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A. Latar Belakang 

Endemisitas dan kerentanan satwa di 

Indonesia menjadi isu yang memerlukan 

perhatian khusus dalam rangka menjaga 

keberlangsungan ekosistem. Salah satu 

penyebab utama kerentanan dan kepunahan 

satwa adalah kehilangan dan kerusakan 

habitat baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Pembalakan liar untuk pembukaan 

lahan, perburuan, maupun alih fungsi hutan  

menjadi ancaman serius terhadap habitat, yang pada akhirnya berdampak buruk 

terhadap kelangsungan hidup satwa yang ada. Pulau Sulawesi menjadi salah satu 

pulau di Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, bahkan 

beberapa spesies tidak dapat ditemukan dibelahan dunia lainnya (endemic). 

Keberadaan satwa Gagak Banggai (Corvus unicolor) di Taman Kehati Kokolomboi 

Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah mulai punah, 

perlu menjadi perhatian khusus mengingat bahwa satwa ini merupakan satwa 

endemic yang tidak dapat ditemukan dibelahan dunia lainnya. Gagak Banggai (Corvus 

unicolor) merupakan salah satu hewan endemic Banggai Kepulauan yang saat ini 

trend populasinya menurun karena kualitas dan luas habitatnya terus tergradasi serta 

pemburuan masyarakat. 

Hewan ini masuk sebagai satwa langka yang dilindungi dalam Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20 Tahun 2018 tentang Jenis 

Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Setelah sekian tahun tidak diketahui 

 

Konservasi Satwa Endemik Pulau Peleng Melalui Perlindungan 

Ekosistem Taman Kehati Kokolomboi 

Gambar 1. Gagak Banggai (Corvus Unicolor)  

Sumber: Dok. Donggi Matindok Field 
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keberadaannya baru di tahun 2008 burung endemic ini ditemukan kembali. 

Populasinya diperkirakan hanya berkisar antara 30 hingga 200 ekor, dan hanya bisa 

dijumpai di bagian barat dan tengah Pulau Peleng (Santosa W, Langgeng dkk, 2018). 

Karena populasinya yang kecil dan tunggal (hanya terdapat dalam satu lokasi), Gagak 

Banggai (Corvus unicolor) dievaluasi oleh International Union for the Conservation of 

Nature (IUCN) sebagai satwa rentan (vulnerable). Kemudian karena keberadaan 

populasinya di alam bebas semakin sulit ditemui, maka statusnya bergeser menjadi 

kritis (critically endangered). Gagak Banggai menjadi salah satu dari 18 burung paling 

langka di Indonesia dengan status critically endangered (kritis). 

Berbagai ornitologis dan zoologis berpendapat bahwa kelangkaan satwa di 

alam Pulau Peleng karena semakin sedikitnya kekayaan pakan yang bersumber dari 

tanaman-tanaman lokal, hal ini dibuktikan dengan hasil riset di tahun 2008 

(Indrawan,et.al), Hutan Primer di Pulau Peleng telah berkurang 9% dari rona awalnya. 

Hal ini disebabkan karena adanya pembalakan liar untuk pembukaan lahan ataupun 

kegiatan perburuan madu hutan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, yang mana 

kegiatan ini dilakukan dengan penebangan pohon tempat sarang lebah berada. Hal 

ini semakin membuat berkurangnya lahan penghijauan di Hutan Peleng, yang 

mengakibatkan berkurangnya mangsa Gagak Banggai (corvus unicolor) yang 

memakan tanaman lokal. Dengan berkurangnya ketersediaan pakan lokal, membuat 

spesies Gagak Banggai (corvus unicolor) semakin punah. Oleh karena itu perlu 

dilakukan tindakan konservasi ekosistem dan perubahan pola perilaku masyarakat 

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.  

PT Pertamina EP Donggi Matindok Field sebagai perusahaan yang berada di 

daratan Sulawesi Tengah menjadi salah satu institusi yang turut mendukung upaya 

pelestarian satwa langka khususnya di Pulau Peleng Kabupaten Banggai Kepulauan. 

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mewajibkan adanya upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya terkait dengan 

keanekaragaman hayati. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Lingkungan 
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Hidup Nomor 3 tahun 2012 tentang Taman Kehati. Untuk itu, PT Pertamina EP Donggi 

Matindok Field bersama dengan Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan berkomitmen 

untuk melakukan upaya konservasi kekayaan hayati di Taman Kehati Kokolomboi, 

Banggai Kepulauan. Melalui kegiatan ini, PT Pertamina EP Donggi Matindok Field turut 

mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam menjaga ekosistem darat (No 

15) dan kemitraan untuk mencapai tujuan (No 17) bahwa perusahaan turut 

melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem 

daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan 

degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. 

 

B. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya perlindungan ekosistem di Taman 

Kehati Kokolomboi antara lain: 

1. Menjaga kelestarian satwa endemic khususnya Gagak Banggai (Corvus unicolor) 

melalui pemeliharaan dan pengembangan vegetasi rantai makanan. 

2. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumberdaya hutan dan fungsinya 

melalui pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan. 

3. Perubahan pola perilaku masyarakat melalui kegiatan edukasi dan pemberdayaan. 

 

C. Penerima Manfaat Program 

Program Konservasi Satwa Endemik Pulau Peleng Melalui Perlindungan 

Ekositem Taman Kehati Kokolomboi yang dilaksanakan oleh PT Pertamina EP Donggi 

Matindok Field bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai 

Kepulauan mampu memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung 

bagi masyarakat di sekitar wilayah. Adapun penerima manfaat dari pelaksanaan 

program ini yaitu: 

1. 30 orang anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kokolomboi. 
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2. 13 orang anggota Kelompok Pembudidaya Madu Hutan Kokolomboi. 

3. 30 KK warga Dusun Kokolomboi, Desa Leme-Leme Darat, Kecamatan Buko, 

Kabupaten Banggai Kepulauan. 

4. 479 jiwa warga masyarakat Desa Leme-Leme Darat, Kecamatan Buko, 

Kabupaten Banggai Kepulauan. 

5. 60 wisatawan mancanegara yang telah berkunjung ke Taman Kehati 

Kokolomboi 

6. Peneliti lingkungan (mahasiswa, lembaga penelitian nasional dan 

internasional). 

Selain itu juga terdapat penerima manfaat program secara tidak langsung 

adalah para wisatawan domestik/mancanegara yang datang berkunjung ke Taman 

Kehati Kokolomboi yang ingin mengetahui keberagaman rumah adat di sekitar Taman 

Kokolomboi, serta selain itu bisa mencicipi atau menikmati madu hutan khas pulau 

Paleng yang diproduksi oleh kelompok. 

 

D. Perencanaan  

Program Konservasi Satwa Endemik Pulau Peleng Melalui Perlindungan 

Ekositem Taman Kehati Kokolomboi dilaksanakan oleh pihak PT Pertamina EP Donggi 

Matindok Field pada wilayah pengembangan masyarakat. Reasilasi program ini 

berdasar atas dibuatnya Rencana Strategis (selama 5 tahun) dan Rencana Kerja 

(selama 1 tahun). Pembuatan Recana Strategis dan Rencana Kerja ini di lakukan 

dengan multi stakeholder yang menjadi aktor-aktor kunci untuk mendukung 

keberhasilan program Community Development, baik dari kalangan masyarakat, 

pemerintah, LSM dan Swasta yang lain.  
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Rencana Strategis 

Program Konservasi Satwa Endemik Pulau Peleng Melalui Perlindungan Ekositem Taman Kehati Kokolomboi 

Tahun 2020 - 2024 

 

No. Program  Tujuan 

Program 

Sasaran 

Program 

Indicator  Waktu Pelaksanaan Kegiatan  

2020 2021 2022 2023 2024 

1.  Konservasi 

Satwa 

Endemik 
Pulau Peleng 

Melalui 
Perlindungan 

Ekositem 

Taman 
Kehati 

Kokolomboi 

Konservasi 

Insitu 

Keanekarag
aman 

hayati khas 
pulau 

Paleng 

Program 

Konservasi 

Taman 
Keanekaragama

n Hayati dan 
kegiatan 

kemitraan yang 

menunjang 
peningkatan 

ekonomi 
masyarakat 

Peningkatan 

Status 

Indeks 
Kehati 

Endemik 
Pulau Paleng 

sebesar 10% 

diakhir tahun 
perencanaan 

dan 
peningkatan 

Ekonomi 
Masyarakat 

Sekitar Area 

Taman 
Kokolombi 

sebesar 5% 
diakhir tahun 

perencanaan 

1.Penandata

nganan 

perjanjian 
kerjsama 

 
2.Survey 

rona awal 

 
3.Pembibitan 

5 jenis pohon 
endemic 

 
4.Pemberday

aan 

kelompok 
budidaya 

madu hutan 
 

5.Pemantaua

n staus 
kehati 

 
6. Evaluasi 

1.Pemetaan 

persebaran 

satwa 
endemic 

 
2.Pelaksana

an program 

taman 
kehati 

kokolomboi 
 

3.Pelatihan 
budidaya 

lebah madu 

hutan 
 

4.Pemantau
an status 

kehati  

 
5. Evaluasi  

1.Pengkaya

an pakan 

satwa 
endemic 

 
2.Pelaksana

an program 

taman 
kehati 

kokolomboi 
 

3.Pemantau
an status 

kehati   

 
4. Evaluasi  

1.BK 

pengelola 

taman 
Kokolomboi 

2.Pelaksana
an program 

taman 

kehati 
kokolomboi 

 
3.Pemantau

an status 
kehati   

 

4. Evaluasi 

1.Pembang

unan 

Infrastruktu
r tambahan 

 
2.Pelaksana

an program 

taman 
kehati 

kokolomboi 
 

 
3.Pemantau

an status 

kehati   
 

4. Evaluasi 
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Rencana Kerja  

Program Konservasi Satwa Endemik Pulau Peleng melalui Ekositem Taman Kehati Kokolomboi 

Tahun 2021 

Bidang 
Program/Jenis 

Program 

Program Kegiatan 
Indikator 

Keberhasilan 

Sasaran 
Penerima 

Manfaat 

Anggaran Lokasi 
Jadwal Bulan Kegiatan 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Lingkungan dan 

Community 
Development 

Konservasi 

Satwa Endemik 
Pulau Peleng 

Melalui 
Perlindungan 

Ekositem 

Taman Kehati 
Kokolomboi 

1 

 
 

 
 

2 

 
 

 
 

 

 
3 

 
 

 
 

 

4 
 

 
 

 

5 

Pemetaan 

persebaran satwa 
endemic 

 
Pelaksaan 

Program Sehati 

Kokolombi 
 

 
 

 

 
Pelatihan budidaya 

madu hutan 
 

 
 

 

Pemantauan 
Status 

Keanekaragaman 
hayati 

 

Evaluasi  

Database 

persebaran 
satwa endemik 

 
Peningkatan 

Status Indeks 

Kehati 
Endemik Pulau 

Paleng sebesar 
10% diakhir 

tahun  

 
Peningkatan 

Ekonomi 
Masyarakat 

Sekitar sebesar 
5% 

 

Database 
statsu 

keanekaragam
an hayati 

 

Dokumen 
evaluasi 

Program 

Konservasi 
Taman 

Keanekaragaman 
Hayati dan 

kegiatan 

kemitraan yang 
menunjang 

peningkatan 
ekonomi 

masyarakat 

Rp91.800.000 Desa 

Lame-
Lame 

Darat  
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E. Implementasi Program 

Progam Konservasi Satwa Endemik Pulau Peleng Melalui Perlindungan 

Ekosistem Taman Kehati Kokolomboi di tahun 2021 terdiri dari beberapa kegiatan. 

Pelaksanaan kegiatan sebagai rangkaian dari program konservasi ini dilaksanakan di 

Dusun Kokolomboi, Desa Leme-Leme Darat, Kec. Buko, Kab. Banggai Kepulauan. 

Secara umum, program dilaksanakan dengan metode hybrid, yaitu 

mengkombinasikan kegiatan bersifat luring dan daring. Kegiatan yang bersifat teknis 

dan praktis dilaksanakan secara luring, sedangkan kegiatan yang lain yang bisa 

dilaksanakan secara daring akan dilaksanakan secara daring. Hal ini bertujuan untuk 

mengurangi interaksi kerumunan dan resiko penularan Covid19.  Berikut merupakan 

rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan: 

No Kegiatan Outcome Pelibatan Pihak 

1 Pemetaan persebaran satwa 
endemik 

Tersedia database 
persebaran satwa 
berdasarkan blok-blok 
morfologi wilayah  

o PEP Donggi 
Matindok Field 

o DLH Kab. 
Banggai 

o Pokdarwis 
Kokolomboi 

o Pemdes Leme-
Leme Darat 

2 Pelaksanaan program Taman 
Kehati Kokolomboi 

o Terlaksana kegiatan 
pembibitan tanaman 
endemik 

o Terlaksana 
penanaman 10 jenis 
tanaman endemic 

o Terlaksana 
pembangunan papan 
nama Taman Kehati 
Kokolomboi 

o Terlaksana 
pembangunan gapura 
selamat datang 

o PEP Donggi 
Matindok Field 

o DLH Kab. 
Banggai 

o Pokdarwis 
Kokolomboi 

o Pemdes Leme-
Leme Darat 

o Kelompok Madu 
Kokolomboi 

o Universitas 
Nasional 

o LKIPM Omah 
Cipta 

3 Pelatihan budidaya madu 
hutan 

Terlaksana pelatihan 
teknik budidaya madu 

o PEP Donggi 
Matindok Field 
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hutan ramah 
lingkungan 

o DLH Kab. 
Banggai 

o Pemdes Leme-
Leme Darat 

o Kelompok Madu 
Kokolomboi 

o Universitas 
Nasional 

o LKIPM Omah 
Cipta 

 

4 Pemantauan status 
keanekaragaman hayati 

Tersedia data hasil 
pemantauan status 
keanekaragaman hayati 

o PEP Donggi 
Matindok Field 

o DLH Kab. 
Banggai 

 

5 Evaluasi Tersedia dokumen 
evaluasi kegiatan 

o PEP Donggi 
Matindok Field 

o DLH Kab. 
Banggai 

o Pokdarwis 
Kokolomboi 

o Pemdes Leme-
Leme Darat 

o Kelompok Madu 
Kokolomboi 

o Universitas 
Nasional 

o LKIPM Omah 
Cipta  

 

Secara umum, kendala yang dihadapi oleh tim pelaksana program adalah 

kendala jarak dan keterbatasan akses akibat cuaca buruk dan pandemic. Taman 

Kehati Kokolomboi berada di Pulai Peleng, Kabupaten Banggai Kepulauan. Jika cuaca 

bagus, diperlukan waktu sekitar 2 jam perjalanan darat menggunakan mobil, 3 jam 

perjalanan laut dan 2 jam perjalanan darat dengan cara berjalan kaki, sedangkan jika 

cuaca sedang terjadi cuaca buruk perjalanan laut memerlukan waktu tempuh antara  

4 sampai 5 jam, bahkan terkadang tidak ada kapal yang menyeberang karena kondisi 
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yang ekstrim dan dianggap membahayakan.   Untuk mengatasi hal ini maka 

pelaksanaan kegiatan yang mengharuskan kedatangan tim dari perusahaan hanya 

dilakukan pada saat kondisi laut sedang tenang . Jika tidak memungkinkan ,maka 

pelaksanaan kegiatan dapat ditunda atau dilaksanakan secara daring.  

Kendala lainnya adalah pandemic. Selama pelaksanaan program, terutama di 

pertengahan tahun 2021, Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan berada pada 

status PPKM level 3 yang menyebabkan mobilitas terhambat. Pada kondisi ini hanya 

beberapa orang dari tim saja yang turun langsung menjalankan kegiatan-kegiatan 

yang sudah direncanakan.  

Meskipun terdapat beberapa kendala, hingga saat ini semua kegiatan yang 

dalam program konservasi satwa endemic  Pulau Peleng di Taman Keanekaragamaan 

Hayati Kokolomboi sudah terlaksana dengan baik, sesuai dengan rencana strategis 

dan rencana kerja tahunan. Indikator capaian kerja juga telah sesuai dengan target 

yang ditetapkan. Hal ini dapat dicapai berkat hubungan komunikasi dan kerjasama 

yang baik antara Perusahaan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai 

Kepulauan, pengelola Taman Kehati Kokolomboi serta masyarakat sekitar.  

 

F. Hasil Implementasi Program 

Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan terbukti mampu memberikan 

manfaat positif bagi upaya konservasi dan juga pemberdayaan masyarakat di sekitar 

Taman Kehati Kokolomboi. Upaya perlindungan ekosistem Taman Kokolomboi melalui 

sosialisasi kepada masyarakat, penanaman tanaman endemic, edukasi/pelatihan 

budidaya madu hutan yang ramah lingkungan serta pendataan flora dan fauna yang 

telah dilaksanakan secara signifikan mampu meningkatkan kualitas ekosistem Taman 

Kehati Kokolomboi.  

Komunikasi aktif dan intensif serta sosialisasi yang di laksanakan oleh PT 

Pertamina EP Donggi matindok Field bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup 

Banggai Kepulauan, perlahan membuahkan hasil. Masyaralat kini mulai memahami 
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arti penting kawasan hutan lindung Taman Kehati Kokolomboi sebagai kawasan 

penyangga bagi lingkungan sekitar Desa Leme-Leme darat. Kesadaran masyarakat ini 

tergambar dari mulai menurunnya praktik penebangan liar di dalam kawasan hutan 

lindung dan meningkatnya partisipan dalam beberapa kegiatan penanaman tanaman 

endemic di kawasan.  

Upaya peningkatan populasi tanaman dengan 

melakukan pembibitan dan penanaman tanaman 

endemic juga memiliki peran yang sangat penting 

bagi kelestarian ekosistem Taman Kehati Kokolomboi. 

Sampai saat ini Perusahaan bersama dengan pihak-

pihak lain yang terlibat dalam program ini telah 

melakukan pembibitan dan penanaman tanaman 

endemic sebanyak 10 spesies dengan jumlah tanaman 

endemic yang sudah ditanam sebanyak 1.200 pohon  

yang tersebar di berbagai titik di kawasan taman kehati. Adapun spesies yang sudah 

diperbanyak dan ditanam di kawasan hutan lindung Taman Kehati Kokolomboi adalah 

sebagai berikut: 

 

Selain pembibitan dan penanaman, Perusahaan juga memberikan 

edukasi/pelatihan budidaya lebah madu hutanyang ramah lingkungan. Pemberdayaan 

dan edukasi masyarakat dalam kegiatan produksi madu hutan dilakukan melalui 

Gambar 2. Penanaman tanaman 
endemik 

Sumber: Dok. Donggi Matindok Field 
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pengembangan infrastruktur, bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas. 

Berdasarkan hasil studi, batang palem dapat dijadikan media sarang pengganti pohon 

bagi lebah hutan. Perlindungan Hutan Primer dari kerusakan juga dilakukan melalui 

pemberdayaan dan edukasi masyarakat desa setempat dalam kegiatan produksi madu 

hutan. Batang palem dari kebun masyarakat dilakukan treatment yaitu dipotong 

dengan panjang sekitar ± 1,2 meter kemudian dilubangi bagian dalam nya sehingga 

terbentuk rongga. Batang tersebut kemudian ditempatkan di dalam hutan yang dinilai 

banyak sumber makanan lebah yaitu bunga-bungaan, dilakukan penanaman di dalam 

tanah dengan kedalaman tertentu dan pada rongga batang palem diberikan treatment 

khusus sehingga dapat menarik lebah hutan untuk mau bersarang di dalamnya. Dari 

satu batang pohon palem yang diambil dari kebun masyarakat dapat dihasilkan 5 

sampai 6 media sarang lebah hutan sehingga dapat mengurangi potensi penebangan 

pohon hutan sebanyak 5 sampai 6 batang. Media batang pohon palem ini juga bisa 

digunakan berkali-kali sebagai media sarang lebah hutan. Hal ini dapat mengurangi 

penebangan pohon di dalam Hutan Pulau Peleng. Pemberdayaan dan edukasi 

masyarakat juga dilakukan dengan edukasi dan pemantauan rutin mengenai 

pembuatan produk madu hutan kepada masyarakat yang melakukan budidaya madu. 

Sekarang, masyarakat sudah menggunakan batang pohon palem yang sudah mati 

untuk dijadikan sarang lebah dan sudah tidak dilakukan lagi penebangan pohon di 

area Hutan Primer Pulau Peleng. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan dan edukasi 

masyarakat ini tentunya akan dapat memperbaiki vegetasi serta menambah area 

Hutan Primer yang telah berkurang akibat perusakan lahan. 

Upaya lain perlindungan terhadap flora 

dan fauna penyusun ekosistem Taman Kehati 

Kokolomboi yang dilaksanakan oleh perusahaan 

dan Dinas Lingkungan Hidup Banggai Kepulauan 

adalah dengan melakukan pendataan flora dan  

Gambar 3.  Pelatihan budidaya madu hutan oleh 
praktisi madu  

Sumber: Dok. Donggi Matindok Field 
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fauna. Hasil dari kegiatan ini berupa database yang dapat digunakan sebagai acuan 

perencanaan kegiatan di waktu-waktu mendatang. Database ini juga dijadikan 

sebagai dasar monitoring terhadap status keanekaragaman hayati di kawasan Taman 

Kehati Kokolomboi.  

 

G. Evaluasi 

Program konservasi satwa endemik Pulau 

Peleng melalui perlindungan ekosistem Taman 

Kehati Kokolomboi merupakan program 

pengembangan keanekaragaman hayati dengan 

mempertahankan dan merestorasi ekosistem darat 

agar mata rantai kehidupan alam berlangsung 

normal. Guna mendukung kelancaran program, 

dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala 

baik secara langsung (menuju lokasi Taman Kehati 

Kokolomboi) maupun tidak langsung (online).  

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan 

melibatkan stakeholder terkait diantaranya Pengelola Taman Kehati Kokolomboi, 

masyarakat sekitar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan, Tim 

Keanekaragaman Hayati PT Pertamina EP Donggi Matindok Field, serta petani madu 

yang menjadi mitra binaan perusahaan. Pengambilan data dilakukan melalui survey 

pencatatan semua tanaman dan hewan yang berada di Kawasan Tanaman 

Keanekaragaman Hayati Kokolomboi serta pelaporan dari petani madu sebagai pihak 

yang terlibat langsung dalam program pemberdayaan masyarakat melalui budidaya 

madu hutan. Pendampingan kelompok petani madu yang telah dilaksanakan terbukti 

dapat memberikan keuntungan finansial yang diperoleh dari penjualan madu. 

Berikut merupakan bagan alur pelaksanaan monitoring dan evaluasi program 

yang dilaksanakan oleh perusahaan: 

Gambar 4.  Kegiatan penyusunan rencana kerja 
bersama pemerintah Kabupaten Banggai 
Kepulauan 

Sumber: Dok. Donggi Matindok Field 
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Kegiatan monitoring dan evaluasi oleh perusahaan bersama dengan 

stakeholder dilakukan dengan mengkaji indikator-indikator pencapaian program yang 

telah disusun sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan di awal tahun kegiatan. 

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan guna mengakomodir kebutuhan serta 

hambatan-hambatan selama pelaksanaan program. Hambatan serta kebutuhan yang 

menjadi prioritas di lapangan, secara bersama-sama akan disikapi oleh perusahaan 

bersama dengan pemerintah daerah serta stakeholder terkait guna perbaikan 

kedepannya. 

H. Hasil dan Dampak 

Pelaksanaan program konservasi satwa endemic  Pulau Peleng melalui 

perlindungan ekosistem Taman Kehati Kokolomboi ini mampu memberikan dampak 

positif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta lingkungan di sekitar 

Gambar 5.  Diagram alir pelaksanaan monitoring dan evaluasi program. 

Sumber: Dok. Donggi Matindok Field 
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Taman Kehati Kokolomboi. Dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat 

sekitar Taman Kehati Kokolomboi ini antara lain: 

1. Peningkatan pendapatan para petani lebah madu hutan (madu dahan dan madu 

batu). 

Keuntungan ekonomi dari penjualan madu hutan oleh kelompok Madu 

Kokolomboi yang selama 1 semester adalah sebagai berikut: 

 
 

2. Peningkatan keamanan dan keselamatan petani madu hutan.  

Selain ramah lingkungan, budidaya madu dengan metode ini mampu 

meningkatkan keamanan bagi para petani madu. Jika sebelumnya petani madu 

memanen madu  dahan di pohon-pohon dan tebing-tebing yang berbahaya, kini 

mereka melakukan budidaya madu hutan di lokasi yang lebih aman. 

 

3. Peningkatan pendapatan dari aktivitas wisata.  

Keuntungan ekonomi yang diterima masyarakat dari adanya kunjungan 

wisatawan diperoleh dari penjualan paket wisata. Total penerimaan keuntungan 

ekonomi sebesar Rp26.812.500 selama bulan Januari-Juni 2021.  
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4. Penghargaan PROKLIM dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Pada tahun 2021 Taman Kehati 

Kokolomboi, Desa Leme-Leme Darat 

Kec. Buko Kab. Banggai Kepulauan 

penghargaan nasional Bid. Lingkungan 

Hidup Tropi Proklim Kategori Utama. 

Penghargaan ini mampu mengangkat 

citra Desa Leme-Leme Darat sebagai 

desa yang berkontribusi aktif melakukan  

Gambar 7.  Wisatawan mancanegara melakukan 
wisata bird watching di Taman Kehati Kokolomboi  

Sumber: Dok. DLH Banggai Kepulauan 

Gambar 8.  Homestay bagi wisatawan  

Sumber: Dok. Donggi Matindok Field 

Gambar 9.  Piagam penghargaan dari KLHK RI kepada 
Desa Leme Leme Darat 

Sumber: Dok. Donggi Matindok Field 

Gambar 6.  Grafik kunjungan wisatawan ke Taman Kehati Kokolomboi  

Sumber: Dok. Donggi Matindok Field 
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adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui program keanekaragaman hayati di 

Taman Kehati Kokolomboi.  

5. Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting ekosistem hutan Taman 

Kehati Kokolomboi bagi masyarakat sekitar taman kehati.  

Berbagai dampak positif yang dirasakan oleh 

masyarakat sekitar Taman Kehati Kokolomboi mampu 

menggerakkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli 

terhadap ekosistem hutan. Kini masyarakat sekitar tidak 

melakukan aksi penebangan liar di kawasan hutan 

lindungdan cenderung aktif melakukan upaya konservasi, 

umumnya dengan melakukan penanaman tanaman lokal di 

kawasan hutan Taman Kehati Kokolomboi.  

 

Adapun dampak lingkungan yang dihasilkan dari pelaksanaan program ini antara lain: 

1. Peningkatan spesies Gagak Banggai (Corvus unicolor) 

Sebelum adanya program populasi Gagak Banggai  

(Corvus unicolor) terancam semakin punah karena semakin 

sedikitnya pakan serta penurunan hutan Primer di Pulau 

Peleng akibat pembalakan liar dan pembukaan lahan untuk 

perkebunan masyarakat. Program konservasi satwa 

endemik melalui pengkayaan pakan tanaman lokal 

berdampak pada perubahan sub-sistem dimana terdapat 

metode restorasi lingkungan dalam pengkayaan tanaman 

lokal. Berdasarkan pantauan Dinas Lingkugan Hidup 

Kabupaten Banggai Kepulauan, terjadi peningkatan 

populasi Gagak Banggai dimana pada tahun 2020  

Gambar 10.  Bergotong 
royong melakukan 
penanaman tanaman 
endemik 

Sumber: Dok. Donggi 
Matindok Field 

Gambar 11.  Gagak Banggai yang 
terpantau di Taman Kehati 
Kokolomboi 

Sumber: Dok. Donggi Matindok Field 
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populasinya berjumlah 9 ekor, setelah adanya program pada tahun 2021 

populasinya bertambah menjadi 16 ekor. 

2. Perlindungan hutan primer dari kerusakan. 

Untuk melindungi hutan primer, selain aktif melakukan penamaman 1.200 

pohon tanaman endemic di kawasan hutan lindung Taman Kehati Kokolomboi, PT 

Pertamina EP Donggi Matindok Field bersama dengan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan edukasi masyarakat desa setempat 

dalam kegiatan produksi madu hutan. Sebelumnya petani madu hutan berburu 

madu di hutan dan cenderung merusak hutan, kini para petani madu diberi 

pelatihan dan ketrampilan  

untuk melakukan budidaya 

madu hutan ramah lingkungan 

dengan memanfaatkan batang 

palem. Batang palem diperoleh 

dari kebun dan pekarangan 

masyarakat di luar kawasan 

hutan Taman Kehati 

Kokolomboi. Untuk setiap 

batang palem yang digunakan, 

petani lebah madu Kokolomboi 

mampu memanen sekitar 20-30 

liter madu setiap tahunnya.  

 

3. Peningkatan indeks keanekaragaman fauna  

Hasil sensus flora dan fauna dianalisis untuk memperoleh nilai indeks 

keanekaragaman (Indeks Shanon Wiener) sebesar 0,08 (Tahun 2020 H’ sebesar 

3,219; tahun 2021 H’ sebesar 3,279). Peningkatan indeks keanekaragaman fauna 

ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan ekosistem kawasan hutan Taman 

Gambar 12. Batang palem yang diperoleh dari luar kawasan 
Taman Kehati Kokolomboi digunakan sebagai rumah lebah 
yang nantinya akan diletakkan di beberapa titik di hutan Taman 
Kokolomboi. 

Sumber: Dok. Donggi Matindok Field 
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Kehati Kokolomboi mampu berdampak positif bagi pelestarian satwa-satwa 

endemic secara in-situ di Taman Kehati Kokolomboi. 

 Berikut merupakan rincian data fauna di Taman Kehati Kokolomboi pada 

tahun 2020: 
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Setelah 1 tahun pelaksanaan program, terjadi peningkatan indeks 

keanekaragaman fauna di Taman Kehati Kokolomboi ini. Berikut merupakan data 

fauna di Taman Kehati Kokolomboi tahun 2021: 
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I. Komunikasi 

PT Pertamina EP Donggi Matindok Field 

menyadari bahwa keberhasilan pelaksaan 

program akan dicapai jika melibatkan pihak-

pihak lain, tidak terkecuali pelaksanaan 

program konservasi satwa endemic di Taman 

Kehati Kokolomboi ini. PT Pertamina EP 

Donggi Matindok Field bekerjasama dengan 

berbagai stakeholder dalam pelaksanaan 

program ini. Perusahaan menjalin kerjasama  

dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Banggai Kepulauan, Pemerintah Desa Leme-Leme Darat, Lembaga Adat 

Togong Tanga, Universitas Tadulako, Wartawan Media Lokal dan masyarakat suku 

Sea Sea di sekitar Taman Kehati Kokolomboi. Komunikasi yang aktif dan intensif antar 

pihak menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program 

konservasi ini. 

Selain melakukan komunikasi yang aktif dan intensif dengan pihak-pihak 

terkait, perusahaan juga melakukan upaya diseminasi informasi melalui berbagai 

Gambar 13. Tim dari Donggi Matindok Field dan pihak-
pihak lain yang terlibat dalam rapat perencanaan program 
di kantor Pemda Banggai Kepulauan 

Sumber: Dok. Donggi Matindok Field 
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platform berupa buku, website dan media sosial. Langkah publikasi program ini 

merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai kebermanfaatan dari program. 

Informasi keberhasilan yang tersebar dapat menginsprasi dan memotivasi seseorang 

atau sekelompok orang untuk melestarikan lingkungan sama seperti yang sudah 

dterapkan mitra binaan perusahaan.  

 

 

Gambar 14. Berbagai upaya diseminasi pelaksanaan program 
konservasi satwa endemik melalui perlindugan ekosistem Taman 
Kehati Kokolomboi 

Sumber: Dok. Donggi Matindok Field 


