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RESUME 

Isu yang banyak digunakan oleh banyak LSM anti sawit adalah terancamnya biodiversitas Indonesia akibat 
pengembangan perkebunan kelapa sawit. Tuduhan tersebut sengaja dibuat untuk membangun simpati masyarakat dunia 
agar membenci sawit. Indonesia juga dituduh tidak memiliki sistem pengelola biodiversitas sehingga LSM anti sawit 
menuntut Indonesia untuk mengadopsi konsep HCV dan HCS seperti yang diterapkan di negara barat. Padahal Indonesia 
sudah sejak awal pembangunannya sudah mengklasifikasi mana hutan yang dapat dikonversi (deforestable) mana hutan 
yang harus dipertahankan (non deforestable) sebagai HCV dan HCS atau yang dikenal dengan hutan lindung dan hutan 
konservasi.  

Kawasan hutan lindung dan hutan konservasi tersebut  sebagai  "rumahnya" biodiversitas dengan luas mencapai 
41.26 juta hektar. Untuk menjaga kelestarian dari biodiversitas yang ada di kawasan tersebut, pemerintah Indonesia 
mengalokasikan lahan lain untuk kawasan budidaya yang dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat baik pertanian, 
perkebunan, hutan produksi, perkotaan, pemukiman dan lain-lain. Ekspansi perkebunan kelapa sawit berada di dalam 
kawasan budidaya tersebut dan tidak mencampuri habitat biodiversitas asli Indonesia. 

Tuduhan LSM yang menuding kebun sawit sebagai penyebab menurunkan tingkat biodiversitas di Indonesia juga 
menggunakan paradigma yang kurang tepat. Penilaian dampak tersebut didasarkan pada perbandingan tingkat 
biodiversitas pada kebun sawit dengan hutan alam, hal ini menyebabkan bias karena adanya perbedaan karakteristik jenis 
tutupan lahan. Selain itu, dalam satu lanskap ekosistem kebun sawit memiliki beberapa tipe habitat yang selama ini luput 
dari penilaian sehingga penilaiannya tingkat biodiversitas cenderung underestimate. 

Berdasarkan hasil penelitian juga banyak menunjukkan bahwa jumlah jenis biodiversitas di kebun sawit tidak selalu 
lebih rendah dibandingkan dengan biodiversitas yang ada di Ecosystem Benchmark  atau HCV/NKT. Bahkan pengembangan 
kebun sawit di beberapa daerah lokasi penelitian, justru meningkatkan jumlah jenis biodiversitas seperti herpetofauna  dan 
kupu-kupu. Dalam pemanfaatan HGU-nya, perusahaan perkebunan sawit juga tidak menggunakan seluruh lahan untuk 
kebun sawit dan PKS namun tetap membiarkan lahan tetap berhutan (areal HCV/NKT). Hal ini mengindikasikan dengan 
pendekatan lanskap yang meliputi kebun sawit dan areal NKT/HCV akan memiliki jumlah jenis biodiversitas semakin kaya. 

Kebun sawit juga selalu "dikambinghitamkan" sebagai ancaman bagi habitat satwa-satwa liar sehingga satwa liar 
tersebut terlibat konflik dengan manusia dan menurunkan populasi satwa liar asli seperti orangutan, gajah dan harimau. 
Isu tersebut tidak sesuai data dan fakta, karena penurunan populasi satwa liar lebih banyak disebabkan karena illegal 
logging, perburuan dan pembakaran hutan karena pembukaan lahan pertanian skala kecil. Faktor-faktor tersebut 
menunjukkan masih buruknya tata kelola hutan lindung dan konservasi sebagai habitat alami satwa liar. Tata kelola hutan 
konservasi dan hutan lindung yang buruk tersebut harus segera diperbaiki oleh pemerintah Indonesia agar biodiversitas 
Indonesia tetap terjaga. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu tuduhan terhadap industri 
minyak sawit Indonesia terkait tata kelola 
pembangunan perkebunan kelapa sawit 
yang dipersepsikan tidak berkelanjutan. Isu 
negatif terkait pembukaan lahan kebun 
sawit melalui deforestasi sehingga 
berdampak pada penurunan biodiversitas 
tropis. Penurunan populasi orangutan, gajah, 
harimau, kupu-kupu bahkan vegetasi hutan 
tropis dianggap sebagai tanggung jawab 
industri sawit. Isu ini pun digunakan oleh 
LSM anti-sawit untuk mempengaruhi 
konsumen untuk meninggalkan produk 
berbasis minyak sawit. 

Tuduhan LSM anti sawit tersebut tidak 
memiliki dasar paradigma yang tepat. 
Penilaian dampak perkebunan kelapa sawit 
terhadap kehilangan atau penurunan 
biodiversitas yang selama ini dilakukan lebih 
banyak membandingkan tingkat 
biodiversitas pada kebun sawit dengan 
hutan alam. Hal tersebut terkonfirmasi dari 
studi Meijard et al., (2018) yang 
menyebutkan sifat penanaman kelapa sawit 
yang umumnya monokultural, struktur 
perkebunan sederhana dengan satu lapisan 
kanopi, tidak adanya serasah daun, 
kurangnya vegetasi semak belukar dan 
puing kayu dan kanopi yang lebih terbuka, 
tidak mengherankan jika keragaman spesies 
dari konsesi kelapa sawit lebih rendah 
dibandingkan dengan hutan alami. 
Perbandingan yang tidak setara tersebut 
dapat menyebabkan bias dalam penilaian 
dampak terhadap biodiversitas. Hal ini 
dikarenakan adanya perbedaan karakteristik 
jenis tutupan lahan antara hutan atau 
sebelum dijadikan kebun sawit.  

Selain itu, dalam satu lanskap ekosistem 
kebun sawit memiliki beberapa tipe habitat 
seperti tanaman sawit umur muda, umur 
sedang, umur tua, semak belukar, dan area 
High Conservation Value (HCV) atau Nilai 
Konservasi Tinggi (NKT). Sehingga penilaian 
dampak kebun sawit terhadap 
keanekaragaman hayati perlu dilakukan 
dengan pendekatan lanskap. 

Tulisan ini bertujuan untuk 
mendiskusikan terkait isu tersebut yang 
dipertajam dengan penyajian data dan fakta 
terkait tingkat biodiversitas beberapa sentra 
sawit utama di Indonesia, sebagai bentuk 

counter tuduhan yang menyudutkan kebun 
sawit yang selalu dianggap sebagai 
penyebab utama dari penurunan kekayaan 
biodiversitas tropis di Indonesia. 

 
 

KONSEP HCV DAN HCS DALAM 
PENGELOLAAN HUTAN INDONESIA 

Indonesia bukanlah Eropa dan Amerika 
Serikat, dimana awal pembangunan di 
negara-negara tersebut sudah 
menghabiskan hutannya baik itu hutan 
lindung maupun hutan konservasi termasuk 
biodiversitas di dalamnya. Tidak ada lagi 
hutan primer yang tersisa maupun satwa-
satwa sub tropis saat ini. Jika saat ini negara-
negara Eropa maupun Amerika Utara 
melaporkan memiliki hutan yang luas 
sebagaimana dalam statistik FAO, hutan 
tersebut adalah hutan sekunder, eks lahan 
pertanian yang telah ditinggalkan 
(Soemarwoto, 1992). Generasi Eropa dan 
Amerika Utara dewasa ini, membangun 
kembali hutannya termasuk membangun 
ulang kawasan konservasi (High 
Conservation Value, HCV) dan kawasan stok 
karbon tinggi (High Carbon Stock, HCS). 
Meskipun itu baik, tidak mungkin lagi 
mengembalikan yang sudah hilang dimasa 
lalu. 

Dalam konsep Barat sebagaimana 
dikampanyekan para LSM, konsep High 
Conservation Value (HCV) mencakup HCV 1 
(Species Diversity), HCV 2 (Landscape Level 
Ecosystem and Mosaic), HCV 3 (Ecosystem 
and Habitats), HCV 4 (Ecosystem Service), 
HCV 5 (Community Needs) dan HCV 6 
(Culture Value). Sedangkan konsep High 
Carbon Stock (HCS) mencakup HK 3 (High 
Diversity Forest), HK 2 (Medium Diversity 
Forest), HK 1 (Low Diversity Forest), BM 
(Young Scrub), BT (Old Scrub) dan LT 
(Cleared/Open Land). 

Sejak awal pembangunan, Indonesia 
sudah mengklasifikasi mana hutan yang 
dapat dikonversi (deforestable) mana hutan 
yang harus dipertahankan (non deforestable) 
sebagai HCV dan HCS. Hutan yang 
didalamnya HCS dan HCV dalam Undang-
Undang Kehutanan No. 41/1999 dikenal 
dengan hutan lindung dan hutan konservasi 
dan dalam Undang-Undang Tata Ruang 
Nasional (UU No. 26/2007) berada di 
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Kawasan Lindung. Dalam konteks Indonesia 
pelestarian HCV, HCS dan biodiversitas 
sudah ada tempatnya yakni di hutan lindung 
dan hutan konservasi tersebut.  

Hutan lindung dan hutan konservasi 
tersebut sebagian besar merupakan hutan 
primer, asli dan dilindungi serta tidak boleh 
dikonversi kepada penggunaan lain. 
Berdasarkan Statistik Kehutanan (Tabel 1), 
luas hutan konservasi Indonesia mencapai 
17.35 juta hektar dan luas hutan lindung 

mencapai 23.91 juta hektar. Pada hutan 
lindung dan konservasi itulah "rumahnya" 
biodiversitas seperti satwa-satwa liar, ragam 
tumbuhan dan mikroba, fungsi tata air dan 
konservasi ekosistem secara keseluruhan. 
Proporsi keberadaan hutan lindung dan 
konservasi yang cukup tinggi yakni 44 
persen menunjukkan bahwa Indonesia telah 
memiliki hutan/lahan dengan nilai 
konservasi tinggi (HCV) dan mengandung 
stok karbon tinggi (HCS) yang cukup besar.  

 
Tabel 1. Penggunaan Lahan Hutan di Indonesia 

LAND COVER RIBU HEKTAR PERSEN 
Kawasan Hutan 41,258 43.9 

Hutan Konservasi 17,347 18.5 
Hutan Lindung 23,911 25.5 

Kawasan Budidaya 44,592 47.5 
Hutan Produksi Terbatas 21,266 22.6 

Hutan Produksi 17,030 18.1 
Hutan Produksi Konversi 6,296 6.7 

Area Penggunaan Lain 8,100 8.6 
Total Hutan 93,950 100.0 
Sumber : Statistik Kehutanan (2018) 

 
Peran dari hutan lindung dan 

konservasi sebagai bagian dari HCV dan HCS 
tidak akan terganggu, hal ini dikarenakan 
Indonesia juga mengalokasikan areal khusus 
untuk kawasan budidaya. Kawasan budidaya 
ini dapat dikonversi antar sektor dan 
dimanfaatkan lahannya  seperti untuk 
pertanian, perkebunan (termasuk 
pengembangan kebun sawit), hutan 
produksi, perkotaan, pemukiman dan lain-
lain. Dalam kawasan budidaya terdapat 
hutan produksi konversi (convertible forest), 
dimana hutan tersebut boleh dikonversi 
untuk kebutuhan pembangunan dengan 
prosedur tertentu dan telah diatur dalam 
undang-undang kehutanan tersebut. Hutan 
produksi konversi disebut sebagai bank 
lahan (land bank) sebagai persediaan lahan 
untuk dimanfaatkan sebagai kawasan 
budidaya.  

Undang-Undang Kehutanan 
mengamanatkan bahwa konversi hutan 
produksi tersebut untuk menjadi kawasan 
budidaya tidak didasarkan pada nilai karbon 
stok sebagaimana dituntut oleh LSM. 
Sepanjang benar-benar hutan produksi 
berapa pun nilai karbon stoknya boleh 
dikonversi menjadi kawasan budidaya. 
Sebaliknya jika hutan konservasi dan 

lindung, sekecil apapun karbon stoknya 
tidak boleh dikonversi menjadi kawasan 
budidaya. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi 
dari hutan lindung dan konservasi tidak 
akan terganggu dan akan selalu terjaga. 
Artinya ekspansi perkebunan kelapa sawit 
berada di dalam kawasan budidaya tersebut 
tidak mengganggu “rumah” dari satwa liar 
dan vegetasi tropis.  

 
 

KEHADIRAN PERKEBUNAN KELAPA 
SAWIT MENGANCAM BIODIVERSITAS 

? 

Dalam laporan berbagai LSM anti sawit 
baik yang beroperasi di Indonesia maupun 
trans nasional, sering memuat berita terkait 
terancamnya biodiversitas Indonesia berupa 
satwa liar yang terancam punah dan 
tumbuhan tropis akibat pengembangan 
perkebunan kelapa sawit yang merusak 
habitatnya. Laporan LSM tersebut umumnya 
mengkaitkan pembangunan kebun sawit 
sebagai penyebab terancamnya habitat 
biodiversitas tersebut. Tuduhan tersebut 
sengaja dibuat untuk membangun simpati 
masyarakat dunia agar membenci sawit. 
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Secara tendensius, para LSM anti sawit 
menyebut bahwa kebun sawit lah yang 
menyebabkan hilangnya biodiversitas asli 
Indonesia. Benarkah demikian? 

Counter isu tersebut akan dipekuat 
dengan hasil penelitian (Tabel 2) yang 
merupakan hasil uji petik yang 
menunjukkan perbandingan tingkat 
biodiversitas di kebun sawit, Ecosystem 
Benchmark, dan NKT di 23 perkebunan 
sawit besar yang tersebar di enam provinsi 
sentra sawit utama. Ecosystem Benchmark  
menunjukkan tutupan lahan yang serupa 

dengan tutupan lahan sebelum dijadikan 
kebun sawit, sementara HCV/NKT merujuk 
pada area berhutan. Untuk keseluruhan 
lokasi studi, jumlah jenis tumbuhan yang 
hidup di areal kebun sawit (16-75 jenis) 
relatif lebih kecil dibandingkan dengan areal 
HCV/NKT (8-129 jenis) atau ecosystem 
benchmark (8-120 jenis). Sama dengan 
jumlah jenis tumbuhan, jumlah jenis 
mamalia yang hidup di areal kebun sawit (0-
5 jenis) relatif lebih kecil dibandingkan 
dengan areal HCV/NKT (2-7 jenis) atau 
ecosystem benchmark (0-7 jenis).  

 
Tabel 2. Perbandingan Jumlah Jenis Biodiversitas antara Kebun Sawit, Ecosystem Benchmark 

dan HCV 

Taska / Ekosistem 
Sumatera 

Utara 
Riau 

Sumatera 
Selatan 

Kalimantan 
Barat 

Kalimantan 
Tengah 

Sulawesi  
Barat 

MAMALIA 
      

Benchmark* 2-4 0-7 3 0-4 0-3 0-2 

Kebun sawit 3-5 0-5 4 3-4 1-4 1 

HCV/NKT 2-4 2-6 4 3-7 3-6 3 

BURUNG 
      

Benchmark* 12-21 9-32 35 7-26 13-30 12-36 

Kebun sawit 17 14-21 26 11-19 9-22 17-33 

HCV/NKT 10-24 9-27 33 14-23 17-33 20-22 

HERPETOFAUNA 
      

Benchmark* 7-9 3-13 11 2-13 4-12 4-5 

Kebun sawit 9-14 6-16 18 7-12 9-13 3-11 

HCV/NKT 6-7 2-11 6 4-11 9-15 6 

KUPU-KUPU 
      

Benchmark* 17-22 11-29 14 3-21 5-19 10-23 

Kebun sawit 13-23 12-31 30 11-20 14-28 10-19 

HCV/NKT 10-19 9-22 12 6-26 15-37 12 

TUMBUHAN 
      

Benchmark* 51-66 25-120 8 31-71 5-22 25-53 

Kebun sawit 61-75 55-59 n.a 16-61 n.a 31-39 

HCV/NKT 73-85 8-129 15 34-99 6-51 45-50 

Sumber :   Erniwati et al,. (2016); Santosa et al,. (2017); Santosa& Purnamasari (2017), 
Nahlunisa (2017) 

 
Jumlah jenis kupu-kupu yang hidup di 

areal kebun sawit (10-31 jenis) relatif lebih 
banyak dibandingkan dengan areal 
ecosystem benchmark (3-29 jenis) meskipun 
masih lebih sedikit dibandingkan yang hidup 
di areal HCV/NKT (6-37 jenis). Sementara 
itu, jumlah jenis burung yang hidup di areal 
kebun sawit sama dengan di areal HCV/NKT 
(9-33 jenis), meskipun relatif lebih kecil 
dibandingkan ecosystem benchmark (7-36 

jenis). Namun, jumlah jenis herpetofauna 
yang hidup di areal kebun sawit (3-16 jenis) 
relatif lebih banyak dibandingkan dengan 
areal ecosystem benchmark (2-13 jenis) dan 
HCV/NKT (4-11 jenis). 

 Hal ini menunjukkan bahwa jumlah 
jenis biodiversitas di kebun sawit tidak 
selalu lebih rendah dibandingkan dengan 
biodiversitas yang ada di Ecosystem 
Benchmark atau HCV/NKT. Bahkan 
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pengembangan kebun sawit di beberapa 
daerah lokasi penelitian, justru 
meningkatkan jumlah jenis biodiversitas 
seperti herpetofauna (di enam provinsi) dan 
kupu-kupu (Sumut, Riau, Sumsel) 
dibandingkan jumlah jenis biodiversitas di 
Ecosystem Benchmark atau HCV/NKT. 
Terlebih perusahaan perkebunan sawit 
besar telah mengalokasi lahan yang telah 
memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) 
tidak hanya untuk kebun sawit dan PKS, 
tetapi juga lahan yang dibiarkan tetap 
berhutan (HCV/NKT). Hal ini berarti tingkat 
jumlah jenis biodiversitas di kebun sawit 
yang memiliki areal NKT/HCV akan relatif 
lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah 
jenis di areal NKT saja atau di areal 
ecosystem benchmark atau lahan sebelum 
dijadikan kebun sawit. 

Hampir 44 persen hutan yang 
digolongkan menjadi hutan konservasi dan 
hutan lindung merupakan “rumah” dan 
habitat alamiah (In Situ) bagi satwa liar 
tersebut. Sementara itu, Kebun sawit (dan 
sektor lainnya termasuk pemukiman dan 
pertanian) berada pada kawasan yang 
berbeda dan tidak bercampur baur. Lantas, 
jika sudah ada habitat alamiah satwa-satwa 
liar tersebut mengapa satwa-satwa liar 
sering ditemukan dan diberitakan memasuki 
kawasan pemukiman penduduk dan kebun 
sawit di kawasan budidaya dan kemudian 
terlibat konflik dengan masyarakat? 

Secara alamiah, perilaku satwa-satwa 
liar tidak mudah keluar dari zona nyaman 
habitatnya. Komunitas satwa liar bertahan 
tetap berada pada habitatnya secara turun 
temurun. Sehingga jika satwa-satwa liar 
terpaksa keluar dari habitatnya, berarti 
"rumahnya" satwa-satwa liar tidak nyaman 
lagi atau terancam. Mengapa tidak nyaman? 

Ada tiga penyebab utama mengapa 
satwa liar terancam dan terdesak ke 
kawasan budidaya. Maraknya pembalakan 
pohon-pohon (logging) dari habitat satwa 
liar yakni hutan lindung/konservasi. Sejak 
tahun 1970-an sampai sekarang hutan 
lindung/konservasi sering dirambah 
pembalakan kayu alam (legal dan illegal 
logging). Setiap tahun jutaan kubik kayu 
alam keluar dari hutan termasuk dari 
"rumahnya" satwa-satwa liar. Statistik 
Kementerian Kehutanan melaporkan 
ratusan kasus illegal logging setiap tahun 

tertangkap. Belum lagi illegal logging yang 
tidak tertangkap, pasti jauh lebih besar. 
Masyarakat di sekitar hutan tahu benar 
bagaimana maraknya kegiatan illegal logging 
ini. 

Selain pembalakan kayu, ancaman 
satwa liar juga datang dari perburuan satwa 
liar (illegal hunting) yang juga marak dari 
tahun ke tahun. Setiap tahun Kementerian 
Kehutanan melaporkan ratusan perburuan 
ilegal yang berhasil ditangkap dan yang 
tidak tertangkap jauh lebih besar. Penemuan 
Gajah mati namun gadingnya sudah hilang, 
bangkai Harimau tanpa kulit yang 
ditemukan di hutan-hutan lindung. 
Banyaknya kasus penyeludupan satwa-
satwa liar yang dilindungi setiap tahun dari 
berbagai daerah menunjukkan parahnya 
masalah ini. Sedangkan faktor yang ketiga 
adalah kebakaran hutan lindung dan 
konservasi setiap tahun. Kementerian 
Kehutanan mencatat bahwa setidaknya 
setiap tahun seluas 3-5 juta hektar hutan 
lindung/konservasi, cagar alam, suaka 
margasatwa, taman nasional, taman wisata 
terbakar.  

"Mengkambinghitamkan" kebun sawit 
di kawasan budidaya sebagai faktor yang 
mengancam habitat satwa-satwa liar adalah 
isu yang tidak berdasarkan data dan fakta. 
Studi Meijard et al,, (2018) menyebutkan 
bahwa penurunan populasi orangutan dan 
satwa liar lainnya di Indonesia sudah terjadi 
sejak lama sebelum pengembangan 
perkebunan kelapa sawit di tahun 1970-an. 
Selain itu, studi tersebut juga menemukan 
bahwa perburuan liar, industri pulp dan 
kertas dan deforestasi dengan cara 
pembakaran yang digunakan untuk 
membuka lahan pertanian skala kecil 
merupakan ancaman utama bagi populasi 
orangutan. 

Pengkaitan kebun sawit dan penurunan 
populasi satwa liar merupakan upaya 
mengalihkan permasalahan yang 
sebenarnya yakni tata kelola yang buruk 
habitat satwa liar di hutan 
lindung/konservasi. Tata kelola inilah yang 
perlu diperbaiki pemerintah ke depan 
melalui aturan dan kebijakan yang tegas 
untuk menghentikan kegiatan apapun di 
hutan lindung/konservasi yang merupakan 
habitat alamiah satwa-satwa liar.  
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KESIMPULAN 

Isu yang digunakan oleh banyak LSM 
anti sawit adalah terancamnya biodiversitas 
Indonesia akibat pengembangan 
perkebunan kelapa sawit. LSM anti sawit 
tersebut juga menuntut Indonesia 
mengadopsi konsep HCV dan HCS seperti 
yang diterapkan di negara barat. Indonesia 
sejak awal pembangunannya sudah 
mengklasifikasi mana hutan yang dapat 
dikonversi (deforestable) mana hutan yang 
harus dipertahankan (non deforestable) 
sebagai HCV dan HCS yang dikenal dengan 
hutan lindung dan hutan konservasi sebagai  
"rumahnya" biodiversitas dengan luas 
mencapai 41.26 juta hektar. Untuk menjaga 
kelestarian dari biodiversitas yang ada di 
kawasan tersebut, pemerintah Indonesia 
mengalokasikan lahan lain untuk kawasan 
budidaya. Ekspansi perkebunan kelapa sawit 
berada di dalam kawasan budidaya tersebut 
dan tidak mencampuri habitat biodiversitas 
asli Indonesia. 

Berdasarkan hasil penelitian juga 
banyak menunjukkan bahwa jumlah jenis 
biodiversitas di kebun sawit tidak selalu 
lebih rendah dibandingkan dengan 
biodiversitas yang ada di Ecosystem 
Benchmark  atau HCV/NKT. Bahkan 
pengembangan kebun sawit di beberapa 
daerah lokasi penelitian, justru 
meningkatkan jumlah jenis biodiversitas 
seperti herpetofauna  dan kupu-kupu. Dalam 
pemanfaatan HGU-nya, perusahaan 
perkebunan sawit juga tidak menggunakan 
seluruh lahan untuk kebun sawit dan PKS 
namun tetap membiarkan lahan tetap 
berhutan (areal HCV/NKT). Hal ini 
mengindikasikan dengan pendekatan 
lanskap yang meliputi kebun sawit dan areal 

NKT/HCV akan memiliki jumlah jenis 
biodiversitas semakin kaya. 

Kebun sawit juga selalu 
"dikambinghitamkan" sebagai ancaman bagi 
habitat satwa-satwa liar sehingga satwa liar 
tersebut terlibat konflik dengan manusia 
sehingga semakin berpotensi menurunkan 
populasi satwa liar asli seperti orangutan, 
gajah dan harimau. Isu tersebut tidak sesuai 
data dan fakta, karena penurunan populasi 
satwa liar lebih banyak disebabkan karena 
illegal logging, perburuan liar dan 
pembakaran hutan karena pembukaan lahan 
pertanian skala kecil. Faktor-faktor tersebut 
menunjukkan masih buruknya tata kelola 
hutan lindung dan konservasi sebagai 
habitat alami satwa liar.  
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