
PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL

Nomor : PKS. OOZBBTNBKJ|2OI5
Nomor : 011 /WWF-lDrB/llU20t5

ANTARA
BALAI BESAR TATAN NASIONAL BETUNG KERIHUN

DAN
WWF.INDONESIA PROGRAiI KALIiIANTAN BARAT

TENTANG

PENGUATAN FUNGSI TATAN NASIONAL BETUNG KERIHUN

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di

Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, masing-masing yang bertandatangan di bawah ini:

1. lr. Arief tahmud, t.Si : Kepala Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun
(TNBK), berkedudukan di Putussibau, Kabupaten Kapuas

Hulu, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya secara

sah mewakili untuUdan atas nama Balai Besar Taman

Nasional Betung Kerihun, selanjutnya disebut PIHAK

PERTATTA;

2. Albertus Tiiu, S.Hut : Manajer Program Kalimantan Barat, VWF-lndonesia
(t A/VF-|D), berkedudukan di Pontianak, dalam haf ini

bertindak dalam jabatannya secara sah mewakili untuk

dan atas nama W\A/F-lndonesia, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut di atas selanjutnya secarEl

bersama-sama disebut KEDUA BETAH PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun untuk selanjutnya disebut TNBK
adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan
Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, yang bertanggung
jawab secara langsung terhadap pelaksanaan pembangunan konservasi sumber
daya alam hayati dan ekosistemnya di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun,
Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa W\A/F-lndonesia Program Kalimantan Barat adalah bagian dari Yayasan
V\MF-lndonesia, organisasi nirlaba yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum
yang berlaku di negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Karna Sosial Gg.
Wonoyoso ll Nomor 3 Pontianak, ProvinsiKafimantan Barat.

3. PIHAK KETIGA adalah pihak diluar PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang

membantu dan atau berpartisipasi aktif dalam implementasi kerja sama operasional
penguatan fungsi ir1i.



Menimbang:

1) Bahwa pengelolaan TNBK sebagai kawasan konservasi dalam pelaksanaannya
merupakan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah beserta masyarakat;

2) Bahwa dengan adanya kebijaksanaan tersebut di atas, maka perlu dilakukan
kerjasama pelaksanaan program konservasi di TNBK

3) Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu dibuat perjanjian kerjasama
operasionaf penguatan fungsi TNBK.

Mengingat:

1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati
dan Ekosistemnya;

2l Undang-undang Nomor 6 Tahun 199t1tentang Cfimate Change;

3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4) Undang-undang Nomor4l Tahun 1999tentang Kehutanan;

5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang ierlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan;

7) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penetapan Kawasan Strategis
Nasional HoB;

8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka
Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

9) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 teriang Rencana Tata Ruang Pulau
Kalimantan;

lO)Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-lVPOAT tentang Strategi dan
Rencana Aksi Konservasi Orangutan lndonesia 2007-2017:

l1)Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-1U2008 tentang Pedoman
Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar;

12)Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-lll2o14 tentang Tata Cara
Keflasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

13)Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 144 Tahun 2003 tentang Penetapan
Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi;

Memperhatikan:

Perjanjian Keflasama Departemen Kehutanan Republik Indonesia dengan Yayasan

\AM/F-lndonesia Nomor : 188/DJ-lV/Binprog/1998, Nomor : CR/026/lll/98 tentang
pelaksanaan program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di

Indonesia yang ditanda tianganidiJakarta pada tanggal 19 Maret 1998.



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, KEDUA BEI-AH PIHAK telah setuju dan

bersepakat untuk mengadakan perjanjian keriasama operasional penguatan fungsi

TNBK dengan beberapa ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal berikut ini.

PASAL {
T'AKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perianjian kerjasama operasional ini adalah dalam rangka membangun
kerjasama penguatan fungsi TNBK dengan para mitra strategis terkait, guna
mendukung dan mendorong efektifitas pengelolaan TNBK.

2. Tujuan darikerjasama operasional iniadalah :
a. Memperkuat dukungan terhadap program dan kegiatan dalam pengelolaan

TNBK:
b. Memperkuat upaya pengelolaan dan perlindungan hutan yang efektif,

berkelanjutan, dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;
c. Memperkuat upaya pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya

secara lebih efektif;
d. Meningkatkan efektifitas kampanye sadar konservasi pada tingkat lokal dan

regional;
e. Memperkuat pengelolaan ekowisata dan jasa lingkungan di wilayah TNBK

dengan pelibatan aktif stakeholder terkait;
f. Meningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan

TNBK dengan pelibatan aktif stakeholder terkait;
g. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia di intemal Balai Besar TNBK

dalam pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan konservasi sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAiIA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bekerjasama dalam lingkup kegiatan konservasi
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam rangka penguatan fungsiTNBK yang

meliputi bidang:
a. Kerjasama penguatan kelembagaan;
b. Kerjasama perlindungan kawasan;
c. Kerjasama pengawetan flora dan fauna;
d. Kerjasama pengembangan wisata alam;
e. Kerjasama pemberdayaan masyarakat.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam mencapai tujuan kerjasama ini KEDUA BEI-AH PIHAK akan melaksanakan
kegiatan-kegiatan sebagaimana terdapat dalam lampiran perjanjian kerjasama yang
merupakan satu kesatuan dengan perianjian ini.
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PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAiIA

Hak PIHAK PERTAMA adalah mendapat dukungan sepenuhnya dari PIHAK KEDUA
dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam lingkup kerjasama operasional ini
sesuai dengan rincian kegiatan kerjasama yang telah di tanda tangani KEDUA
BELAH PIHAK;

Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :
a. Menyusun Rencana Kerja dalam fingkup kerja sama ini bersama dengan PTHAK

KEDUA;
b. Mengesahkan Rencana Kerja yang disusun bersama PIHAK KEDUA;
c. Mendukung secara administratif dan teknis, pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang

telah dikembangkan secara mutualistis;
d. Mengalokasikan dana, sumberdaya manusia dan peralatan yang diperlukan

sesuai sumberdaya yang tersedia untuk pefaksanaan kegiatan yang tercantum
dalam rincian kegiatan keriasama ini;

e. Membantu koordinasi dengan para pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan
kerjasama;

f. Membantu proses pengumpulan, pemutakhiran dan kompilasidata serta informasi
yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kbrjasama operasional ini sesuai
rencana kerja;

g. Mengeluarkan rjin masuk kawasan bagi keperluan pelaksanaan kegiatan
kerjasama sesuai peraturan yang berlaku;

h. Menjalin dan mengembangkan jaringan kemitraan terhadap para pihak dalam
mengembangkan pembangunan berbasis konservasi;

i. Membentuk tim monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang tercantum dalam
naskah perjanjian kerjasama ini.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Hak PIHAK KEDUA adalah mendapat dukungan sepenuhnya baik administratif
maupun teknis pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam lingkup kerjasama operasional
ini sesuai dengan rincian kegiatan kerjasama yang telah di tanda tangani KEDUA
BEI.AH PIHAK;

Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
a. Menyusun Rencana Kerja dafam lingkup kerja sama ini bersama dengan PfHAK

PERTAMA;
b. Mengalokasikan dana, sumberdaya manusia dan peralatan pendukung yang

dibutuhkan, sesuai sumberdaya yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan yang
tercantum dalam rincian kegiatan kerjasama ini;

c. Membantu proses pengumpulan, pemutakhiran dan kompilasidata serta informasi
yang dibutuhkan untuk mendukung pefaksanaan kedasama operasionaf sesuai
rencana kerja yang telah disusun bersama;

d. Membantu penyelenggaraan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan;
e. Membantu mengembangkan jaringan kerja (networking) dan kemitraan dalam

pengelolaan TNBK;

1 .



1 .

f. Membentuk tim monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang tercantum dalam
naskah perjanjian kerjasama ini.

PASAL 5
ilI EKANISilI E KERJASAiIA

Operasional dari setiap pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam rincian
kegiatan akan dituangkan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)
yang disusun bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK;
RPK sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan
naskah perianjian kerjasama operasional ini.

PASAL 6
PENDANAAN

Pembiayaan atau segala bentuk kebutuhan yang timbul akibat dari kerjasama
operasional ini sebagaimana tedampir akan dibebankan kepada KEDUA BETAH
PIHAK sesuai pendanaan yang tersedia pada masing-masing pihak;
Perencanaan dan penggunaan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama
operasional inidilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

PASAL 7
HAK CIPTA

Laporan dan publikasi yang dilaksanakan dalam kerangka kerjasama operasional ini
akan diterlritkan dengan memberikan pengakuan terhadap kontribusi KEDUA BELAH
PIHAK;
Hak cipta intelektual atas produk-produk yang tercakup dalam kerangka kerjasama
operasional ini ada pada pihak-pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;

PASAL 8
HUBUNGAN TERHADAP PIHAK KETIGA

PIHAK KETIGA dalam melaksanakan aktivitasnya dibawah koordinasi KEDUA
BELAH PIHAK;
PIHAK KETIGA yang dalam melakukan aktivitasnya dipekerjakan oleh PIHAK
PERTAIvIA atau PIHAK KEDUA akan bertanggung jawab kepada pihak yang
mempekerjakannya;
Berkaitan dengan hasil dari aktivitas yang dilakukannya PIHAK KETIGA akan
menyampaikan kepada KEDUA BELAH PIHAK.
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PASAL 9
JANGKA WAKTU KERJASAIIA

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh
KEDUA BELAH PIHAK.

PASAL IO
TONITORING DAN EVALUASI

(1) Monitoring oleh KEDUA BELAH PIHAK dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun guna perbaikan atau penyempurnaan hal-hal yang tidak
sesuai dengan tujuan perjanjian kerjasama operasional ini;

(2') Evaluasi oleh KEDUA BEISH PIHAK dilakukan paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari
sebelum berakhimya Perjanjian Kerjasama Operasional ini sebagai salah satu
bahan pertimbangan untuk perpanjangan atau pengakhiran kerjasama operasional
ini;

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap percelisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dari perjanjian
kerjasama operasional ini akan diselesaikan oleh KEDUA BELAH PIHAK secara
musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal perselisihan atau perbedaan pendapat
tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka KEDUA BEIAH PIHAK
bersepakat untuk menunjuk PIHAK KETIGA yang independen untuk memfasilitasi
proses mediasi.

PASAL 12
KEADAAN KAHAR

KEDUA BELAH PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan
melaksanakan atau tidak melaksanakan kewajibannya baik sebagian maupun
seluruhnya yang disebabkan oleh keadaan-keadaan diluar kekuasaan/kemampuan
KEDUA BELAH PIHAK yang disebut Keadaan Kahar seprti antara lain terjadi
bencana alam, kebakaran, huru-hara dan perubahan terhadap peraturan dan
kebijakan pemerintah, yang secara langsung dan nyata mempengaruhi dan
mengganggu pelaksanaan pekeriaaan berdasarkan Peflanjian Keriasama
Operasionalini;
Sebagai akibat keadaan kahar yaitu tertundanya kewajiban salah satu pihak, akan
difakukan kesepakatan ulang antara KEDUA BETAH PIHAK untuk menentukan
apakah kesepakatan ini akan dilanjutkan atau tidak.
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PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini hanya dapat diubah dengan kesepakatan dari KEDUA
BELAH PIHAK dengan dinyatakan secara tertulis;
Hal-hal yang belum diatur dalam lingkup perjanjian kerjasama operasional ini akan
diatur dan disusun se@ra tersendiri (Addendum) yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari naskah perianjian kerjasama operasional ini;
Naskah perjanjian kerjasama operasional ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA
BELAH PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang setiap rangkapnya dibubuhi materai Rp
6,000 (enam ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTATA

tfWlF{ndonesia Kalimantan

130 199403 I 004










