
untuk konservasi. 
 
PPR dan PPM yang diidentifikasi terhubung ditandai 
‘konservasi saling memberi dan menerima’ untuk  
sementara waktu, dan kemudian dapat dipertimbang-

10  Lihat catatan kaki 9 pada hal. 28.

kan untuk proses ‘saling memberi dan menerima’ pada  
Tahap 13 untuk berkontribusi pada tujuan menyeder-
hanakan bentuk dan batas kawasan konservasi dan 
meningkatkan konektivitas. Di Gambar 8, patch 19,  
20 dan 21 masuk dalam kategori ini. 
 
Semua PPM tidak memiliki konektivitas langsung 
dengan PPT (lihat Gambar 8, patch 30 dan 31) ditinjau  
pada Tahap 8 (‘penilaian risiko’). PPR yang tidak 
memiliki konektivitas langsung dengan PPT, atau 

dengan NKT, sempadan sungai, 
lahan gambut, atau hutan SKT 
eksternal (lihat Gambar 8, patch 
23, 26, dan 34) dipilih untuk 
pengembangan dan ditinjau pada 
Tahap 13 (Perencanaan Integrasi 
dan Konservasi). 
 
 
Tahap 6. Pisahkan Patch Prioritas  
Menengah dan Rendah 
 
Pada tahap ini, semua PPM (yaitu 
patch dengan kawasan inti 10-100 
ha) yang belum ditunjuk untuk 
konservasi harus melalui proses 
penilaian risiko (Tahap 7). PPR  
lainnya di dalam Lanskap Tutupan  
Hutan Menengah tidak dianalisis  
lebih lanjut dan tidak dimasukkan  
daftar pendek untuk konservasi, 
akan tetapi patch tersebut dima-
sukkan ke dalam kelas ‘saling 
memberi dan menerima pengem-
bangan’ dan tetap dipertimbangkan 
pada fase penyesuaian batas, 
proses ‘saling memberi dan 
menerima’, dan perencanaan 
pemanfaatan lahan final. Pada 
Lanskap Tutupan Hutan Rendah, 
patch kecil memiliki arti penting 
yang lebih tinggi bagi konservasi 
keanekaragaman hayati karena 
patch tersebut akan menjadi refugia  
terakhir, dan dengan demikian PPR  
pada Lanskap Tutupan Hutan Ren-
dah dipindahkan untuk menjalani 
pengecekan pra RBA (Tahap 9). 

KONEKTIVITAS PATCH SKT 

 Patch Prioritas Tinggi (Inti > 100 ha)

 Patch Prioritas Menengah (Inti 10-100 ha)

 Patch Prioritas Rendah (Inti < 100 ha) 

 Patch Prioritas Rendah (Tanpa Inti) 

  Kawasan penyangga 100 m



30
MODUL 5  ANALISIS PATCH HUTAN SKT DAN PERLINDUNGANNYA 
BAGIAN B: DECISION TREE 2.0 UNTUK ANALISIS PATCH HUTAN SKT

Gambar 9: Patch 30 dan 31 berada di pada jarak 1 km dari jalan,  
dan dengan demikian merupakan contoh PPM berisiko tinggi.

Tahap 7. Penilaian risiko 
 
Tahap ini berisi penilaian risiko PPM yang belum  
teridentifikasi untuk konservasi. Penilaian risiko  
ini didasarkan pada jarak kawasan hutan dengan 
jalan umum, pemukiman penduduk, aliran air yang 
digunakan untuk navigasi/transportasi, dan kegiatan  
antropogenik lainnya seperti pertambangan, 
penebangan, atau perkebunan. Setiap risiko potensial  
atau risiko di masa mendatang manapun dapat pula  
turut dipertimbangkan jika risiko itu diketahui. 
Serangkaian kawasan penyangga sejauh 2 km dari 
pemukiman penduduk dan 1 km dari faktor risiko 
lainnya ditempatkan di dalam peta menggunakan 
perangkat lunak SIG untuk menilai tingkat indikatif  
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ancaman potensial yang muncul dari kegiatan 
manusia. Penulis menyadari bahwa risiko-risiko 
yang ada sebenarnya jauh lebih luas daripada jarak-
jarak tersebut, akan tetapi jarak yang dekat tersebut 
memunculkan risiko tinggi dari degradasi atau  
pembukaan lahan. Jika terdapat resolusi yang lebih 
baik atau data yang lebih akurat secara spasial  
mengenai risiko, maka resolusi atau data ini dapat 
digunakan, misalnya ketika batas fisik terhadap 
akses (contoh kawasan lahan basah) dapat  
mengurangi jarak risiko. Klasifikasi risiko  
tersebut adalah sebagai berikut: 
 

 
7a. PPM di luar zona-zona  
 risiko tinggi tersebut  
 diidentifikasi sebagai  
 kawasan berisiko rendah  
 dan ditandai sebagai  
 ‘konservasi indikatif’. 
7b. PPM yang berada di dalam  
 zona-zona risiko tersebut  
 diidentifikasi sebagai  
 kawasan berisiko tinggi dan  
 kemungkinan besar tidak  
 viabel. Patch tersebut  
 kemudian dinilai lebih lanjut  
 pada Tahap 8 (‘Tinjauan  
 mengenai HK3, HK2 dan HK1  
 dalam PPM), Tahap 9 dan  
 Tahap 13. 
 
Jika sebagian patch berisiko 
tinggi dan sebagiannya berisiko  
rendah, maka klasifikasi risikonya 
ditentukan berdasarkan tingkat  
risiko yang dominan (tumpang 
tindih terbesar). Sebagai contoh, 
jika 75% patch berada pada 
jarak 1 km dari jalan, maka 
patch diang gap berisiko tinggi; 
jika hanya 10% saja, maka patch 
dianggap berisiko rendah. 

PATCH PRIORITAS MENENGAH SKT 

 Risiko Tinggi

 Risiko Rendah

 Kawasan Risiko
 (Penyangga 1 km dari sungai & jalan, 2 km dari desa)
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Tahap 9. Pengecekan Pra Penilaian Keanekaragaman  
Hayati Secara Cepat (Pre-Rapid Biodiversity  
Assessment) 
 
Tahap-tahap yang telah dijelaskan ini akan berhasil 
mengidentifikasi banyak patch sebagai ‘konservasi 
indikatif’ dan beberapa patch yang diindikasikan untuk  
pengembangan. Untuk patch yang masih akan diklasi-
fikasikan, maka Penilaian Keanekaragaman Hayati 

Secara Cepat (RBA) perlu dilakukan  
sebelum menyeleksi patch terse-
but untuk kegiatan pengembangan. 
Pengecekan operasional singkat 
(Pra RBA) dilakukan lebih dahulu 
untuk secara cepat mendiskuali -
fikasi kawasan-kawasan yang 
tidak sesuai untuk pengembangan 
dan menghindari diperlukannya 
RBA keseluruhan. 
 
Tujuan Pra RBA ini adalah untuk 
mengidentifikasi segala rintangan 
bagi kegiatan pengembangan dan  
operasional. Rintangan ini dapat 
mencakup lereng yang curam 
dan kawasan lahan basah, serta 
berbagai karakteristik yang dengan 
mudah dapat teridentifikasi  
dan mengindikasikan perlunya 
kawa san tersebut dikonservasi, 
misalnya jika kawasan tersebut  
bertum pang tindih dengan kawa-
san yang teridentifikasi sebagai 
NKT (cek lapisan NKT), atau adanya  
sungai atau lahan basah per-
manen. Metodologi untuk pra RBA 
ini tersedia di bagian Lampiran. 
 
Setiap kawasan yang ternyata 
memiliki rintangan dipindahkan 
untuk menjadi kawasan konser-
vasi (seperti misalnya kawasan 
sempadan sungai, rawa, atau 
lereng curam) atau kawasan 
ditetapkan sebagai enclave dari 
pengembangan (seperti misalnya 
kawasan tambang, kawasan  
kebun masyarakat). Kawasan 
lain dipindahkan ke Tahap 10. 

Tahap 8. Tinjauan keberadaan Hutan Kerapatan 
Rendah, Hutan Kerapatan Menengah atau Hutan 
Kerapatan Tinggi pada Patch Prioritas Menengah 
 
Tinjauan keberadaan HK1, HK2, atau HK3 dilakukan 
untuk setiap PPM berisiko tinggi yang teridentifikasi 
pada Tahap 7b. Jika suatu patch memiliki lebih dari 
10 ha kawasan inti bersinggungan yang berupa HK1, 
HK2 atau HK3 (dengan kata lain bukan HRM tetapi 
merupakan hutan sekunder dengan kondisi lebih 
baik), maka patch tersebut ditetapkan berpotensi 
untuk konservasi dengan langkah-langkah mitigasi 
untuk mengatasi ancaman terhadap hutan tersebut 
(lihat Bagian C pada modul ini). 

Gambar 10: Patch nomor 31 merupakan PPM berisiko tinggi dengan HK1, 
HK2 atau HK3 >10 ha dan akan diklasifikasikan sebagai ‘konservasi dengan 
mitigasi’. Patch No. 30 tidak memiliki HK1, HK2 atau HK3 dan dengan  
demikian akan dipindahkan untuk menjalani pengecekan pra RBA.

PATCH PRIORITAS MENENGAH SKT DENGAN RISIKO TINGGI  

 Risiko tinggi --> Hutan Kerapatan >10 ha -->   
 Dikonservasi dengan Mitigasi

 Risiko tinggi --> Hutan Kerapatan <10 ha -->  
 perlu pengecekan Pra RBA

 Hutan Kerapatan (HK1, HK2 & HK3)
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Tahap 10. Kajian Keanekaragaman Hayati Secara 
Cepat (RBA) 
 
RBA merupakan tahap kehati-hatian terakhir untuk  
menilai PPM dan PPR yang belum dipilih untuk 
konservasi dan dengan demikian akan diindikasikan 
untuk pengembangan. Tujuan RBA ini adalah untuk 
memastikan bahwa patch tersebut tidak memiliki nilai 
keanekaragaman hayati seperti misalnya spesies,  
populasi atau habitat penting, atau kawasan represen-
tatif yang tidak teridentifikasi pada penilaian NKT tetapi 
tetap harus dikonservasi. 
 
Catatan mengenai penilaian baru: Jika Pendekatan 
SKT/NKT terpadu (termasuk Skema Lisensi Penilai/ALS 
dan penjaminan kualitas) digunakan untuk penilaian ini, 
dan survei lapangan untuk nilai keanekaragaman hayati 
telah dilaksanakan di PPM ini (khususnya untuk kawasan 
representatif dan agregasi/konsentrasi spesies lokal dan 
habitatnya), maka RBA tidak perlu dilaksanakan. Jika 
demikian, PPM target dapat dievaluasi menggunakan in-
formasi yang ada untuk nilai-nilai keanekaragaman hayati 
tersebut dan dipindahkan ke ‘konservasi indikatif’ atau  
‘pengembangan indikatif saling memberi dan menerima’. 
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RBA ini sangat mengandalkan data dari penilaian NKT  
yang telah dilakukan sebelumnya untuk mengetahui 
spesies dan habitat relevan mana yang kemungkinan  
dapat ditemukan. Jika penilaian NKT belum rampung 
dilaksanakan, maka kesimpulan mengenai penilaian 
tersebut harus dibuat sebelum atau ketika RBA dilaku-
kan. Hal tersebut dapat terjadi jika pengambilan data 
lapangan yang dilakukan selama RBA menemukan 
NKT penting yang tidak ditemukan pada penilaian NKT  
yang dilakukan sebelumnya. Hal ini dapat menyebabkan 
dilakukannya tinjauan terhadap penilaian NKT tersebut, 
karena hal tersebut mengindikasikan bahwa penilaian  
tersebut tidak dilakukan dengan sebagaimana mestinya. 
 
Tujuan RBA ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal 
berikut ini. 
 
1. Spesies yang: 
 • Termasuk dalam Daftar Merah IUCN sebagai  
  spesies yang Hampir Terancam, Terancam,  
  Genting, atau Kritis; 
 • termasuk dalam konvensi CITES; 
 • termasuk dalam daftar nasional atau regional  
  mengenai spesies langka, terancam atau  
  genting atau spesies yang dilindungi hukum  
  lokal, regional atau nasional; dan 

Gambar 11: Patch SKT yang teridentifikasi untuk  
pengecekan pra RBA
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 • teridentifikasi di dalam penilaian NKT sebagai  
  spesies yang berisiko. 
2. Habitat berkualitas tinggi dari salah satu spesies  
 yang terdaftar pada poin 1, walaupun spesies  
 tersebut tidak tercatat selama penilaian NKT  
 atau bahkan RBA. Arti penting habitat yang  
 demikian harus dipertimbangkan terkait tingkat  
 habitat di dalam lanskap dan kemungkinan mampu  
 atau tidaknya merestorasi habitat tersebut untuk  
 dimanfaatkan di masa mendatang oleh spesies- 
 spesies tersebut (hal ini harus dipertimbangkan  
 bersama-sama dengan Tahap 11-13). 
3. Setiap tempat terkonsentrasinya, atau habitat dari,  
 spesies langka atau spesies yang jarang secara  
 regional atau lokal, spesies yang dilindungi hukum,  
 atau kawasan representatif dari ekosistem yang  
 memiliki konsentrasi atau kombinasi antara  
 spesies lokal dengan habitatnya. 
4. Habitat langka sebagaimana yang teridentifikasi  
 pada penilaian NKT. 
 
RBA ini bukan merupakan penilaian keanekaragaman 
hayati secara keseluruhan mengenai semua tumbuhan 
dan hewan di dalam patch, tetapi lebih merupakan 
penilaian terfokus mengenai ditemukannya spesies 
penting, habitat dan kawasan representatif di dalam 
patch. Penilaian ini harus didasarkan pada sebanyak  
mungkin informasi yang ada dan dilakukan oleh  
penilai keanekaragaman hayati dan tenaga ahli yang 
memenuhi kualifikasi dengan menggunakan teknik 
pengambilan sampel yang sesuai berdasarkan 
spesies yang dinilai di mana teknik tersebut dapat 
bervariasi tergantung pada relevansinya terhadap 
mamalia, burung, flora, reptil atau invertebrata. 
Walaupun tidak ada metodologi RBA yang ditentukan,  
The Zoological Society of London telah mengembang-
kan toolkit yang mencakup panduan pelaksanaan RBA 
pada lanskap kelapa sawit yang relevan untuk ber ba-
gai penilaian SKT.11 Sebagaimana telah disebutkan di 
atas, lebih baik melakukan pengecekan dan penilaian 
yang memadai pada patch-patch selama penilaian 
NKT untuk menghindari harus dilakukannya RBA. 
 
Jika RBA tidak mengidentifikasi nilai-nilai di atas, maka 
patch hutan dapat dimasukkan ke dalam ‘pengem bangan 
indikatif saling memberi dan menerima’ (Tahap 10b 
Decision Tree). Jika terdapat nilai keanekaragaman
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hayati penting, maka patch tersebut dipindahkan ke 
proses perlindungan NKT jika nilai tersebut juga 
memenuhi kualifikasi sebagai NKT 1-4. Jika bukan 
merupakan NKT, maka kawasan tersebut akan dikon-
servasi. Proses pemindahan ini dapat dimasukkan ke 
dalam proses perencanaan konservasi final setelah 
adanya masukan dari para tenaga ahli yang sesuai, 
termasuk di dalamnya perwakilan masyarakat lokal. 
 
 
 
Tahap 11–14. Perencanaan Pemanfaatan 
Lahan dan Konservasi Terpadu 
 
Pada fase ini kawasan konservasi potensial dievaluasi 
dari sudut pandang tingkat kawasan pengembangan 
yang diusulkan maupun sudut pandang lanskap untuk 
memastikan konektivitas patch, koridor antar kawasan 
hutan (termasuk di dalamnya kawasan yang berada di 
luar kawasan pengembangan), patch hutan batu lon-
catan untuk menyediakan konektivitas, dan koherensi 
bentuk. Tujuannya adalah untuk menyusun rencana 
konservasi yang mengintegrasikan semua kategori 
kawasan yang disisihkan untuk konservasi (kawasan 
masyarakat yang dilindungi, NKT, SKT, sempadan sun-
gai, lahan gambut, dll.) dan memiliki kemungkinan via-
bilitas ekologi dan sosial tertinggi. Pengoptimalan hasil 
konservasi, sosial dan ekonomi juga dibahas di fase 
ini. Pengoptimalan ekonomi dibahas melalui persoalan 
operasional yang terutama didasarkan pada pemak-
simalan kawasan yang tersedia untuk pengembangan 
potensial dan bentuk dan ukuran blok perkebunan dan 
aksesibilitas, atau jika sebuah patch memiliki konfigu-
rasi dan bentuk yang membuat blok tanam menjadi 
tidak mungkin dibuat. 
 
 
Tahap 11. Integrasikan dan gabungkan 
 
Gabungkan NKT 1-4, kawasan lahan gambut, kawasan 
sempadan sungai, dan kawasan perlindungan atau 
konservasi lainnya yang memiliki PPT, PPM dan PPR 
yang telah diidentifikasi sebagai ‘konservasi indikatif’  
pada Tahap 1-10 dalam Decision Tree. Proses ini 
menghasilkan suatu kawasan ‘konservasi indikatif’ 
teragregasi yang akan menjadi dasar pada tahap-
tahap berikutnya untuk memaksimalkan viabilitas 
dan pengoptimalan. 
 

11   Imanuddin, Sophie Persey, Dolly Priatna, Laura D’Arcy, Lili Sadikin, 
dan Michal Zrust (2013). A practical toolkit for identifying and  
monitoring biodiversity in oil palm landscapes. Zoological Society  
of London. Tersedia di: www.hcvnetwork.org/resources/
folder.2006-09-29.6584228415/ZSL%20Practical%20Toolkit%20
for%20identifying%20and%20monitoring%20biodiversity%20wit-
hin%20oil%20palm%20landscapes.pdf (Diakses pada 24 April 2017).

https://www.hcvnetwork.org/resources/folder.2006-09-29.6584228415/ZSL%20Practical%20Toolkit%20for%20identifying%20and%20monitoring%20biodiversity%20within%20oil%20palm%20landscapes.pdf
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Tahap 12. Pertimbangan konektivitas hutan dan 
kawasan konservasi pada lanskap yang lebih luas 
(hanya tahap yang direkomendasikan saja) 
 
Patch-patch indikatif ‘saling memberi dan menerima 
pengembangan’ ada dalam berbagai ukuran dan posisi 
terkait patch lain, dan tutupan lahan pada lanskap juga  
beragam. Pertama, lanskap perlu didefinisikan (lihat  
opsi-opsi pada bagian 5a). Jarak minimal untuk 
mempertimbangkan konektivitas yang luas dengan 
kawasan hutan besar lainnya pada lanskap sekitar 
adalah 5 km dari batas kawasan pengembangan yang  
diusulkan. Dengan menggunakan skala besar atau  
‘pandangan luas’ terhadap tutupan hutan dari kawasan 
pengembangan yang diusulkan dan lanskap sekitar, 
pastikan keberadaan koridor yang terlihat jelas atau 

patch-patch terhubung yang memunculkan kemungkinan  
rute penyebaran atau pergerakan untuk spesies di 
dalam lanskap. Jika kawasan konektivitas ini melalui 
atau tergabung dalam kawasan pengembangan yang 
diusulkan, amati keberadaan patch indikatif ‘saling  
memberi dan menerima pengembangan’ yang mena- 
 warkan keterhubungan atau batu loncatan yang mening-
katkan konektivitas ini. Alat SIG dapat digunakan pada 
langkah ini untuk mengidentifikasi koneksi yang paling  
baik. Keputusan mengenai koridor versus batu lonca-
tan dapat diambil terkait keberadaan spesies pada 
lanskap dan kebutuhan habitatnya, karakteristik dan 
pola penyebarannya, dan kualitas habitat pada patch. 
 

Tahap 13. Merampungkan  
ICLUP yang diusulkan 
 
Untuk merampungkan proses 
analisis patch hutan SKT, proses 
kuncinya adalah menyesuaikan 
desain kawasan konservasi 
melalui penyederhanaan batas  
dan tukar-menukar PPM dan PPR  
‘saling memberi dan menerima 
pengembangan’ yang belum  
direkomendasikan untuk dikon-
servasi setelah Tahap 12, dan patch  
‘saling memberi dan menerima 
konservasi’ dari Tahap 5. Proses 
ini melibatkan pengisian (infill) dan 
restorasi kawasan yang mening-
katkan bentuk, ukuran, kawasan 
inti dan konektivitas kawasan kon-
servasi yang diusulkan, sebagai  
ganti dari PPM dan PPR terisolasi  
yang dikembangkan guna 
memak simalkan ukuran, bentuk 
dan konfi gurasi kawasan untuk 
pengembangan potensial. PPM 
yang memiliki inti terfragmentasi 
(artinya bentuk PPM tidak cocok 
untuk konservasi yang viabel) akan 
dikualifikasikan untuk ditukar  
dari ‘konservasi’ menjadi ‘pengem -
bangan’. PPR yang telah diidenti-
fikasi sebagai ‘konservasi indikatif 
saling memberi dan menerima’ 
pada Tahap 5 dapat disertakan 
dalam proses tukar-menukar ini 
untuk mencapai tujuan viabilitas 
dan optimisasi. Pertimbangan akan  
diberikan  untuk mengakses peng-
em bangan (efisiensi operasional) 
maupun kawasan konservasi (risiko).

Versi 2.0: Agustus 2017

Gambar 12: Menambahkan semua lapisan data, yaitu NKT 1-4, kawasan lahan 
gambut, kawasan sempadan sungai dan kawasan lindung atau konservasi dan 
patch hutan SKT, untuk mempersiapkan penggabungan.

 Patch SKT 

NKT, gambut & Sempadan Sungai

 Bukit-bukit NKT

 Gambut

 Kawasan Sempadan Sungai 
 

 NKT-5&6

Hutan  
Masyarakat  
yang Dilindungi
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Harus ditekankan bahwa walaupun lebih diuta-
makan proses ‘saling memberi dan menerima’ 
secara keseluruhan karena meningkatkan 
viabilitas dan pengoptimalan, hal ini bukanlah 
persyaratan wajib. Akan tetapi, disyaratkan 
bahwa setiap kawasan ‘pengembangan indikatif 
saling memberi dan menerima’ (patch hutan PPM 
dan PPR yang tidak diidentifikasi sebagai priori-
tas untuk konservasi) yang akan benar-benar 
dikembangkan (yaitu hutan yang dikonversi) 
ditukarkan dengan kawasan pengisian (infill) 
dan restorasi (‘memberi’) untuk memastikan 
adanya manfaat positif nyata bagi konservasi 
(secara minimal pada suatu basis kawasan).

Versi 2.0: Agustus 2017

Kawasan konektivitas dan pengisian (infill) harus 
memiliki lebar minimal 200 m. ‘Jari’ sempit HRM 
(<200 m tanpa kawasan inti) yang muncul dari patch 
PPT atau PPM dapat dieksisi (‘menerima’) dan 
ditukarkan dengan kantong pada patch (‘memberi’) 
untuk ‘memperhalus’ batas atau dengan kawasan 
untuk menjembatani atau menghubungkan dengan 
PPT, asalkan tidak ada nilai-nilai lain (seperti misalnya 
kawasan sempadan sungai) yang dikorbankan dalam 
prosesnya. Tujuan utamanya di sini adalah untuk 
meningkatkan ukuran kawasan inti dan mengurangi 

panjang tepi serta menyediakan kawasan yang lebih 
luas dan terkonfigurasi dengan lebih baik untuk 
pengembangan. Pertukaran ini harus memberikan  
manfaat positif yang nyata bagi konservasi (atau 
dengan kata lain, kawasan ‘memberi’ harus melebihi 
kawasan ‘menerima’) serta meningkatkan pengopti-
malan pengembangan. Penghitungan akan dilakukan 
berdasarkan kawasan untuk proses tukar-menukar ini. 
 
Jika suatu kawasan akan direstorasi/dikonservasi 
baik di dalam maupun di luar kawasan pengembangan  
(‘memberi’) sebagai ganti konversi kawasan PPR atau 
PPM yang ekuivalen (‘menerima’), maka prinsip-prinsip 
berikut ini berlaku. (Harap diperhatikan bahwa prinsip- 
prinsip berikut ini juga berlaku untuk Tahap 12). 
 
a. Restorasi/konservasi bertujuan untuk ekuivalensi  
 dilaksanakan sedekat mungkin dengan tempat  
 berlangsungnya konversi, idealnya di daerah  
 tangkapan air dan tipe ekosistem yang sama atau  
 di tempat yang memiliki struktur ekosistem historis  
 yang serupa, dan setidaknya berukuran sama. 

b. Kawasan yang direstorasi/ 
 dikonservasi jelas merupakan  
 kawasan tambahan dan  
 komponen ‘mengambil’ tidak  
 melibatkan kawasan NKT  
 atau lahan gambut. 
c. Dengan adanya Persetujuan  
 Atas Dasar Informasi di Awal  
 Tanpa Paksaan (FPIC) dari  
 masyarakat, maka restorasi/ 
 konservasi dapat berlangsung  
 di lahan yang dimiliki masyar- 
 akat, dan/atau menciptakan  
 lapangan pekerjaan atau  
 peluang untuk memperoleh  
 pendapatan bagi anggota  
 masyarakat. 
d. Proses tersebut harus  
 melibatkan kerja sama dengan  
 pemangku kepentingan lain,  
 termasuk di dalamnya pemer- 
 intah lokal dan pengelola lahan  
 yang berbatasan, jika relevan. 

Gambar 13: Contoh prioritasi patch untuk konservasi karena patch tersebut 
menyediakan koridor dan batu loncatan, serta peningkatan konektivitas di 
tingkat lanskap.
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e. Perusahaan harus memastikan adanya komitmen  
 dan langkah yang jelas untuk perlindungan yang  
 permanen dan pendanaan bagi lokasi konservasi  
 dan restorasi selama lokasi tersebut beroperasi  
 di kawasan tersebut. Pelaporan, pemantauan dan  
 restorasi yang transparan mengenai kawasan terse- 
 but harus dimasukkan ke dalam rencana pengelo- 
 laan bersama dengan pengelolaan kawasan NKT. 
f. Pemilihan kawasan untuk konservasi/restorasi  
 dengan mempertimbangkan risiko terhadap viabilitas  
 kawasan-kawasan tersebut dan kemampuan untuk  
 mencapai perlindungan permanen melalui jalur  
 hukum atau mekanisme lainnya. 
g. Keputusan mengenai perlu atau tidaknya restorasi  
 aktif didasarkan pada kesesuaian lokasi dan  
 kemungkinan regenerasi alami dalam lima tahun  
 ke depan. 

Tahap 14. Pemeriksaan lapangan 
 
Pemeriksaan lapangan dilakukan untuk mengkonfir-
masi bahwa kawasan konservasi yang diusulkan dan  
kawasan pengembangan potensial bersifat pragmatik,  
dan bahwa tidak ada faktor yang diamati di lapangan 
yang belum turut dipertimbangkan yang dapat mem-
berikan dampak besar terhadap viabilitas rencana 
tersebut. Untuk menghindari dilakukannya kunjungan 
lapangan berkali-kali, pemeriksaan lapangan ini dapat  
dimasukkan lebih awal pada Decision Tree, seperti 
misalnya pada Tahap 9, atau sebagai bagian dari proses 
penilaian NKT/SKT terpadu. 
 
Walaupun peta terpadu yang dibuat untuk analisis 
Decision Tree memisahkan antara kawasan kebun 
yang di-enclave dan kawasan yang diidentifikasi 

digunakan secara adat dan untuk 
kepentingan ekonomi, beberapa 
kawasan penting masih mungkin  
terlewatkan, terutama jika 
pemetaan partisipatif yang 
dilakukan berkualitas rendah. 
Maka dari itu, setelah melakukan  
tahap-tahap yang telah dijelaskan  
sebelumnya, perlu dilakukan 
pemeriksaan lapangan final 
untuk hal-hal berikut ini: 
 
1. Melakukan pengecekan  
 tambahan di setiap kawasan  
 hutan SKT potensial untuk  
 konservasi dan mengeluarkan  
 kawasan SKT, kebun buah   
 masyarakat, perkebunan,  
 kebun masyarakat atau lahan  
 pertanian di masa mendatang  
 yang sebelumnya tidak  
 teridentifikasi. 
 
2. Melakukan pengecekan lokasi  
 dan batas setiap kawasan yang  
 dilindungi milik masyarakat,  
 dan kemudian menggabung- 
 kannya ke dalam ICLUP  
 rencana pengelolaan. 
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Gambar 14: Contoh tukar-menukar patch ‘saling memberi dan menerima’, dan 
pengisian (infill) dan restorasi, termasuk di dalamnya berbagai tipe tukar-menukar.

 HRM SKT
 (Hutan Regenerasi Muda)

SKT, Gambut & Sempadan Sungai

 Patch Prioritas Tinggi

 Patch Prioritas Menengah

 Patch Prioritas Rendah

 NKT (Nilai Konservasi Tinggi)

Saling  
Menerima

Saling  
Memberi
 
Keterhubungan



Gambar 15: Rencana Pemanfaatan Lahan dan Konservasi Terpadu (ICLUP) 
yang Diusulkan setelah rampungnya Decision Tree.

3. Melakukan pengecekan hambatan pengembangan  
 lainnya terhadap kawasan yang ditandai  
 ‘pengembangan’, sebagai contohnya adalah  
 kegiatan penambangan atau keadaan lain yang  
 tidak mendukung pengembangan perkebunan  
 (seperti misalnya kawasan sempadan sungai,  
 kawasan banjir, lereng curam, dan tanah yang  
 tidak sesuai untuk perkebunan, termasuk lahan  
 gambut, dll.). 
 
Pemeriksaan lapangan ini dapat dilakukan dengan 
menggunakan kombinasi pesawat tanpa awak yang 
terbang rendah atau drone, dan dengan pengecekan 
langsung ke kawasan pengembangan. 
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ICLUP yang diusulkan harus diperiksa oleh tenaga 
ahli ilmu konservasi independen serta melalui 
prosedur penjaminan kualitas Kelompok Pengarah 
Pendekatan SKT (lihat Modul 7) untuk memastikan 
bahwa langkah-langkah yang dijelaskan di fase 
metodologi Pendekatan SKT ini dijalankan dengan 
sebagaimana mestinya. Banyak sumber yang dapat 
digunakan untuk membantu menyusun rencana 
konservasi, termasuk sumber-sumber berikut ini. 
 

• Bentrup, G. (2008) Conservation  
 buffers: design guidelines  
 for buffers, corridors, and  
 greenways. General Technical  
 Report SRS-109. Asheville, NC:  
 Department of Agriculture,  
 Forest Service, Southern  
 Research Station. Tersedia di:  
 www.srs.fs.usda.gov/pubs/33522 
• Kementerian Sumber Daya  
 dan Alam Sekitar Malaysia  
 (2009). Managing Biodiversity  
 in the Landscape: Guidelines   
 for planners, decision-makers  
 and practitioners. Tersedia di:  
 www.hcvnetwork.org/ 
 resources/folder.2006-09-  
 29.6584228415/Guideline_Man_ 
 BioD_landscape_090519.pdf 
• Zoological Society of London.  
 (2011). A Practical Handbook  
 for Conserving High  
 Conservation Value Species  
 and Habitats within oil palm  
 landscapes. Tersedia di:  
  www.hcvnetwork.org/

resources/folder.2006-09-
29.6584228415/ZSL%20Prac-
tical%20Handbook%20for%20
Conserving%20HCV%20
species%20-%20habitats%20
within%20oil%20palm%20
landscapes_Dec%202011.pdf 
 

Rencana Pemanfaatan Lahan dan Konservasi Terpadu yang Diusulkan

 Kawasan Konservasi yang diusulkan

 Pemanfaatan Lahan Masyarakat & Pengembangan Potensial

https://www.hcvnetwork.org/resources/folder.2006-09-29.6584228415/Guideline_Man_BioD_landscape_090519.pdf
https://www.hcvnetwork.org/resources/folder.2006-09-29.6584228415/ZSL%20Practical%20Handbook%20for%20Conserving%20HCV%20species%20-%20habitats%20within%20oil%20palm%20landscapes_Dec%202011.pdf
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Decision Tree. Langkah pertamanya adalah  
mengecek lapisan NKT pada patch yang 
teridentifikasi untuk pengecekan pra RBA 
untuk melihat apakah patch tersebut telah 
dikategorikan sebagian atau secara keselu-
ruhan sebagai kawasan NKT, atau mengecek 
apakah penilaian NKT/SKT terpadu telah 
melaksanakan survei lapangan di patch-patch 
tersebut. Penilaian ini membantu memutus-
kan apakah patch hutan yang lebih kecil 
harus dikonservasi atau disiapkan untuk 
kegiatan pengembangan. 
 
Karena untuk melakukan RBA secara menyeluruh 
memerlukan sumber daya dengan tingkat spesialisasi 
tertentu, maka sebelum melakukan RBA disarankan 
untuk melakukan pra RBA secara cepat untuk 
menentukan apakah ada hambatan lingkungan 
atau sosial terhadap kegiatan pengembangan patch. 
Jika terdapat hambatan yang demikian, maka patch 
tersebut dimasukkan untuk konservasi dan tidak 
diperlukan penilaian lebih lanjut lagi. Maka dari itu, 
tujuan inti pengecekan Pra RBA ini adalah untuk 
memastikan bahwa hanya patch kunci yang men-
jalani proses RBA secara keseluruhan.

Lampiran:  
Metodologi Pengece-
kan Pra Penilaian 
Keanekaragaman 
Hayati Secara Cepat 
(Pra RBA) 
  
Oleh Rob McWilliam (TFT) dan Grant Rosoman 
(Greenpeace). 
 
 
 

PENDAHULUAN  
  

Penilaian Keanekaragaman Hayati Secara  
Cepat (RBA) dirancang sebagai suatu proses  
kehati-hatian terhadap nilai keanekaragaman 
hayati penting mungkin tidak terekam pada  
patch individual melalui penilaian NKT atau-
pun ambang batas yang digunakan pada  

“Maksimalkan tingkat konektivitas antar patch  
  melalui pembuatan koridor, keterhubungan dan  
  batu loncatan pada lanskap.”

Versi 2.0: Agustus 2017
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Gambar 16: Proses pengambilan keputusan Pra RBA

Patch teridentifikasi untuk RBA berdasarkan
Decision Tree (Tahap 8 pada Decision Tree)

 

Konservasi Indikatif
(misalnya lereng, 

sungai, lahan basah)

Apakah patch memiliki atribut yang 
membatasi pengembangan?

Enclave indikatif
(alasan pemanfaatan 

oleh masyarakat)

Laksanakan RBA
(Tahap 10 pada 
Decision Tree)

Pengecekan Pra RBA
(Tahap 9 pada 
Decision Tree)

YA

YA TIDAK
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DILAKSANAKAN 
PENGECEKAN PRA RBA 
  
Pra RBA ini normalnya dilaksanakan oleh 
staf operasional perusahaan yang biasanya 
ditempatkan pada lokasi pengembangan. 
Atribut-atribut yang dipilih untuk ditinjau 
pada saat pra RBA teridentifikasi dengan 
mudah dan dengan demikian pelaksanaan 
penilaian ini tidak perlu dilakukan oleh 
tenaga ahli. 
 
Pra RBA dilaksanakan dengan cara berjalan 
melintasi patch, seperti misalnya sepanjang 
aksis jarak terpanjang atau di sekitar patch 
hutan untuk meningkatkan peluang  
mendapatkan variasi terbesar sebagaimana 
ditunjukkan pada Gambar 17. Rute jalur  
lintasan harus ditentukan menggunakan  
SIG dan diunggah ke alat GPS agar dapat 
diikuti oleh penilai. Gambar 17: Contoh seleksi aksis panjang melalui suatu patch

Versi 2.0: Agustus 2017
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MENGIDENTIFIKASI DAN 
MENDOKUMENTASIKAN 
ATRIBUT-ATRIBUT KUNCI 
  
Selama melintasi jalur, penilai mengamati dan  
mendokumentasikan keberadaan atribut kunci  
yang mencakup hal-hal berikut ini: 
 
• Karakteristik lingkungan di dalam patch, termasuk  
 di dalamnya keberadaan badan air atau lereng. 
• Bukti adanya aktivitas masyarakat lokal yang  
 belum lama dilakukan, seperti misalnya  
 pengambilan hasil hutan. 
• Keberadaan jalur-jalur akses, seperti misalnya  
 jalan atau jalur setapak yang digunakan sehari-hari. 
• Infrastruktur seperti misalnya pemukiman  
 penduduk. 
• Pemanfaatan lahan yang lain, misalnya  
 pemanfaatan semi permanen seperti ladang  
 atau kebun. 
• Isu mengenai aksesibilitas. 
 
Selama melintasi jalur, penilai harus mengambil foto 
setiap atribut kunci dan mencatat koordinat GPS-nya 
serta setiap pengamatan yang ada pada formulir yang 
terdapat pada bagian akhir lampiran ini. 

MENGANALISIS  
HASIL PENGECEKAN  
PRA RBA 
  
Proses keputusan yang ditunjukkan pada Gambar 18 
digunakan untuk memproses temuan-temuan yang 
didokumentasikan selama pra RBA. Atribut yang 
ditunjukkan pada setiap tahap diurutkan berdasar-
kan nilai pentingnya. Sebagai contoh, jika suatu patch 
memiliki sungai yang melintasi kawasan tersebut, 
maka patch tersebut memiliki nilai penting tertinggi 
dan harus dikonservasi.

Versi 2.0: Agustus 2017
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Apakah patch memiliki sungai dengan 
lebar lebih dari 2 m?

 

Apakah patch memiliki lereng yang curam dan
dapat membatasi kegiatan pengembangan?

Apakah dalam patch terdapat bukti pemanfaatan 
lahan oleh masyarakat selama 12 bulan terakhir?

RBA Indikatif
Pengembangan

Tambahkan pada 
peta pemanfaatan 
lahan partisipatif

RBAEnclave Enclave

Pengembangan
IndikatifKonservasi Indikatif 

Apakah patch memiliki rawa/lahan basah permanen?

 Apakah masyarakat lokal berkehendak untuk 
melanjutkan pemanfaatan terhadap patch tersebut?

Apakah patch memiliki jalur atau akses yang digunakan 
sehari-hari (jalan dan jalur setapak) yang dapat 

membatasi pengembangan?

Apakah patch memiliki jarak dekat dengan infrastruktur 
atau pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu konservasi 

patch hutan (misalnya kegiatan pertambangan)?

Gambar 18: Proses pengambilan keputusan Pra RBA 

YA

YA

YA YA

YA

YA YA

TIDAK

TIDAK

TIDAK

TIDAK

TIDAK

TIDAK

TIDAK

YA

YA

TIDAK

Apakah terdapat 
nilai-nilai konservasi?

Apakah patch memiliki sungai dengan 
lebar lebih dari 2 m?

 

Apakah patch memiliki lereng yang curam dan
dapat membatasi kegiatan pengembangan?

Apakah dalam patch terdapat bukti pemanfaatan 
lahan oleh masyarakat selama 12 bulan terakhir?

RBA Indikatif
Pengembangan

Tambahkan pada 
peta pemanfaatan 
lahan partisipatif

RBAEnclave Enclave

Pengembangan
IndikatifKonservasi Indikatif 

Apakah patch memiliki rawa/lahan basah permanen?

 Apakah masyarakat lokal berkehendak untuk 
melanjutkan pemanfaatan terhadap patch tersebut?

Apakah patch memiliki jalur atau akses yang digunakan 
sehari-hari (jalan dan jalur setapak) yang dapat 

membatasi pengembangan?

Apakah patch memiliki jarak dekat dengan infrastruktur 
atau pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu konservasi 

patch hutan (misalnya kegiatan pertambangan)?

Gambar 18: Proses pengambilan keputusan Pra RBA 

YA

YA

YA YA

YA

YA YA

TIDAK

TIDAK

TIDAK

TIDAK

TIDAK

TIDAK

TIDAK

YA

YA

TIDAK

Apakah terdapat 
nilai-nilai konservasi?

“Tujuan Pra RBA ini adalah 
untuk mengidentifikasi 
segala rintangan bagi 
kegiatan pengembangan 
dan operasional. Rintangan 
ini dapat mencakup lereng 
yang curam dan kawasan 
lahan basah, serta berbagai 
karakteristik yang dengan 
mudah dapat teridentifikasi 
dan mengindikasikan  
perlunya kawasan tersebut 
dikonservasi...”

Versi 2.0: Agustus 2017
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Atribut
Nomor 

foto
Keterangan dan pengamatan

Keberadaan 
(Ya/Tidak)

Lokasi GPS

Lintang Bujur

Keberadaan sungai 
permanen dengan 
lebar >2 m

Keberadaan sungai 
musiman dengan 
lebar >2 m

Keberadaan mata air

Keberadaan rawa  
atau kawasan yang  
tergenang air secara 
permanen

Keberadaan  
lereng curam  
yang membatasi 
pengembangan

Bukti pemanfaatan 
lahan oleh  
masyarakat selama  
12 bulan terakhir

Keberadaan jalur akses 
yang digunakan secara 
teratur

Keberadaan  
pemanfaatan lahan  
lain yang mengganggu 
konservasi atau 
pengembangan

Aspek lokasi dan  
aksesibilitas

Pengamatan lain  
(termasuk hidupan  
liar dan tumbuhan)

Sungai permanen adalah sungai yang 
memiliki aliran terus menerus di  
sebagian badan sungainya, setidaknya 
selama enam bulan setiap tahun.

Sungai musiman merupakan sungai  
yang hanya ada pada jangka waktu  
pendek setelah terjadi hujan.

Mata air didefinisikan sebagai kondisi 
alami di mana air mengalir menuju  
permukaan tanah dari dalam tanah.

Rawa merupakan kawasan yang penuh 
dengan air secara permanen atau  
musiman dan dikelilingi oleh hutan.

‘Lereng curam’ memiliki definisi yang 
beragam berdasarkan jenis tanamannya 
dan harus ditentukan berdasarkan input 
dari pemilik kawasan pengembangan. 
Untuk kawasan pengembangan  
tanaman kelapa sawit, standar RSPO 
mendefinisikan lereng curam memiliki 
kemiringan 25 derajat atau lebih.

Contohnya adalah kawasan yang telah  
digunakan oleh masyarakat sebagai 
kebun atau pengumpulan material  
untuk mendirikan pemukiman.

Contohnya adalah jalan dan jalan setapak 
yang sering digunakan untuk menuju 
kawasan tersebut atau kawasan lain.

Sebagai contoh jika patch tersebut  
berada di tengah-tengah kawasan  
tambang.

Jika patch tersebut tidak dapat  
dijangkau dan oleh karenanya tidak akan 
dikembangkan, maka penilaian tidak perlu 
dilakukan. Lebih baik patch tersebut 
ditetapkan untuk dikonservasi atau  
dibiarkan saja sebagai lahan masyarakat 
jika telah teridentifikasi demikian.

Formulir Kajian Pengecekan Pra RBA
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Dengan rampungnya Decision Tree Analisis Patch Hutan 
SKT, output selanjutnya adalah Rencana Pemanfaatan 
Lahan dan Konservasi Terpadu (ICLUP) yang diusulkan. 
Pada tahap ini, rencana tersebut masih merupakan 
‘usulan’ karena Persetujuan atas Dasar Informasi  
di Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dari pemegang hak  
adat untuk semua kategori pemanfaatan lahan, 
baik konservasi maupun perkebunan, masih harus 
difinalisa sikan. Akan tetapi, karena proses partisipatif  
telah digunakan pada penyusunan ICLUP yang  
diusulkan, termasuk di dalamnya integrasi dengan 
rencana pemanfaatan lahan masyarakat, diharapkan 

akan ada pemahaman dan dukungan awal terhadap 
rencana keseluruhan tersebut dan batas berbagai 
kategori pemanfaatan lahan juga akan disetujui dan  
dipetakan. Persetujuan oleh masyarakat dan pemerintah  
lokal dan dukungan terhadap ICLUP kemungkinan 
besar akan bergantung pada manfaat dan insentif yang  
diberikan dalam ‘paket’ atau kontrak sosial yang  
mengusulkan rencana tersebut. Kontrak sosial (kesepa-
katan produksi-proteksi) perlu mencakup seluruh 
ICLUP dan mengikutsertakan kawasan yang ditanami, 
kawasan pertanian masyarakat, lahan masyarakat  
dan kawasan konservasi.

Untuk mencapai konservasi jangka panjang kawasan 
hutan SKT, terdapat sejumlah pertimbangan penting 
yang harus turut diperhitungkan: pengelolaan dan 
pemantauan kawasan-kawasan tersebut; manfaat 
dan insentif untuk masyarakat; dan pendanaan 
pengelolaan kawasan konservasi dan insentif bagi 
masyarakat. Harus diperhatikan bahwa mulai dari 
titik ini terdapat integrasi dengan kawasan NKT  
(termasuk lahan gambut dan kawasan sempadan 
sungai) dan kawasan perlindungan dan pemanfaatan  
oleh masyarakat untuk memastikan berjalannya 
konservasi, pengelolaan dan pemantauan. Walaupun 
tidak berisi panduan teknis, bagian ini memberikan 
gambaran umum mengenai perlindungan hutan SKT 
dan kawasan NKT untuk dapat dibahas lebih lanjut.

BAGIAN C

Melindungi hutan SKT 
dan kawasan NKT:
Memperkenalkan 
Fase 3 proses  
Pendekatan SKT 
  
Oleh David Hoyle (Proforest), Grant Rosoman 
(Greenpeace), Paulina Villalpando (HCVRN) dan 
Patrick Anderson (FPP), dengan masukan dari 
anggota besar NKT-SKT-FPIC terpadu dan  
Kelompok Kerja Perlindungan.

Foto: Ulet Ifansasti ©

“Untuk mencapai  
konservasi jangka  
panjang kawasan hutan 
SKT, terdapat sejumlah  
pertimbangan penting 
yang harus turut diper-
hitungkan: pengelolaan 
dan pemantauan kawasan-
kawasan tersebut;  
manfaat dan insentif 
untuk masyarakat; dan 
pendanaan pengelolaan 
kawasan konservasi dan 
insentif bagi masyarakat.”
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PENGELOLAAN DAN  
PEMANTAUAN KAWASAN 
KONSERVASI HUTAN SKT- NKT 
 
Hutan SKT dan kawasan NKT pada pengembangan 
perkebunan merupakan kawasan konservasi yang 
harus secara aktif dikelola dan dipantau oleh perusa-
haan dan/atau masyarakat dan tidak boleh ditelantarkan  
ataupun dieksisi. Terdapat sejumlah langkah kunci 
yang harus diikuti, yaitu sebagai berikut.  
 
• Kesadaran masyarakat dan peningkatan kapasitas  
 mengenai perlunya dan fungsi kawasan konservasi  
 NKT-SKT (untuk mengatasi perhatian masyarakat  
 mengenai konservasi). 
• Kesepakatan dan komunikasi yang jelas mengenai  
 kepenguasaan dan batas kawasan konservasi  
 tersebut. 
• Demarkasi lokasi (dilakukan bersama dengan  
 masyarakat). 
• Penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan  
 yang mudah dan praktis yang disusun melalui  
 perencanaan konservasi dengan partisipasi penuh  
 dari masyarakat setempat.  
• Klarifikasi mengenai peran dan kapasitas staf  
 perusahaan yang relevan, tenaga ahli independen  
 atau kontrak, masyarakat dan pemangku  
 kepentingan lain, dalam pengembangan dan  
 pelaksanaan rencana pengelolaan dan  
 pemantauan. 

Rencana pengelolaan harus mencakup hal-hal 
berikut ini:  
• Serangkaian tujuan dan target. 
• Deskripsi dan lokasi nilai yang ada, ancaman  
 terhadapnya dan garis besar tindakan yang akan  
 diambil untuk melindungi, memelihara dan/atau  
 meningkatkan setiap nilai.  
• Zona atau kawasan yang dipetakan dengan jelas  
 untuk konservasi, pemanfaatan terbatas, mata  
 pencaharian dan penanaman pertanian.  
• Klarifikasi mengenai kegiatan yang diperbolehkan  
 atau dilarang di setiap kawasan, serta tindakan  
 yang diadopsi untuk mendorong kegiatan tersebut  
 atau menegakkan pelarangannya. 
• Klarifikasi mengenai siapa yang akan diperbolehkan  
 atau dilarang terlibat di setiap kegiatan dan/atau  
 memiliki hak untuk mengakses kawasan tertentu.  
• Penjaminan/kejelasan bahwa norma dan  
 peraturan ini berlaku terhadap semua pihak,  
 termasuk di dalamnya pengembang.  
• Struktur pengelolaan yang mengidentifikasi  
 badan yang sesuai untuk mengelola atau  
 mengelola bersama kawasan konservasi.  
• Mekanisme keluhan sederhana (sehingga  
 perselisihan pendapat mengenai status dan  
 pengelolaan tujuan kawasan konservasi di  
 dalam ICLUP dapat diselesaikan). 
• Kesepakatan mengenai cara pembagian manfaat. 
• Kesepakatan mengenai siapa yang akan  
 memantau ketaatan terhadap rencana tersebut. 
 
Kemungkinan besar terdapat setidaknya tiga tipe 
kawasan konservasi: kawasan yang bertumpang tindih 
dengan lahan masyarakat dan dikelola bersama 
dengan masyarakat; kawasan yang telah diserahkan 
masyarakat ke pengembangan (walaupun untuk  
konservasi); dan kawasan yang tidak bertumpang 
tindih dengan lahan masyarakat. Akan tetapi,  
untuk semua kasus tersebut direkomendasikan 
bahwa rencana pengelolaan disepakati oleh semua 
masyarakat lokal terdampak (termasuk pemegang 
hak dan masyarakat yang dekat dengan kawasan)  
dan pemangku kepentingan kunci lain seperti  
misalnya pemerintah lokal. Rencana pengelolaan  
harus berasal dari dan diintegrasikan ke dalam  
kontrak sosial antara masyarakat dan pengembang. 
 
Rencana pengelolaan dan pemantauan juga akan 
mengklarifikasi peran dan tanggung jawab, termasuk 
di dalamnya kawasan dan kegiatan mana yang akan 
dipegang dan dikelola masyarakat; kawasan dan 
kegiatan mana yang akan dipegang dan dikelola oleh 
pengembang eksternal; kawasan dan kegiatan mana 
yang akan dipegang dan dikelola oleh pihak ketiga, 
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misalnya lembaga pemerintah atau LSM; dan, jika  
ada, pengaturan bagaimana yang akan dibuat  
untuk pengelolaan bersama. Rencana ini juga akan 
mendeskripsikan bagaimana kepenguasaan lahan 
akan diterapkan untuk mengamankan pengelolaan 
ini, serta implikasi hukum, mata pencaharian, budaya 
dan hak yang muncul karena pengaturan ini. 
 
Karena bergantung pada Persetujuan atas Dasar 
Informasi di Awal Tanpa Paksaan dari masyarakat 
mengenai rencana partisipatif pengelolaan dan  
pemantauan, harus dilakukan tindakan-tindakan yang 
sesuai secara budaya untuk: 
 
• melatih anggota masyarakat dan staf perusahaan  
 mengenai teknik pemantauan; 
• secara bersama menentukan baseline; 
• mengukur perubahan terkait baseline; 
• mengidentifikasi ancaman bersama-sama; dan 
• Menentukan langkah-langkah untuk mendorong  
 dan menegakkan rencana yang telah disepakati  
 dan memelihara atau meningkatkan nilai-nilai  
 yang telah teridentifikasi. 
 
Pengembang juga harus berbagi informasi yang 
diperoleh dari penginderaan jauh dan pemantauan di 
luar lokasi lainnya dengan pemangku kepentingan 
lain.  
 
Toolkit ini tidak membahas lebih rinci mengenai 
pengelolaan dan pemantauan kawasan hutan  
SKT- konservasi NKT karena telah terdapat banyak 
sekali panduan1 dan pustaka spesialis mengenai 
pengelolaan kawasan yang dilindungi.2 Kelompok  
kerja Pendekatan SKT, bersama dengan HCV Resource 
Network, akan mempertimbangkan lebih lanjut dan 
merekomendasikan panduan tambahan, jika 
diperlukan. 
 

 

MANFAAT DAN INSENTIF 
 
Paket insentif dan manfaat yang ditawarkan kepada 
masyarakat diperlukan untuk  mengatasi prasyarat 
terkait tindakan substitusi dan kompensasi untuk 
pemanfaatan dan manfaat yang sebelumnya ada 

(termasuk di dalamnya manfaat potensial di masa 
mendatang) dari kawasan konservasi. Harus dipahami 
bahwa tanggung jawab perlindungan hutan SKT dan 
kawasan NKT di dalam lanskap tidak sepenuhnya 
berada di tangan pelaku lokal, tetapi juga bagian dari 
tanggung jawab global yang jauh lebih luas lagi. Paket 
ini harus fleksibel untuk dapat memenuhi kebutuhan 
berbagai lanskap dan masyarakat. Paket ini juga harus 
mencakup insentif dan manfaat yang ditargetkan 
pada tingkat komunal, serta bagi keluarga tergantung 
pada status hak kepemilikan dan pemanfaatan lahan 
secara adat. 
 
Tergantung pada kebutuhan dan preferensi masyarakat 
yang berpartisipasi, paket insentif dan manfaat harus 
disepakati sebagai bagian integral dari kontrak sosial 
(produksi-proteksi). Manfaat dan insentif potensial 
dapat mencakup hal-hal berikut ini. 
 
• Dukungan terhadap kepastian kepenguasaan  
 dan pengakuan terhadap hak lahan adat. 
• Dukungan terhadap mata pencaharian masyarakat,  
 termasuk di dalamnya pemanenan Hasil Hutan  
 Bukan Kayu, kegiatan ekonomi alternatif dan  
 ketahanan pangan yang diperkuat.  
• Mendukung kawasan pertanian dan perkebunan  
 untuk meningkatkan produktivitas di kawasan  
 yang ada dan mencegah perlunya ekspansi ke  
 lahan-lahan hutan SKT. 
• Dukungan terhadap akses ke pasar dan rantai  
 pasok, termasuk di dalamnya sertifikasi, premi  
 dan akses yang lebih diutamakan. 
• Dukungan sosial dan infrastruktur untuk  
 meningkatkan institusi kesehatan, pendidikan  
 dan masyarakat. 
• Memungkinkan perlindungan jangka panjang bagi  
 kawasan-kawasan dengan cara memastikan status  
 hukum, mendukung peraturan desa dan membuat  
 kesepakatan konservasi masyarakat. 
• Menyediakan lapangan pekerjaan sebagai bagian  
 dari mengamankan dan mengelola kawasan hutan  
 SKT- konservasi NKT (seperti misalnya penjaga  
 atau pemantau hutan). 
• Pembayaran langsung untuk konservasi, termasuk  
 di dalamnya sewa, pembayaran untuk jasa  
 ekosistem (payment for ecosystem services/PES)  
 dan pembayaran dari skema Pengurangan Emisi  
 dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+). 
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1   contohnya HCVRN Common Guidance for the Management and 
Monitoring of High Conservation Values www.hcvnetwork.org/
resources/cg-management-and-monitoring-2014-english

2   contohnya IUCN best practice guidelines for protected areas -  
www.iucn.org/theme/protected-areas/publications/best-practice-
guidelines
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suatu mekanisme untuk memberikan pendanaan 
tambahan. Kelompok Kerja akan bekerja sama 
dengan berbagai pemangku kepentingan tenaga ahli, 
termasuk di dalamnya spesialis di bidang pendanaan 
sosial, kawasan yang dilindungi dan konservasi, untuk 
mengetahui dan mengevaluasi kesempatan paling 
sesuai untuk mengamankan pendanaan tambahan. 
Sumber-sumber yang akan digali termasuk: 
 
• pendapatan yang dihasilkan di lokasi dari  
 pariwisata, pengumpulan HHBK, dan  
 Pembayaran dari Jasa Ekosistem (PES); 
• kontribusi dari pelaku rantai pasok, termasuk  
 di dalamnya pedagang, produsen, peritel dan  
 konsumen;  
• pendanaan iklim, Green Climate Fund  
 dan REDD+; 
• donor bilateral dan multilateral; 
• investor dan lembaga keuangan; 
• taman nasional pemerintah/pihak berwenang  
 di bidang konservasi; dan 
• pemilik dan pengelola pengembangan. 
 
Diperlukan banyak sekali mekanisme pendanaan 
dan penyampaian baru jika kita membahas lebih 
jauh dari sekedar mengidentifikasi kawasan  
NKT-SKT dan mulai memastikan pelestarian dan 
perlindungan jangka panjang kawasan tersebut. 
Kelompok Kerja terbuka dan berkomitmen untuk 
mengeksplorasi semua opsi yang ada. 

• Pemantauan indikator kinerja, dan sebagai  
 langkah terakhir, penalti untuk pelanggaran  
 terhadap kontrak sosial (kesepakatan) oleh  
 setiap pihak (termasuk di dalamnya perusahaan,  
 masyarakat, dll.). 
 
Kelompok Kerja Integrasi dan Perlindungan NKT-
SKT-FPIC tengah mengawasi pengembangan alat, 
mekanisme dan tindakan untuk memastikan bahwa 
perlindungan dan pengelolaan hutan SKT-kawasan 
NKT dapat dicapai.  
 
Karena perlindungan hutan SKT-kawasan NKT 
diterapkan, pengembang, masyarakat dan pemangku 
kepentingan lain (termasuk di dalamnya pihak  
berwenang lokal) harus bekerja bersama-sama untuk 
menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan 
partisipatif yang disepakati (lihat penjelasan di atas). 
Rencana ini harus mengikuti siklus tinjauan yang  
telah ditentukan dan harus adaptif untuk dapat belajar 
dari pengalaman pelaksanaan. 
 
  

PENDANAAN PERLINDUNGAN 
KAWASAN HUTAN SKT DAN 
KONSERVASI NKT 
  
Konservasi NKT-SKT memerlukan sumber daya 
yang tidak sedikit, tidak hanya untuk pengelolaan 
kawasan yang dilindungi, tetapi juga untuk memas-
tikan bahwa manfaat dan insentif masyarakat yang 
diatur dalam kontrak sosial dapat diberikan.  
 
Perusahaan dan pengembang proyek perlu untuk 
membayar beberapa biaya terkait pencapaian dan 
dukungan bagi konservasi, serta biaya untuk 
memastikan pengelolaan dan pemantauan yang kuat 
terhadap lokasi konservasi. Akan tetapi, jika nilai 
penting yang ditemukan di lokasi tersebut akan 
dilindungi dan ditingkatkan, maka perlu ditemukan 
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