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1. Latar Belakang
Investasi dengan memanfaatkan lahan 

berskala besar, seperti pembangunan PLTA, 
terkadang kerap dipandang negatif oleh banyak 
pemangku kepentingan, dikarenakan pengalaman 
yang berlangsung di masa lalu. Keterbatasan 
informasi kepada publik, baik dari pemerintah 
maupun pihak pengaju kegiatan, menjadi penyebab 
sentimen negatif. Kondisi ini semakin diperburuk 
oleh rendahnya keterlibatan masyarakat di dalam 
kegiatan pembangunan tersebut. Dalam banyak 
kejadian, perbedaan pandangan menyangkut 
kemanfaatan, dampak dan resiko sebuah kegiatan 
pembangunan, tidak dijembatani dengan arif. Dan 
tidak jarang, ada pihak-pihak yang memanfaatkan 
keadaan tersebut untuk mencari keuntungan 
sepihak.

Memperhatikan kondisi terakhir yang 
berlangsung dalam pembangunan PLTA NSHE, 
Forest for Life Indonesia (FFLI) memiliki 
keprihatinan mengenai perbedaan pandangan 
mengenai kemanfaatan dan dampak proyek ini 
pada lingkungan dan keberlanjutan satwa liar 
dilindungi di kawasan terdampak pembangunan 
tersebut. Sebagai sebuah lembaga non pemerintah, 
bermaksud memfasilitasi penanganan beberapa 
isu terkait pembangunan PLTA ini, di antaranya:
1. Distorsi informasi disebabkan oleh beberapa 

lembaga yang tidak memiliki data akurat 
mengenai rencana pembangunan yang akan 
dilaksanakan, yang kemudian melakukan 
kampanye penentangan pembangunanya.

2. Peningkatkan keterlibatan masyarakat dalam 
upaya meningkatkan kohesivitas antara 

perusahaan dan masyarakat terdampak 
terkait dengan peningkatan kesadartahuan 
pada satwa liar dan dilindung, penanganan 
konflik satwa liar dan dilindungi dengan 
manusia, serta dukungan pada potensi 
ekonomi masyarakat.

3. Mewujudkan kemanfaatan perusahaan dari 
kegiatan usahanya kepada masyarakat 
dalam membantu pemberdayaan di wilayah 
terdampak.

Kegiatan-kegiatan yang ditawarkan di dalam 
proposal ini merupakan langkah awal untuk 
membangun fondasi bagi terbentuknya mekanisme 
dukungan konservasi secara berkelanjutan, 
yang di masa mendatang akan pula melibatkan 
kegiatan usaha berbasis lahan yang ada dan 
cakupannya hingga tingkat bentang lahan Batang 
Toru. Mekanisme ini diharapkan dapat berbentuk 
kelembagaan lokal yang dimandatkan untuk 
mengelola pendanaan dari komitmen kegiatan 
usaha secara strategis, terbuka, dan akuntabilitas. 
Lembaga ini juga diharapkan dapat membantu 
peningkatan kapasitas lembaga lokal, seperti: 
LSM/CSO lokal, pengusaha, BUMDes dan koperasi 
lokal, kelompok masyarakat dan/atau individu, baik 
dalam pengelolaan kegiatan maupun keuangan. 
Dalam mewujudkan kelembagaan pengelola 
dukungan konservasi secara berkelanjutan, PLTA 
NSHE dapat pula menjadi pioner dalam mengajak 
kegiatan usaha lainnya mewujudkan kemitraan 
publik swasta (public private partnership).
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3. Pendekatan 
Umum

Pendekatan umum dalam 
pelaksanaan kegiatan di dalam 
proposal ini (yang akan pula 
men-jadi pendekatan pada 
lembaga pengelola dukungan 
konservasi secara berkelanjutan 
di masa mendatang) adalah:
1. Mengedepankan kemitraan 

dan kolaborasi para pihak.
2. Meningkatkan kapasitas 

lembaga lokal.
3. Non partisan
4. Mendorong partisipasi para 

pihak.
5. Transparansi dalam penge-

lolaan kegiatan dan keuangan

2. Tujuan 
Tujuan umum dari proposal ini 

adalah meningkatkan keterlibatan 
para pihak dan publik secara 
umum dalam perlindungan dan 
konservasi satwa liar dilindungi di 
dalam kawasan terdampak proyek 
PLTA NSHE, dengan beberapa tujuan 
khusus, diantaranya:
1. Meningkatkan upaya penanganan 

konflik satwa di areal terdampak 
dan sekitarnya

2. Meningkatkan pengetahuan 
dan keterlibatan masyarakat 
dalam konservasi satwa liar dan 
rehabilitasi/pengayaan habitat

3. Meningkatkan kemanfaatan 
keberadaan satwa liar pada 
ekonomi masyarakat di sekitar 
areal terdampak

4. Membentuk dan mengelola 
clearing house independen 
bersama Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kementerian 
L i n g k u n g a n  H i d u p  d a n 
Kehutanan Aek Nauli mengenai 
konflik tanaman dan satwa liar 
dilindungi dan perkembangan 
penangganannya.

5. Mempersiapkan kelengkapan 
kelembagaan lokal pengelola 
pendanaan dari komitmen 
kegiatan usaha di Bentang Lahan 
Batang Toru.

https://orangutantrekkingtours.com/#iLightbox[gallery-rw-1]/2
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4. Target Capaian Kunci
Adapun target-target capaian kunci yang hendak 

dicapai dari inisiatif ini adalah:
1. Tersedianya dokumen laporan beserta peta lokasi-

lokasi rawan konflik dan membutuhkan pengayaan 
vegetasi di wilayah terdampak.

2. Terbangun, tersosialisasikan dan beroperasinya 
satu pos pemantau di sekitar lokasi terdampak.

3. Terlatihnya 20 orang aparat desa mengenai dasar 
pengamanan hutan dan pananganan konflik satwa 
dan manusia.

4. Terlaksananya patroli berdasarkan jadwal yang 
disepakati.

5. Beroperasinya perpustakaan anak keliling 
berdasarkan jadwal yang direncanakan.

6. Terdapat 1000 pohon yang ditanam dan dilakukan 
perawatan dalam program adopsi, dengan target 
80% pohonnya dapat bertahan hidup hingga tahun 
ke-3

7. Berjalannya satu sekolah lapang pusat nursery 
komunitas.

8. Tersedia dan berjalannya satu tempat demonstrasi 
ternak komunitas yang dikelola BUMDes (kandang 
higienis dengan 5 ekor sapi dan 20 ekor kambing).

9. Berlangsungnya produksi pupuk cair dan padat 
dari kotoran sapi. 

10. Tersedianya dokumen berisi: kajian alternatif detail 
paket ekowisata, sistem pelibatan masyarakat 
dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat 
dalam pengembangan paket wisata, informasi 
operator dan jejaring ekowisata potensial, serta 
alternatif biaya paket wisata ke lokasi terdampak 
dan rekomendasi strategi promosi dan penjualan.

11. Terlaksananya 7 kali uji kelayakan paket oleh 
wisatawan.

12. Tersedianya mekanisme transparansi mengenai 
pelaporan pertumbuhan pohon yang diadopsi pada 
adopter.

13. Tersedianya dokumen strategi komunikasi dan 
menjadi pedoman pengelola sosial media.

14. Terbentuk dan beroperasinya sebuah tim sosial 
media.

15. Terlaksananya strategi komunikasi dan target-
target kegiatannya.

16. Tersedianya revisi rencana aksi konservasi Bentang 
Lahan Batang Toru.

17. Tersedianya rancangan kelembagaan lokal 
pengelola pendanaan berkelanjutan.
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5.1. Peningkatan Upaya Penanganan 
Konflik Satwa di Areal Terdampak dan 
Sekitarnya

Kondisi konflik satwa dan manusia di kawasan 
sekitar areal terdampak telah berlangsung 
sejak lama dengan intensitas menengah, namun 
tidak terpantau dengan baik. Konflik yang paling 
sering terjadi adalah gangguan satwa liar sebagai 
hama di areal perkebunan campur masyarakat. 
Utamanya, pada musim berbuah dari tanaman 
ekonomis masyarakat yang digemari satwa 
liar, seperti: durian, petai dan jengkol. Sejak 
beroperasinya PLTA NSHE, konflik satwa yang 
berlangsung sering dihubung-hubungkan secara 
langsung pada proses pembangunan, tanpa 
dilakukan analisis yang memadai. Pada sub bab 
berikut diuraikan kegiatan yang hendak dilakukan 
untuk meningkatkan upaya penanganan konflik 
satwa liar dan manusia.

5.1.1. Melakukan identifikasi lokasi-
lokasi rawan konflik dan membutuhkan 
pengayaan vegetasi

Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan 
tim peneliti dari Balitbang KLHK dan BBKSDA 
Sumatera Utara melalui serangkaian diskusi 
terfokus dengan masyarakat di sekitar wilayah 
terdampak. Setidaknya 8 kali diskusi terfokus, 
dengan peserta 20-25 orang yang diharapkan 
dapat mewakili kelompok kepentingan di tingkat 
desa, seperti: pemerintah desa, hatobangon (tetua 
kampung), naposo nauli bulung (generasi muda), 
kelompok perempuan, dsb-nya. Hasil sintesis dari 
diskusi terfokus kemudian akan dikonsolidasikan 
di dalam sebuah lokakarya sehari, yang diikuti 
oleh perwakilan desa, institusi pemerintah desa, 
PLTA NSHE dan para pihak lainnya. Hasil akhir 
dari proses ini adalah peta lokasi, jenis tanaman 
yang hendak dilakukan dalam pengayaan, serta 
metode pengayaan yang disepakati.

5.1.2. Membangun pos pemantauan di 
sekitar lokasi terdampak dengan 
pelibatan aparat BBKSDA dan Balitbang 
Aek Nauli

Sebagai upaya memperpendek rantai 
pemantauan terjadinya konflik satwa dan 
manusia, pembangunan pos pemantauan menjadi 

penting dilakukan dalam menampung pengaduan 
masyarakat. Pos ini sebaiknya dikelola oleh 
BBKSDA dan Balitbang Aek Nauli, sehingga upaya 
solutif atau klarifikasi dapat dilaksanakan. Untuk 
mendukung penanganan pengaduan, pos ini harus 
dilengkapi prosedur operasi standar. Data dan 
informasi pengaduan kemudian akan dianalisis 
secara berkala oleh Balitbang KLHK untuk dapat 
merumuskan rekomendasi strategi, program 
atau kebijakan yang dibutuhkan untuk perbaikan 
di masa mendatang.

5.1.3. Melakukan pelatihan dasar 
pengamanan hutan dan pananganan 
konflik satwa dan manusia kepada 
aparat desa di sekitar areal terdampak

Peningkatan kapasitas pada aparat desa di 
sekitar areal terdampak sangat dibutuhkan, 
utamanya dalam penanganan awal dan 
menyampaikan informasi pada sistem pendukung 
yang ada. Pelatihan dilakukan berdasarkan 
prosedur operasi standar yang ada, pengenalan 
aturan dan perlindungan hukum terkait pengaman 
hutan dan konflik satwa dan manusia. Jika 
dimungkinkan dilakukan secara bersama dengan 
Badan Pendidikan dan Pelatihan KLHK Siantar, agar 
dapat direplikasikan di masa mendatang. Pelatihan 
akan dilakukan sebanyak dua gelombang, dimana 
setiap gelombangnya diikuti 20 orang peserta. 
Setiap gelombang akan dilakukan dua tahapan, 
yakni: tahapan dasar dan tahapan lanjutan.

5.1.4. Melakukan patroli bersama pada 
kawasan-kawasan rawan gangguan 
dan konflik

Kegiatan ini dilakukan agar para peserta 
pelatihan pengaman hutan dan konflik satwa dan 
manusia dapat mempraktekan pengetahuannya. 
Jadwal dan rute patroli dapat disepakati 
bersama antara kelompok masyarakat dan 
petugas BBKSDA. Dalam pelaksanaan patroli, 
petugas patroli diwajibkan mengisi pelaporan 
hasil patroli yang sudah dipersiapkan. Data hasil 
pelaporan patroli ini kemudian akan pula dianalisis 
secara berkala oleh Balitbang KLHK untuk dapat 
merumuskan rekomendasi strategi, program 
atau kebijakan yang dibutuhkan untuk perbaikan 
di masa mendatang.

5. Kegiatan
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5.2. Peningkatkan Pengetahuan dan 
Keterlibatan Masyarakat dalam 
Konservasi Satwa Liar dan Rehabilitasi/
Pengayaan Habitat

Satwa liar yang ada masih dipandang oleh 
sebagian besar masyarakat yang bermukim 
di areal terdampak proyek PLTA NSHE sebagai 
penganggu/hama, karena rendahnya pemahaman 
akan kemanfaatannya. Kemanfaatan ekologis yang 
diberikan satwa liar masih belum terelaborasi 
dengan baik pada segenap lapisan masyarakat. 
Belum terciptanya hubungan ekonomi yang 
dirasakan oleh masyarakat dari keberadaan 
satwa liar memperburuk keadaan ini. Untuk itu, 
FFLI mencoba membangun model peningkatan 
pengetahuan dan juga pemberdayaan masyakat, 
yang nantinya dapat menjadi pembelajaran 
mengenai kedua hal tersebut di masa datang. Pada 
sub bab berikut diuraikan kegiatan yang hendak 
dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan 
keterlibatan masyarakat dalam konservasi satwa 
liar dan rehabilitasi/pengayaan habitat.

5.2.1. Penyiapan dan operasionalisasi 
perpustakaan anak keliling dan 
penyebaran informasi konservasi

Penanaman pengetahuan mengenai konservasi 
kepada anak-anak dan generasi muda menjadi 
kelompok target yang efektif untuk meningkatkan 
kesadaran konservasi di masyarakat. Hal ini 
dapat diwujudkan melalui mendekatkan materi 
bacaan dan informasi konservasi, yakni dengan 
operasionalisasi perpustakaan keliling. Unit 
perpustakaan keliling akan dilengkapi oleh 
buku-buku, perangkat audio visual, perangkat 
pendukung edukasi dan dua orang fasilitator 
belajar dan bermain. Target grup yang disasar 
adalah anak-anak dengan usia 4 hingga 12 
tahun. Perpustakaan keliling beroperasi setiap 
hari dengan berpindah setiap harinya, dimana 
di setiap tempat akan bertahan selama 4 hingga 
5 jam. Fasilitator belajar dan bermain akan 
membangun dan membimbing anak-anak yang 
mendatangi fasilitas ini untuk belajar bersama. 
Selain berfungsi sebagai perpustakaan keliling, 
fasilitas ini juga akan berperan menyebarluaskan 
informasi kepada masyarakat umum menyangkut 
pengetahuan konservasi, kegiatan pembangunan 
pemerintah dan/atau investasi yang ada, namun 
tetap menjaga prinsip non-partisan dan tidak 
berpotensi konflik.

5.2.2. Membangun diskusi model adopsi 
pohon dan keterlibatan anak/remaja 
dalam perawatannya

Dalam kegiatan rehabilitasi dan pengayaan 
habitat, sebagai upaya meningkatkan kepedulian 
anak/remaja pada hutan, FFLI akan mencoba 
mengembangkan model adopsi pohon dengan 
sasaran pemelihara pohonnya adalah anak/
remaja. Pada tahap model, biaya adopsi akan 
dibebankan ke insiatif ini (yang bersumber dari 
PLTA NSHE), namun di masa mendatang, jika 
model ini dpandang berhasil dapat juga diperoleh 
dari sumber pendanaan lain, seperti: neutalisasi 
karbon, CSR, dan sebagainya. Besar biaya adopsi 
akan meliputi biaya bibit, pupuk dan perawatan. 
Dana per pohon perawatannya diharapkan 
dapat menjaminkan kehidupan pohon hingga 
5 tahun. Perawatan pohon-pohon yang masuk 
dalam program adopsi akan dirawat oleh anak/
remaja, dimana mereka akan diberikan insentif 
perawatannya. Pemberian insentif dilakukan 
setiap tahun berdasarkan performa pohon yang 
berhasil dirawatnya dan dibayarkan di akhir tahun. 

5.2.3. Operasionalisasi pusat nursery 
komunitas

Bibit yang akan digunakan untuk progam adopsi 
pohon akan dikembangkan melalui pengembangan 
pusat nursery komunitas, dimana jenis bibit akan 
berasal dari sumber lokal. FFLI akan memfasilitasi 
sekolah lapang pengembangan nursery komunitas 
dan penyiapan fasilitasnya. Bibit dari hasil dari 
pusat nursery akan dibeli oleh progam adopsi 
dan/atau diperjualbelikan pada pihak lainnya.

5.2.4. Inisiasi pengembangan ternak, 
pupuk organik dan praktek pertanian 
organik mendukung ekowisata dan 
pengayaan habitat

Ketersediaan pupuk yang murah dan ramah 
lingkungan menjadi sebuah pendukung dalam 
kegiatan pengayaan habitat, utamanya untuk 
dapat menjaminkan tanaman yang ditanam atau 
bibit yang disemai agar dapat tumbuh dengan 
baik. Pupuk organik dapat dikembangkan dari 
limbah ternak, seperti sapi dan kambing. Selain 
digunakan untuk untuk mendukung pengayaan 
habitat, pupuk organik yang dihasilkan dapat pula 
dimanfaatkan bagi pertanian lainnya yang ada, 
yang nantinya produk pertanian akan dikonsumsi 
oleh masyararakat secara langsung, wisatawan 
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atau diperjualbelikan. Kegiatan pengembangan 
pertanian organik yang dilaksanakan dapat pula 
menjadi salah satu atraksi wisata alternatif yang 
hendak dikembangkan. 

5.3. Peningkatkan Kemanfaatan 
Keberadaan Satwa Liar pada Ekonomi 
Masyarakat di Sekitar Areal Terdampak

Hingga saat ini kemanfaatan keberadaan satwa 
liar pada ekonomi masyarakat di sekitar areal 
terdampak masih kurang dirasakan. Padahal 
untuk membangun rasa memiliki dan kemauan 
masyarakat melindungi suatu sumber daya 
alam, kunci utamanya adalah bagaimana mereka 
memperoleh manfaat ekonomi, yang dapat 
saja kepada individu maupun secara kolektif. 
Mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh 
kawasan terdampak dan di sekitarnya, FFLI dengan 
dukungan lembaga mitra yang berpengalaman 
berencana membantu mengembangkan ekowisata 
terbatas di kawasan ini. Secara kuantitas 
wisatawan yang ditargetkan tidak lah banyak, 
namun kemanfaatan ekonomi yang diberikannya 
memadai untuk menumbuhkan rasa memiliki 
masyarakat, sehingga segmentasi konsumen yang 
disasar adalah kelompok dengan karakteristik 
spesifik yang memiliki kesadaran lingkungan tinggi 
dan bersedia mengeluarkan biaya lebih untuk 
memperolehnya. Pada sub bab berikut diuraikan 
kegiatan perencanaan dan implementasi ekowisata 
yang hendak dilakukan untuk meningkatkan 
kemanfaatan keberadaan satwa liar pada ekonomi 
masyarakat di sekitar areal terdampak.

5.3.1. Kajian kebutuhan penyiapan 
alternatif paket wisata potensial 

Terdapat beberapa atrasi wisata potensial yang 
dapat dikembangkan, diantaranya: 
1. Observasi orangutan, yakni sebuah atraksi 

yang mengajak wisatawan untuk mengobsevasi 
keberadaan orangutan alam. Para wisatawan 
dikenalkan dengan metode observasi, pengisian 
data observasi, pendugaan kelas dan umur 
sarang, selain juga akan diperkenalkan dengan 
kebiasaan hidup orangutan di alam. Lokasi 
potensial untuk melakukan paket wisata ini 
adalaha areal agroforestri di antara Sungai 
Batangtoru dan Jalan lintas Marancar-Sipirok, 
yang diperkirakan ada 5-7 individu orangutan. 
Guide yang akan melakukan pendampingan 
merupakan anggota tim patroli hutan yang 
telah dilatih dan generasi muda dari desa-

desa terdampak yang memiliki kemampuan 
berkomunikasi dengan baik.

2. Wisata tali air dan budaya Tapanuli Selatan, 
yang akan mengeksplorasi sejarah, tata nilai 
dan praktek dari sebuah sistem pengelolaan air 
yang dikenal sebagai jago bondar. Wisatawan 
akan diajak untuk mendaki (hicking) menyusuri 
saluran irigasi, melihat batu yang dipahat 
oleh nenek moyang komunitas hatabosi untuk 
mengalirkan air, serta berjalan menyusuri 
sawah-sawah yang dialiri beserta pintu air 
dan cara pembagiannya. Diskusi dengan 
hatobangon dan mantri bondar akan juga 
dilakukan untuk memberikan kesempatan pada 
wisatawan dalam menggali nilai adat istiadat 
setempat.

3. Permandian air panas/belerang, yang ada di 
beberapa tempat di areal terdampak dapat 
dikembangkan sebagai tempat jacuzi alami 
dengan pemberian informasi yang memadai 
mengenai kandungan, kegunaan dan informasi 
vulcanografi.

4. Advanture drone flight dapat dikembangkan 
sebagai alternatif paket wisata, terutama 
dengan berkembangnya komunitas penggemar 
dan kompetisi drone. Kawasan lembah Sungai 
Batangtoru, hutan di pegunungan bukit barisan 
dan kaldera gunung berapi daat menjadi spot-
spot menarik untuk para pengemar drone.

5. Pertanian organik yang dilakukan oleh 
masyarakat dapat menjadi tambahan 
alternatif paket wisata. Paket ini diharapkan 
dapat menambah pengetahuan wisatawan 
mengenai kegiatan pertanian dan penghidupan 
masyarakat yang hidup di tropika.

Dalam melaksanakan kajian penyiapan alternatif 
paket wisata potensial, diharapkan dapat 
memberikan rekomenasi mengenai kesiapan 
paket dan rencana aksi percepatannya, kebutuhan 
perbaikan infrastruktur dasar, moda transportasi, 
perkiraan detil paket dan waktu, kebutuhan 
penguatan kapasitas, sistem pelibatan masyarakat 
desa, dsb-nya, menyangkut hal-hal teknis. Kajian 
ini diharapkan dapat menjadi pedoman dasar yang 
bagi lembaga pengelola ekowisata masyarakat 
di masa mendatang yang ada dibentuk di masa 
mendatang.
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5.3.2. Kajian pasar potensial dan 
strategi harga paket dan membangun 
koneksitas paket dengan lokasi wisata 
lainnya

Kegiatan kajian pasar dilakukan dengan 
memperoleh masukan dari operator dan jejaring 
ekowisata yang ada di tingkat nasional dan 
regional. Tim studi dapat mewawancarai dan/atau 
melakukan diskusi terfokus dengan mereka. Untuk 
mengembangkan potensi pasar, tim studi juga 
diharapkan dapat mempertimbangkan koneksitas 
paket yang dikembangkan dengan lokasi wisata 
lainnya di sekitar areal terdampak, seperti: Sipirok 
dan Simago-mago, Aek Godang dan Barumun 
Sanctuary, Danau Toba dan Hutaginjang, Sibolga 
dan Pandan. 

5.3.3. Penyiapan komunitas dan guide, 
serta infrastruktur ekowisata lainnya

Berdasarkan hasil dan masukan studi kajian 
kebutuhan dan juga potensi pasar, dilakukan 
pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas, 
penyediaan infrastruktur dan peralatan wisata. 
Kegiatan penyiapan ini juga meliputi penyiapan 
strategi komunikasi ke pasar potensial dan saluran 
informasi, seperti: laman/website, media sosial, 
dsb-nya. Informasi yang disampaikan, selain 
menggunakan Bahasa Indonesia dan Inggris, 
juga sebaiknya menggunakan beberapa bahasa, 
seperti: Korea, Jepang dan Spanyol.

5.3.4. Test paket dan uji kelayakan jual 
dan operasional

Sebelum paket-paket wisata yang dikembangkan 
dijual ke publik, perlu dilakukan uji kelayakan 
dengan menggundang beberapa operator 
wisata mitra, baik dari lokal maupun regional. 
Harapannya, mereka dapat memberikan masukan 
untuk perbaikan dan membangun koneksitas 
mereka dengan kawasan terdampak, sehingga 
mereka dapat menawarkan dan menjelaskan paket 
wisata di areal terdampak dengan baik.

5.3.5. Koneksitas dengan adopsi pohon 
dan denetralisasi karbon

Di masa mendatang, setelah ekowisata yang 
dikembangkan dapat menghadirkan wisatawan 
rutin, para wisatawan yang berkunjung dapat 
ditawarkan untuk mengikuti adopsi pohon, sebagai 
bagian dari denetralisasi karbon yang mereka 
keluarkan saat melakukan wisata tersebut. 

Pengadopsi pohon akan diberikan sertifikat adopsi 
saat pertama kali melakukan adops dan akan 
diinformasikan perkembangan tanaman yang 
diadopsinya setiap tahun hingga umur 5 tahun. 
Melalui sistem adopsi pohon ini, pengadopsi 
berpotensi untuk datang kembali ke lokasi ini pada 
masa mendatang.

5.4. Membentuk dan Mengelola Clearing 
House Independen bersama Balitbang 
Aek Nauli mengenai Konflik TSL dan 
Perkembangan Penangganannya

Perkembangan isu konflik dan kegiatan 
konservasi satwa liar dilindungi di areal terdampak 
perlu diinformasikan ke publik secara rutin melalui 
sebuah mekanisme clearing house. Informasi ini 
hendaknya disampaikan oleh pihak yang netral, 
sehingga dapat dipercaya oleh publik. FFLI 
menggandeng Balitbang KLHK Aek Nauli dalam 
mengelola clearing house ini. Pada sub bab berikut 
diuraikan kegiatan yang hendak dilakukan untuk 
meningkatkan membentuk dan mengelola clearing 
house independen.

5.4.1. Penyusunan strategi komunikasi 
bersama para pihak

Strategi komunikasi mengenai kemanfaatan 
clearing house perlu disusun melalui proses 
partisipatif dan konsultatif bersama para pihak 
yang ada. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan 
melibatkan konsultan ahli yang memahami 
fasilitasi penyusunan strategi komunikasi. 

5.4.2. Penyiapan platform on line 
sebagai media komunikasi ke publik dan 
pembentukan tim sosial media

Platform online yang terkoneksi dengan sosial 
media akan menjadi saluran informasi ke publik. 
Agar dapat terus memantau perkembangan media 
yang ada, maka untuk mendukungnya harus pula 
merekrut beberapa orang untuk menjadi tim 
sosial media. Informasi yang disampaikan oleh tim 
sosial media, harus memenuhi kaidah jurnalistik 
yang baik dan tidak melanggar hukum. Informasi 
yang disampaikan tim sosial media harus tidak 
menimbulkan kontroversi, jika ada informasi yang 
dipandang mengancam dan telah melewati aturan, 
maka tim sosial media berkewajiban mencatat dan 
melaporkannya kepaa tim advokasi hukum (yang 
ditunjuk oleh perusahaan NSHE).
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5.4.3. Lokalatih bersama media di 
Sumatera Utara untuk isu konservasi 
satwa liar dilindungi

Untuk membangun hubungan yang baik dengan 
jejaring media, FFLI akan mencoba melakukan 
serangkaian lokalatih bersama media, dengan 
membahas isu-isu terkait konservasi dan 
pemberdayaan terdampak pembangunan PLTA 
NSHE. Para pimpinan redaksi/editor senior 
dari media yang ada akan diminta menjadi tim 
fasilitator lokalatih, sementara peserta akan 
direkrut dari media mitra dan organisasi pers 
mahasiswa yang ada.

5.4.4. Menjaga hubungan komunikasi 
dengan media lokal

Dalam upaya menjaga hubungan komunikasi 
dengan media lokal, dapat dilakukan melalui 
kunjungan media ke lokasi terdampak dan 
kopi sore rutin dengan media di Medan. Pada 
tahapan awal dan jika terdapat isu atau liputan 
yang kurang akurat, fasilitasi media lokal ke 
lokasi terdampak dapat menjadi strategi efektif 
untuk menyampaikan informasi yang sejatinya. 
Sementara kopi sore rutin dapat membangun 
hubungan pertemanan dengan kalangan media, 
sehingga saat terdapat berita mengenai satwa liar 
dan pembangunan di Batangtoru, clearing house 
akan menjadi referensi utama ataupun dimintakan 
klarifiasinya sejak awal.

5.4.5. Safari rutin ke media nasional/
internasional di Jakarta.

Dalam membangun hubungan dengan media 
nasional dan internasional yang berada di Jakarta, 
clearing house akan mengadakan safari rutin 
ke media-media tesebut. Clearing house akan 

menginformasikan keberadaannya, latar belakang 
pembentukannya, penjelasan awal megenai PLTA 
NSHE, dan kontak person yang dapat dihubungi 
oleh mereka untuk mengkonfirmasi atau 
mengklarifikasi berita seputaran satwa liar dan 
pembangunan PLTA NSHE.

5.5. Mempersiapkan kelengkapan 
kelembagaan lokal pengelola pendanaan 
dari komitmen kegiatan usaha di Bentang 
Lahan Batang Toru

5.5.1. Revisi rencana aksi konservasi 
Bentang Lahan Batang Toru

Rencana konservasi hutan di Bentang Lahan 
Batang Toru pernah disusun atas fasilitasi 
Orangutan Conservation Service Program-USAID 
pada 2010, namun rencana tersebut membutuhkan 
revisi, utamanya untuk perbaharuan informasi 
dan penggalian kembali aspirasi para pihak yang 
ada. Rencana ini nantinya akan menjadi acuan bagi 
lembaga pengelola pendanaan untuk menentukan 
skala prioritas dukungan yang akan diberikan, 
sehingga dapat meningkatkan transparansi dan 
partisipasi pada pelaksanaan program di masa 
mendatang.

5.5.2. Perancangan kelembagaan lokal 
pengelola pendanaan berkelanjutan

Terdapat beberapa bentuk rancangan 
kelembagaan pengelolaan pendanaan berkelan-
jutan yang dapat dijadikan model atau contoh 
untuk diterapkan di Bentang Lahan Batang 
Toru. Pembelajaran dari lembaga sejenis ini 
perlu dipahami oleh para pihak, sehingga dapat 
mengidentifikasi model atau modifikasi model yang 
sesuai untuk diterapkan.

http://www.four-paws.us/files/USA/Signe_and_Saragih.jpg

Proposal Peningkatan Kapasitas para pihak dalam Penanganan Konflik Konservasi Orangutan 
pada areal terdampak Proyek PLTA NSHE di Bentang Lahan Batang Toru,  

Tapanuli Selatan, Sumatera Utara
11



6. Strategi 
Implementasi

Dalam pelaksanaan kegiatan, FFLI akan 
melakukannya dengan kemitraan bersama 
pada pihak lain, dengan harapan model kerja 
sama ini dapat menjadi modalitas pembelajaran 
bagi lembaga pendanaan konservasi lokal yang 
hendak dipersiapkan di masa mendatang. Potensi 
lembaga dan kerja sama kemitraan yang akan 
dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan 
di dalam proposal ini dapat dilihat pada Lampiran 
2. Ada beberapa bentuk kemitraan yang ada 
dibangun, diantaranya:
1. Kemitraan dengan institusi pemerintah, seperti; 

BBKSDA, Badan Penelitian Kehutanan dan 
Lingkungan Hidup Teluk Nauli.

2. Kemitraan dengan lembaga swadaya 
masyarakat lokal dan nasional yang memiliki 
fokus pengembangan yang sejalan dengan 
kegiatan yang direncanakan.

3. Kemitraan dengan Badan Usaha Milik Desa di 
sekitar kawasan terdampak, yang memiliki 
kegiatan dan rencana kegiatan sejalan dengan 
kegiatan yang direncanakan.

4. Kemitraan dengan Perguruan Tinggi yang 
memiliki kapasitas dan fokus pengembangan 
yang sejalan dengan kegiatan yang 
direncanakan.

7. Pengorganisasian 
Kegiatan

Pada pelaksanaan program, FFLI akan 
membentuk sebuah manajemen pengelola 
kegiatan yang akan dipimpin oleh seorang 
Direktur Proyek, dengan 4 (empat) orang staf 
pendukung, diantaranya: Koordinator Lapangan, 
Koordinator Keuangan dan Hibah, Staf Keuangan 
dan Staf Hibah. Manajemen pengelola kegiatan 
dimungkinkan merekrut beberapa konsultan 
dalam membantu program, terutama menyangkut 
hal teknis dan peningkatan kapasitas pada mitra 
kerja yang mengimplementasikan program di 
lapangan.

8. Kebutuhan Pendanaan
Kegiatan yang direncanakan membutuhkan 

pembiayaan sekitar Rp.15.625.125.000, dengan 
distribusi kebutuhan pendanaan, yakni: di Tahun 
Pertama sebesar Rp.5.641.575.000, Tahun 
Kedua sebesar Rp.5.125.400.000 dan Tahun 
Ketiga sebesar Rp.4.858.150.000.

9. Penutup
Demikian proposal ini dipersiapkan dan 

disampaikan kepada PLTA NSHE, untuk dapat 
kiranya dipertimbangkan dan didiskusikan. Atas 
kesempatan, perhatian, dukungan dan kerja 
samanya yang baik selama ini, perkenankan kami 
menghaturkan terima kasih.

Bogor,   November 2018

Forest for Life Indonesia

Dr. Hadi S. Pasaribu 
Chairman
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Lampiran 1. Kerangka Logis Program

Tujuan Umum: Meningkatkan keterlibatan para pihak dan publik secara umum dalam perlindungan dan 
konservasi satwa liar dilindungi di dalam kawasan terdampak proyek PLTA NSHE

No. Kegiatan Target Keluaran

1 Tujuan I: Meningkatkan upaya penanganan konflik satwa di areal terdampak dan sekitarnya

1. Melakukan identifikasi lokasi-lokasi 
rawan konflik dan membutuhkan 
pengayaan vegetasi

• Terlaksananya 8 kali FGD konsultasi dengan para pihak di tingkat desa di 
wilayah terdampak

• Terlaksananya 1 kali lokakarya multipihak sintesa hasil identifikasi
• Dokumen laporan beserta peta lokasi-lokasi rawan konflik dan 

membutuhkan pengayaan vegetasi di wilayah terdampak

2. Membangun pos pemantauan di sekitar 
lokasi terdampak dengan pelibatan 
aparat BBKSDA dan Balitbang Aek 
Nauli;

• Terbangun, tersosialisasikan dan beroperasinya satu pos pemantau di sekitar 
lokasi terdampak

• Terbangun dan berjalannya prosedur operasi standar penanganan pengaduan 
dan informasi di pos pemantauan

• Dokumen analisis dan rekomendasi dari pelaksanaan pos pemantauan 
terpublikasi secara rutin (per empat bulan)

3. Melakukan pelatihan dasar 
pengamanan hutan dan pananganan 
konflik satwa dan manusia kepada 
aparat desa di sekitar areal terdampak

• Tersedianya kurikulum dan program pelatihan dasar pengamanan hutan dan 
pananganan konflik satwa dan manusia

• Dilaksanakannya dua tahap pelatihan dasar pengamanan hutan dan 
pananganan konflik satwa dan manusia

• Terlatihnya 20 orang aparat desa mengenai dasar
• pengamanan hutan dan pananganan konflik satwa dan manusia

4. Melakukan patroli bersama pada 
kawasan-kawasan rawan gangguan 
dan konflik

• Terlaksananya patroli berdasarkan jadwal yang disepakati
• Dokumen laporan patroli dan rekomendasi penanganannya disampaikan ke 

para pihak terkait

2 Tujuan II:  Meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam konservasi satwa liar 
dan rehabilitasi/pengayaan habitat

5. Penyiapan dan operasionalisasi 
perpustakaan anak keliling dan 
penyebaran informasi konservasi

• Tersedia unit perpustakaan keliling beserta perlengkapannya
• Tersedianya buku kumpulan permainan anak untuk referensi fasilitator
• Beroperasinya perpustakaan anak keliling berdasarkan jadwal yang 

direncanakan
• Target minimal 200 orang anak berkunjung ke perpustakaan keliling setiap 

bulannya

6. Membangun diskusi model adopsi 
pohon dan keterlibatan anak/remaja 
dalam perawatannya

• Terdapat model dan aturan adopsi pohon
• Terdapat 50 orang anak/remaja yang terlibat model adopsi pohon
• Terdapat 1000 pohon yang ditanam dan dilakukan perawatan dalam program 

adopsi
• Target 80% pohon yang masuk dalam program adopsi dapat bertahan hidup 

hingga tahun ke-3

7. Operasionalisasi pusat nursery 
komunitas

• Berjalannya satu sekolah lapang pusat nursery komunitas
• Sekurangnya 5 jenis tanaman lokal yang diproduksi pusat nursery
• Sekurangnya 3000 bibit siap tanam dapat dikembangkan setiap tahunnya
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No. Kegiatan Target Keluaran

8. Inisiasi pengembangan ternak, pupuk 
organik dan praktek pertanian organik 
mendukung ekowisata dan pengayaan 
habitat

• Tersedia dan berjalannya satu tempat demonstrasi ternak komunitas yang 
dikelola BUMDes (kandang higienis dengan 5 ekor sapi dan 10 ekor kambing)

• Tersedianya penanaman pakan ternak di areal masyarakat (rumput gajah dan 
kaliandra)

• Tersedia dan operasionalisasi digester pemanfaatan gas metan
• Produksi pupuk cair dan padat dari kotoran sapi

3 Tujuan III: Meningkatkan kemanfaatan keberadaan satwa liar pada ekonomi masyarakat di sekitar 
areal terdampak

9. Kajian kebutuhan penyiapan alternatif 
paket wisata potensial

• Dokumen kajian alternatif detail paket ekowisata dan denah/maket tapak 
(jika memungkinkan)

• Dokumen sistem pelibatan masyarakat dan kebutuhan penguatan kapasitas 
masyarakat dalam pengembangan paket wisata

10. Kajian pasar potensial dan strategi 
harga paket dan membangun 
koneksitas paket dengan lokasi wisata 
lainnya

• Dokumen memuat informasi operator dan jejaring ekowisata potensial
• Dokumen alternatif biaya paket wisata ke lokasi terdampak dan rekomendasi 

strategi promosi dan penjualan (termasuk target grup)

11. Penyiapan komunitas dan guide, serta 
infrastruktur ekowisata lainnya

• Terlaksananya pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas
• Perbaikan infrastuktur dan peralatan wisata
• Tersedianya media komunikasi dan pemasaran paket wisata

12. Test paket dan uji kelayakan jual dan 
operasional

• Terlaksananya 3 paket dan uji kelayakan dari turis lokal (Medan, Padang dan 
Pekanbaru) 

• Terlaksananya 3 paket dan uji kelayakan dari turis nasional (Jakarta dan Bali)
• Terlaksananya 1 paket dan uji kelayakan dari turis mancanegara

13. Koneksitas dengan adopsi pohon dan 
denetralisasi karbon

• Tersedianya kalkulator atau mekanisme perhitungan carbon footprint bagi 
wisatawan

• Tersedianya mekanisme transparansi mengenai pelaporan pertumbuhan 
pohon yang diadopsi pada adopter

4 Tujuan IV: Kegiatan membentuk dan mengelola clearing house independen bersama Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aek Nauli 
mengenai konflik tanaman dan satwa liar dilindungi dan perkembangan penangganannya

14. Penyusunan strategi komunikasi 
bersama para pihak

• Terlaksanakannya 1 lokakarya penyusunan strategi komunikasi
• Dokumen strategi komunikasi tersusun dan menjadi pedoman pengelola 

sosial media

15. Penyiapan platform on line sebagai 
media komunikasi ke publik dan 
pembentukan tim sosial media

• Terbentuk dan beroperasinya sebuah tim sosial media
• Tersedia, beroperasi dan termutakhirkannya informasi secara rutiun media-

media sosial
• Dokumen analisis perkembangan isu terkait da rekomendasinya disampaikan 

minimal 1 bulan sekali

16. Lokalatih bersama media di Sumatera 
Utara untuk isu konservasi satwa liar 
dilindungi

• Minimal 2 kali lokalatih media dapat dilaksanakan setiap tahunnya
• Minimal 5 pimred/editor senior media lokal terlibat sebagai narasumber
• Minimal 20 lokal/internet, vlogger, youtuber terlibat
• sebagai peserta dalam setiap lokalatih
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No. Kegiatan Target Keluaran

17. Menjaga hubungan komunikasi dengan 
media lokal

• Kopi sore rutin dengan media dilaksanakan minimal 1 bulan sekali
• Minimal 10 media lokal/internet, vlogger, youtuber terlibat aktif di kopi sore 

rutin
• Kunjungan media dilakukan minimal 2 bulan sekali
• Minimal 5 media lokal/internet, vlogger, youtuber terlibat dalam setiap 

kunjungan media

18. Safari rutin ke media nasional/
internasional di Jakarta

• Safari rutin media minimal 6 kali dalam setahun
• Minimal 12 media nasional/internasional dikunjungi dalam setahun

5 Tujuan V: Mempersiapkan kelengkapan kelembagaan lokal pengelola pendanaan dari komitmen

19. Revisi rencana aksi konservasi Bentang 
Lahan Batang Toru

• Tersedianya revisi rencana aksi konservasi Bentang Lahan Batang Toru
• Terlaksananya 8 kali FGD mengenai rencana aksi konservasi
• Terlaksananya lokakarya finalisasi revisi rencana aksi konservasi Bentang 

Lahan Batang Toru
• Tersosialisasikannya revisi rencana aksi konservasi Bentang Lahan Batang 

Toru

20. Perancangan kelembagaan lokal 
pengelola pendanaan berkelanjutan

• Tersedianya rancangan kelembagaan lokal pengelola pendanaan 
berkelanjutan

• Terlaksananya tiga lokakarya rancangan kelembagaan lokal pengelola 
pendanaan berkelanjutan

• Terbentukannya dan terlegalisasikannya kelembagaan
• lokal pengelola pendanaan berkelanjutan

Lampiran 2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Strategi Implementasi

No. Kegiatan Sub Kegiatan Strategi Implementasi
Thn 1 Thn 2 Thn 3

S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2

1 Melakukan 
identifikasi lokasi-
lokasi rawan konflik 
dan membutuhkan 
pengayaan vegetasi

Pelaksanaan 8 kali FGD 
konsultasi denganpara pihak 
di tingkat desa

Bekerja sama dengan 
Balitbang Teluk Nauli

X

Pelaksanaan 1 kali lokakarya 
multipihak sintesa hasil 
identifikasi

X

2 Membangun pos 
pemantauan di sekitar 
lokasi terdampak 
dengan pelibatan aparat 
BBKSDA dan Balitbang 
Aek Nauli

Membangun, sosialisasi dan 
operasi satu pos pemantau di 
sekitar lokasi terdampak

Bekerja sama dengan 
Balitbang Teluk Nauli 
dan BBKSDA

X

Menyusun dan menjalankan 
prosedur operasi standar 
penanganan pengaduan dan 
informasi di pos pemantauan

X X X X X
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No. Kegiatan Sub Kegiatan Strategi Implementasi
Thn 1 Thn 2 Thn 3

S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2

3 Melakukan pelatihan 
dasar pengamanan 
hutan dan pananganan 
konflik satwa dan 
manusia kepada aparat 
desa di sekitar areal 
terdampak

Penyiapan kurikulum dan 
program pelatihan dasar 
pengamanan hutan dan 
pananganan konflik satwa 
dan manusia

Bekerja sama dengan 
BBKSDA dan Pusdiklat

X

Pelaksanaan dua tahap 
pelatihan dasar pengamanan 
hutan dan pananganan 
konflik satwa dan manusia

X X

4 Melakukan patroli 
bersama pada kawasan-
kawasan rawan 
gangguan dan konflik

Pelaksanaan patroli 
berdasarkan jadwal yang 
disepakati

Bekerja sama dengan 
BBKSDA X X X X X

5  Penyiapan dan operasio-
nalisasi perpustakaan 
anak keliling dan 
penyebaran informasi 
konservasi

Pengadaan unit 
perpustakaan keliling beserta 
perlengkapannya

Bekerja sama dengan 
Mitra Lokal yang 
tertarik X

Pengadaan buku kumpulan 
permainan anak untuk 
referensi fasilitator

mengembangkan 
kampanye dan 
pendidikan publik pada 
konservasi (misalnya: 
Petai, OIC)

X

Operasionalisasi 
perpustakaan anak keliling 
berdasarkan jadwal yang 
direncanakan

X X X X X

6 Membangun diskusi 
model adopsi pohon 
dan keterlibatan 
anak/remaja dalam 
perawatannya

Konsultasi dan FGD model 
dan aturan adopsi pohon

Bekerja sama 
dengan mitra 
lokal yang tertarik 
mengembangkan 
kegiatan rehabilitasi 
lahan (misalnya: 
Lembaga Sipirok 
Lestari, Petra)

X

Identifikasi 50 orang anak/
remaja yang terlibat model 
adopsi pohon

X

Penanaman 1000 pohon dan 
perawatannya dilakukan 
dalam program adopsi

X X X X

7 Operasionalisasi pusat 
nursery komunitas

Operasionalisasi satu 
sekolah lapang pusat nursery 
komunitas

Bekerja sama 
dengan mitra 
lokal yang tertarik 
mengembangkan 
kegiatan rehabilitasi 
lahan (misalnya: 
Lembaga Sipirok 
Lestari, Petra)

X

Pengembangan sekurangnya 
3000 bibit siap tanam setiap 
tahunnya

X X X X
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No. Kegiatan Sub Kegiatan Strategi Implementasi
Thn 1 Thn 2 Thn 3

S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2

8 Inisiasi pengembangan 
ternak, pupuk organik 
dan praktek pertanian 
organik mendukung 
ekowisata dan 
pengayaan habitat

Pengadaan dan 
operasionalisasi satu 
tempat demonstrasi ternak 
komunitas yang dikelola 
BUMDes

Bekerja sama 
dengan mitra 
lokal yang tertarik 
mengembangkan 
kegiatan pemberda-
yaan masyarakat 
(misalnya: Bitra, 
Lembaga Sipirok 
Lestari, Petra) dan juga 
BUMDes yang ada

X

Penanaman pakan ternak di 
areal masyarakat X

Penyiapan dan 
operasionalisasi digester 
pemanfaatan gas metan

X

Produksi pupuk cair dan 
padat dari kotoran sapi X X X X

9 Kajian kebutuhan 
penyiapan alternatif 
paket wisata potensial

Penyusunan dokumen 
kajian alternatif detail paket 
ekowisata dan denah/maket 
tapak (jika memungkinkan)

Bekerja sama dengan 
mitra yang tertarik 
mengembangkan 
kegiatan ekowisata 
(misalnya: Simpul 
Indonesia, Yepeka, 
Indecon)

X

Penyusunan dokumen 
sistem pelibatan masyarakat 
dan kebutuhan penguatan 
kapasitas masyarakat dalam 
pengembangan paket wisata

X

10 Kajian pasar potensial 
dan strategi harga 
paket dan membangun 
koneksitas paket 
dengan lokasi wisata 
lainnya

Penyusunan dokumen 
memuat informasi operator 
dan jejaring ekowisata 
potensial X

Penyusunan dokumen 
alternatif biaya paket wisata 
ke lokasi terdampak dan 
rekomendasi strategi promosi 
dan penjualan (termasuk 
target grup)

X

11 Penyiapan komunitas 
dan guide, serta 
infrastruktur ekowisata 
lainnya

Pelaksanaan pelatihan-
pelatihan peningkatan 
kapasitas X

Penyiapan infrastuktur dan 
peralatan wisata X

Penyiapan media komunikasi 
dan pemasaran paket wisata X

12 Test paket dan uji 
kelayakan jual dan 
operasional

Pelaksanaan 7 uji kelayakan 
dari wisatawan X

Proposal Peningkatan Kapasitas para pihak dalam Penanganan Konflik Konservasi Orangutan 
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No. Kegiatan Sub Kegiatan Strategi Implementasi
Thn 1 Thn 2 Thn 3

S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2

13 Koneksitas dengan 
adopsi pohon dan 
denetralisasi karbon

Penyiapan kalkulator atau 
mekanisme perhitungan 
carbon footprint bagi 
wisatawan

Bekerja sama 
dengan mitra 
lokal yang tertarik 
mengembangkan 
kegiatan rehabilitasi 
lahan (misalnya: 
Lembaga Sipirok 
Lestari, Petra)

X

Penyiapan mekanisme 
transparansi mengenai 
pelaporan pertumbuhan 
pohon yang diadopsi pada 
adopter

X

14 Penyusunan strategi 
komunikasi bersama 
para pihak

Pelaksanaan 1 lokakarya 
penyusunan strategi 
komunikasi

Bekerja sama dengan 
mitra yang memiliki 
kapasitas mengelola 
media (misalnya: 
Asosiasi Public Relation 
Sumatera Utara, Aliansi 
Jurnalistik Independen 
Sumatera Utara)

X

15 Penyiapan platform 
on line sebagai media 
komunikasi ke publik 
dan pembentukan tim 
sosial media

Pembentukan dan 
operasionalisasi sebuah tim 
sosial media X

Penyediaan, operasionalisasi 
dan pemutakhiran informasi 
secara rutiun media-media 
sosial

X X X X X X

16 Lokalatih bersama 
media di Sumatera Utara 
untuk isu konservasi 
satwa liar dilindungi

Pelaksanaan minimal 2 
kali lokalatih media setiap 
tahunnya X X

17 Menjaga hubungan 
komunikasi dengan 
media lokal

Pelaksanaan kopi sore rutin 
dengan media minimal 1 
bulan sekali

X X X X X

Pelaksanaan kunjungan 
media minimal 2 bulan sekali X X X X X

18 Safari rutin ke media 
nasional/internasional di 
Jakarta

Pelaksanaan safari rutin 
media minimal 6 kali dalam 
setahun

X X X X X

19 Revisi rencana aksi 
konservasi Bentang 
Lahan Batang Toru

Pelaksanaan 8 kali FGD 
mengenai rencana aksi 
konservasi

Bekerja sama dengan 
Universitas setempat X

Lokakarya finalisasi revisi 
rencana aksi konservasi 
Bentang Lahan Batang Toru

(misalnya: Universitas 
Sumatera Utara, 
Universitas Negeri 
Medan, dsb-nya)

X X X

Sosialisasi revisi rencana aksi 
konservasi Bentang Lahan 
Batang Toru

X X
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No. Kegiatan Sub Kegiatan Strategi Implementasi
Thn 1 Thn 2 Thn 3

S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2

20 Perancangan 
kelembagaan lokal 
pengelola pendanaan 
berkelanjutan

Penyiapan rancangan 
kelembagaan lokal pengelola 
pendanaan berkelanjutan X

Pelaksananan tiga lokakarya 
rancangan kelembagaan 
lokal pengelola pendanaan 
berkelanjutan

X X

Pembentukan dan legalisasi 
kelembagaan lokal pengelola 
pendanaan berkelanjutan

X X

Lampiran 3. Perkiraan Kebutuhan Pendanaan

No. Kegiatan Sub Kegiatan Biaya (Rupiah)

I PROGRAM

1 Melakukan identifikasi lokasi-lokasi rawan 
konflik dan membutuhkan pengayaan vegetasi

Pelaksanaan 8 kali FGD konsultasi dengan para pihak 
di tingkat desa

225.000.000

Pelaksanaan 1 kali lokakarya multipihak sintesa hasil 
identifikasi

2 Membangun pos pemantauan di sekitar lokasi 
terdampak dengan pelibatan aparat BBKSDA 
dan Balitbang Aek Nauli

Membangun, sosialisasi dan operasi satu pos 
pemantau di sekitar lokasi terdampak

1.061.500.000

Menyusun dan menjalankan prosedur operasi 
standar penanganan pengaduan dan informasi di pos 
pemantauan

3 Melakukan pelatihan dasar pengamanan hutan 
dan pananganan konflik satwa dan manusia 
kepada aparat desa di sekitar areal terdampak

Penyiapan kurikulum dan program pelatihan dasar 
pengamanan hutan dan pananganan konflik satwa dan 
manusia

182.600.000

Pelaksanaan dua tahap pelatihan dasar pengamanan 
hutan dan pananganan konflik satwa dan manusia

4 Melakukan patroli bersama pada kawasan-
kawasan rawan gangguan dan konflik

Pelaksanaan patroli berdasarkan jadwal yang 
disepakati

198.000.000

5 Penyiapan dan operasionalisasi perpustakaan 
anak keliling dan penyebaran informasi 
konservasi

Pengadaan unit perpustakaan keliling beserta 
perlengkapannya

1.597.600.000

Pengadaan buku kumpulan permainan anak untuk 
referensi fasilitator

Operasionalisasi perpustakaan anak keliling 
berdasarkan jadwal yang direncanakan

6 Membangun diskusi model adopsi pohon dan 
keterlibatan anak/remaja dalam perawatannya

Konsultasi dan FGD model dan aturan adopsi pohon 597.750.000

Identifikasi 50 orang anak/remaja yang terlibat model 
adopsi pohon

Penanaman 1000 pohon dan perawatannya dilakukan 
dalam program adopsi
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No. Kegiatan Sub Kegiatan Biaya (Rupiah)

7 Operasionalisasi pusat nursery komunitas Operasionalisasi satu sekolah lapang pusat nursery 
komunitas

235.000.000

Pengembangan sekurangnya 3000 bibit siap tanam 
setiap tahunnya

8 Inisiasi pengembangan ternak, pupuk organik 
dan praktek pertanian organik mendukung 
ekowisata dan pengayaan kegiatan habitat

Pengadaan dan operasionalisasi satu tempat 
demonstrasi ternak komunitas yang dikelola BUMDes

942.000.000

Penanaman pakan ternak di areal masyarakat

Penyiapan dan operasionalisasi digester pemanfaatan 
gas metan

Produksi pupuk cair dan padat dari kotoran sapi

9 Kajian kebutuhan penyiapan alternatif paket 
wisata potensial

Penyusunan dokumen kajian alternatif detail 
paket ekowisata dan denah/maket tapak (jika 
memungkinkan)

216.250.000

Penyusunan dokumen sistem pelibatan masyarakat 
dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat 
dalam pengembangan paket wisata

10 Kajian pasar potensial dan strategi harga paket 
dan membangun koneksitas paket dengan 
lokasi wisata lainnya

Penyusunan dokumen memuat informasi operator dan 
jejaring ekowisata potensial

70.000.000

Penyusunan dokumen alternatif biaya paket wisata ke 
lokasi terdampak dan rekomendasi strategi promosi 
dan penjualan (termasuk target grup)

11 Penyiapan komunitas dan guide, serta 
infrastruktur ekowisata lainnya

Pelaksanaan pelatihan-pelatihan peningkatan 
kapasitas

228.000.000

Penyiapan infrastuktur dan peralatan wisata

Penyiapan media komunikasi dan pemasaran paket 
wisata

12 Test paket dan uji kelayakan jual dan 
operasional

Pelaksanaan 7 uji kelayakan dari wisatawan 161.000.000

13 Koneksitas dengan adopsi pohon dan 
denetralisasi karbon

Penyiapan kalkulator atau mekanisme perhitungan 
carbon footprint bagi wisatawan

83.000.000

Penyiapan mekanisme transparansi mengenai 
pelaporan pertumbuhan pohon yang diadopsi pada 
adopter

14 Penyusunan strategi komunikasi bersama para 
pihak

Pelaksanaan 1 lokakarya penyusunan strategi 
komunikasi

121.375.000

15 Penyiapan platform on line sebagai media 
komunikasi ke publik dan pembentukan tim 
sosial media

Pembentukan dan operasionalisasi sebuah tim sosial 
media

579.000.000

Penyediaan, operasionalisasi dan pemutakhiran 
informasi secara rutiun media-media sosial

16 Lokalatih bersama media di Sumatera Utara 
untuk isu konservasi satwa liar dilindungi

Pelaksanaan minimal 2 kali lokalatih media setiap 
tahunnya

604.800.000

17 Menjaga hubungan komunikasi dengan media 
lokal Kegiatan

Pelaksanaan kopi sore rutin dengan media minimal 1 
bulan sekali

1.899.000.000

Pelaksanaan kunjungan media minimal 2 bulan sekali
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No. Kegiatan Sub Kegiatan Biaya (Rupiah)

18 Safari rutin ke media nasional/internasional di 
Jakarta

Pelaksanaan safari rutin media minimal 6 kali dalam 
setahun

162.000.000

19 Revisi rencana aksi konservasi Bentang Lahan 
Batang Toru

Pelaksanaan 8 kali FGD mengenai rencana aksi 
konservasi

1.157.000.000

Lokakarya finalisasi revisi rencana aksi konservasi 
Bentang Lahan Batang Toru

Sosialisasi revisi rencana aksi konservasi Bentang 
Lahan Batang Toru

20 Perancangan kelembagaan lokal pengelola 
pendanaan berkelanjutan

Penyiapan rancangan kelembagaan lokal pengelola 
pendanaan berkelanjutan

654.250.000

Pelaksananan tiga lokakarya rancangan kelembagaan 
lokal pengelola pendanaan berkelanjutan.

Pembentukan dan legalisasi kelembagaan lokal 
pengelola pendanaan berkelanjutan

II MANAJEMEN

1 Pengelolaan Umum Program

2 Gaji Pengelola Proyek dan Konsultan  3.240.000.000

3 Dukungan transportasi 1.260.000.000

4 Dukungan operasional 510.000.000

T O T A L  15.985.125.000

https://en.wikipedia.org/wiki/Tapanuli_orangutan#/media/
File:Pongo_tapanuliensis.jpg
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Lampiran 4. Rincian Kegiatan dan Kebutuhan Biaya

No. Kegiatan dan Sub 
Kegiatan Jumlah, Satuan dan Biaya Satuan (IDR) Jml (IDR) Total (IDR)

Rincian Tahun ke (IDR)

I II III

TOTAL KEBUTUHAN BIAYA 15.985.125.000 5.761.575.000 5.245.400.000 4.978.150.000

I. PROGRAM

1. Identifikasi Lokas Lahan Konflik dan Membutuhkan Pengayaan 225.000.000

Pelaksanaan 8 kali FGD konsultasi dengan para pihak di tingkat desa 

Konsumsi 25 orang x 100.000 x 8 kali 20.000.000 20.000.000

Honor fasilitator 2 orang x 1.000.000 x 8 kali 16.000.000 16.000.000

Honor notulen 1 orang x 500.000 x 8 kali 4.000.000 4.000.000

Peralatan fasilitasi 1 paket x 250.000 x 8 kali 2.000.000 2.000.000

Persiapan sebelum FGD

Analisis GIS 2 HOK x 1.000.000 x 8 kali 16.000.000 16.000.000

Cetak peta 4 lembar x 250.000 x 8 kali 8.000.000 8.000.000

Pelaksanaan 1 kali lokakarya multipihak sintesa hasil identifikasi

Paket pertemuan 40 orang x 250.000 x 2 hari 20.000.000 20.000.000

Akomodasi peserta 40 orang x 400.000 x 2 hari 32.000.000 32.000.000

Transportasi peserta 40 orang x 300.000 x 1 pack 12.000.000 12.000.000

Honor Fasilitator 2 orang x 1.500.000 x 2 hari 6.000.000 6.000.000

Honor notulen 2 orang x 500.000 x 2 hari 2.000.000 2.000.000

Perlengkapan lokakarya 40 orang x 75.000 x 1 pack 3.000.000 3.000.000

Pengelolaan kegiatan dan pelaporan

Honor koordinator 
pengelola kegiatan

1 orang x 6.000.000 x 6 bulan 36.000.000 36.000.000

Honor pengelola 
keuangan kegiatan

1 orang x 4.000.000 x 6 bulan 24.000.000 24.000.000

Mobilisasi staf dan 
konsultan

1 pack x 2.000.000 x 6 bulan 12.000.000 12.000.000

Dukungan management 
pengelola kegiatan

1 pack x 500.000 x 6 bulan 3.000.000 3.000.000

Penyusunan laporan 1 pack x 1.000.000 x 6 bulan 6.000.000 6.000.000

Perbanyakan laporan 1 pack x 500.000 x 6 bulan 3.000.000 3.000.000

2 Membangun pos pemantauan 1.061.500.000

Penyewaan tanah 
desa untuk lokasi pos 
pemantauan

1 lokasi x 2.000.000 x 3 tahun 6.000.000 6.000.000

Pembangunan fisik 
pos pemantauan dan 
meubelair 

1 lokasi x 80.000.000 x 1 bangunan 80.000.000 80.000.000

Biaya operasional pos 
pemantauan (listrik, 
kebersihan, dsbnya)

1 lokasi x 5.000.000 x 30 bulan 150.000.000 150.000.000

Penyiapan perangkat 
komunikasi

1 lokasi x 20.000.000 x 1 unit 20.000.000 20.000.000

Penyiapan perangkat 
administrasi (komputer, 
printer, dsb)

1 lokasi x 120.000.000 x 1 unit 120.000.000 120.000.000



No. Kegiatan dan Sub 
Kegiatan Jumlah, Satuan dan Biaya Satuan (IDR) Jml (IDR) Total (IDR)

Rincian Tahun ke (IDR)

I II III

Dukungan operasional 
untuk petugas BBKSDA 
(insentif, bensin, 
dsbnya)

60 HOK x 150.000 x 30 bulan 270.000.000 54.000.000 108.000.000 108.000.000

Kegiatan pendukung pos pemantauan

FGD perumusan SOP penanangann pengaduan dan pengolahan data

Konsumsi 15 orang x 250.000 x 2 hari 7.500.000 7.500.000

Akomodasi peserta 15 orang x 400.000 x 2 hari 12.000.000 12.000.000

Transportasi peserta 15 orang x 1.000.000 x 1 pack 15.000.000 15.000.000

Honor fasilitator 1 orang x 1.500.000 x 5 hari 7.500.000 7.500.000

Honor notulen 1 orang x 500.000 x 2 hari 1.000.000 1.000.000

Insentif pengganti hari 
kerja

15 orang x 300.000 x 2 hari 9.000.000 9.000.000

Peralatan fasilitasi 1 paket x 250.000 x 2 hari 500.000 500.000

Insentif untuk counterpart dari BBKSDA dan Balitbang LHK

Dukungan komunikasi 2 orang x 300.000 x 30 bulan 18.000.000 3.600.000 7.200.000 7.200.000

Dukungan transportasi 2 orang x 1.000.000 x 30 bulan 60.000.000 12.000.000 24.000.000 24.000.000

Dukungan analisis data (dari pos pemantauan, patroli dan mobile campaign) untuk 
Balitbang KLHK Aek Nauli

Dukungan perjalanan 
rutin untuk diskusi 
dengan petugas 
BBKSDA

2 orang x 2.000.000 x 30 bulan 120.000.000 24.000.000 48.000.000 48.000.000

Pengolahan data rutin 
dan penyiapan laporan

1 paket x 500.000 x 30 bulan 15.000.000 3.000.000 6.000.000 6.000.000

Penyiapan dokumen 
arahan kebijakan (policy 
brief)

1 paket x 2.000.000 x 5 kali 10.000.000 2.000.000 4.000.000 4.000.000

Dukungan publikasi 
ilmiah dan keikutsertaan 
di konferensi ilmiah

2 paket x 5.000.000 x 2 tahun 20.000.000 10.000.000 10.000.000

Insentif untuk 
counterpart dari 
Balitbang 

2 orang x 2.000.000 x 30 bulan 120.000.000 24.000.000 48.000.000 48.000.000

3 Pelatihan pengamanan hutan 182.600.000

Pelatihan Dasar

Paket pertemuan 20 orang x 250.000 x 3 hari 15.000.000 15.000.000

Pengantian transportasi 
peserta

20 orang x 300.000 x 1 paket 6.000.000 6.000.000

Penggantian hari 
peserta

20 orang x 300.000 x 3 hari 18.000.000 18.000.000

Akomodasi 20 orang x 400.000 x 3 hari 24.000.000 24.000.000

Honor fasilitator 2 orang x 1.500.000 x 3 hari 9.000.000 9.000.000

Honor instruktur 
pelatihan

2 orang x 2.000.000 x 3 hari 12.000.000 12.000.000

Perlengkapan pelatihan 20 orang x 75.000 x 1 pack 1.500.000 1.500.000

Pelatihan Lanjutan

Paket pertemuan 20 orang x 250.000 x 2 hari 10.000.000 10.000.000

Pengantian transportasi 
peserta

20 orang x 300.000 x 1 paket 6.000.000 6.000.000
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No. Kegiatan dan Sub 
Kegiatan Jumlah, Satuan dan Biaya Satuan (IDR) Jml (IDR) Total (IDR)

Rincian Tahun ke (IDR)

I II III

Penggantian hari 
peserta

20 orang x 300.000 x 2 hari 12.000.000 12.000.000

Akomodasi 20 orang x 400.000 x 2 hari 16.000.000 16.000.000

Honor fasilitator 2 orang x 1.500.000 x 2 hari 6.000.000 6.000.000

Honor instruktur 
pelatihan

2 orang x 2.000.000 x 2 hari 8.000.000 8.000.000

Perlengkapan pelatihan 20 orang x 75.000 x 1 pack 1.500.000 1.500.000

Persiapan pelatihan pengamanan hutan

Koordinasi penyiapan modul pelatihan

Konsumsi 10 orang x 250.000 x 2 hari 5.000.000 5.000.000

Akomodasi peserta 10 orang x 400.000 x 2 hari 8.000.000 8.000.000

Transportasi peserta 10 orang x 1.000.000 x 1 pack 10.000.000 10.000.000

Honor fasilitator 1 orang x 1.500.000 x 5 hari 7.500.000 7.500.000

Honor notulen 1 orang x 500.000 x 2 hari 1.000.000 1.000.000

Insentif pengganti hari 
kerja

10 orang x 300.000 x 2 hari 6.000.000 6.000.000

Peralatan fasilitasi 1 paket x 50.000 x 2 hari 100.000 100.000

4 Patroli bersama pada kawasan-kawasan rawan gangguan 198.000.000

Penyediaan perangkat 
standar safety patroli

20 orang x 1.200.000 x 3 tahun 72.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000

Penyediaan perangkat 
komunikasi

3 paket x 2.000.000 x 2 kali 12.000.000 6.000.000 6.000.000

Insentif untuk tim patroli 10 orang x 300.000 x 30 kali 90.000.000 18.000.000 36.000.000 36.000.000

Insentif untuk 
koordinator partoli dari 
BBKSDA

2 orang x 400.000 x 30 kali 24.000.000 4.800.000 9.600.000 9.600.000

Peningkatan Pengetahuan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Konservasi Satwa Liar dan 
Rehabilitasi/ Pengayaan Habitat

5 Penyiapan dan operasionalisasi perpustakaan anak keliling dan penyebaran informasi 
konservasi

1.597.600.000

Pengadaan perangkat 
mobil perpustakaan 
keliling (plus exterior, 
audiovisual, genset, 
dsbnya)

1 mobil x 450.000.000 x 1 paket 450.000.000 450.000.000

Pengadaan buku dan 
perangkat permainan 
pendukung edukasi

1 paket x 150.000.000 x 2 kali 300.000.000 300.000.000

Biaya operasional rutin perpustakaan keliling

Bahan bakar dan biaya 
perawatan (Service 
rutin, Ganti Ban, Ganti 
Aki, dsbnya)

1 mobil x 2.000.000 x 30 bulan 60.000.000 12.000.000 24.000.000 24.000.000

Honorarium 2 fasilitator 
belajar

2 orang x 5.000.000 x 30 bulan 300.000.000 60.000.000 120.000.000 120.000.000

Biaya eksidental 
operasionalisasi 
perpustakaan keliling

1 paket x 1.000.000 x 30 bulan 30.000.000 6.000.000 12.000.000 12.000.000

Penyusunan buku kumpulan permainan anak 

Konsumsi 10 orang x 250.000 x 2 hari 5.000.000 5.000.000

Akomodasi peserta 10 orang x 400.000 x 2 hari 8.000.000 8.000.000
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Transportasi peserta 10 orang x 1.000.000 x 1 pack 10.000.000 10.000.000

Honor fasilitator 1 orang x 1.500.000 x 5 hari 7.500.000 7.500.000

Honor notulen 1 orang x 500.000 x 2 hari 1.000.000 1.000.000

Insentif pengganti hari 
kerja

10 orang x 300.000 x 2 hari 6.000.000 6.000.000

Peralatan fasilitasi 1 paket x 50.000 x 2 hari 100.000 100.000

Pengelolaan kegiatan dan pelaporan perpustakaan keliling

Honor koordinator 
pengelola kegiatan

1 orang x 6.000.000 x 30 bulan 180.000.000 36.000.000 72.000.000 72.000.000

Honor pengelola 
keuangan kegiatan

1 orang x 4.000.000 x 30 bulan 120.000.000 24.000.000 48.000.000 48.000.000

Mobilisasi staf dan 
konsultan

1 pack x 2.000.000 x 30 bulan 60.000.000 12.000.000 24.000.000 24.000.000

Dukungan management 
pengelola kegiatan

1 pack x 500.000 x 30 bulan 15.000.000 3.000.000 6.000.000 6.000.000

Penyusunan laporan 1 pack x 1.000.000 x 30 bulan 30.000.000 6.000.000 12.000.000 12.000.000

Perbanyakan laporan 1 pack x 500.000 x 30 bulan 15.000.000 3.000.000 6.000.000 6.000.000

6 Membangun diskusi model adopsi pohon 597.750.000

FGD dan Sosialisasi model adopsi pohon dengan komunitas dan identifikasi target pelajar

Konsumsi 25 orang x 100.000 x 5 kali 12.500.000 12.500.000

Honor fasilitator 2 orang x 1.000.000 x 5 kali 10.000.000 10.000.000

Honor notulen 1 orang x 500.000 x 5 kali 2.500.000 2.500.000

Peralatan fasilitasi 1 paket x 250.000 x 5 kali 1.250.000 1.250.000

Penanaman 1000 pohon dan perawatannya dilakukan dalam program adopsi

Biaya bibit 1000 pohon x 9.000 x 1 paket 9.000.000 9.000.000

Biaya pupuk 1000 pohon x 7.500 x 3 tahun 22.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000

Biaya perawatan 
(adopsi)

1000 pohon x 35.000 x 3 tahun 105.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000

Monitoring dan evaluasi 1000 pohon x 5.000 x 3 tahun 15.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Pengelolaan kegiatan dan pelaporan adopsi pohon dan pusat nursery

Honor koordinator 
pengelola kegiatan

1 orang x 6.000.000 x 30 bulan 180.000.000 36.000.000 72.000.000 72.000.000

Honor pengelola 
keuangan kegiatan

1 orang x 4.000.000 x 30 bulan 120.000.000 24.000.000 48.000.000 48.000.000

Mobilisasi staf dan 
konsultan

1 pack x 2.000.000 x 30 bulan 60.000.000 12.000.000 24.000.000 24.000.000

Dukungan management 
pengelola kegiatan

1 pack x 500.000 x 30 bulan 15.000.000 3.000.000 6.000.000 6.000.000

Penyusunan laporan 1 pack x 1.000.000 x 30 bulan 30.000.000 6.000.000 12.000.000 12.000.000

Perbanyakan laporan 1 pack x 500.000 x 30 bulan 15.000.000 3.000.000 6.000.000 6.000.000

7 Operasionalisasi pusat nursery komunitas 235.000.000

Operasionalisasi satu sekolah lapang pusat nursery komunitas

Penyiapan demplot 
nursery

1 pack x 10.000.000 x 1 paket 10.000.000 10.000.000

Kebutuhan peralatan 
dan bahan baku 

1 pack x 1.000.000 x 30 bulan 30.000.000 6.000.000 12.000.000 12.000.000

Fasilitator sekolah 
lapang

1 orang x 5.000.000 x 30 bulan 150.000.000 30.000.000 60.000.000 60.000.000
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Pengembangan 
sekurangnya 3000 
bibit siap tanam setiap 
tahunnya

3.000 bibit x 5.000 x 3 tahun 45.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

8 Pengembangan ternak, pupuk organik dan pertanian organik 942.000.000

Pengadaan dan operasionalisasi satu tempat demonstrasi ternak komunitas yang dikelola 
BUMDes

Penyiapan kandang 
(tanah dari BUMDes)

2 lokasi x 45.000.000 x 1 paket 90.000.000 90.000.000

Pengadaan sapi 5 ekor x 10.000.000 x 1 paket 50.000.000 50.000.000

Pengadaan kambing 10 ekor x 1.000.000 x 1 paket 10.000.000 10.000.000

Honor karyawan 
perawatan sapi

2 orang x 2.500.000 x 24 bulan 120.000.000 60.000.000 60.000.000

Penanaman pakan ternak di areal masyarakat

Dana bergulir dukungan 
pendanaan penanaman 
pakan (rumput gajah)

10 hektar x 15.000.000 x 2 tahun 300.000.000 150.000.000 150.000.000

Pembelian bibit 
kaliandra

1000 pohon x 15.000 x 2 tahun 30.000.000 15.000.000 15.000.000

Penyiapan dan operasionalisasi digester pemanfaatan gas metan

Pembuatan digester 1 unit x 30.000.000 x 1 paket 30.000.000 30.000.000

Honor karyawan 
pengelola digester dan 
pupuk

2 orang x 2.500.000 x 24 bulan 120.000.000 60.000.000 60.000.000

Dukungan pengelolaan kegiatan untuk BUMDes

Honor koordinator 
pengelola kegiatan

1 orang x 4.000.000 x 24 bulan 96.000.000 48.000.000 48.000.000

Honor pengelola 
keuangan kegiatan

1 orang x 2.000.000 x 24 bulan 48.000.000 24.000.000 24.000.000

Dukungan management 
pengelola kegiatan

1 pack x 500.000 x 24 bulan 12.000.000 6.000.000 6.000.000

Penyusunan laporan 1 pack x 1.000.000 x 24 bulan 24.000.000 12.000.000 12.000.000

Perbanyakan laporan 1 pack x 500.000 x 24 bulan 12.000.000 6.000.000 6.000.000

9 Kajian kebutuhan penyiapan alternatif paket wisata potensial 216.250.000

Penyusunan dokumen kajian alternatif detail paket ekowisata dan denah/ maket tapak 
(jika memungkinkan)

Honorarium konsultan 
penyusunan

20 HOK x 2.000.000 x 2 orang 80.000.000 80.000.000

Travel dan perjalanan 
konsultan

3 paket x 10.000.000 x 2 orang 60.000.000 60.000.000

Penyusunan dokumen sistem pelibatan masyarakat dan kebutuhan penguatan kapasitas 
masyarakat dalam pengembangan paket wisata

Konsumsi 25 orang x 100.000 x 5 kali 12.500.000 12.500.000

Honor fasilitator 2 orang x 1.000.000 x 5 kali 10.000.000 10.000.000

Honor notulen 1 orang x 500.000 x 5 kali 2.500.000 2.500.000

Peralatan fasilitasi 1 paket x 250.000 x 5 kali 1.250.000 1.250.000

Honorarium konsultan 
penyusunan

10 HOK x 2.000.000 x 1 orang 20.000.000 20.000.000

Travel dan perjalanan 
konsultan

3 paket x 10.000.000 x 1 orang 30.000.000 30.000.000
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10 Kajian pasar potensial dan strategi harga paket dan membangun koneksitas paket 
dengan lokasi wisata lainnya.

70.000.000

Honorarium konsultan 
penyusunan

20 HOK x 2.000.000 x 1 orang 40.000.000 40.000.000

Travel dan perjalanan 
konsultan

3 paket x 10.000.000 x 1 orang 30.000.000 30.000.000

11 Penyiapan komunitas dan guide, serta infrastruktur ekowisata lainnya. 228.000.000

Pelaksanaan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas

Konsumsi dan pengganti 
hari kerja

15 orang x 100.000 x 20 hari 30.000.000 30.000.000

Honor pelatih 2 orang x 1.000.000 x 20 hari 40.000.000 40.000.000

Peralatan fasilitasi 1 paket x 250.000 x 20 hari 5.000.000 5.000.000

Travel dan perjalanan 
pelatih

5 paket x 5.000.000 x 2 orang 50.000.000 50.000.000

Penyiapan infrastuktur dan peralatan wisata

Perbaikan dan 
penyediaan WC 

5 lokasi x 5.000.000 x 1 paket 25.000.000 25.000.000

Penyediaan kamar tidur 
yang layak

5 kamar x 3.000.000 x 1 paket 15.000.000 15.000.000

Penyiapan media komunikasi dan pemasaran paket wisata

Penyiapan website 
promosi (termasuk 
hosting dan 
pengembangan isi)

1 paket x 15.000.000 x 1 web-set 15.000.000 15.000.000

Pengelola website 
promosi

1 orang x 4.000.000 x 12 bulan 48.000.000 48.000.000

12 Test paket dan uji kelayakan jual dan operasional. 161.000.000

Pelaksanaan 7 uji kelayakan dari wisatawan

Dukungan transportasi 
dan mobilitas di lokasi

2 mobil x 3.000.000.00 x 7 kali 42.000.000 42.000.000

Dukungan akomodasi 
dan konsumsi di lokasi

10 orang x 1.500.000.00 x 7 kali 105.000.000 105.000.000

Souvenir 10 orang x 200.000.00 x 7 kali 14.000.000 14.000.000

13 Koneksitas dengan adopsi pohon dan denetralisasi karbon. 83.000.000

Penyiapan kalkulator 
atau mekanisme 
perhitungan carbon 
footprint bagi wisatawan 
(android base)

1 set x 10.000.000 x 1 paket 10.000.000 10.000.000

Penyiapan platform 
pelaporan keberhasilan 
adopsi pohon

1 set x 25.000.000 x 1 paket 25.000.000 25.000.000

Pengelola website 
adopsi pohon

1 orang x 4.000.000 x 12 bulan 48.000.000 48.000.000

14 Penyusunan strategi komunikasi bersama para pihak 121.375.000

Pelaksanaan 1 lokakarya penyusunan strategi komunikasi

Paket pertemuan 25 orang x 300.000 x 3 hari 22.500.000 22.500.000

Akomodasi peserta 25 orang x 500.000 x 3 hari 37.500.000 37.500.000

Transportasi peserta 25 orang x 1.000.000 x 1 pack 25.000.000 25.000.000

Honor pengganti waktu 
peserta

25 orang x 300.000 x 3 hari 22.500.000 22.500.000
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Honor Fasilitator 2 orang x 1.500.000 x 3 hari 9.000.000 9.000.000

Honor notulen 2 orang x 500.000 x 3 hari 3.000.000 3.000.000

Perlengkapan lokakarya 25 orang x 75.000 x 1 pack 1.875.000 1.875.000

15 Penyiapan platform on line sebagai media komunikasi ke publik dan pembentukan tim 
sosial media.

579.000.000

Penyiapan website 
clearing house 
(termasuk hosting dan 
pengembangan isi)

1 paket x 15.000.000 x 1 web-set 15.000.000 15.000.000

Pembentukan dan operasionalisasi sebuah tim sosial media

Honor tim sosial media 2 orang x 4.000.000 x 36 bulan 288.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000

Dukungan perjalanan 
tim sosial media

2 paket x 3.000.000 x 36 bulan 216.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000

Penyediaan, operasionalisasi dan pemutakhiran informasi secara rutin media-media 
sosial 

Produksi informasi 
cetak (brosur, leaflet, 
dsbnya)

2 paket x 10.000.000 x 3 tahun 60.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

16 Lokalatih bersama media di Sumatera Utara untuk isu konservasi satwa liar dilindungi 604.800.000

Pelaksanaan minimal 2 kali lokalatih media setiap tahunnya

Paket pertemuan 20 orang x 350.000 x 12 hari 84.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000

Pengantian transportasi 
peserta

26 orang x 400.000 x 6 paket 62.400.000 20.800.000 20.800.000 20.800.000

Penggantian hari 
peserta

20 orang x 500.000 x 12 hari 120.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000

Akomodasi 28 orang x 400.000 x 12 hari 134.400.000 44.800.000 44.800.000 44.800.000

Honor fasilitator 2 orang x 1.500.000 x 12 hari 36.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000

Honor instruktur 
pelatihan

6 orang x 2.000.000 x 12 hari 144.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000

Perlengkapan pelatihan 20 orang x 200.000 x 6 pack 24.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000

Menjaga hubungan komunikasi dengan media lokal

17 Pelaksanaan kopi sore rutin dengan media minimal 1 bulan sekali 1.899.000.000

Paket pertemuan 40 orang x 200.000 x 36 kali 288.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000

Pengantian transportasi 
peserta

40 orang x 200.000 x 36 kali 288.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000

Dukungan pengelolaan kegiatan untuk Hubungan Media dan Clearing House

Honor koordinator 
pengelola kegiatan

1 orang x 6.000.000 x 36 bulan 216.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000

Honor pengelola 
keuangan kegiatan

1 orang x 4.000.000 x 36 bulan 144.000.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000

Dukungan management 
pengelola kegiatan

1 pack x 500.000 x 36 bulan 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

Penyusunan laporan 1 pack x 1.000.000 x 36 bulan 36.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000

Perbanyakan laporan 1 pack x 500.000 x 36 bulan 18.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

Dukungan perjalanan 
pengelola kegiatan

2 paket x 3.000.000 x 36 bulan 216.000.000 72.000.000 72.000.000 72.000.000

Pelaksanaan kunjungan media minimal 2 bulan sekali

Dukungan transportasi 5 orang x 3.000.000 x 18 kali 270.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000

FOREREST FOR LIFE28



No. Kegiatan dan Sub 
Kegiatan Jumlah, Satuan dan Biaya Satuan (IDR) Jml (IDR) Total (IDR)

Rincian Tahun ke (IDR)

I II III

Dukungan mobilitas di 
lokasi

2 mobil x 2.500.000 x 18 kali 90.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000

Dukungan akomodasi 
dan konsumsi di lokasi

5 orang x 3.500.000 x 18 kali 315.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000

Safari rutin ke media nasional/ internasional di Jakarta.

18 Pelaksanaan safari rutin media minimal 6 kali dalam setahun 162.000.000

Dukungan transportasi 
narasumber dari daerah

1 orang x 3.000.000 x 18 kali 54.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000

Honor narasumber 
daerah

1 orang x 2.500.000 x 18 kali 45.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

Dukungan akomodasi 
dan konsumsi di lokasi

1 orang x 3.500.000 x 18 kali 63.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000

19 Revisi rencana aksi konservasi Bentang Lahan Batang Toru. 1.157.000.000

Pelaksanaan 8 kali FGD mengenai rencana aksi konservasi

Konsumsi 25 orang x 100.000 x 8 kali 20.000.000 20.000.000

Honor fasilitator 2 orang x 1.000.000 x 8 kali 16.000.000 16.000.000

Honor notulen 1 orang x 500.000 x 8 kali 4.000.000 4.000.000

Peralatan fasilitasi 1 paket x 250.000 x 8 kali 2.000.000 2.000.000

Lokakarya finalisasi revisi rencana aksi konservasi Bentang Lahan Batang Toru (empat 
kali; per kabupaten; dan provinsi)

Paket pertemuan 40 orang x 300.000 x 8 hari 96.000.000 48.000.000 48.000.000

Akomodasi peserta 40 orang x 500.000 x 8 hari 160.000.000 80.000.000 80.000.000

Transportasi peserta 40 orang x 400.000 x 4 pack 64.000.000 32.000.000 32.000.000

Honor pengganti waktu 
peserta

40 orang x 300.000 x 8 hari 96.000.000 48.000.000 48.000.000

Honor Fasilitator 2 orang x 1.500.000 x 8 hari 24.000.000 12.000.000 12.000.000

Honor notulen 2 orang x 500.000 x 8 hari 8.000.000 4.000.000 4.000.000

Perlengkapan lokakarya 40 orang x 75.000 x 4 pack 12.000.000 6.000.000 6.000.000

Sosialisasi revisi rencana aksi konservasi Bentang Lahan Batang Toru

Paket pertemuan 40 orang x 300.000 x 2 hari 24.000.000 24.000.000

Akomodasi peserta 40 orang x 500.000 x 2 hari 40.000.000 40.000.000

Transportasi peserta 40 orang x 400.000 x 1 pack 16.000.000 16.000.000

Honor pengganti waktu 
peserta

40 orang x 300.000 x 2 hari 24.000.000 24.000.000

Honor Fasilitator 2 orang x 1.500.000 x 2 hari 6.000.000 6.000.000

Honor notulen 2 orang x 500.000 x 2 hari 2.000.000 2.000.000

Perlengkapan lokakarya 40 orang x 75.000 x 1 pack 3.000.000 3.000.000

Dukungan pengelolaan kegiatan untuk rencana aksi dan kelembagaan

Honor koordinator 
pengelola kegiatan

1 orang x 6.000.000 x 30 bulan 180.000.000 36.000.000 72.000.000 72.000.000

Honor pengelola 
keuangan kegiatan

1 orang x 4.000.000 x 30 bulan 120.000.000 24.000.000 48.000.000 48.000.000

Dukungan management 
pengelola kegiatan

1 pack x 500.000 x 30 bulan 15.000.000 3.000.000 6.000.000 6.000.000
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Penyusunan laporan 1 pack x 1.000.000 x 30 bulan 30.000.000 6.000.000 12.000.000 12.000.000

Perbanyakan laporan 1 pack x 500.000 x 30 bulan 15.000.000 3.000.000 6.000.000 6.000.000

Dukungan perjalanan 
pengelola kegiatan

2 paket x 3.000.000 x 30 bulan 180.000.000 36.000.000 72.000.000 72.000.000

20 Perancangan kelembagaan lokal pengelola pendanaan berkelanjutan 654.250.000

Penyiapan rancangan kelembagaan lokal pengelola pendanaan berkelanjutan

Honor tim konsultan 
perancang kelembagaan 
lokal

3 orang x 6.000.000 x 6 bulan 108.000.000 108.000.000

Dukungan perjalanan 
tim konsultan

3 paket x 10.000.000 x 6 bulan 180.000.000 180.000.000

Pelaksananan tiga lokakarya rancangan kelembagaan lokal pengelola pendanaan 
berkelanjutan.

Paket pertemuan 40 orang x 300.000 x 6 hari 72.000.000 24.000.000 48.000.000

Akomodasi peserta 40 orang x 500.000 x 6 hari 120.000.000 40.000.000 80.000.000

Transportasi peserta 40 orang x 400.000 x 3 pack 48.000.000 16.000.000 32.000.000

Honor pengganti waktu 
peserta

40 orang x 300.000 x 6 hari 72.000.000 24.000.000 48.000.000

Honor Fasilitator 2 orang x 1.500.000 x 6 hari 18.000.000 6.000.000 12.000.000

Honor notulen 2 orang x 500.000 x 6 hari 6.000.000 2.000.000 4.000.000

Perlengkapan lokakarya 40 orang x 75.000 x 3 pack 9.000.000 3.000.000 6.000.000

Pembentukan dan legalisasi kelembagaan lokal pengelola pendanaan berkelanjutan.

Konsumsi 15 orang x 100.000 x 5 kali 7.500.000 7.500.000

Honor fasilitator 2 orang x 1.000.000 x 5 kali 10.000.000 10.000.000

Honor notulen 1 orang x 500.000 x 5 kali 2.500.000 2.500.000

Peralatan fasilitasi 1 paket x 250.000 x 5 kali 1.250.000 1.250.000

II MANAJEMEN

Pengelolaan Umum Program

Gaji Direktur Proyek 1 orang x 25.000.000 x 36 bulan 900.000.000 3.240.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000

Gaji Koordinator 
Lapangan

1 orang x 17.500.000 x 36 bulan 630.000.000 210.000.000 210.000.000 210.000.000

Gaji Koordinator 
Keuangan dan Hibah

1 orang x 17.500.000 x 36 bulan 630.000.000 210.000.000 210.000.000 210.000.000

Gaji Staf Keuangan 1 orang x 10.000.000 x 36 bulan 360.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000

Gaji Staf Hibah 1 orang x 10.000.000 x 36 bulan 360.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000

Honor konsultan 5 HOK x 2.000.000 x 36 bulan 360.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000

Dukungan transportasi 5 orang x 3.000.000 x 36 kali 540.000.000 1.260.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000

Dukungan mobilitas di 
lokasi

1 mobil x 2.500.000 x 36 kali 90.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000

Dukungan akomodasi 
dan konsumsi di lokasi

5 orang x 3.500.000 x 36 kali 630.000.000 210.000.000 210.000.000 210.000.000

Sewa dan operasional 
kantor

1 paket x 10.000.000 x 36 kali 360.000.000 510.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000

Peralatan komputer 5 paket x 15.000.000 x 2 kali 150.000.000 75.000.000 75.000.000
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https://www.sumatranorangutan.org/content/up-
loads/2017/06/YEL_Annual_Report_2016_Digital_V1.0.pdf

Proposal Peningkatan Kapasitas para pihak dalam Penanganan Konflik Konservasi Orangutan 
pada areal terdampak Proyek PLTA NSHE di Bentang Lahan Batang Toru,  

Tapanuli Selatan, Sumatera Utara
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pada areal terdampak proyek PLTA 
NSHE di Bentang Lahan Batang Toru, 
Tapanuli Selatan, Sumatera Utara
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Great Forest - Good Living

Jl. Baranangsiang III/H8, Bogor 16144, Indonesia

+62 816737219

hadispsb@gmail.com
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