
RINGKASAN MANAGEMEN PLAN 

PT. KARYA LESTARI 

                 

     

A. DATA PEMEGANG IZIN                  : 

a. Nama IUPHHK : PT. Karya Lestari ( PT. KL ) 

b.  SK IUPHHK/Tanggal : 846/Kpts-VI/1999 Tanggal  8 Oktober 1999 

c. Masa Berlaku : 55 Tahun 

d. Luas Areal : 49.123 Hektar. 

e. Lokasi Areal : Desa Long Beliu, Kec. Kelay, Kab. Berau 

  Prov. Kalimantan Timur. 

 

f.  Akte Pendirian Perusahaan :  Nomor 22 tanggal 21 Januari 1999, Notaris 

Laden Mering, SH, telah disahkan oleh Menteri 

Kehakiman dan HAM berdasarkan Keputusan 

No. C2-6454 HT.01.01.Th 1989 tanggal 22 Juli 

1989 

 

g.  Akte Perubahan terakhir : Akte Nomor 05 tanggal 9 Desember 2021, 

Notaris  Aji Rini Fitriani SH, M.kn 

 

h. Alamat Kantor                             

 

- Kantor Pusat : Jl. Kartini No.26 Samarinda 

 Telp. (0541) 742756,748460,739088 

 Fax. (0541) 205322, 739088 

                                                   

-  Kantor Perwakilan :   Jl. Dr. Saharjo 181 A/B Kelurahan Manggarai 

Selatan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan 

  Telp.(021) 8307679,8308331 

  Faksimili : 021-8311558 

   

-  Kantor Cabang :  Jl. Durian III Perum Berau Indah Blok D15 No. 4 

Tanjung Redeb-Kabupaten Berau.  Telp (0554) 

2027310 

 

l.   Jenis Kayu yang Diproduksi; Kel. Meranti (95%), Rimba Campuran (5%)  

m. Industri Primer Terkait      :   Sawmill PT. Agung Sejahtra Bhakti. (PT.ASB) 

 

 

 

 



B. VISI,  MISI dan TUJUAN PERUSAHAAN  : 

Visi  : 

Melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari guna menjamin keberlangsungan 

fungsi produksi, lingkungan dan sosial melalui penerapan manajemen kawasan, 

manajemen hutan dan manajemen kelembagaan yang mengembangkan pola 

kemitraan dengan masyarakat sekitar hutan. 

 

 

Misi  : 

 
 

1. Membangun perusahaan yang sehat dan profesional dengan dukungan sumber 

daya manusia yang berkompeten. 

2. Melaksanakan pemanfaatan hasil hutan yang didasarkan pada kemampuan 

sumber daya hutan yang dikelola. 

3. Melaksanakan tanggung jawab lingkungan dan sosial sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dalam pengelolaan hutan secara lestari. 

 

 
Tujuan: 
 

1. Tercapainya aktivitas usaha pemanfaatan hasil hutan berlandaskan prinsip 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari secara totalitas dan berkesinambungan 

dengan dukungan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan Sumber Daya 

Hutan yang dikelola secara lestari.  

 

2. Turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan & program Pemerintah 

dibidang ekonomi, khususnya di bidang Kehutanan yang menjamin kelestarian 

produksi, lingkungan dan sosial melalui penerapan manajemen kawasan, 

manajemen hutan dan manajemen kelembagaan. 

 

3. Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan lingkungan 

sosial masyarakat sekitar hutan dalam upaya tercapainya pengelolaan hutan 

lestatri dan kelestarian usaha dibidang kehutanan. 

 

 

C. RENCANA PENGELOLAAN HUTAN 

1. Perencanaan Hutan 

a. RKUPHHK (Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) 

PT. Karya Lestari telah mendapatkan persetujuan RKUPHHK-HA  Periode 

2022-2031 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor: SK.3247/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 Tanggal 22 Mei 2020. 

No Kegiatan Satuan Sasaran 

 

Keterangan  

Pencapaian 



No Kegiatan Satuan Sasaran 

 

Keterangan  

Pencapaian 1. Sistem Silvikultur - Terlaksananya pelaksanaan 
sistem silvikultur TPTI pada 

seluruh areal efektif untuk 
produksi. 

- Sesuai dengan tahap an 
Sistem silvikultur Tebang 

Pilih Tanam Indonesia (TPTI)  

2. Penataan Areal Kerja 

a. Tata Batas Areal 

Kerja & Pemetaan 

 

Km 

 

Terselesaikannya kegiatan 

penataan batas areal dan 
mendapatkan SK Penetapan 
batas areal,  pemeliharaan batas 

areal kerja dan pemetaan. 
 

- Pelaksanaan tata batas 

melalui konsultasi dan 
koordinasi dengan Ditjen 
Planologi Kehu tanan dan 

Tata Lingkungan, BPKH Unit 
IV Samarinda, Dishut Prov. , 
KPHP Berau Barat dan 

Pemerintah Kabupaten. 

b. Penataan Areal 

Kerja 

Ha Tertatanya areal kerja sesuai 

rencana PAK 2022 – 2031. 

 

  

- Pembagian areal efektif Blok 

RKT, dan petak-petak 
tebangan; 

 

c. Inventarisasi 

Tegakan  

Ha 

 

 Terlaksananya kegiatan ITSP 

Tahun 2022 – 2031.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ITSP dilakukan dengan 

metode sensus (Intensi tas 
Sampling 100 %). 

  Ha  Terlaksananya kegiatan IHMB 
tahap 2 pada tahun 2020 di 
seluruh areal IUPHHK untuk 

mengetahui sediaan tegakan 
hutan (standing stock) secara 

periodik sebagai dasar dalam 
penyusunan dokumen 
RKUPHHK guna mewujudkan 

pengelolaan hutan lestari 

- Pelaksanaan IHMB 
berpedoman kepada 
Permenhut No. P.33/ 

Menhut-II/2014. 

d Pembukaan 
Wilayah Hutan 

 

   Km 

 

Terlaksananya pembuatan, & 
pemeliharaan jalan angkutan 
kayu tahun 2022 – 2031. 

 

- Jalan utama lebar 12 meter 
dan jalan cabang 8 meter 

- Koridor melewati areal 

IUPHHK-HA  PT Gunung 
Gajah Abadi 

 

3 Penebangan Ha 

& 

m3 

Terlaksananya penebangan 

Tahun 2022 – 2031 dengan 
capaian minimal 70 % dari target 
Rencana Penebangan. 

 

- Pemanenan (harvest ing) 

dilakukan secara mekanis 
dengan meto de pemanenan 
ramah lingkungan (RIL) 



No Kegiatan Satuan Sasaran 

 

Keterangan  

Pencapaian 4. Pembinaan 
Hutan 

Ha Terlaksananya kegiatan 
pembinaan hutan sistem 

silvikultur TPTI dan Penanaman 
Areal Non Hutan dengan rencana 
2022 – 2031 : 

 

 Pengadaan Bibit : 1.029.692 

Btg 

 Pengayaan         :    2.858 Ha 

 Rehabilitasi         : 408.90 Ha  

 Kanan Kiri Jalan   :      400 Ha 

 Pemeliharaan I    :   2.658 Ha 

 Pemeliharaan II  :    2.558 Ha 

 Pemeliharaan III :    2.262 Ha 

 Pemeliharaan V   :    1.791 Ha 

 

 

  

  

- Penanaman pengayaan 
/rehabilitasi didasarkan pada 

hasil identifikasi kerusakan 
tegakan pas ca pemanenan 
dengan mengunakan teknik 

SILIN. 

- Pengadaan bibit dengan cara 
generative dan vegetative 

dengan menggunkan sumber 
benih unggul jenis target 

SILIN diantaranya Shorea 
leprosula, Shorea parvifolia, 
Shorea johorensis, Shorea 

platyclados,Shorea 
macropylla dan Shorea 
stenoptera dan jenis lainnya 

untuk kegiatan rehabilitasi 
dan kelola social 

- Kegiatan pemeliharaan 

tanaman SILIN dilakukan 
pada tahun 1,2,3,dan tahun 
ke 5 

 

5. Perlindungan dan 
Pengamanan 

Hutan 

Ha  Pengamanan dan perlindungan 
hutan dari gangguan pencurian 

kayu, perambahan hutan, keba 
karan hutan, dan perburuan 
satwa dilindungi pada  seluruh 

areal IUPHHK seluas  ± 49.123  
Ha. 

- Dibentuk organisasi 
pengamanan dan per 

lindungan hutan; 
-  Bekerjasama dengan   

masyarakat dalam me 

nangani   gangguan hu tan.  

6. Pengolahan dan 
Pemasaran Hasil 
Hutan 

m3  Penjualan kayu hasil produksi 
sesuai RKT, dengan rencana 
pemasaran tahun 2022 – 2031. 

 

Pemasaran hasil hutan kayu ke 
industri pengo lahan kayu hilir  
di dalam negeri dan pasokan 

lokal 



No Kegiatan Satuan Sasaran 

 

Keterangan  

Pencapaian 7. Organisasi dan 
Ketenaga 

kerjaan 

Orang  Mendayagunakan tenaga 

kerja yang ada seoptimal 
mungkin untuk mencapai 
tujuan perusahaan; 

 Perekrutan tenaga kerja 
diupayakan berasal dari 

daerah setempat sesuai 
dengan kualifikasi yang 
diperlukan. 

 Kebutuhan Tenaga Kerja 
Teknis / GANISPHPL secara 

jumlah dan kualifasi peraturan 
GANISPHPL sudah terpenuhi. 

 Menerapkan Sistem 

Manajemen Keselamatan & 
Kesehatan Kerja; 

 Melaksanakan kegiatan 
monitoring & evaluasi melalui 

mekanisme pelaporan & 
internal audit 

 

 

 

- Melakukan perekrutan 
tenaga kerja baru yang 

memenuhi kualifikasi 

- Melakukan training untuk 
memenuhi kebutuhan Ganis 

PHPL dan dalam rangka 
peningkatan kompetensi 
SDM; 

 

8. Kelola Sosial  Desa  Lokasi  Desa Long Beliu 

 Prioritas kegiatan : tata batas 
dengan lahan masyarakat, 

pengembangan kesepakatan, 
kerjasama kemitraan, 
penerimaan tenaga kerja 

lokal, dan pengembangan 
kemitraan dengan masyarakat 

untuk usaha produktif. 

- Pengelolaan sosial dilakukan 

dalam rangka mewujudkan 
PHPL; 

- Dilakukan melalui proses 

partisipatif dan transparansi. 
 

   9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Penelitian & 

Pengembangan 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 Pola Pemanfaatan Kawasan 

Dampak pemanfaatan hutan 
terhadap potensi dan 

penyebaran HHBK 
 Penelitian dan pengembangan 

kemitraan dengan 

masyarakat, khususnya para 
peladang. 

 Studi karakteristik pohon 
induk. 

 Eksplorasi    jenis   kayu yang 

saat ini belum termasuk jenis 
niagawi; 

 Kegiatan Litbang lain sesuai 
kebutuhan. 

 
 
 

 
 

 

 

Litbang  diprioritaskan pada 
kepentingan aplikatif bagi 
pengembangan hutan alam 

produksi lestari, baik dari aspek 
produksi, ekologi, mau pun 
sosial.  Dilaksanakan secara 

mandiri dan atau dengan 
bekerjasama dengan pihak lain 
yang berkompeten.   

 

 

 

 

 

 

 

 



No Kegiatan Satuan Sasaran 

 

Keterangan  

Pencapaian 10. Pendidikan & 
Pelatihan 

Paket Pendidikan dan pelatihan PHPL, 
CoC,  Reduced Impact Logging, 

pemetaan partisipatif, 
pengembangan masyarakat 
(community development),  
pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan; 

- Mengirimkan SDM ke 

pelatihan yang dise 
lenggarakan instansi yang 

terkait. 

- Melakukan In  House 
Training. 

11. Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana 

Paket Pemeliharaan Base Camp, camp 
kerja, perumahan karyawan, 
sarana pendidikan, tempat 

ibadah, klinik kesehatan, sarana-
prasarana angkutan, Pemadam 
Kebakan dsb. 

 

Perawatan dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana.  

Pengadaan sarana baru untuk 

mengganti yang rusak.  

12. Pengelolaan dan 
Pemantauan 

Lingkungan 

 Paket  Konservasi tanah dan air 

 Pengelolaan dan pemantauan 
kawasan lindung, areal tidak 

efektik dan areal efektif 
produksi. 

 Pengelolaan Limbah B3 

 Pembinaan tanaman unggulan 
setempat 

 

- Pengelolaan    dan pe 
mantauan lingkungan 

berdasarkan dokumen RKL-
RPL; 

- Pelaporan    hasil pengelolaan 

dan pemantauan lingkungan 

13 Sertifikasi PHPL Paket Tercapainya PHPL di Unit 
Manajemen PT KARYA LESTARI 

yang dibuktikan dengan 
diperolehnya sertifikat PHPL  
Mandatory, dari Lembaga Penilai 

PHPL yang diakreditasi oleh 
Komite Akreditasi Nasional (KAN) 
dan Skema Voluntary dari FSC® 

(FSC Licence Code FSC-
C131938) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Pencapaian sertifikasi PHPL 
dilaksanakan dengan memenuhi 

kriteria dan indikator PHPL 
skema mandatory dan Voluntary 
standar FSC® (FSC Licence 

Code FSC-C131938) 

 

14. Pendapatan dan 
Pengeluaran 

 Rp. -  

- Penjualan kayu  

- Investasi dan biaya 

operasional 

 

Rencana Penanaman Pengayaan/Rehabilitasi Areal Bekas Tebangan, Areal Non 

Produktif/Non Hutan dan Kanan Kiri Jalan PT KARYA LESTARI  Tahun 2022 - 2031  

 No 
Tahun 

Kegiatan 
Lokasi 

Kegiatan 

Penanaman (Ha) 

Pengayaan Rehabilitasi Kakija Jumlah 



Teknik SILIN 

1 2022 2021 302 40,41 40 382,41 

2 2023 2022 300 40,41 40 380,41 

3 2024 2023 300 35,79 40 375,79 

4 2025 2024 300 46,26 40 386,26 

5 2026 2025 289 43,92 40 372,29 

6 2027 2026 300 38,19 40 378,19 

7 2028 2027 171 39,90 40 250,90 

8 2029 2028 296 42,54 40 378,54 

9 2030 2029 300 39,63 40 379,63 

10 2031 2030 300 41,85 40 381,85 

JUMLAH  2.858 408,90 400 3.666,90 

 

 

 

 

 

Rencana Pemeliharaan  Tanaman  PT KARYA LESTARI  Tahun 2022 – 2031 

No 
Tahun  

Pelaksanaan 

Pemeliharaan Tanaman 

Tahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -5 

Lokasi 
RKT 

Luas 
(Ha) 

Lokasi 
RKT 

Luas 
(Ha) 

Lokasi 
RKT 

Luas 
(Ha) 

Lokasi 
RKT 

Luas 
(Ha) 

1 2022 2020 200 2018 200 - - -  

2 2023 2021 202 2020 200 2018 200 -  

3 2024 2022 300 2021 202 2020 200 -  

4 2025 2023 300 2022 300 2021 202 2018 200 

5 2026 2024 300 2023 300 2022 300 2020 200 

6 2027 2025 289 2024 300 2023 300 2021 202 

7 2028 2026 300 2025 289 2024 300 2022 300 

8 2029 2027 171 2026 300 2025 289 2023 300 

9 2030 2028 296 2027 171 2026 300 2024 300 

10 2031 2029 300 2028 296 2027 171 2025 289 

 JUMLAH  2,658  2,558  2,262  1,791 

 

Rencana Pembebasan Pohon Binaan PT KARYA LESTARI Tahun 2022-2031 

No 
Tahun  

Pelaksanaan 

Pembebasan Pohon Binaan  (Et+2, 4 dan 6)  

Tahap -1 (Et+2) Tahap-2 (Et+4) Tahap-3 (Et+6) 

Lokasi 

Kegiatan 

Luas 

(Ha) 

Lokasi 

Kegiatan 

Luas 

(Ha) 

Lokasi 

Kegiatan 
Luas (Ha) 

1 2022 2020 - 2018 - 2016 - 

2 2023 2021 - 2019 - 2017 - 

3 2024 2022 889 2020 - 2018 - 



4 2025 2023 647 2021 - 2019 - 

5 2026 2024 - 2022 889 2020 - 

6 2027 2025 - 2023 647 2021 - 

7 2028 2026 - 2024 - 2022 889 

8 2029 2027 - 2025 - 2023 647 

9 2030 2028 - 2026 - 2024 - 

10 2031 2029 - 2027 - 2025 - 

Jumlah 
 

1.536 
 

1.536  1.536 

Ket  : *) Blok Tebangan RKU 10 Tahun Pertama Berada Pada Areal HPT (HPT tidak dilakukan 

Pembebasan) 

Rencana Pendayagunaan Tenaga Kerja pada IUPHHK  PT KARYA LESTARI 

 

No. 

 

Uraian 

Jumlah Tenaga Kerja (Orang) 

Kebutuhan Sudah 

Ada 

Kekurangan Rencana 

Pemenuhan 

A KANTOR PUSAT (Samarinda) 

1. Direksi  6 6 -  

2. Wakil Direksi 1 1 -  

3. Sekretaris & legal 1 1 -  

4. Staff Khusus / Perwakilan Jakarta 2 2 -  

5. Kepala Bagian  5 5 -  

6.  Staff Keuangan 4 4 -  

7. Staff Forestry 3 3 -  

8. Staf SDM dan Logistik 4 4 -  

9. SPI 3 3 -  

 JUMLAH A 29 29 -  

B. KANTOR CABANG (Perwakilan 
Berau) 

    

1. Kepala Cabang/Unit 1 1 -  

2. Staff Adm , umum dan Keuangan 1 - 1 2022 

 JUMLAH B 2 1 1  

C. KANTOR BASE CAMP/SITE IUPHHK     

1. Manager Camp/Site Manager 1 1 -  

2. Kepala Bidang / Koordinator 6 5 1 2020 

3. Seksi  Perencanaan Hutan & Litbang 12 11 1 2020 

4. Seksi Pembinaan Hutan, SILIN , 
Linhut dan Humas 

11 10 1 2022 

5. Seksi Tebang & Sarad 22 22 -  

6. Seksi PWH dan Angkutan 23 23 -  

7.  Seksi TUK & Logpond 12 12 -  

8. Seksi Pemeliharaan Alat / Mekanik 23 22 -  

9. Seksi Keuangan, TU, Umum & SDM 22 23 -  

 10.  Logistik & BBM 5 5 -  

 11. Seksi Diversifikasi Usaha (Wilayah I) 2 1 1 2020 

 12. Seksi Diversifikasi Usaha ( Wilayah 
II) 

2 1 1 2020 

 JUMLAH C 142 136 5  

JUMLAH 172     166 6  



 

Rencana Pendidikan dan Latihan Tenaga Kerja PT  KARYA LESTARI 

No Bidang Jenis Diklat 
Jadwal Pelaksanaan 

(thn) 

1. Perencanaan & Produksi  - GANISPHPL-CANHUT 

- GANISPHPL-PKB 

- GANISPHPL-NENHUT 

- Survei dan Pemetaan Topografi 

- Pemetaan GIS 

2020 

2020 

2020 

2022 

2. Pembinaan Hutan - GANISPHPL-BINHUT 

- Pelatihan Pengenalan Jenis Pohon 

2020  

2022 

3. Pengelolaan Lingkungan 

dan Sosial 

- Implementasi AMDAL (RKL & RPL) 

- Pemantauan Plasma Nutfah dan 

HCVF 

- Manajemen Resolusi Konflik dan 
Perencanaan & Pemetaan Partisipatif 

 

2022  

2022 

 

2022 

4. Perlindungan Hutan - DIKLAT Satpam 

- Pencegahan & Pengendalian 

Kebakaran 

2022– 2025 

5. Keuangan & Administrasi - Kursus Penerapan DOLAPKEU 2022 

 

Rencana Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan PT KARYA LESTARI  
Tahun 2022 - 2031 

 

No Jenis Kegiatan Spesifikasi 
Volume/ 
Jumlah 

Tata Waktu 

1 Pengamanan Hutan    
 a.  Pendayagunaan Tenaga Keamanan SMA/SLTP+ Diklat 8  Orang Tiap Tahun 

b.  Pemeliharaan Batas Areal IUPHHK Lebar 3 – 4 m ± 145 km Tiap 5 Tahun 

c.  Patroli Pengamanan Hutan Sungai, jalan & batas  - Min. 1 kali/bln 

d.  Pembangunan/Pemeliharaan Pos Jaga   6 x 8  m2 2 Unit Th. 2022-2024 

e.  Pengadaan SSB 80 m all band 2 Unit Tiap 5 Tahun 

  f.  Pengadaan Pemadam Kebakaran Yamato, Mobil tanki 2 unit Tiap 5 Tahun  

  g.  Pengadaan Teropong Nikon 2 Tiap 5 Tahun 

  h.   Pembangunan Menara  Kebakaran Tinggi 25 m 2 2022 - 2024 

i. Pemasangan Plang himbauan 
larangan berburu, perladangan, 
membakar hutan dll 

Plang/banner  2 Unit Tiap tahun 

2 Konservasi Tanah & Air    

 a.   Penanaman Pengayaan/Rehabilitasi  
Areal Bekas Tebangan 

Jenis unggulan lokal   
 

Sesuai RKT 
 

Tiap tahun 
 

b.   Penanaman Kanan Kiri Jalan Jenis unggulan lokal 40 Ha/th Tiap Tahun 

c.   Pembuatan Sedimen Trap Sesuai SOP Kondisional  Tiap Tahun 

d.   Pengambilan Sample air Sungai Sesuai SOP   



No Jenis Kegiatan Spesifikasi 
Volume/ 
Jumlah 

Tata Waktu 

b.   Pemasangan Stasiun Penakar Curah 
Hujan dan Pengukur Erosi  

Di Base Camp  1 Unit Pengukuran 
rutin 

3 Pelestarian Biodiversity    
 a.   Pemasangan Papan Himbauan 90 cm  x 120 cm 5 Buah /th Tiap Tahun 

b.   Identifikasi dan Perlindungan 
Biodiversity 

Perlindungan jenis 
langka, jarang & 

terancam 

Kawasan 
Lindung 

Tiap Tahun 

c.  Penyuluhan Untuk peningkatan 
kesadaran kpd 
masyarakat 

2 kali th Tiap Tahun 

d.   Inventarisasi dan Pengelolaan 
Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah & 

Konservasi Insitu 

Sesuai juknis 460 Ha Pemeliharaan 
Tiap Tahun 

4 Pengendalian hama/penyakit di Persemaian  
 a.   Pemeliharaan Ruang Terbuka & 

sanitasi di sekitar Persemaian 
Bersih dari serasah 
dan pohon, kondisi 
tidak lembab  

0,5 Ha Setiap saat 

b.   Pembuatan Pestisida alami Daun-daun tertentu 
sebagai sumber 

pestisida alami 

Sesuai 
Kebutuhan 

Sesuai kondisi 
di persemaian 

5 Penyuluhan Keamanan Hutan    
 a. Penyuluhan & Program Kelola Sosial Terintegrasi dengan 

kegiatan kelola sosial 
1 Paket Tiap tahun 

     

 
Rencana Kegiatan Pengelolaan Sosial PT KARYA LESTARI  Tahun 2022 – 2031. 
 

 

No. 

Jenis Kegiatan  Proyeksi Biaya           

(x Rp. 1000) 

Waktu Pelaksanaan Keterangan 

     

1. Pertanian Menetap 

 Sarana Produksi 

Pertanian 

 Peralatan Pertanian 

 Penyuluhan 

 Tahun 2022-2031  

     
2. Peningkatan Ekonomi 

Masyarakat Binaan 

 Industri Rumah Tangga 

 Kerajinan Manik-manik 

 Kerajinan Rotan 

 Pengembangan 

Koperasi 

 CSR 

 Tahun 2022-2031  

     

 

3. 

 

 

Pengembangan Sarana 

dan Prasarana Umum 

 Perbaikan Jalan 

 Jembatan 

 Bahan Bakar 

  

Tahun 2022-2031 

 



 

No. 

Jenis Kegiatan  Proyeksi Biaya           
(x Rp. 1000) 

Waktu Pelaksanaan Keterangan 

 Gedung, dll 

 

4. 

 

Sosial Budaya 

 Keagamaan 

 Kebudayaan 

 Olahraga dan Kesenian 

 Kesehatan 

 Penyuluhan 

 Kelembagaan 

 Beasiswa 

 Honor Aparatur Desa 

 Honor Guru SD 

  

Tahun 2022-2031 

 

 

5. 

 

Konservasi Sumber daya 

Hutan dan Lingkungan 

 Pengembangan usaha 

masyarakat non 

kehutanan 

 Pembinaan dan kelola 

konflik social 

 Penyuluhan 

 Pendidikan dan Latihan 

 

  

Tahun 2022-2031 

 

 JUMLAH    

 

Rencana Pengelolaan Lingkungan IUPHHK PT KARYA LESTARI Tahun 2022 – 
2031. 

No. Komponen 

Lingkungan 
Kegiatan Pengelolaan 

Lingkungan 
Lokasi Frekuensi 

A Kawasan Lindung    
1 Sempadan Sungai & 

Mata Air 

Tidak merusak sempadan 

sungai & mata air 

Sungai – sungai di 

dalam areal kerja 

Terus  mnrs 

2 Konservasi Plasma 
Nutfah 

Pengelolaan & Pemantauan 
Plasma Nutfah 

Areal Plasma 
Nutfah 

1 kali/tahun 

B Fisik – Kimia    

1 Erosi & Sedimentasi  Penanaman areal terbuka 
bekas tebangan 

 Perencanaan trace jalan yg 
tepat berdasarkan hasil 

survei dan pemetaan 
topografi 

 Pembuatan bangunan 

penguat tebing 
 Pembukaan tanah pada 

kemiringan <15 % 

LOA 
 
Lokasi jln 

angkutan 
 
 

Kika jalan yg 
rawan erosi 

TPn/TPK 
 

1-3 th pasca 
penebangan 
Tiap tahun 

(keg. Rutin) 
Tiap tahun 
(keg. rutin) 

Pd wkt buat 
TPn/TPK 

Terus  mnrs 



No. Komponen 
Lingkungan 

Kegiatan Pengelolaan 
Lingkungan 

Lokasi Frekuensi 

 Perbaikan teknik penyaradan Jalan sarad 

C Biologi    

1. Strukutur & Komposisi 
Tegakan 

 Menerapkan sistem 

pembalakan berdampak 
rendah (RIL) 

 Pembuatan jalan sarad 

berdasarkan hasil pemetaan 
topografi skala operasional 

 Pelatihan tenaga kerja 
(operator) 

 

Blok RKT 
 

 
Blok Tebangan/ 
jalan sarad 

Terus 
menerus 

 
Terus 
menerus 

 
Tiap tahun 
 

 

2. Satwa Liar  Mempertahankan 

keberadaan pohon pakan 
satwa 

  Monitoring dan pengawasan 
terhadap     habitat dan 

populasi satwa dilindungi 
 Pengawasan perburuan 

 
 Pemasangan papan 

larangan,  
 Penyuluhan  

Di seluruh areal 

 
 
Di tempat2 yang 

menjadi habitat 
satwa 
Di seluruh areal 

 
Di lokasi strategis 

 
Di camp dan di 
sesta terdekat 

Terus 

menerus 
 
Terus 

menerus 
 
Terus 

menerus 
Tiap tahun 

 
2 kali/th 

D Sosekbud    

1 Sosial Ekonomi    

 a. Kesempatan Kerja Meningkatkan jumlah dan 
ketrampilan TK Lokal 

Desa Long Gie dan 
Long Beliu 

Tiap Ttahun 

 b. Pendapatan 
Penduduk 

 Pelaksanaan Program Kelola 

Sosial 
 Pembinaan Peladang 

 Pengembangan Koperasi 
 Fasilitasi pemasaran hasil 

pertanian 
 Penyuluhan & Pelatihan 

Desa Long Gie dan 
Long Beliu 

Tiap tahun 
(Rutin) 

2 Sosial Budaya  Pengembangan adat & 

budaya 
 Bantuan sarana pendidikan, 

olahraga & kesehatan 

Desa Long Gie dan 

Long Beliu 

Tiap tahun 

 

Rencana Penelitian dan Pengembangan PT KARYA LESTARI Tahun 2022 – 2031. 

 

 
No. 

 
Tema/Judul Penelitian 

 
Tujuan 

Aspek Silvikultur 

1 Penelitian Riap Tegakan  Mengetahui riap tegakan hutan, sebagai dasar 

penyusunan rencana pemanenan 

2 Penelitian Faktor Eksploitasi Mengetahui dan meningkatkan efisiensi pemanenan 
kayu 

3 Eksplorasi Lesser Known Species Meningkatkan pemanfaatan jenis 

4 Identifikasi dan monitoring High 
Conservation Value Forest (HCVF) di 

Mengetahui penyebaran HCVF di areal IUPHHK PT 
Karya Lestari sebagai salah satu pendukung PHPL 



 
No. 

 
Tema/Judul Penelitian 

 
Tujuan 

areal IUPHHK 

5 Penelitian mengenai keberadaan & 
perkembangan keanekaragaman 
hayati 

Mengetahui pengaruh pengelolaan hutan terhadap 
keberadaan & pengembangan keanekaragaman hayati 

Aspek  Produktivitas dan Tenaga Kerja 

1 Penelitian mengenai 
kapasitas/prestasi kerja alat 

Mengetahui prestasi kerja alat secara riil, sebagai 
salah satu dasar penyusunan rencana kerja 

(khususnya pemanenan & pembangunan jalan) 

2 Penerapan sistem pembayaran upah 
secara progressive  

Mengetahui peningkatan produktivitas karyawan 
(borongan), yang sistem pembayaran upahnya 
dilakukan secara progressive 

Aspek Sosial 

1 Pola Kemitraan Dengan Masyarakat Mencari pola kemitraan yang tepat dengan 
masyarakat, sebagai salah satu dasar perencanaan 

dan pelaksanaan Corporate Social Responsibility 

2 Identifikasi & Inventarisasi Hasil 
Hutan Non Kayu di Areal IUPHHK 

Mengetahui potensi hasil hutan non kayu dan upaya 
pengembangan serta pemanfaatan hasilnya oleh 
masyarakat sekitar 

3 Resolusi Konflik Mendapatkan sistem manajemen konflik yang tepat 
dan disepakati bersama, untuk mengantisipasi dan 

menanggulangi bila terjadi konflik 

 

b. RKTUPHHK Tahun 1999 s/d 2022 

RKT PT. Karya Lestari dari Tahun 1999/2000 s/d 2014 disahkan oleh Kepala 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Official Approval). Pada tanggal 

21 Juli 2014 PT. Karya Lestari berhasil mendapatkan Sertifikasi Pengelolaan 

Hutan Produksi Lestari (SPHPL) sebagai Perusahaan Pengelola Hutan Produksi 

Lestari dengan Predikat “BAIK”. Sesuai Permenhut No. P.24/Menhut-II/2011, 

menyebutkan, pemegang IUPHHK-HA diberikan kewenangan dan tanggung 

jawab untuk menyusun RKTUPHHK secara mandiri dan ditanda tangani oleh 

Direksi (self-approval). 

Sejak memperoleh wewenang dan tanggungjawab untuk menyusun RKTUPHHK 

secara self approval, PT.Karya  Lestari sampai tahun 2022 telah 8 ( delapan ) 

kali menandatangani buku RKT secara self approval , dan pada tahun 2022 

Penerbitan RKT dilakukan secara online melalui aplikasi KLHK “SICAKAP” 

dengan SK No.027/SKD/KL-SMD/XII/2021 Tanggal 22 Desember 2021. 

 

 

 



 

D. HIGH CONSERVATION VALUE FOREST  (HCFV) 

 

PT. Karya Lestari (KL) adalah unit pengelolaan hutan alam yang berada di 

Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya berada di Kabupaten Berau. Pihak 

pengelola KL berkomitmen untuk melakukan pengelolaan hutan berkelanjutan 

dengan tidak hanya melihat aspek produksi semata tetapi juga memperhatikan 

aspek sosial, budaya dan lingkungannya. 

Hasil penilaian menunjukan bahwa areal konsesi KL memiliki nilai konservasi 

tinggi (NKT) untuk : 

1) NKT 1.1 - areal konsesi KL mempunyai atau memberikan fungsi pendukung 

keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung atau konservasi yang berada di 

dalam atau di sekitarnya, untuk HL Wehea dan kawasan lindung yang sengaja 

dibuat oleh unit manajemen KL. 

2) NKT 1.2 - areal konsesi KL, terutama hutan primer dataran rendahnya, 

merupakan habitat penting bagi populasi jenis-jenis dipterocarpa dan 

Trenggiling dalam status kritis agar mampu bertahan hidup. 

3) NKT 1.3 - Kesemua areal KL yang masih primer dan/atau sekunder tua 

penting sebagai areal NKT 1.3. Selain itu, areal lain yang penting sebagai areal 

NKT 1.3 adalah areal-areal yang telah ditetapkan sebagai areal lindung setempat 

oleh pihak unit pengelola KL. Paling tidak terdapat 27 jenis burung, 5 jenis 

satwaliar mamalia dan 3 jenis pohon yang masuk dalam kategori NKT 1.3. 

4) NKT 1.4 - areal KL merupakan tempat/habitat bagi jenis atau sekumpulan 

jenis yang digunakan secara temporer, paling tidak 10 jenis burung migran 

dijumpai di dalam areal konsesi KL selama kegiatan penilaian. Penyebaran 

burung-burung tersebut di habitat hutan dataran rendah, dan sempadan sungai.  

5) NKT 2.1 - Areal KL termasuk dalam wilayah lanskap Hulu Kelay – Telen. 

Sebagian besar areal unit pengelola itu berada dalam daerah inti. Sedang 

sebagian lagi berada dalam wilayah penyangga/buffer. Luas daerah ini adalah 

sebesar 36,944.063 Ha dan daerah buffer seluas 5,469.378 Ha. Kondisi 

demikian menyebabkan areal konsesi KL masuk kedalam kriteria NKT 2.1. 

6) NKT 2.2 - yaitu batas antara berbagai ekosistem yang ada di konsesi KL 

berdasarkan peralihan antara ekosistem lahan basah (sungai) dengan lahan 



keringnya di sekitarnya. Luas Indikasi kawasan yang masuk dalam kategori NKT 

2.2 seluas 6,046.738 hektar. 

7) NKT 2.3 - yaitu dijumpai adanya populasi jenis-jenis indikator NKT 2.3 

(jenis-jenis predator tingkat tinggi dan jenis indikator lain yang memerlukan 

ruang habitat luas dan mudah dikenal tetapi berkepadatan rendah ) memang 

belum diketahui secara pasti, tetapi mereka diduga masih sangat tergantung 

pada hutan primer dan/atau sekunder tua. Burung-burung elang dan rangkong 

yang tergolong cukup beragam dengan populasi tinggi di dalam areal KL ini 

memiliki daerah jelajah yang cukup luas pula, sehingga tidaklah mengherankan 

apabila jenis-jenis burung tersebut mampu menjangkau lansekap lain. 

8) NKT 3 yaitu ekosistem terancam yang terdapat di dalam lansekap dan areal 

konsesi KL yaitu hutan dataran rendah yang sebagian besar merupakan 

ekosistem dalam areal konsesi KL. 

9) Ada 2 jenis areal di dalam areal konsesi KL yang memiliki fungsi dalam 

mengatur tata air, mengendalikan banjir untuk kawasan dibagian hilir konsesi 

dan ekosistem penyedia air. Pertama, areal-areal berhutan yang masih primer 

dan/atau sekunder tua, dimana tipe-tipe hutan tersebut sangat berperan dalam 

tata air dan pengendalian banjir. Kedua, sempadan sungai/hutan riparian yang 

berperan penting dalam tata air dalam kondisi kritis. Kedua kawasan ini masuk 

kedalam kriteria NKT 4.1. 

10) NKT 4.2 yaitu areal konsesi dengan TBE berat pada kelerengan >40 % 

yaitu kawasan di dalam konsesi KL seluas 4.817,73 hektar. 

11) NKT 4.3 yaitu kawasan yang memiliki fungsi dalam mencegah meluasnya 

kebakaran hutan dan lahan. Ada tiga lokasi utama di dalam kawasan konsesi 

yang masuk kriteria ini. Pertama, areal-areal berhutan yang masih primer 

dan/atau sekunder tua, dimana tipe-tipe hutan tersebut sangat berperan dalam 

mengatur pola iklim setempat, baik curah hujan, suhu maupun kelembaban 

udara setempat. Kedua, sungai dan sempadannya, dimana secara hukum ada 

kewajiban bagi unit pengelola untuk tidak membuka hutan sepanjang 50-100 

meter di kiri dan kanan badan-badan air tersebut. Ketiga, embung yang dapat 

berfungsi sebagai sumber air untuk memadamkan api ketika terjadi kebakaran 

hutan dan lahan.  



12) NKT 5 memiliki kawasan yang penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar 

masyarakat setempat khususnya untuk kampung Long Gie dan Long Duhung. 

Areal KL penting untuk memenuhi kebutuhan karbo-hidrat, buah-buahan, 

protein berupa binatang buruan dan ikan, kebutuhan air untuk mandi cuci dan 

kakus juga untuk pendapatan tunai. 

13) NKT 6 areal konsesi KL memiliki hal penting dari sisi budaya dan identitas 

bagi masyarakat yang ada di sekitarnya terutama untuk suku/ etnis dayak Punan 

Kela /Mapnan Kelay yang tinggal dan bermukim di kampung Long Beliau. 

Kawasan yang penting tersebut menurut masyarakat adalah hutan yang ada di 

muara Sungai Gie, S. Awing, S. Ngihis muara, S. Kelang (anak sungai Jaungun 

RKT 2013), gong gla, RKT 2015 (S. Kelang kanan) pematang antara S.Gie. 

Rencana pengelolaan NKT di areal konsesi KL 

 
NKT Nilai-Nilai Tujuan Pengelolaan Strategi dan 

Tindakan 
Pengelolaan 

Indikator 

Keberhasilan 

Pelaksana 

1.1  Kawasan 
lindung 
setempat dan 
buffer HL 

 Mempertahankan 
keberadaan dan 
kondisi kawasan 
lindung 

 Memetakan dan 
kampanye semua 
areal pendukung NKT 
1.1 kepada seluruh 
karyawan KL dan 
masyarakat di sekitar 
KL; 

 Pengelolaan hutan 
berdam-pak rendah 
terhadap ling-kungan 
(Reduced Impact 
Logging-RIL) harus 
dijadi-kan strategi 
utama dalam 
memanfaatkan 
sumberdaya hutan di 
dalam areal konsesi. 

 Kawasan 
lindung 
terpelihara dan 
masih ada; 

 Pemakaian 
sistem RIL di 
dalam proses 
pemanenan 
kayu. 

Perencanaan, 

sosial dan 
produksi 

1.2  Satwaliar 
tersebut 
adalah 
Trenggiling 
Peusing (Manis 
javanica) 

 Kerabat 
Meranti 
(Diptero-
carpaceae) 
yang masuk 
kategori Kritis 
dalam IUCN 

 Jenis satwa liar 
Trenggiling Peusing 
(Manis javanica). 
Terlindungi dan 
habitatnya terjaga; 

 Jenis-jenis 
Dipterocarpaeae 
terpelihara dan 
tetap terjaga 

 Unit pengelola 
disarankan untuk 
menyisihkan lahan 
hutan yang ada untuk 
dijadikan habitat bagi 
ber-bagai jenis 
tumbuhan yang 
tergolong CR yang 
mewa-kili ekosistem 
yang ada; 

 Menyisakan pohon-
pohon jenis CR 
(diameter lebih dari 
60 cm) sebagai pohon 
inti untuk permudaan 
alam di setiap hektar 
petak tebang 
disesuaikan dengan 
ketersediaan tegakan 
yang ada; 

 Melatih terus staf 
PT.KL tentang 

 Jenis-jenis 
satwaliar dan 
tumbuhan 
masuk kedalam 
kategori Kritis 
(CR) ter-pelihara 
dan terjaga 
habitat dan 
jenisnya 
terlindungi. 

Pembinaan hutan 
dan produksi 



NKT Nilai-Nilai Tujuan Pengelolaan Strategi dan 

Tindakan 
Pengelolaan 

Indikator 

Keberhasilan 

Pelaksana 

pengenalan jenis 
pohon; 

 Merestorasi kembali 
hutan dengan 
menanami lahan 
rusak dan gundul 
dengan jenis-jenis CR; 

 Melarang perburuan 
trenggiling baik bagi 
masyarakat lokal dan 
staf perusahaan. 

1.3  Jenis yang 
teridentifikasi 
dalam NKT 1.2 
ditambah jenis 
lain yang 
dianggap 
langka, genting 
(endanger-ed), 
rentan 
(vulnerable), 
endemik atau 
dilindungi oleh 
Pemerintah 
Indonesia yang 
mampu 
bertahan 
hidup (viable 
population). 

 Agar jenis-jenis 
satwaliar ataupun 
tumbuhan yang 
masuk kategori NKT 
1.3 habitatnya 
terpelihara dan 
jenis-jenisnya 
terlindung secara 
aman. 

 Memastikan 
mengontrol, 
menekan dan 
melarang perburuan 
di dalam areal KL 
khususnya bagi staf/ 
karyawan yang 
berasal dari 
masyarakat sekitar 
konsesi KL; 

 Kampanye kepada 
staf/karyawan yang 
berasal dari 
masyarakat sekitar 
konsesi KL tentang 
satwaliar yang ada di 
dalam konsesi KL 
yang dilindungi; 

 Sistem RIL sangat 
perlu 
diimplementasikan 
dalam pengelolaan 
pemanfaatan hutan 
KL ini, karena sistem 
ini akan mampu 
menjaga 
ketersediaan habitat 
bagi jenis-jenis 
terancam ter-sebut di 
atas; 

 Penjagaan riparian 
dan badan-badan air 
sangat penting 
dilakukan untuk 
mempertahankan 
habitat beberapa 
jenis satwa tersebut 
di atas; 

 Pihak unit 
pengelolaan 
disarankan untuk 
bekerja-sama dengan 
pihak lain (universitas 
misalnya) dalam 
melakukan 
penelitian-penelitian 
tentang flora-fauna 
yang terancam punah 

 Jenis-jenis yang 
masuk dalam 
kategori NKT 1.3 
habitat dan 
individunya 
terpeliharan dan 
terjaga. 

Pembinaan 

hutan, produksi 
dan perencanaan 

1.4  10 jenis 
burung migran 
dan 
pengunjung 
tidak tetap 
ditemukan di 
dalam dan 
sekitar areal KL 

 Terpelihara dan 
terjaga kawasan 
yang menjadi 
tempat 
persinggahan 
burung-burung 
migran. 

 Secara umum hutan 
dataran rendah yang 
ada masih dapat 
menjadi tempat 
singgah burung. 
Karena sebagian 
besar wilayah yang 
merupakan daerah 

 Habitat 
singgahnya 
burung migran 
terjaga, dan 
terlindungi 

Pembinaan 
hutan, 
perencanaan 

hutan dan 
produksi 



NKT Nilai-Nilai Tujuan Pengelolaan Strategi dan 

Tindakan 
Pengelolaan 

Indikator 

Keberhasilan 

Pelaksana 

migran burung ada di 
pinggir sungai, hutan 
primer dan sekunder 
tua maka 
perlindungan 
sempadan sungai, 
perlu dilakukan, dan 
hal ini berhubungan 
dengan NKT 1.1 
tentang kawasan 
lindung; 

 Adanya larangan atau 
aturan tentang 
pelarangan 
perburuan bagi 
staf/karyawan KL 

2.1  Kawasan hutan  
seluas 
36,944.063 Ha 
masuk 
kedalam 
daerah inti di 
dalam 
lansekap Hulu 
Kelay – Telen. 

 Kondisi dan 
keberadaanya masih 
terpelihara dan 
terjaga serta tidak 
berubah fungsi dan 
peruntukaknya. 

 Sistem pembalakan 
ramah lingkungan 
(RIL) di dalam 
melakukan 
operasional 
pembalakan 
merupakan jawaban 
dan tanggapan yang 
benar sebagai bagian 
dari usaha untuk 
memper-tahankan 
fungsi dan kawasan 
yang masuk kedalam 
zona inti; 

 Pihak unit pengelola 
untuk melindungi 
nilai-nilai 
keanekaragaman 
hayati yang sangat 
tinggi di dalam areal 
unit pengelolaan KL. 

 Kawasan yang 
masuk daerahn 
inti terjaga dan 
terpelihara; 

 Sistem RIL 
terlaksana 

Produksi dan 

pembinaan hutan 

2.2  Batas antara 
berbagai 
ekosistem 
yang ada di 
konsesi KL 
berdasarkan 
peralihan 
antara 
ekosistem 
lahan basah 
(sungai) 
dengan lahan 
keringnya 
disekitarnya. 

 Terpelihara dan 
terjaga keberadaan 
ekoton 

 Pelaksanaan sistem 
RIL yang benar akan 
mampu menjaga 
konektivitas 
ekosistem; 

 Adanya larangan 
zona tebang di 
sepanjang kiri-kanan 
sungai, riparian,rawa 
temporer sesuai 
dengan aturan dan 
tata cara pelaksanaan 
sistem silvi-kultur 
yang berlaku; 

 Merehabilitasi dan 
me-restorasi kiri-
kanan sungai yang 
rusak sebagai akibat 
proses penebangan 
dan penyaradan yang 
tidak sesuai aturan 
dan kaidah RIL. 

 Terpihara dan 
terjaga ekoton 
yang ada di 
dalam konsesi 
KL; 

 Pelaksanaan RIL 
dengan benar. 

Pembinaan 
hutan. 

Perencanaan dan 
prosuksi. 

2.3  Jenis-jenis 
predator 
tingkat tinggi 
dan jenis 
indikator lain 
yang 
memerlukan 
ruang habitat 

 Jenis-jenis predator 
tingkat tinggi dan 
jenis indikator lain 
yang memerlukan 
ruang habitat luas 
terjaga dan 
habitatnya 
terpelihara 

 Diperlukan suatu 
sistem pengelolaan 
hutan yang ramah 
lingkungan, dalam hal 
ini sistem 
pembalakan yang 
ramah lingkungan 
(RIL) wajib 

 Jenis-jenis 
predator tingkat 
tinggi dan jenis 
indikator lain 
yang 
memerlukan 
ruang habitat 
luas terjaga dan 

Pembinaan 
hutan, 
perencanaan dan 

produksi. 



NKT Nilai-Nilai Tujuan Pengelolaan Strategi dan 

Tindakan 
Pengelolaan 

Indikator 

Keberhasilan 

Pelaksana 

luas dan 
mudah dikenal 
tetapi 
berkepadatan 
rendah.  

dilaksanakan dengan 
benar; 

 Disarankan untuk 
men-cadangkan 
wilayah-wilayah yang 
menjadi habitat alami 
yang ada di dalam 
areal KL dimana 
wilayah ini ter-
koneksi/bersambung
an de-ngan lanksap 
hutan yang lebih luas; 

 Perlu kiranya 
mensosia-lisasikan 
kembali larangan-
larangan terkait 
perburuan satwa liar 
tersebut. 

habitatnya 
terpelihara; 

 Pelaksanaan RIL 

3  Ekosistem  
terancam yang 
terdapat di 
dalam 
lansekap dan 
areal konsesi 
KL yaitu hutan 
dataran 
rendah yang 
sebagian besar 
merupakan 
ekosistem 
dalam areal 
konsesi KL 

 Hutan dataran 
rendah kondisinya 
terpelihara dan 
keberadaanya 
terlindungi. 

 Sebisa mungkin ada 
upaya untuk 
mempertahankan 
ekosistem tersebut 
supaya tetap ada di 
dalam konsesi karena 
statusnya yang 
terancam hampir 
punah. Beberapa 
upaya yang bisa 
dilakukan antara lain  
menyisihkan kawasan 
yang akan menjadi 
perwakilan ekosistem 
tersebut dalam 
kondisi baik di dalam 
areal konsesi KL. 

 Masih adanya 
hutan dataran 
rendah yang 
terpilhara dan 
terjaga di dalam 
kawasan ini. 

Pembinaan 

hutan, 
perencanaan dan 
produksi 

4.1  Kawasan 
berhutan yang 
masih primer 
dan/atau 
sekunder tua; 

 Sempadan 
sungai/hutan 
riparian yang 
berperan 
penting dalam 
tata air dalam 
kondisi kritis.   

 Hutan dataran 
rendah kondisinya 
terpelihara dan 
keberadaanya 
terlindungi; 

 Sempadan sungai 
ter-pelihara dan 
terjaga. 

 Mempertahankan 
areal hutan yang 
sengaja dilin-dungi, 
mencakup daerah 
resapan, lahan 
dengan kemiringan 
curam, serta daerah 
sempadan sungai; 

 Harus menerapkan 
teknik-teknik 
Reduced Impact 
Logging (RIL) dengan 
benar; 

 Rerestorasi lahan 
yang sudah rusak 
dengan me-lakukan 
berbagai akti-vitas 
penanaman pohon di 
areal yang kosong 
dan terde-gradasi 
dengan meng-
gunakan tanaman 
lokal/setempat; 

 Mempertahankan 
wilayah yang menjadi 
ekosistem sempadan 
sungai-hutan riparian 

 Kawasan hutan 
yang masih 
primer dan 
sekunder ter-
pelihara dan 
terjaga; 

 Sempadan 
sungai utuh dan 
fungsinya 
terpelihara. 

Pembinaan 

hutan, 
perencanaan da 
produksi. 

4.2  Kawasan yang 
memiliki TBE 
berat yang 
berada di 
kelerengan 

 Menekan terjadinya 
erosi dan 
sedimentasi 

 Penggunaan sistem 
RIL dalam 
pemanenan kayu; 

 Membuat sudetan-
sudetan atau guludan 

 Erosi dan 
sedimentasi 
masih sesuai 
dengan 
ketentuan; 

Pembinaan hutan 

dan produksi. 



NKT Nilai-Nilai Tujuan Pengelolaan Strategi dan 

Tindakan 
Pengelolaan 

Indikator 

Keberhasilan 

Pelaksana 

>=40% yaitu 
kawasan di 
dalam konsesi 
KL seluas 
29,412.40 
hektar. 

di sepanjang jalan 
sarad guna menahan 
air, erosi dan 
sedimentasi; 

 Mempertahankan 
hutan dan tidak 
melakukan 
penebangan di 
sepanjang bantaran 
sungai atau sem-
padan sungai. 

 Air sungai masih 
bisa 
dipergunakan 
untuk meme-
nuhi kebutuhan 
dasar 
masyarakat. 

4.3  Kawasan 
berhutan yang 
masih primer 
dan/atau 
sekunder tua; 

 Sungai dan 
sempadannya; 

 Embung air. 

 Terpelihara fungsi 
dan keberadaa dari 
hutan primer, 
sekunder tua, 
sempadan sungai 
dan embung yang 
berfungsi dalam 
mencegah meluas-
nya kebakaran hutan 
dan lahan. 

 Pemasangan berbagai 
larangan atau 
himbauan kepada 
masyarakat dan 
karyawan perusahaan 
untuk tidak 
melakukan 
pembakaran hutan 
atau menyalakan api 
secara terutama 
waktu kemarau 
panjang; 

 Mewaspadai wilayah-
wilayah yang dekat 
dengan ladang 
masyarakat karena 
biasanya daerah-
daerah tersebut 
merupakan wilayah 
rawan kebakaran 
lahan; 

 Walaupun jarang 
terjadi kebakaran di 
hutan alam, 
sebaiknya pihak unit 
pengelola KL 
memberikan 
pengetahuan tentang 
tata cara 
penanggulangan dan 
pemadam kebakaran 
kepada seluruh 
staf/karyawan 

 Tidak terjadi 
kebakaran 
hutan dan lahan 
dalam skala 
besar serta 
sering 

Pembinaan hutan 

5  Lokasi penting 
di konsesi KL 
yang 
merupakan 
kawasan untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
dasar 
masyarkat 
Long Gie 
adalah sungai 
Long Gie 
beserta anak-
anak sungainya 
(S. Jaat, 
S.Klang dan S. 
Ngihis). 

 Terpelihara dan 
terjaga kawasan-
kawasan di dalam 
konsesi KL sebagai 
kawasan untuk 
memenuhi 
kebutuhan lokal. 

 Pihak unit 
manajemen KL, 
menginventarisir 
wilayah atau kawasan 
yang masuk dalam 
lokasi RKT tahun 
berjalan yang penting 
bagi masyarakat 
dalam pemenuhan 
kebutuhan 
dasar,kemudian 
memilah dan 
melindungi kawasan 
yang penting untuk 
memenuhi 
kebutuhan dasar 
masyarakat 
setempat; 

 Pihak unit 
manajemen KL 
melalui bidang sosial 
mengkampanyekan 
tentang tata cara 
pengambilan 

 Masyarakat 
masih meng-
gunakan 
kawasan konsesi 
KL untuk 
memenuhi 
sebagian 
kebutuhan 
dasarnya. 

Sosial dan 
pembinaan hutan 



NKT Nilai-Nilai Tujuan Pengelolaan Strategi dan 

Tindakan 
Pengelolaan 

Indikator 

Keberhasilan 

Pelaksana 

kebutuhan dasar 
supaya berkelanjutan 
seperti tidak 
menebang pohon 
buah untuk 
mengambilnya, tidak 
berburu secara 
berlebihan, dan tidak 
menggunakan racun 
untuk pengambilan 
ikan disungai. 

6  Kawasan yang 
penting 
tersebut 
menurut 
masya-rakat 
adalah hutan 
yang ada  di 
muara Sungai 
Gie, S. Awing, 
S. Ngihis 
muara, S. 
Kelang (anak 
sungai jau 
ngun RKT 
2013), gong 
gla, RKT 2015 
(S. Kelang  
kanan) 
pematang 
antara  S.Gie. 

 Terpelihara dan 
terjaga kawasan 
yang penting secara 
budaya bagi 
masyarakat 
setempat 

 Pihak unit 
manajemen KL 
menggunakan cara 
pene-bangan yang 
ramah ling-kungan 
(RIL) dalam 
pengambilan 
kayunya, dengan 
memperhatikan 
wilayah-wilayah yang 
di-anggap penting 
secara untuk 
kebutuhan dasar dan 
budaya oleh 
masyarakat; 

 Pihak unit 
manajemen KL, 
menginventarisir 
wilayah atau kawasan 
yang masuk dalam 
lokasi RKT tahun 
berjalan yang penting 
bagi masyarakat 
dalam peme-nuhan 
kebutuhan dasar dan 
budaya, kemudian 
melin-dungi kawasan 
yang penting untuk 
memenuhi 
kebutuhan dasar 
masya-rakat  dan 
budaya setempat 
seperti hutan pinggir 
sungai, melindungi 
sempa-dan sungai. 
Kegiatan ini dengan 
melibatkan masya-
rakat Long Beliau 
atau Long Duhung; 

 Pihak unit 
manajemen KL 
melalui bidang sosial 
me-nindaklanjuti 
hasil temuan ini di 
masyarakat dan 
melakukan deliniasi 
secara nyata 
(definitif) dilapangan 
serta membuat 
kesepa-katan dalam 
perlindungan 
kawasan tersebut 
dengan masyarakat. 

 Kawasan yang 
menjadi penting 
secara budaya 
terpelihara dan 
terjaga 

Sosial 

 

Rencana pemantauan NKT di areal konsesi KL 



 
NKT Tujuan Pengelolaan  Strategi dan tindakan 

Pengawasan 

Periode Penanggung 

Jawab 

1.1  Memastikan 
bahwa tidak ada 
penebangan di 
dalam kawasan 
lindung; 

 Memastikan ada 
proses 
penyadartahuan 
di masyarakat 
tentang kawasan 
ini; 

 Memastikan 
bahwa sistem RIL 
diterapkan oleh 
unit manajemen 
KL. 

 Memetakan dan 
kampanye semua 
areal pendukung NKT 
1.1 kepada seluruh 
karyawan KL dan 
masyarakat di sekitar 
KL; 

 Pengelolaan hutan 
berdampak rendah 
terhadap lingkungan 
(Reduce Impact 
Logging-RIL) harus 
dijadikan strategi 
utama dalam 
memanfaatkan 
sumberdaya hutan di 
dalam areal konsesi 

 Evaluasi hasil kegiatan 
sosialisasi/ kampanye 
tentang kawasan 
lindung kepada 
staf/karyawan dan 
masyarakat secara 
periodik. Evaluasi bisa 
dilakukan setahun 
sekali. 

 Pemantauan atau 
evaluasi pelaksanaan 
sistem pemanenan 
ramah lingkungan 
yang dilakukan 
dilapangan secara 
periodik per dua bulan 
sekali. 

 Kampanye 1 
tahun sekali 

 RIL dilakukan 
sebanyak 6 
kali dalam 
periode satu 
rencana karya 
tahunan. 

Bagian Produksi 

1.2  Memantauan 
habitat 
tumbuhan  dan 
satwaliar jenis CR 
yang ada di 
dalam areal; 

 Memperbaharui 
data/up-date 
tentang spesies 
CR di dalam 
areal; 

 Memantau 
tingkat 
keberhasilan 
rehabilitasi 
kawasan kritis 

 Memastikan 
tidak adanya 
perburuan 
terhadap 
Trenggiling dan 
jenis satwaliar 
yang dilindungi 

 Unit pengelola 
disarankan untuk 
menyisihkan lahan 
hutan yang ada untuk 
dijadikan habitat bagi 
berbagai jenis 
tumbuhan yang 
tergolong CR yang 
mewakili ekosistem 
yang ada; 

 Menyisakan pohon-
pohon jenis CR 
(diameter lebih dari 60 
cm) sebagai pohon inti 
untuk permudaan 
alam di setiap hektar 
petak tebang 
disesuaikan dengan 
ketersediaan tegakan 
yang ada; 

 Melatih terus staf 
PT.KL tentang 
pengenalan jenis 
pohon; 

 Merestorasi kembali 
hutan dengan 
menanami lahan rusak 
dan gundul dengan 
jenis-jenis CR; 

 Melarang perburuan 
trenggiling baik bagi 
masyarakat lokal dan 
staf perusahaan. 

 Melakukan 
pemantauan 
tumbuhan kategori CR 
melalui survei berkala 
bersamaan dengan 
Inventarisasi pohon 
sebelum penebangan 
(ITSP); 

 Terdapat standar 
survei tumbuhan  
terancam punah (CR) 
yang jelas; 

 Pelaporan tentang 
pelatihan; 

 Pemantauan tumbuh 
tanaman hasil 
penanaman lahan 
kosong dan rusak 
secara periodik; 

 Pemantauan atau 
evaluasi pelaksanaan 
sistem pemanenan 
ramah lingkungan 
yang dilakukan 
dilapangan secara 
periodik per dua bulan 
sekali. Kegiatan ini 
dilakukan sebanyak 6 
kali dalam periode 
satu rencana karya 
tahunan. 

 1 tahun sekali 
untuk 
pemantauan 
tumbuhan CR 

 Pelatihan 6 
bulan sekali 

 RIL dilakukan 
sebanyak 6 
kali dalam 
periode satu 
rencana karya 
tahunan; 

Pembinaan 
hutan, produksi 



NKT Tujuan Pengelolaan  Strategi dan tindakan 

Pengawasan 

Periode Penanggung 

Jawab 

1.3  Memastikan 
bahwa jenisi-
jenis satwa dan 
tumbuhan yang 
masuk dalam 
kategori genting 
(endangered), 
rentan 
(vulnerable), 
endemik atau 
dilindungi oleh 
Pemerintah 
Indonesia yang 
mampu bertahan 
hidup (viable 
population). 

 Memastikan 
mengontrol, menekan 
dan melarang 
perburuan di dalam 
areal KL khususnya 
bagi staf/ karyawan 
yang berasal dari 
masyarakat sekitar 
konsesi KL; 

 Kampanye kepada 
staf/ karyawan yang 
berasal dari 
masyarakat sekitar 
konsesi KL tentang 
satwaliar yang ada di 
dalam konsesi KL yang 
dilindungi. 

 Sistem RIL sangat 
perlu 
diimplementasikan 
dalam pengelolaan 
pemanfaatan hutan KL 
ini, karena sistem ini 
akan mampu menjaga 
ketersediaan habitat 
bagi jenis-jenis 
terancam tersebut di 
atas; 

 Penjagaan riparian 
dan badan-badan air 
sangat penting 
dilakukan untuk 
mempertahankan 
habitat beberapa jenis 
satwa tersebut di atas. 

 Pihak unit pengelolaan 
disarankan untuk 
bekerjasama dengan 
pihak lain (universitas 
misalnya) dalam 
melakukan penelitian-
penelitian tentang 
flora-fauna yang 
terancam punah 

 Pemantauan dan 
evaluasi kegiatan 
perburuan di dalam 
konsesi KL untuk 
karyawan KL yang 
dilakukan secara 
periodik; 

 Evaluasi pertumbuhan 
tanaman jenis-jenis 
RTE yang ditanam 
secara sengaja oleh 
unit manajemen KL 
secara periodik; 

 Pemantauan atau 
evaluasi pelaksanaan 
sistem pemanenan 
ramah lingkungan 
yang dilakukan 
dilapangan secara 
periodik per dua bulan 
sekali. Kegiatan ini 
dilakukan sebanyak 6 
dalam periode satu 
rencana karya 
tahunan; 

 Melakukan 
Pemantauan satwa 
secara periodik di 
beberapa kawasan 
hutan bekas tebangan 
(Log over area)  dan 
kawasan yang sengaja 
dilindungi serta  
kawasan yang belum 
ditebang dalam 
konsesi KL,khususnya 
dalam RKT berjalan. 

 Pemantauan 
perburuan 3 
bulan sekali; 

 Evaluasi 
pertumbuhan 
tanaman RTE 
6 1 tahun 
sekali; 

 RIL dilakukan 
sebanyak 6 
kali dalam 
periode satu 
rencana karya 
tahunan; 

 Pemantauan 
satwa per 6 
bulan sekali. 

Pembinaan 
hutan, sosial 
dan produksi. 

1.4  Memastikan 
bahwa kawasan-
kawasan yang 
merupakan 
habitat kunci 
terjaga dan 
terlindungi. 
Terutama 
kawasan untuk 
burung migran 

 Karena sebagian besar 
wilayah yang 
merupakan daerah 
migran burung ada di 
pinggir sungai, hutan 
primer dan sekunder 
tua maka 
perlindungan 
sempadan sungai, 
perlu dilakukan, dan 
hal ini berhubungan 
dengan NKT 1.1 
tentang kawasan 
lindung; 

 Adanya larangan atau 
aturan tentang 
pelarangan perburuan 
bagi staf/karyawan KL 

 Evaluasi hasil kegiatan 
sosialisasi/ kampanye 
tentang kawasan 
lindung kepada 
staf/karyawan secara 
periodik; 

 Evaluasi dari aturan 
tentang tentang 
efektifitas pelara-ngan 
perburuan satwaliar 
khususnya burung 
bagi staf/karyawan KL; 

 Pemantauan atau 
evaluasi pelaksanaan 
sistem pemanenan 
ramah ling-kungan 
yang dilakukan 
dilapangan secara 
periodik per dua bulan 
sekali. Kegiatan ini 
dilakukan sebanyak 6 
dalam periode satu 
rencana karya 
tahunan. 

 Evaluasi bisa 
dilakukan 
setahun sekali 
untuk 
kampanye; 

 1 tahun sekali 
untuk melihat 
berbagai 
peraturan; 

 RIL dilakukan 
sebanyak 6 
kali dalam 
periode satu 
rencana karya 
tahunan. 

Pembinaan, 
sosial dan 
produksi 



NKT Tujuan Pengelolaan  Strategi dan tindakan 

Pengawasan 

Periode Penanggung 

Jawab 

2.1  Memastikan 
sistem RIL di 
jalankan; 

 Memastikan 
bahwa 
perubahan 
tutupan lahan 
dapat dipantau; 

 Memastikan 
adanya 
pematauan 
perburuan 

 Sistem pembalakan 
ramah lingkungan 
(RIL) di dalam 
melakukan 
operasional 
pembalakan 
merupakan jawaban 
dan tanggapan yang 
benar sebagai bagian 
dari usaha untuk 
mem-pertahankan 
fungsi dan kawasan 
yang masuk kedalam 
zona inti; 

 Pihak unit pengelola 
untuk melindungi 
nilai-nilai 
keanekaragaman 
hayati yang sangat 
tinggi di dalam areal 
unit pengelolaan KL. 

 Pemantauan secara 
berkala tentang 
perburuan yang 
dilakukan oleh 
staf/karyawan serta 
masyarakat yang 
berasal dari 
desa/kampung yang 
ada di sekitar konsesi 
KL; 

 Pemantauan tutupan 
hutan secara berkala 
yang ada di dalam 
konsesi KL; 

 Pemantauan atau 
evaluasi pelaksanaa 
sistem pemanenan 
dengan RIL secara 
berkala 

 Pemantauan 
perburuan 3 
bulan sekali; 

 Pemantuan 
tutupan 3 
tahun sekali; 

 RIL dilakukan 
sebanyak 6 
kali dalam 
periode satu 
rencana karya 
tahunan. 

Sosial, 
Pembinaan dan 
produksi 

2.2  Memastikan 
bahwa batas 
antara berbagai 
ekosistem yang 
ada di konsesi KL 
berdasarkan 
peralihan antara 
ekosistem lahan 
basah (sungai) 
dengan lahan 
keringnya 
disekitarnya 
berfungsi dan 
terjaga 

 Pelaksanaan sistem 
RIL yang benar akan 
mampu menjaga 
konektivitas 
ekosistem; 

 Adanya larangan zona 
tebang di sepanjang 
kiri-kanan sungai, 
riparian,rawa 
temporer sesuai 
dengan aturan dan 
tata cara pelaksanaan 
sistem silvikultur yang 
berlaku; 

 Merehabilitasi dan 
merestorasi kiri-kanan 
sungai yang rusak 
sebagai akibat proses 
penebangan dan 
penyaradan yang tidak 
sesuai aturan dan 
kaidah RIL. 

 Pemantauan  dan 
evaluasi RIL bisa 
dilakukan setelah 
penebangan selesai 
disetiap Rencana 
Karya Tahunan (RKT) 
yaitu sebanyak 6 kali 
kegiatan evaluasi, 
dimana evaluasi 
dilakukan per 
duabulanan; 

 Laporan tentang 
kemajuan kegiatan 
restorasi dan atau 
rehabilitasi lahan yang 
rusak sebagai akibat 
penebangan yang 
tidak sesuai rencana 
atau tidak sesuai hasil 
evaluasi RIL. 

 RIL dilakukan 
sebanyak 6 
kali dalam 
periode satu 
rencana karya 
tahunan; 

 Evaluasi 
tumbuhan 1 
tahun sekali 

Pembinaan 

hutan dan 
produksi 

2.3  Memastikan 
bahwa jenis-jenis 
predator tingkat 
tinggi dan jenis 
indikator lain 
yang 
memerlukan 
ruang habitat 
luas dan mudah 
dikenal tetapi 
berkepadatan 
rendah 
terlindungi dan 
terjaga. 

 Diperlukan suatu 
sistem pengelolaan 
hutan yang ramah 
lingkungan, dalam hal 
ini sistem pembalakan 
yang ramah 
lingkungan (RIL) wajib 
dilaksanakan dengan 
benar; 

 Disarankan untuk 
mencadangkan 
wilayah-wilayah yang 
menjadi habitat alami 
yang ada di dalam 
areal KL dimana 
wilayah ini 
terkoneksi/bersambun
gan dengan lanksap 
hutan yang lebih luas; 

 Perlu kiranya 
mensosiali-sasikan 
kembali larangan-
larangan terkait 
perburuan satwa liar 
tersebut. 

 Pemantauan  dan 
evaluasi RIL bisa 
dilakukan setelah 
penebangan selesai 
disetiap Rencana 
Karya Tahunan (RKT) 
yaitu sebanyak 6 kali 
kegiatan evaluasi, 
dimana evaluasi 
dilakukan per 
duabulanan; 

 Melakukan 
pemantauan 
keanekeragaman 
hayati di beberapa 
ekosistem yang 
sengaja dilindungi dan 
tidak ditebang secara 
periodik, kawasan ini 
merupakan wilayah-
wilayah yang menjadi 
habitat alami yang ada 
di dalam areal KL 
dimana wilayah ini 
terkoneksi/bersambun

 RIL dilakukan 
sebanyak 6 
kali dalam 
periode satu 
rencana karya 
tahunan; 

 Pemantauan 
keaneka-
ragaman 
hayati bisa 6 
bulan atau 1 
tahun sekali; 

 Pemantauan 
perburuan 3 
bulan sekali 

 



NKT Tujuan Pengelolaan  Strategi dan tindakan 

Pengawasan 

Periode Penanggung 

Jawab 

gan dengan lanksap 
hutan yang lebih luas; 

 Pemantauan dan 
evaluasi tentang 
perburuan yang 
dilakukan oleh 
staf/karyawan KL, juga 
evaluasi perburuan 
yang dilakukan oleh 
masyarakat setempat 
khususnya satwaliar 
yang dilindungi yang 
juga diperdagangkan. 

3  Memastikan 
bahwa Ekosistem  
terancam yang 
terdapat di 
dalam lansekap 
dan areal konsesi 
KL yaitu hutan 
dataran rendah 
yang sebagian 
besar merupakan 
ekosistem dalam 
areal konsesi KL 
terlindungi dan 
terpelihara baik 
fungsi maupun 
keberadaanya 

 Sebisa mungkin ada 
upaya untuk 
mempertahankan 
ekosistem tersebut 
supaya tetap ada di 
dalam konsesi karena 
statusnya yang 
terancam hampir 
punah. Beberapa 
upaya yang bisa 
dilakukan antara lain  
menyisihkan kawasan 
yang akan menjadi 
perwakilan ekosistem 
tersebut dalam kondisi 
baik di dalam areal 
konsesi KL. 

 Melakukan 
pemantauan terhadap 
kondisi terkini dari 
kawasan-kawasan 
yang dipertahankan. 
Bagian yang dipantau 
adalah kondisi terkini, 
tutupan lahan, 
keaneka-ragaman 
hayati. 

 Pemantuan 
tutupan 3 
tahun sekali 

Pembinaan 
hutan 

4.1  Memastikan 
bahwa kawasan 
berhutan yang 
masih primer 
dan/atau 
sekunder tua 
terjaga fungsi 
dan 
keberadaanya, 
juga dengan 
fungsi dari 
sempadan 
sungai/hutan 
riparian yang 
berperan penting 
dalam tata air 
dalam kondisi 
kritis.   

 Mempertahankan 
areal hutan yang 
sengaja dilindungi, 
mencakup daerah 
resapan, lahan dengan 
kemiringan curam, 
serta daerah 
sempadan sungai; 

 Harus menerapkan 
teknik-teknik Reduce 
Impact Logging (RIL) 
dengan benar; 

 Rerestorasi lahan yang 
sudah rusak dengan 
melakukan berbagai 
aktivitas penanaman 
pohon di areal yang 
kosong dan 
terdegradasi dengan 
menggunakan 
tanaman 
lokal/setempat; 

 Mempertahankan 
wilayah yang menjadi 
ekosistem sempadan 
sungai-hutan riparian 

 Melakukan 
pemantauan 
perubahan tutupan 
lahan, baik di dalam 
maupun di sekitar 
areal konsesi, dengan 
memanfaatkan 
teknologi GIS secara 
berkala; 

 Evaluasi dan 
pemantuan secara 
berkala penggunaan 
sistem RIL dalam 
proses pemanenan 
kayu, paling tidak ada 
6 kali evaluasi dalam 1 
RKT yaitu sekali dalam 
2 bulan; 

 Penilaian tanaman 
hasil kegiatan restorasi 
lahan yang sudah 
rusak secara periodik; 

 Memantau dan 
evaluasi kondisi terkini 
secara periodik 
terhadap ekosistem 
ekosistem sempadan 
sungai/hutan riparian. 

 Pemantuan 
tutupan 3 
tahun sekali; 

 RIL dilakukan 
sebanyak 6 
kali dalam 
periode satu 
rencana karya 
tahunan; 

 Evaluasi 
tumbuhan 1 
tahun sekali. 

 

4.2  Memastikan 
perlakukan hati-
hati di dalam 
penge-lolaam 
hutan di kawasan 
yang memiliki 
TBE berat yang 
berada di 
kelerengan 
>=40% yaitu 

 Penggunaan sistem RIL 
dalam pemanenan 
kayu; 

 Membuat sudetan-
sudetan atau guludan 
di sepanjang jalan 
sarad guna menahan 
air, erosi dan 
sedimentasi; 

 Mempertahankan 

 Melakukan 
pemantauan dan 
evaluasi RIL secara 
berkala; 

 Menggunakan sistem 
pengukuran erosi yang 
bisa ditempatkan di 
beberapa tempat 
seperti bekas jalan 
sarad, pinggir jalan 

 RIL dilakukan 
sebanyak 6 
kali dalam 
periode satu 
rencana karya 
tahunan; 

 Pengukuran 
erosi dan 
sedimentasi 3 
bulan sekali; 

Pembinaan 
hutan, produksi 
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Pengawasan 

Periode Penanggung 

Jawab 
kawasan di 
dalam konsesi KL 
seluas 29,412.40 
hektar. 

hutan dan tidak 
melakukan 
penebangan di 
sepanjang bantaran 
sungai atau sempadan 
sungai. 

angkutan. Sistem ini 
biasa disebut dengan 
bak erosi; 

 Penggunaan peralatan 
untuk mengukur sedi-
mentasi dan 
kekeruhan air 
disarankan untuk 
dipakai di sini, 
biasanya perlatan ini 
dipasang pada sungai 
yang ada di hulu dan 
hilir dari kegiatan 
penebangan; 

 Secara periodik 
mengukur kualitas air 
di bagian hilir dari 
areal unit 
pengelolaan. 

 Pengukuran 
kualitas air 3 
bulan sekali 
atau lebih 

4.3  Memastikan 
bahwa kawasan 
berhutan yang 
masih primer 
dan/atau 
sekunder tua, 
Sungai dan 
sempadannya 
serta Embung air 
terjaga fungsi 
dan 
keberadaanya. 

 Pemasangan berbagai 
larangan atau 
himbauan kepada 
masyarakat dan 
karyawan perusahaan 
untuk tidak melakukan 
pembakaran hutan 
atau menyalakan api 
secara terutama 
waktu kemarau 
panjang; 

 Mewaspadai wilayah-
wilayah yang dekat 
dengan ladang 
masyarakat karena 
biasanya daerah-
daerah tersebut 
merupakan wilayah 
rawan kebakaran 
lahan; 

 Walaupun jarang 
terjadi kebakaran di 
hutan alam, sebaiknya 
pihak unit pengelola 
KL memberikan 
pengetahuan tentang 
tata cara 
penanggulangan dan 
pemadam kebakaran 
kepada seluruh 
staf/karyawan 

 Evaluasi tentang 
pemahaman dan 
imbauan pelarangan 
pembakaran ladang 
yang ada didekat 
kampung secara 
periodik; 

 Evaluasi keberadaan 
alat-alat pemadam 
kebakakaran dan 
pengetahuan tentang 
penanggulangan 
pemadaman 
kebakaran baik hutan, 
lahan ataupun yang 
lainnya. 

 Pemantauan 
Kebakaran 
setiap waktu 
namun akan 
lebih intensif 
apabila 
musim 
kemarau dan 
siap 
berladang: 

 Pemantauan 
alat-alat 
kebakaran 6 
bulan sekali 
atau 
mengikuti 
peraturan 
tentang 
standar K3 

Semua bidang 

5  Memastikan 
bahwa kawasan 
penting untuk 
pemenuhan 
kebutuhan dasar 
masyarakt lokal 
seperti sungai 
Long Gie beserta 
anak-anak 
sungainya (S. 
Jaat, S.Klang dan 
S. Ngihis) terjaga 
fungsinya. 

 Pihak unit manajemen 
KL, menginventarisir 
wilayah atau kawasan 
yang masuk dalam 
lokasi RKT tahun 
berjalan yang penting 
bagi masyarakat 
dalam pemenuhan 
kebutuhan 
dasar,kemudian 
memilah dan 
melindungi kawasan 
yang penting untuk 
memenuhi kebutuhan 
dasar masyarakat 
setempat; 

 Pihak unit manajemen 
KL melalui bidang 
sosial 

 Melakukan evaluasi 
sistem RIL yang 
dilakukan secara 
periodik paling tidak 2 
bulan sekali di petak 
habis yang sudah 
ditebang; 

 Evaluasi keberadaan 
wilayah-wilayah 
penting di setiap RKT 
yang berdekatan 
dengan kampung, 
serta memetakan 
kawasan penting 
tersebut; 

 Evaluasi tentang 
perburuan di 
kampung-kampung 

 RIL dilakukan 
sebanyak 6 
kali dalam 
periode satu 
rencana karya 
tahunan; 

 Evaluasi 
kawasan 
penting 6 
bulan sekali; 

 Pemantauan 
perburuan 3 
bulan sekali 

Sosial dan 
produksi 



NKT Tujuan Pengelolaan  Strategi dan tindakan 

Pengawasan 

Periode Penanggung 

Jawab 
mengkampanyekan 
tentang tata cara 
pengambilan 
kebutuhan dasar 
supaya berkelanjutan 
seperti tidak 
menebang pohon 
buah untuk 
mengambilnya, tidak 
berburu secara 
berlebihan, dan tidak 
menggunakan racun 
untuk pengambilan 
ikan disungai. 

yang dekat dengan 
RKT berjalan. 

6  Memastikan 
kawasan yang 
penting secara 
budaya menurut 
masyarakat 
adalah hutan 
yang ada  di 
muara Sungai 
Gie, S. Awing, S. 
Ngihis muara, S. 
Kelang (anak 
sungai jau ngun 
RKT 2013), gong 
gla, RKT 2015 (S. 
Kelang  kanan) 
pematang antara  
S.Gie terjaga. 

 Pihak unit manajemen 
KL menggunakan cara 
penebangan yang 
ramah lingkungan 
(RIL) dalam 
pengambilan kayunya, 
dengan 
memperhatikan 
wilayah-wilayah yang 
dianggap penting 
secara untuk 
kebutuhan dasar dan 
budaya oleh 
masyarakat; 

 Pihak unit manajemen 
KL, menginventarisir 
wilayah atau kawasan 
yang masuk dalam 
lokasi RKT tahun 
berjalan yang penting 
bagi masyarakat 
dalam pemenuhan 
kebutuhan dasar dan 
budaya, kemudian 
melindungi kawasan 
yang penting untuk 
memenuhi kebutuhan 
dasar masyarakat  dan 
budaya setempat 
seperti hutan pinggir 
sungai, melindungi 
sempadan sungai. 
Kegiatan ini dengan 
melibatkan 
masyarakat Long 
Beliau atau Long 
Duhung; 

 Melakukan evaluasi 
sistem RIL yang 
dilakukan secara 
periodik paling tidak 2 
bulan sekali di petak 
habis yang sudah 
ditebang; 

 Evaluasi keberadaan 
wilayah-wilayah 
penting di setiap RKT 
yang berdekatan 
dengan kampung, 
serta memetakan 
kawasan penting 
tersebut; 

 RIL dilakukan 
sebanyak 6 
kali dalam 
periode satu 
rencana karya 
tahunan. 

 Evaluasi 
kawasan 
penting 6 
bulan sekali. 

Sosial dan 

produksi 

 

   Pihak unit manajemen 
KL melalui bidang 
sosial menindaklanjuti 
hasil temuan ini di 
masyarakat dan 
melakukan deliniasi 
secara nyata (definitif) 
dilapangan serta 
membuat kesepakatan 
dalam perlindungan 
kawasan tersebut 
dengan masyarakat. 

 Evaluasi kawasan-
kawasan penting 
secara periodik 
berdasarkan RKT 
berjalan dan 
memetakannya. 

  

 
E. RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN 

1. Rencana Pengelolaan Lingkungan 



1.1 Kawasan Lindung 

Rencana pengelolaan lingkungan Kawasan Lindung pada areal PBPH-Ha PT 

Karya Lestari ditujukan dalam upaya penanggulangan, pencegahan dan / atau 

pengendalian dampak negatif, serta upaya optimalisasi prakiraan dampak positif 

yang akan muncul sehingga kelestarian lingkungan dapat terjaga. Pengelolaan 

lingkungan diarahkan pada areal kawasan perlindungan dan konservasi, kawasan 

tidak efektif untuk produksi, serta kawasan produksi. 

Kegiatan yang dilakukan secara langsung oleh unit RKL-RPL sesuai dengan bentuk - 

bentuk kawasan lindung dan parameter lingkungan yang terdapat didalamnya, 

diantaranya terdiri dari buffer zone sungai dan sempadan sungai, areal konservasi 

plasma nutfah (KPPN), lereng ≥ 40%, kawasan konservasi insitu, ekowisata / 

jasling, span dan tegakan benih. 

Aktivitas kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang dilakukan PBPH - Ha PT. 

Karya Lestari merupakan bentuk upaya pemeliharaan kawasan lindung sesuai 

parameter yang terdapat didalamnya, antara lain : 

Pelaksanaan dalam pembuatan dan pemeliharaan sempadan sungai sebagai koridor 

satwa, sumber pakan, sekat alami kebakaran, pencegah erosi dan sedimentasi, 

pencegah banjir. 

Pembuatan dan pemeliharaan areal konservasi plasma nutfah sebagai sumber benih 

dan bibit, area penelitian dan pengembangan keanekaragaman jenis flora, sebagai 

areal migrasi (pengungsian satwa liar). 

Perlindungan dan pemeliharaan areal lereng ≥ 40% sebagai bentuk upaya 

pencegahan terjadinya erosi, mempertahankan keutuhan lingkungan. 

Pelaksanaan dalam pembuatan dan pemeliharaan kawasan konservasi insitu sebagai 

koridor satwa dan menjaga ekosisten satwa liar. 

Pelaksanaan dalam pembuatan dan pemeliharaan kawasan ekowisata/jasling 

sebagai bentuk pemanfaatan keindahan alam untuk wisata dengan menjaga 

kelestarian alamnya. 

Pembuatan dan pemeliharaan span sebagai tempat minum bagi satwa liar dan 

sebagai batu jilatan satwa liar, area penelitian, pengembangan keanekaragaman 

jenis flora dan sebagai areal migrasi (pengungsian satwa liar). 

Pembuatan dan pemeliharaan tegakan benih sebagai sumber benih dan bibit, area 

penelitian dan pengembangan keanekaragaman jenis flora. 

 

1.2 Areal Tidak Efektif Untuk Produksi 

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya pengelolaan lingkungan pada areal 

tidak efektif untuk unit produksi dilaksanakan oleh bidang pembinaan hutan antara 

lain adalah penanaman areal tidak produktif / tanah kosong di dalam areal PBPH – 

Ha, diluar blok tebangan, penanaman kanan - kiri jalan angkutan kayu, pengukuran 

riap tegakan secara berkesinambungan pada petak-petak ukur yang telah ditetapkan 

atas dasar pertimbangan teknis sesuai dengan pedoman penetapan lokasi Petak 

Ukur Permanen (PUP) dan Permanen Sampel Plot (PSP), pengelolaan dan 



pemeliharaan kawasan kelola sosial, upaya penjagaan dan pemeliharaan sumber 

bibit yang berkualitas dengan memberikan perlakuan pemeliharaan tegakan yang 

ditunjuk sebagai sumber penghasil benih unggul, pembuatan Petak Ukur Permanen 

(PUP),analisis kerusakan tinggal (KTT) areal sumber benih, kebun pangkas, 

persemaian, dan sarana prasarana. 

 

1.3 Areal Efektif Untuk Unit Produksi 

Kegiatan pengelolaan lingkungan pada areal efektif untuk unit produksi secara 

garis besar diantaranya: 

Pengendalian erosi dan sedimentasi sebagai dampak kegiatan pemanfaatan hutan 

dengan upaya dilakukannya pengukuran laju erosi pada Jalan Utama, Jalan 

Cabang, Jalan Sarad, Plot Tunggul bekas tebangan, dan Hutan Primer. Selain itu, 

sebagai upaya pencegahan terjadinya sedimentasi dilakukan kegiatan perlindungan 

sempadan sungai. 

Perbaikan Kualitas Tegakan (struktur dan komposisi) dilaksanakan untuk mencegah 

dan menanggulangi kerusakan tegakan hutan, dalam hal ini terkait teknik 

penebangan dan penyaradan dengan menerapkan RIL (Reduced Impact Logging), 

pembinaan hutan, pemeliharaan tegakan tinggal dan perlindungan hutan.  

Peningkatan kualitas habitat dan kelimpahan satwa liar dengan 

mengalokasikan area dan melakukan pengelolaan kawasan lindung (buffer zone 

areal lereng ≥40%, sempadan sungai, areal pelestarian plasma nutfah), dan 

inventarisasi satwa liar sebelum dan sesudah penebangan, monitoring RIL dan 

pembuatan peta rencana pembalakan yang berbasis HCVF guna meminimalisir 

terjadinya kerusakan pohon yang menjadi sumber pakan dan tempat bersarang 

satwa liar, pembuatan koridor satwa secara kontinyu dengan menghubungkan 

kawasan lindung di dalam dan di sekitar areal PBPH - Ha untuk mencegah 

terjadinya fragmentasi habitat satwa liar (terpisah / terpecahnya kondisi habitat 

satwa liar).  

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan upaya antara lain dengan memberi 

kesempatan penduduk lokal sebagai tenaga kerja sesuai dengan1keahlianya, 

rehabilitasi sarana prasarana pendidikan dan fasilitas kesehatan. 

 

2. Rencana Pemantuan Lingkungan 

2.1 Kawasan Lindung 

Untuk areal kawasan lindung, pemantuan lingkungan dilakukan dengan 

mengadakan kegiatan pengamatan dan monitoring aktivitas kegiatan pengusahaan 

hutan IUPHHK - Ha PT Karya Lestari dalam konteks upaya penjagaan buffer zone 

sempadan sungai (SS), areal konservasi plasma nutfah (KPPN),Tegakan Benih (TB), 

Kawasan Konservasi Insitu (KKI) dan lereng ≥ 40%( Lereng E) dan situs budaya 

peninggalan masyarakat sekitar desa binaan. 

2.2. Areal Tidak Efektif Untuk Unit Produksi  



Pemantauan pada kegiatan bidang ini dilaksanakan dengan melihat kondisi, 

jumlah dan sebaran tegakan sebagai sumber penghasil benih unggul. Selain itu 

dilakukan juga pemantauan kondisi persemaian sebagai pusat budidaya anakan 

yang berasal dari biji, anakan alam hasil cabutan atau dari hasil pengembangan 

kebun pangkas. Kondisi tersebut diharapkan mampu bertahan dan berkembang 

sejalan dengan kebutuhan penanaman di lapangan. 

Pemantauan hasil kegiatan yang dilakukan IUPHHK-Ha PT Karya Lestari dalam 

konteks kegiatan penanaman areal tidak produktif / tanah kosong di dalam dan 

diluar blok tebangan, penanaman kanan-kiri eks atau bekas jalan cabang, jalan serta 

jalan utama, pengukuran riap tegakan secara berkesinambungan pada petak-petak 

ukur yang telah ditetapkan atas dasar pertimbangan teknis sesuai dengan pedoman 

penetapan lokasi Petak Ukur Permanen (PUP) dan Permanen Sample Plot (PSP), 

upaya penjagaan dan pemeliharaan sumber bibit yang berkualitas dengan 

memberikan perlakuan pemeliharaan tegakan yang ditunjuk sebagai sumber 

penghasil benih unggul, pembuatan Petak Ukur Permanen (PUP),melakukan 

inventarisasi tegakan tinggal sebelum dan sesudah akibat penebangan pada areal 

bekas tebabngan. areal sumber benih, kebun pangkas, persemaian, dan sarana 

prasarana. Kegiatan pemantauan tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya 

penyimpangan dan digunakan sebagai acuan dalam menentukan rencana dan 

tindakan yang akan dilakukan untuk perbaikan. 

 

2.3 Areal Efektif Untuk Unit Produksi 

Kegiatannya meliputi pengamatan terhadap tingkat kerusakan lingkungan dan 

struktur tanah dalam kegiatan pembukaan wilayah hutan, penebangan dan 

penyaradan jalan utama hingga menghitung kepadatan tanah dengan alat 

Penetrometer sehingga dapat diketahui kepadatan tanah setelah kegiatan 

oprasiaonal pemanenan kayu. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui besar 

kecilnya tingkat erosi yang terjadi dalam jangka waktu pengelolaan hutan 

pertahunnya. Di samping hal tersebut diatas juga dilakukan pemantauan terhadap 

satwa liar, struktur dan keragaman jenis vegetasi serta seluruh kegiatan yang 

termasuk di dalam komponen sosial ekonomi masyarakat. 
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Catatan : 

 

Bagi stakeholder yang memerlukan informasi atau komponen lain yang relevan 

dapat menghubungi  perusahaan  di alamat Jln Kartini No 26 Kel. Sungai Pinang 

Luar Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Kalimantan Timur  atau kontak  

Telp. (0541) 742756,748460,739088 

Fax. (0541) 205322, 739088 

Email : karyalestari26@karyalestari.com; daaliya.sm@gmail.com  
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