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Aerial view of peatlands in South Ketapang Landscape (Source: GEC) 



1. Perlindungan dan Pengelolaan
Cagar Alam Muara Kendawangan:



Baseline: Perlindungan dan pengelolaan
sepenuhnya oleh BKSDA dengan beberapa
kerjasama dengan stakeholder melalui PKS. 
Keterbatasan sumber daya dan kapasitas.

Visi: sinkronisasi dukungan perlindungan dan 
pengelolaan CA-MK melalui perencanaan
bersama.

:



Aktivitas:

1. Pengumpulan data kegiatan dari seluruh PKS 
(patroli keamanan, pencegahan karhutla, 
penyelamatan TSL, pemberdayaan masyarakat)
2. Fasilitasi sinkronisasi kegiatan atau prioritasi
kegiatan per stakeholder
3. Fasilitasi pertemuan perencanaan bersama
4. Fokus utama: patroli, pengumpulan data, 
pemberdayaan masyarakat.

:



2. Pencegahan Kebakaran Hutan dan 
Lahan:



Baseline: Mayoritas pendekatan lebih ke arah
persiapan penanganan. Koordinasi lintas
stakeholder minim.

Visi: strategi pencegahan kebakaran: peringatan
dini, pencegahan berbasis masyarakat/desa.

:



Aktivitas:

1. Pengumpulan data dari seluruh stakeholder di 
lanskap (personil, peralatan, lokasi). Identifikasi
kontak person per stakeholder.
2. Fasilitasi dukungan bagi kecamatan
membangun rencana pencegahan berbasis
masyarakat.

:



3. Pemberdayaan Masyarakat
:



Baseline: Simpang siur informasi batas desa, 
batas kawasan konservasi, batas konsesi, data
lahan desa yang dapat dimanfaatkan, 
pengetahuan masyarakat terkait budidaya.

Visi: strategi kolaboratif pemberdayaan
masyarakat, desa mitra perusahaan dengan
pendekatan CSR 2.0

:



Aktivitas:

1. Pengumpulan data dari desa (batas indikatif,
potensi PS, potensi budidaya)
2. Identifikasi peluang dukungan budidaya, kegiatan
ekonomi desa-desa di batas/dalam CA-MK
3. Fasilitasi dukungan budidaya, kegiatan ekonomi
desa.
4. Fasilitasi kajian jalan Air Hitam Kecil

:



4. Konektivitas Ekologis
:



Baseline: Pengelolaan kawasan konservasi
secara sendiri-sendiri oleh berbagai pihak.

Visi: sinkronisasi pengelolaan kawasan
konservasi melalui pemetaan konektivitas dan 
rencana pengelolaan terintegrasi.

:



Aktivitas:

1. Pengumpulan data dan penyiapan peta 
koneksi ekologi berdasarkan Analisa GIS
2. Verifikasi peta
3. Sinkronisasi rencana pengelolaan
4. Pelibatan masyarakat

:



5. Kolaborasi Multipihak
:



Baseline: Kolaborasi masih terbatas, kebanyakan
bilateral.

Visi: sinkronisasi kolaborasi untuk berbagi peran, 
meningkatkan hasil, saling berbagi pengalaman

:



Aktivitas:

1. Membangun mekanisme komunikasi yang 
efektif
2. Membangun mekanisme kolaborasi yang 
disepakati bersama
3. Menyusun rencana kolaborasi yang disepakati
bersama

:
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