
Lampiran 1 

Matrik Eksistensi NKT, Argumen Penetapan, Lokasi dan Luas di Semenanjung Kampar  dan Strategi Pengelolaan 

NKT Temuan HCV Argumen Lokasi dan Luas 
 

Strategi Pengelolaan 
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Kawasan 
konservasi dan 
lindung di 
Semenanjung 
Kampar 
merupakan areal 
yang sangat 
penting bagi 
konservasi 
keanekaragaman 
hayati.  Kawasan 
konservasi dan 
lindung tersebut 
merupakan areal 
NK 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekosistem hutan rawa gambut 
Semenanjung Kampar merupakan 
kawasan hutan yang sangat penting 
keberadaannya guna melindungi dan 
melestarikan keanekaragaman hayati di 
satu sisi dan mempertahankan fungsi 
hidrologis dan pengatur iklim mikro di sisi 
lainnya.  Keberadaannya dari waktu ke 
waktu untuk perlindungan 
keanekaragaman hayati khususnya 
satwaliar semakin penting mengingat 
semakin menurunnya luasan berhutan 
terutama di Propinsi Riau 
 
Kondisi keanekaragaman fauna di 
Semenanjung Kampar didasarkan hasil 
pengamatan lapangan pada Tahun 2010 
diketahui relatif masih baik.  Di kawasan 
ini dapat dijumpai paling sedikit 45 jenis 
mamalia yang termasuk ke dalam 18 
famili, 217 jenis burung yang termasuk 
ke dalam 56 famili, 42 jenis reptil yang 
termasuk ke dalam 14 famili, 15 jenis 
amfibi yang termasuk ke dalam 3 famili 
dan 44 jenis ikan 
 
Kawasan konservasi yang telah 
ditetapkan adalah : 
 
 
 

Kawasan Konservasi : 
1. Suaka Margasatwa Tasik Belat, luas : 

2.528 Ha 
2. Buffer Suaka Margasatwa Tasik Belat 

(Lebar 500 meter), luas 3.164 Ha 
3. SM Tasik Besar/Tasik Metas, luas 3.200 

Ha 
4. Buffer SM Tasik Besar/Tasik Metas (lebar 

500 meter), luas 3.484 Ha 
5. SM Tasik Serkap-Tasik Sarang Burung, 

luas 6.900 ha 
6. Buffer SM Tasik Serkap-Tasik Sarang 

Burung, luas 7.637 Ha 
 
RTRWP Kawasan Lindung 
1. Kawasan Lindung Gambut, luas 5.842,9 

Ha 
 
Kawasan Lindung Keppres 32 Tahun 1990 
dan UU No. 41 Tahun 1999 
1. Kawasan perlindungan terhadap hutan 

gambut dengan kedalaman gambut ≥ 3 
meter, luas 617.318,6 Ha 

2. Kawasan Perlindungan Sempadan 
Sungai, luas 102.493 Ha  
 
- Sungai Kampar, luas 20.996 Ha 
- Sungai Kutup, luas 9.452 Ha 
- Sungai Turip, luas 6.132 ha 
- Sungai Serkap, luas 14.399 Ha 
- Sungai Sangar, luas 7.311 Ha 

• Pengelolaan ekosisitem gambut di Semenanjung 
Kampar umumnya dan pengelolaan kawasan 
konservasi dan lindung khususnya adalah 
mengedepankan prinsip kelestarian ekologi/lingkungan 
yang ditunjang oleh prinsip kesejahteraan masyarakat 
dan pemanfaat secara optimal produksi dan jasa 
lingkungan. 

• Pengelolaan ekosistem gambut umumnya dan 
kawasan lindung khususnya sebaiknya dilakukan 
secara terintegrasi/terpadu yang disinergikan dengan 
tata ruang wilayah dan pola pemanfaatan lahan dalam 
kaitannya dengan rencana pembanguan sosial dan 
ekonomi daerah 

• Pengelolaan Semenanjung Kampar harus 
dilakukan oleh suatu badan khusus (board of trustee) 
yang didukung oleh dan melibatkan para pihak, 
sumberdaya manusia yang handal dan profesional 
serta sumber dana yang memadai.   

• Membangun  suatu sistem manajemen yang adaptif 
yang didasarkan data/informasi ilmiah yang terukur 
yang diambil dengan metode yang baik dan benar. 

• Melakukan sosialisasi secara berkala sehingga 
komitmen perlindungan dan pelestarian Semenanjung 
Kampar khususnya dan kawasan konservasi serta 
kawasan lindung umumnya dapat ditingkatkan 
sehingga target perlindungan dan pelestarian secara 
partisipatif dapat terwujud. 

• Melakukan penataan kembali penggunaan lahan dan 
menyelesaikan konflik antar pemangku kepentingan, 
terutama yang bersinggungan / terletak di dalam 
kawasan konservasi dan/atau lindung. 
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1.  Suaka Margasatwa Tasik Belat 

yang ditunjuk berdasarkan SK 
Menhut No. 173/Kpts-II/1986 
Tanggal 6 Juni 1986 yang 
Selanjutnya kawasan tersebut 
ditetapkan berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Kehutanan No. 
480/Kpts-II/l999 Tanggal 29 Juni 
1999 seluas 2.528 ha. 
 

2. SM Tasik Besar/Tasik Metas 
ditunjuk berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Kehutanan No. 
l73/Kpts-II/1986 Tanggal 6 Juni 
1986 seluas 3.200 hektar. 

 

3. SM Tasik Serkap/Tasik Sarang 
Burung ditunjuk berdasarkan 
Keputusan Menteri Kehutanan 
No.173/Kpts-II/1986 Tanggal 6 Juni 
1986 seluas 6.900 hektar.   

 
Menurut RTRWP Riau di dalam kawasan 
telah dialokasikan pula kawasan lindung 
gambut seluas 5.842,9 hektar.   
 
Kawasan lindung lainnya menurut 
Keppres 32 Tahun 1990 tentang 
Pengelolaan Kawasan Lindung dan 
Undang-Undang No 41 Tahun 1999 
Tentang Kehutanan. 

-  
- Sungai Serapung, luas 2.277 ha 
- Sungai Lanus, luas 4.616 Ha 
- Sungai Belat, luas 1.134 Ha 
- Sungai Mungkal, luas 1.033 Ha 
- Sungai Rawa, luas 4.760 Ha 
- Sungai Tanjung Jangkang, luas 2.044 

Ha 
3. Kawasan perlindungan pantai berhutan 

bakau  lebar 130 x 290 cm, luas 1.382 Ha 
4. Kawasan perlindungan pantai (lebar 100 

meter), luas 1.290 Ha 
 
Koridor Satwa 
Suaka Margasatwa Kerumutan dengan 
Semenanjung Kampar disekitar Teluk Binjai, 
luas 12.968 Ha.   
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• Menurut  kriteria 

Red Data Book 
IUCN 
menunjukkan 
bahwa di dalam 
Kawasan 
Semenanjung 
Kampar dijumpai 
satwaliar yang 
memiliki status 
hampir punah 
(critically 
endangered/CR)
. 

•  Jenis satwa 
tersebut adalah 
harimau 
sumatera 
(Panthera tigris 
sumatrae), biuku 
(Batagur 
borneoensis) 
dan ikan arwana 
(Scleropages 
formosus).   
 

• Khusus untuk 
jenis ikan 

Flora : 
 
• Tercatat sedikitntya 9 jenis termasuk 

kategori tumbuhan dilindungi 
• Beberapa jenis tergolong rentan 

hingga terancam berdasarkan status 
IUCN 

• Appendix I dan II CITES masing-
masing Acryopsis javanica, 
Bulbophyllum  macranthum, Calanthe 
sp., Dendrobium secundum, 
(Appendix I CITES) dan Gonystylus 
bancanus (Appendix II CITES) 

 
 
Fauna : 
 
• Merupakan habitat dari berbagai jenis 

populasi satwaliar yang hampir punah 
(critically endangered/CR dan 
endangered/EN menurut kategori Red 
Data Book IUCN 2009).   

• Satwaliar yang termasuk kategori CR 
tersebut adalah harimau sumatera 
(Panthera tigris sumatrae Linnaeus, 
1758) dari kelas mamalia, Callagur 
borneoensis dari kelas reptil.   

• Kemudian jenis satwaliar yang 
tergolong terancam (endangered/EN) 
adalah arwana (Scleropages 

 Harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae 
Linnaeus), Lokasi : 
 
1) Kuala Pelanduk (hasil wawancara langsung 
dengan masyarakat); Teluk Binjai (hasil laporan 
masyarakat anggota tim inventarisasi flora dan 
fauna, TBI 2010, pada bulan Maret 2010); 3) 
Teluk Meranti (hasil wawancara dengan 
masyarakat teluk meranti); 4) areal landclearing 
PT. RAPP Sektor Meranti (hasil wawancara 
dengan staf PT. RAPP), 5) di sekitar Muara 
Sungai Sangar (di dalam areal RKT 2009 PT. 
RAPP Sektor Meranti), 6) kluster C Sektor 
Meranti, 7) ujung sebelah timur areal RKT 2009 
PT. RAPP Sektor Meranti, 8) sekitar S. Apung, 
9) sekitar Jalur E 22 Teluk Lanus, 10) Jalur 1 di 
ujung barat RKT 2009 Sektor Tasik Belat, 11) 
POS 1 dan 2 serta Tangki Air PT. RAPP daerah 
Futong (hasil wawancara dengan Staf 
Keamanan dan temuan jejak) di tiga lokasi 
tersebut, baik jejak baru maupun lama, 12) 
Muara S. Kutub (Jalur B 1) dan Jalur B3 daerah 
Madukoro, 13) Jalur F2 dan F3 sekitar Danau 
Serkap, 14) Jalur G3 daerah tengah Sungai 
Serkap 
 
Daerah Jelajah harimau sumatera dapat 
mencapai 180 km2 
 

Luas : 189.799 Ha 

Pengelolaan ekosisitem gambut di Semenanjung 
Kampar umumnya dan pengelolaan kawasan konservasi 
dan lindung khususnya adalah mengedepankan prinsip 
kelestarian ekologi/lingkungan yang ditunjang oleh 
prinsip kesejahteraan masyarakat dan pemanfaat 
secara optimal produksi dan jasa lingkungan. 
Pengelolaan ekosistem gambut umumnya dan kawasan 
lindung khususnya sebaiknya dilakukan secara 
terintegrasi/terpadu yang disinergikan dengan tata ruang 
wilayah dan pola pemanfaatan lahan dalam kaitannya 
dengan rencana pembanguan sosial dan ekonomi 
daerah 
Pengelolaan Semenanjung Kampar harus dilakukan 
oleh suatu badan khusus (board of trustee) yang 
didukung oleh dan melibatkan para pihak, sumberdaya 
manusia yang handal dan profesional serta sumber 
dana yang memadai.   
Membangun  suatu sistem manajemen yang adaptif 
yang didasarkan data/informasi ilmiah yang terukur yang 
diambil dengan metode yang baik dan benar. 
Melakukan sosialisasi secara berkala sehingga 
komitmen perlindungan dan pelestarian Semenanjung 
Kampar khususnya dan kawasan konservasi serta 
kawasan lindung umumnya dapat ditingkatkan sehingga 
target perlindungan dan pelestarian secara partisipatif 
dapat terwujud. 
Melakukan penataan kembali penggunaan lahan dan 
menyelesaikan konflik antar pemangku kepentingan, 
terutama yang bersinggungan / terletak di dalam 
kawasan konservasi dan/atau lindung. 
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Semenanjung Kampar 
arwana diduga 
saat ini telah 
sangat 
mendekati 
kepunahan dari 
Semenanjung 
Kampar.  
Didasarkan 
keterangan 
tersebut di atas 
dapat ditetapkan 
bahwa kawasan 
Semenanjung 
Kampar memiliki 
areal bernilai 
konservasi tinggi 
(NKT) 1.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

formosus Muler & Schlegel, 1844).  
 
 

 

 
 
 
Batagur borneoensis  
 
Lokasi : Seluruh Sungai di Semenanjung 
Kampar, dengan luas : 102.493 Ha 

 
 
Melakukan penetapan areal yang menjadi habitat 
harimau Sumatera, biuku dan arwana sebagai areal 
konservasi/lindung satwaliar terbatas yang disahkan 
oleh lembaga terkait. 
 
Pemindahan populasi apabila kondisi populasi sudah 
tidak mungkin untuk bertahan hidup. 
 
Pencadangan areal dan restorasi habitat satwaliar guna 
meningkatkan kelayakan habitat sehingga pertumbuhan 
populasi dapat berjalan normal. 
 
Restocking guna meningkat kualitas genetic. 
 
Penyusunan SOP pengelolaan satwa dan habitat 
satwaliar hampir punah dan atau pemusnahan lokal 
termasuk SOP mekanisme pemberian insentif bagi 
masyarakat yang turut serta berkontribusi aktif 
melindungi dan melestarikan satwaliar tersebut. 
 
Penyusunan SOP terkait dengan aktivitas pengelolaan 
UP ramah lingkungan, dimana di dalamnya termasuk 
SOP teknik pengelolaan yang tidak menimbulkan 
dampak yang besar bagi populasi harimau sumatera, 
biuku dan arwana. 
 
Sosialisasi dan penyuluhan secara berkala perlindungan 
dan pelestarian satwaliar hampir punah dan 
pemusnahan lokal kepada masyarakat dan staf unit 
pengelola yang beroperasi di Semenanjung Kampar. 
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Hasil analisis 
habitat dan 
dugaan 
pertumbuhan 
populasi dari 
berbagai jenis 
satwaliar dengan 
status terancam 
(endangered) atau 
rentan 
(vulnerable), 
penyebaran 
terbatas pada 
tingkat suatu pulau 
atau bagian 
darinya (restricted 
range spesies), 
dilindungi oleh 
Pemerintah 
Indonesia di 
bawah undang-
undang Nomor 5 
Tahun 1990 dan 
hukum serta 
peraturan 

Mamalia  : 
 
• Berdasarkan Peraturan yang berlaku 

menurut RI, IUCN dan CITES, 
ditemukan 23 jenis mamalia yang 
termasuk dalam status terancam 
(endangered) atau rentan 
(vulnerable), appendix I, II dan III.   

 
Aves (Burung) 
 
• Berdasarkan Peraturan yang berlaku 

menurut RI, IUCN dan CITES, 
ditemukan 68 jenis burung yang 
termasuk dalam status terancam 
(endangered) atau rentan 
(vulnerable), appendix I, II dan III.   

 
Reptil : 

 
• Berdasarkan Peraturan yang berlaku 

menurut RI, IUCN dan CITES, 
ditemukan 12 jenis reptil yang 
termasuk dalam status terancam 
(endangered) atau rentan 
(vulnerable), appendix I, II dan III.   
 

  
 
Terdapat menyebar di seluruh kawasan 
Semenanjung Kampar, riaprian, perairan sungai-
sungai dari hulu-muara sungai dan beberapa 
jenis ditemukan di dalam hutan tanaman, danau 
dan sempadan danau, tipe hutan MPSF, TPSF, 
LPF, Transisi, riparian 
 
 

• Pengelolaan ekosisitem gambut di Semenanjung 
Kampar umumnya dan pengelolaan kawasan 
konservasi dan lindung khususnya adalah 
mengedepankan prinsip kelestarian ekologi/lingkungan 
yang ditunjang oleh prinsip kesejahteraan masyarakat 
dan pemanfaat secara optimal produksi dan jasa 
lingkungan. 

• Pengelolaan ekosistem gambut umumnya dan 
kawasan lindung khususnya sebaiknya dilakukan 
secara terintegrasi/terpadu yang disinergikan dengan 
tata ruang wilayah dan pola pemanfaatan lahan dalam 
kaitannya dengan rencana pembanguan sosial dan 
ekonomi daerah 

• Pengelolaan Semenanjung Kampar harus 
dilakukan oleh suatu badan khusus (board of trustee) 
yang didukung oleh dan melibatkan para pihak, 
sumberdaya manusia yang handal dan profesional 
serta sumber dana yang memadai.   

• Membangun  suatu sistem manajemen yang adaptif 
yang didasarkan data/informasi ilmiah yang terukur 
yang diambil dengan metode yang baik dan benar. 

• Melakukan sosialisasi secara berkala sehingga 
komitmen perlindungan dan pelestarian Semenanjung 
Kampar khususnya dan kawasan konservasi serta 
kawasan lindung umumnya dapat ditingkatkan 
sehingga target perlindungan dan pelestarian secara 
partisipatif dapat terwujud. 
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Semenanjung Kampar 
dibawahnya, 
CITES appendiks I 
dan II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Melakukan penataan kembali penggunaan lahan dan 
menyelesaikan konflik antar pemangku kepentingan, 
terutama yang bersinggungan / terletak di dalam 
kawasan konservasi dan/atau lindung. 

 
• Melakukan penetapan areal lindung habitat satwaliar, 

terutama satwa yang status terancam punah 
(critically endangered/CR), terancam 
(endangered/EN) dan rawan (vulnerable/VU) 
menurut Red Data Book IUCN dan appendiks I dan II 
menurut CITES.  Kemudian kegiatan lanjutannya 
adalah pengukuhan areal tersebut yang prosesnya 
meliputi: 

a. Penataan batas di lapangan; 
b. Pemasangan papan informasi; 
c. Sosialisasi kepada pihak-pihak terkait; 
d. Sensus dan pemantauan populasi secara 

berkala.  Kegiatannya sensus sebagai 
bahan data dasar dan pemantauan adalah : 
1) kepadatan populasi; 2) strata umur; 3) 
rasio seks; 4) distribusi/daerah jelajah; 6) 
distribusi dan kualitas sumber air; 7) shelter; 
dan 8) kualitas perairan.  

• Pengelolaan satwaliar seperti : a) pemindahan 
populasi apabila kondisi populasi sudah tidak 
mungkin untuk bertahan hidup; b) Restocking guna 
peningkatan kualitas genetik satwaliar; c) 
pemanenan satwaliar bagi populasi yang telah 
melebihi daya dukungnya. 

• Pengelolaan habitat satwaliar seperti : a) 
pencadangan areal; b) restorasi habitat 
satwaliarguna meningkatkan kelayakan habitat 
sehingga pertumbuhan populasi dapat berjalan 
normal. 
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Semenanjung Kampar 
• Penyusunan SOP pengelolaan satwa dan habitat 

satwaliar termasuk SOP mekanisme pemberian 
insentif bagi masyarakat yang turut serta 
berkontribusi aktif melindungi dan melestarikan 
satwaliar tersebut. 
 

• Penyusunan SOP terkait dengan aktivitas 
pengelolaan UP ramah lingkungan, dimana di 
dalamnya termasuk SOP teknik pengelolaan yang 
tidak menimbulkan dampak negatif bagi satwa 
langka/dilindungi. 

• Sosialisasi dan penyuluhan secara 
berkala perlindungan dan pelestarian satwaliar 
langka/dilindungi kepada masyarakat dan staf unit 
pengelola yang beroperasi di Semenanjung 
Kampar. 
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Didasarkan 
penyebaran global 
dan lokal terhadap 
jenis-jenis 
satwaliar yang 
dijumpai dapat 
disimpulkan bahwa 
Kawasan 
Semenanjung 
Kampar terdapat 
NKT 1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekosistem hutan alam gambut 
Semenanjung Kampar merupakan 
habitat kunci bagi beberapa jenis 
satwaliar yang digunakan secara 
temporer, baik untuk mencari makan 
maupun berbiak.  Dari hasil analisis 
lapangan diketahui ada 1 (satu) jenis 
mamalia, dan 27 jenis burung yang 
menggunakan ekosistem rawa 
gambut tersebut sebagai bagian dari 
habitatnya yang sangat penting, baik 
untuk mencari makan, berlindung 
dan/atau berkembang biak.   

Umumnya jenis-jenis satwa ini dijumpai di 
daerah sekitar Danau dan Sungai Serkap dan 
berpotensi dijumpai di sungai-sungai besar 
lainnya di Semenanjung Kampar 
 
 
 

• Pengelolaan ekosisitem gambut di Semenanjung 
Kampar umumnya dan pengelolaan kawasan 
konservasi dan lindung khususnya adalah 
mengedepankan prinsip kelestarian ekologi/lingkungan 
yang ditunjang oleh prinsip kesejahteraan masyarakat 
dan pemanfaat secara optimal produksi dan jasa 
lingkungan. 

• Pengelolaan ekosistem gambut umumnya dan 
kawasan lindung khususnya sebaiknya dilakukan 
secara terintegrasi/terpadu yang disinergikan dengan 
tata ruang wilayah dan pola pemanfaatan lahan dalam 
kaitannya dengan rencana pembanguan sosial dan 
ekonomi daerah 

• Pengelolaan Semenanjung Kampar harus 
dilakukan oleh suatu badan khusus (board of trustee) 
yang didukung oleh dan melibatkan para pihak, 
sumberdaya manusia yang handal dan profesional 
serta sumber dana yang memadai.   

• Membangun  suatu sistem manajemen yang adaptif 
yang didasarkan data/informasi ilmiah yang terukur 
yang diambil dengan metode yang baik dan benar. 

• Melakukan sosialisasi secara berkala sehingga 
komitmen perlindungan dan pelestarian Semenanjung 
Kampar khususnya dan kawasan konservasi serta 
kawasan lindung umumnya dapat ditingkatkan 
sehingga target perlindungan dan pelestarian secara 
partisipatif dapat terwujud. 
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• Melakukan penataan kembali penggunaan lahan dan 

menyelesaikan konflik antar pemangku kepentingan, 
terutama yang bersinggungan / terletak di dalam 
kawasan konservasi dan/atau lindung. 

 
1.      Melakukan deliniasi areal yang digunakan oleh 

satwaliar secara temporer; 
2. Pemasangan papan informasi; 
3. sosialisasi kepada pihak-pihak terkait; 
4. Sensus dan pemantauan populasi secara berkala.  

Kegiatannya sensus sebagai bahan data dasar dan 
pemantauan adalah : 1) kepadatan populasi; 2) 
strata umur; 3) rasio seks; 4) distribusi/daerah 
jelajah; 6) distribusi dan kualitas sumber air; 7) 
shelter; dan 8) kualitas perairan;  

5. Pengelolaan habitat satwaliar seperti : a) 
pencadangan areal; b) restorasi habitat 
satwaliarguna meningkatkan kelayakan habitat 
sehingga pertumbuhan populasi dapat berjalan 
normal; 

4. Penyusunan SOP pengelolaan satwa dan habitat 
satwaliar termasuk SOP mekanisme pemberian 
insentif bagi masyarakat yang turut serta 
berkontribusi aktif melindungi dan melestarikan 
satwaliar tersebut; 

5. Penyusunan SOP terkait dengan aktivitas 
pengelolaan UP ramah lingkungan, dimana di 
dalamnya termasuk SOP teknik pengelolaan yang 
tidak menimbulkan dampak negatif bagi satwa yang 
menggunakan Semenanjung Kampar secara 
temporer; 

6.. Sosialisasi dan penyuluhan secara berkala 
perlindungan dan pelestarian satwaliar yang 
menggunakan Semenanjung Kampar secara 
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Semenanjung Kampar 
temporer kepada masyarakat dan staf unit 
pengelola yang beroperasi di Semenanjung 
Kampar. 
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Mengingat 
karakteristik 
kawasan lahan 
gambut yang 
sebagian besar 
terpengaruh oleh 
sistem tata air, 
karakteristik media 
tumbuh pembentuk 
lapisan lahan serta 
komposisi jenis 
yang membentuk 
masing-masing tipe 
ekosistem maka 
Wilayah 
Semenanjung 
Kampar berpotensi 
terpengaruh oleh 
kegiatan yang 
berjalan di 

• Terdapat mozaik sub-ekosistem yang 
membentuk bentang alam luas yang 
tidak teputus seluas lebih dari 20.000 
ha yang terletak di bagian tengah 
(blok inti) Semenanjung Kampar dan 
di luar kawasan Tasik Belat dan Teluk 
Meranti.   

• Bentang alam seluas 52.947 Ha 
merupakan areal yang terdiri dari 
beberapa ekosiatem seperti yang 
disebutkan sebelunya yang saling 
bersambungan dan mengalami 
sedikit sekali fragmentasi.   

• Zona inti ini memiliki buffer area 
sepanjang 3 km ke arah luar zona 
dengan luasan total buffer sebesar 
34.368 hektar.  Dengan demikian 
terdapat luasan total areal yang perlu 
untuk dikonservasi yaitu seluas 
87.315 hektar.  Seluruh areal 
Semenanjung Kampar pada dasarnya 
merupakan ekosistem rawa gambut 

Bagian tengah dari kubah gambut (peat dome) 
yang terletak di antara Blok Tasik Belat dan 
Teluk Meranti.  Kawasan ini merupakan core 
conservation baik aspek biologi maupun tata air, 
dengan luas core area dan buffernya seluas 
87.315 Ha. 
  

• Pengelolaan ekosisitem gambut di Semenanjung 
Kampar umumnya dan pengelolaan kawasan 
konservasi dan lindung khususnya adalah 
mengedepankan prinsip kelestarian ekologi/lingkungan 
yang ditunjang oleh prinsip kesejahteraan masyarakat 
dan pemanfaat secara optimal produksi dan jasa 
lingkungan. 

• Pengelolaan ekosistem gambut umumnya dan 
kawasan lindung khususnya sebaiknya dilakukan 
secara terintegrasi/terpadu yang disinergikan dengan 
tata ruang wilayah dan pola pemanfaatan lahan dalam 
kaitannya dengan rencana pembanguan sosial dan 
ekonomi daerah 

• Pengelolaan Semenanjung Kampar harus 
dilakukan oleh suatu badan khusus (board of trustee) 
yang didukung oleh dan melibatkan para pihak, 
sumberdaya manusia yang handal dan profesional 
serta sumber dana yang memadai.   

• Membangun  suatu sistem manajemen yang adaptif 
yang didasarkan data/informasi ilmiah yang terukur 
yang diambil dengan metode yang baik dan benar. 

• Melakukan sosialisasi secara berkala sehingga 
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Semenanjung Kampar 
dalamnya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

namun demikian didalamnya disusun 
oleh berbagai tipe vegetasi antara 
lain : mangrove, Tall Pole Forest 
(TPF), transisi dari TPSF/MPSF, 
riparian forest (RF), Mixed Peat 
Forest (MPF) dan Low Pole Forest 
(LPF).  Keenam tipe vegetasi yang 
ada di dalam kawasan hutan gambut 
ini dapat dikatakan sebagai sub 
ekosistem 

komitmen perlindungan dan pelestarian Semenanjung 
Kampar khususnya dan kawasan konservasi serta 
kawasan lindung umumnya dapat ditingkatkan 
sehingga target perlindungan dan pelestarian secara 
partisipatif dapat terwujud. 

• Melakukan penataan kembali penggunaan lahan dan 
menyelesaikan konflik antar pemangku kepentingan, 
terutama yang bersinggungan / terletak di dalam 
kawasan konservasi dan/atau lindung. 

 
 
 
 
1. Melakukan delineasi mikro dan makro terhadap 

areal bentang alam yang sedikit terfragmentasi 
(daerah inti) secara kolaboratif  

2. Menyusun recana pengelolaan kawasan dengan 
luasan sekitar 87.315 hektar yang masih utuh 
(sedikit terfragmentasi) dan sedikit terganggu 
mencakup areal inti dan buffernya dengan 
menggunakan pendekatan pengelolaan berbasis 
ekosistem 

3. Penyusunan rencana pengelolaan dapat dilakukan 
secara kolaboratif antar berbagai lembaga baik 
pemerintah, lembaga internasional dan 
masyarakat.  

4. Perlu dibuat wadah atau struktur 
organisasi/kelembangaan pengelolaan lahan 
gambut beserta isinya dengan melibatkan pakar di 
berbagai bidang, penguatan kelembagaan 

5. Melakukan inventarisasi dan identifikasi areal di 
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Semenanjung Kampar 
dalam core areas yang telah ditetapkan masuk 
dalam NKT 2.1 (misalnya melakukan indentifikasi 
terhadap areal yang rusak dan terancam, daerah 
ekoton) 

6. Identifikasi kemungkinan ancaman yang potensial 
terjadi di  dalam kawasan yang teridentifikasi 
masuk dalam kawasan NKT 2.1 

7. Penyusunan rencana rehabilitasi terhadap jenis 
tumbuhan dan satwa yang hilang atau mengalami  
penurunan populasi sesuai dengan kerangka kerja 
logis yang temuat dalam rencana pengelolaan 
darah bentang alam 

8. Membuat rencana pengelolaan secara terpadu 
dalam skala regional, nasional dan sub-nasional 
berkaitan dengan keterwakilan ekosistem yang 
perlu untuk dilindungi  dalam skala lansekap 
dengan cara membangun jejaring kerja,  
pembangun konektifikas  antar ekosistem melalui 
pembangunan koridor dan/atau buffer zone 
sehingga proses ekologi dapat berlangsung baik 
baik komunitas daratan maupun jenis-jenis migrant 

9. Membangun alat bantu untuk melakukan 
pemantauan terhadap konektifikas ekologis  yang 
tersebut pada butir 8 dengan cara mengkaitkan 
dengan areal perlindungan yang didekatnya yang 
menjadi prioritas konservasi keanekaragaman 
hayati. 
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Semenanjung Kampar tidak ditemukan  : 
• Areal yang mengandung dua atau 

lebih ekosistem hadir bersebelahan 
dan berbagi batas, terutama zona 
transisi (ecotone). 

• Areal yang mempunyai zona 
ketinggian yang berbeda. 

 
 

Absent NKT 2.1  
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Semenanjung 
Kampar terdapat 
NKT 2.3 yang 
meliputi areal : 1) 
NKT 1.1, 2) NKT 
2.1, dan NKT 1.2 
yang merupakan 
habitat harimau 
sumatera.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Keberadaan NKT 1.1, NKT 2.1, 
dan NKT 2.2 
Kawasan Semenanjung Kampar 
mempunyai beberapa area yang 
termasuk ke dalam NKT 1.1, NKT 
2.1. 

2) Daerah Gradasi Meninggi 
sepanjang Kelerengan Gunung 
dari Dataran Rendah sampai 
Ekosistem Pegunungan 
Kawasan Semenanjung Kampar 
mempunyai ketinggian yang 
berkisar antara 2 - 16 m dpl 
sehingga seluruh kawasannya 
mempunyai kondisi yang datar.  
Dengan demikian tidak ditemukan 
adanya gradasi meninggi dari 
dataran rendah sampai ekosistem 
pegunungan. 

3) Kawasan yang Terbukti 
Mengandung Populasi Predator 

 Luas NKT 2.3. adalah 787.350 hektar termasuk 
koridor Suaka Margasatwa Kerumutan. 

• Pengelolaan ekosisitem gambut di Semenanjung 
Kampar umumnya dan pengelolaan kawasan 
konservasi dan lindung khususnya adalah 
mengedepankan prinsip kelestarian ekologi/lingkungan 
yang ditunjang oleh prinsip kesejahteraan masyarakat 
dan pemanfaat secara optimal produksi dan jasa 
lingkungan. 

• Pengelolaan ekosistem gambut umumnya dan 
kawasan lindung khususnya sebaiknya dilakukan 
secara terintegrasi/terpadu yang disinergikan dengan 
tata ruang wilayah dan pola pemanfaatan lahan dalam 
kaitannya dengan rencana pembanguan sosial dan 
ekonomi daerah 

• Pengelolaan Semenanjung Kampar harus 
dilakukan oleh suatu badan khusus (board of trustee) 
yang didukung oleh dan melibatkan para pihak, 
sumberdaya manusia yang handal dan profesional 
serta sumber dana yang memadai.   

• Membangun  suatu sistem manajemen yang adaptif 
yang didasarkan data/informasi ilmiah yang terukur 
yang diambil dengan metode yang baik dan benar. 
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Tinggi yang Terus Bereproduksi 
dan Kemungkinan Besar dapat 
Bertahan Hidup 
Di dalam kawasan Semenanjung 
Kampar ditemui beberapa satwa 
yang termasuk predator antara lain 
: harimau sumatera (Panthera 
tigris sumatrae), burung elang, 
kucing akar (Prionailurus 
planiceps).  Diantara satwa yang 
ada, harimau sumatera merupakan  
 
satwa yang mempunyai daya 
jelajah di darat yang luas dan 
merupakan satwa penting karena 
termasuk satwa yang hampir 
punah, sehingga penting untuk 
mendaparkan perhatian terhadap 
keberadaan dan habitatnya. 

•  

• Melakukan sosialisasi secara berkala sehingga 
komitmen perlindungan dan pelestarian Semenanjung 
Kampar khususnya dan kawasan konservasi serta 
kawasan lindung umumnya dapat ditingkatkan 
sehingga target perlindungan dan pelestarian secara 
partisipatif dapat terwujud. 

• Melakukan penataan kembali penggunaan lahan dan 
menyelesaikan konflik antar pemangku kepentingan, 
terutama yang bersinggungan / terletak di dalam 
kawasan konservasi dan/atau lindung. 

 
1. Melakukan penataan dan pemasangan batas 

areal-areal yang termasuk NKT 2.3; 
 

2. Melakukan kegiatan patroli dan pengamanan 
yang dilakukan secara rutin; 

3. Melakukan pemetaan areal-areal yang terbuka 
atau rawang di dalam kawasan NKT 2.3 untuk 
melakukan kegiatan restorasi atau enrichment 
planting (tanaman pengkayaan); 

4. Mempertahankan areal yang merupakan daerah 
jelajah harimau sumatera, agar tidak dilakukan 
pengkonversian untuk kepentingan lain; 

5. Menerapkan early warning system untuk 
masyarakat yang berada di Semenanjung 
Kampar, terutama pada saat menjelang musim 
kemarau agar tidak melakukan pembakaran 
lahan; 

6. Melakukan pengendalian penyebaran berbagai 
jenis-jenis tumbuhan eksotik agar tidak masuk ke 
dalam areal-areal alami; 

7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat 
mengenai pentingnya  kawasan yang mempunyai 
NKT 2.3; 
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Semenanjung 
Kampar merupakan 
kawasan yang 
mempunyai 
ekosistem langka 
dan terancam 
punah 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Identifikasi NKT ini menggunakan 
pendekatan analitik (Analytical 
Approach) dalam unit biofisiografis 
pada suatu pulau. Berdasarkan 
analisa perubahan luasan tipe 
ekosistem menggunakan 
pendekatan peta tipe tutupan 
vegetasi tahun 1990 (KP-SBMSP – 
Kampar Peninsula Science Based 
Management Support Project) dan 
membandingkannya dengan kondisi 
pada tahun 2009, dapat dikatakan 
bahwa terjadi perubahan luasan 
masing-masing tipe vegetasi yaitu 
Mangrove, Tall Pole Forest (TPF), 
Transision of TPSF/MPSF, Riparian 
Forest (RF), Mixed Peat Forest 
(MPF) dan Low Pole Forest (LPF) 

  
Terdapat di seluruh Kawasan Semenanjung 
Kampar, khususnya pada lokasi-lokasi yang 
mengalami perubahan berdasarkan citra landsat 
tahun 1990 – 2010 pada berbagai tipe tutupan 
lahan. 

• Pengelolaan ekosisitem gambut di Semenanjung 
Kampar umumnya dan pengelolaan kawasan 
konservasi dan lindung khususnya adalah 
mengedepankan prinsip kelestarian ekologi/lingkungan 
yang ditunjang oleh prinsip kesejahteraan masyarakat 
dan pemanfaat secara optimal produksi dan jasa 
lingkungan. 

• Pengelolaan ekosistem gambut umumnya dan 
kawasan lindung khususnya sebaiknya dilakukan 
secara terintegrasi/terpadu yang disinergikan dengan 
tata ruang wilayah dan pola pemanfaatan lahan dalam 
kaitannya dengan rencana pembanguan sosial dan 
ekonomi daerah 

• Pengelolaan Semenanjung Kampar harus 
dilakukan oleh suatu badan khusus (board of trustee) 
yang didukung oleh dan melibatkan para pihak, 
sumberdaya manusia yang handal dan profesional 
serta sumber dana yang memadai.   
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yang berkisar antara 43 - 98 %.  
Sehingga rata-rata perubahan 
mencapai lebih dari 50%.  

•  

• Membangun  suatu sistem manajemen yang adaptif 
yang didasarkan data/informasi ilmiah yang terukur 
yang diambil dengan metode yang baik dan benar. 

• Melakukan sosialisasi secara berkala sehingga 
komitmen perlindungan dan pelestarian Semenanjung 
Kampar khususnya dan kawasan konservasi serta 
kawasan lindung umumnya dapat ditingkatkan 
sehingga target perlindungan dan pelestarian secara 
partisipatif dapat terwujud. 

• Melakukan penataan kembali penggunaan lahan dan 
menyelesaikan konflik antar pemangku kepentingan, 
terutama yang bersinggungan / terletak di dalam 
kawasan konservasi dan/atau lindung. 
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• Kawasan bergambut yang berfungsi 
sebagai daerah resapan air bagi 
daerah di bawahnya adalah daerah 
sekitar bagian kubah gambut (peat 
dome), yang dari segi topografi 
merupakan daerah atas dan perlu 
dilindungi supaya fungsi 
hidrologisnya dapat dipertahankan. 
  

• Fungsi hidrologisnya adalah: (a) 
menyerap dan menyimpan air pada 
musim hujan sehingga banjir akibat 
aliran airtanah dan limpasan 
permukaan (runoff)  di daerah 

• Core Conservation terletak ditengah-tengah 
Semenanjung Kampar, yang terdiri dari 2 
kubah gambut dan kawasan konservasi 
yang ada didalamnya, seluas 235.518 ha. 
 

 

 
 

• Pengelolaan ekosisitem gambut di Semenanjung 
Kampar umumnya dan pengelolaan kawasan 
konservasi dan lindung khususnya adalah 
mengedepankan prinsip kelestarian ekologi/lingkungan 
yang ditunjang oleh prinsip kesejahteraan masyarakat 
dan pemanfaat secara optimal produksi dan jasa 
lingkungan. 

• Pengelolaan ekosistem gambut umumnya dan 
kawasan lindung khususnya sebaiknya dilakukan 
secara terintegrasi/terpadu yang disinergikan dengan 
tata ruang wilayah dan pola pemanfaatan lahan dalam 
kaitannya dengan rencana pembanguan sosial dan 
ekonomi daerah 

• Pengelolaan Semenanjung Kampar harus 



NKT Temuan HCV Argumen Lokasi dan Luas 
 

Strategi Pengelolaan 
 

Semenanjung Kampar 
bawahnya dapat dikendalikan, dan 
(b) melepasnya secara perlahan-
lahan dalam bentuk aliran airtanah 
bawah permukaan pada musim 
kemarau sehingga kedalaman 
airtanah dapat dikendalikan dan 
kebakaran hutan di daerah 
bawahnya dapat dicegah.  

 

• Kawasan lindung gambut berada di 
tengah dan dikenal sebagai Core 
Conservation  yang merupakan 
kawasan NKT 4.1 (areal yang 
penting sebagai penyedia air dan 
pengendalian banjir bagi 
masyarakat) 

 

• Berdasarkan Usulan RTRWP Riau 
2007-2026 dan hasil penelitian 
CREATA, maka kawasan lindung 
gambut yang ditetapkan sebagai 
NKT 4.1. adalah berupa Core 
Conservation.  

dilakukan oleh suatu badan khusus (board of trustee) 
yang didukung oleh dan melibatkan para pihak, 
sumberdaya manusia yang handal dan profesional 
serta sumber dana yang memadai.   

• Membangun  suatu sistem manajemen yang adaptif 
yang didasarkan data/informasi ilmiah yang terukur 
yang diambil dengan metode yang baik dan benar. 

• Melakukan sosialisasi secara berkala sehingga 
komitmen perlindungan dan pelestarian Semenanjung 
Kampar khususnya dan kawasan konservasi serta 
kawasan lindung umumnya dapat ditingkatkan 
sehingga target perlindungan dan pelestarian secara 
partisipatif dapat terwujud. 

• Melakukan penataan kembali penggunaan lahan dan 
menyelesaikan konflik antar pemangku kepentingan, 
terutama yang bersinggungan / terletak di dalam 
kawasan konservasi dan/atau lindung. 
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• Kawaan Semenanjung Kampar 
merupakan salah satu ekosistem 
hutan rawa gambut, dengan kondisi 
topografi yang cukup datar.   

• Kondisi elevasi yang relatif datar  
tersebut sangat kecil kemungkinan-
nya  terjadi erosi.  Sedimentasi 
terjadi akibat pola pasang-surut 
sungai Kampar dan Selat Panjang 
yang membawa material dari 
daratan mineral ke dalam kawasan 
Semenanjung Kampar. 

• Kondisi riparian sungai-sungai di 
Semenanjung Kampar, 

• Seluruh sempadan sungai-sungai yang 
berhulu di kawasan hutan Semenanjung 
Kampar, yaitu S. Kutub, S. Akar, S. 
Jangkang, S. Serkap, S. Turip, S. Sangar, 
S. Serapung, S. Lanus, S. Belat, S. 
Mungkal dengan luas ± 80.400 Ha.   
 
. 

 

 
 

• Pengelolaan ekosisitem gambut di Semenanjung 
Kampar umumnya dan pengelolaan kawasan 
konservasi dan lindung khususnya adalah 
mengedepankan prinsip kelestarian ekologi/lingkungan 
yang ditunjang oleh prinsip kesejahteraan masyarakat 
dan pemanfaat secara optimal produksi dan jasa 
lingkungan. 

• Pengelolaan ekosistem gambut umumnya dan 
kawasan lindung khususnya sebaiknya dilakukan 
secara terintegrasi/terpadu yang disinergikan dengan 
tata ruang wilayah dan pola pemanfaatan lahan dalam 
kaitannya dengan rencana pembanguan sosial dan 
ekonomi daerah 

• Pengelolaan Semenanjung Kampar harus 
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Semenanjung Kampar 
berdasarkan analisis land cover dan 
survey lapang kondisi tutupannya 
masih cukup baik, sehingga 
kawasan tersebut mampu 
mengendalikan erosi dan 
sedimentasi yang pada akhirnya 
menjaga kualitas air yang 
dimanfaatkan oleh masyarakat 
bagian hilir. 
 
  

dilakukan oleh suatu badan khusus (board of trustee) 
yang didukung oleh dan melibatkan para pihak, 
sumberdaya manusia yang handal dan profesional 
serta sumber dana yang memadai.   

• Membangun  suatu sistem manajemen yang adaptif 
yang didasarkan data/informasi ilmiah yang terukur 
yang diambil dengan metode yang baik dan benar. 

• Melakukan sosialisasi secara berkala sehingga 
komitmen perlindungan dan pelestarian Semenanjung 
Kampar khususnya dan kawasan konservasi serta 
kawasan lindung umumnya dapat ditingkatkan 
sehingga target perlindungan dan pelestarian secara 
partisipatif dapat terwujud. 

• Melakukan penataan kembali penggunaan lahan dan 
menyelesaikan konflik antar pemangku kepentingan, 
terutama yang bersinggungan / terletak di dalam 
kawasan konservasi dan/atau lindung. 
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• Kawaan Semenanjung Kampar 
merupakan salah satu ekosistem 
hutan rawa gambut, dengan kondisi 
topografi yang cukup datar.  
Didalamnya dijumpai tasik (danau-
danau) yang merupakan sumber air 
dan menjaga suplai air bagi sungai-
sungai yang mengalir dibawahnya 
sepanjang musim. 

• Banyaknya sungai yang tetap 

• Seluruh sempadan sungai-sungai yang 
berhulu di kawasan hutan Semenanjung 
Kampar, yaitu S. Kutub, S. Akar, S. 
Jangkang, S. Serkap, S. Turip, S. Sangar, 
S. Serapung, S. Lanus, S. Belat, S. 
Mungkal dengan luas ± 15.400 Ha.   
 

 
 

• Pengelolaan ekosisitem gambut di Semenanjung 
Kampar umumnya dan pengelolaan kawasan 
konservasi dan lindung khususnya adalah 
mengedepankan prinsip kelestarian ekologi/lingkungan 
yang ditunjang oleh prinsip kesejahteraan masyarakat 
dan pemanfaat secara optimal produksi dan jasa 
lingkungan. 

• Pengelolaan ekosistem gambut umumnya dan 
kawasan lindung khususnya sebaiknya dilakukan 
secara terintegrasi/terpadu yang disinergikan dengan 
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mengalir sepanjang musim tersebut 
daapt difungsikan sebagai sekat 
alam yang dapat mencegah 
kebakaran hutan. 

• Penurunan permukaan sungai pada 
musim kemarau, memperlebar luas 
penampang permukaan sungai 
yang dapat berfungsi sebagai sekat 
bakar dan mencegah menjalarnya 
api. 

• Kondisi riparian sungai-sungai di 
Semenanjung Kampar, 
berdasarkan analisis land cover dan 
survey lapang kondisi tutupannya 
masih cukup baik, sehingga 
kawasan tersebut dapat berperan 
sebagai pengendali kebakaran 
hutan dan lahan. 
 
  

tata ruang wilayah dan pola pemanfaatan lahan dalam 
kaitannya dengan rencana pembanguan sosial dan 
ekonomi daerah 

• Pengelolaan Semenanjung Kampar harus 
dilakukan oleh suatu badan khusus (board of trustee) 
yang didukung oleh dan melibatkan para pihak, 
sumberdaya manusia yang handal dan profesional 
serta sumber dana yang memadai.   

• Membangun  suatu sistem manajemen yang adaptif 
yang didasarkan data/informasi ilmiah yang terukur 
yang diambil dengan metode yang baik dan benar. 

• Melakukan sosialisasi secara berkala sehingga 
komitmen perlindungan dan pelestarian Semenanjung 
Kampar khususnya dan kawasan konservasi serta 
kawasan lindung umumnya dapat ditingkatkan 
sehingga target perlindungan dan pelestarian secara 
partisipatif dapat terwujud. 

• Melakukan penataan kembali penggunaan lahan dan 
menyelesaikan konflik antar pemangku kepentingan, 
terutama yang bersinggungan / terletak di dalam 
kawasan konservasi dan/atau lindung. 
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1.  Tipologi masyarakat di 
Semenanjung Kampar adalah 
masyarakat perairan, ketergan-
tung-n terhadap air dan perairan 
sangat tinggi.  Masyarakat pada 
umumnya berdiam di hilir sungai. 

• Seluruh sempadan sungai-sungai yang 
berhulu di kawasan hutan Semenanjung 
Kampar, yaitu S. Kutub, S. Akar, S. 
Jangkang, S. Serkap, S. Turip, S. Sangar, 
S. Serapung, S. Lanus, S. Belat, S. 
Mungkal dengan luas ±   80.617  Ha Ha.   

• Pengelolaan ekosisitem gambut di Semenanjung 
Kampar umumnya dan pengelolaan kawasan 
konservasi dan lindung khususnya adalah 
mengedepankan prinsip kelestarian ekologi/lingkungan 
yang ditunjang oleh prinsip kesejahteraan masyarakat 
dan pemanfaat secara optimal produksi dan jasa 



NKT Temuan HCV Argumen Lokasi dan Luas 
 

Strategi Pengelolaan 
 

Semenanjung Kampar 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ketergantungan terhadap hutan 
termasuk sedang, tidak semua 
kebutuhan dasar dipenuhi dari 
hutan di Semenanjung Kampar. 
Masyarakat mempunyai sumber-
sumber alternatif substitusi dalam 
pemenuhan kebutuhan dasarnya. 

3. Kebutuhan yang tidak tergantikan 
yang berasal dari hutan adalah 
suplai air yang tidak hanya 
dimanfaatkan untuk kebutuhan 
sehari-hari, melainkan juga 
mendukung matapencaharian 
masyarakat di bagian hilir. 

4. Tidak terdapat aturab adat atau 
ulayat terhadap sumberdaya 
hutan, karena pada umumnya 
masyarakatnya sebagian besar 
pendatang. 

5. Hasil hutan yang biasa 
dimanfaatkan adalah kayu untuk 
perumahan, binatang buruan 
termasuk burung, sagu dan getah-
getahan (palaquium dan jelutung) 

 
 
 

6. Ruang kelola sosial masyarakat di 
Desa Teluk Meranti, merupakan 
lahan yang diusulkan oleh 
masyarakat Desa Teluk Meranti 
sebagai hutan cadangan guna 
pemenuhan kebutuhan lahan  
budidaya.  

 
• Luasan ini terintegrasi dengan NKT  41, 

4.2, 
 

• Ruang Kelola Sosial Masyarakat Desa 
Teluk Meranti, lebar dari tepi sungai 
Kampar 3 km ke dalam areal hutan 
Semenanjung Kampar, mulai dari Muara 
Sungai Kutub sampai Muara S. Serkap 
atau seluas 6.097  Ha 

 
 

lingkungan. 
• Pengelolaan ekosistem gambut umumnya dan 

kawasan lindung khususnya sebaiknya dilakukan 
secara terintegrasi/terpadu yang disinergikan dengan 
tata ruang wilayah dan pola pemanfaatan lahan dalam 
kaitannya dengan rencana pembanguan sosial dan 
ekonomi daerah 

• Pengelolaan Semenanjung Kampar harus 
dilakukan oleh suatu badan khusus (board of trustee) 
yang didukung oleh dan melibatkan para pihak, 
sumberdaya manusia yang handal dan profesional 
serta sumber dana yang memadai.   

• Membangun  suatu sistem manajemen yang adaptif 
yang didasarkan data/informasi ilmiah yang terukur 
yang diambil dengan metode yang baik dan benar. 

• Melakukan sosialisasi secara berkala sehingga 
komitmen perlindungan dan pelestarian Semenanjung 
Kampar khususnya dan kawasan konservasi serta 
kawasan lindung umumnya dapat ditingkatkan 
sehingga target perlindungan dan pelestarian secara 
partisipatif dapat terwujud. 

• Melakukan penataan kembali penggunaan lahan dan 
menyelesaikan konflik antar pemangku kepentingan, 
terutama yang bersinggungan / terletak di dalam 
kawasan konservasi dan/atau lindung. 

• Melakukan pemetaan partisipatif bersama dengan 
masyarakat di dalam menetapkan areal NKT 5 dan 
kawasan kelola sosial masyarakat. 

 

• Mengembangkan pola-pola pemanfaatan sumberdaya 
alam potensial sebagai mata pencaharian alternatif 
bagi masyarakat, seperti perikanan baik tangkap 
maupun budidaya, pemanfaatan hasil hutan bukan 
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kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. 

 

• Melakukan sosialisasi secara rutin berkala kepada 
masyarakat di tiap-tiap desa mengenai arti penting 
areal-areal yang termauk dalam kategori NKT 5. 

 

• Mengembangkan tanaman kehidupan di ruang kelola 
sosial masyarakat sesuai dengan keinginan 
masyarakat sebagai sumber pendapatan keluarga 
jangka panjang. 
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7.  Menurut  sejarah kerajaan di Riau, 
Semenanjung Kampar merupakan 
bagian dari 2 (dua) Kerajaan yaitu 
Kerajaan Siak dan Kerajaan 
Pelelawan (Thamrin, H, 2009).  
Bukti dan fakta sejarah mengenai 
kerajaan tersebut banyak 
ditemukan di Siak maupun 
Pelelawan, yaitu berupa istana, 
masjid dan makam anggota 
kerajaan serta petilasan-petilasan 
yang saat ini menjadi obyek-obyek 
wisata sejarah di Siak dan 
Pelelawan 

8. Berdasarkan hasil penilaian 
kawasan NKT 6, dimana 
dijelaskan dalam Panduan 
Identifikasi KBKT di Indonesia 
bahwa kawasan yang 
diidentifikasikan sebagai NKT 6 
adalah suatu kawasan dimana 
budaya masyarakat tempatan 
mempunyai keterkaitan yang 
sangat erat dan memiliki aturan-
aturan adat dengan bentang alam 
yang ada. 

9. Kawasan yang diidentifikasi 
sebagai NKT 6 tersebut memiliki 
nilai-nilai yang mendasari perilaku 
kolektif dari anggota masyarakat 

 

10. Sebaran situs arekeologi yang 
ditetapkan sebagai salah satu indikator 
NKT 6 memang banyak ditemukan di 
Semenanjung Kampar, yaitu berupa 
istana, kuburan raja, masjid dan 

Absent NKT 6  
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petilasan bangsawan.  Namun demikian 
situs-situs arkeologi bernilai sejarah 
tersebut tidak terdapat di dalam 
kawasan hutan dan mempunyai 
keterkaitan dengan masyarakat yang 
bermukim di desa-desa di Semenanjung 
Kampar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


