
 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM 

NOMOR: P.1/KSDAE/BPE2/KSA.4/2/2021 

 
TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN 

EKOSISTEM ESENSIAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN 

EKOSISTEM, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 268 Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Kehutanan, Direktur Jenderal 

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 

berwenang untuk menetapkan kebijakan di bidang 

pengelolaan kawasan ekosistem esensial; 

  b.  bahwa untuk menjamin kelestarian keanekaragaman 

hayati serta pemanfaatannya secara berkelanjutan 

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka 

pengelolaan kawasan ekosistem esensial perlu dinilai 

efektivitasnya dalam rangka optimalisasi pelindungan 

kawasan ekosistem esensial; 

  c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam 

penilaian efektivitas pengelolaan kawasan ekosistem 

esensial perlu dibuat aturan pelaksanaannya; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

  KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

DIREKTORAT JENDERAL  

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM 

SALINAN 
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menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi 

Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Petunjuk 

Teknis Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan 

Ekosistem Esensial; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3419); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan United Nations Convention on Biological 

Diversity tentang Keanekaragaman Hayati (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3556); 

  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4412); 

  5. Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
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dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

  7.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan  Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia Nomor 6673); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 3803); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 15, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia Nomor 3802); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 

Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5056); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan 

Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 5798); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Ekositem Gambut 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah  

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5957); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

  14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang 

Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Lepas 

Sekretariat Negara Tahun 1990); 

  15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 

2009 tentang  Konservasi Keanekaragaman Hayati di 

Daerah; 

  16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 

2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 200); 

  17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor : P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); 
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  18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor: P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 

tentang  Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan 

Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan 

Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324); 

  19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor: P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 

tentang  Jenis Invasif (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1959); 

  20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Republik Indonesia Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN 

/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 919); 

  21. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya 

Alam dan Ekosistemnya Nomor: P.8/KSDAE/BPE2/ 

KSA.4/9/2016 tentang Pedoman Penentuan Koridor 

Hidupan Liar Sebagai Ekosistem Esensial; 

  22. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya 

Alam dan Ekosistemnya Nomor: P.5/KSDAE/SET/ 

KUM.1/9/2017 tentang Petunjuk Teknis Penentuan 

Areal Bernilai Konservasi Tinggi di Luar Kawasan 

Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman 

Buru; 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER 

DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG PETUNJUK 

TEKNIS PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN 

KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Penilaian adalah kegiatan untuk menilai tingkat 

pencapaian pengelolaan KEE sesuai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

2. Ekosistem adalah sistem hubungan timbal balik 

antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non 

hayati yang saling tergantung dan pengaruh 

mempengaruhi dalam suatu persekutuan hidup. 

3. Kawasan Ekosistem Esensial yang selanjutnya 

disingkat KEE adalah kawasan di luar Kawasan 

Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman 

Buru yang secara ekologis penting bagi 

keanekaragaman hayati. 

4. Perlindungan ekosistem esensial adalah upaya untuk 

melakukan pencegahan kerusakan dari beragam 

gangguan yang dapat menyebabkan terancamnya 

keanekaragaman hayati. 
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5. Pelindungan KEE adalah upaya untuk melindungi 

KEE melalui pengelolaan berdasarkan prinsip 

konservasi. 

6. Rencana Aksi Pelindungan KEE adalah rencana 

terintegrasi yang memuat rangkaian pelindungan 

melalui kegiatan pengelolaan KEE yang disusun 

secara kolaboratif oleh pengelola. 

7. Tipologi adalah pengelompokan KEE berdasarkan tipe 

atau jenisnya. 

8. Ekosistem lahan basah adalah suatu wilayah 

genangan atau wilayah penyimpanan air, yang 

memiliki karakteristik daratan dan perairan. 

9. Koridor hidupan liar yang selanjutnya disebut Koridor 

adalah areal atau jalur baik alami maupun buatan 

yang menghubungkan dua atau lebih habitat yang 

berada di dalam dan di luar Kawasan Hutan kecuali 

Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan 

Taman Buru. 

10. Areal Bernilai Konservasi Tinggi yang selanjutnya 

disingkat ABKT adalah areal yang memiliki nilai 

penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dan 

ekosistem, jasa ekosistem, fungsi sosial, dan fungsi 

budaya bagi masyarakat termasuk High Conservation 

Value Forest (HCVF) atau High Conservation Value 

Area (HCVA). 

11. Taman Keanekaragaman Hayati yang selanjutnya 

disebut Taman Kehati adalah suatu kawasan 

pencadangan sumber daya alam hayati lokal di luar 

kawasan hutan yang mempunyai fungsi konservasi in-

situ dan eks-situ, khususnya bagi tumbuhan, yang 

penyerbukan dan/atau pemencaran bijinya harus 

dibantu satwa dengan struktur dan komposisi 
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vegetasinya dapat mendukung kelestarian satwa 

penyerbuk dan pemencar biji. 

12. Bentang Alam/Lanskap yang memiliki kekhususan 

geologis dan geomorfologis adalah areal dengan ciri-

ciri unik dalam hal fisik dan referensi khusus. 

13. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan 

dan/atau satwa dapat hidup dan berkembang biak 

secara alami. 

14. High Conservation Value Area (HCVA) adalah area 

yang memiliki nilai biologis, ekologis, sosial dan 

budaya yang tinggi. 

15. High Conservation Value Forest (HCVF) adalah hutan 

yang memiliki nilai penting karena teridentifikasi 

memiliki nilai-nilai keanekaragaman hayati, 

lingkungan, sosial dan budaya yang tinggi. 

16. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang 

mempunyai fungsi pokok melindungi sistem 

penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, 

mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah 

intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 

17. Hutan produksi adalah kawasan hutan dengan fungsi 

pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi 

meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi 

tetap, dan hutan produksi konversi sebagai cadangan 

untuk kepentingan penggunaan di luar sektor 

kehutanan. 

18. Hasil Hutan Bukan Kayu selanjutnya disingkat 

sebagai HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati 

maupun hewani beserta produk turunannya dan 

budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. 

19. Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disingkat 

APL adalah areal di luar kawasan hutan. 
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20. Identifikasi adalah proses pencarian informasi faktual 

terhadap areal yang diindikasikan memiliki kriteria 

KEE. 

21. Inventarisasi adalah upaya mengetahui kondisi 

faktual secara lebih rinci terhadap areal yang 

diindikasikan memiliki kriteria KEE. 

22. Jasa ekosistem yang disebut juga sebagai jasa 

lingkungan adalah jasa yang diberikan oleh potensi 

ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan 

jenis dan peninggalan budaya yang dapat 

dikategorikan sebagai keindahan dan fenomena alam, 

keanekaragaman hayati dan ekosistem, fungsi 

hidrologi, penyerapan dan penyimpanan karbon, dan 

berbagai jasa ekosistem lainnya. 

23. Jenis terancam punah adalah jenis tumbuhan 

dan/atau satwa liar yang memiliki resiko kepunahan 

di alam liar pada waktu akan datang. 

24. Pemanfaatan secara berkelanjutan adalah upaya 

pemanfaatan yang memperhatikan keberlanjutan 

manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat 

ekologinya. 

25. Pemegang hak adalah orang perseorangan atau badan 

hukum yang memiliki hak atas tanah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

26. Pemulihan ekosistem adalah upaya untuk 

memulihkan struktur, fungsi, dinamika populasi, 

serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. 

27. Pengawetan keanekaragaman hayati adalah upaya 

untuk menjaga dan memelihara keanekaragaman 

jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik 

di dalam maupun di luar habitatnya agar 

keberadaannya tidak punah, tetap seimbang, dan 

dinamis dalam perkembangannya. 
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28. Pengelola KEE adalah lembaga yang diserahi tugas 

dan bertanggung jawab untuk mengelola KEE di 

tingkat tapak. 

29. Forum Kolaborasi atau Tim Kajian adalah forum atau 

tim yang terdiri atas para pihak yang berkepentingan 

dalam Pelindungan KEE. 

30. Direktur adalah direktur yang mempunyai 

kewenangan dan tanggung jawab di bidang 

pelindungan KEE. 

31. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT 

adalah UPT Direktorat Jenderal yang membidangi 

konservasi sumber daya alam dan ekosistem. 

32. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya 

disingkat UPTD adalah UPT dinas daerah provinsi 

atau kabupaten/kota yang diserahi tugas dan 

tanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan/atau 

kehutanan. 

 

Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

 

Pasal 2 

Maksud diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal ini 

untuk memberikan panduan bagi pengelola KEE dan para 

pihak dalam melaksanakan penilaian efektivitas 

pengelolaan KEE. 

 

Pasal 3 

Peraturan Direktur Jenderal ini bertujuan untuk 

memberikan panduan bagi pengelola KEE dalam menilai 

kemajuan pengelolaan KEE yang dilakukan secara mandiri 

dan obyektif. 
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Bagian Ketiga 

Ruang Lingkup 

 

Pasal 4 

Ruang lingkup peraturan ini meliputi: 

a. KEE; 

b. Pengelola KEE; 

c. Pengelolaan KEE; 

d. Penilaian Efektivitas Pengelolaan KEE; dan 

e. Pembinaan dan Pemantauan. 

 

 BAB II 

KEE 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 5 

KEE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 

meliputi: 

a. tipologi KEE; dan 

b. kriteria KEE. 

 

Bagian Kedua 

Tipologi 

 

Pasal 6 

Tipologi KEE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 

a terdiri dari: 

a. Ekosistem Lahan Basah;  

b. Koridor;  

c. ABKT;  

d. Taman Kehati; dan 
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e. Lanskap/Bentang Alam yang Memiliki Kekhususan 

Geologis dan Geomorfologis. 

 

Bagian Ketiga 

Kriteria KEE  

 

Pasal 7 

(1) Kriteria KEE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf b berdasarkan pembagian tipologi KEE dalam 

Pasal 6. 

(2) Kriteria Ekosistem Lahan Basah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari:  

a. ekosistem unik atau khas dan/atau berbagai 

macam tipe vegetasi; 

b. habitat burung air dan/atau burung migran; 

c. habitat jenis terancam punah, endemik, 

dan/atau dilindungi; 

d. tempat pencadangan air bersih bagi kawasan 

sekitarnya; dan/atau 

e. nilai ekonomi, ilmiah, spiritual/budaya dan jasa 

ekosistem lainnya. 

(3) Kriteria Koridor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 huruf b, terdiri dari: 

a. vegetasi alami atau simpul vegetasi yang dapat 

menghubungkan dua ekosistem baik secara 

ekologis atau secara fisik; 

b. jalur habitat bagi satwa liar terancam punah, 

endemik, dan/atau dilindungi; dan/atau 

c. potensi konflik manusia dan satwa liar yang 

tinggi. 

(4) Kriteria ABKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

huruf c, terdiri dari: 

a. keanekaragaman hayati tinggi; 
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b. elemen bentang alam yang penting bagi 

berlangsungnya dinamika proses ekologi alami; 

c. ekosistem khas, langka, rentan dan terancam; 

d. penyedia jasa ekosistem; 

e. fungsi sosial terkait dengan pemenuhan 

kebutuhan dasar masyarakat lokal; 

f. fungsi budaya bagi masyarakat hak ulayat dan 

terkait kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber 

daya dan lingkungan; dan/atau 

g. stok karbon tinggi. 

(5) Kriteria Taman Kehati sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 huruf d, terdiri dari: 

a. berada di luar (bukan) kawasan hutan; 

b. status kepemilikan atau penguasaan yang sah 

secara hukum (Clear) dan tidak sedang 

dipersengketakan hak kepemilikan, 

penguasaannya maupun pengelolaannya (Clean); 

c. dinyatakan oleh pemilik secara tertulis dan 

memiliki kekuatan hukum bahwa lahan tersebut 

dipastikan peruntukannya untuk taman kehati 

melalui surat penetapan; 

d. diutamakan  berada pada ketinggian 400-600 

meter di atas permukaan laut; 

e. diutamakan dekat dengan sumber air; dan 

f. memiliki luas tertentu sesuai dengan tipe, luas, 

dan jumlah jenis tumbuhan utama Taman Kehati 

Kota dan Kabupaten. 

(6) Kriteria Lanskap/Bentang Alam yang Memiliki 

Kekhususan Geologis dan Geomorfologis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, terdiri 

dari: 

a. memiliki tutupan hutan utuh dan atau 

bervegetasi alami; 
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b. memiliki fungsi ilmiah sebagai obyek penelitian 

dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan; 

c. berfungsi sebagai daerah imbuhan air tanah yang 

mampu menjadi media meresapkan air 

permukaan ke dalam tanah; dan/atau 

d. berfungsi sebagai media penyimpan air tanah 

secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer 

yang keberadaannya mencukupi fungsi hidrologi; 

(7) Tipe, Luas, dan Jumlah Jenis Tumbuhan Utama Taman 

Kehati Kota dan Kabupaten sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) huruf f sebagaimana tercantum pada 

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

BAB III 

PENGELOLA KEE 

 

Pasal 8 

Pengelola KEE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 

b hanya dapat diberikan kepada pihak yang memiliki izin, 

bukti kepemilikan atau penguasaan atas lahan atau 

kewenangan pengelolaan, meliputi:  

a. pemegang hak;  

b. pemegang izin;  

c. UPTD; dan/atau  

d. pengelola lain yang telah ditunjuk sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 9 

Pengelola KEE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota 

sesuai kewenangannya. 
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BAB IV 

PENGELOLAAN KEE 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 10 

Pengelolaan KEE sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 

huruf c dilakukan dengan:  

a. menyusun Rencana Aksi Pelindungan KEE; 

b. menyusun Rencana Kegiatan Pelindungan KEE; dan 

c. melaksanakan Pelindungan KEE. 

 

Bagian Kedua 

Rencana Aksi Pelindungan KEE 

 

Pasal 11 

(1) Rencana Aksi Pelindungan KEE sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan 

dokumen utama dalam pengelolaan KEE dimana 

perencanaan lainnya harus mengacu pada rencana 

tersebut. 

(2) Rencana Aksi Pelindungan KEE sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 

5 (lima) tahun dan/atau disesuaikan dengan jangka 

waktu rencana pembangunan daerah. 

(3) Rencana Aksi Pelindungan KEE sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 6 

(enam) bulan setelah penetapan KEE. 

(4) Dokumen Rencana Aksi Pelindungan KEE 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 

memuat: 
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a. latar belakang; 

b. tujuan pelindungan; 

c. kondisi umum; 

d. rencana Pelindungan; dan 

e. pemantauan dan evaluasi. 

(5) Rencana Aksi Pelindungan KEE sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Direktur 

Jenderal KSDAE untuk dilakukan pengesahan. 

(6) Rencana Aksi Pelindungan KEE sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) disosialisasikan kepada 

masyarakat sekitar dan para pihak yang 

berkepentingan setelah ditetapkan. 

(7) Format Penyusunan Dokumen Rencana Aksi 

Pelindungan KEE sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) sebagaimana tercantum pada lampiran II 

Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

Bagian Ketiga 

Rencana Kegiatan Pelindungan KEE 

 

Pasal 12 

(1) Rencana Kegiatan Pelindungan KEE sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disusun oleh 

pengelola yang memuat program kerja 1 (satu) tahun. 

(2) Dokumen Rencana Kegiatan Pelindungan KEE 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat: 

a. jenis kegiatan; 

b. lokasi pelaksanaan kegiataan; 

c. sumber pendanaan; 

d. pelaksana kegiatan; dan 

e. tata waktu pelaksanaan. 
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(3) Rencana Kegiatan Pelindungan KEE sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) yang telah disusun dan 

ditandatangani oleh pengelola KEE, disampaikan 

kepada Direktur Jenderal KSDAE dan UPTD. 

(4) Format Penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan 

Pelindungan KEE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

 

Bagian Keempat 

Pelindungan KEE 

 

Pasal 13 

(1) Pelindungan KEE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10 huruf c, dilakukan melalui kegiatan yaitu 

Perlindungan Ekosistem Esensial, Pengawetan 

Keanekaragaman Hayati, Pemulihan Ekosistem, dan 

Pemanfaatan Secara Berkelanjutan. 

(2) Perlindungan Ekosistem Esensial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah 

terjadinya kerusakan KEE dan melakukan 

pengamanan wilayah KEE secara efektif, dengan cara: 

a. meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan 

perlindungan wilayah dan pelaporan terjadinya 

gangguan keamanan wilayah; 

b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

kegiatan perlindungan wilayah; 

c. mendorong peningkatan produktivitas masyarakat; 

d. pengamanan wilayah termasuk pengaman terhadap 

tumbuhan dan satwa liar; 

e. pencegahan terhadap kebakaran dan aktivitas illegal 

di dalam KEE; 
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f. pelaksanaan pemantauan karakter biofisik 

kawasan; 

g. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia 

pengelola; dan/atau 

h. pengembangan program tertentu lainnya yang dapat 

menunjang upaya perlindungan wilayah. 

(3) Pengawetan keanekaragaman hayati sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin 

keberadaan keanekaragaman hayati dan kelestarian 

fungsi keanekaragaman hayati dalam jangka panjang, 

dengan cara: 

a. identifikasi, inventarisasi dan pemantauan jenis 

yang difokuskan pada jenis yang terancam punah, 

endemik dan/atau dilindungi; 

b. pembinaan habitat dan populasi jenis; 

c. penyelamatan jenis baik di dalam habitatnya (in-situ) 

atau di luar habitatnya (ex-situ); dan/atau 

d. penelitian dan pengembangan potensi pemanfaatan 

berkelanjutan. 

(4) Pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dimaksudkan untuk memulihkan struktur, 

fungsi, dinamika populasi, serta keanekaragaman 

hayati dan ekosistemnya, dengan cara: 

a. menjaga dan melindungi ekosistem agar proses 

pemulihan ekosistem dapat berlangsung secara 

alami; 

b. penanaman atau pengkayaan jenis dengan jenis 

tanaman asli atau pernah tumbuh secara alami dan 

pemeliharaannya; 

c. pengendalian jenis asing invasif (invasive allien 

species); dan/atau 

d. pelepasliaran atau relokasi satwa liar. 
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(5) Pemanfaatan secara berkelanjutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin 

kelestarian manfaat keanekaragaman hayati dan 

didasarkan pada asas keadilan dan pemerataan, 

dengan mempertimbangkan aspek kelestarian KEE, 

dengan cara: 

a. pemanfaatan kawasan; 

b. pemanfaatan jasa  ekosistem; dan/atau 

c. pemanfaatan hasil hutan. 

 

BAB V 

PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEE 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 14 

(1) Penilaian efektivitas Pengelolaan KEE sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diutamakan terhadap 

KEE yang telah ditetapkan. 

(2) Dalam hal KEE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

belum ditetapkan, tetap dilakukan penilaian dengan 

mengacu dokumen atau tahapan yang telah dilakukan. 

 

Pasal 15 

(1) Penilaian efektivitas Pengelolaan KEE sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan secara mandiri 

(self assessment) sesuai dengan kebutuhan 

pengelolaan. 

(2) Proses penilaian dilakukan dengan prinsip: 
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a. penilaian mandiri (self assessment), artinya 

penilaian efektifitas memiliki semangat refleksi di 

internal pengelola kawasan ekosistem esensial; 

b. sederhana (simple), artinya penilaian dilakukan 

dalam mekanisme yang sederhana, tidak 

membebani, dan menjadi bagian dari proses 

pertemuan rutin pengelola kawasan ekosistem 

esensial atau forum kolaborasi;  

c. partisipatif (participatory), artinya pelibatan para 

pihak yang lebih luas dibutuhkan untuk 

mendapatkan pandangan dan masukan yang lebih 

produktif; 

d. prinsip keterbukaan (transparancy) dan objektif 

artinya menyampaikan kondisi pengelolaan yang 

sesuai dengan fakta untuk mendapatkan 

perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. 

 

Bagian Kedua 

Tata Cara Penilaian 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 16 

(1) Tata cara penilaian KEE meliputi: 

a. pembentukan tim pelaksana; 

b. penyiapan data; 

c. penilaian dan analisis; dan  

d. pelaporan. 

(2) Alur Tata Cara Penilaian KEE sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan 

ini. 
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Paragraf 2 

Pembentukan Tim Pelaksana 

 

Pasal 17 

(1) Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dibentuk oleh pengelola 

KEE.  

(2) Tim Pelaksana terdiri dari para pihak terkait yang 

berasal dari pengelola KEE. 

(3) Dalam hal KEE belum ditetapkan, penilaian dilakukan 

oleh forum kolaborasi atau tim kajian.  

 

Paragraf 3 

Penyiapan data 

 

Pasal 18 

(1) Penyiapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh tim pelaksana 

dengan menggumpulkan data dan informasi yang 

dibutuhkan untuk penilaian efektivitas pengelolaan 

KEE. 

(2) Data-data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara 

lain berupa: 

a. dokumen Rencana Aksi Pelindungan KEE; 

b. dokumen Rencana Kegiatan Pelindungan KEE; 

c. dokumen-dokumen hasil pelaksanaan pelindungan 

KEE; dan 

d. data pengelolaan lainnya. 

(3) Data-data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan sebagai alat verifikasi penilaian. 
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Paragraf 4 

Penilaian dan Analisis 

 

Pasal 19 

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 

(1) huruf c dilakukan melalui sebuah kelompok diskusi 

terfokus (Focus Group Discussion). 

(2) Peserta kelompok diskusi terfokus (Focus Group 

Discussion) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

antara lain terdiri dari tim pelaksana dan pihak-pihak 

pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi dan 

diundang secara resmi oleh forum kolaborasi/tim 

kajian atau pengelola KEE. 

(3) Metode yang digunakan dalam penilaian efektivitas 

pengelolaan KEE yaitu metode deskriptif kualitatif.  

(4) Penilaian efektivitas pengelolaan KEE terdiri dari 6 

(enam) aspek utama pengelolaan, meliputi: 

a. konteks; 

b. perencanaan; 

c. input; 

d. proses; 

e. output; dan 

f. outcomes. 

(5) 6 (enam) aspek utama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) terdiri dari indikator-indikator penilaian yang 

disajikan dalam bentuk kuesioner.   

(6) Kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

meliputi: 

a. lembar penilaian  1: Profil KEE 

b. lembar penilaian 2: Kuesioner Penilaian Efektivitas 

Pengelolaan KEE. 

(7) Lembar penilaian 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada 

ayat 6 huruf a merupakan Kuesioner Penilaian 
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Efektivitas Pengelolaan KEE yang berisi Profil KEE 

merupakan lembar data dan informasi yang harus diisi 

sebagai data awal (profil) KEE yang akan dilakukan 

penilaian efektivitas pengelolaannya. 

(8) Lembar penilaian 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) huruf b merupakan Kuesioner Penilaian 

Efektivitas Pengelolaan KEE yang terdiri dari 6 (enam) 

aspek utama pengelolaan KEE dengan indikator-

indikator yang telah ditentukan. 

(9) Kerangka Kerja Evaluasi Pengelolaan dan Aspek Utama 

Indikator Penilaian Efektivitas Pengelolaan KEE 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) tercantum 

dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(10) Lembar Penilaian Efektivitas Pengelolaan KEE 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam 

Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

Pasal 20 

(1) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) 

huruf d merupakan ringkasan hasil penilaian dan 

tindak lanjut. 

(2) Dalam hal KEE yang masih dalam tahap atau proses 

penetapan, maka analisis menyesuaikan dengan proses 

atau tahapan tersebut.  

(3) Format Analisis Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 
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Paragraf 5 

Pelaporan  

 

Pasal 21 

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 

(1) huruf e disampaikan kepada Direktorat Jenderal.  

(2) Format Laporan Penilaian Efektivitas Pengelolaan KEE 

sebagaimana dimaksud ayat tercantum pada Lampiran 

VIII Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

BAB VI 

PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN  

 

Bagian Kesatu 

Pembinaan 

 

Pasal 22  

(1) Pembinaan pengelolaan KEE sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan terhadap pengelola 

KEE. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis. 

(3) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

antara lain:  

a. koordinasi; 

b. konsultasi; dan/atau 

c. sosialisasi. 

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Direktur Jenderal c.q Direktur 

dan/atau Kepala UPT. 

(5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali. 
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Bagian Kedua 

Pemantauan  

 

Pasal 23 

(1) Pemantauan hasil penilaian efektivitas pengelolaan 

KEE dilakukan oleh Direktur Jenderal c.q Direktur dan 

atau Kepala UPT. 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 24 

Peraturan  ini  mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di :  Jakarta  
      Pada tanggal  :  5 Februari 2021 

 

      DIREKTUR JENDERAL, 
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KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK, 

 

 

AGUS SUPRIYANTO, S.H., M.H. 
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 LAMPIRAN I 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 

DAN EKOSISTEM 

NOMOR: ............................................. 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN 

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN 

EKOSISTEM ESENSIAL 

 
 

A. TIPE, LUAS, DAN JUMLAH JENIS TUMBUHAN UTAMA TAMAN 

KEHATI KOTA 

TIPE LUASAN (ha) JUMLAH JENIS UTAMA 

D 3,0 – 4,9 6 spesies lokal per hektar dengan populasi setiap 

spesiesnya terdiri atas paling sedikit 15 (lima belas)  

individu yang berasal dari induk berbeda 

C 5 – 9,9 6 spesies lokal per hektar dengan populasi setiap 

spesiesnya terdiri atas paling sedikit 15 (lima belas) 

individu yang berasal dari induk berbeda 

B 10 – 24,9 Min 12 spesies lokal  per hektar dengan populasi 

setiap spesiesnya terdiri atas paling sedikit 15 (lima 

belas) individu yang berasal dari induk berbeda 

A  25 Min 18 spesies lokal per hektar dengan populasi 

setiap spesiesnya terdiri atas paling sedikit 15 (lima 

belas) individu yang berasal dari induk berbeda 

 

 

B. TIPE, LUAS, DAN JUMLAH JENIS TUMBUHAN UTAMA TAMAN 

KEHATI KABUPATEN 

TIPE 
LUASAN 

(ha) 
JUMLAH JENIS UTAMA 

D 10 - 14,9 Minimal 8 spesies lokal per hektar dengan populasi setiap 

spesiesnya paling sedikit 15 (lima belas individu yang 

berasal dari induk berbeda 

C 15 – 

24,9 

Min 12 spesies lokal per hektar dengan populasi setiap 

spesiesnya terdiri atas paling sedikit 15 (lima belas) 

individu yang berasal dari induk berbeda 



 
 

B 25  – 

49,9 

Min 24 spesies lokal per hektar dengan populasi setiap 

spesiesnya terdiri atas paling sedikit 15 (lima belas) 

individu yang berasal dari induk berbeda 

A  50 Min 36 spesies lokal per hektar dengan populasi setiap 

spesiesnya terdiri atas paling sedikit 15 (lima belas) 

individu yang berasal dari induk berbeda 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN 

EKOSISTEM 

NOMOR: ............................................. 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN 

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN 

EKOSISTEM ESENSIAL 

 
 

FORMAT PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI PELINDUNGAN 

KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL 

 

(JUDUL RENCANA AKSI) 

 

KATA PENGANTAR 

LEMBAR PENGESAHAN 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

BAB I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Kondisi umum antara lain: letak, luas, lokasi, sejarah kawasan, aksesibilitas, 

kondisi fisik, potensi hayati dan non hayati, sosial ekonomi dan budaya, 

dasar dan kronologis penetapan serta kebijakan - kebijakan pendukung. 

 

BAB II.  TUJUAN PELINDUNGAN 

Bab ini berisi tujuan dan nilai penting kawasan, kondisi nilai penting tersebut 

saat ini dan kondisi yang diinginkan 

 



 
 

BAB III.  RENCANA PELINDUNGAN  

Bab ini berisi rencana pelindungan yang akan dilakukan selama 5 tahun 

berdasarkan program kegiatan pelindungan ekosistem esensial, pengawetan 

keanekaragaman hayati, pemulihan ekosistem dan pemanfaatan secara 

berkelanjutan, yang dituangkan dalam bentuk narasi dan tabel. 

 

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Bab ini berisi rencana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelindungan 
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LAMPIRAN III 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 

DAN EKOSISTEM 

NOMOR: ......................................... 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN 

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN 

KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL 

 

FORMAT PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KEGIATAN PELINDUNGAN 

KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL 

 

 

(JUDUL RENCANA KEGIATAN PELINDUNGAN) 

 

 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Latar belakang, tujuan, sasaran dan ruang lingkup 

 

BAB II KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA 

Deskripsi dan hasil capaian kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan 

evaluasi, dalam bentuk narasi dan tabel. 

 

 



 
 

BAB III RENCANA KEGIATAN PELINDUNGAN 

Bab ini berisi rencana kegiatan dalam 1 (satu) tahun, antara lain berisi jenis 

kegiatan, lokasi pelaksanaan kegiatan, sumber pendanaan, pelaksana 

kegiatan dan tata waktu pelaksanaannya, dalam bentuk narasi dan tabel. 

 

BAB IV PENUTUP 

LAMPIRAN 
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LAMPIRAN IV  

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER 

DAYA ALAM DAN EKOSISTEM 

NOMOR: .......................................... 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN 

KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL 

ALUR TATA CARA PENILAIAN KEE 
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LAMPIRAN V  

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN 

EKOSISTEM 

NOMOR: .......................................... 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN 

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN 

EKOSISTEM ESENSIAL 

 

A. KERANGKA KERJA EVALUASI PENGELOLAAN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       



 
 

B. ASPEK UTAMA INDIKATOR PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEE 

Konteks Perencanaan Input Proses Output Outcome 

 Status 

pengelola

an  

 Nilai 

penting 

KEE 

 Potensi 

ancaman 

dan 

kondisiny

a 

1) RAP KEE: 

 Waktu 
penyusunan 

 Mempertimbangk
an perencanaan 

lainnya 

 Pelibatan para 
pihak 

 Kesesuaian 
dengan tujuan 
pelindungan 

 Isi program  

 Sinkronisasi 
program  

 pemantauan dan 
evaluasi 

 sosialisasi  

1) SDM: 

 Komposisi/ struktur 
SDM  

 Kejelasan tusi SDM 

 Kapasitas SDM  

 peningkatan 
kapasitas  

1) Para pihak, anggaran dan 
data: 

 Keterlibatan dan Partisipasi 
para pihak 

 Anggaran kegiatan prioritas  

 Data dan informasi dalam 
pengelolaan KEE 

Capaian 
keberhasilan 
dalam kegiatan 
pelindungan KEE 
yang meliputi 
kegiatan 
perlindungan 
KEE, pengawetan 
kehati, pemulihan 
ekosistem, dan 
pemanfaatan 
secara 
berkelanjutan (4P) 

 

 Kondisi nilai 
penting KEE 
dapat 
dipertahank
an/ 
ditingkatkan 
sesuai 
tujuan 
pengelolaan 

 Memberikan 
manfaat 
ekonomi 
kepada 
masyarakat 
sekitar KEE 

2) Anggaran: 

 Ketersediaan 
anggaran  

 Sumber dana 

 Dukungan 
pendanaan lainnya  

2) Perlindungan KEE: 

 Potensi ancaman 

 Kegiatan perlindungan 

 Kesesuaian dengan RAP dan 
RKP 

 Pelaksanaan perlindungan 

 Strategi peningkatan 
perlindungan KEE 

3) Sarana Prasarana 
(Sarpras): 

 Sarpras dalam 
pengelolaan KEE 

 apakah memenuhi 
kebutuhan 
pengelolaan  

 Pemeliharaan  

3) Pengawetan Kehati: 

 Kegiatan pengawetan kehati 
dan biofisik  

 Kesesuaian dengan RAP dan 
RKP 

 Pelaksanaan pengawetan 

 Kesesuaian jenis tanaman 
dan pengelompokannya 

dengan dokumen desain 
dasar* 

2) RKP KEE: 

 Kesesuaian 
dengan RAP 

 Waktu 
penyusunan 

 Sinkronisasi 
kegiatan  

 Rincian informasi  

4) Data Pengelolaan: 

 Pangkalan data yang 
terintegrasi 

 Jenis data 

 Pembaruan/updating 
4) Pemulihan Ekosistem: 

 Kegiatan pemulihan 
ekosistem  
 



 
 

3) Desain Dasar 
Taman 
Keanekaragaman 
Hayati*: 

 Keberadaan 
dokumen desain 
dasar 

 Memenuhi 
tujuan dan 
manfaat 
pembangunann 
Taman Kehati 

 Kesesuaian dengan RAP dan 
RKP 

 Rencana Pemulihan 
Ekosistem  

 Pelaksanaan pemulihan 
ekosistem 

5) Pemanfaatan secara 
berkelanjutan: 

 Kegiatan pemanfaatan  

 Kesesuaian dengan RAP dan 
RKP  

 Keterlibatan masyarakat 

 Arahan lokasi pemanfaatan  

              *Khusus untuk tipologi KEE Taman Kehati 
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LAMPIRAN VI   

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 

DAN EKOSISTEM 

NOMOR:  

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN 

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN 

EKOSISTEM ESENSIAL 

 
LEMBAR PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEE 

 

A. LEMBAR PENILAIAN I 

 

LEMBAR PENILAIAN I: Profil Kawasan Ekosistem Esensial 

(Lahan Basah, Karst, Taman Kehati, Koridor Hidupan Liar dan ABKT)* 

Nama Kawasan Ekosistem Esensial  

(ditulis sesuai SK Forum/SK 

Penetapan Kawasan/SK Penetapan 

Pengelola)* 

:  

Penetapan SK Forum 

Kolaborasi/Tim Kajian Calon KEE 

ditetapkan sesuai kewenangannya, 

No. SK, tanggal, tahun, masa 

berlaku, luas, stakeholder yang 

terlibat 

: 

SK Penetapan Kawasan ditetapkan 

sesuai kewenangannya, No. SK, 

tanggal, tahun, masa berlaku, luas, 

stakeholder yang terlibat 

: 

Penetapan SK Pengelola ditetapkan 

sesuai kewenangannya, No. SK, 

tanggal, tahun, masa berlaku, luas, 

stakeholder yang terlibat 

: 

Provinsi  : 

Kabupaten  : 

Kecamatan  :  

Desa  : 

Aksesibilitas : 

Peta KEE : 

Fungsi Kawasan dan luas (Ha)  

(boleh pilih lebih dari 1)  

APL 

…..Ha 

HL  

…..Ha 

HP  

…..Ha 

HPK  

…..Ha 

HPT  

…..Ha 

Status Pengelolaannya  

(tanah negara dibebani ijin/hak 

milik 

Contoh: berupa HGU/tanah milik 

masyarakat/konsesi dll) 

: 



 
 

LEMBAR PENILAIAN I: Profil Kawasan Ekosistem Esensial 

(Lahan Basah, Karst, Taman Kehati, Koridor Hidupan Liar dan ABKT)* 

Status KEE di dalam Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) 

Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten (RTRWK) 

Kawasan Lindung  Kawasan Budidaya  

Tutupan Lahan/Tata Guna 

Lahan/Tipe Ekosistem (contoh: 

rawa, gambut, danau, mangrove, 

hutan dataran rendah, hutan 

dataran tinggi, tanah terbuka, 

badan air, gumuk pasir, dll) 

 

: 

Nilai Penting Kawasan  

(latar belakang penetapan KEE)  

Kehati: 

Sosial Budaya: 

Geomorfologi: 

Jasa Ekosistem: 

Tujuan Pengelolaan Kawasan  

(tujuan yang disepakati dalam 

dokumen renaksi/ SK KEE atau 

tujuan pengelolaan kawasan 

indikatif yang disepakati pengelola 

dan atau para pihak) 

: 

Potensi Kawasan  

(Biofisik, Geofisik, Sosial, Ekonomi, 

dll)  

: 

Informasi status kawasan yang 

sudah ada sebelumnya di level 

Nasional dan Internasional  

(contoh: Ramsar, Flyway, WHS, 

AHP, IBA, Geopark, Cagar Biosfer, 

KSN, KSP, hutan adat atau 

pencadangannya, hutan desa, 

Daerah Perlindungan Adat 

Maritim/Daerah, Perlindungan 

Budaya Maritim) 

: 

Potensi ancaman dalam 

pengelolaan KEE 

(sebutkan minimal 3 ancaman yang 

berpotensi menghilangkan nilai 

penting KEE) 

: 

Keterangan: 
*Pilih salah satu 

 
 



 
 

B. LEMBAR PENILAIAN II 

No Indikator 

Pernyataan Kemajuan Pengelolaan diperkuat 

dengan bukti-bukti atau data/informasi 
pendukung 

Tindak Lanjut Peningkatan 

Pengelolaan yang perlu 
dilakukan ke depannya 

Ket 

A KONTEKS    

A.1 Status KEE    

 Bagaimana status pengelolaan 
KEE saat ini (SK Forum 
Kolaborasi, SK pentetapan 

Kawasan, SK penetapan 
pengelola) 

KEE telah telah memiliki forum kolaborasi 
berdasarkan SK Bupati Nomor: 

Dalam proses pengajuan SK 
Penetapan lokasi oleh Gubernur…  
SK Pengelola dalam tahap 

pembahasan 

 

A.2 Apa nilai penting KEE? 
(Termasuk mencakup nilai 
penting yang menjadi latar 
belakang utama pengusulan 
KEE) 

Kehati, sosekbud, geomorfologi, jasa ekosistem    

A.3 Potensi Ancaman    

 Apa ancaman yang ada dan 
potensi ancaman dalam 
pengelolaan KEE?  Bagaimana 
kondisi ancaman tersebut dapat 
mengancam nilai penting? 

(Berisi informasi yang lebih detil tentang 
luasan, intensitas, dampak, dsb dari ancaman 
atau potensi ancaman yang terjadi) 
 
Contoh: Sampah yang menutup 70 % kawasan, 
perburuan dengan catatan 6 kasus selama 1 
tahun, pembangunan pelabuhan yang 
menyebabkan sedimentasi, penambangan di 10 
titik, pencemaran air di sungai utama, dll. 

(Berisi ide, gagasan, rencana 

bagaimana ancaman dan potensi 
tersebut dapat ditangani) 
 
Contoh : Pogram bersih sampah 
secara berkala, dilakukan patroli 
rutin, penegakan hukum, dll. 

 

B PERENCANAAN    

B.1. Rencana Aksi Pelindungan 
(RAP) KEE 

   

B.1.1 Apakah KEE memiliki RAP KEE? 
Jelaskan (Termasuk penjelasan 

proses yang saat ini sedang 
dilakukan) 
 

Belum, RAP saat ini sedang dalam tahap 
pembahasan dengan parapihak 

  

B.1.2 Kapan RAP KEE disusun?  
(Idealnya: Paling lambat 6 bulan 
setelah KEE ditetapkan) 

Misal: Februari 2017 (5 bulan setelah 
penetapan KEE) 
 
Sejak Februari 2021 telah dilakukan 
pembahasan penyusunan RAP KEE 
 

  



 
 

No Indikator 
Pernyataan Kemajuan Pengelolaan diperkuat 

dengan bukti-bukti atau data/informasi 
pendukung 

Tindak Lanjut Peningkatan 
Pengelolaan yang perlu 
dilakukan ke depannya 

Ket 

B.1.3 Apakah RAP KEE yang disusun 
telah 

mempertimbangkan/memperhati
kan dokumen perencanaan yang 
ada sebelumnya? Jelaskan 

RAP KEE telah mempertimbakan dokumen 
perencanaan dan program Taman Kehati, 

RPJMDes, dokumen RPHJP, RKT, RKU, dsb   

  

B.1.4 Bagaimana pelibatan para pihak 
dalam penyusunan RAP KEE? 

 

Penyusunan RAP KEE telah melibatkan 
parapihak sbb: 

- Pemegang Izin/Pemegang Hak atas tanah 

- Pemda Provinsi/ Kabupaten/Kota 

- BBKSDA/BKSDA dan/atau BBTN/BTN 

- Perguruan Tinggi 

- Masyarakat dan 

- LSM 

  

B.1.5 Apakah RAP KEE yang disusun 
telah sesuai dengan tujuan 
pelindungan KEE yang telah 
disepakati/ditetapkan? Jelaskan 
 
 

RAP KEE telah sesuai dengan tujuan 
pelindungan KEE ini yaitu untuk melindungi 
Buaya Badas Hitam yaitu dengan melakukan 
perlindungan monitoring secara berkala 
 

  

B.1.6 Apakah RAP KEE ini telah 
memuat program terkait dengan 
perlindungan, pengawetan, 
pemulihan dan pemanfaatan 
secara berkelanjutan? Jelaskan 
 

Program perlindungan Gajah 
Dst 

  

B.1.7 Apakah RAP KEE ini telah 
mengakomodir program para 
pihak yang mengelola KEE? 
Jelaskan 
 

RAP KEE ini belum sepenuhnya mengakomodir 
program parapihak 

Selanjutnya akan melibatkan 
Dinas ESDM, KKP 

 

B.1.8 

Apakah RAP KEE telah memuat 
program Pemantauan dan 
Evaluasi dalam kegiatan 
Pelindungan KEE? Jelaskan 

  

Ya/ Belum (penjelasan isi program 

pemantauan dan evaluasi) 
 

  

B.1.9 
Bagaimana proses sosialisasi 
RAP KEE telah dilakukan kepada 
para pihak?  

Sudah/ Belum (penjelasan)   



 
 

No Indikator 
Pernyataan Kemajuan Pengelolaan diperkuat 

dengan bukti-bukti atau data/informasi 
pendukung 

Tindak Lanjut Peningkatan 
Pengelolaan yang perlu 
dilakukan ke depannya 

Ket 

B.1.1

0 

Apakah RAP KEE telah 
disampaikan kepada Direktur 

Jenderal KSDAE? Jelaskan 
 

Sudah/ Belum (Penjelasan)   

B.2 
 

RENCANA KEGIATAN 
PELINDUNGAN KEE (RKP KEE) 

   

B.2.1 
Bagaimana kesesuaian RKP KEE 
terhadap RAP KEE? Jelaskan 

   

B.2.2 Kapan RKP KEE disusun?     

B.2.3 Apakah RKP KEE ini telah 
dilakukan sinkronisasi dengan 
kegiatan para pihak? Jelaskan. 

   

B.2.4 

Apakah RKP KEE telah memuat 
informasi kegiatan terkait dengan 
lokasi, tata waktu pelaksanaan, 
sumber pendanaan, pelaksana 
kegiatan, jenis kegiatan selama 
satu tahun? Jelaskan. 

   

B.2.5 

Apakah dokumen RKP KEE telah 
disampaikan kepada Direktur 
Jenderal KSDAE dan UPTD 
terkait? 

   

B.3 
 

Desain Dasar Taman 
Keanekaragaman Hayati * 

   

B.3.1 Apakah taman kehati telah 
memiliki dokumen desain dasar 
(vegetasi dan infrastruktur)   

Ya/sudah atau tidak/belum   

B.3.2 Bagaimana desain dasar tersebut 
telah memenuhi tujuan dan 
manfaat pembangunan taman 
kehati? 

   

C. INPUT    

C.1 Sumber Daya Manusia (SDM)    

C.1.1. Bagaimana komposisi atau 

struktur SDM yang khusus atau 

dialokasikan menangani KEE? 

 

Ada, jumlah … / Tidak Ada   



 
 

No Indikator 
Pernyataan Kemajuan Pengelolaan diperkuat 

dengan bukti-bukti atau data/informasi 
pendukung 

Tindak Lanjut Peningkatan 
Pengelolaan yang perlu 
dilakukan ke depannya 

Ket 

C.1.2 Bagaimana kejelasan tugas dan 
fungsi masing-masing SDM dalam 

pengelolaan KEE?  

Misal: Dishut yang menangani KEE adalah 
Kasi Konservasi, Untuk taman kehati Dinas 

Lingkungan Hidup adalah seksi konservasi dan 
seksi kehati  

  

C.1.3 Apakah kapasitas SDM pengelola 
KEE telah sesuai dengan 
kualifikasi yang dibutuhkan? 
Jelaskan 

Ya, pengelola KEE telah memiliki SDM yang 
menangani KEE yang sesuai dengan 
kualifikasinya 

  

C.1.4 Apakah SDM pengelola KEE 
memiliki perencanaan untuk 
melakukan kegiatan peningkatan 
kapasitas SDM? Jelaskan 

Ya, direncanakan sebanyak 2x pelatihan pada 
tahun berjalan 

  

C.2 Anggaran    

C.2.1 Apakah tersedia anggaran 
khusus atau anggaran lainnya 
yang dialokasikan secara rutin 
untuk pengelolaan KEE? 

Ya, melalui dana DAK, APBD, CSR/ CSV, 
hibah/ donor dan lain-lain 

  

C.2.2 Siapa saja pihak yang memiliki 
atau mengalokasikan anggaran 
terkait pengelolaan KEE di tingkat 
pengelola? 

Misal: BKSDA, Dishut, Dinas LH, Desa melalui 
tiket masuk kawasan ekosistem esensial, 
Perusahaan pemilik konsensi melalui CSR/ 
CSV  

  

C.2.3 Apakah ada dukungan 
pendanaan lain dari program 
kerjasama/ kemitraan lainnya 
(CSR, hibah, donor, dll)? 

Terdapat dana hibah Small Grant Fund (SGF) 
dari RRC-EA untuk pelatihan pengolahan 
produk berbahan dasar mangrove 

  

C.3 Sarana Prasarana    

C.3.1 Apa saja sarana prasarana yang 
bisa digunakan dalam 
pengelolaan KEE dari para pihak 
(baik bergerak/ tidak bergerak di 
dalam maupun di luar KEE yang 

menunjang pengelolaan)? 

- Dishut memiliki kendaraan operasional untuk 
patroli,  

- BKSDA: memiliki alat untuk monitoring kehati 

- Dinas LH membuat papan petunjuk/ 
informasi 

- Perusahaan: membangun fasilitas wisata, 
pusat informasi, tempat minum satwa, 
menara pantau di dalam KEE  

  

C.3.2 Apakah sarana prasarana yang 

ada telah memenuhi kebutuhan 
pengelolaan KEE (sesuai 
tipologi)? Jelaskan 

Belum, sarpras yang tersedia di Taman Kehati 

masih sebatas untuk edukasi. Masih perlu 
dikembangkan sarpras untuk tujuan 
ekowisata.  

  



 
 

No Indikator 
Pernyataan Kemajuan Pengelolaan diperkuat 

dengan bukti-bukti atau data/informasi 
pendukung 

Tindak Lanjut Peningkatan 
Pengelolaan yang perlu 
dilakukan ke depannya 

Ket 

C.3.3 Apakah ada rencana 
pemeliharaan terkait dengan 

sarana prasarana yang tersedia 
untuk pengelolaan KEE? 
Jelaskan 

Ya, pemeliharaan dilakukan secara rutin/ 
berkala sesuai dengan kebutuhan pengelolaan   

  

C.4 Data Pengelolaan      

C.4.1 Apakah data/ informasi 
pengelolaan KEE 
didokumentasikan dalam 
pangkalan data/basis data yang 
terintegrasi? Jelaskan 

Ya, data sudah terdokumentasi dalam web/ 

excel 
 
Belum, data masih tersebar di masing-masing 
pihak 
 

  

C.4.2 Jenis data apa saja yang dimiliki 
oleh Pengelola?   

Misal : Data kehati, data social budaya 
ekonomi, data potensi pengembangan 
kawasan,  Data kunjungan wisatawan, Data 

Sarana Prasarana, Data sejarah kawasan, data 
biofisik kawasan.  

  

C.4.3 Apakah proses pembaruan 
(updating) data dilakukan secara 
berkala? Jelaskan 

Updating data dilakukan setiap 3 bulan sekali 
berdasarkan hasil ident invent, diskusi rutin, 
hasil penelitian, dll 

  

D PROSES PENGELOLAAN KEE    

D.1 Para Pihak, Anggaran dan Data    

D.1.1 Bagaimana strategi komunikasi 
yang dijalankan di tingkat 
pengelola? 

Pengelola secara rutin melakukan proses 
koordinasi dalam rangka pengelolaan KEE 
melalui rapat bulanan, komunikasi informal, 
dsb. 

  

D.1.2 Bagaimana partisipasi para pihak 
dalam pengelolaan? 

Aktif di level perencanaan, di level pelaksanaan 
(intervensi kegiatan) dan evaluasi  

  

D.1.3 Apakah anggaran disusun 
dengan memperhatikan prioritas 
yang ada pada rencana aksi?  

Misal: tahun pertama, pengkoleksian tanaman 
yang telah ditetapkan 100 jenis, tp pada tahun 

anggaran tersebut diprioritaskan 15 jenis 
terlebih dahulu 

  

D.1.4 Apakah data pengelolaan KEE 
sudah diolah menjadi informasi 
dan digunakan sebagai dasar 
pengelolaan KEE? 

Data tersedia, mudah didapatkan, terstruktur, 
tersimpan dan terintegrasi di dalam pangkalan 
data. 
Data telah diolah sebagai informasi dan 
digunakan untuk pengelolaan KEE 

  



 
 

No Indikator 
Pernyataan Kemajuan Pengelolaan diperkuat 

dengan bukti-bukti atau data/informasi 
pendukung 

Tindak Lanjut Peningkatan 
Pengelolaan yang perlu 
dilakukan ke depannya 

Ket 

D.2 Perlindungan KEE    

D.2.1 Apa jenis potensi ancaman pada 
wilayah KEE? 

Misal: Konflik satwa Gajah dan perburuan,    

D.2.2 Apa saja kegiatan perlindungan 
yang akan/ telah dilaksanakan? 
(sesuai dengan ancaman dan 
potensi ancaman terhadap 
kawasan dan nilai penting) 

Telah dilakukan patroli, groundcheck lokasi, 
pengawasan, pengamanan lokasi oleh petugas, 
pemasangan kamera pengawas, pembuatan 
pagar, sosialisasi, papan peringatan 

  

D.2.3 Apakah kegiatan perlindungan 
yang akan/ telah dilaksanakan 
sesuai dengan rencana aksi? 
Sebutkan 

Dari 5 kegiatan RAP, hanya 2 kegiatan yang 
sesuai RAP. (jelaskan alasannya)   

 

 Bila belum ada 
rencana aksi, 
tidak perlu 
menjawab 
pertanyaan ini. 

D.2.4 Apakah kegiatan perlindungan 
KEE yang akan/ telah 
dilaksanakan sesuai dengan RKP? 
Jelaskan 
 

Dari 10 Kegiatan perlindungan yang ada di 
RKP, hanya 4 kegiatan yang sesuai RKP. 
Karena …… (jelaskan alasannya)   
 

  

D.2.5 Bagaimana kegiatan 
perlindungan tersebut 
dilaksanakan? 

Kegiatan perlindungan dilaksanakan 
melibatkan instansi terkait dan masyarakat, 
kegiatan perlindungan dijalankan secara rutin, 

terjadwal atau insidentil 

  

D.2.6 Apakah ada strategi yang 
dilaksanakan oleh pengelola 
untuk meningkatkan perlindungan 
kawasan? Misalnya: integrasi 
KEE di dalam Rencana 
Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (RPPLH)/ 
Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis (KLHS)/ RTRW Daerah/ 
Perda terkait KEE/ Perdes dll. 

- Pemda memasukkan KEE ke dalam RPPLH/ 
KLHS yang menjadi acuan dalam review 
RTRW Daerah. 

- Pemda menyusun/ membuat Perda (Pergub/ 
Perbup, Perdes) terkait perlindungan KEE 

- KEE diusulkan sebagai Kawasan Cagar 
Biosfer/ Geopark/ Ramsar Site/ World 
Heritage Site (WHS), dll 

  

D.3 Pengawetan Keanekaragaman 
Hayati 

   

D.2.1 Apakah ada kegiatan pengawetan 
kehati dan biofisik yang akan/ 
telah dilaksanakan?  

- Identifikasi 

- Inventarisasi  

 

  



 
 

No Indikator 
Pernyataan Kemajuan Pengelolaan diperkuat 

dengan bukti-bukti atau data/informasi 
pendukung 

Tindak Lanjut Peningkatan 
Pengelolaan yang perlu 
dilakukan ke depannya 

Ket 

- Pemantauan jenis yang difokuskan pada jenis 

yang terancam punah, endemik dan/atau 

dilindungi dan aspek biofisik kawasan; 

- Pembinaan habitat dan populasi jenis; 

- Penyelamatan jenis baik di dalam habitatnya 
(in-situ) atau di luar habitatnya (ex-situ);  

- Penanaman/ pengkayaan tanaman lokal/ 

langka/ endemik khususnya untuk tanaman 
utama dan pendukung 

- penelitian dan pengembangan potensi 
pemanfaatan berkelanjutan 

- pelepasliaran atau relokasi satwa liar 
 

 

D.2.2 Apakah kegiatan pengawetan 
yang akan/ telah dilaksanakan 
sesuai dengan rencana aksi? 
Sebutkan 

Dari 5 kegiatan pengawetan pada RAP, hanya 2 
kegiatan pengawetan yang sesuai RAP. (jelaskan 
alasannya)   

 

  

D.2.3 Apakah kegiatan pengawetan 
yang akan/ telah dilaksanakan 
sesuai dengan RKP? Jelaskan 
 

Dari 10 Kegiatan pengawetan yang ada di 
RKP, hanya 4 kegiatan yang sesuai RKP. 
Karena …… (jelaskan alasannya)   

  

D.2.4 Bagaimana kegiatan pengawetan 
tersebut dilaksanakan? 

Kegiatan pengawetan dilaksanakan melibatkan 
instansi terkait dan masyarakat, kegiatan 
pengawetan dijalankan secara rutin, terjadwal 
dan insidentil 

  

D.2.5 Apakah jenis jenis tanaman dan 
pengelompokannya telah sesuai 
dengan dokumen desain dasar 
yang telah disusun?*  

Pengelompokan jenis-jenis tanaman telah 
sesuai dengan Desain Vegetasi yang telah 
disusun (dokumen terlampir) 

 *khusus untuk 
tipologi Taman 
Kehati 

D.4 Pemulihan Ekosistem     

D.4.1 Apakah terdapat kegiatan 
pemulihan ekosistem? 
 
Apa saja kegiatan pemulihan yang 
telah dilaksanakan?  

Ya/Tidak 
 
 
Jika ya, sebutkan jenis kegiatannya: 

- Penanaman atau pengkayaan jenis dengan 
jenis tanaman asli atau pernah tumbuh 
secara alami dan pemeliharaannya; 

  



 
 

No Indikator 
Pernyataan Kemajuan Pengelolaan diperkuat 

dengan bukti-bukti atau data/informasi 
pendukung 

Tindak Lanjut Peningkatan 
Pengelolaan yang perlu 
dilakukan ke depannya 

Ket 

- pengendalian jenis asing invasif (invasive 
alien species); dan/atau 

 

D.4.2 Apakah kegiatan pemulihan 
ekosistem yang akan/ telah 
dilaksanakan sesuai dengan 
rencana aksi? Jelaskan 

Dari 5 kegiatan pemulihan ekosistem pada RAP, 
hanya 2 kegiatan yang sesuai RAP. (jelaskan 

alasannya)   
 

  

D.4.3 Apakah kegiatan pemulihan 
ekosistem yang akan/ telah 
dilaksanakan sesuai dengan RKP? 
Jelaskan 
 

Dari 5 kegiatan pemulihan ekosistem pada RKP, 
hanya 2 kegiatan yang sesuai RKP. (jelaskan 

alasannya)   
 

  

D.4.4 Apakah kegiatan pemulihan 
ekosistem dilakukan sesuai 
dengan rencana pemulihan 
ekosistem di KEE?  
 
 

Rencana pemulihan ekosistem memuat: 

- Peta lokasi pemulihan ekosistem 

- Jenis vegetasi yang sesuai dengan tipe 
komunitas vegetasi dalam ekosistem pada 
suatu ekoregion 

- Metode pemulihan ekosistem 
(penanaman/eradikasi/pengkayaan jenis 
baru/dll) 

- Tata waktu dan rencana pemeliharaan. 

  

D.4.5 Bagaimana kegiatan pemulihan 
ekosistem tersebut dilaksanakan? 

- Kegiatan pemulihan ekosistem dilaksanakan 

melibatkan instansi terkait dan masyarakat, 

- kegiatan pemulihan ekosistem dijalankan 
secara rutin, terjadwal dan insidentil. 

  

D.5 Pemanfaatan Secara 
Berkelanjutan 

   

D.5.1 Apakah terdapat kegiatan 
pemanfaatan yang akan/ telah 
dilaksanakan di KEE? Jelaskan 

 
 

- pemanfaatan kawasan: 
perkebunan/pertanian 
berkelanjutan/silvofishery 

- pemanfaatan jasa ekosistem: sarana 
pendidikan, penelitian, wisata alam, 
pemanfaatan air untuk irigasi dan 
kebutuhan rumah tangga, dst 

- dan/atau pemanfaatan hasil hutan: madu, 
produk mangrove 
(makanan/sirup/sabun/pewarna 
batik/teh/kopi/dll). 

  



 
 

No Indikator 
Pernyataan Kemajuan Pengelolaan diperkuat 

dengan bukti-bukti atau data/informasi 
pendukung 

Tindak Lanjut Peningkatan 
Pengelolaan yang perlu 
dilakukan ke depannya 

Ket 

D.5.2 Apakah kegiatan pemanfaatan 
yang akan/ telah dilaksanakan 

sesuai dengan rencana aksi? 
Sebutkan 

Dari 5 kegiatan pemanfaatan pada RAP, hanya 
2 kegiatan pemanfaatan yang sesuai RAP. 

(jelaskan alasannya)   
 

  

D.5.3 Apakah kegiatan pemanfaatan 
yang akan/ telah dilaksanakan 
sesuai dengan RKP? Jelaskan 
 

Dari 10 Kegiatan pemanfaatan yang ada di 
RKP, hanya 4 kegiatan yang sesuai RKP. 
(jelaskan alasannya)   

  

D.5.4 Bagaimana keterlibatan 
masyarakat dalam kegiatan 
pemanfaatan? 
  

- Melalui kelompok masyarakat/ perorangan/ 
BUMDES/ koperasi/ badan usaha lainnya 

- Sistem pemanfaatan melalui Kerjasama/ 
kemitraan/ pemberian ijin 

 

  

D.5.5 Apakah pengelola telah 
menentukan arahan lokasi untuk 
kegiatan pemanfaatan sebagai 

bagian dalam penataan kawasan 
ekosistem esensial? 

Rencana pemanfaatan minimal memuat: 

- Peta lokasi pemanfaatan 

- Jenis pemanfaatan 

  

E. OUTPUT Laporan-laporan yang menggambarkan capaian 
keberhasilan pelaksanaan kegiatan 4P 

  

E.1 Kegiatan Perlindungan: 
 
Capaian keberhasilan apa saja 
yang telah dilakukan dalam 
kegiatan perlindungan? 
 

 
Kegiatan perlindungan yang didokumentasi 
dalam laporan (telah dilakukan 
patroli/groundcheck sebanyak 10 kali dalam 
setahun, telah dipasang kamera pengawas di 5 
titik, telah dibuat pagar pembatas pada KEE. 

  

E.2 Kegiatan Pengawetan: 
 
Capaian keberhasilan apa saja 

yang telah dilakukan dalam 
kegiatan  
pengawetan? 

Kegiatan pengawetan yang didokumentasi 
dalam laporan (telah dilakukan ident dan 
invent serta pemantauan jenis di lokasi KEE, 

telah dilakukan pengkayaan jenis tanaman 

pendukung pada taman kehati) 
 

  

E.3 Kegiatan Pemulihan Ekosistem: 
 
Capaian keberhasilan apa saja 
yang telah dilakukan dalam 
kegiatan  
pemulihan ekosistem? 

Kegiatan pemulihan ekosistem yang 
didokumentasi dalam laporan (telah dilakukan 
eradikasi seluas … ha, pengendalian IAS seluas 
… ha dengan cara pencabutan) 

  



 
 

No Indikator 
Pernyataan Kemajuan Pengelolaan diperkuat 

dengan bukti-bukti atau data/informasi 
pendukung 

Tindak Lanjut Peningkatan 
Pengelolaan yang perlu 
dilakukan ke depannya 

Ket 

E.4 Kegiatan Pemanfaatan: 
 

Capaian keberhasilan apa saja 
yang telah dilakukan dalam 
kegiatan  
pemanfaatan? 
 
 

Kegiatan pemanfaatan yang didokumentasi 
dalam laporan (telah terbentuknya kelompok 

masyarakat pengelola HHBK/ekowisata, 
berdirinya BUMDES/Koperasi, terjalinnya 
kerjasama dengan Universitas). 

  

F. OUTCOME Dampak   

F.1 Apakah kegiatan pengelolaan 
yang dilakukan dapat 
mempertahankan atau 
meningkatkan kondisi nilai 
penting kawasan dan tujuan 
pengelolaan KEE? Jelaskan. 
 
 
 

Contoh capaian Outcome berdasarkan kegiatan 
pengelolaan KEE yang dilakukan: 
 

- Kondisi ekosistem relatif utuh dan baik 

- Populasi satwa dipertahankan dan atau 
meningkat 

- Adanya peran satwa penyerbuk: 
a. dalam penambahan variasi genetik 

(misalnya adanya variasi genetik di 
Taman Kehati dan/atau sekitarnya) 

b. Ketersediaan sumber bibit dan benih 
tanaman lokal  

 

- Hilangnya IAS di KEE 

- Ketersediaan tanaman pakan mencukupi 
satwa yang dilindungi 

- Terciptanya habitat yang sesuai bagi satwa 

  

F.2 Apakah kegiatan pengelolaan 
yang dilakukan dapat 
memberikan manfaat ekonomi 
kepada masyarakat baik yang 
bersifat langsung ataupun tidak 
langsung? 
 
 
 

Contoh 
 
Manfaat langsung: 

- Masyarakat memperoleh tambahan 
pendapatan dari pengelolaan KEE secara 

langsung  

- Masyarakat memperoleh manfaat  

- Adanya tambahan pendapatan desa dari 
pengelolaan KEE  

- Pemenuhan kebutuhan sehari-hari (air, 
pangan, dll) 

 

  



 
 

No Indikator 
Pernyataan Kemajuan Pengelolaan diperkuat 

dengan bukti-bukti atau data/informasi 
pendukung 

Tindak Lanjut Peningkatan 
Pengelolaan yang perlu 
dilakukan ke depannya 

Ket 

Manfaat tidak langsung: 

- Terbebas dari banjir sehingga kesehatan 
dan aktivitas lebih baik 

- Konflik manusia dan satwa liar berkurang 

- Udara lebih sejuk 
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                                                         LAMPIRAN VII 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI 

SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM 

NOMOR:  

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN EFEKTIVITAS 

PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL 

 

FORMAT ANALISIS HASIL PENILAIAN  

No. ELEMEN TINDAK LANJUT 

A 
Konteks 

 
Ringkasan hasil pernyataan kemajuan 

pengelolaan pada elemen konteks 

Poin - poin  tindak lanjut yang harus dilakukan 
untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan 

B 
Perencanaan 

 
Ringkasan hasil pernyataan kemajuan 
pengelolaan pada elemen perencanaan 

Poin - poin  tindak lanjut yang harus dilakukan 
untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan 

C 
Input 

 
Ringkasan hasil pernyataan kemajuan 

pengelolaan pada elemen input 
Poin - poin  tindak lanjut yang harus dilakukan 

untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan 

D 
Proses Pengelolaan KEE 

 
Ringkasan hasil pernyataan kemajuan 

pengelolaan pada elemen proses 

Poin - poin  tindak lanjut yang harus dilakukan 

untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan 

E Output 

 
Ringkasan hasil pernyataan kemajuan 

pengelolaan pada elemen output 

Poin - poin  tindak lanjut yang harus dilakukan 
untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan 

F Outcome 

 
Ringkasan hasil pernyataan kemajuan 

pengelolaan pada elemen outcomes 

Poin - poin  tindak lanjut yang harus dilakukan 
untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan 
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LAMPIRAN VIII 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 

DAN EKOSISTEM 

NOMOR:  

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN 

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN 

EKOSISTEM ESENSIAL 

 
 

FORMAT LAPORAN PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEE 

 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, dan tujuan 

BAB II HASIL PENILAIAN  

Berisi hasil penilaian berupa matriks kuisioner Lembar Penilaian 1 

dan Lembar Penilaian II  

BAB III  ANALISIS 

Berisikan hasil analisis penilaian berupa Tabel Ringkasan Hasil Pe-

nilaian dan Tindak Lanjut  

BAB IV   PENUTUP 
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