
Gambaran Umum Kawasan Air Terjun Matobat

Air terjun Simatobat berada di Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten 
Kepulauan Mentawai, pada koordinat S 03˚ 04’ 37.0’’ E 100˚ 21’ 37.0’’ Lokasi 
ini merupakan areal konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Minas Pagai Lumber (MPL), pada petak 
5535,2831,2832 dan percabangannya pada petak 5641, 5642,5534 dan 5524.

Perusahaan ini telah beroperasi di Pagai Selatan sejak 1972, dan pengelolaan 
saat ini merupakan perpanjangan izin yang ketiga. Izin baru  dikeluarkan 
Kementerian Kehutanan pada 13 April 2013 dan baru berakhir 12 April 2056.



Secara administrasi, lokasi air terjun berada 
di Dusun Kinumbuk  Desa Bulasat, Kecamatan 
Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. 
Namun secara klaim kepemilikan lahan, 
kawasan air terjun milik Suku Sabulau yang 
bermukim di Bungo Rayo, Desa Sinaka.

Air terjun Simatobat bersumber dari sungai 
Simatobat yang berhulu di Desa Malakkopa 
dan bermuara di Dusun Sinaka. Secara 
keseluruhan, aliran sungai yang melewati tiga 
desa (Malakkopa, Bulasat, Sinaka) ini berada 
dalam DAS Simatobat.

Sungai Simatobat memiliki satu air terjun 
utama dengan ketinggian 15 meter dan empat 
air terjun kecil dengan ketinggian bervariasi 
antara 2-4 meter. Sungainya memiliki lebar 
sekira 10 meter dengan debit air 4,52 m3/s 
(meter kubik per detik) dengan kecepatan 
17,16 m/s. Air sungai ini sangat jernih dengan 
biota diantaranya udang, ikan panjang (sidat) 
serta gabus. 

Hutan di kawasan air terjun juga memiliki 
potensi sumber daya alam yang bisa 
dimanfaatkan seperti  kruing, meranti, 
mancemin, katuko, medang, rotan dan manau. 

Air terjun Simatobat ini berada sekitar 4 km 
dari pemukiman penduduk/ huntap Kinumbuk 
dan lebih kurang  1 km dari jalan poros utama 
milik PT. MPL menuju Bungo Rayo. Pemukiman 
ini merupakan pemukiman baru  yang dibangun 
untuk korban tsunami Mentawai 2010, yang 
sebelumnya bermukim di pesisir pantai. 
Lokasi pemukiman ini sebelumnya merupakan 
kawasan konsesi PT. MPL. Melalui persetujuan 
Menteri Kehutanan RI, kawasan tersebut 
menjadi pemukiman baru. 



Fungsi Penting Kawasan Air Terjun Matobat

Dari identifikasi Hutan Bernilai Konservasi 
Tinggi  atau High Conservation Value 
Forest (HCVF) yang dilakukan tim dari Dinas 
Kehutanan Sumatera Barat, Yayasan Citra 
Mandiri Mentawai dan PT. MPL,  kawasan 
air terjun Simatobat memiliki fungsi sangat 
penting secara ekologi dan ekonomi.

Kawasan air terjun Simatobat yang bermuara 
ke Desa Sinaka menjadi kawasan penyangga 
bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. 
Melindungi kawasan hutan di sekitar air 
terjun dan aliran sungai penting untuk 
melindungi tata air, mencegah banjir dan 
mengendalikan erosi. Tanpa perlindungan dan 
pengelolaan yang berkelanjutan di kawasan 
hutan sekitar air terjun, akan berdampak 
buruk bagi 2.000 lebih penduduk Sinaka, 
misalnya banjir. 

Fungsi penting kawasan juga untuk menjaga 
populasi dan kehidupan satwa-satwa yang 
ada di dalamnya. Dari identifikasi sungai, 
ditemukan sejumlah satwa seperti ikan 
sidat, gabus dan udang yang bisa dijadikan 
untuk sumber protein masyarakat di sekitar 
kawasan. Selain itu, di sekitar hutan dekat air 
terjun, juga ditemukan beberapa jejak rusa. 

Hutan tempat lokasi air terjun juga menjadi 
habitat primata endemik Mentawai jenis 

bilou atau siamang kecil (Hylobates klosii). 
Keberadaan bilou teridentifikasi oleh tim 
melalui suaranya saat perjalanan menuju 
lokasi air terjun di siang hari. Dalam panduan 
identifikasi HCVF, hutan sekitar kawasan 
air terjun yang menjadi habitat bilou 
dikategorikan sebagai kawasan yang memiliki 
Nilai Konservasi Tinggi (NKT) 3 yakni kawasan 
yang mempunyai ekosistem yang langka atau 
terancam punah. Menjaga kawasan ini sangat 
penting untuk menjamin keberlangsungan 
kehidupan bilou.

Fungsi penting kawasan juga untuk 
menjaga kelestarian goa yang berada di 
sekitar air terjun sebagai habitat kunci bagi 
burung walet yang bersarang di dalamnya. 
Jika habitat goa yang memiliki stalaktit 
dan stalakmit ini hilang atau rusak, akan 
berdampak bagi kehidupan walet. Keberadaan 
goa dengan walet ini dikategorikan dalam 
NKT 1.4 yakni kawasan yang merupakan 
habitat bagi spesies atau sekumpulan spesies 
yang digunakan secara temporer.

Selain memiliki fungsi ekologi dan habitat 
satwa, perlindungan kawasan air terjun 
Simatobat juga memiliki nilai-nilai ekonomi 



untuk masyarakat sekitar terutama masyarakat 
korban tsunami 2010 yang bermukim di lokasi 
huntap Bulasat, masyarakat Dusun Bungorayo 
dan Dusun Bubuget di bagian hilirnya. Rotan dan 
manau yang tumbuh di sekitar kawasan yang bisa 
dimanfaatkan secara ekonomi oleh masyarakat 
sebagai hasil hutan non kayu. Air terjun yang 
mengalir sepanjang tahun dan tidak pernah 
kering dapat menjadi sumber air masyarakat 
serta sumber pengairan untuk pertanian. Dalam 
Panduan Identifikasi NKT/HCVF, potensi ini bisa 
dikategorikan sebagai NKT 5 yakni kawasan yang 
mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan 
kebutuhan dasar masyarakat lokal.

Potensi yang bisa dikembangkan

Dengan fungsi penting kawasan serta berbagai 
sumber daya alam yang ada di dalamnya, 
maka potensi air terjun Simatobat dapat 
dikembangkan: 

1. Aliran air terjun Simatobat yang 
memiliki debit 4,5 m3/s atau 4.050 liter 
setiap detik memiliki potensi untuk 
dikembangkan menjadi Pembangkit 
Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). 
Keberadaan PLTMH akan sangat 
bermanfaat bagi masyarakat Pagai 
Selatan, terutama desa-desa yang 
berada berdekatan dengan kawasan 
air terjun seperti Bulasat dan Sinaka. 
Meskipun saat ini masyarakat Bulasat 
sudah memiliki fasilitas listrik dari 
tenaga surya, namun kapasitasnya masih 
terbatas.

2. Air terjun Simatobat yang bersih dan 
jernih dapat dialirkan ke pemukiman 
warga untuk sumber air bersih. Selain 
itu, sungai yang dihuni berbagai ikan 
seperti ikan sidat, ikan sungai dan udang 
menjadi sumber protein warga setempat.

3. Tanaman rotan dan manau di hutan 
sekitar air terjun dapat dikelola dan 
dibudidayakan sehingga dapat memberi 
manfaat ekonomi bagi masyarakat 
sekitar kawasan hutan. 

4. Keindahan air terjun Simatobat yang 
berada dalam kawasan hutan yang 
masih asri bisa dikembangkan menjadi 
lokasi wisata minat khusus. Lokasinya 
yang tidak terlalu jauh dari pemukiman, 
hanya berjarak sekira 4 km. Pengelolaan 
wisata ini dapat memberi manfaat secara 
ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan 
dan mendorong masyarakat secara tidak 
langsung melakukan perlindungan pada 
ekologi yang telah memberikan manfaat 
bagi masyarakat terutama.

Rekomendasi

Dari hasil identifikasi, kawasan air terjun Simatobat 
memiliki NKT tinggi, bahkan memiliki primata 
endemik Mentawai  yakni bilou, yang suaranya 
terdengar aktif pada siang hari. Selain itu, 
masyarakat juga memiliki ketergantungan terhadap 
jasa ekosistem hutan untuk menghindari bencana 
alam, dan pada saat yang sama hutan dapat 
memberikan manfaat ekonomi langsung dalam 
pemenuhan kebutuhan kayu, hasil hutan non kayu. 
Sungai Simatobat juga memberi manfaat sebagai 
sumber air bersih dan sumber pengairan warga serta 
dapat dikembangkan menjadi PLTMH. Air terjun 
yang alami dan indah juga bisa menjadi salah satu 
destinasi wisata.

Berdasarkan hal itu, maka kami merekomendasikan:
1. Kawasan air terjun Simatobat seluas 733,48 

hektar menjadi kawasan lindung untuk 
perlindungan NKT.

2. Pengelolaan kawasan lindung tersebut oleh 
masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai 
jasa lingkungan wisata sehingga memberi 
manfaat ekonomi sesuai dengan fungsi 
perlindungan.



Sejarah Perkembangan Konsep HCV 

Konsep High Conservation Value muncul pertama kali tahun 1999 dalam Prinsip dan 
Kriteria Standar Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, yaitu pada Prinsip ke-9. Standar 
pengelolaan hutan yang dikembangakan oleh Forest Stewardship Council pada tahun 
1999 diperuntukkan dan diterapkan pada perusahaan produksi kayu hutan. Kemudian 
untuk menerapkan konsep ini pada konsesi perkebunan sawit dibuatlah HCV Toolkit pada 
tahun 2003. Selanjutnya identifikasi dan pengelolaan HCV ini menjadi syarat sertifikasi 
RSPO yang dibuat pada tahun 2004, tercantum dalam Prinsip dan Kriteria RSPO 5.2 
dan 7.3. Saat ini identifikasi HCV di Indonesia memakai HCV Toolkit yang direvisi oleh 
Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia.

Prinsip dan Kriteria Pengelolaan Hutan Forest Stewardship Council (1999) Sesuai 
dengan standar pengelolaan hutan Forest Stewardship Council (Dewan Pengelolaan 
Hutan), pada dasarnya pengelolaan hutan sejalan dengan kebutuhan sosial, ekonomi, 
ekologi, budaya dan spiritual untuk masa sekarang dan akan datang. Pengelolaan hutan 
dilakukan dengan memperhatikan hukum, tanggung jawab, hak penduduk asli, hubungan 
dengan masyarakat dan hak pegawai, keuntungan yang diperoleh dari hutan, dampak 
lingkungan, rencana manajemen (pengelolaan), pemantauan dan pendataan (monitoring 
and assessment), pemeliharaan hutan dengan nilai konservasi tinggi, perkebunan yang 
akhirnya tertuang dalam Prinsip-Prinsip FSC: 

Definisi High Conservation Value atau Nilai 
Konservasi Tinggi 

High Conservation Value atau Nilai Konservasi 
Tinggi adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam 
sebuah kawasan baik itu lingkungan maupun sosial, 
seperti habitat satwa liar, daerah perlindungan 
resapan air atau situs arkeologi (kebudayaan) 
dimana nilai-nilai tersebut diperhitungkan sebagai 
nilai yang sangat signifikan atau sangat penting 
secara lokal, regional atau global (Konsorsium 
Revisi HCV Toolkit Indonesia, 2008).



•	 Prinsip 1. Mengikuti hukum yang berlaku dan Prinsip-Prinsip FSC 
•	 Prinsip 2. Jangka waktu dan hak guna dan tanggung jawab 
•	 Prinsip 3. Hak masyarakat pribumi 
•	 Prinsip 4. Hubungan dengan masyarakat dan hak pekerja 
•	 Prinsip 5. Keuntungan yang diperoleh dari hutan Nilai Konservasi Tinggi Lingkungan Sosial 

Habitat Satwa Liar Daerah Perlindungan Resapan Air Situs Kebudayaan 3 
•	 Prinsip 6. Dampak terhadap lingkungan 
•	 Prinsip 7. Rencana pengelolaan 
•	 Prinsip 8. Pemantauan dan pendataan 
•	 Prinsip 9. Pemeliharaan hutan dengan nilai konservasi tinggi 
•	 Prinsip 10. Perkebunan Dapat digaris-bawahi bahwa pemeliharaan hutan dengan nilai konser-

vasi tinggi dimasukkan dalam Prinsip ke-9 Forest Stewardship Council untuk Prinsip dan Krite-
ria Pengelolaan Hutan.

Dapat digaris-bawahi bahwa pemeliharaan hutan dengan nilai konservasi tinggi dimasukkan dalam 
Prinsip ke-9 Forest Stewardship Council untuk Prinsip dan Kriteria Pengelolaan Hutan. 

Nilai Konservasi Tinggi: 

A)	 NKT 1. Kawasan yang Mempunyai Tingkat Keanekaragaman Hayati yang Penting
NKT 1.1. Kawasan yang Mempunyai atau Memberikan Fungsi Pendukung Keanekaragaman 
Hayati Bagi Kawasan Lindung dan / Konservasi. 
NKT 1.2. Spesies Hampir Punah. 
NKT 1.3. Kawasan yang Merupakan Habitat bagi Populasi Spesies yang Terancam, Penyeba-
ran Terbatas atau Dilindungi yang Mampu Bertahan Hidup (Viable Population). 
NKT 1.4. Kawasan yang Merupakan Habitat bagi Spesies atau Sekumpulan Spesies yang 
Digunakan Secara Temporer.

B)	 NKT 2. Kawasan Bentang Alam yang Penting Bagi Dinamika Ekologi Secara Alami 
NKT 2.1. Kawasan Bentang Alam Luas yang Memiliki Kapasitas untuk Menjaga Proses dan 
Dinamika Ekologi 
NKT 2.2. Kawasan Lansekap yang Berisi Dua atau Lebih Ekosistem dengan Garis Batas yang 
Tidak Terputus (berkesinambungan) 
NKT 2.3. Kawasan yang Mengandung Populasi dari Perwakilan Spesies Alami

C)	 NKT 3. Kawasan yang Mempunyai Ekosistem Langka atau Terancam Punah

D)	 NKT 4. Kawasan Yang Menyediakan Jasa-jasa Lingkungan Alami 
NKT 4.1. Kawasan atau Ekosistem yang Penting Sebagai Penyedia Air dan Pengendalian Banjir 
bagi Masyarakat Hilir 
NKT 4.2. Kawasan yang Penting Bagi Pengendalian Erosi dan Sedimentasi
NKT 4.3. Kawasan yang Berfungsi Sebagai Sekat Alam untuk Mencegah Meluasnya Kebakaran 
Hutan atau Lahan

E)	 NKT 5. Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyara-
kat Lokal
Syarat penetapan kawasan NKT 5 ini adalah jika masyarakat atau komunitas tidak memiliki 
sumber penghasilan lain kecuali menggantungkan dari hasil mengambil dari kawasan tersebut.

F)	 NKT 6. Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting Untuk Identitas Budaya Tradisional Masyara-
kat Lokal


