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TUJUAN 

Tujuan Dari Pengenalan Dasar HCV ini adalah agar pihak manajemen dan petugas lapangan 

mengerti mengenai dasar-dasar High Conservation Value. 

 

PENDAHULUAN 

Pembangunan di berbagai bidang memungkinkan penanaman modal dan perusahaan asing untuk 

berkembang baik di Indonesia. Salah satunya adalah perkebunan sawit, tingginya modal asing 

dibandingkan pemodal dalam negeri menyebabkan pembukaan lahan yang lebih bersifat besar-

besaran. 

Kekhawatiran berbagai pihak mengenai hal ini termasuk berkurang dan terganggunya ekosistem 

liar atau alami yang tersisa di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan dalam meningkatkan 

perhatian bahkan mengajukan beberapa pilihan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya 

yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, juga menggugah pasar untuk membatasi dan 

mengontrol pemanfaatan yang dituangkan dalam sertifikasi produk-produk yang ramah 

lingkungan. 

Pada prakteknya perkebunan sawit diharuskan memelihara dan mengelola kawasan-kawasan yang 

memiliki nilai konservasi tinggi yang berada dalam area konsesi perkebunan. Praktek-praktek 

pengelolaan ini memberikan kenyamanan dan keyakinan pada masyarakat sekitar dan konsumen 

bahwa dengan memakai produk tersebut berarti masyarakat ikut serta melestarikan alam. 

 

Definisi High Conservation Value 

High Conservation Value atau Nilai Konservasi Tinggi adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam 

sebuah kawasan baik itu lingkungan maupun sosial, seperti habitat satwa liar, daerah 

perlindungan resapan air atau situs arkeologi (kebudayaan) dimana nilai-nilai tersebut 

diperhitungkan sebagai nilai yang sangat signifikan atau sangat penting secara lokal, regional atau 

global (Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia, 2008). 
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Gambar xx. Nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah kawasan dan dianggap sangat penting disebut Nilai 

Konservasi tinggi. 

 

Sejarah Perkembangan Konsep HCV 

Konsep High Conservation Value muncul pertama kali tahun 1999 dalam Prinsip dan Kriteria 

Standar Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, yaitu pada Prinsip ke-9. Standar pengelolaan hutan 

yang dikembangakan oleh Forest Stewardship Council pada tahun 1999 diperuntukkan dan 

diterapkan pada perusahaan produksi kayu hutan. Kemudian untuk menerapkan konsep ini pada 

konsesi perkebunan sawit dibuatlah HCV Toolkit pada tahun 2003. Selanjutnya identifikasi dan 

pengelolaan HCV ini menjadi syarat sertifikasi RSPO yang dibuat pada tahun 2004, tercantum 

dalam Prinsip dan Kriteria RSPO 5.2 dan 7.3. Saat ini identifikasi HCV di Indonesia memakai 

HCV Toolkit yang direvisi oleh Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia. 

 

Prinsip dan Kriteria Pengelolaan Hutan Forest 

Stewardship Council (1999) 

Sesuai dengan standar pengelolaan hutan Forest Stewardship Council (Dewan Pengelolaan 

Hutan), pada dasarnya pengelolaan hutan sejalan dengan kebutuhan sosial, ekonomi, ekologi, 

budaya dan spiritual untuk masa sekarang dan akan datang. Pengelolaan hutan dilakukan dengan 

memperhatikan hukum, tanggung jawab, hak penduduk asli, hubungan dengan masyarakat dan 

hak pegawai, keuntungan yang diperoleh dari hutan, dampak lingkungan, rencana manajemen 

(pengelolaan), pemantauan dan pendataan (monitoring and assessment), pemeliharaan hutan 

dengan nilai konservasi tinggi, perkebunan yang akhirnya tertuang dalam Prinsip-Prinsip FSC: 

• Prinsip 1. Mengikuti hukum yang berlaku dan Prinsip-Prinsip FSC 

• Prinsip 2. Jangka waktu dan hak guna dan tanggung jawab 

• Prinsip 3. Hak masyarakat pribumi 

• Prinsip 4. Hubungan dengan masyarakat dan hak pekerja 

• Prinsip 5. Keuntungan yang diperoleh dari hutan 
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• Prinsip 6. Dampak terhadap lingkungan 

• Prinsip 7. Rencana pengelolaan 

• Prinsip 8. Pemantauan dan pendataan 

• Prinsip 9. Pemeliharaan hutan dengan nilai konservasi tinggi 

• Prinsip 10. Perkebunan 

Dapat digaris-bawahi bahwa pemeliharaan hutan dengan nilai konservasi tinggi dimasukkan 

dalam Prinsip ke-9 Forest Stewardship Council untuk Prinsip dan Kriteria Pengelolaan Hutan. 

 
Gambar XX. Pengelolaan hutan sejalan dengan kebutuhan sosial,ekonomi, ekologi, budaya dan spiritual untuk masa 

sekarang dan masa yang akan datang. 

 

 

Pemeliharaan hutan dengan nilai konservasi tinggi 

(Prinsip ke-9 FSC) 

 
Aktivitas manajemen (pengelolaan) di hutan dengan nilai konservasi tinggi harus menjaga atau 

meningkatkan sifat-sifat alami yang dimiliki (membedakan dengan yang lain) hutan tersebut. 

Keputusan-keputusan yang menyangkut hutan dengan nilai konservasi tinggi harus selalu 

memperhatikan konteks pendekatan kehati-hatian (precautionary approach). 

9.1. Pendekatan untuk menentukan keberadaan sifat-sifat yang sesuai dengan hutan 

dengan nilai konservasi tinggi akan dipenuhi, tepat hingga ke skala dan intensitas 

pengelolaan hutan. 

9.2. Porsi konsultatif dari proses sertifikasi harus menekankan pada sifat-sifat konservasi, 

dan pilihan-pilihan yang ada untuk pengelolaannya. 

9.3. Rencana pengelolaan harus termasuk dan melaksanakan pengukuran tertentu yang 

menjamin pemeliharaan dan/atau peningkatan sifat-sifat konservasi  yang konsisten 
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mengikuti pendekatan kehati-hatian. Pengukuran ini akan dimasukkan dalam ikhtisar 

(rangkuman) rencana penglolaan yang disediakan untuk umum. 

9.4. Monitoring tahunan akan dilaksanakan untuk mendata efektivitas pengukuran untuk 

menjaga atau meningkatkan sifat-sifat konservasi yang akan diaplikasikan. 

 
 

High Conservation Value Toolkit (2008) 

Setelah Prinsip dan Kriteria pengelolaan hutan dari Forest Stewardship Council terutama Prinsip 

ke-9, lalu dibuatlah HCV Toolkit yang saat ini digunakan untuk pengelolaan kawasan dengan 

nilai konservasi tinggi yang berada dalam konsesi perkebunan kelapa sawit yang saat ini memakai 

HCV Toolkit revisi tahun 2008. 

 
 

Gambar XX. Kawasan HCV (kiri) dan kebun sawit (kanan). Gambar XX. Konsesi hendaknya juga 
memperhatikan konservasi selain konversi 

lahan. 

 
 

 

Identifikasi Kawasan Dengan Nilai Konservasi 

Tinggi 

 

Identifikasi kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi atau assessment NKT bertujuan untuk 

mengetahui kawasan-kawasan dalam konsesi sawit yang memiliki satu atau lebih Nilai Konservasi 

Tinggi. Identifikasi kawasan dengan nilai konservasi tinggi ini meliputi: 

• Pembentukan tim assessment, 

• Pengambilan data, 

• Konsultasi dengan stakeholder 

Konservasi Konversi 
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Komposisi pembentukan tim assessment didasarkan pada jenis data Nilai Konservasi Tinggi yang 

dicari, terdiri dari tim biodiversity yang mendata aspek-aspek kenekaragaman hayati-lingkungan-

ekosistem yang ada di konsesi dan tim sosial yang mendata aspek ekonomi-sosial-budaya terkait 

wilayah konsesi.  

Pencarian data ini menggunakan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dimana dalam 

menghadapi ketidakpastian harus dicari cukup bukti hingga suatu keadaan atau kondisi 

dinyatakan benar dan pasti tanpa keraguan didalamnya. 

 
 Gambar XX. Assessment HCV harus menggunakan Prinsip Kehati-hatian dan selalu 

berkonsultasi dengan para stakeholder. 

 

Proses identifikasi hingga pembuatan dokumen assessment selalu berkonsultasi dengan para 

stakeholder. Draft awal assessment dibuat dan terbuka untuk para stakeholder untuk peer review, 

dimana bisa diakses dan diberikan masukan. Hasil akhirnya diharapkan dapat diterima berbagai 

pihak dan operasional perkebunan menjadi dipercaya masyarakat dan lembaga sertifikasi bahwa 

pengelolaannya ramah lingkungan dan dipantau dinamika kecenderungan dalam Area HCV. 

 

Nilai Konservasi Tinggi: 

NKT 1. Kawasan yang Mempunyai Tingkat Keanekaragaman Hayati yang Penting  

NKT 1.1. Kawasan yang Mempunyai atau Memberikan Fungsi Pendukung 

Keanekaragaman Hayati Bagi Kawasan Lindung dan / Konservasi. 

NKT 1.2. Spesies Hampir Punah. 

NKT 1.3. Kawasan yang Merupakan Habitat bagi Populasi Spesies yang Terancam, 

Penyebaran Terbatas atau Dilindungi yang Mampu Bertahan Hidup (Viable Population). 

NKT 1.4. Kawasan yang Merupakan Habitat bagi Spesies atau Sekumpulan Spesies yang 

Digunakan Secara Temporer. 
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Gambar XX. Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), termasuk satwa yang terancam kepunahan. 

 

NKT 2. Kawasan Bentang Alam yang Penting Bagi Dinamika Ekologi Secara Alami  

NKT 2.1. Kawasan Bentang Alam Luas yang Memiliki Kapasitas untuk Menjaga Proses 

dan Dinamika Ekologi 

NKT 2.2. Kawasan Lansekap yang Berisi Dua atau Lebih Ekosistem dengan Garis Batas 

yang Tidak Terputus (berkesinambungan) 

NKT 2.3. Kawasan yang Mengandung Populasi dari Perwakilan Spesies Alami 

 

NKT 3. Kawasan yang Mempunyai Ekosistem Langka atau Terancam Punah 

 
Gambar 7. Hutan kerangas, salah satu ekosistem langka. 

 

NKT 4. Kawasan Yang Menyediakan Jasa-jasa Lingkungan Alami 

NKT 4.1. Kawasan atau Ekosistem yang Penting Sebagai Penyedia Air dan Pengendalian 

Banjir bagi Masyarakat Hilir 

NKT 4.2. Kawasan yang Penting Bagi Pengendalian Erosi dan Sedimentasi 
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NKT 4.3. Kawasan yang Berfungsi Sebagai Sekat Alam untuk Mencegah Meluasnya 

Kebakaran Hutan atau Lahan 

 
Gambar XX. Sungai sebagai penyedia air. 

 

 
Gambar XX. Terjadinya longsor akibat erosi. 

 

NKT 5. Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar 

Masyarakat Lokal 

 

 
Gambar XX. Pohon karet yang disadap masyarakat, hasilnya dijual dan digunakan untuk membeli kebutuhan pokok. 
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Syarat penetapan kawasan NKT 5 ini adalah jika masyarakat atau komunitas tidak memiliki 

sumber penghasilan lain kecuali menggantungkan dari hasil mengambil dari kawasan tersebut. 

NKT 6. Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting Untuk Identitas Budaya Tradisional 

Masyarakat Lokal  

 
Gambar XX. Tempat keramat sebagai identitas budaya tradisional masyarakat lokal.

 
Gambar XX. Aspek-aspek yang termasuk dalam kriteria Nilai Konservasi Tinggi. 

 

 

Pengelolaan dan Pemeliharaan Area HCV 

Tujuan pengelolaan dan pemeliharaan Area HCV adalah agar nilainya tetap terjaga dan tidak 

terdegradasi. Maka dari itu, pengelolaan atau manajemen yang semakin baik adalah dengan tetap 

mengacu pada tujuan tersebut diatas. Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi yang telah 

diidentifikasi kemudian dikelola dan dipelihara sehingga Nilai-Nilai Konservasi yang terdapat 

didalamnya dapat terjaga, tetap, bertambah, kembali seperti semula sesuai identifikasi awal dan 

rencana pengelolaan. Rencana pengelolaan mengupayakan keberadaan HCV dan faktor-faktor 

pendukung didalamnya dalam kondisi maksimum atau dicarikan solusi terbaik untuk 

pengelolaannya. 
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Kenapa Memantau HCV? 

Tujuan pemantauan area HCV: 

• Mendapatkan data/catatan perubahan seiring waktu terhadap komponen konservasi yang 

menjadi perhatian  

• Mengetahui berbagai aktivitas manusia yang berdampak terhadap keanekaragaman hayati 

(biodiversitas), kemudian mengidentifikasi cara untuk mengembangkan praktek 

manajemen yang lebih baik  

 
Gambar XX. Tujuan pemantauan area HCV. 

 

Pada praktek pengelolaan dan pemantauan Area HCV dalam perkebunan sawit dapat mengacu 

pada dokumen Protokol Pemantauan yang berisi panduan: 

• Mengidentifikasi ancaman-ancaman antropogenik terhadap area-area prioritas. 

• Mendata intensitas aktivitas antropogenik (mendokumentasi perubahan, prevalensi dan 

distribusi spasial gangguan legal dan illegal). 

• Mencatat temuan satwa secara insidental untuk mengetahui presence/absence dan 

populasi dan penggunaan habitat seiring perubahan waktu. 

• Menyimpan data ancaman dan satwa serta menganalisa secara sistematis. 

• Mengembangkan sistem dan menstandarisasi pemantauan rutin, pelaporan dan verifikasi. 

• Menjaga, mempertahankan, mengelola, memantau area dengan Nilai Konservasi Tinggi 

yang berada dalam wilayah konsesi perkebunan sawit. 

 

 

 

Pemantauan Area HCV 

Dinamika Perubahan 
Komponen Konservasi 

yang Menjadi Perhatian 

Berbagai Aktifitas 
Manusia yang 

Berdampak Terhadap 
Keanekaragaman Hayati 
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Antara RSPO dan Pemantauan Area HCV 

Untuk menyelenggarakan perkebunan kelapa sawit dan keberlangsungan ketersediaan minyak 

sawit yang lestari juga memperhatikan sinkronisasi antara pembangunan ekonomi dan 

perlindungan alam dan hak budaya masyarakat maka dibuatlah Roundtable on Sustainable Palm Oil. 

Konsep High Conservation Value dalam area konsesi kebun sawit mewajibkan perusahaan 

perkebunan mengidentifikasi dampak yang akan terjadi jika membuka lahan untuk perkebunan 

sawit termasuk identifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi seperti tercantum dalam prinsip 

dan kriteria RSPO. Dalam sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO terdapat syarat-

syarat pengelolaan identifikasi, pengelolaan dan pemantauan area HCV baik unsur lingkungan, 

keanekaragaman hayati maupun sosial. Mempertahankan dan menjaga kawasan dengan nilai 

konservasi tinggi seperti tercantum dalam prinsip dan kriteria RSPO 5.2 dan 7.3. 

 

Prinsip dan Kriteria Roundtable on Sustainable 

Palm Oil terkait HCV 

Prinsip 5. Tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman 

hayati. 

Kriteria 5.2. Status spesies-spesies langka, terancam, atau hampir punah dan habitat 

memiliki nilai konservasi tinggi, jika ada, ada di dalam perkebunan atau dapat terpengaruh 

oleh manajemen kebun dan pabrik haruslah diperhatikan, diidentifikasi dan 

konservasinya diperhatikan dalam rencana dan operasi manajamen. 

Prinsip 7. Pengembangan perkebunan baru bertanggung jawab  

Kriteria 7.3. Penanaman baru sejak November 2005 tidak menggantikan hutan alam atau 

kawasan yang memiliki satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi. 

Pada Prinsip dan Kriteria RSPO 5.2 dan 7.3 mewajibkan perkebunan yang ikut dalam sertifikasi 

RSPO untuk menjaga, mempertahankan dan melindungi area dengan nilai konservasi tinggi. 

 

 

Regulasi di Indonesia 

Pengelolaan  perkebunan dan area HCV tidak lepas dari hukum yang berlaku di sebuah negara, 

tentunya perkebunan sawit yang berlokasi di Indonesia harus mengikuti hukum, peraturan, 

undang-undang mengenai konservasi di Indonesia. 
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Indonesia memiliki 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis ampibi, dan 140 

jenis satwa liar yang terancam punah (termasuk didalamnya adalah 68 species yang termasuk 

kategori kritis, 69 yang termasuk kategori terancam dan  517 species yang termasuk rentan). 

Semakin menyusutnya luasan hutan menjadi penyebab banyaknya satwa liar Indonesia terancam 

kepunahan. Hutan di Indonesia sekarang diperkirakan sekitar 120 juta hektar dari 162 juta hektar 

pada tahun 1950. 

Hutan di Indonesia terus berkurang seiring bertambahnya jumlah penduduk yang berarti 

bertambahnya penggunaan lahan dan konversi hutan untuk perumahan maupun lahan pencarian 

nafkah seperti perkebunan sawit. 

Akibatnya habitat satwa-satwa liar semakin terdesak. Indonesia memiliki daftar panjang satwa-

satwa dan tanaman yang terancam kepunahan dan perlu dilindungi. 

Usaha perlindungan satwa ini tertuang dalam Peraturan serta Perundang-undangan yang 

melindungi satwa liar, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 dan 

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999, dan banyak lagi. 

Banyaknya Peraturan serta Perundang-Undangan di Indonesia untuk melindungi satwa liar dan 

tumbuhan yang terancam punah seharusnya sudah cukup untuk melindungi keanekaragaman 

hayati di Indonesia dan menindak pelanggarnya, namun demikian perlu juga kesadaran dan 

pemahaman dari kita semua mengenai perlu dan pentingnya keanekaragaman hayati bagi 

keberlangsungan hidup seperti ketersediaan oksigen, air bersih, sumber pakan, obat-obatan serta 

kebutuhan esensial lainnya. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 

1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati Dan Ekosistemnya 

Pada Bab V Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, pasal 21 ayat (2)a menyebutkan bahwa 

setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, 

mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. 

 

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang 

Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa 

Dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan 

dan Satwa tertulis 236 jenis satwa yang dilindungi dengan perincian 70 jenis Mamalia, 93 jenis 

Aves, 31 jenis Reptilia, 7 jenis Pisces, 20 jenis Insecta, 1 jenis Anthozoa dan 14 jenis Bivalvia. 
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Daftar Species Terancam Kepunahan 

Selain dari daftar satwa dilindungi yang ada di dalam dan di lampiran perturan, undang-undang di 

atas juga bisa melihat pada daftar satwa-satwa yang dilindungi di seluruh dunia tercantum dalam 

list CITES dan IUCN. 

 

Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 

Appendix I, yang termasuk didalamnya adalah species yang paling terancam kepunahan 

di daftar satwa dan tumbuhan CITES. Dilarang untuk diperdagangkan, kecuali 

pengiriman specimen adalah dalam rangka non-komersil dan sesuai ketentuan yang 

berlaku, contohnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengirimannya disertai 

surat izin eksport atau sertifikat re-export. 

Appendix II, adalah daftar species yang terancam kepunahan yang jika terjadi 

kesepakatan perdagangan maka harus dikontrol secara ketat, juga disertai surat izin 

eksport atau sertifikat re-export. 

Appendix III, yang termasuk didalamnya adalah species dengan permintaan suatu pihak 

dan memerlukan kerjasama Negara lain untuk mencegah ketidakberlanjutan (unsustainable) 

atau eksploitasi illegal, harus disertai izin atau sertifikat tertentu. 

 

International Union for Conservation of Nature 

(IUCN), yang termasuk didalamnya adalah daftar 

species berdasarkan status konservasinya 

Oleh IUCN Red List species diklasifikasikan kedalam 9 kelompok, dasar kriteria adalah tingkat 

penurunan (jumlah), ukuran populasi, area distribusi geografis, dan derajat fragmentasi populasi 

dan distribusi. 9 kelompok tersebut adalah: 

o Extinct (EX), punah 

o Extinct in the Wild (EW), punah di alam liar 

o Critically Endangered (CR), kritis 

o Endangered (EN), genting 

o Vulnerable (VU), rentan 

o Near Threatened (NT), hampir terancam 

o Least Concern (LC), beresiko rendah 

o Data Deficient (DD), informasi kurang  

o Not Evaluated (NE), tidak dievaluasi 
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Ancaman Terhadap Area HCV 

Ancaman terhadap area HCV dapat berasal baik dari pihak perusahaan maupun dari penduduk 

sekitar perkebunan. Ancaman-ancaman ini dapat dibagi kedalam kriteria di bawah ini : 

• Pembangunan rumah dan komplek komersial 

o Ladang dan peternakan 

o Tambang 

o Pembangunan jalan baru 

• Pemanfaatan sumberdaya biologi 

o Berburu dan mencari ikan 

o Meramu 

o Pengumpulan kayu 

• Modifikasi system alami 

o Api 

o Waduk 

• Limbah 

o Limbah cair 

o Limbah padat 

• Species invasif 

• Ancaman dari operasi perkebunan 

 

Bagaimana Pemantauan Membantu Mencegah 

Kerusakan 

Untuk memenuhi kewajibannya, patroli pemantauan regular dapat memberi manajer pemahaman 

mengenai ancaman yang ada di lapangan; mengidentifikasi ‘hotspot’ ancaman; 

mendemonstrasikan perubahan pada aktivitas ancaman menurut waktu; memprioritaskan area 

untuk aktivitas manajemen; dan akhirnya menyediakan mekanisme untuk mengevaluasi pengaruh 

dari aktivitas manajemen terhadap lingkungan alami. Sebagai tambahan, patroli regular dapat 

menyediakan data insidental dari kehadiran satwa, yang dapat digunakan untuk memantau 

pengaruh berbagai aktivitas terhadap kehidupan liar. 

Dengan pemantauan dapat diketahui jika ada perubahan atau penurunan kualitas area HCV 

dikarenakan gangguan-gangguan atau ancaman dari luar area HCV. 

Kemudian dari diketahuinya ancaman dan gangguan tersebut dapat menentukan tindakan untuk 

menindaklanjuti ancaman tersebut, mempertahankan area HCV, mencegah kerusakan terulang 

kembali (antisipasi, yang diperoleh dari pengalaman). 
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Dari data yang dikumpulkan selama pemantauan dalam beberapa periode dapat menetukan 

pendekatan atau solusi terbaik untuk tiap ancaman yang mungkin terjadi dimasa yang akan 

datang. 
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TUJUAN 

Tujuan Dari pelatihan ini adalah agar pihak management dapat mengerti dan mampu membuat 

perencanaan pemantauan berkala. 

PENDAHULUAN 

Pemantauan, atau biasa disebut dengan monitoring adalah penilaian (evaluasi) secara berkala untuk 

menilai sebuah kecenderungan atau perkembangan yang berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan 

suatu kegiatan telah tercapai. Pemantauan dilakukan dengan melakukan penilaian/pengukuran secara 

terus-menerus dan berkelanjutan yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan menganalisis 

informasi tersebut secara teratur. 

Dalam pemantauan kawasan HCV, tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa setiap perubahan dalam 

kawasan HCV yang telah ditetapkan terdokumentasi. Hasil pemantauan ini kemudian dapat digunakan 

sebagai dasar bagi tindakan yang akan diambil jika perubahannya negatif untuk meningkatkan kembali 

fungsi dari kawasan HCV. Oleh karena itu, sebuah kegiatan pemantauan harus memberikan informasi 

yang berguna bagi pengelolaan sebuah kawasan HCV. 

 

Gambar xx. Diagram proses pengelolaan Kawasan HCV. 
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KERANGKA BERPIKIR DALAM MENYUSUN  

RENCANA PEMANTAUAN BERKALA 

Kegiatan pemantauan harus memberikan informasi yang berguna bagi kegiatan pengelolaan, maka 

dalam membuat rencana pemantauan berkala akan sangat terkait dengan rencana pengelolaan yang telah 

dibuat. 

 

Gambar xx. Diagram proses pembuatan desain pemantauan berkala. 

Dalam merancang sebuah kegiatan pemantauan kawasan HCV, perlu diketahui terlebih dahulu 

beberapa hal berikut ini : 

Mengapa dilakukan pemantauan? 

Sebuah pemantauan dilakukan pasti karena ada alasan atau tujuan tertentu, maka harus ditentukan 

terlebih dahulu tujuan dilakukannya pemantauan. Dalam menetapkan tujuan tersebut, perlu 

dilakukan identifikasi masalah dan analisis serta prediksi pendahuluan akibat-akibat dari masalah 

tersebut. Kemudian perlu disusun suatu kegiatan untuk mengatasi masalah tersebut. Pemantauan 

dilakukan untuk memantau sejauh mana kegiatan tersebut dapat mengatasi masalah yang ada dan sudah 

sejauh mana tujuan berhasil dicapai, atau minimal dapat mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi. 
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Apa yang perlu di pantau? 

Agar dapat dilakukan pemantauan yang efektif, harus dikaitkan dengan tujuan. Kawasan HCV 

ditetapkan berdasarkan adanya nilai konservasi tinggi, oleh karena itu perlu dilakukan sebuah kegiatan 

untuk mengelola nilai konservasi tinggi tersebut. Tujuan pemantauan dapat ditentukan dari nilai 

konservasi tinggi yang ada pada kawasan HCV. Setiap nilai konservasi tinggi memerlukan tindakan yang 

khusus untuk mengelolanya. Ini berarti bahwa pengelolaan setiap nilai konservasi tinggi memerlukan 

cara pemantauan yang berbeda, yang biasanya lebih dari satu indikator yang diperlukan untuk masing-

masing nilai konservasi tinggi. Pilihan indikator pada awal proses pemantauan sangat penting. 

Keputusan yang tidak tepat dalam pemilihan indikator akan membuat pemantauan menjadi sulit atau 

mahal, dan bisa gagal mengungkapkan perubahan yang penting pada status HCV. 

Indikator yang baik untuk pemantauan harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain: 

- Dapat diukur : Sebaiknya indikator yang digunakan adalah sesuatu yang dapat diukur 

(misalnya: jumlah sarang orangutan) akan lebih mudah untuk di pantau, jika tidak maka dapat 

menggunakan indikator kualitatif yang menggunakan peringkat (misalnya: baik, sedang, buruk). 

- Mudah dimengerti : Indikator seharusnya sederhana dan mudah dimengerti sehingga akan 

mengurangi kemungkinan kesalahan. 

- Murah : Pemantauan dilakukan secara berkala, oleh karena itu harus murah (efektif secara 

biaya) sehingga dapat diimplementasikan terus. 

- Cepat : Indikator seharusnya tidak memerlukan waktu yang lama untuk pengukurannya dan 

dapat segera memberikan informasi yang diperlukan. 

- Tepat : Sangat penting untuk memastikan bahwa indikator yang diukur merupakan indikator 

yang tepat. 

Indikator status HCV bisa bersifat langsung atau tidak langsung : 

- Indikator langsung - sebagai contoh - penampakan aktual dari spesies-spesies yang menjadi 

perhatian (NKT 1); pengukuran kualitas habitat (misal, tutupan kanopi, besaran kerusakan pada 

NKT 2 atau 3); parameter kualitas air (NKT 4). 

- Indikator tidak langsung - meliputi, diantaranya luasan habitat dan sumber daya penting yang 

sesuai (misalnya, tempat bersarang) dan tanda-tanda keberadaan seperti jejak, kotoran atau 

sarang (NKT 1). 

Tujuan strategis yang disebutkan dalam rencana pengelolaan juga perlu dipantau, untuk menentukan 

apakah cukup efektif dalam memelihara HCV. Hal ini membutuhkan pengukuran langsung atau tidak 

langsung dari indikator status HCV. 
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Bagaimana melakukan pemantauan? 

Jika indikator yang akan dipantau telah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan 

bagaimana pemantauan dilakukan. Untuk melakukan ini, maka perlu ditentukan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

- Bagaimana indikator tersebut diukur? ini berarti metode apa yang digunakan untuk 

melakukan pengukuran indikator. Metode ini harus dilakukan secara konsisten, karena 

perbedaan metode pengukuran dapat memberikan hasil yang berbeda. 

- Bagaimana memutuskan bahwa perubahan telah terjadi? survey awal dapat dijadikan dasar 

dalam menilai perubahan yang terjadi, kemudian menentukan seberapa besar ukuran atau tipe 

perubahan (lebih baik atau lebih buruk) yang terjadi signifikan. 

- Siapa yang bertanggung jawab melakukan pengukuran? Harus jelas siapa yang 

bertanggungjawab untuk membuat perencanaan aktivitas pemantauan, memberikan pelatihan 

pemantauan, melakukan pengukuran dilapangan, dan menganalisis hasil pemantauan, dan 

menindaklanjuti hasil pemantauan. 

- Berapa sering pengukuran dilakukan? Untuk menentukan ini, harus berdasarkan pada 

seberapa cepat perubahan pada indikator dapat terjadi. 

- Bagaimana menganalisis data hasil pemantauan? Data hasil monitoring harus dianalisis 

agar dapat menjadi informasi yang bermanfaat. 

Bagaimana hasil pemantauan digunakan? 

Setelah data dianalisis, perlu dilihat informasi apa yang diperoleh. Informasi pematauan berkala yang 

dilakukan harus diperiksa apakah pengukuran yang dilakukan terencana dan sudah dianalisis serta 

bagaimana hasilnya mengidikasikan perubahan kawasan HCV. Jika hasilnya mengindikasikan adanya 

perubahan negatif dan tindakan telah diambil, perlu didefinisikan akibat dari perubahan tersebut seperti 

bagaimana akibatnya terhadap pengelolaan HCV dan potensi dampak perubahan tersebut terhadap 

kawasan HCV. 

Harus ada review pengelolaan menggunakan semua hasil pemantauan, paling tidak setahun sekali untuk 

menilai kemajuan dalam pencapaian tujuan pengelolaan; jika HCV tertentu ternyata tidak bisa 

dipertahankan, maka harus ada penilaian kembali atas ancaman dan pilihan pengelolaan. Rencana 

pengelolaan harus tetap fleksibel untuk mengakomodasi informasi baru dari proses pemantauan. Perlu 

ditekankan bahwa untuk mendeteksi perubahan dalam proses-proses biologi dan fisik sangat sulit, 

karena banyaknya data dasar yang hilang/tidak lengkap dan kemampuan faktor-faktor alam dalam 

mendorong perubahan yang besar. Pengelola harus menyadari kekuatan proses pemantauan dalam 

mendeteksi perubahan yang berarti dan mengadopsi pendekatan kehati-hatian apabila data yang tersedia 

kurang lengkap dan lemah. 



 

 

2 - 5 

TAHAPAN MEMBUAT RENCANA PEMANTAUAN BERKALA  

TERHADAP ANCAMAN DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI 

Secara sederhana, untuk membuat rencana pemantauan berkala harus menjawab hal berikut: 

1. Apa yang akan dipantau, dan mengapa? 

2. Bagaimana melakukan pemantauan tersebut? 

3. Siapa yang akan melakukan pemantauan, dan berapa sering? 

4. Dengan siapa hasil pemantauan akan didiskusikan, dan bagaimana hasilnya akan digunakan? 

Ancaman terhadap kawasan HCV merupakan salah satu indicator yang memenuhi 5 kriteria indicator 

yang baik, oleh karena itu ZSL Indonesia (bekerjasama dengan BACP, Wilmar dan SIPEF) berinisiatif 

untuk membuat Protokol pemantauan terhadap ancaman dan keanekaragaman hayati yang 

terstandarisasi. Ancaman terhadap kawasan HCV merupakan salah satu masalah yang paling sering 

ditemukan di perkebunan kelapa sawit dan keanekaragaman hayati satwa liar adalah yang paling 

dipengaruhi jika ancaman terhadap kawasan HCV terus berlangsung. 

Secara umum, ada 2 macam ancaman yaitu: 

- Ancaman eksternal;  yaitu ancaman terhadap kawasan HCV yang datang dari pihak luar (selain 

management kebun) seperti pertambangan liar, Penebangan liar dll. 

- Ancaman internal; yaitu ancaman terhadap kawasan HCV yang datang dari kegiatan 

operasional kebun dan dari karyawan kebun seperti kebocoran kolam penampung limbah, 

penggunaan pupuk yang tidak tepat, pengambilan kayu bakar secara berlebihan oleh buruh 

kebun, dll. 

Keberadaan ancaman, baik dari eksternal maupun internal, dapat mengakibatkan menurunnya kualitas 

kawasan HCV yang ada di dalam kebun sehingga dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan nilai 

konservasi dari kawasan tersebut. 

Protokol pemantauan ancaman ini secara umum terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: 

1. Tahapan pra-pemantauan, yaitu merupakan tahapan sebelum dilakukan pemantauan seperti 

pembentukan tim pemantauan, perencanaan pemantauan (lokasi, frekuensi dll), tipe 

pemantauan yang akan dilakukan dan peralatan yang diperlukan. 

2. Tahapan pelaksanaan pemantauan yang meliputi perekaman jalur pemantauan dan 

pengumpulan data. 

3. Tahapan pasca-pemantauan, yaitu merupakan tahapan yang harus dilakukan setelah pemantauan 

dilaksanakan. 
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TAHAPAN PRA-PEMANTAUAN :  

DESAIN PERENCANAAN PEMANTAUAN BERKALA 

Tahapan pra-pemantauan ini lebih fokus pada aspek perencanaan pemantauan. Desain perencanaan 

pemantauan berkala dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain: 

1. Pembagian dan penamaan lokasi pemantauan; dalam menentukan lokasi pemantauan ini 

diperlukan peta kawasan HCV yang terdapat di dalam perkebunan kelapa sawit. Kemudian 

kawasan HCV tersebut dibagi-bagi berdasarkan luasan, keliling dan akses jalan menuju ke lokasi. 

Dalam melakukan pembagian ini perlu juga mempertimbangkan kemampuan tim pemantauan 

dalam melaksanakan pemantauan. Pada lokasi HCV yang dikelilingi oleh jalan bisa dilakukan 

pemantauan dengan menggunakan kendaraan bermotor (motor atau mobil), sedangkan daerah 

yang sulit dapat dilakukan dengan berjalan kaki. Jika kawasan HCV yang harus dipantau adalah 

riparian yang dilintasi oleh sungai besar, dapat menggunakan perahu. Biasanya setiap 

perkebunan sawit sudah memiliki pembagian ini (untuk lebih jelas, lihat bagian lampiran). 

Pada peta tersebut terlihat bahwa kawasan HCV yang ada telah dibagi berdasarkan luasan area 

dan keliling/perimeter dan masing-masing diberi nama untuk lebih memudahkan dalam 

membuat rencana pemantauan.  

  

Gambar xx. Peta pembagian kawasan HCV berdasarkan luas (a) dan perimeter (b). 

2. Frekuensi pemantauan; pemantauan seluruh kawasan HCV seharusnya dilakukan secara 

berkala, idealnya minimal sebulan sekali dilakukan pemantauan terhadap seluruh kawasan HCV. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan frekuensi pemantauan adalah: 

a. Lokasi pemantauan berdasarkan peta lokasi pemantauan yang sudah ada. 

b. Sumber dana dan sumber daya yang tersedia (setiap perkebunan mempunyai kebijakan 

yang berbeda mengenai hal ini). Idealnya, satu tim pemantauan dapan mencakup 

kawasan seluas 2.500ha kawasan HCV. 

a b 
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c. Mengklasifikasikan kawasan HCV yang paling terancam sehingga dapat menentukan 

prioritas pemantauan. 

d. Akses terhadap kawasan HCV, jika kawasan HCV dikelilingi oleh jalan, maka akan 

lebih mudah untuk di pantau tetapi juga paling terancam, dll. 

Jika sumber daya dan sumber dana yang ada tidak memadai untuk melakukan pemantauan di 

seluruh kawasan HCV, maka frekuensi pemantauan dapat ditentukan berdasarkan prioritas 

kawasan HCV yang paling terancam, akan tetapi untuk melakukan hal tersebut harus 

mempunyai data dasar (baseline data) terlebih dahulu. Data dasar tersebut dapat diperoleh 

dengan melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap kawasan HCV minimal 3 kali. 

3. Membuat daftar peralatan yang diperlukan untuk melakukan pemantauan dan 

menyediakannya, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai. 

4. Membentuk tim pemantauan yang sesuai dengan perencanaan dan membuat sistem 

pelaporan menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan dan menindaklanjuti 

hasil pemantauan. 
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Gambar xx. Tahapan pembuatan rencana pemantauan berkala 
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TUJUAN 

Tujuan dari pelatihan ini adalah agar para staff lapangan dapat mengerti dan mampu melakukan  

pemantauan berkala terhadap ancaman dan keanekaragaman hayati dengan menggunakan metode 

patroli. 

PENDAHULUAN 

Patroli merupakan sebuah metode pemantauan yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar 

pengelolaan kawasan HCV karena membantu menyediakan, mengidentifikasi bentuk, lokasi, 

gangguan/ancaman dari waktu ke waktu serta menyediakan mekanisme untuk mengevaluasi dampak 

kegiatan manajemen lingkungan. 

Kegiatan pemantauan menggunakan metode patroli (untuk selanjutnya hanya akan disebut patroli) 

merupakan sebuah mekanisme yang bertujuan untuk : 

1. Memantau semua kawasan HCV secara sistematis dengan menggunakan metode patroli yang 

terstandarisasi untuk mengidentifikasi ancaman antropogenik (oleh manusia) pada kawasan 

prioritas.  

2. Mendata kondisi dan intensitas aktivitas manusia dengan maksud mendokumentasikan 

kecenderungan, frekuensi, dan sebaran gangguan.  

3. Mendata perjumpaan satwa liar dengan maksud mengetahui kecenderungan kehadiran, populasi 

dan penggunaan habitat dari waktu ke waktu. 

4. Menyimpan dan menganalisis data ancaman dan satwa secara sistematis. 

5. Mengembangkan sistem pemantauan, pelaporan dan verifikasi yang standard dan berkala. 

6. Menyediakan alat untuk membantu pengelolaan kawasan HCV. 

PERSIAPAN PEMANTAUAN DENGAN METODE 

PATROLI 

Untuk menjalankan patroli terdapat beberapa tahapan umum yang sebaiknya dilakukan untuk 

menjalankan proses patroli. Pelaksanaan sebaiknya dilakukan ketika tim mendapatkan rencana kerja  

 

 



 

 
2 

 

 

Persiapan dan Pemilihan Lokasi 

Dalam melaksanakan kegiatan hendaknya tim patroli membuat penjadualan kegiatan patroli dengan 

memperhitungkan: 

1) Target capaian: Sebelum melaksanakan patroli hendaknya Tim patroli mempertimbangkan: 

a) Target Waktu: memperhitungkan target waktu dalam melintasi suatu jalur patroli, bekerja 

dengan jam kerja yang jelas (disesuaikan dengan peraturan setiap perusahaan). 

b) Target Jarak: akan lebih mudah jika sudah mengetahui kondisi jalur (dilakukan survey 

menyeluruh/pendahuluan terlebih dahulu untuk penentuan jalur awal). Normalnya sebuah 

tim mampu melakukan 6-9 km dalam waktu 6 jam kerja (tidak termasuk waktu perjalanan ke 

lokasi yang akan dilakukan patroli). 

2) Penggunaan Kendaraan: apabila memerlukan kendaraan menuju ke lokasi, maka perlu 

memperhitungkan lokasi menyimpan yang aman, juga kemungkinan untuk melakukan patroli 

yang dapat di patroli dengan menggunakan kendaraan (pinggiran HCV yang dapat dilewati 

kendaraan; contohnya motor). 

3) Lokasi; pemilihan lokasi sebelum berangkat patroli amat penting untuk mempertimbangkan 

faktor-faktor lain, seperti akses lokasi dan hambatan yang ditemui. Apabila diketahui didalam 

lokasi terdapat jalur patroli, hendaknya tim tidak melakukan pembukaan jalur baru. Tim patroli 

hendaknya tidak melakukan patroli lebih dari 20 meter dari pinggiran HCV, apabila melintasi 

pinggiran HCV, untuk menjaga efektifitas dan validitas data. Jika diketahui menemukan 

Tentukan target 
capaian: Waktu, Jarak, 
Kendaraan dan Lokasi 

Pembuatan Jalur: Jalur 
lama, jalur baru,  

keterbatasan waktu, 
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dengan HGU , Sungai 

Penentuan Komposisi 
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Perlengkapan: GPS, 
peta, lembar data, alat 

tulis, dsb 
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beberapa lokasi patroli yang dapat dimasuki/ diakses kendaraan, hendaknya lakukan kombinasi 

lokasi (agar mendapatkan jangkauan yang lebih banyak dalam 1 hari). 

4) Pembuatan Jalur; apabila tim menemui jalur dalam beberapa kondisi perlu dipertimbangkan 

hal-hal berikut: 

 Jalur Lama: Apabila ditemukan jalur yang sudah terbuka dan menuju kelokasi 

HCV maka tim wajib mengikuti jalur tersebut, dan melihat kemungkinan tanda-

tanda yang mecurigakan. 

 

 Jalur menggunakan kendaraan 

 Jalur jalan kaki 

 

 Keterbatasan Waktu: jika tim menemukan jalur dan berada dalam tenggat 

waktu yang sedikit, maka diperlukan pengambilan keputusan guna efektifitas 

waktu; jalur di riparian harus diikuti dengan panjang jalur minimum adalah 

100m. Jalur dilokasi yang lebih besar, harus diikuti dengan panjang jalur 

minimum adalah 300m, apabila didalamnya terdiri atas jalur-jalur percabangan 

maka harus diikuti dengan panjang minimum sejauh 100m/masing-masing 

percabangan. 

 Pembukaan Jalur Baru; apabila diperlukan membuat jalur baru ketika tim 

mengalami kesulitan melihat/melintasi jalur yang sudah ada, diupayakan tidak 

membuat/menebas jalur baru dengan bukaan yang berlebihan, sekedarnya dan 

meminimalisir tebangan/potongan. Dan harus melakukan pengecekkan ulang 

dikemudian hari untuk melihat apakah ada perluasan dijalan masuk jalur baru 

tersebut. 
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 Lokasi HCV berbatasan dengan HGU; apabila HCV berbatasan dengan 

batas luar HGU maka patroli dilakukan batas dalam (didalam HGU) 

5) Patroli Sungai; terkadang terdapat beberapa blok HCV yang harus dipantau dengan perahu, 

untuk teknis pelaksanaannya sama dengan patroli di darat, tetapi perlu dipertimbangkan kondisi 

alur, curah hujan dan penggunaan jenis perahu. 

Komposisi Anggota Tim 

Tim patrol sebaiknya terdiri dari 2-3 orang. Apabila ingin melaksanakan sistem patroli sebaiknya sudah 

mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan atau berkoordinasi dengan manajemen (sebagai upaya 

keamanan dan keselamatan). Selain itu, untuk menjaga konsistensi dan ketepatan pemantauan area 

HCV, anggota tim patroli sebaiknya memiliki kriteria yang mendukung pekerjaan pemantauan, dengan 

komposisi tim patroli pemantauan area HCV: 

• Pernah memiliki pengalaman di lapangan dan hutan 

• Karyawan dan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan 

• Diberikan pelatihan yang berkaitan dengan pemantauan area HCV 

• Sebagai kemampuan pendukung, staf harus dilatih juga dan mengerti dalam prosedur 

pemadaman api dan prosedur evakuasi apabila berada dalam kondisi kebakaran. 

Dalam pelaksanaannya hendaklah membagi fungsi kerja tim menjadi beberapa sistem tugas, yaitu: 

1) Pandu Jalur dan Navigasi; bertugas sebagai pembuka jalan, pengambil titik temuan, pengamat 

ancaman dan bekas jejak.  

2) Dokumenter dan Estimator; bertugas sebagai dokumentasi (mengambil foto dan keterangan 

tambahan), tim yang melakukan pengambilan gambar dan dokumentasi hasil, biasanya melihat 

tanda-tanda kehadiran satwa terrestrial (darat), pengukuran luasan, temuan. 

3) Identifikasi dan Pencatatan; bertugas sebagai identifikator, pencatatan dan keterangan lain, 

biasanya melihat kehadiran satwa-satwa arboreal. 

  
Komposisi tim dapat disesuaikan dengan kemampuan setiap tim yang bertugas, normalnya diperlukan 

tim dengan komposisi 1-3 orang. Pada saat berjalan melaksanakan patroli hendaknya tim berjalan dalam 

barisan dengan interval 1-2 meter. Pengamatan hendaknya dibagi menjadi 2 arah; 1 orang melihat bekas 
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tanda dibawah (setinggi pandangan mendatar ke bawah: guna melihat kemungkinan perjumpaan bekas 

satwa) dan 1 orang melihat keatas (setinggi pandangan mendatar ke atas: guna melihat kemungkinan 

perjumpaan satwa arboreal). 

 

Perlengkapan Patroli 

Perlengkapan dan peralatan yang dipakai atau dibawa saat pemantauan area HCV harus menjamin atau 

mencegah bahaya atau hambatan terhadap diri saat memasuki hutan atau menelusuri jalan setapak 

dalam hutan, bahaya dan hambatan ini seperti: 

• Tumbuhan; seperti rotan atau tanaman berduri, akar atau batang rambat bawah. 

• Hewan; seperti lintah (pacet), ular, lebah. 

• Hambatan alam; seperti kondisi pijakan kaki yang sulit karena kubangan lumpur atau aliran air 

dalam hutan. 

• Cuaca; seperti hujan dan panas. 

Sebagai persiapan menghadapi hambatan seperti diatas, pakaian yang dipakai haruslah yang dapat 

mengatasi hambatan tersebut seperti ditunjukkan di bawah ini: 

 

 Gunakan baju yang mempunyai lengan panjang, celana 

panjang, dengan sepatu yang menutupi mata kaki (disarankan 

menggunakan sepatu boot karet). 

 Perlengkapan patrol masuk tertata dalam satu wadah dan 

letakknya diketahui, perlengkapan navigasi (GPS dan Kompas), 

dokumentasi (kamera, buku catatan) sebaiknya dalam tas 

terpisah dan aman dari air. 

 Masing-masing anggota tim hendaknya membawa 

perlengkapan komunikasi dan keperluan pribadi (makanan dan 

minuman) dan juga parang. 

 

Untuk kesiapan jika terjadi kecelakaan saat pemantauan, maka jika ke lapangan harus membawa 

perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) untuk pertolongan secara cepat atau darurat: 

• Obat anti infeksi yang mengandung iodine 

• Kain kasa, plester dan gunting 

• Obat anti alergi. 
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Komposisi peralatan P3K yang baik adalah sebagai berikut : 

Peralatan P3K 

 50 gram kapas putih 

 100 gram kapas gemuk 

 3 rol pembalut gulung lebar 2.5 
cm 

 2 rol pembalut gulung lebar 5 cm 

 2 rol pembalut gulung lebar 7.5 
cm 

 2 pembalut segitiga (mitella) 

 2 pembalut cepat 
steril/snelverband 

 10 buah kassa steril ukuran 5×5 
cm 

 10 buah kassa steril ukuran 
7.5×7.5 cm 

 1 rol plester lebar 1 cm 

 20 buah plester lebar 1 cm 

 20 buah plester cepat (mis. 
Tensoplast) 

 1 bidal 

 1 gunting pembalut 

 1 buah sabun 

 1 dos kertas pembersih (cleansing 
tissue) 

 1 pinset 

 1 buku catatan 

 1 buku pedoman P3K 

 1 daftar isi kotak P3K 

Obat-Obatan  

 Obat pelawan rasa sakit (mis. Antalgin, 
Acetosai, dll) 

 Obat sakit perut (mis. Paverin, 
enterovioform, dll) 

 Norit 

 Obat anti alergi 

 Soda Kue, garam dapur 

 Merculochrom 

 Obat tetes mata 

 Obat gosok 

 Salep anti histamimka 

 Salep sulfa atau S.A. powder 

 Boor zalif 

 Sofratulle 

 Larutan rivanol 1/10 500 cc 

 Amoniak cair 25% 100 cc 

 

Standar peralatan yang dibawa saat melakukan pemantauan area HCV merupakan 

sarana penunjang kegiatan, diusahakan dibawa dalam sebuah tas agar mempermudah 

pergerakan, komposisi peralatan yang dibawa sebagai berikut: 
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Keterangan 

1) Peta perkebunan dan area HCV yang terbaru dan sama dengan peta dasar yang ada 

didalam GPS 

2) Unit GPS dengan penerima sinyal bersensitivitas tinggi (co: spesifikasi minimum 

Garmin 60 Csx atau diatasnya), sebaiknya GPS sudah mempunyai peta dasar didalam 

nya dan terbaru. 

3) Senter (jika dianggap perlu) 

4) Teropong; digunakan sebagai alat pembantu untuk melihat obyek dalam jarak yang 

jauh. 

5) Kamera digital (resolusi >5MP, dengan tanggal, waktu dan perekam GPS), memory 

card cadangan dan baterai  

6) Kompas, alat bantu navigasi tambahan apabila GPS mengalami masalah (perlu 

pelatihan khusus). 

7) Jam Tangan; sebagai alat penunjuk waktu selama kegiatan (dapat digantikan fungsinya 

dengan alat lain seperti handphone, dsb). 

8) Lembar pengisian data, alat tulis beserta cadangan (untuk efisiensi dapat pula 

digantikan dengan buku tulis namun perlu diingat bahwa lembar data harus diisi 

sebagai dokumen bukti dan kontrol kepada pihak estate dan Departemen HCV). 

9) Perlengkapan anti air (poncho, wadah anti air untuk lembar pengisian data, dry-bags 

untuk alat elektronik). 

10) Perlengkapan P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan) 

11) Parang (sebaiknya diberikan sarung dan digantung di pinggang (untuk faktor 

keamanan). 

 

Peralatan Tambahan 

 Peluit (jika dianggap perlu); apabila menjalankan patroli dilokasi berbukit dan tidak 

ada sinyal, serta mempunyai potensi tersesat. 

 Perangkat komunikasi harus disiapkan termasuk radio atau perangkat komunikasi 

jarak jauh harus ditetapkan frekuensi yang digunakan. 

1 2 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 11

1 
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Catatan Keamanan 

1) Apabila ingin melakukan patrol melalui sungai, cek kondisi sungai (surut/banjir; mungkin lebih 

baik untuk melakukan diskusi juga dengan penduduk setempat/orang yang sering melakukan 

aktivitas di alur sungai untuk mendapatkan hasil yang maksimal). 

2) Jangan melakukan patroli pada saat hujan deras, karena merupakan kondisi yang berbahaya 

(habitat terbuka; mungkin dapat tersambar petir). 

3) Dianjurkan agar unit patroli tiba di lapangan pada 06:00 dan kembali untuk istirahat pada pukul 

12:00 untuk menghindari kondisi cuaca panas dan mengurangi kemungkinan serangan panas 

dan dehidrasi. Ini juga akan meningkatkan kemungkinan bahwa satwa liar dapat diamati.  

4) Membawa air yang cukup (minimal 2 liter / orang / transek patroli) harus dibawa ke dalam 

lapangan. Dipertimbangkan membawa makanan untuk efektifitas kinerja (jika lokasi patroli 

jauh). 

5) Peralatan pertolongan pertama harus dibawa setiap kali patroli dan secara teratur diperiksa 

untuk memastikan kelengkapannya. 

6) Semua anggota yang melakukan patroli sungai harus membawa jaket pelampung. 

7) Sungai tidak boleh disurvei pada saat banjir. 

8) Daerah Hutan tidak boleh disurvei selama badai atau angin kencang. 

9) Kendaraan harus terawat dengan baik dan hanya dikendarai oleh sopir berlisensi. 

 

Tahapan Pelaksanaan 

Merupakan tahapan pelaksanaan patroli ancaman dengan menggunakan sistem patroli yang ada. 

Susunan dibuat untuk menjadi tahapan dasar dalam pelaksanaan patroli ancaman, dan dapat dijelaskan 

sebagai berikut 
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Identifikasi Jenis Ancaman 

Patroli merupakan kegiatan dasar dari monitoring kondisi sebuah lokasi/ wilayah, tujuannya adalah 

untuk memantau ancaman dan non-umum kondisi di daerah HCV. Pada dasarnya ada 2 jenis parameter 

yang dapat teramati pada kegiatan patroli dasar yaitu ancaman yang berasal dari kegiatan/ aktivitas 

manusia dan keanekaragaman hayati.  

Tahapan-tahapan identifikasi ancaman secara umum mempunyai struktur keterangan sebagai berikut: 

 

Dalam dokumen ini untuk mekanisme identifikasi dikelompokan menurut beberapa bagian, seperti: 

1) Ancaman; merupakan bentuk utama untuk identifikasi hasil temuan patroli, terdiri sampai 

dengan 5 tingkatan identifikasi (tergantung dari jenis ancaman). Untuk ciri dapat dilihat 

GPS dalam Posisi On 

Catat Data 
Keterangan Dasar 

dalam Lembar data 
(Estate, Pengamat, 
Lokasi Patroli,dsb) 

Fungsi Tracklog 
dinyalakan dalam 

keadaan aktif 

Catat dan ambil titik 
permulaan patroli 

Bagi fungsi tim untuk 
pencatatan dan 
dokumentasi 

Jalan berurutan 
(sesuai komposisi 
tim, dengan jarak 

ideal 1-2 meter antar 
orang) 

Lihat dan identifikasi 
kehadiran gangguan 

dan satwa liar 

Ambil titik dan 
dokumentasikan 

dalam bentuk lembar 
data dan foto 

Ambil tindakan 
apabila dianggap 

penting untuk 
langsung ditindak 
(apabila menamui 

gangguan) 

Laporkan dan 
Koordinasikan 

kepada Managment 

Identifikasi Ancaman 

Kondisi 

Intensitas 

Tindakan Yang Diambil 

Keterangan Tambahan 

Tindakan Manajemen 

Catatan: 
 Nama/ Kode anggota tim 

yang melakukan Patroli. 

 Cuaca pada saat patrol. 

 Tanggal dan Waktu mulai 
patrol. 

 Blok HCV saat patrol 

 Kode titik awal patrol 
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dimasing-masing bagian dari dokumen ini. Ancaman dapat dibagi menjadi beberapa bagian: 

2) Kondisi; merupakan sebuah parameter yang digunakan untuk menjelaskan bentuk 

keberadaan sebuah ancaman (aktif/non-aktif), sehingga dapat ditentukan bentuk tindakannya 

apakah tindakan langsung/pelaporan langsung. 

3) Intensitas; merupakan bentuk parameter yang menjelaskan jumlah, ukuran, besaran, luasan 

suatu ancaman. 

4) Tindakan Yang Diambil; merupakan bentuk tindakan yang diambil oleh Tim patroli 

ketika/sesudah melakukan patrol, ditujukan untuk menangani ancaman langsung atau 

mekanisme untuk tindak lanjut dalam mengatasi ancaman tersebut dari sisi anggota tim dan 

manajemen. 

Catatan 

Bagian ini dapat disesuaikan dengan langkah pengelolaan sesuai dengan SOP yang berlaku di 

Manajemen suatu Perkebunan 

 

5) Keterangan Tambahan; Dalam pelaksanaannya bentuk keterangan tambahan dapat 

ditambahkan oleh pelaksana patroli guna mendapatkan informasi tambahan keterangan 

tambahan disesuaikan dengan bentuk ancamannya (pada bagian ancaman). 

 

Ancaman  

1. Pemukiman dan Pengembangan Komersial (Residential 

and commercial development) 

Kategori ini mengacu pada setiap bangunan yang ditemukan di dalam area HCV. Kategori ini 

termasuk kamp sementara, pondok, rumah untuk penginapan permanen, atau struktur lain yang 

dirancang untuk tempat tinggal. Intensitas mengacu pada jumlah bangunan dihuni atau struktur. 

Struktur terkait yang lebih kecil seperti kakus harus dimasukkan sebagai bagian dari satu 

struktur. 
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Pemukiman Sementara (T) 

 Merupakan jenis perumahan yang menggunakan 
bahan sementara dengan fungsi  dari berbagai 
tujuan, seperti: pondok untuk pemburu, pondok 
untuk keperluan pertambangan. Biasanya semi-
permanen dan menggunakan sebagian besar bahan 
kayu yang belum diperhalus untuk tujuan 
konstruksi. 

 Ditandai dengan struktur bangunan yang tidak 
kuat, menggunakan terpal/ dan atap daun. Struktur 
tiang menggunakan kayu yang tidak kokoh (jambu, 
Palawan, dsb) dan hanya ditancapkan ke tanah 
sekedarnya (tidak dalam dan hanya untuk 
penunjang sementara). 
 

 

Pemukiman Permanen/ Tetap (P) 
Merupakan tipe pemukiman yang menggunakan bahan-
bahan dasar yang dianggap kokoh untuk pemukiman 
permanen bagi manusia dan anggota masyarakat, 
biasanya kombinasi antara bahan semi permanen dan 
permanen (kayu ulin/ bata), dengan menggunakan 
struktur tiang dari bahan yang permanen (kayu dengan 
tampakan kuat) 
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Catatan 

 Kehadiran bangunan (dihuni/tidak) dapat menunjukkan pemanfaatan saat ini atau masa 

lalu suatu area oleh manusia.  

 Tempat tinggal permanen dapat menunjukkan pergerakan ke daerah HCV dan 

mekanisme patroli dapat menjadi alat untuk tidak hanya melihat distribusi spasial migrasi 

tersebut, tetapi juga setiap perubahan (berupa intensitas ancaman). 

 Tempat tinggal permanen dapat dihubungkan dengan pertambangan dan perambahan 

lainnya, sementara permukiman sementara mungkin mengindikasikan perburuan atau 

daerah penebangan. 

 
Tahapan Identifikasi 

 

 

2. Pertanian dan peternakan/budidaya ikan (Agriculture 

and Ranching/Aquaculture) 

Merupakan jenis pemanfaatan area HCV untuk tujuan ekonomis dan subsisten (dimanfaatkan 

sendiri) atau tanaman pertanian yang digunakan untuk tujuan ekonomis. Komoditas yang 

biasanya tanaman tahunan yang digunakan bagian-bagiannya (buah, getah, dll). Sistem tanam 

yang salah oleh Perusahaan juga dapat dimasukkan sebagai bentuk ancaman pertanian. 

Bentuk ini telah dibagi menjadi tanaman pertanian dan peternakan. Dalam rangka untuk 

mengelola bentuk perambahan, adalah penting untuk memahami apakah dampak ini adalah 

hasil dari sebuah produsen skala besar atau perambahan rakyat. 

Pastikan bahwa lokasi merupakan 
tempat yang aman untuk melakukan 
pemeriksaan fisik bangunan (lakukan 

pendekatan kepada 
penghuni/masyarakat) 

Lihat jenis bangunan 

Ambil titik (menggunakan GPS) dan 
dokumentasikan (mengambil foto 

bangunan dari sisi yang memungkinkan 
dan dapat dilakukan pengulangan pada 

waktu yang berbeda). 

Identifikasi kondisi bangunan (aktif/ 
non aktif) 

Jumlah bangunan, tindakan yang 
dilakukan, catat dengan jelas 
keterangan tambahan apabila 

memungkinkan (pemilik, asal, jumlah 
individu yang tinggal, pekerjaan). 
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Catatan 

 Penting untuk memahami jenis yang ditanam dalam rangka untuk menunjukkan alternatif 

sumber pendapatan atau menyediakan area alternatif untuk penanaman. 

 Memperkirakan skala peternakan dapat menggunakan satuan jumlah jenis hewan ternak 

yang dijumpai yang biasanya dibudidayakan oleh masyarakat setempat. 

 Apabila menemui kasus dengan kategori yang berbeda dalam lokasi yang sama, penting 

untuk menggunakan waypoints terpisah apabila menjumpai mekanisme peternakan dan 

perkebunan hortikultura. 

 Untuk pengukuran luasan dapat menggunakan pengukuran menggunakan GPS (dengan 

menggunakan track-log). 

 
Tahapan Identifikasi 

 

Identifikasi jenis 
pemanfaatan lahan 
(perkebunan atau 

peternakan) 

Identifikasi jenis tumbuhan 
yang ditanam atau jenis 

ternak yang berada dilokasi 
yang ditemukan. 

Ambil titik dan 
dokumentasikan  dengan 

foto. 

Catat dilembar data, hasil 
identifikasinya, lihat 

kondisinya (aktif/tidak 
aktif), luasan area. 

Apabila melakukan 
tindakan catat dan 
dokumentasikan. 

Beri keterangan tambahan 
berupa estimasi luasan 

perkebunan/peternakan, 
apakah terdapat kandang, 

kemungkinan pemilik 
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3. Produksi energi dan pertambangan (Energy production 

and mining) 

Pertambangan dan penggalian merupakan kegiatan yang memiliki efek negatif signifikan pada 

daerah HCV. Dampak tersebut dihasilkan dari aktivitas konversi lahan, sedimentasi sungai dan 

air dan polusi tanah melalui penggunaan bahan kimia selama proses penambangan.  

Hal ini penting untuk mengidentifikasi jenis pertambangan untuk memberikan manajer indikasi 

potensi penyebaran kegiatan pertambangan, daerah yang akan terpengaruh dan kemungkinan 

perluasan lokasi apabila terjadi kenaikan permintaan akan hasil tambang oleh konsumen. 

Penggunaan bahan kimia dalam proses pertambangan juga menunjukkan kebutuhan untuk 

pemantauan kualitas air di hilir Sungai. 

Catatan untuk Pertambangan (Kasus Pertambangan Emas, Zirkon, Batubara):  

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa bentuk kondisi yang dapat ditemui dan diidentifikasi 

oleh tim patrol, seperti: 

  
Tambang lama (tidak aktif) ditandai dengan 
daerah luas yang lapang tidak ada aktivitas 
manusia dilokasi 

Aktif ditandai dengan adanya pekerja tambang 
dengan perlengkapan dan hasil yang di 
letakkan dilokasi (biasanya dalam bentuk 
karungan atau saringan pasir). 

  
Baru berkembang merupakan fase yang 
seringkali sulit di bedakan dengan tambang 
aktif tetapi dapat dilihat dengan ada/tidaknya 
bukaan pada lahan (tebangan baru), jumlah 
mesin 1-2 mesin dengan jumlah tenaga (orang) 
yang masih sedikit. 

Eksplorasi ditandai dengan beberapa lubang 
terbuka dengan luasan kecil (< 5 m2), 
terkadang diameter lubang hanya berkisar 0.5-
1 m2. Kadang-kadang terdapat panggung kecil 
untuk menjadi lokasi tampungan pasir. 
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Tahapan Identifikasi 

 

Catatan 
Pengukuran jarak dapat menggunakan estimasi GPS atau jika ingin lebih akurat gunakan GPS dan 
melakukan pengukuran 
 

4. Transportasi dan koridor (Transportation and service 

corridors) 

Merupakan sistem modifikasi area HCV dengan tujuan menggunakan ruang pada areal HCV 

untuk mempermudah akses produksi dan transportasi kebun/masyarakat. Terkadang 

mekanisme pembangunan jalan dibangun melewati jalur akses ke lokasi HCV. Aktivitas 

pembangunan berupa jalur Transportasi dan koridor penghubung menjadi pembuka jalan bagi 

masyarakat kedalam areal HCV, karena makin mudah akses menuju area HCV. 

Pastikan lokasi 
aman untuk 

dilakukan 
identifikasi (cari 

lokasi aman). 

Identifikasi jenis 
tambang (zircon, 

emas, dsb). 

Identifikasi 
bentuk 

penambangan 
(manual atau 

mekanis). 

Identifikasi 
penggunaan 
bahan kimia/ 

tidak. 

Lihat kondisi 
tambangya 

(aktif/tidak), 
Estimasi luasan 

area (kalau aman 
dapat diukur 

langsung dengan 
melakukan track-

log pada GPS 
dengan berjalan 

mengelilingi lokasi; 
sebelumnya 

menonaktifkan 
track-log untuk 

jalur). 

Ambil foto dan 
dokumentasikan 

hasilnya. 

Laporkan secepatnya 
apabila terjadi 

pembakaran lahan 
kepada pihak estate 
dan komunikasikan 

kepada HCV Officer/ 
FC di estate 

secepatnya untuk 
membantu FPIC atau 

tim patroli dalam 
pelaporan dan 

tindakan. 
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Tidak Dipakai, Jalan mulai tertutup dengan 
tumbuhan yang menjalar, permukaan jalan rusak 
tidak terawat. 

Baru Dibangun, Kontur jalan cenderung kasar 
tanpa bentuk yang baik, permukaan jalan masih 
berupa gundukan, dengan bukaan di sisi-sisi 
ruas jalan oleh alat berat. 
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Dalam Pengembangan, Kontur jalan masih halus, 
sisi-sisi ruas jalan terbuka rata 

Sudah Lama, Ditandai dengan adanya bekas 
alur ban yang jelas, dan membentuk kontur 
jalan (bekas kendaraan terlihat membentuk 
jalan). 

 
Tahapan Identifikasi 

 

5. Penggunaan sumber daya alam (Biological resource 

use) 

Kategori ancaman ini merupakan kategori yang paling besar dalam golongan, dalam 

pelaksanaanya terbagi menjadi beberapa bentuk ancaman, yaitu Perburuan, Pengumpulan 

Sumber daya Terrestrial, Aktivitas penebangan (logging) dan pengambilan sumberdaya perairan. 

1.  Perburuan (Hunting) 

 Merupakan aktivitas pemanfaatan sebuah area HCV, untuk mendapatkan sumber protein 

tambahan bagi masyarakat. Adanya aktivitas ancaman dalam bentuk Perburuan, dapat 

Idintifikasi tahapan dari 
bentuknya 

Ukur kemungkinan luasan 
dapat juga menggunakan 
fungsi track log pada GPS 

Ambil dokumentasi (foto, 
catatan), titik GPSnya 

Kumpulkan informasi 
tambahan 

berupa: jumlah pekerja,  
jumlah alat berat (kalau 

masih tahap baru dibangun) 

Laporkan dan klarifikasi 
dengan pihak estate, 

koordinasikan dengan pihak 
terkait 
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menciptakan tekanan kepada keberadaan area HCV atau lebih konkrit dapat menggangu, 

mengancam keberadaan satwa yang dianggap penting (endemik, dilindungi). 

Patroli ancaman berupa perburuan dapat memberikan informasi bagi penanganan bentuk 

perburuan, khususnya dalam melihat trend pergerakan aktivitas. Dari dasar tersebut manajemen 

kebun dapat memberikan prioritas penjagaan, dan penegakan hukum pada daeerah yang 

dianggap rawan.  

 

Informasi perburuan juga menjadi dasar tentang melihat trend penurunan beberapa jenis hewan 

dalam suatu lokasi, sehingga aktivitas dan pola-pola manajemen kawasan HCV dapat terbantu, 

khususnya jika jenis yang dominan diburu seperti jenis “Umbrella” seperti Orangutan, Harimau, 

dsb. 

Dalam pelaksanaanya mekanisme perburuan mempunyai beberapa bentuk yang seringkali 

dijumpai dilapangan, seperti: 
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Jerat Sling, sering ditemukan 
berbentuk terikat dengan batang 
kayu yang melengkung (seperti kayu 
pancing), dengan ketebalan kayu 
sebesar 3 ruas jari. 
 

 

Jerat Tali Plastik, sering 
ditemukan berbentuk sama dengan 
jerat sling dengan bahan tali yang 
menggunakan sling/kawat besi. 
Biasa ditemukan di pinggiran hutan 
yang merupakan jalur satwa. 

  

Jerat Kepala, bentuk perangkap 
yang dibuat dengan cara 
memasangkan bentuk kawat 
bersusun seperti bentuk spiral 
bersusun, biasanya ditemukan 
memanjang dengan struktur seperti 
tambang diatasnya. 

Jerat tali plastik, 
ditemukan di 
pinggiran hutan, 
menggunakan dahan 
jenis Vitex sp. 

Jerat Sling; yang ditujukan untuk 
menjerat mammalia besar 
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Jala Kabut, merupakan bentuk 
perangkat berburu yang digunakan 
lebih banyak untuk menangkap jenis 
satwa burung. Biasanya terpasang 
dalam titik-titik terpisah dan dapat 
dikenali dari bentuknya yang 
menyerupai jala ikan yang dipasang 
vertikal. Biasanya dijumpai 
terpasang dengan disangga tongkat 
kayu dengan ketinggiana 1-10 meter 
dari tanah. 

 

Perangkap Lem, merupakan 
bentuk perangkap yang biasanya 
dipasang didahan pohon, 
dibeberapa lokasi hutan yang sudah 
terbuka. 
Digunakan untuk menangkap jenis 
burung-burung tertentu (yang 
mempunyai tempat hinggap yang 
tetap: betet, nuri, dsb). 

 

Bagian Tubuh Hewan; yang 
ditemukan biasanya menjadi salah 
satu indikator dari kehadiran 
aktivitas perburuan didalam suatu 
lokasi, untuk monitoring ancaman 
sebaiknya dilakukan identifikasi 
menyeluruh jenis hewan yang 
diburu. 

 

Tahapan Identifikasi 

 

Identifikasi jenis 
perburuan dan 
alat yang 
digunakan, 
hitung  
jumlahnya 
(pemburu, alat) 

Dokumentasikan 
bentuk bukti dan 
ambil titik 
koordinat 

Apabila bentuk 
perburuan 
menggunakan 
perangkap non-
aktifkan dan 
bawa barang 
buktinya 

Lakukan 
pelaporan 
secepatnya 
apabila 
pemburu 
merupakan 
pihak yang  
dikenali 
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2. Pengumpulan Hasil Hutan Non-Kayu (Gathering of 

terrestrial plants) 

Pengumpulan produk hasil hutan pada sistem skala kecil dan besar mempunyai potensi untuk 

mereduksi areal HCV. Bentuk tekanan terhadap areal HCV dapat berdampak kepada 

mekanisme pengelolaan berkelanjutan. Penting untuk mengerti jenis yang diambil, untuk 

mengetahui apakah jenis tersebut dapat dikelola berkelanjutan. Manajemen dapat memutuskan 

bagaimana dapat menjembatani pola-pola pemanfaatan untuk menciptakan kemungkinan 

lapangan pekerjaan, membantu masyarakat menjadi pengelolaan konservasi area yang berbasis 

masyarakat (dengan cara mencari alternative pendapatan). 

 

Bentuk-bentuk pengambilan/pengumpulan hasil hutan non-kayu, sebagai berikut: 

 

Penyadapan Karet (R), merupakan 
bentuk pemanfaatan dimana biasanya 
ditemukan dalam bentuk penyadapan 
karet hutan (pantung, jelutung, dsb). 
 
Penyadapan getah yang berlabihan 
dapat menggangu keberadaan dari 
jenis tumbuhan yang disadap atau 
pola-pola sistem alih area HCV 
menjadi perkebunan illegal/mengambil 
alih fungsi dan keberadaan area HCV 
untuk dijadikan kebun masyarakat. 
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Pengambilan Gaharu (G), 
merupakan bentuk pemanfaatan 
dengan cara mengambil gubal gaharu, 
biasanya ditemukan dalam bentuk 
cacahan batang kayu, dan akar. 
 
 

 
 

Pengumpulan Madu (H), 
merupakan bentuk pemanfaatan 
sumber daya alam berupa produk hasil 
lebah hutan(madu), dan biasa 
ditemukan dalam bentuk rumah lebah 
atau potongan rumah lebah. 
 
Dalam pelaksanaanya juga dapat 
ditemukan bentuk pemanfaatan madu 
lebah dalam bentuk tangga/ batang 
kayu yang tersusun dipohon dimana 
dijumpai keberadaan sarang lebah, 
biasanya dijumpai di jenis-jenis pohon 
tertentu seperti jenis pohon 
banggeris/tapang ( 
 
Mekanisme pengambilan madu 
biasanya dijumpai dengan 
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Pengambilan Tumbuhan Obat-
obatan (M), bentuk pemanfaatan 
tumbuhan dengan cara mengambil 
sumber daya alam untuk dimanfaatkan 
sebagai tumbuhan obat.  
Bentuk pemanfaatan biasanya bagian 
tumbuhan di areal HCV (rimpang 
jahe-jahean, daun, dsb) untuk obat 
tradisional. 

 

  

Anggrek (O), bentuk pemanfaatan 
sumber daya alami diareal HCV untuk 
bahan hiasan dirumah atau untuk 
diperjualbelikan. 
 
Pengambilan anggrek dianggap sebagai 
ancaman karena dapat mengurangi 
jenis-jenis yang edemis dan dilindungi. 
Selain itu ada kemungkinan pelebaran 
usaha untuk merusak pohon dengan 
cara melakukan penebangan. 

 

Pengambilan Rotan (RO), 
pengambilan rotan merupakan salah 
satu tanda adanya ekspoitasi area HCV 
dalam bentuk batang rotan, biasanya 
dijumpai dalam bentuk tebasan batang 
rottan di bagian dasar permukaan 
tanah. 
 
Terkadang hanya dijumpai bentuk 
potongan-potongan kecil, kulit rottan 
yang sudah dikupas. 
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Pengambilan Buah Hutan (F), 
diambil guna dipergunakan untuk 
dikonsumsi atau dijual kembali. 
 
Aktivitas pengambilan buah hutan 
diperlukan untuk dipatroli karena ada 
kemungkinan untuk bentuk tindakan 
eksploitasi lainnya berupa penebangan 
pohon, bukaan lahan dan tindakan 
ancaman lainnya. 
 
 

 
 

Pengambilan Resin (RE), 
pengambilan getah/damar/resin 
sebuah pohon merupakan bentuk 
eksploitasi yang ditemui dibeberapa 
area HCV yang berbatasan dengan 
desa yang masih mengandalkan 
pencarian dammar guna dijadikan 
bahan baku atau dijual kembali ke 
pengumpul. 

 

Pengumpulan kayu bakar (FI ), 
merupakan aktivitas yang dilakukan 
oleh anggota masyarakat (didalam dan 
sekitar perkebunan), dimana dapat 
ditandai dengan potongan-potongan 
kayu yang kecil, atau tebangan kayu-
kayu yang tidak ekonomis dalam 
ukuran kecil, banyak, secara acak  
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Pengambilan Bahan Pakan Ternak 
(FO); bentuk pemanfaatan tumbuhan 
khususnya bentuk rumput dan bentuk 
perdu guna pakan hewan ternak. 
 
Mekanisme ini dimasukkan kedalam 
bentuk ancaman karena kemungkinan 
akan terjadinya eksploitasi yang lebih 
kuat ketika pencari pakan menemukan 
potensi alam lainnya didalam lokasi 
HCV. 
 

 

Pengambilan Kulit Kayu (BS); 
merupakan bentuk pemanfaatan 
dengan mengambil kulit kayu pohon/ 
tumbuhan tertentu dengan 
menggunakan alat pemotong. Kulit 
kayu sering digunakan sebagai alat 
untuk membuat bahan papan (bahan 
bangunan), pengikat. 
Biasanya ditemukan bekas kupasan 
kulit pada batang pohon dengan 
bentuk memutar. 

 Lainnya (X), merupakan parameter 
tambahan apabila ada aktivitas lain 
yang belum teridentifikasi dalam tebel 
kategori. 
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Tahapan Identifikasi 

 

3. Pembalakkan (Logging) 

Merupakan aktivitas mengolah sumber daya alam hayati dilokasi area HCV dalam bentuk 

tumbuhan untuk dimanfaatkan dalam bentuk kayu (bentuk kayu olahan atau kayu 

bulat/batangan). Mekanisme pengambilan kayu pada hakikatnya dapat merusak keberadaan 

areal HCV karena mengurangi sistem dan fungsi ekologi area HCV. 

a) Aktvitas Di Area Logging (L); merupakan identifikasi aktivitas logging ditemukan 

Identifikasi bentuk 
pemanfaatan 

Doukumentasikan (catat 
dan ambil fotonya), 

identifikasi keterangan 
tambahan 

Ambil titik GPSnya 

Lihat, bentuk-bentuk 
pengambilan sumber 

daya lainnya 

Laporkan segera bila 
terjadi pengambilan 

berlebihan, dan tanda-
tanda kerusakan hutan 
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bukti/aktivitas penebangan dimana kayu yang digunakan masih dalam bentuk bulatan (batang 

tumbuhan lengkap/ setengah terpotong). 

 

 

Pemotongan Tumbuhan 
Ukuran Kecil (S); merupakan 
jenis aktivitas/ bukti aktivitas 
logging yang ditemui didalam 
lokasi HCV dimana bentuk 
ancaman biasanya pada jenis 
tumbuhan dengan diameter ≤10cm 
dbh (diameter at breast high: diameter 
setinggi dada). 

 

 

Pohon dan tumbuhan lainnya 
(L); merupakan bentuk aktivitas/ 
bukti adanya aktivitas logging yang 
ditemui diarea HCV dimana 
bentuk ancaman yang ditemukan 
biasanya pada jenis tumbuhan 
dengan diameter > 20 cm dbh 
(diameter at breast high: diameter 
setinggi dada) dan diikuti beberapa 
tumbuhan dengan ukuran < 20 cm 
dbh, yang terpotong di sekitar jalan 
akses dan lokasi ditemukan 
aktivitas logging (tebangan). 
 

b) Kayu Olahan, merupakan aktivitas penebangan dalam skala tertentu, dimana ditemukan 

bukti kayu tebangan yang telah diolah menjadi bentuk tertentu (biasanya balok-

balok/papan-papan kayu yang sudah terpotong rapi) dan dapat diperkiraan Intensitasnya 

dalam jumlah dan volumenya (dalam m3). 
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Bentuk Kayu Olahan skala 

kecil; dengan volume < 5 m3 

 

Bentuk Kayu Olahan skala 

kecil; dengan volume > 5 m3  

 

Tahapan identifikasi 

 

 

 

Identifikasi bekas tebangan dan 
coba ukur menggunakan  

sebuah skala (untuk melihat 
diameternya) 

Hitung  jumlah tegakan yang 
tertebang dan identifikasi 

apakah menggunakan gergaji 
mesin/tidak 

Apabila mengenali jenisnya 
identifikasi jenis tumbuhan 

yang ditebang, hitung/estimasi 
jumlah papan /kayu yang sudah 

terpotong rapih (apabila 
menemukan lokasi kayu olahan) 

Ambil foto dengan skala orang 
disamping  batang yang sudah 

terpotong atau papan nya 

Catat dan cari informasi 
tambahan apabila  diketahui 

identitas pelaku, dsb 
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4. Pengambilan Ikan dan Sumber Daya Perairan (Fishing) 

Kehadiran aktivitas ancaman berupa Pengambilan ikan dan Sumber Daya Perairan (Fishing), 

merupakan salah satu kriteria ancaman yang perlu diidentifikasi karena dapat mempunyai efek 

hilangnya populasi alami dan mungkin mempunyai nilai perlindungan yang tinggi. Khususnya 

bagi populasi jenis yang berada di lokasi terfragmentasi (habitat yang rusak).  

Mekanisme pemantauan ancaman terhadap aktivitas pengambilan dan sumber daya perairan 

juga dapat digunakan sebagai fungsi lain untuk melihat kemungkinan pergerakan aktivitas 

manusia kedalam areal HCV. 

 

Bentuk-Bentuk Pengambilan Sumber Daya Perairan (FH) 

 

Pancingan (L); merupakan 
aktivitas pemanfaatan sumber 
daya perairan dimana alat yang 
digunakan adalah perangkat 
pancing. 
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Jala Lempar (T)/ Jala 

 

 
Jala Apung (Rengge, Pukat apung, dsb) 

Jala (N); merupakan aktivitas 
pemanfaatan sumber daya 
perairan dimana alat yang 
digunakan adalah perangkat jala, 
biasanya digunakan dilokasi 
perairan yang dalam dan lebar 
(luas)/sungai atau diatas perahu. 
Dapat dikelompokkan menjadi 2 
jenis, yaitu: 

 Jala Lempar (T): 
merupakan bentuk 
penggunaan jala dimana 
biasanya pengguna melempar 
jala kedalam permukaan air 
dari dalam perahu atau tepi 
sungai. 

 Jala Apung (D): merupakan 
bentuk penggunaan jala 
dimana biasanya terlihat 
bentuk memanjang 
disepanjang alur/sisi sungai 
dan terikat dalam tiang 
bamboo atau pepohonan. 
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Perangkap (T); merupakan 
bentuk aktivitas pemanfatan 
sumber daya perairan dimana 
aktivitas/ bukti dapat ditemukan 
dalam bentuk perangkap-
perangkap: 

 Ikan (F)  

 Ular (S) 

 Udang (SH); 

 

Menyetrum (E); merupakan 
bentuk aktivitas pemanfaatan 
sumberdaya perairan dimana 
pencari menggunakan aki (Accu) 
yang diletakkan dan dibawa 
dipunggung sebagai sumber 
listrik untuk kemudian dialirkan 
ke dalam air dengan 
menggunakan tongkat yang 
berfungsi sebagai penghantar 
listrik. Bukti pemanfaatan 
biasanya dapat ditemui beserta 
pelaku yang mambawa perangkat 
tersebut (tengah berada di sistem 
perairan diarea HCV). 

 

Tombak Kait (H); merupakan 
bentuk pemanfaatan sumber daya 
perairan dimana pelaku biasanya 
menggunakan sejenis tombak 
dengan/ tanpa kait diujungnya 
dan berfungsi untuk mengambil 
sumber daya perairan (berupa 
ikan dan kepiting) didalam badan 
air yang berada didalam area 
HCV (sungai atau parit). 
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Ikan yang mabuk karena tuba 
 

 
Ikan yang mabuk karena diracun menggunakan 
racun kimia. 

Racun (P); merupakan bentuk 
pemanfaatan sumber daya 
perairan dimana pelaku biasanya 
menggunakan bentuk racun 
dengan maksud 
mematikan/membuat 
sumberdaya yang berada di air 
menjadi mati/ pingsan, guna 
ditangkap untuk kemudian 
dikonsumsi. Biasanya ditemukan 
dalam bentuk bukti (berupa botol 
racun atau perangkat alamiah 
(serat kayu tuba/ bahan alami 
lainnya). 
 
Dikelompokkan menjadi 2 
macam yaitu: 

 Kimia (C); menggunakan 
zat racun sintetik, dibuktikan 
dengan adanya perjumpaan 
bukti berupa botol/kemasan 
lain yang biasa digunakan 
sebagai bahan peracun. 

 Alami (N); menggunakan 
zat racun alami, biasanya 
ditemukan dalam bentuk 
serat dari kulit pohon yang 
diletakkan di pinggir 
bantaran sungai. 
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Tahapan Identifikasi 

 

 

6.Sistem modifikasi alam (Natural System modifications) 

Jenis penggunaan area HCV untuk tujuan yang berbeda (pertanian, peternakan, dll) yang 

digunakan untuk fungsi-fungsi spesifik seperti supresi kebakaran, bendungan.  

 

 

Identifikasi jenis  
pengambilan 
sumber daya 
perairan:  
pertemuan 
langsung, atau 
bukti temuan 

Jenis temuan  
diidentifikasi 
langsung : 
pancing, jala, 
dsb 

Catat kondisi apakah 
ada tindakan 
mematikan satwa 
atau tidak, jika 
menggunakan alat 
lihat apakah masih 
dalam kondisi aktif 
terpasang atau tidak 

Lihat 
intensitas/jumla
hnya dari 
keseluruhan 

Catat dan 
dokumentasikan foto 
alat dan pelaku serta 
ambil titik GPSnya 

Ambil tindakan langsung 
jika menemui bukti, 
lakukan pendekatan, 
laporkan segera bila 
menggunakan racun dan 
setrum 
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Tahapan Identifikasi 

 

Identifikasi bentuk 
gangguan, amati 
lingkungan sekitar apakah 
dalam penjagaan oknum 
yang 
membakar/membuat 
dam. 

Apabila menemukan api 
lihat kondisinya apakah 
masih aktif atau tidak. 

Lihat kondisi areanya 
apakah masih aktif/tidak. 
Lakukan dokumentasi. 

Estimasi apabila luasan 
terlalu lebar dan apabila 
terdapat kemungkinan 
konflik pada saat 
pengukuran, hendaknya 
dilakukan pemeriksaan 
ulang luasan areanya. 

Catat tindakan yang 
dilakukan oleh tim. 

Tulis semua keterangan 
tambahan yang dijumpai, 
apabila masih dijumpai 
kondisi terbakar maka 
lakukan mekanisme 
pemadaman, atau 
pelaporan sesegera 
mungkin. 

 
 

Kebakaran (F) 

 Biasanya ditemukan berupa bentuk 
kejadian kebakaran (tengah terbakar) atau 
bentuk bekas kebakaran suatu area. 

 Apabila ditemukan kejadian dimana api 
masih membakar suatu area HCV, 
personil hendaklah segera melaporkan 
kepada keamanan dan mengikuti 
prosedur tanggap api. 

 Apabila menemukan bekas area HCV 
yang terbakar maka perlu untuk diambil 
luasan tepat dari lokasi yang terbakar 
(lebih baik melakukan pengukuran ulang 
dengan berkoordinasi dengan pihak 
estate). 
 

 

Dam/sistem kanal (D) 

 Identifikasi adanya fungsi bangunan yang 
berbentuk dam, dapat dilakukan tindak 
lanjut dengan membongkar langsung dam 
tersebut (apabila kecil), kemudian 
dikoordinasikan dengan pihak estate. 
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7. Polusi (Pollution) 

1. Air (Water Pollution) 

Merupakan bentuk ancaman yang berasal dari sumber cemaran yang masuk kedalam sistem 

perairan, dalam pelaksanaan sistem produksi dapat ditemukan beberapa ciri dan tipe 

kemungkinan ancaman dari sumber. Pada prinspnya apabila terdapat ancaman dalam 

sistem perairan dapat dikenali dengan mekanisme identifikasi: 

 Warna 

 Ada/tidak struktur mengambang 

 Bau 

 Ada/tidak endapan 

 Kehadiran bangkai Hewan air 

Dalam pelaksanaannya dapat dikelompokkan kedalam berbagai kategori dan komposisi 

sehingga tim patroli dapat mengenali sistem perairan yang mengalamai ancaman (Tabel 

dibawah). 

Tampilan Penyebab Dan Kemungkinan 
Sumber untuk Di Periksa 

Warna–Coklat (menyerupai lumpur) (CB) 

 
 
 

Dapat disebabkan oleh tanah yang 
mengalami erosi. Kemungkinan 
sumber yang diperiksa : 

 Lokasi pembangunan 

 Peternakan hewan di hulu 
perairan 

 Bagian dari badan parit yang 
rusak (longsor) dan larut karena 
adanya pembukaan lahan yang 
dilakukan tanpa control 
kemungkinan erosi lahan 
(contoh: mempertahankan/ 
melihat keberadaan riparian),  

 Pembersihan/ pembukaan lahan 
yang mempunyai kemiringan 
curam 

 Aktivitas logging yang besar dan 
pertambangan 

 Pembukaan lahan riparian 

 Curah hujan yang tinggi     
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Warna –Abu-abu/Putih susu (CW)  

 
 

 Adanya pembuangan limbah 
rumah tangga ke aliran parit atau 
riparian (contoh: air buangan 
cuci pakaian, dsb);  

 Pembuangan dari perahu 

 Racun ikan didalam sistem 
perairan  

Warna – Hijau (CG) 

 

Terdapat “eutrofikasi” berupa “Algal 
blooms” sebagai penumpukkan 
nutrient didalam sungai disebabkan 
kemungkinan sistem pemupukan 
yang masuk kedalam badan air. 

Struktur Mengambang – 
Busa/Bergelembung (FF) 

 

 Kebocoran jalur parit buangan 
dari rumah tangga 

 Penggunaan sungai/parit sebagai 
sumber air bagi pencucian 
kendaraan, buangan perahu.  

Struktur Mengambang-Sampah (FT) 

 

Pembuangan sampah langsung dari 
limbah rumah tangga, perkebunan, 
sampah dari pekerja. Untuk tindakan 
langsung sebaiknya dilakukan 
pengambilan sampah   
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Struktur Mengambang – Lapisan Berminyak 
(FO) 

 

Buangan/ limbah dari bentuk produk 
yang menghasilkan minyak yang 
dibuang ke sungai. 
 
Catatan: Untuk mengetahui coba 
dilakukan pengadukan kepada lapisan 
yang mengandung minyak tersebut 
dan lihat konsistensi minyaknya, kalau 
tidak hancur maka kemungkinan 
lapisan sebagai bentuk dugaan polusi.  

Struktur Mengambang – Benang-benang 
hijau menyerupai helaian (FS)  

 

Nutrisi berlebihan kepada sistem 
perairan, dapat berasal dari 
mekanisme pemupukan atau limbah 
dari pembuangan. Dapat dibersihkan 
dengan kaitan 

Struktur Mengambang – Hijau, berbintik 
coklat  (FG)

 

Nutrisi berlebihan dalam sistem 
perairan; dapat disebabkan  oleh 
pemupukan yang terlalu dekat 
dengan sistem perairan, Rembesan 
land aplikasi. 

Endapan – Lendir berwarna oranye (merah 
besi/karat), menggembung (DO) 

Berhubungan erat dengan adanya 
bakteri yang dapat mengurai besi, 
dapat disebabkan adanya ancaman 
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dari tumpahan land  aplikasi, dapat 
disebabkan juga oleh limbah hasil 
bocoran dari aktivitas konstruksi 
bangunan. 

Endapan– Abu-abu, berlendir menyerupai 
kapas (DS)

 

Sumber dapat berasal dari buangan 
limbah rumah tangga . Cek 
keberadaan pemukiman sebagai 
sumber limbah untuk mengetahui 
kemungkinan penyebabnya. 

Endapan–Sampah (DT)  Pembuangan sampah dari : 

 Karung sisa 

 Janjang kosong 

 Rumah tangga 

 Mill 

Bau – Telur Busuk (OR)  Kerusakan sistem pembuangan 
limbah rumah tangga/ 
kotoran/septic-tank. 

Bau– Tajam, menyengat (OO)  Buangan pupuk 

 Buangan cairan kimia  

 Buangan pestisida 

Hewan Air mati 
 
 
 
 
 

 Limbah mengandung bahan kima 
berbahaya 

 Penggunaan racun ikan 
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Tahapan Identifikasi 

 

Identifikasi temuan 
dilihat warna, ada atau 

tidak struktur 
mengambang, bau dan 

sedimen  

Klasifikasikan menjadi 
macam bentuk dugaan 

gangguan 

Ambil titik temuan, ambil 
foto, lakukan Cek 
sumber  dengan 

menggunakan  track log 

lihat kemungkinan 
pecahan aliran parit 

Lihat kondisi temuan, 
intensitas dan beri 
catatan tambahan 

KOMBINASI ANCAMAN KEMUNGKINAN SUMBER 
ANCAMAN UNTUK DI 
PERIKSA 

 Bau –Tajam, menyengat 

 Struktur Mengambang – Benang-benang 
hijau menyerupai helaian atau bercak 
hijau 

 Warna-Hijau, abu-abu 

 Buangan dari mill 

 Limpasan dari Land Applikasi 
 

 Warna-Hijau dan/atau 

 Struktur Mengambang – Benang-benang 
hijau menyerupai helaian  atau bercak 
hijau 

 Pupuk yang masuk ke sistem air. 

 Warna – abu-abu/putih 

 Struktur Mengambang – 
Busa/Bergelembung  

 Bau–Tajam, menyengat 

 Struktur Mengambang – Benang-benang 
hijau menyerupai helaian  atau bercak 
hijau 

 Hasil buangan limbah rumah 
tangga. 

 Warna – abu-abu/putih 

 Hewan air yang mati 
 

Racun ikan disungai. 

 Warna-Hitam atau coklat gelap Kemungkinan aktivitas 
pertambangan zircon 

 Warna-Hitam atau coklat gelap  

 Struktur Mengambang – Benang-benang 
hijau menyerupai helaian  atau bercak 
hijau 

Aktivitas pembersihan saluran 
minyak di mill, karena tidak 
menggunakan sistem kolam 
tampung/trap minyak.  
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Pencemaran air mempunyai dampak yang besar dalam lingkungan karena efeknya 

mempengaruhi kehidupan air dan pada mata pencaharian dan kesehatan masyarakat 

setempat.  

Pada saat pelaksanaan patroli, tim dapat mengenali adanya tanda-tanda cemaran (berupa 

warna, bau dan tekstur permukaan air serta kehadiran biota air). Tim patroli tidak memiliki 

kapasitas untuk menganalisis secara ilmiah sampel air di lapangan. Namun demikian, tanda-

tanda pencemaran air dapat digunakan untuk mengidentifikasi lokasi penyelidikan lebih 

lanjut, sesuai dengan SOP perusahaan. 

Kegagalan untuk bertindak atas adanya tanda-tanda ancaman dapat menimbulkan dampak 

negatif yang signifikan terhadap kualitas air dan lingkungan HCV. Dengan demikian tanda-

tanda tersebut harus dilaporkan kepada manajemen untuk lebih menindaklanjuti 

menggunakan air staf terlatih dan pemantauan laboratorium.  

 

2. Sampah Padat dan Rumah Tangga (Garbage and solid waste) 

Merupakan bentuk ancaman yang mempengaruhi keberadaan dan sistem ekologi dari area 

HCV khususnya bagi keberadaan HCV di bagian riparian dan yang mempunyai potensi 

sebagai sumber air bagi ekosistem/ lingkungan sekitar. Pemantauan ancaman berupa 

sampah/ limbah padat diperlukan untuk manajemen akitivitas manusia secara berkelanjutan 

di lingkungan didalam area operasional kebun (kontrol pelaksanaan SOP, dsb).  
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Non-Organik (plastik, besi) (N), 
merupakan bentuk limbah padat 
dimana didominasi oleh bahan-
bahan buangan/ sampah padat yang 
tidak dapat terurai seperti logam, 
plastic.  

 

Organik (bahan alami), 
merupakan bentuk limbah padat 
yang berasal dari bahan-bahan yang 
berasal dari alam (kertas, potongan 
kayu bekas, janjang kosong dan 
buah sawit) 

Keberadaan sistem tampungan sampah padat dapat menjadi solusi bagi sistem manajemen 

sampah selain mekanisme pendekatan kepada masyarakat sekitar/didalam area perkebunan. 

Oleh karena itu diperlukan sistem manajemen sampah yang baik, salah satunya mengetahui 

keberadaan/aktivitas pembuangan sampah diareal HCV. 

Tahapan Identifikasi 

 

8. Jenis Tanaman Invasive 

Dalam pelaksanaannya identifikasi jenis yang dapat tumbuh meluas dan menutupi permukaan 

suatu area HCV dapat menggangu proses pertumbuhan dan fungsi ekologis dari suatu 

tumbuhan. Jenis tumbuhan yang dimaksud merupakan jenis tumbuhan yang difungsikan sebagai 

Identifikasi jenis limbah padat 
(organik atau non-organik) 

Estimasi luasan atau gunakan 
GPS apabila menemukan area  

luas di dalam kawasan HCV  
dengan menggunakan sistem 

track log 

Dokumentasikan dengan cara 
mengambil foto jenis 
sampahnya dan catat 

ketarangan yang diperlukan 

Segera bawa keluar sampah 
yang ditemukan (apabila dalam 

jumlah yang langsung dapat 
diambil)  

Laporkan dan minta bantuan 
untuk mengangkut sampah/ 

memindahkan apabila ditemui 
sampah padat dengan jumlah 

yang banyak (tidak bisa 
dibersihkan sendiri) 
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tanaman penutup (Cover crop), dimana terkadang tanaman tersebut tumbuh cepat dan masuk 

kedalam ekosistem HCV/tepian HCV, berpotensi menutupi permukaan tumbuhan yang ada di 

areal HCV. 

Manajemen keberadaan tanaman penutup merupakan sebuah bagian yang terintegrasi dalam 

sistem perkebunan Kelapa Sawit. Keberadaanya mempunyai fungsi sebagai tanaman yang 

membantu produksi unsur Nitrogen, mencegah terjadinya erosi (mengurangi erosi), mengatasi 

kekeringan tanah, mengurangi pertumbuhan gulma, dan mengurangi keberadaan hama. Tetapi, 

terkadang jenis yang digunakan sebagai tanaman penutup, seringkali tumbuh dominan dan 

menggangu pertumbuhan tumbuhan asli di area HCV. 

Mekanisme kontrol tanaman penutup yang menggangu keberadaan jenis tumbuhan di area 

HCV tidak dapat menggunakan herbisida dan penyemprotan sebagaimana diatur dalam RSPO. 

Dengan identifikasi titik-titik pertumbuhan tananaman penutup yang menggangu lokasi HCV 

dapat mempermudah kinerja manajemen dalam melakukan perawatan dan menentukan titik-

titik prioritas perawatan (slicing). 
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Untuk pengukuran intensitas menggunakan 3 komponen penting dari satuan ukur yaitu:  

a) Panjang rata-rata dari total koloni tanaman yang memasuki areal HCV (dalam meter). 

b) Lebar rata-rata dari total koloni tanaman yang memasuki areal HCV (dalam meter). 

c) Tinggi dan kondisi tumbuhan di HCV yang tertutupi (dalam meter). 

 
a) Sebaran Mucuna Kategori Rendah 
(Low);  

1. Panjang (P) (Length): < 100 m 
2. Lebar (L) (Width): < 5 m 
3. Tinggi (T) (High): <  5m dari dasar 

pohon 

 
c) Sebaran Mucuna Kategori Tinggi 
(High); 
1. Panjang (P) (Length): < 100 m 
2. Lebar (L) (Width): 11-15m 
3. Tinggi (T) (High): Menutupi setengah dari 

pohon 
 
 

 

 
b) Sebaran Mucuna Kategori Sedang 
(Medium); 
1. Panjang (P) (Length): 100-200 m 
2. Lebar (L) (Width): 6-10m  
3. Tinggi (T) (High): > 5 m dari dasar 

pohon  
 

 
d) Sebaran Mucuna Kategori Genting; 
1. Panjang (P) (Length): < 300 m 
2. Lebar (L) (Width): > 15m  
3. Tinggi(T)(High): Dari kanopi menutupi 

seluruh permukaan pohon. 
 

 

 

 

 

 

 

P 

L 

T 

P 
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T 

P 

L 

T 

P 
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Tahapan Identifikasi 

 

 

9. Ancaman Aktivitas Operasional (Operasional Threats) 

Dalam pelaksanaan sistem operasi perkebunan terkadang terdapat beberapa tindakan yang 

dilaksanakan bersebrangan dengan manajemen HCV. Untuk dapat mengetahui dan melakukan 

fungsi kontrol terhadap sistem tersebut, maka bentuk ancaman dari aktivitas operasional 

perkebunan perlu dipantau dan dijadikan bentuk ancaman/ ancaman tersendiri, khususnya bagi 

kondisi yang tidak sesuai dengan bentuk ketetapan yang telah ada,  sebagai bentuk komitmen 

dari Perkebunan. 

Bentuk ancaman berupa ancaman aktivitas operasional, diuraikan dalam skema sebagai berikut: 

Identifikasi jenis tumbuhan 
yang dianggap sebagai jenis 

yang tumbuh meluas. 

Perkirakan panjang, lebar 
(kedalam area HCV) dan tinggi 

pertumbuhannya. 

Apabila terdapat salah satu 
kategori yang masuk kedalam 
kategori intensitas (intensitas) 

dari jenis ini maka dapat 
langsung dikelompokkan 
kepada kategori tersebut. 

Catat tindakan yang diambil 

Beri keterangan tambahan 
apakah ada perluasan, apakah 
sudah dilakukan pembersihan 

lahan 



 

 
45 
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Bentuk-bentuk ancaman dapat berupa bentuk kegiatan atau produk aktivitas seperti;  

 

Papan penanda lokasi 
(Signboard) HCV yang rusak; 
Keberadaan papan penanda 
pada suatu lokasi HCV 
merupakan salah satu indikator 
penting bagi sistem keamanan 
awal lokasi tersebut dari 
ancaman, fungsi dasar sebagai 
penanda dan fungsi edukasi 
kepada karyawan, masyarakat 
tentang keberadaan HCV, 
menjadikan perlu adanya 
mekanisme pemantauan berupa 
keberadaan papan penanda bagi 
manajemen suatu areal HCV  

 

Patok tata batas/ Pagar; 
Mempunyai fungsi yang sama 
dengan keberadaan Papan 
penanda, tetapi lebih sebagi 
pengingat keberadaan lokasi 
HCV berdasarkan batas terluar 
area tersebut. 
Apabila diketahui terdapat 
kerusakan/tidak adanya patok 
batas dari suatu HCV 
hendaknya menjadi catatan 
khusus bagi pihak kebun untuk 
memasang dan memperbaiki 
patok tersebut (apabila dalam 
kondisi rusak). 

 

Penggunaan Pestisida dan 
Herbisida yang salah 
(dilokasi riparian), aplikasi 
penyemprotan yang memasuki 
lokasi riparian dapat 
mengancam keberadaan satwa 
dan pengguna air dilokasi 
riparian dapat berasal dari efek 
limbah pestisida dan herbisida 
yang bersifat akumulasi dan 
beracun (toxic). 

 Aplikasi pemupukan, bentuk 
aplikasi pemupukan didalam 
lokasi HCV, khususnya diloksi 
riparian apabila terlalu dekat 
akan masuk kedalam sistem 
perairan dan membuat 
terjadinya “eutrofikasi” dan 
membuat kadar oksigen di 
riparian menurun, sehingga 
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sistem dan kualitas menurun 
bagi mahkluk hidup yang hidup 
dan bergantung  dengan 
kebutuhan air disana. 
Biasanya dijumpai bentuk 
aktivitas pekerja yang sedang 
melakukan pemupukan atau 
bekas taburan pupuk dilokasi. 

 

Pembersihan/ Land clearing 
HCV, yang dilakukan didalam 
lokasi HCV dan riparian. Dalam 
bentuk penyemprotan, 
pemangkasan, penebangan 
tumbuhan yang secara alami/ 
tumbuhan untuk rehabilitasi 
lahan/penghijauan merupakan 
salah satu bentuk ancaman 
dalam sistem operasional yang 
dapat menganggu fungsi 
lingkungan area HCV/Riparian.  

 

Sistem penanaman yang 
salah diriparian, merupakan 
sistem tanam dilokasi riparian 
yang tidak mengikuti kaidah 
tanam dalam SOPtanam 
diperkebunan. Jarak tanam sawit 
yang terlalu dekat dengan bibir 
badan permukaan tanah di sisi 
riparian merupakan salah satu 
penyebab aplikasi sistem tanam 
yang tidak sesuai. 
 

 
 

Mencuci di Sungai, untuk 
sumber pemandian dan 
mencuci, serta keperluan rumah 
tangga dimana akan 
mempengaruhi kualitas air di 
HCV. 
 
Dampak penggunaan kegiatan 
mencuci kepada sistem perairan 
didalam HCV adalah 
kemungkinan buangan sampah 
dan kotoran lainnya 
kedalam/menuju sistem 
perairan. 
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Penggunaan air di HCV, 
sebagai salah satu sumber untuk 
pemanfaatan dalam sistem siklus 
produksi, aktivitas lain didalam 
kebun (sumber air bagi pabrik, 
kebutuhan rumah tangga dsb). 
 
Apabila tidak ditangani dengan 
baik ada kemungkinan terjadi 
kekeringan parsial didalam 
lokasi HCV sehingga ekosistem 
HCV dan fungsi HCV 
menurun. 

 

 
 

Sedimentasi, merupakan 
bentuk pengendapan bagian 
tanah dari dalam/luar HCV. 
Dapat disebabkan oleh erosi sisi 
riparian karena sistem 
penanaman sawit yang tidak 
memenuhi kaidah tanam yang 
baik. Sedimentasi juga dapat 
disebabkan karena adanya 
aktivitas yang merusak badan 
jalan, seperti pertambangan, dsb. 

 

Pemutusan/pembelokan 
jalur air ke/keluar HCV, 
merupakan bentuk ancaman 
yang dapat mengurangi sistem 
dan fungsi ekosistem HCV 
sebagai lokasi tangkapan air, 
penyedia air bersih, dsb. 
Bentuk dari poin ancaman ini 
biasanya ditemukan berupa jalur 
air alami yang keluar/menuju 
HCV dibelokkan kelokasi 
lainnya dan bentuk ini terkait 
erat dengan pemanfaatan jalur 
air dari HCV untuk fungsi lain.  

 Lainnya,  apabila dinilai tidak 
ada tambahan maka dapat 
dimasukkan ke kolom  
keterangan tambahan 
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Tahapan Identifikasi 

 

 

Lembar Data 

1. Bagian Lembar Data 

1. Lembar Data Ancaman 

a) Kolom “Kepala (Header)”, merupakan bagian awal dari lembar data ancaman dimana 

dalam kolom ini terdiri atas informasi awal yang ditujukan bagi keterangan lokasi. 

Komposisi kolom terdiri atas: 

(1) Estate; keterangan mengenai lokasi estate tempat dilaksanakannya sistem patroli. 

Diisi dengan huruf Latin berupa Nama PT, Kode Estate; contoh: AA2. 

(2) HCV Block No; berisi keterangan tentang kode lokasi HCV, sistem kode lokasi 

disesuaikan dengan sistem kode sesuai kebijakan group perkebunan.  

(3) Patrol Team Id; berisi kode singkatan mengenai nama personil yang melakukan 

patroli. Kode singakatan nama dapat diberikan dari tingkat manajemen divisi HCV, 

atau diajukan langsung dari staff lapangan untuk sinkronisasi pelaporan.  

(4) Other Staff; berisi informasi tambahan berupa kode nama anggota personil yang 

dibuat apabila ada tambahan komposisi anggota tim. 

(5) GPS ID; merupakan kolom yang berisi kode pengenal GPS yang digunakan, 

apabila GPS yang ada terdiri lebih dari 1 buah, Contoh: AA-A. 

(6) Track Log Code; berisi tentang keterangan tambahan mengenai komposisi 

informasi tentang penamaan lengkap dari: Nama Estate + Tanggal, Bulan, 

Tahun (Dua Digit) + GPS ID. Contoh: AA212-12-12A. 

(7) Date; berisi tentang keterangan: Tanggal, Bulan, Tahun. Contoh: 12-12-12. 

Identifikasi jenis 
gangguan dalam bentuk 

operasional 

Catat dan ambil GPS, 
ambil fotonya 

Identifikasi kondisi, 
intensitasnya, dan beri 
keterangan tambahan 

Verifikasi secepatnya 
apabila  ditemukan 
gangguan HCV area 

kepada estate manager 
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Susunan kolom-kolom ini sebaiknya diisi untuk memisahkan lembar data ketika 

didokumentasikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Kolom “Isi”, merupakan isi utama dari lembar data ancaman dimana dalam kolom ini 

terdiri atas lokasi titik temuan dan koordinat, sistem kode ancaman, keterangan mengenai 

jumlah, kondisi dan tindakan yang dilakukan dilapangan. 

 

 

Estate; Nama estate tempat patrol 
dilaksanakan  

HCV Block No; kode blok patrol dilaksanakan 
(sesuai dengan lokasi blok HCV) 

Patrol Team ID; merupakan kode nama anggota tim yang 
melakukan patroli 

Other Staff; merupakan kode nama (keterangan) apabila ada 
staff lain yang ikut 

GPS ID; merupakan kode GPS 
yang digunakan ketika 
melakukan patroli. Dalam 
pelaksanaannya menggunakan 
nama PT _no urut 

Track Log Code; merupakan sistem penamaan lengkap dari:  
Nama Estate+Tanggal, Bulan, Tahun (Dua Digit)+GPS ID   

Date; Keterangan 
tanggal, bulan dan 
tahun 

Tipe patroli (Patrol Type): tipe 
dilaksanakannya patroli ketika 
menemukan temuan 

Waktu (Time); jam ketika 
menemukan temuan/gangguan 
(jam:menit) 

Kode Foto (Photo ID); 
merupakan ID/nama file foto 
hasil dokumentasi 

Koordinat (Coordinate); 
merupakan sistem koordinat 
untuk dicatat dan 
didokumentasikan dalam bentuk 
N/W 

Kode Gangguan (Observation 
Code); kolom untuk mengisi sistem 
kode gangguan dan anggota 
kelompokknya 

State; merupakan kolom yang ditujukan untuk 
mengetahui Kondisi keaktifan sebuah 
gangguan: aktif, tidak aktif. 

Tindakan Yang Dilakukan 
(Action Taken); merupakan 
kolom bagi bentuk aksi yang 
diambil/ditindak oleh tim 
patroli dan yang disarankan 
ke manajemen 
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Catatan tambahan: 

1. Setiap temuan dalam lokasi yang sama diambil titiknya secara berbeda untuk akurasi 

jumlah temuan. 

2. Apabila memulai suatu patroli ambil titik awal patroli dengan komposisi sebagai 

berikut:Kode Estate + START + Kode GPS + Urutan Patroli misalnya: 

AA1STARTA1  

3. Apabila mengakhiri patroli ambil titik akhir patroli dengan komposisi sebagai berikut: 

Kode Estate + FINISH + Kode GPS + Urutan Patroli , misalnya: AA1FINISHA1 

 

c) Kolom “keterangan tambahan; merupakan keterangan tambahan yang berisi 

informasi yang diperlukan bagi mekanisme pengisian di kolom utama/isi. Yang 

membedakan dengan Lembar Data Utama Patroli Ancaman adalah, terdiri dari 2 bagian 

dari kolom isi yang berguna dalam pemberian keterangan tambahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lembar Data untuk Temuan Satwa Liar 

 Apabila dalam patroli ditemukan perjumpaan dengan satwa liar maka perlu untuk dilakukan 

identifikasi dan pencatatan dalam lembar terpisah (Lembar Data untuk Temuan Satwa Liar). 

Mekanisme pencatatan dilakukan dengan sistem pencatatan temuan dan urutan yang sama 

dengan mekanisme pencatatan di Lembar Data Ancaman. 

 (1) Kolom “Header”, merupakan bagian kolom yang mempunyai fungsi Sama dengan kolom 

“header” pada data patroli ancaman. Bentuk kolom ini diisi dengan keterangan hari yang yang 

sama dengan kolom yang sama dengan ancaman. 

 

 

 

 

Waypoint: merupakan penunjuk 
titik temuan dan sebaiknya ditulis 
sama dengan lembar data 
gangguan 

Notes: merupakan kolom yang berisi 
keterangan dari lapangan, keterangan dapat 
berupa keterangan lain yang sifatnya 
pelengkap terhadap informasi gangguan 

Action Taken By 
Managers: merupakan 
mekanisme catatan kontrol 
dari manager/manajemen 
mengenai temuan. 
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Dalam pelaksanaannya maka diperlukan sistem pengisian yang sama dalam informasi dengan 

bagian lembar data ancaman.   

(2) Kolom “Isi”, merupakan bagian kolom utama yang berfungsi sebagai sumber data untuk 

mengetahui perjumpaan dengan satwa liar. Perjumpaan yang dicatat dapat dibedakan menjadi 3 

bentuk perjumpaan, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

  

   

Klasifikasi  

Umur (Age); Merupakan karakteristik yang menunjukkan umur binatang yang dijumpai 

(biasanya dapat terlihat apabila sudah terbiasa dan dapat membedakan jenis satwanya, 

Diidentifikasi dan diisi apabila mengalami perjumpaan langsung 

Terbagi atas: 

 Anak (Juvenille ) (JU) 

 Remaja (Adolescent) (AO) 

 Dewasa (Adult) (AD) 

 Unknown (UN) 

Estate; Nama estate tempat patrol 
dilaksanakan  

HCV Block No; kode blok patrol dilaksanakan 
(sesuai dengan lokasi blok HCV) 

Patrol Team ID; merupakan kode nama anggota tim yang 
melakukan patroli 

Other Staff; merupakan kode nama (keterangan) apabila ada 
staff lain yang ikut 

GPS ID; merupakan kode 
GPS yang digunakan 
ketika melakukan patroli 

Track Log Code; merupakan sistem penamaan lengkap dari:  
Nama Estate+Tanggal, Bulan, Tahun (Dua Digit)+GPS ID   

Date; Keterangan 
tanggal, bulan dan 
tahun 

WPT (Waypoint); merupakan 
kode koordinat titik perjumpaan 
dengan satwa   

Spesies; merupakan Nama 
jenis satwa yang dijumpai   

Waktu (Time); merupakan 
waktu perjumpaan dengan 
satwa 

Koordinat 
(Coordinate); 
merupakan koordinat 
lokasi perjumpaan 
dengan satwa 

Kode Foto (Photo 
ID); merupakan 
ID/nama file foto 
hasil dokumentasi 

Keterangan Mengenai kode dan isi 
tabel ini tolong lihat tabel dibawah 
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Jenis Kelamin (Sex); Karakteristik jenis kelamin pada suatu jenis hewan, dapat dibedakan 

terkadang dari ukuran tubuh, ciri khusus (warna, dsb), biasanya dapat mudah terlihat pada jenis 

burung berukuran besar dan mammalia besar (orangutan, monyet ekor panjang, babi), 

Diidentifikasi dan diisi apabila mengalami perjumpaan langsung 

Terbagi atas: 

 Jantan (Male) (M);  

 Betina (Female) (F);  

 Tidak diketahui (Unknown) (UN); 

Aktivitas (Act), Merupakan aktivitas hewan ketika mengalami perjumpaan dengan 

manusia/pengamat/tim patroli. Diidentifikasi dan diisi apabila mengalami perjumpaan 

langsung  

Terbagi atas: 

 Istirahat (Resting) (RE); Merupakan jenis aktivitas satwa biasanya ditandai dengan tidak 

bergerak dan cenderung tidak melihat kepada pengamat serta tidak aktif bergerak dan tidak 

melakukan aktivitas lain. 

 Makan (Foraging) (FO); Aktivitas satwa biasanya ditandai dengan proses memasukkan 

makanan kedalam rongga mulut/paruh dan ada proses kunyah/cabik kemudian ditelan 

 Bergerak/Berpindah (Moving) (MO); Merupakan jenis aktivitas satwa biasanya ditandai 

dengan pergerakan  

Tipe (Type); merupakan bentuk perjumpaan tidak langsung dengan satwa, berupa bekasan  

 Bekas Tapak (Pug mark) (PM); Merupakan bentuk yang dapat ditemui sebagai dasar 

dalam melakukan identifikasi jenis satwa dari temuan berupa tapak (untuk identifikasi dapat 

menggunakan buku identifikasi jenis yang sudah ada pada Perusahaan). 

 Suara (Call) (CL); Merupakan bunyi khas dari satwa dimana dapat diidentifikasi pada 

beberapa satwa seperti: bunyi seperti ciuman keras (kiss squek) apabila bertemu dengan 

orangutan, bunyi “kliiii-kliiiii” pada beberapa jenis burung elang, bunyi”ckckckck (cepat 

beriringan)” untuk jenis monyet ekor panjang, atau suara long call pada jenis 

owa”wuuuk…wuuuuuk.wuuuk” 

 Kotoran (Faeces) (FE) 

 Sarang Lama (OldNest) (NO) dan Sarang Baru (NewNest) (NN); Lebih ditekankan 

pada keberadaan jenis yang bersarang seperti orangutan, beruang madu, tupai besar dan 

elang. Dapat dilihat pada keberadaan rantingnya, apabila masih dapat ditemui daun 

(tua/muda) dalam sarang dapat dianggap sebagai sarang baru (segar), apabila dijumpai 

hanya ranting yang mongering (berwarna seperti ranting yang sudah sangat kering) dengan 

bentuk yang sudah tidak sempurna maka dapat di kategori sebagai sarang lama. 

Kondisi (State): merupakan kondisi bangkai satwa ketika ditemui oleh tim patroli seperti: 

 Segar (Fresh)(FR); Tahapan dimana bangkai masih baru, kematian < 3 hari, biasanya 

masih ditemui lalat, tanpa ada belatung dibadan satwa, bau masih segar (masih ada berbau 

darah). 

 Membusuk (Decaying)(DC); Kondisi satwa sudah mulai membusuk, berbau, ditumbuhi 

belatung dengan beberapa bagian/anggota tubuh yang mulai tidak lengkap 

 Hanya tulang-belulang (Only bones) (BO) 

Penyebab (Cause); merupakan keterangan yang menyatakan penyebab dari kematian satwa 
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 Tertabrak oleh kendaraan (Hit by vehicle)(HV); Apabila satwa ditemukan tanda-tanda 

tertabrak/terlindas kendaraan; dapat dikenali dengan bekas ban kendaraan, bagian tubuh 

yang memipih 

 Perburuan (bekas peluru, tikaman tombak, bekas jerat yang masih tampak) 

(Hunted (bullet, spear, snare marks visible)) (HU); Jika satwa memiliki bekas-bekas 

senjata buruan; seperti bekas tikaman senjata tajam (tombak, parang, dsb). 

 Umur yang sudah tua (Old age) (OA) 

 Tidak diketahui (Unknown) (UN); apabila satwa tidak diketahui kondisi bangkainya 

ketika ditemukan. 

Tindakan Yang Diambil (Action Taken); bentuk tindakan yang diambil ketika mendapatkan 

perjumpaan dengan bangkai satwa. Dalam pelaksanaanya terkadang saat melakukan patroli, tim 

akan menjumpai beberapa tanda-tanda keberadaan satwa yang mati disebabkan oleh beberapa 

hal. 

Tindakan yang dibuat dalam hal ini lebih kepada tindakan awal guna melakukan dokumentasi 

(mengambil dokumentasi dan tidak melakukan tindakan), menjaga keberadaan lokasi 

(memindahkan dan mengubur bangkai) agar tidak terjadi pola yang sama, dan Laporan langsung 

(apabila menemukan bangkai satwa langka dan dilindungi: Orangutan, macan dahan, beruang 

madu, dsb). 

 Menguburkan bangkai (Carcass removed) (CR); bangkai dikuburkan oleh anggota tim 

setelah didokumentasikan. 

 Membawa bangkai kelokasi lain (Carcass moved) (CM); bangkai dibawa kelokasi lain 

untuk dijadikan barang bukti dan identifikasi (untuk pelaporan langsung), biasanya untuk 

jenis satwa yang khas (orangutan, ular, dsb). 

 Tidak ada tindakan (No action) (NA); tim tidak melakukan aksi kepada bangkai 

membiarkan dan mengambil bentuk berupa foto atau dokumentasi saja. 

 Melaporkan ke Manajemen (Reported to management) (RM); dilaporkan langsung ke 

manajemen ketika tim selesai melakukan patroli. 
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Pihak management dapat menggunakan kumpulan laporan bulanan selama satu tahun untuk melihat 
kecenderungan yang terjadi di kawasan HCV. Kecenderungan tersebut dapat digunakan sebagai 
masukan bagi kegiatan pengelolaan kawasan HCV. Sebagai contoh, dalam rencana pengelolaan, akan 
dilakukan pembersihan mucuna di kawasan HCV satu kali setiap bulan dengan target membersihkan 

mucuna sepanjang 1 km sekali pembersihan. Setelah dilakukan pemantauan selama satu tahun, ternyata 
masalah mucuna yang tidak dibersihkan semakin meningkat, berdasarkan hal tersebut, maka pihak 
management membuat rencana pengelolaan untuk tahun berikutnya dengan meningkatkan frekuensi 
yaitu membersihkan mucuna 2 kali sebulan dengan target 1 km sekali pembersihan. 

SKALA PRIORITAS DALAM MENGAMBIL TINDAKAN 

Dalam pemantauan yang dilakukan, ancaman merupakan fokus utama, sehingga jika ditemukan 
ancaman selama melakukan pemantauan harus ada tindak lanjut. Ada beberapa jenis tidakan yang bisa 
dilakukan, antara lain adalah: 

1. Tindakan yang harus segera diambil di lapangan oleh tim pemantauan. 

2. Tindakan yang harus segera diambil oleh management setelah mendapatkan laporan dari tim 

pemantauan. 
3. Tindakan yang harus dilakukan dengan batas waktu tertentu setelah mendapatkan laporan dari 

tim pemantauan. 

4. Tidak perlu diambil tindakan setelah mendapatkan laporan dari tim pemantauan. 

Berdasarkan hal tersebut, ZSL Indonesia menyarankan untuk membuat skala prioritas seperti tabel 
berikut ini (akan tetapi perusahaan dapat mengikuti prosedur yang dimilikinya dalam pengambilan 
tindakan)  : 

Level 
Prioritas 

Kategori Ancaman Urgensi 

1 

‐ Semua ancaman dari operasional kebun 
(OP) 

‐ Pembangunan jalan di kawasan HCV 
dalam tahap konstruksi  (RB) 

‐ Bukti perburuan –Jerat (T) 
‐ Sampah dan limbah padat (GS) 

Harus segera diambil tindakan langsung di lapangan 
berdasarkan SOP perusahaan 

2 

‐ Pemburu (H) 
‐ Penebangan pohon (LW) 
‐ Tanda perburuan  (A) 
‐ Menangkap ikan dengan racun (P) 
‐ Polusi air (WP) 

Harus segera diambil tindakan langsung di lapangan 
jika mungkin, berdasarkan SOP perusahaan 
Harus segera dilaporkan dan didiskusikan kepada 
atasan mengenai tindakan yang harus diambil segera. 

3 

‐ Pembangunan jalan di kawasan HCV 
(RB) 

‐ Bendungan (DA) 
‐ Spesies invasive/mucuna (NN + NA) 

Harus memulai proses penyelesaian masalah paling 
lambat 1 bulan setelah ditemukan. 

4 ‐ Pertambangan (MQ) Harus memulai proses penyelesaian masalah paling 
lambat 3 bulan setelah ditemukan. 

5 
‐ Perumahan (HU) 
- Hasil hutan bukan kayu (AP) 
- Peternakan (LF) 

Harus memulai proses penyelesaian masalah paling 
lambat 6 bulan setelah ditemukan. 
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VERIFIKASI LAPORAN PEMANTAUAN 

Setelah data pemantauan dilaporkan, maka kewajiban atasan yang menerima laporan untuk melakukan 
verifikasi. Verifikasi laporan tersebut sebaiknya meliputi verifikasi jalur pemantauan dan data hasil 
pemantauan. 

Verifikasi jalur pemantauan bertujuan untuk memastikan bahwa jalur pemantauan yang dilakukan sudah 

sesuai dengan perencanaan yaitu ditempat yang sudah ditentukan, jarak tempuh yang ditentukan dan 
waktu tempuh yang diperlukan untuk melakukan pemantauan tersebut. Hal ini dapat digunakan sebagai 
salah satu penilaian kinerja dan dapat juga dijadikan masukan untuk membuat rencana pemantauan 
pada tahun berikutnya. 

Verifikasi data hasil pemantauan juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kemampuan tim 
pemantauan untuk melakukan penilaian terhadap ancaman sudah benar. Hal ini dapat dilakukan dengan 
memeriksa ulang lokasi tertentu yang dilaporkan adanya temuan, dan memastikan bahwa data sudah 
diambil dengan benar. Jika ditemukan banyak data yang diambil tidak sesuai dengan keadaan lapangan. 

Ada banyak penyebab ketidak sesuaian tersebut, salah satunya adalah kurangnya pelatihan terhadap tim 

pemantauan, jika itu penyebabnya, maka atasan wajib memberikan pelatihan tambahan bagi tim 
pemantauan. Misalnya Field coordinator dapat bergabung dengan tim pemantauan untuk mengambil 
data secara berkala (misalnya sebulan satu kali) dan HCV Officer atau HCV manager melakukan 

pemeriksaan ulang terhadap temuan secara acak untuk memastikan bahwa data yang diambi sudah 

benar. 
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TUJUAN 

Tujuan dari pelatihan ini adalah agar pihak staff lapangan mengetahui teknik identifikasi satwa liar dan 

mengenal tanda-tanda keberadaan satwa liar. 

PENDAHULUAN 

Identifikasi satwa merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam kegiatan pemantauan satwa liar. 

Ada beberapa teknik pengamatan satwa liar yang bisa dilakukan di lapangan, yaitu secara langsung 

(perjumpaan langsung) dan tidak langsung (tanda-tanda yang ditinggalkan satwa liar). Satwa liar biasanya 

menghindari perjumpaan dengan manusia, oleh karena itu tidak semua satwa liar dapat dijumpai 

langsung di lapangan, selain itu juga karena banyak jenis satwa liar memiliki waktu aktifitas yang 

berbeda dengan manusia. 

IDENTIFIKASI SATWA LIAR DENGAN PERJUMPAAN 

TIDAK LANGSUNG 

Perjumpaan tidak langsung adalah perjumpaan dengan tanda-tanda kehadiran satwa liar. Ini artinya 

bahwa pengamat tidak melihat secara langsung satwa liar tersebut, tetapi mengetahui keberadaannya 

melalui tanda-tanda kehadiran. 

Ada 2 macam perjumpaan tidak langsung yaitu perjumpaan dengan jejak satwa liar dan suara. Jejak 

adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh satwa liar yang menjadi penanda kehadiran satwa liar 

tersebut pada habitat tertentu. Jejak satwa dapat berupa tapak kaki (foot print), bekas makan (feeding signs), 

bekas cakaran, bulu dan rambut, tempat berkubang, sarang, suara, serta bau yang ditinggalkan dll. 

Banyak satwa liar memiliki suara yang khas dan dapat terdengar sampai jarak yang jauh. Suara tersebut 

dapat juga digunakan sebagai penanda keberadaan satwa liar selama dapat diidentifikasikan jenis 

satwanya. 

Tapak kaki satwa teresterial 

Tapak kaki satwa liar adalah cetakan telapak kaki satwa teresterial di tanah. Tapak kaki ini biasanya 

tercetak pada tanah yang lunak atau pada tanah pasir.  Bagian yang perlu diperhatikan dalam 

mengidentifikasi satwa liar melalui tapak kaki adalah bentuk tapak dan ukurannya. Setiap golongan 

satwa biasanya memiliki karakteristik bentuk tapak yang dapat dijadikan sebagai acuan awal dalam 

mengidentifikasi tapak tersebut. Akan tetapi, ada beberapa jenis satwa dalam satu marga memiliki 

bentuk tapak yang mirip tetapi memiliki ukuran yang berbeda. 
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Tapak kaki satwa yang tercetak pada tanah yang keras biasanya bentuknya lebih jelas meskipun tipis, 

artinya bagian tepinya tampak jelas sehingga memudahkan untuk diukur. Sedangkan tapak kaki yang 

tercetak pada tanah lunak biasanya lebih dalam akan tetapi biasanya bentuk dan ukurannya agak 

terdistorsi sehingga akan sedikit menyulitkan dalam pengukurannya. 

Dalam mendokumentasikan tapak kaki dapat menggunakan foto, akan tetapi harus disertai dengan 

pembanding sebagai ukuran. Pembanding yang digunakan sebaiknya adalah penggaris atau pita ukur 

atau dapat juga menggunakan pembanding lainnya yang ukurannya pasti dan umum diketahui (misalnya 

uang logam). Selain didokumentasikan menggunakan foto, perlu juga di catat ukuran panjang dan lebar 

tapak kaki tersebut agar dapat lebih mudah diidentifikasi. 

a. Tapak kaki primata 

Beberapa jenis primata sering beraktifitas di atas tanah, sehingga mungkin meninggalkan tapak 

kaki di tanah. Bentuk tapak kaki depan (kadang disebut tangan) dan kaki belakang primata terlihat 

agak mirip dengan bentuk telapak tangan manusia (perbedaannya terletak dalam ukurannya). 

 

Gambar xx. Bentuk dan ukuran tapak kaki primata. 

b. Tapak kaki ungulata 

Ungulata merupakan satwa yang berjalan menggunakan kuku seperti babi, kijang, rusa dll. Ciri 

tersebut menyebabkan tapak kaki satwa paling mudah ditemui. Tapak kaki satwa ungulata akan 

tampak sedikit berbeda jika tercetak pada tanah yang lunak dan tanah yang keras/agak keras.  

Pada tanah yang keras, biasanya hanya tercetak dua kuku dengan celah sempit diantara kedua 

kuku tersebut. Sedangkan pada tanah yang lunak, biasanya tercetak dua kuku tambahan 

berukuran kecil dengan celah, yang tercetak diantara kuku yang besar akan tampak lebih lebar 

jika dibandingkan dengan kondisi di tanah yang lunak. 
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Gambar xx. Bentuk dan ukuran tapak kaki satwa ungulata. 

c. Tapak kaki Felidae (kucing-kucingan) 

Tapak kaki jenis felidae (kucing-kucingan) memiliki perbedaan dengan satwa carnivora lainnya. 

Pada umumnya tapak kaki carnivora akan tampak adanya cakar, sedangkan pada kucing-kucingan 

tidak akan tampak adanya cakar. Hal ini disebabkan pada jenis kucing-kucingan akan menarik 

masuk cakarnya ke atas ketika berjalan (retraktril) sehingga tidak tercetak pada tapaknya di tanah. 

Bentuk tapak kaki yang tercetak di tanah dapat dibedakan dalam ukurannya (tergantung pada 

besar ukuran tubuhnya) akan tetapi ada beberapa jenis yang ukurannya sedikit berbeda. Tapak 

kaki harimau memiliki ukuran 10-18 cm, macan dahan memiliki ukuran sekitar 6,5 cm dan jenis 

dari keluarga kucing-kucingan yang berukuran kecil lainnya memiliki ukuran tapak kaki 3-4 cm. 

 

Gambar xx. Bentuk dan ukuran tapak kaki felidae. 
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Jika kita bandingkan dengan tapak kaki anjing perbedaannya 

akan tampak dengan adanya bekas cakar yang pada ujung 

tapaknya dan perbedaan bentuk tapak kakinya. 

 

 

 

Gambar xx. Bentuk dan ukuran tapak kaki anjing. 

d. Tapak kaki viveridae (musang-musangan) 

Biasanya tapak kaki viveridae (jenis dari keluarga musang-musangan) mempunyai ukuran relatif 

kecil (2-7cm). Pada beberapa jenis terkadang agak mirip dengan jejak landak, perbedaanya 

adalah pada landak akan terlihat adanya sambungan pada ujung jari dengan bantalan utama 

(bantalan jari), sedangkan pada musang-musangan akan terlihat terpisah antara bantalan utama 

tapak dengan ujung jari. 

 

Gambar xx. Contoh bentuk dan ukuran tapak kaki viveridae. 

e. Tapak kaki trenggiling 

Tapak kaki trenggiling biasanya hanya terlihat 3 jari tengah dan 

cakarnya, tetapi tidak jarang terlihat juga jejaknya tampak dengan 

lima jari.  

 

 

 

 

 

Gambar xx. Bentuk dan ukuran tapak kaki trenggiling. 
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f. Tapak kaki landak 

Tapak kaki landak yang tercetak di tanah akan terlihat sangat berbeda 

antara kaki depan dan kaki belakang. Pada kaki depan, hanya akan 

tercetak kaki bagian depan saja sedangkan pada kaki belakang akan 

tercetak keseluruhannya. Ukuran kaki belakang landak raya berukuran 

9cm. 

 

Gambar xx. Bentuk dan ukuran tapak kaki landak raya. 

g. Tapak kaki beruang 

Tapak kaki beruang berukuran besar, terkadang terlihat seperti tapak kaki manusia tetapi terlihat 

jelas adanya cakar. Ukuran tapak kaki beruang mencapai ± 17cm. Selain tapak kaki, beruang 

juga meninggalkan jejak berupa cakaran pada batang ketika memanjat pohon untuk 

bersarang/istirahat, atau mencari makanan berupa sarang rayap/madu. 

 
Gambar xx. Bentuk dan ukuran tapak kaki dan bekas cakaran beruang. 

 

Bekas Makan 

Pada beberapa jenis satwa, tim dapat melakukan bentuk identifikasi berdasarkan bekas makan, seperti 

bekas makan beruang madu pada pohon, sobekan kulit kayu bekas makan orangutan. Bekas makan 

difoto dan dicatat jenis pohon pakan dan bagian yang dimakannya, untuk keperluan identifikasi lebih 

lanjut bekas makan dapat diambil sampelnya dengan cara direndam pada alkohol 70%. 

 
Gambar xx. Bekas makan orangutan saat mengambil kambium pada batang pohon 
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Kubangan 

Kubangan adalah bentuk bekasan ditinggalkan oleh satwa yang mempunyai kebiasaan menurunkan 

suhu tubuhnya didalam cekungan yang mengandung air dan dilakukan disiang hari oleh jenis-jenis 

seperti babi dan kerbau. Untuk catatan dan bukti kubangan diukur dan difoto dengan pembanding. 

Bulu, rambut dan bagian tubuh yang ditinggalkan 

Bulu dan rambut biasanya ditinggalkan oleh beberapa satwa seperti Harimau, Burung. Beberapa bagian 

tubuh kadang ditinggalkan oleh satwa, seperti tanduk, kuku, bahkan tengkorak sepeti pada primata. 

Untuk identifikasi bulu dan rambut dapat dibawa dengan cara memasukan kedalam kantong plastik atau 

wadah kedap udara.            

 
Gambar XX. Bagian tubuh satwa (a). rambut/duri landak, (b). Tengkorak orangutan, (c). cakar beruang, (d). cakar harimau 

 

Kotoran 

Kotoran merupakan jejak yang biasa ditinggalkan oleh satwa liar. Beberapa jenis satwa sering 

teridentifikasi dari kotoran yang ditinggalkan, seperti pada beruang, kucing, musang dan jenis primata. 

Identifikasi kotoran dapat dilakukan dengan melihat material kotoran tersebut (buah, biji, bulu, tulang, 

dan lainnya), serta tekstur kotoran. Kotoran yang dijumpai difoto terlebih dahulu berikut 

pembandingnya, lalu dilihat materialnya. Berikut ini beberapa jenis satwa yang memiliki kotoran yang 

khas antara lain: 

a. Karnivora (harimau, macan tutul, macan dahan, anjing dan sebagainya) 

Pada kotoran ditemukan tulang , kuku, rambut (misalnya dari jenis rusa, monyet, pelanduk, 

dan mamalia lainnya 

b. Musang luwak 

Ciri kotoran yang ditinggalkan adalah banyak kulit-kulit penutup binatang kumbang. Banyak 

tumpukan-tumpukan kotoran yang terdiri dari kulit-kulit penutup biji/buah yang keras berkilat 

(kesambi, aren, kopi, dsbnya). 

c. Rusa dan Kijang 

Kotorannya menyerupai kotoran kambing. 

 

Sarang 

Beberapa jenis satwa memiliki sarang yang khas dan dapat dikenali, seperti pada sarang orangutan dan 

sarang babi. Untuk sarang orangutan dapat diukur kelas, tipe, tinggi dan ukuran sarang sebagai 
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pendekatan untuk mengetahui umur orangutan. Semua sarang difoto dengan disertai keterangan 

pembanding. Beberapa contoh gambar sarang ada di bawah ini. 

 
Gambar XX. (a). Sarang babi dan (b). Sarang orangutan 

 

IDENTIFIKASI PRIMATA DENGAN PERJUMPAAN LANGSUNG 

PROSES / METODE  

Primata adalah mamalia yang termasuk kedalam ordo Pimates. Di Indonesia ordo ini termasuk 

Kera, Monyet, Pimata primitif dan juga manusia. Seluruh primata memiliki lima jari, bentuk 

rahang yang sama dan rancangan tubuh yang primitif. Kekhasan dari primata adalah kuku jari 

yang pendek  dan ibu jari dengan arah yang berlawanan dengan jari-jari yang lainnya, jari-jari 

tersebutlah yang membuat primata lebih sering beraktifitas di atas pohon. Selain itu semua 

primata memiliki arah mata yang besifat stereoskopik (memandang ke depan, bukan ke 

samping) dan postur tubuh yang tegak.  

 
Gambar XX. Taksonomi primata 

 

Secara umum masyarakat awam menganggap semua pimata itu adalah monyet, padahal untuk 

ordo primata sebenarnya dibagi lagi menjadi Kera, Monyet, dan Primata Primitif, untuk 

contohnya bisa dilihat seperti pada gambar. Untuk identifikasi primata maka ada beberapa ciri-

ciri yang perlu diperhatikan untuk penentuan suatu jenis primata, sebagai berikut: 
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1. Warna 

Seperti satwa lainnya primata juga memiliki warna yang bervariasi, mulai dari warna utama 

hingga variasi warna pada satu jenis primata.  

 

2. Bentuk dan ukuran 

Primata memiliki bagian tubuh yang mirip dengan manusia, hanya saja primata memiliki 

rambut yang tebal dan menutupi hampir semua bagian tubuhnya, dan juga primata memiliki 

ekor yang relatif panjang. yang penting untuk diperhatikan adalah panjang ekor, bentuk muka, 

bentuk rambut kepala (berjambul, berponi, keatas dan lainnya). Ukuran primata sangat 

berpariatif mulai dari yang kecil seperti Tarsius, sebesar Monyet Ekor Panjang, sebesar Orangutan. 

 

Gambar XX. (a). Tarsius, (b). Monyet Ekor Panjang, dan (c). Orangutan 

 

3. Tingkah laku 

Beberapa primata memiliki tingkah laku yang unik dalam beraktifitas, seperti kera (orangutan, 

owa dan siamang) yang biasa bergelatung atau bergelayunan dari pohon ke pohon dengan 

menggunakan tangan, berjalan dengan kaki tanpa tangan di tanah. Monyet biasanya 

menggunakan kaki dan tangannya untuk melompat-lompat di pohon dan berjalan seperti 

merangkak saat di atas tanah. Sedangkan untuk Primata primitif biasa beraktifitas dimalam 

hari, untuk tarsius biasa bertengger di pohon dengan memutarkan kepala sampai 180° untuk 

memperhatikan lingkungannya dan mengintai pakannya, dan untuk kukang biasa bergerak 

mengendap di dahan pohon dengan pelan. 
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IDENTIFIKASI JENIS BURUNG 

PROSES/METODE 

Identifikasi burung didasarkan pada kombinasi dari beberapa ciri khas, termasuk penampakan 

umum, suara dan tingkah laku. Penting sekali untuk mencocokan sebanyak mungkin bagian 

burung, terutama warna pada bagian-bagian burung, misalnya garis putih pada ekornya, 

mungkin diingat dengan jelas, tetapi ciri-ciri lainnya terlupakan. Dalam pengecekan pada buku 

panduan lapangan pengamat dapat menemukan lebih dari satu burung yang memiliki gais 

putih pada ekor, tetapi tidak dapat mengingat warna atau ciri lainnya dai burung tersebut. 

 

Gambar XX. Morfologi burung 

 

Maka dalam proses identifikasi burung, ada baiknya memperhatikan beberapa bagian penting 

yang dapat membantu kegiatan identifikasi jenis burung, sebagai berikut: 

1. Ukuran 

Merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan perbandingan ukuran burung yang kita 

jumpai dengan burung-burung yang kita kenali. Sebagai pembanding diurutkan dari burung 

yang terkecil ke burung yang terbesar (1. Pipit/bondol, 2. Kutilang, 3. Tekukur, 4. Alap-

alap/Elang-alap, dan 5. Elang) 

 

Gambar XX. Perbandingan ukuran burung (a). Bondol kalimantan, (b). Cucak kutilang,                     (c). 
Tekukur biasa, (d). Gagak hutan, (e). Elang ular bido 
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2. Bentuk 

Untuk keperluan identifikasi dapat dilihat dari tampilan fisik/bentuk tubuh khas (apakah 

burung tersebut pendek, tinggi, ramping, gemuk, berjambul, bentuk paruh dan sebagainya). 

Misalnya (1. Tinggi ramping seperti bagau, 2. Pendek gemuk seperti tekukur, 3. Tinggi tegap 

seperti elang, 4. Berjambul seperti baza jerdon, 5. Paruh kait seperti burung betet, paruh 

panjang lancip dan melengkung seperti burung madu, dan bentuk lainnya) 

 
Gambar XX. Jenis burung berdasarkan bentuk paruh, (a). Pemakan biji, (b). Penghisap madu, (c). Pemakan cacing, 

(d). Pemakan serangga,    (e). Pemakan daging, (f). Pencari makan di air, (g). Pemakan ikan, (h). Pemakan buah 

 

3. Warna 

Burung memiliki warna yang sangat beraneka ragam dengan kombinasi warna dan bentuk yang 

unik, bahkan dalam jenis yang sama burung memiliki warna yang berbeda, misalkan antara 

jantan-betina, anak-dewasa. Pendekatan warna digunakan untuk membandingkan beragam 

jenis, misalnya warna kuning seperti kepudang, hitam seperti gagak, hijau sepeti takur dan warna 

lainnya. 

 

Gambar XX. Perbandingan warna pada burung,  
a.  Burung Kepudang Kuduk Hitan dan Cucak Kuricang memiliki warna yang hampir sama, tetapi beda spesies,  
b.  Jantan dan betina Sepah Tulin merupakan burung yang sama spesiesnya tapi memiliki warna yang berbeda,  
c.  Cabai Rimba dan Cabai Gesit contoh burung yang memiliki warna dan corak hampir sama tapi memiliki 

keatajaman dan ketebalan corak warna yang sedikit bebeda,  
d.  Perbedaan warna dikepala pada Kirik-kirik Biru remaja dengan yang dewasa. 
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4. Prilaku 

Burung memiliki prilaku yang khas pada masing-masing jenisnya, seperti yang tidak bisa diam 

seperti cinenen, terbang melingkar dan hinggap pada ranting kering yang sama secara berulang 

seperti kirik-kirik, terbang disekitar mahkota  bunga sambil menghisap madu seperti burung 

madu dan pijantung. 

5. Habitat dan regional 

Masing-masing jenis burung memiliki sebaran dan habitat atau tempat hidup yang berbeda 

(baik untuk beristirahat ataupun mencari makan). Seperti kirik-kirik yang biasa bertengger di 

pohon yang kering mengintai serangga, kareo padi biasa beraktifitas di permukaan tanah 

sekitaran sungai,  

 

Gambar XX. Penggunaan habitat untuk beraktifitas, (a). Di atas tanah sekitar sungai, (b). Pada lahan basah, 
(c). Di atas tanah kering, (d). Pada rumput dan semak, (e). Di pohon kering pada lahan terbuka, dan (f). Di 
pohon yang rimbun. 

   

6. Suara 

Catat atau rekam suara burung, masing-masing jenis burung memiliki suara yang khas pada 

setiap jenisnya. Banyak burung yang terdengar suaranya tanpa terlihat fisiknya, maka sangat 

penting untuk mempelajari suara burung dalam peroses identifikasi. 

7. Sketsa burung 

Untuk membantu dalam melakukan identifikasi ulang perlu dibuat gambar sketsa burung 

beserta catatan warna dan ciri-ciri pada bagian-bagian burung seperti ukuran tubuh, warna 

pada masing-masing bagian tubuh, bentuk paruh, ada tidaknya jambul, serta bebagai ciri lain 

yang tidak umum sepeti pada bagian penting yang harus diperhatikan pada penjelasan 

sebelumnya. 

Proses identifikasi jenis burung terlihat sedikit rumit bila dilakukan oleh pemula, namun kalau 

sudah terbiasa, proses identifikasi dapat dilakukan dengan lebih cepat tanpa melakukan 
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pembuatan sketsa dan merekam suaranya. Proses identifikasi dapat dilakukan dengan hanya 

melihat sekilas dari bentuk, ukuran, warna bahkan hanya dengan mendengar suaranya saja. 

Catatan Khusus 

Identifikasi raptor saat terbang dapat dilihat dari bentuk dan ukuran serta corak pada sayap 

dan ekor. Sebagai contoh perbedaan masing-masing jenis raptor saat terbang dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar XX. Bentuk sayap, ekor dan pola warna raptor saat terbang  (a). Elang Tikus,  (b). Elang Bondol, (c). 
Elang Ikan Kepala Kelabu, (d). Elang Ular Bido, (e).  Elang Berontok, (f).  Sikep Madu Asia. 
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Sketsa untuk identifikasi burung jenis raptor (Elang, dsb)  

 

Sketsa untuk identifikasi jenis burung 
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TUJUAN 

Pada akhir sesi ini, peserta diharapkan dapat mengetahui secara umum tentang camera trap dan teknik 

penggunaannya. 

PENDAHULUAN 

Camera trap merupakan salah satu teknologi untuk mengetahui satwa liar dan untuk melakukan 

pemantauan satwa liar. Pada saat ini penggunaan digital camera trap untuk penelitian dan pemantauan 

semakin popular. Biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan camera trap ini memang tinggi di awal, akan 

tetapi dalam penggunaannya lebih murah, karena tidak memerlukan sumberdayamanusia yang banyak. 

Setelah dipasang, camera trap ini dapat bekerja terus-menerus tergantung pada kekuatan baterai yang 

digunakan dan kapasitas penyimpanan data yang digunakan. Bahkan, untuk tipe tertentu dapat 

digunakan selama 3 bulan terus-menerus tanpa jeda. 

Camera trap sebagai alat untuk penelitian dan pemantauan memiliki berbagai kelebihan, antara lain: 

1. Mengetahui keberadaan jenis satwa liar secara pasti (karena mendapatkan bukti foto). 
2. Mengetahui perilaku satwa liar (terutama jika menggunakan mode video). 
3. Dapat digunakan untuk mengetahui daerah jelajah spesies yang dapat dikenali individunya. 
4. Memperkirakan penggunaan kawasan oleh satwa liar. 
5. Dapat mendeteksi satwa liar yang sulit diamati langsung, terutama satwa pemalu dan beraktifitas 

di malam hari. 
6. Biaya operasional yang tidak mahal dan tidak memerlukan sumberdaya manusia yang banyak. 
7. Dapat bekerja terus-menerus tergantung pada kekuatan baterai yang digunakan dan kapasitas 

media penyimpanan data, dan lain-lain. 

Akan tetapi, camera trap ini juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain: 

1. Biaya pengadaan camera trap di awal yang mahal (bervariasi 2-6 juta rupiah/camera trap). 
2. Beresiko hilang, karena dipasang di tengah hutan dan ditinggal. 

Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, ZSL Indonesia (bekerjasama dengan BACP, Wilmar dan 
SIPEF) berinisiatif membuat protokol pemantauan menggunakan camera trap. Di Kawasan HCV, 
camera trap ini dapat digunakan untuk: 

1. Mengumpulkan informasi tentang keberadaan spesies satwa liar (dengan bukti foto). 
2. Memperkirakan keberlanjutan kawasan HCV yang kecil atau terfragmentasi. 
3. Mengetahui pergerakan spesies satwa liar antar kawasan HCV. 
4. Mengetahui presentase penggunaan kawasan HCV oleh satwa liar. 
5. Dapat mengetahui kekayaan species (species richness). 
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DESAIN PEMANTAUAN MENGGUNAKAN 

CAMERA TRAP 

Dalam melakukan survey, jumlah jenis yang terdeteksi sangat tergantung pada luas area sampel dan 

usaha untuk melakukan sampling. Dalam kaitannya dengan camera trap, ini berarti bahwa jumlah jenis 

yang terdeteksi sangat bergantung pada total luasan area sampel yang tercakup oleh camera trap dan 

berapa lama camera trap tersebut terpasang. 

Dalam membuat desain pemantauan menggunakan camera trap, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan, yaitu: 

1. Luas kawasan yang akan dipantau. 

Kawasan yang lebih luas cenderung memiliki jumlah jenis yang lebih banyak, oleh karena itu jika 

usaha sampling (lama waktu camera trap terpasang bertambah maka jumlah jenis yang terdeteksi 

akan bertambah. 

2. Karakteristik kawasan yang akan dipantau. 

Ada beberapa kakteristik kawasan antara lain satu kawasan yang luas, kawasan yang 

terfragmentasi menjadi kawasan-kawasan kecil dan kawasan yang sempit tapi memanjang. 

3. Tujuan digunakannya camera trap. 

4. Jumlah camera trap yang dimiliki. 

5. Satwa yang menjadi target untuk dipantau. 

Desain pemantauan camera trap dengan tujuan saintifik direkomendasikan menggunakan sampling grid 

sistematik yang dilakukan dengan membagi lokasi pemantauan menjadi grid dengan ukuran tertentu 

(direkomendasikan grid berukuran 1x1km) dan menempatkan camera trap pada grid tersebut secara 

sistematik (direkomendasikan jarak antar kamera trap 1km). 

Jumlah grid yang terpasang camera trap dan lama waktu pemasangan camera trap tergantung pada 

berapa camera trap yang dimiliki, yang terpenting adalah jumlah trap night secara keseluruhan  yaitu 

minimal 1000-1500 trap night (jumlah camera x hari camera aktif terpasang) untuk mendapatkan 

spesies yang jarang ditemukan dan untuk studi ilmiah. Misalnya, ada 25 camera trap yang terpasang 

pada 25 grid, agar mencapai 1500 trap night maka lama waktu pemasangan masing-masing camera 

adalah selama 60 hari. 
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Gambar xx. Contoh pemasangan camera trap yang didesain untuk tujuan saintifik. 

Akan tetapi, dalam konteks perkebunan kelapa sawit, tujuan pemasangan camera trap hanya untuk 

memantau keberadaan spesies satwa liar dan kurva akumulasi jenis/kekayaan jenis. Jika hanya itu 

tujuannya, maka tidak memerlukan desain sampling yang khusus, akan tetapi tetap harus memenuhi 

beberapa kriteria yang umum berlaku dalam penggunaan camera trap yaitu: 

1. Jumlah trap night secara keseluruhan sebaiknya mencapai 1000-1500 trap night agas spesies yang 

langka dapat terdeteksi. 

2. Semua area HCV yang ada harus terwakili. 

3. Semua tipe habitat yang ada dapat terwakili. 

4. Semua karakteristik habitat (misalnya riparian, perbukitan, fragmen berukuran kecil dll) yang ada 

dapat terwakili. 

5. Mencakup musim hujan dan musim kemarau. 

6. Memiliki tempat pemasangan yang permanen (meskipun hanya dipasang selama 1-2 bulan setiap 

tahunnya). 

7. Jarak antar camera trap ± 1000m untuk kawasan HCV yang sangat luas, sedangkan untuk 

kawasan yang kecil  ± 500m. 
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Pembuatan dan penempatan grid pemantauan dengan camera trap 

Secara umum, ada 3 macam kawasan HCV berdasarkan luas dan karakterisitik bentuknya, yaitu kawasan 
HCV yang luas, kawasan HCV yang luas tetapi berbentuk memanjang disepanjang sungai, kawasan 
HCV yang kecil dan terpencar-pencar. 

Kawasan HCV yang luas di perkebunan kelapa sawit direkomendasikan menggunakan grid dengan 
ukuran 1km2 (1000m x 1000m), sedangkan kawasan HCV yang kecil dan terfragmentasi dapat 
menggunakan grid dengan ukuran 2500m2 (500m x 500m), sedangkan untuk kawasan HCV yang 
memanjang (biasanya kawasan riparian di sepanjang sungai) menggunakan grid dengan ukuran 2500m2 
(500m x 500m) yang diletakan disepanjang kawasan tersebut atau dapat juga menggunakan jarak antar 
camera trap 500m. 

 

Gambar xx. Grid (1000 x 1000m) pada Kawasan HCV yang luas dan penempatan camera trap 
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Gambar xx. Grid (500 x 500m) pada kawasan HCV yang memanjang dan penempatan camera trap 

Selain karakteristik bentuk dan ukuran kawasan HCV, perlu juga diperhatikan akses ke lokasi dan 

keamanan camera trap. Misalnya, kawasan HCV tersebut merupakan kawasan yang rawa gambut, maka 

pemasangan camera trap harus di daerah yang tidak terendam air, jika tidak memungkinkan, maka 

daerah tersebut harus dikeluarkan dari grid.  

Lama camera terpasang per area 

Jumlah camera trap yang dimiliki akan sangat mempengaruhi desain pemantauan, karena ada 

persyaratan waktu minimal yang harus dipenuhi untuk tujuan ilmiah dan jika ingin mendapatkan foto 

satwa yang langka. Jika jumlah camera trap banyak, maka camera trap dapat dipasang secara bersamaan, 

jika tidak maka harus dipasang bergiliran. 

Setelah grid sampling ditetapkan, maka perlu ditentukan lama camera trap terpasang di masing-masing 

grid. Trap night seluruh camera trap harus mencapai 1000-1500 trap night, jika mempunyai 25 camera 

trap, maka di satu lokasi harus terpasang selama 60 hari (25 camera trap x 60 hari = 1500 trap night), 

jika hanya mempunyai 10 camera trap, maka masing-masing camera harus terpasang selama (10 camera 

trap x 150 hari = 1500 trap night).  

Untuk tujuan pemantauan, maka harus dipastikan juga camera trap terpasang di tempat yang permanen, 

artinya jika tahun ini terpasang di lokasi A dengan koordinat tertentu, maka untuk tahun berikutnya 

X X 
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X 

X 
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X 
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harus dipasang pada lokasi yang sama dan waktu yang sama agar hasilnya dapat dibandingkan 

berdasarkan waktu. 

 

Cakupan Camera trap 

Dalam membuat desain pemantauan, harus dipastikan bahwa semua tipe habitat tercakup dalam 
pemasangan camera trap. Misalnya sebuah kawasan HCV memiliki dua tipe habitat yaitu hutan kerangas 
dan hutan rawa gambut, maka harus dilakukan pemasangan camera trap di kedua habitat tersebut agar 
semua spesies yang mungkin ada dapat terekam. Jika ada perbukitan dan riparian, maka harus dipastikan 
camera trap terpasang di keduanya.  

Musim juga perlu menjadi faktor pertimbangan, artinya camera trap harus terpasang di satu lokasi pada 
periode musim kemarau dan musim hujan, meskipun hanya terpasang selama 2 bulan pada musim 
tersebut. 

Penempatan camera trap di dalam grid 

Setelah grid untuk pemasangan camera trap dibuat, kemudian ditentukan grid mana saja yang akan 

dipasang camera trap. Setelah grid yang akan dipasang camera trap ditentukan, titik lokasi (Waypoint) 

sebagai target pemasangan camera trap juga ditentukan dengan menggunakan perangkat lunak GIS 

sebagai titik acuan. Akan tetapi, penempatan camera trap di atas kertas (desain) kemungkinan dapat 

berbeda karena situasi dan kondisi grid tersebut di lapangan. Bila terjadi hal seperti itu, lokasi 

pemasangan camera dapat diatur disesuaikan dengan kondisi lapangan asalkan tidak keluar dari grid 

yang telah ditentukan dan masih dalam radius ± 200m dari waypoint target untuk grid berukuran 

1x1km (untuk grid berukuran 500x500m ± 100m dari waypoint target) . Jarak antar camera trap juga 

tidak boleh terlalu dekat, artinya jarak antar camera trap tidak boleh kurang dari 300m. Jika penempatan 

camera trap tidak menggunakan grid, maka disarankan agar menempatkan camera trap dengan jarak 

antar camera trap sekitar 500m, agar cakupan camera trap dapat lebih luas. 
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Gambar xx. Contoh pemasangan camera trap dengan waypoint sasaran (⓿) dan waypoint sebenarnya 

(❶) di lapangan. 

Keterangan gambar: 

Contoh A adalah pemasangan yang salah karena pemasangan camera trap yang sebenarnya telalu 
jauh/lebih dari radius 200m dari waypoint sasaran;  

Contoh B adalah pemasangan yang benar karena waypoint camera trap yang sebenarnya masih dalam 
radius 200m dari waypoint sasaran dan jarak antara camera trap yang sebenarnya tidak terlalu 
dekat/lebih dari 300m;  

Contoh C adalah pemasangan camera trap yang salah karena jarak antara camera trap yang sebenarnya 
terlalu dekat/kurang dari 300m.  

Jika tidak menggunakan grid dalam desain pemantauan, maka dapat mengunakan jarak sebagai acuan, 
yaitu jarak antar camera trap tidak kurang dari 500m. 

Selain itu, lokasi pemasangan camera trap sebaiknya diberi label yang terstandarisasi, kami 
merekomendasikan menggunakan nama estate - No. lokasi HCV - No. lokasi Camera trap (Contohnya 
MSM-02-03) yang dipasang pada pohon yang digunakan sebagai tempat pemasangan camera trap. 

C ⓿ 
⓿ 

⓿ 

⓿ 

⓿ 

⓿ ❶ ❶ 

❶ 

❶ 

❶ 
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Gambar xx. Contoh penandaan pohon sebagai stasiun camera trap permanen 

PERSIAPAN PERALATAN 

Setiap camera trap harus memiliki kode identitas yang unik untuk memudahkan management peralatan 

dan inventarisasi serta mengelola datanya. Biasanya setiap camera trap memiliki nomor seri (serial 

number) dan dapat digunakan sebagai kode identitas yang unik. Contohnya, camera trap Reconyx dengan 

nomor seri H500HF08 160219, nomor seri tersebut dapat digunakan sebagai kode identitas yang unik. 

Dibagian luar camera trap dapat diberi nomor sesuai dengan nomor seri camera trap, tetapi yang 

digunakan hanya 4 digit terakhir dari nomor seri camera trap (contohnya: camera trap dengan nomor 

seri di atas, dapat di beri nomor 0219) hal ini akan memudahkan staff lapangan ketika akan memasang 

camera trap dan pencatatan data pemasangan camera trap. 

 

Gambar xx. Nomor Seri Camera Trap 
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Setiap camera trap harus memiliki sepasang SD Card dalam penggunaannya dan setiap SD Card juga 

harus memiliki kode identitas yang unik untuk memudahkan mamagement peralatan dan inventarisasi, 

selain itu juga untuk mengelola datanya. Contohnya, SD Card Sandisk 4GB dengan nomor seri 

BH1217421904D dapat digunakan sebagai kode identitas yang unik. Selain itu, setiap camera trap juga 

menggunakan sepasang SD Card, satu terpasang pada camera trap dan satu lagi sebagai pengganti jika 

dilakukan pengecekan camera trap. Jika pada SD Card tidak terdapat nomor seri, kita dapat memberi 

nomor sendiri pada SD Card dengan akhiran A dan B (misalnya: 21A) untuk masing-masing pasangan 

atau juga dapat menggunaka 4 digit terakhir no seri camera trap yang menggunakan SD Card tersebut..  

 

Gambar xx. Nomor Seri SD Card dan No SD Card yang dibuat sendiri jika tidak ada nomor seri 

Setiap camera trap juga memiliki tali pengikat yang berfungsi untuk mengikat camera trap di pohon, 

kotak pengaman dan kabel pengunci untuk mengurangi kemungkinan pencurian camera trap serta 

pelindung hujan untuk menghindari kerusakan peralatan akibat air hujan.  

 

Tali pengikat 

Kabel pengunci 

Kotak pengaman 

Pelindung hujan 
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Gambar xx. Camera trap yang terpasang dengan tali pengikat dan dilindungi oleh kotak pengaman yang 

terkunci dan pelindung hujan. 

Stasium Pemasangan No. Seri Camera Trap No. Seri SD Card 

MSM – 02 – 01 H500HF08 160219 BH1217421904D & BH1217421914C 

MSM – 02 – 02 H500HF08 160232 BH1217421326A & BH1217421409E 

MSM – 02 – 03 H500HF08 160435 BH1217423708M & BH121749831C 

 

PEMASANGAN CAMERA TRAP 

Pemilihan lokasi pemasangan camera trap 

Setelah dilakukan pemilihan grid untuk dipasang camera trap (atau telah ditentukan menggunakan jarak 

antar camera 500m) maka sebaiknya dilakukan survey pendahuluan terlebih dahulu untuk mengetahui 

kondisi lokasi, habitat, prediksi gangguan dll. Survey pendahuluan ini dapat menggunakan metode 

recconaisance walk yaitu berjalan di jalur/jalan setapak yang sudah ada untuk mengamati keberadaan satwa 

dari perjumpaan dan tanda-tanda yang ditinggalkan seperti jejak, selain itu juga dapat diamati tanda-

tanda aktivitas manusia. 

 

 

Untuk meningkatkan tingkat kesuksesan pemasangan camera trap, direkomendasikan untuk memasang 

camera trap pada : 

1. Jalur alami; seperti jalur-jalur yang biasa digunakan oleh satwa liar, pohon tumbang yang berada 

di daerah rawa biasanya juga digunakan oleh satwa untuk melintas, daerah terbuka yang 

dikelilingi oleh semak yang rapat, pematang/punggungan bukit dll. 

2. Jalan setapak yang dibuat oleh manusia; akan tetapi, jalan setapak yang baru dibuat jarang 

digunakan oleh satwa liar melintas. 

3. Tempat ditemukannya tanda-tanda keberadaan satwa atau penggunaan daerah tersebut oleh 

satwa seperti adanya jejak kaki satwa, feses/kotoran, bekas makan, dll. 

4. Lokasi yang berbentuk seperti leher botol, misalnya di persimpangan jalur, atau jalur yang 

disebelah kiri dan kanannya dipenuhi oleh semak belukar padat dll. 

Dalam desain pemantauan dengan camera trap, sudah ditentukan waypoint tempat pemasangan camera 

trap, akan tetapi kondisi dilapangan mungkin berbeda. Oleh karena itu setelah ditemukan lokasi camera 



 

 

 
6 - 11 

 

seharusnya dipasang, diperhatikan tanda-tanda keberadaan satwa di lokasi tersebut. Sebaiknya lokasi 

pemasangan actual masih berada dalam radius 200m dari waypoint desain. 

Pemasangan camera trap 

Sebelum pemasangan, camera trap harus di setting terlebih dahulu di kantor. Cara melakukan setting 
camera trap dapat ditemukan pada buku manual camera trap yang digunakan karena setiap jenis dan 
merk camera memiliki cara sendiri untuk melakukan setting. 

Beberapa setting yang umum dan harus dilakukan antara lain adalah: 

1. Setting tanggal dan jam; sebaiknya setting tanggal dan jam pada camera trap disesuaikan dengan 
perangkat GPS agar lebih akurat. 

2. Sensitifitas sensor (sensitivity), biasanya ada 3 level yaitu rendah (low), sedang 
(medium/normal) dan tinggi (high). Sebaiknya disetting pada level medium/normal. 

3. Jumlah foto (pic per trigger), pada beberapa camera trap bias ditentukan jumlah foto yang dapat 
diambil per trigger (biasanya 1, 2 dan 3 foto per trigger), sebaiknya menggunakan 3 foto. 

4. Interval waktu antar trigger (quiet period), biasanya dapat di setting 1 detik sampai 60 menit, 
Sebaiknya menggunakan interval 15 detik per trigger (tergantung pada kapasitas memory card 
dan daya tahan baterai yang digunakan serta tujuan pemasangan camera trap). 

5. Waktu operasional camera trap (AM/PM Period), sebaiknya menggunakan waktu operasional 24 
jam atrinya camera trap akan beroperasi terus menerus sepanjang waktu. 

6. Beberapa merk camera juga mempunyai fitur password untuk mengunci camera agar tidak 
dapat digunakan oleh orang lain, da ada juga yang bisa diberi label yang akan tercetak pada foto. 
Setting password dan label ini tergantung dari kebijakan management masing-masing. 

 Pemasangan camera trap dilapangan sebaiknya dipasang pada pohon yang berukuran cukup besar (jika 
memungkinkan pada pohon berdiameter lebih dari 30cm) agar kokoh dan untuk mencegah pencurian. 
Tinggi camera trap sebaiknya ± 50cm dari tanah, atau disesuaikan dengan kondisi yang ada. Sudut 
pemasangan camera trap terhadap jalur lintasan satwa sekitar 45 derajat untuk memaksimalkan bidang 
foto. Jarak camera trap dari jalur satwa yang diperkirakan akan melintas sebaiknya sekitar 2m agar dapat 
memperoleh cakupan foto yang memadai. Selain jarak, sudut kemiringan camera juga diatur agar 
memperoleh foto yang baik. Dan juga sebaiknya camera tidak menghadap matahari, karena cahaya 
matahari dapat mempengarusi sensor kecuali daerah tersebut terlindung dari sinar matahari langsung. 

       

Gambar xx. Contoh hasil foto camera dengan jarak sekitar 2m dari jalur dan yang terlalu dekat 
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Gambar xx. Cakupan sensor camera trap yang lebih luas pada pemasangan dengan sudut 45 derajat 
dibandingkan dengan pemasangan dengan sudut 90 derajat terhadap jalur (tampak atas) 

Jalur di depan camera trap juga perlu dibersihkan dari vegetasi yang dapat menghalangi camera sehingga 
hasil foto yang diperoleh tidak tertutup oleh vegetasi seperti rumput dan semak yang tumbuh. 

Sebelum ditinggalkan, sebaiknya camera trap di tes dulu untuk mengetahui hasil foto yang diperoleh 
agar didapat sudut, arah dan ketinggian yang pas, agar hasil yang akan diperoleh lebih baik. Di dalam 
camera trap sebaiknya juga diletakan sekantong kecil silica gel untuk menyerap kelembaban di dalam 
camera. 

 

Gambar xx. Silica Gel didalam kantong plastik kecil yang diberi lubang 

PENGAMBILAN DAN PENGELOLAAN DATA 

CAMERA TRAP 

Setelah camera trap dipasang di lapangan, maka harus mengambil foto pertama yang memberikan 

informasi tentang camera tersebut. Staff lapangan harus menuliskan di selembar kertas A4 yang 

berisikan informasi tentang SETUP; No. identitas camera trap (atau 4 digit terakhir nomor seri camera) 

; tanggal dan jam pemasangan; koordinat lokasi geografis tempat camera trap dipasang. Hal ini akan 
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sangat bermanfaat untuk memastikan camera trap yang digunakan, lokasi pemasangan camera trap dan 

jika terjadi kesalahan pada setting tanggal dan jam di camera trap. 

 

Gambar xx. Foto pertama yang harus diambil oleh camera trap 

Pemeriksaan camera trap harus dilakukan secara berkala, artinya jika camera trap direncanakan akan 

dipasang selama 60 hari di suatu lokasi, maka perlu di periksa hasilnya secara berkala (sebaiknya 

dilakukan 2 minggu sekali kecuali tempat pemasangan camera sangat jauh) sesuai dengan kebijakan 

management. Ketika pertama kali datang ke camera trap harus membuat tulisan di kertas A4 yang 

bertulisan “RECOVERY”, tanggal dan jam. 

 Pada waktu pemeriksaan camera trap harus diperiksa antara lain: 

1. Apakah camera trap berfungsi dengan baik dengan melihat hasil foto di SD Card dan 

memastikan bahwa tannggal, jam, sudut pengambilan fotonya benar. 

2. Mengganti SD Card dengan SD Card pasangannya. 

3. Memastikan camera trap dalam keadaan bersih. 

4. Memeriksa kondisi baterai dan kapasitas baterai (jika baterai sudah berair harus segera diganti 

untuk mencegah kerusakan camera trap). 

Setelah diperiksa, maka camera trap dapat dipasang kembali di lokasi dan posisi yang sama (jika sudut 

pengambilan fotonya kurang bagus dapat diatur kembali posisinya) dan foto pertama harus dilakukan 

seperti ketika memasang pertama (dengan kertas A4 bertuliskan informasi camera). Pada saat 

pemeriksaan camera trap dan ditemukan dalam kondisi rusak, dapat dibuat catatan tentang tanggal dan 
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jam ditemukan dalam keadaan rusak dan informasi tentang perkiraan kerusakan. Catatan ini harus 

disimpan dalam folder yang sama dengan hasil camera (lihat bagian management data). 

Jika camera trap tidak akan dipasang dilokasi tersebut dan akan di pasang di lokasi lain, maka camera 

trap tersebut harus disimpan dalam posisi terbuka di dalam dry box selama 1-3 hari untuk 

mengeringkan camera trap dari kelembaban (agar camera trap tidak mudah rusak) kecuali lokasi 

pemasangan camera trap jauh dan akan segera di pasang di lokasi lain.  

 

Gambar xx. Dry box buatan sendiri dengan silica gel di dalamnya untuk mengeringkan camera trap 

 

Management data camera trap 

Setelah dilakukan pemeriksaan camera trap, maka perlu dilakukan pengelolaan data dari SD Card, yaitu 

dengan menyimpannya di dalam computer dan dibuat backup pada computer lain atau hardisk eksternal 

(tergantung pada system pengelolaan data di setiap perusahaan). Sangat penting untuk menempatkan 

data di dalam folder yang tepat agar tidak terjadi kekacauan data. Data sebaiknya disimpan dalam folder 

dan sub folder dengan kategori Nama estate, periode pemasangan, No. camera trap seperti ditunjukan 

pada gambar berikut: 
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Gambar xx. Contoh management data hasil camera trap 

PENUTUP  

Pada pelatihan ini hanya disampaikan tentang bagaimana mendesain pemantauan dengan camera trap 

dan bagaimana memasang dan mengelola data camera trap. Sedangkan untuk teknik pengambilan data 

habitat, pengolahan data dan analisis data akan diberikan pada pelatihan berikutnya tentang perangkat 

lunak camera trap yang lebih detail. 
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CATATAN TENTANG SETTING CAMERA TRAP RECONYX HF500 

1. Motion Sensor : Berfungsi untuk mengaktifkan sensor, harus pada setting-an ON. 

2. Sensitivity : Ada 5 tingkatan, yaitu LOW, LOW/MEDIUM, MEDIUM, MEDIUM/HIGH dan 
HIGH. Jika kita melakukan setting LOW, maka sensitifitas sensor akan menjadi rendah dan hanya 
akan mengaktifkan camera trap jika ada gerakan yang nyata dan panas tubuh yang cukup besar 
sehingga terkadang tidak mampu mendeteksi gerakan satwa yang kecil. Jika kita melakukan setting 
HIGH, maka sensitifitas sensor akan sangat tinggi dan dapat mendeteksi gerakan kecil  dan panas 
tubuh yang sedikit sehingga terkadang gerakan daun atau tetes hujan dapat mengaktifkan camera 
trap dan sorot matahari juga dapat mengaktifkan camera trap. Sebaiknya digunakan setting 
MEDIUM untuk pemasangan di daerah tropis. 

3. Pics per Trigger : Jumlah foto yang dapat diambil oleh camera trap setiap kali sensor menangkap 
gerakan. Ada 1, 2, 3, 5, dan 10 foto yang dapat dipilih. Untuk menghemat baterai tetapi masih 
mampu untuk memotret gerakan satwa, sebaiknya di setting 3. 

4. Picture Interval : Interval waktu camera trap mengambil foto pada Pics per Trigger, jika Pics per 
Trigger di setting 3, maka jeda waktu antar foto tersebut akan tergantung pada setting Picture 
Interval. Ada pilihan RapidFire (mengambil foto secara continyu/berkelanjutan), 1s (mengambil 
foto dengan jeda waktu 1 detik) , 3s (mengambil foto dengan jeda waktu 3 detik), 5s (mengambil 
foto engan jeda waktu 5 detik) dan 10s (mengambil foto dengan jeda waktu 10 detik). Jika gerakan 
satwa di depan camera trap cepat, maka sebaiknya disetting rapidfire sehingga satwa dapat terfoto 
dengan baik, kelemahannya adalah jika satwa bergerak disekitar camera trap maka akan terfoto 
dalam jumlah banyak. Jika di setting 1 detik atau lebih akan maka akan mengatasi masalah satwa 
yang bergerak disekitar camera trap, tetapi jika ada satwa yang bergerak cepat, tidak akan 
mendapatkan hasil foto yang baik bahkan mungkin hanya akan menghasilkan foto yang kosong. 
Sebaiknya picture interval ini disetting pada RapidFire agar satwa yang bergerak cepat dapat 
terfoto. 

5. Quiet Period : Merupakan interval waktu antar trigger, jika Pics per Trigger di setting 3, maka 
Quiet Period merupakan jeda waktu setelah camera trap mengambil 3 foto dengan 3 foto 
berikutnya. Ada pilihan setting NO (tidak ada jeda antar trigger), 15s (jeda antar trigger 15 detik), 
30s (jeda antar trigger 30 detik), 1m (jeda antar trigger 1 menit), 3m (jeda antar trigger 3 menit), dan  
5m (jeda antar trigger 5 menit). Sebaiknya di setting pada 15s, sehingga dapat mengatasi jika ada 
satwa yang bergerak di sekitar camera trap dan tidak akan kehilangan momen jika ada satwa yang 
bergerak beriringan. 

6. Time Lapse : Merupakan pengaturan periode camera trap aktif, didalamnya ada sub menu AM 
Period dan PM Period, AM Period merupakan pengaturan waktu dari jam 12 malam sampai jam 
12 siang (00.00-12.00) sedangkan PM Period merupakan pengaturan waktu dari jam 12 siang 
sampai jam 12 malam (12.00-24.00).  

Contoh :  
AM Period �  ON, Start AM Period �  00:00AM dan Stop AM Period 
�  06:00AM 

PM Period �  ON, Start PM Period � 06:00PM dan Stop PM Period 
�  12:00PM  
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Maka camera trap akan beroperasi dari jam 06:00PM sampai jam 06:00AM (atau dari jam 06:00 
sore/jam 18:00 sampai jam 06:00 pagi. 
Sebaiknya di setting AM dan PM Period OFF, agar camera trap beroperasi selama 24 jam. 

7. Resolution : Merupakan pengaturan kualitas foto yang akan dipakai. Sebaiknya digunakan setting 
3.1MP. 

8. Night Mode : Merupakan pengaturan penggunaan lampu IR dikombinasikan dengan kecepatan 
pengambilan foto, sebaiknya menggunakan setting Balanced agar mendapatkan foto yang cukup 
baik dengan penggunaan baterai yang lebih sedikit. 

9. Date/Time/Temp : Pengaturan tanggal, jam dan satuan pengukuran suhu. Pengaturan ini 
memiliki sub menu yaitu YEAR yang diisi dengan 4 digit angka tahun (misalnya 2012); MONTH 
yang diisi dengan singkatan bulan )misalnya (Jan); DAY yang diisi dengan tanggal saat itu (misalnya 
30), HOUR yang diisi dengan jam dalam system AM/PM (contohnya 10 AM), MINUTE yang 
diisi dengan menit saat itu (misalnya 58), serta TEMPERATURE yang diisi dengan satuan 
temperature (sebaiknya menggunakan satuan Celsius, karena merupakan standard internasional). 

10. Codeloc : Merupakan fitur untuk menambahkan password untuk camera trap sehingga tidak dapat 
digunakan oleh orang yang tidak berkepentingan, codeloc ini terdiri dari 4 digit angka. Sebaiknya 
tanyakan kepada pihak management apakah akan menggunakan fitur ini atau tidak. 

11. User Label : Fitur untuk menambahkan tulisan/label yang akan dimunculkan pada hasil foto 
(misalnya: Wilmar CKP dan pada hasil foto aka nada tulisan Wilmar CKP). Tanyaka kebijakan 
pihak management mengenai hal ini. 

12. Arm Test : Tampilan pada layar pada saat camera trap dinyalakan ke posisi ON, yang menunjukan 
bahwa camera trap akan segera diaktifkan dalam 10 detik setelah menekan tombol OK. Untuk 
membatalkannya atau ingin melakukan setting, tekan tombol OK sebelum hitungan 10 detik 
berakhir, jika terlambat dan anda belum sempat melakukan setting, matikan camera trap ke posisi 
OFF dan nyalakan kembali. 

13. Walk Test : Berfungsi untuk menguji coba apakah sensor berfungsi atau tidak dengan berjalan di 
depan kamera. Fitur Walk Test ini secara otomatis akan mengaktifkan camera setelah 2 menit. 
Waktu ini cukup untuk melakukan setting camera trap dan menguji sensor. 

14. Erase Card : Jika fitur ini diaktifkan maka seluruh data di SD Card akan terhapus (hati-hati dalam 
penggunaan fitur ini karena dapat menghapus semua data dari SD Card). 

15. Check Status : Fitur ini untuk mengetahui jumlah foto yang didapatkan dan untuk mengetahui 
kapasitas baterai yang tersisa. 
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BAGIAN-BAGIAN CAMERA TRAP RECONYX HF500 
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