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1. Project description 
1.1 Location and size of study area 

 

Areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Damai Agro Sejahtera (DAS) terletak di dua kecamatan, yaitu 

Kecamatan Matan Hilir Utara dan Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Provinsi 

Kalimantan Barat (Gambar 1). Luas Areal IUP PT DAS berdasarkan dokumen IUP adalah 9,436 ha, 

sedangkan luas Konsesi berdasarkan analisis GIS adalah 9,444.6 ha1. Luas area berdasarkan analisis 

GIS digunakan sebagai variabel penghitungan dalam kajian agar konsisten dengan data spasial yang 

digunakan. Selanjutnya dalam dokumen ini, Areal IUP PT DAS sebagai lokasi kajian akan disebut 

dengan “areal kajian” dan PT DAS sebagai subjek akan disebut dengan “perusahaan”, sedangkan 

wilayah di sekitar areal kajian yang diikutsertakan sebagai bagian dari lanskap yang dikaji akan 

disebut dengan “wilayah kajian”2. 

 

 
Gambar 1. Peta Situasi areal kajian 

 

1.2 Overview of proposed plantation development 

 

Perusahaan memperoleh legalitas areal operasionalnya melalui Izin Lokasi pada tanggal 8 Januari 

2016. Legalitas operasional perusahaan untuk beroperasi pada areal tersebut kemudian diperoleh 

melalui Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 

                                                           
1 Perbedaan luas Konsesi berdasarkan analisis GIS dan dokumen legal biasanya terjadi dalam proses digitasi dan/atau 
proyeksi area dari peta fisik menjadi data digital. 

2 Penjelasan mengenai batas wilayah kajian pada kajian bidang social, HCV, inventarisasi hutan, dan patch analysis akan 

dijelaskan pada masing-masing sub-bab. 
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576/DISBUN-D/2016. Luas Areal Izin Lokasi Perusahaan menurut dokumen 

adalah 9,436 ha, namun demikian, berdasarkan analisis GIS terhadap luas Areal Izin Lokasi 

Perusahaan adalah 9,444.6 ha. 

 

Areal Izin Lokasi Perusahaan merupakan areal konsesi perkebunan kelapa sawit yang sebelumnya 

dikelola oleh perusahaan lain, yaitu PT Ketapang Mandiri (KM) dan PT Golden Young Plantation 

Indonesia (GPYI). Pada tahun 2004 hingga 2006, PT KM dan PT GYPI bekerja sama dalam pembukaan 

lahan di areal konsesinya untuk perkebunan kelapa sawit. Areal tersebut saat ini telah menjadi Areal 

Izin Lokasi Perusahaan. Menurut informasi dari masyarakat, pada waktu itu, PT KM melakukan land 

clearing di area-area yang saat ini menjadi bagian dari lokasi kajian dan kemudian penanaman 

dilakukan oleh PT GYPI. Berdasarkan hasil wawancara dan peninjauan dokumen, PT KM telah 

melakukan perolehan lahan dari masyarakat melalui tali asih atas seluruh lahan di dalam areal 

konsesinya dengan nilai Rp.20,000.-/kepala keluarga. Namun demikian, karena hal tersebut 

dilaksanakan oleh PT KM, dokumentasi (bukti) tali asih tidak dimiliki oleh Perusahaan. 

 

 
 

Pada bulan Januari 2016, Perusahaan dibentuk dan mendapatkan Izin Lokasi atas areal 

operasionalnya. Pada masa itu, Perusahaan telah melakukan pembukaan lahan. Pembukaan lahan 

yang dilakukan oleh Perusahaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu (i) pembukaan dan 

penyiapan lahan untuk melakukan penanaman dan (ii) pembukaan untuk pembuatan jalan blocking. 

Lahan yang sudah dibuka dan ditanam serta termasuk jalan blocking dinyatakan sebagai brownfield, 

BOX 1 
Tali asih 

Tidak terdapat referensi ilmiah maupun Undang-undang Pemerintah yang menjelaskan mengenai 

pengertian dan standard baku mengenai tali asih. Tali asih adalah istilah yang digunakan untuk menyebut 

wujud/upaya kompensasi atas hak masyarakat atas lahan yang bersifat informal. Hak atas lahan yang 

bersifat informal didefinisikan sebagai hak yang tidak dapat dijelaskan dengan bukti penguasaan tertentu 

seperti dokumen legal dan/atau bukti fisik tanam tumbuh di atas lahan. 

 

Lahan-lahan yang dikompensasi dengan cara tali asih biasanya diidentifikasi sebagai lahan yang masuk ke 

dalam wilayah administratif desa tertentu. Meskipun demikian, terdapat beberapa dua contoh kasus 

utama yang umum ditemukan dalam penerapan tali asih, yaitu: 

 

1. Tali asih atas seluruh lahan yang masuk dalam wilayah administratif desa tertentu tanpa 

mempertimbangkan keberadaan hak/penguasaan berupa tanam tumbuh di atas lahan tersebut. 

Pada kasus ini, kompensasi lahan biasanya dilakukan dua kali, yaitu tali asih dang anti rugi tanam 

tumbuh. 

2. Tali asih atas lahan yang masuk ke dalam di wilayah administratif desa tertentu, yang belum 

terdapat hak/penguasaan di atasnya. Pada kasus ini, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa 

tali asih dilakukan kepada desa atas lahan bebas yang belum ada pemiliknya. 

 

Terlepas dari dua pola tersebut, pelaksanaan tali asih pada umumnya terkendala dengan batas desa yang 

belum disepakati (belum definitif), sehingga pelaksanaannya sering terkendala oleh klaim lahan. Besaran 

nilai tali asih biasanya dihitung berdasarkan luasan yang akan dikompensasi dan jumlah KK yang ada pada 

saat itu. Nilai tali asih per kepala keluarga ditentukan dengan kesepakatan antara pemberi tali asih dan 

pemerintah desa sebagai representatif masyarakat. 
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sedangkan lahan yang masih belum dibuka dinyatakan sebagai greenfield. Selain 

pengembangan area tanaman, pada tahun pertama pengelolaannya, Perusahaan juga telah 

melakukan pemetaan lahan masyarakat dan ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) dalam periode Maret-

November 2016. 

  

  
Landsat 5 5 December 2006 Landsat 8 6 December 2016 

Condition when operation of PT GYPI was ended Condition when BGA took over PT DAS 

Gambar 2. Citra satelit di lokasi kajian saat PT GYPI mengakhiri operasionalnya dan sebelum 

perusahaan diakuisisi oleh BGA 

 

Bumitama Agri Ltd. (selanjutnya disebut dengan BGA) mengakuisisi Perusahaan pada tanggal 22 

Desember 2016. Setelah proses akuisisi, BGA menghentikan seluruh operasional di Perusahaan. Pada 

saat yang sama, BGA sebagai perusahaan induk yang mengelola PT DAS mulai mempersiapkan 

pemenuhan Prinsip dan Kriteria RSPO yang di dalamnya termasuk proses NPP dan pemenuhan 

terhadap Sustainability Policy BGA serta melakukan sosialsisasi kembali dengan masyarakat. 

 

Sejak diakuisisi oleh BGA hingga saat ini, sebagian besar area di lokasi kajian masih berupa hutan 

sekunder. Selain hutan sekunder juga terdapat area-area berpenutupan kelapa sawit, semak 

belukar, semak, dan lahan terbuka. Tanama kelapa sawit yang ditemukan di areal kajian merupakan 

areal tanaman yang dibangun oleh perusahaan sebelum diakuisisi oleh BGA. 
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1.3 Description of surrounding landscape 

 

Sebagian besar areal kajian merupakan hutan sekunder dan belukar tua. Kedua kelas penutupan 

lahan tersebut merupakan bagian dari hamparan hutan sekunder yang lebih luas di Konsesi hutan 

produksi PT Mohairsaon Pawan Khatulistiwa di sebelah Barat areal kajian. Kelas penutupan berupa 

belukar, semak belukar, semak, lahan terbuka, dan kelapa sawit ditemukan memanjang di sisi Timur 

areal kajian, dari bagian Utara hingga Selatan dan di Konsesi perkebunan kelapa sawit di sebelah 

Utara, Timur, dan Selatan areal kajian. 

 

Hamparan hutan di dalam dan di sebelah Barat areal kajian memiliki tipe ekosistem hutan rawa 

gambut. Terdapat indikasi keberadaan kubah gambut di hutan sekunder di Konsesi hutan produksi 

PT Mohairson Pawan Khatulistiwa, namun demikian indikasi tersebut tidak ditemukan di areal 

kajian.  

 

Lahan dengan ekosistem rawa gambut di areal kajian memiliki ketebalan lapisan gambut yang 

beragam. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa semakin ke arah Barat (mendekati Konsesi hutan 

produksi), ketebalan lapisan gambut di dalam areal kajian meningkat sedangkan ke arah Timur, 

ketebalan lapisan gambut di areal kajian semakin tipis hingga <50 cm serta ditemukan pula natai-

natai pasir. 

 

Peta Indikatif KHG3 menunjukkan bahwa sebagian dari areal kajian termasuk dalam Kesatuan 

Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Pawan – Sungai Tolak seluas 113.800 ha (Aksenta, 2019) (Gambar 

4). Selain itu, areal kajian juga berada di Kawasan Ekosistem Esensial yang ditetapkan oleh gabungan 

beberapa lembaga pemerhati lingkungan (FFI, Greenpeace Indonesia, Wetland International 

Indonesia, YIARI), yaitu Kawasan Ekosistem Esensial Sungai Putri (Aksenta, 2019) (Gambar 5). 

 

Terdapat dua area dilindungi yang berdekatan dengan areal kajian, yaitu Hutan Lindung Gunung 

Tarak dan Taman Nasional Gunung Palung. Sebagian kecil dari kawasan Hutan Lindung Gunung Tarak 

berbatasan langsung dengan areal kajian, namun bagian dari kawasan hutan lindung tersebut sudah 

tidak memiliki tutupan hutan, sehingga tidak terdapat koridor hutan yang menghubungkan hutan di 

dalam kawasan lindung Hutan Gunung Tarak dengan hutan sekunder di areal kajian. Bagian dari 

kawasan hutan lindung yang tidak berhutan tersebut digunakan sebagai pemukiman oleh 

Masyarakat Dusun Nek Doyan. 

 

Taman Nasional Gunung Palung berjarak sekitar 11 km dari areal kajian. Terdapat Konsesi 

perkebunan kelapa sawit dan hutan produksi di antara Kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan 

areal kajian. Namun demikian, terdapat koridor hutan yang merupakan area HCV PT Gemilang 

Makmur Subur (GMS) dan PT Kayung Agro Lestari (KAL) yang menghubungkan hutan sekunder di 

areal kajian dan hamparan hutan rawa gambut di sebelah Barat areal kajian dengan Taman Nasional 

Gunung Palung. 

 

 

 

                                                           
3 Peta KHG adalah salah satu dari enam tema peta dalam Kebijakan Satu Peta yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. 
Kesatuan Hidrologis Gambut ditetapkan melalaui SK No. 129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017.  
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Sumber: Laporan HCV Assessment (Aksenta, 2019) 

Gambar 3. Kawasan Konservasi dan Kawasan Lindung di sekitar areal kajian 

 

 
Sumber: Laporan HCV Assessment (Aksenta, 2019) 

Gambar 4. Peta lokasi areal kajian terhadap areal Kesatuan Hutan Gambut S. Pawan – S. Tolak 
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Sumber: Laporan HCV Assessment (Aksenta, 2019) 

Gambar 5. Peta lokasi areal kajian terhadap Kawasan Ekosistem Esensial S. Putri 
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1.4 Map of the site within the region 

 

 
Sumber: Laporan HCV Assessment (Aksenta, 2019) 

Gambar 6. Peta lokasi areal kajian dalam konteks nasional 

 

 
Sumber: Laporan HCV Assessment (Aksenta, 2019) 

Gambar 7. Peta lokasi areal kajian dalam konteks regional 
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1.5 Relevant data sets available 

 

• Landsat 8 satellite imagery 

• Forest inventory data 

 

 

1.6 List of any reports/assessments used in the HCS assessment  

 

• High Conservation Value Assessment Report 

• Social Impact Assessment Report 

• FPIC Verification Report 

• Carbon Stock Assessment Report 

• Amdal (EIA) 
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2. HCS assessment team and timeline 
2.1 Names and qualifications 

 

Kajian ini dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari sembilan orang anggota, yaitu: 

 

Tabel 1. Tim pelaksana kajian 

 

Nama anggota tim Peran dalam Kajian 

Bias Berlio Pradyatma 
(Registered Practitioner) 

Carbon Stock Assessment, HCS Patch Analysis (ketua tim Identifikasi HCS) 

M. Fakhrul Carbon Stock Assessment 

Teungku Haikal Carbon Stock Assessment 

M. Ahda Agung Arifian Carbon Stock Assessment, identifikasi jenis tumbuhan 

Ryan Karida Pratama Remote Sensing dan Analisis GIS 

Heidei Putra Hutama Remote Sensing dan Analisis GIS 

Teuku Ade Fachlevi FPIC dan pemetaan partisipatif 

Gelar Satya Budhi FPIC dan pemetaan partisipatif 

Mimin Aminah FPIC dan pemetaan partisipatif 

 

 

2.2 Time period for major steps in the study 

 

Tabel 2. Rangkaian kajian yang terkait dengan kajian HCS 
 

Study Time of field visit 

Carbon Stock Assessment 

Maret, 2017 

HCV Assessment 

Social Impact Assessment 

FPIC Verification 

HCS Approach Assessment 

ANDAL (SEIA) 2016 
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Tabel 3. Timeline pelaksanaan kajian HCSA dan kajian-kajian terkait 
 

Tahapan Tujuan Kegiatan Waktu 

Pra-kajian (pre-assessment) 

Pengumpulan 

informasi dasar 

berbasis desktop 

study 

• Memahami lokasi areal 

kajian 

• Mengidentifikasi latar 

belakang kajian 

• Mengidentifikasi 

penutupan lahan di areal 

kajian 

• Mengumpulkan data dan informasi 

dari perusahaan yang terdiri dari data 

spasial, dokumen lingkungan, 

dokumen sosial, dan dokumen legal. 

• Mengumpulkan data sekunder yang 

terdiri dari citra satelit, data spasial 

basemap, peta Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) 

• Analisis data dan informasi. 

• Pembuatan klasifikasi penutupan 

lahan awal. 

• Pengajuan proposal dan membuat 

kesepakatan.  

10 -17 Maret 

2017 

Pengumpulan 

Informasi 

lanjutan berbasis 

desktop study 

• Memahami pentutupan 

lahan dan potensi area 

HCS di areal kajian 

• Memahami letak areal 

kajian pada peta tata guna 

lahan 

 

• Mengumpulkan data sekunder dari 

berbagai literatur (buku, jurnal, 

laporan, data statistik, dan website). 

• Analisis data dan informasi. 

18 – 20 Maret 

2017 

Pengumpulan 

Informasi 

berbasis 

kunjungan 

lapangan 

(scoping study) 

• Identifikasi dan 

berkonsultasi dengan 

stakeholder. 

• Memahami karakteristik 

sosial, tenurial, dan land 

use di areal kajian dan 

wilayah kajian. 

• Verifikasi penutupan 

lahan. 

• Menetapkan batas wilayah 

(batas landscape) kajian. 

• Konsultasi awal dengan stakeholder 

termasuk izin pelaksanaan kajian 

kepada masyarakat. 

• Survey lapangan awal. 

• Analisis data dan informasi 

• Ground-truthing atas klasifikasi 

penutupan lahan awal. 

• Mengidentifikasi tenurial dan land use 

di areal kajian. 

• Membuat rencana dan persiapan 

kajian, diantaranya terdiri dari 

pemilihan metode dan penetapan 

desain survey, penysunan tim, 

penyusunan jadwal kegiatan dalam 

kajian, dan mengpenetapan metode 

dan desain survei, mengatur 

komposisi tim, membuat jadwal 

kegiatan dalam kajian. 

• Mengatur jadwal pertemuan dengan 

masyarakat setempat untuk kegiatan 

konsultasi dan pemetaan partisipatif 

dalam kajian. 

 

20 – 22 Maret 

2017 

Kajian (assessment) 

Survey lapangan 

dan konsultasi 

dengan 

• Verifikasi klasifikasi 

penutupan lahan dan 

potensi area HCS. 

• Inventarisasi vegetasi. 

• Melakukan konsultasi dan pemetaan 

partisipatif dengan masyarakat 

23 -  30 Maret 

2017 
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Tahapan Tujuan Kegiatan Waktu 

stakeholder lokal • Melakukan penilaian 

cadangan karbon. 

• Mengidentifikasi status 

FPIC, studi tenurial dan 

memetakan land use 

masyarakat.  

(wawancara, FGD, pemetaan 

partisipatif). 

• Ground-truthing penutupan lahan. 

• Mengumpulkan dan meninjau 

dokumen-dokumen perusahaan. 

Analisis data dan 

informasi 
• Mendapatkan klasifikasi 

penutupan lahan final. 

• Mengidentifikasi status 

FPIC perusahaan. 

• Mendapatkan informasi 

tenurial dan land use 

masyarakat dan HCV. 

• Memetakan potensi area 

HCS, melakukan patch 

analisis, dan memetakan 

area konservasi indikatif. 

 

• Analisis vegetasi dan analisis dan 

pemetaan cadangan karbon. 

• Koreksi klasifikasi penutupan lahan. 

• Analisis data and informasi status FPIC 

dan tenurial. 

• Pemetaan land use masyarakat. 

• Pemetaan HCV. 

• Patch analisis dan pemetaan area 

konservasi indikatif. 

31 maret 2 April 

2017 

Konsultasi 

parapihak 
• Menyampaikan hasil 

kajian. 

• Mendapatkan informasi 

dan rekomendasi terkait 

hasil kajian dan rencana 

pengelolaan dan 

pemantauan area 

konservasi. 

 

• Lokakarya (workshop) dengan 

memaparkan temuan lapangan dan 

hasil kajian. 

3 April 2017 

Analisi data 

lanjutan dan 

pelaporan 

• Memetakan area 

konservasi indikatif 

• Menyusun rencana 

pengelolaan dan 

pemantauan area 

konservasi 

• Penyusunan draft laporan 

dan summary laporan 

 

• Analisis GIS 

• Konsinyasi hasil kajian-kajian terkait 

• Menyusun draft laporan dan summary 

HCS. 

10 April 2017 – 

Juni 2018 

Review laporan 

dan summary 

hasil kajian HCSA 

oleh HCSA 

Quality 

Assurance 

 

• Mendapatkan koreksi dan 

masukan untuk laporan 

dan summary hasil kajian 

HCSA. 

• Revisi laporan dan summary kajian 

HCSA 

• Konsinyasi dan revisi laporan hasil 

kajian-kajian terkait. 

Juni 2018 – 

Februari 2019 
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3. Community engagement/ FPIC  
3.1 Summary of community engagement, FPIC, participatory mapping 

 

Ruang lingkup kajian social 

 

Berdasarkan peninjauan awal dengan peta batas wilayah administratif di areal kajian (Data Spasial 

RBI Kabupaten Ketapang Skala 1:50,000), terdapat tiga desa yang berpotensi memiliki interaksi dan 

menerima dampak dari kehadiran dan operasional perusahaan, yaitu Desa Sungai Kelik, Desa Laman 

Satong, dan Desa Ulak Medang (Gambar 8). Areal kajian berada di dalam wilayah administratif Desa 

Sungai Kelik dan Desa Laman Satong dan berada dekat dengan perbatasan antara Desa Laman 

Satong dan Desa Ulak Medang. Ketiga desa tersebut memiliki wilayah adminsitratif yang luas dan 

memiliki sejumlah dusun di dalam masing-masing wilayahnya. Berdasarkan hal tersebut, wilayah 

kajian bidang sosial ditentukan dengan pemilihan dusun dan/atau desa tertentu yang memiliki 

interaksi dan berbatasan langsung dengan areal kajian. 

 

Dusun/desa yang menjadi bagian dalam wilayah kajian sosial diidentifikasi dengan mengacu pada 

beberapa informasi, yaitu desa-desa yang diidentiifikasi berpotensi menerima dampak lingkungan 

dari operasional dalam Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan data spasial 

pemetaan lahan dan kompensasi (Ganti Rugi Tanam Tumbuh/GRTT). Dalam dokumen Andal, 

terdapat dua desa yang berpotensi menerima dampak dari operasional perusahaan, yaitu Desa 

Sungai Kelik dan Desa Laman Satong. Berdasarkan data pemetaan lahan dan kompensasi, kelompok 

masyarakat yang memiliki interaksi dengan lahan di dalam areal kajian adalah Dusun Nek Doyan, 

Desa Sungai Kelik; Dusun Sepahan dan Dusun Muara Kayung, Desa Laman Satong. Ketiga dusun 

tersebut ditentukan sebagai batas wilayah kajian sosial. 

 

Selain dari Ketiga dusun yang telah dipilih sebagai batas wilayah kajian social, Desa Ulak Medang 

juga merupakan kelompok masyarakat yang berpotensi menjadi bagian dari wilayah kajian sosial. 

Namun demikian, terdapat beberapa hal utama yang mendasari kesimpulan bahwa Desa Ulak 

Medang tidak menjadi bagian dari wilayah kajian social, yaitu data dan informasi dari Dokumen 

ANDAL dan GRTT. Selain itu, tim kajian juga mendapatkan informasi dan saran dari tokoh 

masyarakat dari Desa Ulak Medang dan Desa Sungai Kelik yang ditemui secara informal bahwa 

terdapat batas antara kedua desa tersebut belum disepakati, sehingga jika tim kajian melakukan 

konsultasi dengan masyarakat Desa Ulak Medang mengenai hal-hal yang menyangkut hak dan 

kepemilikan lahan terkait dengan operasional perusahaan, maka berpotensi menimbulkan konflik 

baik antara masyarakat kedua desa maupun antara masyarakat dan perusahaan. Oleh karena itu 

diputuskan bahwa Desa Ulak Medang tidak diikutsertakan dalam wilayah kajian social. 

 

Pertemuan khusus untuk berkonsultasi dan melakukan pemetaan partisipatif dengan masing-masing 

kelompok masyarakat di wilayah kajian dilakukan secara terpisah di lokasi masing-masing dusun. 

Pertemuan dengan masyarakat Dusun Sepahan dilakukan pada tanggal 25 Maret 2017, sedangkan 

pertemuan dengan masyarakat Dusun Nek Doyan dan masyarakat Dusun Muara Kayung 

dilaksanakan pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 26 Maret 2017. Pertemuan-pertemuan formal 

tersebut direncanakan berdasarkan hasil koordinasi antara perusahaan, tim kajian, dan perwakilan 

masyarakat dan perangkat pemerintahan dari masing-masing dusun mengenai adanya rencana 

kajian di areal konsesi perusahaan. 
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FPIC terhadap pelaksanaan kajian 

 

Masyarakat dari ketiga dusun telah diinformasikan oleh perusahaan mengenai rencana kehadiran 

tim kajian dan rencana pelaksanaan kajian. Informasi yang diberikan kepada masyarakat mencakup 

informasi bahwa pelaksanaan kajian merupakan kewajiban perusahaan yang saat itu sudah menjadi 

bagian dari BGA. Perusahaan, sebagai subsidiary BGA berkewajiban untuk memenuhi prinsip dan 

kriteria RSPO yand di dalamnya termasuk penyelesaian NPP sebelum dapat melakukan ekspansi, 

serta pemenuhan terhadap sustainability policy BGA yang di dalamnya mencakup prinsip 

penghindaran deforestasi, pembukaan lahan gambut, dan ekspoitasi hak masyarakat dalam rencana 

pengembangan dan pengelolaannya. 

 

Dalam sosialisasi tersebut perusahaan juga menyampaikan undangan untuk pertemuan formal yang 

akan diadakan dalam periode waktu pelaksanaan kajian (pertemuan-pertemuan tersebut sudah 

didokumentasikan oleh tim kajian). Namun demikian, persetujuan awal mengenai pelaksanaan 

kajian tidak didokumentasikan secara formal oleh tim pelaksana kajian karena beberapa alasan, 

yaitu masyarakat tidak menyatakan penolakan, masyarakat menerima undangan dan setuju untuk 

hadir dan berpartisipasi dalam konsultasi dan pemetaan partisipatif dalam pertemuan yang akan 

diselenggarakan. Hal tersebut dikonfirmasi dengan partisipasi masyarakat khususnya dengan 

informasi yang diperoleh dari masyarakat dari proses konsultasi dan pemetaan partisipatif di dalam 

pertemuan. 

 

Nilai sosial dan budaya 

 

Masyarakat di wilayah kajian terdiri dari beberapa suku, yaitu Suku Daya Tolak Sekayu, Suku Melayu, 

Suku Jawa, Suku Sunda, Suku Batak, dan Flores. Berdasarkan sejarah budayanya, kelompok 

masyarakat yang tergolong sebagai penduduk asli (indigenous people) terdiri dari Suku Dayak Tolak 

Sekayu dan Suku Melayu, sedangkan masyarakat dari suku lainnya tidak termasuk penduduk asli 

karena merupakan pendatang. Namun demikian, masyarakat yang digolongkan sebagai masyarakat 

pendatang telah menjadi bagian dari kesatuan kelompok masyarakat yang menempati wilayah 

tersebut dan mengikuti nilai budaya yang ada, sehingga secara keseluruhan dapat diesebut sebagai 

masyarakat local. 

 

Berdasarkan dusunnya, masyarakat asli di Dusun Muara Kayong dan Dusun Sepahan adalah 

masyarakat Suku Melayu, sedangkan masyarakat asli di Dusun Nek Doyan berasal dari Suku Dayak 

Tolak Sekayu dan Suku Melayu. Masyarakat dari Suku Melayu memelu agama islam, sedangkan 

masyarakat dari Suku Dayak Tolak Sekayu memeluk agama Kristen. Berdasarkan hasil wawancara, 

tidak pernah terjadi konflik yang dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan asal suku dan/atau agama 

baik antar penduduk asli maupun antar masyarakat local di wilayah kajian. 

 

Masyarakat local masih melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan adat istiadat dalam 

sukunya. Adat istiadat yang dijalankan oleh masyarakat Suku Melayu berpedoman pada ajaran 

agama islam, sedangkan masyarakat Suku Dayak Tolak Sekayu berpedoman pada tradisi leluhur. 

Seluruh adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat berfungsi sebagai norma yang mengatur, 

mengendalikan, dan mengarahkan perilaku masyarakat.  

 



 

17 | P a g e  
 

Kegiatan adat Suku Melayu banyak terlihat dalam momen-momen tertentu dari 

siklus hidup manusia yang terkait dengan kelahiran dan kematian. Acara yang terkait dengan 

kelahiran umumnya dilengkapi dengan pengajian dan pembacaan surat yasin. Acara-acara tersebut 

terdiri dari acara tujuh bulanan (untuk ibu hamil saat usia kandungan mencapai tujuh bulan); acara 

tepung tawar ketika anak dilahirkan, gunting rambut, tinjak tanah, dan aqiqah. Acara yang terkait 

dengan kematian umumnya berupa tahlilan dengan tujuan untuk mendoakan almarhum. 

 

Upacara adat Suku Dayak Tolak Sekayu berhubungan sangat erat dengan kegiatan pertanian padi 

ladang. Upacara adat tersebut terdiri dari turun pekakais, pelepas tebangan, pelepas api, pelepas 

tungal, kumpul mencak, memeharu dan selepit benih. Upacara adat tersebut merupakan rangkaian 

proses perladangan padi yang mencakup proses persiapan lahan, pembersihan lahan, penanaman, 

perawatan, panen dan persiapan benih yang akan ditanam berikutnya. Selain itu, Suku Dayak Tolak 

Sekayu melaksanakan nyapat, yaitu upacara adat perayaan akhir tahun. Nyapat dilakukan sebagai 

bentuk rasa syukur kepada leluhur dan sang pencipta atas kehidupan yang telah diberikan. 

Pelaksanaan upacara adat Suku Dayak Tolak Sekayu di wilayah kajian hanya ditemukan di Dusun Nek 

Doyan karena masyarakat Suku Dayak Tolak Sekayu hanya terdapat di dusun tersebut. 

 

Sumber penghidupan masyarakat 

 

Mayoritas masyarakat di wilayah kajian memiliki mata pencaharian ganda (lebih dari satu sumber). 

Mata pencaharian utama masyarakat di wilayah kajian adalam bekerja untuk mendapatkan uang. 

Pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat adalah bekerja sebagai karyawan perusahaan 

perkebunan kelapa sawit, petani, pembalak kayu, dan pedagang. Jenis mata pencaharian lainnya 

adalah bekerja untuk memperoleh hasil maupun uang dengan jenis pekerjaan yang tidak tetap, yaitu 

mencari ikan dan bekerja sebagai buruh harian (bukan di perkebunan kelapa sawit). 

 

Status masyarakat yang berprofesi sebagai karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah 

Buruh Harian Lepas (BHL) dan Buruh Harian Tetap (BHT). Umumnya, mereka bekerja di bidang 

perawatan tanaman dan pemanenan TBS. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa 

masyarakat lokal yang berprofesi sebagai karyawan perusahaan perkebunan, diketahui bahwa rata-

rata pendapatan yang dapat dihasilkan adalah sebesar Rp 2.000.000/bulan. Menurut mereka, 

kehadiran beberapa perusahaan perkebunan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan 

hidup masyarakat setempat. Beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit di sekitar areal kajian 

adalah PT SSL, PT GMS, PT LSM, Sinar Mas Group dan PT ABP. 

 

Kegiatan pertanian yang dilakukan masyarakat adalah berupa perkebunan karet dan kelapa sawit, 

perladangan padi, dan budidaya tanaman sayur-sayuran. Mayoritas petani mengusahakan beberapa 

komoditi di lahan pertaniannya, seperti karet, padi lading, dan kelapa sawit. Pertanian dengan lebih 

dari satu komoditi tersebut bias dilakukan di satu lokasi yang sama maupun berbeda, namun 

demikian mayoritas lahan pertanian masyarakat, khususnya untuk perladangan padi dan sayur-

sayuran berada di sekitar pemukiman di dusun/desanya. Lahan pertanian masyarakat yang 

ditemukan di dalam lokasi kajian hanya terdiri dari kebun kelapa sawit dan karet. Hasil wawancara 

dengan beberapa masyarakat yang berporfesi sebagai petani menunjukkan bahwa pendapatan yang 

bias diperoleh dengan pekerjaan tersebut berkisar antara Rp. 1.200.000 - Rp. 3.000.000/bulan, 

dengan rata-rata luas lahan sekitar 2 ha untuk setiap keluarga.  
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Masyarakat yang berprofesi sebagai pembalak kayu (logger) umumnya tidak 

memiliki izin (ilegal). Mereka mengambil kayu dari area-area hutan di dalam dan sekitar konsesi PT 

DAS. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai pembalak 

kayu diketahui pendapatan mereka berkisar antara Rp. 3.000.000 - Rp. 5.000.000/bulan. Kayu hasil 

pembakalan biasanya dijual kepada cukong-cukong kayu yang berasal dari Ketapang dan Pontianak. 

 

Menacari ikan biasanya dilakukan oleh masyarakat lokal di Sungai Pawan, rawa dan parit (termasuk 

parit-parit kebun kelapa sawit). Kegiatan mencari ikan bukan dilakukan sebagai sumber mata 

pencaharian utama bagi masyarakat melainkan untuk kepentingan rekreasi. Ketersediaan ikan juga 

memadai untuk memenuhi jumlah kebutuhan hidup masyarakat setempat. 

 

Masyarakat sekitar lokasi kajian saat ini tidak lagi sepenuhnya bergantung terhadap sumber daya 

alam, terutama hutan. Hal tersebut dapat dilihat dari telah tersedianya infrastruktur untuk 

menunjang kegiatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Fasilitas yang tersedia di setiap dusun 

relatif merata, yang terdiri dari aksesibilitas, fasilitas kesehatan dan pendidikan serta ketersediaan 

dan kemudahan memperoleh bahan bakar/energi. 

 

Seluruh masyarakat yang tinggal di dusun-dusun pada kajian ini dapat menggunakan fasilitas umum 

yang terdiri dari jalan Negara, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, listrik, dan penjualan bahan 

bakar gas. Tidak ditemukan dusun yang tidak memiliki aksesibilitas. Masyarakat di seluruh dusun 

dapat menggunakan jalan Negara untuk menuju Kota Ketapang dan Sukadana. Seluruh dusun 

memiliki fasilitas kesehatan berupa Polindes yang terdapat di dusun, dan memperoleh kunjungan 

pelayanan kesehatan dari kecamatan masing-masing setiap 1 bulan sekali. Fasilitas pendidikan 

berupa sekolah dasar tersedianya di seluruh dusun, sedangkan sekolah tingkat pertama dan sekolah 

tingkat atas hanya tersedia di Dusun Nek Doyan. Seluruh dusun telah memiliki jaringan listrik dari 

pemerintah (PLN), dan mayoritas masyarakat setempat saat ini menggunakan LPG 3 kg (subsidi). 

 

Pola kepemilikan/penguasaan lahan 

 

Informasi yang diperoleh dari masyarakat dan hasil peninjauan dokumen menunjukkan bahwa 

terdapat dua pola kepemilikan atau penguasaan lahan di lokasi kajian, yaitu pemilikan secara pribadi 

yang diperoleh dengan adanya aktivitas seperti kebun karet dan kebun kelapa sawit; serta pemilikan 

komunal yang diatur melalui kebijakan pemerintah dusun, bukan kepemilikan komunal yang berasal 

dari adanya sejarah tradisi maupun tanah adat. 

 

Kepemilikan lahan secara pribadi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perladangan yang 

terdapat di sekitar pemukiman (bukan berada di dalam lokasi kajian) dan lahan perkebunan 

masyarakat yang terdapat di dalam lokasi kajian. Mayoritas lahan pertanian dan perladangan 

masyarakat terdapat di sekitar pemukiman. Hal tersebut disebabkan karena lokasi yang 

memungkinkan untuk pertanian secara tradisional hanya terdapat di area-area tersebut. Areal Kajian 

didominasi oleh lahan rawa, sehingga tidak memungkinkan untuk dikelola oleh masyarakat karena 

terbatasnya aksesibilitas dan kemampuan serta teknologi yang dimiliki oleh masyarakat. Lahan 

pertanian masyarakat yang terdapat di dalam lokasi kajian terdiri dari kebun karet dan kebun kelapa 

sawit masyarakt. 
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Kepemilikan lahan secara komunal diatur berdasarkan kebijakan dusun. Areal 

konsesi PT DAS didominasi oleh hutan rawa gambut yang tergolaog dalam kelompok tanah marginal 

(miskin hara), sehingga sulit untuk diusahakan menjadi lahan pertanian oleh masyarakat lokal. 

Menurut Perangkat Dusun Sepahan dan Muara Kayong, area tersebut dulunya merupakan kawasan 

hutan produksi yang berubah statusnya pada tahun 2004 sejak kehadiran PT Ketapang Mandiri dan 

PT Golden Young Plantation. Sebagian besar areal konsesi PT DAS yang masih bertutupan hutan 

sekunder diklaim sebagai lahan milik dusun. Namun demikian, karena belum adanya batas definitif 

antar wilayah dusun/desa, maka cakupan area yang dimiliki secara komunal (milik dusun) juga tidak 

dapat didefinisikan dengan jelas. 

 

Perolehan lahan 

 

Proses pemetaan lahan dan kompensasi didampingi oleh tim independen yang disebut dengan Tim 

Satuan Pelaksana (Satlak). Tim Satlak adalah pihak yang independen yang ditunjuk dan disepakati 

oleh masyarakat sebagai perwakilan dari masyarakat yang mensahkan pengukuran dan pemetaan 

lahan dalam proses kompensasi lahan. Tim tersebut terdiri dari pemerintahan desa dan perwakilan 

masyarakat lokal.  

 

Perolehan lahan oleh perusahaan dilakukan dengan pembayaran kompensasi dalam bentuk GRTT. 

GRTT dilakukan pada periode Maret-November 2016 oleh management lama perusahaan (sebelum 

diakuisisi oleh BGA), sedangkan pada periode setelahnya, perusahaan belum melanjutkan proses 

GRTT dan kegiatan operasional lainnya. Luas area yang sudah dilakukan GRTT adalah 2,825.4 ha4, 

terdiri dari 460.9 ha untuk wilayah Dusun Muara Kayung, 503.5 ha untuk wilayah Dusun Nek Doyan, 

dan 1,861.1 ha untu wilayah Dusun Sepahan. 

 

Namun demikian, meskipun disebut sebagai GRTT, menurut hasil wawancara dan peninjauan 

dokumen, mekanisme kompensasi tersebut bukan kompensasi atas penguasaan/hak secara pribadi. 

Berdasarkan informasi dari ketiga Kepala Dusun, proses GRTT tersebut dilakukan untuk kepentingan 

komunal, namun dengan menggunakan mekanisme GRTT dengan menggunakan nama para tokoh 

masyarakat dari ketiga dusun. Hal tersebut terkonfirmasi oleh data pemetaan lahan yang dijadikan 

sebagai dasar GRTT yang menunjukkan bahwa sebagian besar lahan yang digantirugi adalah lahan-

lahan yang masih berpenutupan lahan alami (belukar dan hutan sekunder muda). Dana yang 

diperoleh dari GRTT tersebut kemudian dibagi secara merata kepada seluruh kepala keluarga di 

ketiga dusun. 

 

Sebagian lahan yang telah dipetakan lainnya merupakan lahan garapan masyarakat untuk kebun 

karet dan kebun kelapa sawit. Pembukaan lahan dan penggarapan kebun karet dan kebun kelapa 

sawit masyarakat tersebut dimulai setelah PT KM dan PT GYPI melakukan pembukaan lahan dan 

membuat tersedianya aksesibilitas di dalam lokasi kajian. Lahan-lahan yang telah digarap menjadi 

kebun karet dan kebun kelapa sawit juga diukur dan dipetakan oleh Tim Satlak. Terdapat lahan 

garapan yang dilepaskan dan dikompensasi oleh perusahaan, serta terdapat lahan yang tidak 

dilepaskan kemudian dipetakan sebagai lahan enclave. 

 

                                                           
4 Luas berdasarkan analisis GIS terhadap data spasial GRTT perusahaan (Folder: GRTT_2016_Region). 
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Menurut hasil wawancara dengan masyarakat, terdapat juga rencana alokasi 

untuk lahan pertanian masyarakat seluas kurang lebih 300 ha di dalam areal kajian. Alokasi tersebut 

direncanakan berdasarkan janji perusahaan dengan masyarakat, namun demikian, rencana lokasi 

lahan pertanian tersebut belum ditentukan dan belum disepakati oleh perusahaan dan masyarakat. 

Menurut masyarakat, komoditi yang kemungkinan besar akan dikelola di lahan pertanian tersebut 

adalah padi sawah.  

 

 
Sumber: Data spasial pengukuran lahan dan kompensasi lahan milik perusahaan  

(Folder: GRTT_2016_Region) 

Gambar 8. Area-area yang telah dikompensasi dan area yang tidak dilepaskan oleh pemiliknya 
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Persepsi masyarakat terhadap perkebunan kelapa sawit dan area konservasi perusahaan 

 

Berdasarkan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, tim kajian menyimpulkan bahwa pada 

dasarnya masyarakat memiliki presepsi yang baik terhadap perusahaan. Sebagian besar lahan di 

dalam areal kajian merupakan lahan dengan tanah marginal berupa rawa gambut dan natai-natai5. 

Masyarakat memiliki keterbatasan untuk memanfaatkan lahan-lahan tersebut secara optimal, 

sehingga tidak dapat memperoleh manfaat yang sepadan dari lahan-lahan tersebut. Oleh karena itu, 

kehadiran perusahaan diharapkan dapat meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui 

kompensasi atas lahan yang akan dikelola perusahaan dan kesempatan bekerja. 

 

Masyarakat memiliki kekhawatiran terhadap adanya rencana area konservasi perusahaan yang 

disampaikan dalam proses konsultasi publik. Kekhawatiran utama masyarakat adalah area 

konservasi untuk populasi orangutan akan menghabiskan lahan untuk masyarakat dan area 

konservasi akan mengurangi luas kebun plasma. Selain itu, terdapat komentar masyarakat yang 

menyatakan bahwa hasil kajian harus dapat diakses oleh masyarakat umum dan perusahaan harus 

melakukan sosialisasi mengenai kegiatan perusahaan yang di dalamnya termasuk rencana 

pengembangan kebun, rencana pengelolaan area konservasi, dan rencana program CSR. 

 

Terkait dengan komentar tersebut, tim kajian menanggapi bahwa dalam konteks sosial, salah satu 

manfaat dari pencadangan hutan untuk area HCV adalah untuk mengatasi konflik antara manusia 

dan satwa liar, karena di wilayah tersebut manusia dan satwa liar hidup berdampingan di wilayah 

yang sama. Selain itu, pencadangan lahan untuk area HCV berpotensi mengurangi luasan kebun 

plasma untuk masyarakat, namun demikian, perusahaan berkewajiban mencadangkan lahan-lahan 

tersebut sebagai area HCV untuk dapat beroperasi, jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban 

tersebut, maka operasional perusahaan dan juga termasuk kebun plasma untuk masyarakat tidak 

dapat diwujudkan. 

 

 

3.2 Summary of Social Impact Assessment  

 

Kehadiran perusahaan dan rencana pengembangannya memiliki dampak positif dan negatif bagi 

masyarakat di wilayah kajian, yaitu masyarakat Dusun Nek Doyan, Dusun Muara Kayong, dan Dusun 

Sepahan. 

 

Dampak negatif yang berpotensi terjadi akibat operasional perusahaan terdiri dari berkurangnya 

cadangan lahan masyarakat dan penentuan harga kompensasi lahan yang menurut masyarakat tidak 

dilakukan berdasarkan acuan yang jelas. Lahan yang dibebaskan oleh perusahaan merupakan 

cadangan lahan masyarakat yang berpotensi sebagai area perburuan dan perladangan, sehingga 

persepsi masyarakat terhadap penentuan harga yang tidak transparan menimbulkan potensi 

masalah. 

 

 

                                                           
5 Dataran pasir yang lebih tinggi di hamparan rawa gambut. 
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Namun demikian, dampak negatif dari kehadiran perusahaan dapat dikompensasi dengan dampak 

positif dari peningkatan human capital, social capital, financial capital dan natural capital. Dampak 

positif utama yang telah terbentuk sejak kehadiran perusahaan adalah penyerapan tenaga kerja 

untuk pembibitan. Pengelolaan perkebunan kelapa sawit perusahaan masih berada pada tahap 

awal, oleh karena itu jumlah penyerapan tenaga kerja saat ini masih rendah. Namun demikian, 

seiring berkembangnya perkebunan kelapa sawit perusahaan, potensi penyerapan tenaga kerja dan 

keragaman bidang pekerjaan akan semakin meningkat. Peningkatan penyerapan tenaga kerja dan 

keragaman bidang pekerjaan akan mendorong meningkatnya financial capital dan human capital 

masyarakat setempat. Selain itu, operasional perusahaan di lahan-lahan yang telah dibebaskan akan 

meningkatkan nilai dan manfaat lahan, karena masyarakat memiliki keterbatasan sumberdaya untuk 

dapat mengelola lahan-lahan di dalam areal kajian yang didominasi oleh tanah marginal. 

 

Sumber potensi dampak positif lainnya dari kehadiran perusahaan adalah rencana pembangunan 

pabrik minyak kelapa sawit dan kebun kemitraan dengan masyarakat di wilayah kajian melalui 

koperasi. Bekerja sebagai karyawan di perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah kajian dan 

sekitarnya telah menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakat di wilayah kajian. Oleh 

karena itu, realisasi kedua rencana ini akan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui 

peningkatan penerimaan buah hasil perkebunan masyarakat dan koperasi masyarakat serta 

kesempatan kerja di pabrik perusahaan.  
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4. High Conservation Value assessment 
4.1 Summary and link to public summary report 

Catatan: Laporan kajian HCV masih dalam proses evaluasi oleh HCVRN. 

 

Wilayah kajian (wider landscape) 

 

Kajian HCV dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan area atau lokasi yang mengandung elemen 

dan/fungsi nilai konservasi tinggi. Kajian HCV dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan 

kondisi areal kajian sebagai focus utama dan area di sekitarnya yang didefinisikan sebagai wilayah 

kajian. Wilayah kajian pada kajian HCV didefinisikan dengan mempertimbangkan skala dan intensitas 

dari kegiatan operasional perusahaan terhadap keenam tipe HCV. Berikut adalah justifikasi 

penentuan batas wilayah kajian dalam kajian HCV: 

 

▪ Kegiatan operasional perusahaan berpotensi menimbulkan konflik antara manusia dan 

satwaliar karena berbatasan langsung dengan habitat orangutan (Pongo pygmaeus) yang 

berupa hutan rawa gambut. Hutan rawa gambut ini berada di sebelah barat areal kajian. 

▪ Kegiatan operasional  perusahaan berpotensi memutuskan koridor orangutan (Pongo 

pygmaeus) yang berada di sebelah utara areal kajian.  

▪ Kegiatan operasional perusahaan berlokasi di area yang termasuk ke dalam kawasan 

hidrologis gambut sehingga dapat berpotensi mempengaruhi sistem hidrologis rawa 

gambut.  

▪ Kegiatan operasional perusahaan berpotensi menghilangkan akses masyarakat terhadap 

pemanfaatan sumber daya alam, khususnya bidang perikanan air tawar. Hasil kunjungan 

awal menunjukkan bahwa terdapat masyarakat pencari ikan di sungai-sungai yang mengalir 

di rawa gambut 

▪ Kegiatan operasional perusahaan berpotensi menimbulkan kebakaran lahan gambut. Hal ini 

didasarkan pada hasil observasi pada saat scoping study, dimana di bagian selatan areal 

kajian telah beberapa kali mengalami kebakaran. 

▪ Hutan gambut dimantara Sungai Tolak dan Sungai Pawan (sebagian dari areal kajian 

termasuk ke dalam kawasan tersebut) berfungsi sebagai daerah resapan air.  

▪ Keberadaan masyarakat lokal yang berpotensi memiliki interkasi langsung dengan areal 

kajian, seperti pemanfaatan sumberdaya alam dan pengguasaan lahan, dan potensi dampak 

negatif dari operasional perusahaan. 

 

Berdasarkan justifikasi tersebut batas wilayah kajian HCV ditentukan. Wilayah kajian HCV mencakup 

seluruh hamparan hutan rawa gambut di sebelah Barat areal kajian, aliran Sungai Pawan di sebelah 

Selatan areal kajian, wilayah dusun-dusun di sebelah Timur areal kajian hingga batas sebelah Timur 

Kawasan Hutan Lindung Gunung Tarak, dan koridor orangutan (area HCV PT GMS) di sebelah Utara 

areal kajian. Luas wilayah kajian HCV adalah 73,473.4 ha. 
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Sumber: Laporan HCV Assessment (Aksenta, 2019) 

Gambar 9. Peta lanskap kajian HCV 

 

 

Hasil kajian HCV 

 

Hasil kajian HCV menunjukkan bahwa seluruh tipe HCV ditemukan di wilayah kajian. Elemen dan 

area yang mengandung nilai HCV 1-HCV 5 ditemukan di wilayah kajian dan di dalam areal kajian, 

sedangkan lokasi bernilai HCV 6 ditemukan di wilayah kajian, namun lokasinya berada di luar areal 

kajian. Ringkasan temuan untuk masing-masing tipe HCV yang ditemukan dalam Kajian HCV disajikan 

pada Tabel 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 | P a g e  
 

Tabel 5. Ringkasan temuan dan keberadaan area HCV 

 

HCV Definisi Ringkasan Deskripsi dan Justifikasi 

Presen Potensial Absen 

1 Konsentrasi keanekaragaman hayati 

termasuk spesies endemik, dan spesies 

langka, terancam atau genting (RTE), 

yang signifikan di tingkat global, 

regional atau nasional 

Populasi spesies 

endemik dan RTE, 

i.e: orangutan, 

kelempiau, kura2 

duri 

- - 

2 Mosaik ekosistem dan ekosistem tingkat 

lanskap besar yang signifikan di tingkat 

global, regional atau nasional, dan berisi 

mayoritas populasi spesies yang timbul 

secara alami dan mampu bertahan 

hidup dalam pola persebaran dan 

kelimpahan alami 

Bagian dari 

lanskap Kesatuan 

Hidrologis Gambut 

Sungai Pawan - 

Sungai Tolak. 

- - 

3 Ekosistem, habitat atau refugia langka, 

terancam, atau genting 

Ekosistem gambut - - 

4 Jasa ekosistem dasar dalam kondisi 

kritis, termasuk perlindungan tangkapan 

air dan pengendalian erosi pada tanah 

dan lereng yang rentan 

Pengatur hidrologi 

dan pengelolaan 

kejadian aliran air 

yang ekstrim 

- - 

5 Tempat dan sumber daya yang 

mendasar untuk memenuhi kebutuhan 

dasar penduduk setempat atau 

masyarakat adat (misal untuk mata 

pencaharian, kesehatan, gizi, air), yang 

teridentifikasi melalui keterlibatan 

dengan penduduk atau masyarakat adat 

terkait 

Sungai digunakan 

sebagai tempat 

mencari ikan dan 

spesies air tawar 

lainnya oleh 

masyarakat lokal 

- - 

6 Tempat, sumber daya, habitat dan 

lansekap yang memiliki nilai penting 

budaya, arkeologis, atau historis secara 

global atau nasional, atau nilai budaya, 

ekonomi atau religi/sakral yang sangat 

penting bagi penduduk setempat atau 

masyarakat adat, yang teridentifikasi 

melalui keterlibatan penduduk atau 

masyarakat adat ini. 

- - Ditemukan situs/area historis 

dan sakral bagi masyarakat 

Suku dayak Tolak sekayu dari 

Dusun Nek Doyan, yang 

terletak di luar izin lokasi PT 

DAS 

Sumber: Laporan HCV Assessment (Aksenta, 2019) 
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HCV 1 

 

Area HCV 1 di areal kajian mencakup: (i) seluruh Area KHG dengan Fungsi Lindung dan (ii) habitat 

alami yang terdiri dari area hutan sekunder utuh dan hutan sekunder/belukar yang sudah di-blocking 

(area dengan penutupan lahan HCS). Kedua area tersebut dinilai sebagai satu hamparan habitat 

alami yang lebih luas (Area KHG Sungai Putri di luar areal kajian) dan memiliki fungsi lindung sebagai 

ekosistem hutan rawa gambut. Selain karena mamiliki fungsi lindung, hamparan hutan tersebut juga 

mengandung dan berfungsi sebagai habitat bagi populasi jenis flora fauna RTE ekosistem rawa 

gambut dan spesies endemik, di antaranya adalah varian sub-spesies orangutan, yaitu Pongo 

pigmaeus wurmbii.  

 

 
Sumber: Laporan HCV Assessment (Aksenta, 2019) 

Gambar 10. Area HCV 1 di wilayah kajian 
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HCV 2 

 

Area HCV 2 di wilayah kajian mencakup seluruh KEE Sungai Putri dan area-area yang menjadi habitat 

alami orangutan. Orangutan merupakan umbrella species6 (Gunawan et. al, 2015), sehingga 

keberadaannya digunakan sebagai salah satu indikator penilaian area HCV 2. Berdasarkan indikator 

tersebut, area yang dinilai memiliki fungsi sebagai HCV 2 mencakup koridor di sebelah Utara areal 

kajian yang menghubungkan habitat orangutan di KEE Sungai Putri dan di TN Gunung Palung melalui 

Kawasan HL Gunung Tarak. 

 

 
Sumber: Laporan HCV Assessment (Aksenta, 2019) 

Gambar 11. Area HCV 2 di wilayah kajian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Spesies payung adalah spesies yang dipilih untuk membuat keputusan terkait konservasi, biasanya karena melindungi 

spesies ini secara tidak langsung melindungi banyak spesies lain yang membentuk komunitas ekologis habitatnya 
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HCV 3 

 

Area HCV 3 di wilayah kajian terdiri dari area rawa gambut dengan tutupan vegetasi alami, yaitu area 

bertutupan hutan sekunder/belukar yang utuh dan yang sudah di-blocking.  Berdasarkan Common 

Guidance Identifikasi HCV, ekosistem hutan gambut digolongkan sebagai ekosistem RTE; selain itu, 

berdasarkan dan PP No 57 Tahun 2016, ekosistem tersebut juga digolongkan sebagai ekosistem yang 

dilindungi oleh Pemerintah Republik Indonesia. 

 

 
Sumber: Laporan HCV Assessment (Aksenta, 2019) 

Gambar 12. Area HCV 3 di wilayah kajian 
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HCV 4 

 

Areal HCV 4 yang ditemukan terdiri dari lahan gambut, aliran Sungai Lingkaran dan zona ripariannya, 

serta aliran Sungai Pelaik Hitam dan zona ripariannya. Elemen-elemen HCV 4 tersebut memenuhi 

kriteria situasi sebagai HCV 4 yang terdiri dari fungsi: 

 

▪ Mengelola kejadian aliran ekstrem, termasuk zona penyangga yang bervegetasi atau dataran 

banjir yang utuh, 

▪ Mempertahankan rezim aliran hilir 

▪ Mempertahankan karakteristik kualitas air 

▪ Penyediaan air bersih 

▪ Jasa penyerbukan, 

▪ Hutan, lahan basah, dan ekosistem lainnya yang memberi pelindung/sekat terhadap 

kebakaran. 

 

 
Sumber: Laporan HCV Assessment (Aksenta, 2019) 

Gambar 13. Area HCV 4 di wilayah kajian 
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HCV 5 

 

Area HCV 5 yang teridentifikasi di wilayah kajian adalah Sungai Lingkaran. Sungai Lingkaran 

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat menangkap ikan dan spesies air tawar lainnya. Selain 

Sungai Lingkaran, area bernilai HCV 5 juga ditemukan pada aliran Sungai Pawan yang digunakan 

sebagai sumber air untuk keperluan sanitasi. 

 

 
Sumber: Laporan HCV Assessment (Aksenta, 2019) 

Gambar 14. Area HCV 5 di wilayah kajian 
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HCV 6 

 

Elemen HCV 6 ditemukan di wilayah Dusun Nek Doyan berupa situs yang memiliki nilai historis dan 

kultural bagi masyarakat dusun tersebut. Situs-situs bernilai HCV 6 yang ditemukan di wilayah Dusun 

Nek Doyan adalah Batu Ujung, Lubuk Rangkap, Tumbang Limat, Bukit Rungai, dan Bukit Butak. 

Lokasi-lokasi tersebut berada di luar areal kajian. 

 

 
Sumber: Laporan HCV Assessment (Aksenta, 2019) 

Gambar 15. Area HCV 6 di wilayah kajian 
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Keberadaan HCV di areal kajian 

 

Kajian HCV menunjukkan bahwa terdapat area HCV 1 – 5 di dalam areal kajian, sedangkan area HCV 

6 di luar areal kajian. Luas total area HCV adalah 3.012,4 ha atau 31,9%), dan luas HCV Management 

Area (HCVMA) adalah 3,030.3 (32,1%). Terdapat 3 indeks lokasi keberadaan area HCV di dalam areal 

kajian Ketiga indeks tersebut meliputi keberadaan spesies-spesies penting, ekosistem gambut, 

sungai dan riparian zone dari Sungai Pelaik Hitam, Sungai dan riparian zone dari Sungai Lingkaran. 

 

Tabel 6. Ringkasan temuan dan keberadaan area HCV 

 

Index 
Tipe 

HCV 
Lokasi Deskripsi / kondisi base line 

Batas 

Indikatif 
Luas (ha)* 

1 1,2,34 

Hutan rawa 

gambut 

dan Hutan 

Dataran 

Rendah 

▪ Daerah sebaran orangutan, bagian dari 

lansekap hutan rawa gambut yang lebih luas 

▪ Kedalaman bervariasi, bagian tengah sampai 

batas barat sebaran gambut dalam 

▪ Kondisi tutupan lahan di gambut dalam 

relative masih baik (hutan) 

▪ Kondisi tutupan lahan di gambut yang dangkal 

sudah terbuka (kayu sudah habis) karena 

pembalakan oleh masyarakat yang 

berlangsung secara massif  

Lahan 

gambut yang 

belum 

terganggu 

5.526,4 

2 1,2,34 

Sungai 

Pelaik 

Hitam dan 

Ripaian 

zone 

▪ Sebagian area riparian zone sudah terkonversi 

menjadi kebun sawit, namun masih ada yang 

belum terganggu (masih alami) 

▪ Kondisi air sudah sangat keruh sejak di inlet 

sungai  

Buffer 50 m 25,5 

3 1,2,3,4,5 

Sungai 

Lingkaran 

dan Ripaian 

zone 

▪ Belum ada pembukaan lahan untuk kegiatan 

perkebunan 

▪ Kondisi vegetasi sekitar riparian zone masih 

baik 

▪ Bagian hulu banyak pembalakan kayu oleh 

masyarakat 

▪ Bagian hilir rawan terbakar 

▪ Orang desa masih banyak yang mencari ikan  

Buffer 15 m, 

sudah 

tertanam 

kelapa sawit 

41,1 

Total Luas HCVMA (ha) 5.593,1 

Luas areal kajian (Izin Lokasi PT DAS) (ha) 9.444,6 

Persentase Luas HCVMA Terhadap area kajian (Izin Lokasi PT DAS) (%) 59,2 

Sumber: Laporan HCV Assessment (Aksenta, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 | P a g e  
 

 

 
Sumber: Laporan HCV Assessment (Aksenta, 2019) 

Gambar 16.  Area HCV beserta indeks lokasi 
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5. Environmental Impact Assessment 
5.1 Summary 

 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah dilakukan tahun 2016 (hingga Juli 2016) 

dengan langkah penilaian sejak pengembangan KA-ANDAL sampai izin lingkungan yang dikeluarkan 

termasuk pengumuman publik di halaman web Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang7. 

 

Dokumen AMDAL atau AMDAL terdiri dari referensi kerangka kerja untuk analisis dampak 

lingkungan (KA-ANDAL - Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup), analisis dampak 

lingkungan (ANDAL - Analisis Dampak Lingkungan) dan pengelolaan dan pemantauan lingkungan 

(RKL-RPL - Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup). Ruang lingkup 

dokumen AMDAL adalah pengembangan perkebunan dan pabrik kelapa sawit pada total luas ± 9.436 

ha dan kapasitas pabrik adalah 60 ton / jam (izin lokasi no.27 / PEM / TAHUN 2016). 

 

Perusahaan memiliki izin lingkungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang (Keputusan 

Bupati Ketapang no. 526 / KLH-B / 2016 tanggal 4 Agustus 2016) dengan ruang lingkup penelitian 

meliputi pengembangan perkebunan kelapa sawit seluas ± 9.436 ha dan minyak kelapa sawit pabrik 

dengan kapasitas produksi 60-ton TBS per jam. Perusahaan telah ditunjukkan kepada tim auditor 

mengenai persetujuan untuk KA-ANDAL, ANDAL dan RKL / RPL dari pemerintah daerah dalam bentuk 

Keputusan Kepala Ketapang no.525 / KLH-B / 2016 tanggal 3 Agustus 2016 (mengenai kelayakan 

lingkungan). 

 

Dokumen tersebut mencakup semua fase pengembangan perkebunan kelapa sawit dan pabrik 

kelapa sawit, mulai dari fase pra-konstruksi, fase konstruksi, fase operasional, dan fase pasca-

operasional. Hasil evaluasi dampak signifikan adalah: 

 

▪ Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan di fase konstruksi & operasi 

(signifikan) 

▪ Penurunan kualitas permukaan air pada fase konstruksi (signifikan) 

▪ Penurunan tanah pada tahap konstruksi (signifikan) 

▪ Perubahan fisiografi dalam fase konstruksi (signifikan) 

▪ Perubahan pola drainase dalam fase konstruksi (signifikan) 

▪ Potensi kebakaran hutan, lahan dan perkebunan dalam tahap konstruksi (signifikan) 

▪ Penurunan keanekaragaman hayati (flora dan fauna) pada fase konstruksi (signifikan) 

▪ Peningkatan kegiatan ekonomi dalam fase konstruksi & operasional (signifikan) 

▪ Pendapatan masyarakat dalam fase konstruksi & operasional (signifikan) 

▪ Pola perilaku masyarakat di tahap pra-konstruksi, konstruksi & operasional (signifikan) 

▪ Persepsi & sikap masyarakat dalam fase pra-konstruksi (tidak signifikan) 

▪ Konflik sosial dalam fase konstruksi (signifikan) 

▪ Tingkat komunitas kesehatan dalam fase konstruksi (signifikan) dan fase operasional (tidak 

signifikan) 

 

                                                           
7 http://lhketapang.wixsite.com/lhketapang/single-post/2016/04/15/Penilaian-Diskusiasan-AMDAL-RevisiAddendum-

ANDAL-RKL-dan-RPL-Kegiatan-Perkebunan-Kelapa-Sawit-PT-Damai-Agro-Sejahtera tertanggal 15 April 2016. 
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Dokumen AMDAL (EIA) ditinjau secara teknis pada tanggal 30 Juni 2016 untuk laporan KA-ANDAL 

dan 01 Juli 2016 untuk laporan ANDAL yang diikuti oleh beberapa pihak seperti kepala TKD di 

Kecamatan Nangatayap, Kepala Kecamatan Matan Hilir Utara, Kepala Desa Dusun Sepahan, Sungai 

Kelik, Kepala Desa Dusun Muara Kayong, Sungai Kelik, Kepala Desa Laman Satong, Dinas Perkebunan 

di Kabupaten Ketapang, Dinas Kehutanan di Provinsi Kalimantan Barat, Badan Pengawasan di 

Kabupaten Ketapang, Dinas Kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Perhubungan, Komunikasi 

dan Informasi di Provinsi Kalimantan Barat, Sekretariat Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan 

Barat, Dinas Perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di 

Kabupaten Ketapang, Universitas Tanjungpura, Pekerjaan umum di Kabupaten Ketapang, Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Provinsi Barat Provinsi Kalimantan, Badan Kawasan Hutan di 

Provinsi Kalimantan Barat, Militer. Hasil tinjauan teknis telah termasuk / dinyatakan pada laporan 

KA-ANDAL dan ANDAL. 

 

Catatan konsultasi pemangku kepentingan dengan pihak-pihak terkait tersedia pada laporan EIA, 

contoh risalah tentang pengembangan perkebunan kelapa sawit pada tanggal 30 Juni 2016, dll. 

Sehingga terdapat bukti bahwa pengembangan laporan AMDAL melibatkan masyarakat dan pihak 

lain yang memberikan dampak. 

 

Dokumen RKL-RPL telah dikembangkan sesuai dengan peraturan dan konten yang relevan sebagai 

berikut: 

 

RKL (Environment management plan): 

▪ Dampak lingkungan yang dikelola 

▪ Sumber dampak 

▪ Indikator keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan 

▪ Kegiatan pengelolaan lingkungan 

▪ Lokasi pengelolaan lingkungan 

▪ Periode pengelolaan lingkungan 

▪ Institusi pengelolaan lingkungan 

 

RPL (Environment monitoring plan): 

▪ Mengidentifikasi dampak lingkungan yang signifikan; 

▪ Sumber daya dampak yang diidentifikasi (kegiatan); 

▪ Parameter; 

▪ Mengumpulkan data dan metode dampak analis; 

▪ Lokasi / area; 

▪ Jadwal dan / atau frekuensi pemantauan; 

▪ Lembaga manajemen lingkungan (penanggung jawab untuk memantau dampak lingkungan, 

laporan pengawas dan tanda terima). 

 

 

 

 



 

36 | P a g e  
 

6. Land cover image analysis       
6.1 Area of Interest and how it was defined 

 

Tinjauan penutupan lahan awal dalam konteks yang lebih luas dilakukan dengan citra satelit pada 

areal kajian dan sekitarnya dengan jarak 10 km.  Tinjauan ini dilakukan untuk mengidentifikasi peran 

areal kajian sebagai bagian dari lanskap hutan maupun sebagai bagian dari koridor yang merupakan 

area HCV di Areal Konsesi PT GMS (di sebelah utara areal kajian). 

 

Terdapat penutupan lahan hutan sekunder, semak belukar, semak, lahan terbuka, dan kelapa sawit 

di dalam areal kajian dan sekitarnya. Hutan sekunder di areal kajian merupakan satu kesatuan, dan 

merupakan bagian dari hamparan hutan dengan ekosistem gambut yang lebih luas di sebelah 

baratnya. Hamparan besar hutan sekunder tersebut juga terhubung dengan area berhutan di 

Kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang berjarak sekitar 11 km di sebelah Utara areal kajian. 

Kedua area berhutan tersebut terhubung melalui koridor hutan berupa area HCV di dalam Areal 

Konsesi PT GMS (di sebelah Utara areal kajian). 

 

Kelas penutupan lahan semak belukar, semak, dan lahan terbuka ditemukan di sepanjang bagian 

Timur areal kajian dari bagian Utara hingga Selatan. Semak belukar, semak, dan lahan terbuka 

merupakan lahan-lahan yang pernah dibuka (land clearing) dan lahan-lahan yang pernah terbakar. 

Terdapat area-area yang secara berkala terbakar di dalam areal kajian, yaitu lahan terbuka, semak, 

dan semak belukar di bagian Selatan areal kajian. Oleh karena itu suksesi vegetasi pada area-area 

tersebut tertahan dan terus berulang setiap setelah terjadi kebakaran. 

 

Kelapa sawit ditemukan di bagian Utara areal kajian. Kelapa sawit tersebut ditanam oleh pengelola 

konsesi sebelumnya dan saat ini dikelola oleh PT GMS (perusahaan yang terletak di sebelah areal 

kajain). Kelapa sawit juga ditemukan di sebelah Utara, Timur, dan Selatan areal kajian. Kelapa sawit 

tersebut merupakan tanaman perkebunan yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan di sekitar 

areal kajian. 

 

Setelah mengidentifikasi objek-objek penting dalam analisis, ruang lingkup analisis penutupan lahan 

ditentukan. Ruang lingkup analisis penutupan lahan selanjutnya disebut dengan area of interest 

(AOI). AOI terdiri dari areal kajian dan area disekitarnya dengan jarak 5 km. Jarak ruang lingkup 

dalam AOI diperkecil dari tinjauan awal, namun demikian, ruang lingkup dalam AOI masih mencakup 

objek-objek penting dalam analisis, yaitu (i) hutan rawa gambut yang lebih luas di sebelah Barat 

areal kajian dan (ii) koridor yang menghubungkan hutan rawa gambut di areal kajian dengan hutan 

di Kawasan Taman Nasional Gunung Palung. 

 

 

6.2 Description of images used for classification 

 

Klasifikasi dilakukan berdasarkan Citra satelit landsat 8 yang diakuisisi pada tanggal 27 September 

2016. Citra satelit tersebut tergolong bersih dengan luas area tertutup awan di lokasi kajian kurang 

dari 5%, oleh karena itu citra tersebut memadai untuk digunakan dalam analisis.  Koreksi pada citra 

satelit tidak dilakukan. 
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6.3 Sample image 

 

 
Gambar 17. Citra Landsat 8 (27 September 2016) di lokasi kajian 

 

 

6.4 Method of stratification and software used 

 

Analisis dilakukan dengan software arcgis. Klasifikasi penutupan lahan awal dilakukan dengan 

metode unsupervised classification terhadap normalized difference vegetation index (selanjutnya 

disebut dengan NDVI) yang dibuat berdasarkan citra satelit Landsat 8. 

 

NDVI diklasifikasi menjadi 20 kelas dengan teknik unsupervised classificaition (metode klasifikasi 

tanpa training area). Klasifikasi yang dihasilkan kemudian ditinjau ulang secara visual berdasarkan 

rona yang nampak pada citra satelit dan kemudian. Masing-masing dari 20 kelas NDVI kemudian 

diinterpretasi diberi atribut berdasarkan indikasi yang ditunjukkan oleh rona di citra satelit. Metode 

ini dipilih karena citra satelit yang digunakan dapat menunjukkan dengan jelas perbedaan 

penutupan lahan yang penting untuk diidentifikasi di AOI. 
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Tabel 7. Interpretasi penutupan lahan awal berdasarkan klasifikasi I NDVI 
 

NDVI classification Initial land cover interpretation 

1 01 Water 

2 02 Open Land 

3 02 Open Land 

4 02 Open Land 

5 02 Open Land 

6 03 Bush 

7 03 Bush 

8 03 Bush 

9 04 Highly Degraded Forest 

10 04 Highly Degraded Forest 

11 04 Highly Degraded Forest 

12 05 Moderately Degraded Forest 

13 05 Moderately Degraded Forest 

14 06 Low Degraded Forest 

15 06 Low Degraded Forest 

16 07 Shrubs 

17 08 Oil Palm 

18 08 Oil Palm 

19 08 Oil Palm 

20 08 Oil Palm 

 

 
Gambar 18. Klasifikasi NDVI dan interpretasinya menjadi klasifikasi penutupan lahan awal 
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6.5 Map of initial vegetation classes, with legend 

 

 
Gambar 19. Klasifikasi penutupan lahan awal 
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6.6 Table of total hectares per vegetation class 

 

Tabel 8. Klasifikasi penutupan lahan awal di Konsesi PT DAS 

 

Land cover class Number of Hectares* 
% of total 

concession 

Potential HCS classes:   

High Density Forest - - 

Medium Density Forest (low degraded forest) 1,450.9 15.4 

Low Density Forest (moderately degraded forest) 2,140.5 22.7 

Young Regenerating Forest (highly degraded forest) 2,331.7 24.7 

Sub-total 5,923.1 62.8 

Non-HCS classes, e.g.:   

Shrubs 411.0 4.3 

Bushes 826.9 8.7 

Open Land 1,256.4 13.3 

Oil Palm 1,027.2 10.9 

Water body 0.1 0.0 

Sub-total 3,521.6 37.2 

TOTAL 9,444.7 100.0 

*Penghitungan luas hanya dilakukan untuk klasifikasi penutupan lahan awal di dalam areal kajian. 

 
 
6.7 Summary of which areas are potential HCS forest, subject to further analysis 

 

Potensi HCS terdiri dari area-area dengan kelas penutupan lahan hutan sekunder (terdiri dari 

medium dan low density forest) dan belukar (young regenerating forest). Sebagian besar dari kedua 

kelas penutupan lahan ini merupakan satu hamparan tegakan yang memanjang di Bagian Barat areal 

kajian dan merupakan bagian dari hamparan hutan sekunder yang lebih luas di sebelah Barat areal 

kajian (Konsesi HPH PT Mohairson Khatulistiwa). 

 

Berdasarkan letaknya, selain memiliki konektivitas dengan hamparan hutan sekunder yang lebih 

besar di sebelah Baratnya, potensi HCS di areal kajian juta berperan menghubungkan hamparan 

hutan sekunder di dalam Konsesi HPH PT Mohairson Khatulistiwa dan di areal kajian dengan koridor 

hutan di sebelah Utara areal kajian menuju Kawasan Hutan Lindung Gunung Tarak. 

 

Hamparan hutan sekunder dan belukar di areal kajian membentuk patch hutan HCS besar yang 

berpotensi tergolong dalam High Priority Patch. Selain itu, seluruhnya juga teridentifikasi sebagai 

area HCV. Hamparan hutan HCS ini memiliki potensi kuat untuk ditentukan sebagai area konservasi 

pada rencana tata guna lahan di lokasi kajian. 

 

Potensi hutan HCS lainnya terdiri dari patch-patch hutan yang lebih kecil yang sudah terpisah oleh 

jalan-jalan blok. Namun demikian, patch-patch tersebut masih memiliki potensi konektivitas 

terhadap hamparan hutan lainnya. Penilaian konektivitas tersebut akan dijelaskan pada pembahasan 

mengenai analisis patch di bab selanjutnya. 
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7. Forest inventory results  
7.1 Inventory sample design and plot rational 

 

Lokasi sampling ditentukan secara purposive dengan pertimbangan kondisi vegetasi di setiap kelas 

penutupan lahan. Beberapa kriteria kunci yang digunakan untuk menentukan lokasi sampling di 

lapangan antara lain adalah kerapatan dan komposisi jenis vegetasi yang mewakili masing-masing 

kelas penutupan lahan. Sebagai contoh, sampling untuk kelas penutupan lahan hutan sekunder (low 

and moderately degraded forest) difokuskan pada hutan sekunder yang tidak dimanfaatkan untuk 

pengambilan kayu karena akan menyebabkan under estimate terhadap nilai biomassa dan cadangan 

karbon; selain itu, sampling untuk kelas penutupan lahan belukar (highly degraded secondary 

forest/young regenerating forest) ditentukan dengan jumlah terbanyak karena belukar merupakan 

potensi HCS yang cukup signifikan dan berada pada transisi penutupan lahan hutan dan non-hutan. 

Jumlah lokasi sampling berdasarkan kelas penutupan lahan di lokasi kajian disajikan pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Jumlah titik sample berdasarkan kelas penutupan lahan awal di Konsesi PT DAS 

 

Land cover class Number of Samples 

Low and moderately degraded forest 18 

Highly degraded forest/young regenerating forest 36 

Shrubs 3 

Total 57 
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7.2 Map indicating plots 

 

 
Gambar 20. Peta lokasi sampling inventarisasi vegetasi 
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7.3 Forest inventory team members and roles 

 

Tabel 10. Tim pelaksana inventarisasi hutan 

 

Nama anggota tim Peran dalam Kajian 

Bias Berlio Pradyatma  Pengukuran DBH pohon, identifikasi jenis pohon, dan analisis data 

M. Fakhrul Pengukuran DBH pohon, analisis data, interpretasi citra dan analisis GIS 

Teungku Haikal Pengukuran DBH pohon, analisis data, interpretasi citra dan analisis GIS 

M. Ahda Agung Arifian Pengukuran DBH pohon, identifikasi jenis pohon, dan analisis data 

Ryan Karida Pratama Pengukuran DBH pohon, analisis data, interpretasi citra dan analisis GIS 

Heidei Putra Hutama Pengukuran DBH pohon, analisis data, interpretasi citra dan analisis GIS 

 

 

7.4 Methodology used for forest sampling 

 

Pengukuran dilakukan pada rangkaian plot persegi. Plot pengukuran terdiri dari empat sub-plot 

masing-masing berukuran 25m2, 100 m2, 400 m2, dan 1,600 m2. Diameter batang pohon di dalam 

plot diukur berdasarkan kelas dan ukuran plot (Tabel 11). Teknik pengukuran dalam plot persegi 

dipilih karena merupakan teknik yang umum digunakan pada inventarisasi hutan di hutan tropis dan 

di Indonesia. Batas-batas plot dengan bentuk persegi lebih mudah dibentuk di lapangan, sehingga 

pengukuran dapat dilakukan dengan akurat. 

 

 
Gambar 21. Desain plot pengukuran DBH pohon 
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Tabel 11. Sub-plot pengukuran DBH pohon 

 

Sub-plot Size (m2) Tree DBH to Measure (cm) 

5x5 5-10 

10x10 10-20 

20x20 20-35 

400x400 >35 

 

 

7.5 Methodology used for carbon calculations 

 

Cadangan karbon dihitung berdasarkan nilai biomassa tumbuhan dengan faktor kali 0.47. 

Berdasarkan IPCC (2006), cadangan karbon yang terkandung dalam biomassa tumbuhan adalah 47% 

dari berat biomassa tumbuhan. Nilai biomassa tumbuhan diperoleh dari penghitungan 

menggunakan variabel DBH berdasarkan persamaan allometrik biomassa tumbuhan. 
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7.6 Indicative photos of each vegetation class 

 

Hutan Sekunder 

 

  

(a) (b) 

 

Gambar 22. Penutupan lahan hutan sekunder 

 

Belukar 

 

  

(a) (b) 

 

Gambar 23. Penutupan lahan belukar 
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Semak Belukar 

 

  

(a) (b) 

 

Gambar 24. Penutupan lahan semak belukar 

 

 

7.7 Statistical analysis (allometric used, confidence tests, justification) 

 

Persamaan alometrik digunakan untuk menghitung biomassa tumbuhan dalam kajian. Persamaan 

alometrik yang digunakan merujuk pada buku “Monograf Alometrik untuk Pendugaan Biomassa 

Pohon pada Berbagai Tipe Ekosistem Hutan di Indonesia” (Krisnawati et al, 2012). Buku tersebut 

memuat kumpulan persamaan alometrik dari berbagai penelitian yang dilakukan di Indonesia. 

Persamaan alometrik yang digunakan dipilih berdasarkan jenis tumbuhan dan lokasi penelitian. Jika 

persamaan alometrik untuk suatu jenis tidak ditemukan, maka persamaan alometrik untuk jenis lain 

dari genus atau family yang sama dipilih untuk digunakan. 

 

Jenis pohon yang ditemukan di areal kajian sangat beragam. Hal tersebut berimplikasi pada 

keragaman persamaan alometrik yang dapat dipilih dan beragammnya nilai koefisien determinasi 

masing-masing persamaan. Oleh karena itu, persamaan alometrik yang bersifat umum (untuk jenis 

campuran) dengan koefisien determinasi (R2) tidak kurang dari 90% dipilih dalam penghitungan nilai 

biomassa kecuali untuk beberapa jenis yang memiliki persamaan alometrik dengan koefisien 

determinasi tidak kurang dari 95%. 

 

Pemilihan persamaan alometrik untuk jenis campuran kemudian dipilah kembali dengan kriteria tipe 

ekosistem. Hal ini penting karena areal kajian memiliki tipe ekosistem lahan basah (rawa gambut) 

dan lahan kering (tanah mineral dan tanah pasir/kerangas). Perbedaan tipe ekosistem tersebut 

dapat mempengaruhi berat basah biomassa pohon, sehingga untuk memperoleh nilai biomassa yang 

lebih akurat, persamaan untuk pohon yang tumbuh di lahan basah dan pohon yang tumbuh di lahan 

kering dibedakan. 
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Tabel 12. Justifikasi pemilihan dan referensi persamaan alometrik yang digunakan dalam kajian 

cadangan karbon 

 

Persamaan alometrik R2 Justifikasi pemilihan Referensi* 

W=0,19999*(D^2,14) 0.93 

Alometrik untuk jenis 

campuran di Ekosistem 

Hutan Lahan Kering 

Adinugroho, W.C. dan 

Sidiyasa, K. (2006) 

lnW=-1,861+2,528 lnD 0.99 

Alometrik untuk jenis 

campuran di Ekosistem 

Hutan Kerangas 

Onrizal (2004) 

 

lnW=-2,193+2,371 lnD 0.98 

Alometrik untu jenis 

Shorea sp.di Ekosistem 

Hutan Lahan Kering 

Basuki, T.M, van Laake, 

P.E., Skudmore, A.K., dan 

Husin, Y.A. (2009) 

lnW=-2,59+2,61 lnD 0.95 

Alometrik untuk jenis 

Ficus sp. di Ekosistem 

Hutan Lahan Kering 

Hashimoto,T., Tange, T., 

Masumori, M., Yagi, H., 

Sasaki, S., dan Kojima, K. 

(2004) 

*Seluruhnya adalah referensi yang dirujuk dalam Krisnawati et al (2012) 

Catatan: W= weight/berat biomassa dan D= diameter batang 

 

 

7.8 Summary of statistical analysis of carbon stock results per vegetation class 

 

Tabel 13. Ringkasan analisis karbon stok berdasarkan kelas penutupan lahan 

 

Land cover class 
Number 
of Plots 

Stems per 
hectare 

Basal 
Area 

(m2/ha) 

Average 
Carbon 
Stocks 

Standard 
error of the 

mean 

Confidence limits 
(90%) 

      Lower Upper 

Young Shrubs (Semak 
Belukar) 

 3 1,696 229.8 12.9 1.0 11.9 13.8 

Young Regenerating 
Forest/Old Shrubs 
(Belukar) 

 36 1,771 2,643.6  34.1 7.0 32.2 35.9 

Low Density 
Forest/Secondary 
Forest (Hutan 
Sekunder) 

 18  2,076  1,919.4 49.4 11.3 45.0 53.7 
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7.9 Forest inventory results 

 

Tabel 14. Nilai rata-rata cadangan karbon dan deskripsi berdasarkan kelas penutupan lahan 

 

Land cover class 

Average 

carbon 

value 

Physical description of the land cover, e.g. species mix, 

forest type (pioneer, regenerating, primary etc.), diameter 

distribution, structural indices, maturity indices, etc. 

Young Shrubs (Semak 

Belukar) 
12.9 

Semak belukar adalah lahan-lahan yang pernah dibuka 

namun kemudian dibiarkan, sehingga suksesi terjadi pada 

lahan-lahan tersebut. Beberapa jenis pohon yang dominan 

ditemukan di semak belukar adalah Combretocarpus 

rotundatusi, Cratoxylum arborescens, dan Palaquium gutta. 

Jenis pohon tersebut merupakan jenis pionir yang dapat 

tumbuh di lahan terbuka. Walaupun suksesi terjadi di semak 

belukar, jumlah dan dominansi pohon terhadap lahan relatif 

sangat rendah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai basal area yang 

rendah.  

Young Regenerating 

Forest/Old Shrubs (Belukar) 
34.1 

Belukar di lokasi kajian adalah lahan-lahan yang saat ini 

sedang dimanfaatkan untuk pengambilan kayu. Kerapatan 

dan cadangan karbon di belukar lebih rendah dari hutan 

sekunder terutama pada pohon berukuran besar. Basal area 

keseluruhan pada belukar merupakan yang paling tinggi, 

namun demikian, dominansi yang tinggi hanya terdapat 

pada kelas dbh 10-20 cm dan 20-35 cm, sedangkan basal 

area kelas dbh >35 cm jauh lebih kecil dibandingkan dengan 

hutan sekunder. Nilai ini mengindikasikan rendahnya jumlah 

pohon besar. 

Low Density 

Forest/Secondary Forest 

(Hutan Sekunder) 

49.4 

Hutan sekunder di lokasi kajian merupakan bagian dari 

hamparan hutan rawa gambut di sebelah Barat lokasi kajian. 

Pemanfaatan di hutan sekunder tergolong rendah. 

Pemanfaatan untuk pengambilan kayu dan tunggak kayu 

yang tertinggal dari kegiatan penebangan ditemukan di area 

ini, namun demikian intensitas pemanfaatannya relative 

lebih rendah karena akses menuju hutan sekunder lebih 

sulit dibanding belukar. Nilai cadangan karbon di hutan 

sekunder merupakan yang tertinggi. Dominansi pohon 

terhadap lahan secara keseluruhan di hutan sekunder lebih 

rendah dari belukar, namun demikian, hutan sekunder 

memiliki dominansi pohon dengan kelas diameter >35 cm 

paling tinggi.  
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8. Land Cover Classification  
8.1 Refined land cover map with title, date, legend and any HCS forest patches identified 

 

 
Gambar 25. Klasifikasi kelas penutupan lahan akhir di Konsesi PT DAS 
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9. Patch Analysis Result       
9.1 Results of Decision Tree 

 

 
Gambar 26. Overlay potensi area HCS dan tata guna lahan 
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Gambar 27. Kelas prioritas patch 
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Gambar 28. Analisis keterhubungan pada patch HCS di Konsesi PT DAS 
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Gambar 29. Integrasi patch HCS dengan HCV 
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Gambar 30. Penyesuaian patch area konservasi HCS indikatif



 
 

 

Tabel 15. Nilai rata-rata cadangan karbon dan deskripsi berdasarkan kelas penutupan lahan di Konsesi PT DAS 

 

Patch 

Number 

Core Size 

(ha) 
Priority Decision ICLUP Hectare 

1 - w/o Core Low Priority Conserve: directly connected with HPP, overlapping with HCV Conservation 1.5 

2 0.0 Low Priority Conserve: directly connected with HPP, overlapping with HCV Conservation 5.7 

3 0.1 Low Priority Conserve: directly connected with HPP, overlapping with HCV Conservation 7.1 

4 0.4 Low Priority Conserve: directly connected with HPP, overlapping with HCV Conservation 9.7 

5 - w/o Core Low Priority Conserve: directly connected with HPP, overlapping with HCV Conservation 2.0 

6 0.6 Low Priority Conserve: directly connected with HPP, overlapping with HCV Conservation 19.9 

7 - w/o Core Low Priority Conserve: directly connected with HPP, overlapping with HCV Conservation 3.1 

8 0.1 Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 5.8 

9 0.0 Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 17.9 

10 - w/o Core Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 3.0 

11 1.2 Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 16.8 

12 4,991.3 High Prioirty Conserve: HPP Conservation 3,023.1 

13 - w/o Core Low Priority Conserve: directly connected with HPP, overlapping with HCV Conservation 8.3 

14 - w/o Core Low Priority Conserve: directly connected with HPP, overlapping with HCV Conservation 16.7 

15 0.3 Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 5.9 

16 - w/o Core Low Priority Conserve: directly connected with HPP, overlapping with HCV Conservation 17.5 

17 - w/o Core Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 18.2 

18 - w/o Core Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 3.1 

19 - w/o Core Low Priority Conserve: directly connected with HPP, overlapping with HCV Conservation 17.4 

20 0.0 Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 18.4 

21 32.1 Medium Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 72.0 

22 0.0 Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 5.6 

23 0.0 Low Priority Conserve: directly connected with HPP, overlapping with HCV Conservation 18.0 

24 0.1 Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 13.1 
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25 - w/o Core Low Priority Conserve: directly connected with HPP, overlapping with HCV Conservation 16.3 

26 - w/o Core Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 6.2 

27 - w/o Core Low Priority Conserve: directly connected with HPP, overlapping with HCV Conservation 15.4 

28 - w/o Core Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 7.4 

29 - w/o Core Low Priority Conserve: directly connected with HPP, overlapping with HCV Conservation 7.8 

30 0.7 Low Priority Conserve: directly connected with HPP, overlapping with HCV Conservation 18.2 

31 1.0 Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 9.4 

32 0.2 Low Priority Conserve: directly connected with HPP, overlapping with HCV Conservation 7.3 

33 0.6 Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 16.9 

34 - w/o Core Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 15.3 

35 0.2 Low Priority Conserve: directly connected with HPP, overlapping with HCV Conservation 8.3 

36 - w/o Core Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 7.7 

37 - w/o Core Low Priority Conserve: directly connected with HPP, overlapping with HCV Conservation 5.9 

38 - w/o Core Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 14.2 

39 - w/o Core Low Priority Conserve: directly connected with HPP, overlapping with HCV Conservation 3.1 

40 - w/o Core Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 1.0 

41 1.1 Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 9.8 

42 4.3 Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 20.5 

43 - w/o Core Low Priority Conserve: directly connected with HPP, overlapping with HCV Conservation 14.5 

44 - w/o Core Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 17.2 

45 1,183.9 High Prioirty Conserve: HPP Conservation 919.0 

46 0.4 Low Priority Conserve: directly connected with HPP, overlapping with HCV Conservation 19.7 

47 - w/o Core Low Priority Conserve: directly connected with HPP, overlapping with HCV Conservation 18.1 

48 - w/o Core Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 13.8 

49 0.0 Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 18.3 

50 0.5 Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 18.6 

51 0.7 Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 19.3 

52 20.1 Medium Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 63.1 
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53 0.2 Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 17.0 

54 - w/o Core Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 16.9 

55 - w/o Core Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 16.5 

56 0.3 Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 14.2 

57 0.8 Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 20.0 

58 71.1 Medium Priority Conserve: directly connected with HPP, overlapping with HCV Conservation 121.6 

59 0.1 Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 14.5 

60 4.1 Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 23.4 

61 0.1 Low Priority Conserve: connected with patch connected to HPP, everlapping with HCV Conservation 8.8 

Total Conservation: 4,895.0 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9.2 Comments on Decision Tree outcome 

 

Sebagian besar dari potensi area HCS di areal kajian merupakan satu kesatuan dengan hamparan 

hutan rawa gambut yang terdapat di sebelah Barat areal kajian, sedangkan sebagian lainnya 

merupakan patch-patch HCS yang terpisah oleh blocking. Patch HCS berukuran besar dikategorikan 

sebagai patch prioritas tinggi karena memiliki luas area inti >100 ha, sedangkan patch-patch HCS 

yang terpisah oleh blocking tergolong pada patch-patch dengan prioritas sedang dan rendah karena 

memiliki area inti dengan luas 10-100 ha dan <10 ha. 

 

Terdapat 61 patch HCS di areal kajian yang terdiri dari 2 patch prioritas tinggi, 3 patch prioritas 

sedang, 29 patch prioritas rendah, dan 27 patch prioritas rendah tanpa area inti. Luas total patch 

HCS di areal kajian adalah 4,895.0 ha. 

 

Analisis keterhubungan antar patch menunjukkan bahwa patch-patch yang terpisah oleh blocking 

masih termasuk dalam kategori terhubung dengan patch HCS prioritas tinggi. Analisis keterhubungan 

dilakukan dengan kriteria jarak maksimal antar patch sejauh 200 m. Patch yang terpisah dengan 

jarak maksimal hingga 200 m dikategorikan terhubung, sedangkan jika terpisah lebih dari 200m 

maka tidak dikategorikan memiliki keterhubungan. 

 

Patch-patch yang sebelumnya diidentifikasi sebagai prioritas sedang dan rendah berdasarkan luas 

area intinya, memiliki keterhubungan dengan patch prioritas tinggi. Sebagian dari patch-patch 

tersebut terhubung langsung dengan patch prioritas tinggi, sedangkan yang lainnya terhubung 

dengan patch-patch prioritas sedang atau rendah yang terhubung dengan patch prioritas tinggi. Oleh 

karena itu, seluruh patch HCS di areal kajian tergolong dalam patch prioritas tinggi. Selain itu, 

seluruh patch HCS di areal kajian juga bertumpang tindih dengan area HCV di areal kajian. 

 

Dalam tahap penyesuaian patch, seluruh area dengan penutupan lahan non HCS yang terkurung di 

antara patch-patch HCS diperuntukkan sebagai pengaya area konservasi. Penetapan tersebut juga 

sejalan untuk mendukung hasil kajian HCV karena area-area tersebut juga bertumpang tindih 

dengan area HCV di areal kajian. Luas area non HCS yang ditetapkan untuk pengaya area konservasi 

HCS adalah 682.2 ha. Area tersebut terdiri dari jalan blok di antara patch-patch HCS dan sebuah area 

di bagian selatan areal kajian yang terkurung oleh patch HCS dengan prioritas tinggi. 

 

Luas area konservasi indikatif HCS di areal kajian adalah 5,577.2 ha. Area tersebut terdiri dari patch 

prioritas tinggi HCS seluas 4,895.0 ha dan pengaya area konservasi HCS seluas 682.2 ha. Seluruh area 

tersebut bertumpang tindih dengan area HCV. Luas area HCV di areal kajian 5,593.1 ha, namun 

demikian, terdapat sebagian dari area HCV yang berada di lahan milik masyarakat yang dikeluarkan 

dari operasional perusaan seluas 15.9 ha. Untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, area konservasi 

HCS dan HCV dikategorikan sebagai tata guna lahan konservasi indikatif di areal kajian. Luas total 

area konservasi indikatif di areal kajian. 
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Gambar 31. Area bernilai HCV yang terdapat di lahan masyarakat yang tidak dilepaskan 
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10. Indicative Land Use Plan   
10.1 Summary of results of final ground verification  

 

Verifikasi akhir di lapangan belum dilakukan. Kegiatan ini direkomendasikan untuk dilaksanakan oleh 

perusahaan sebagai tindak lanjut dari kajian dan tindak lanjut untuk penyiapan rencana 

pengembangan baru. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan kegiatan delineasi dan demarkasi untuk 

menghasilkan peta area konservasi definitif di areal kajian adalah 5,593.8 ha. 

 

 

10.2 Final HCS map  

 

 

Gambar 32. Area konservasi terintegrasi indikatif hasil analisis patch 
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10.3 Overview of forest conservation management and monitoring activities to be included in 

the Conservation and Development (land use) Plan  

 

Terdapat rekomendasi pengelolaan dan pemantauan yang bersifat dan rekomendasi rencana 

pengelolaan dan pemantauan yang bersifat spesifik terhadap area konservasi. 

 

Rekomendasi pengelolaan dan pemantauan yang bersifat umum merupakan kegiatan-kegiatan yang 

dapat diikutsertakan sebagai bagian dari kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan-kegiatan ini 

dapat ditempatkan pada bagaian dari tanggung jawab manager kebun dan tim sustainability 

perusahaan. Berikut adalah rekomendasi pengelolaan dan pemantauan yang bersifat umum: 

 

▪ Delineasi dan demarkasi untuk menghasilkan peta definitive area konservasi. Kegiatan ini 

merupakan bagian dari tanggung jawab tim sustainability perusahaan. 

▪ Menyiapkan rencana pengelolaan dan pemantauan area konservasi terintegrasi. 

▪ Pemasangan papan informasi dan papan amaran terkait pengelolaan dan pengamanan area 

konservasi. 

▪ Sosialisasi dan koordinasi dengan para pihak (karyawan perusahaan, masyarakat, pengelola 

konsesi perkebunan di sekitar, dan pemerintah setempat) terkait perlindungan dan 

pengelolaan area konservasi. 

▪ Pemantauan area konservasi khusunya pengamanan dari pembukaan lahan dan 

pengambilan kayu. 

▪ Menutup drainase rawa di area konservasi (untuk menjaga tinggi muka air rawa gambut di 

dalam area konservasi). 

▪ Pemantauan tinggi muka air pada area konservasi di rawa gambut. 

▪ Pemantauan, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran. 

▪ Terlibat secara aktif dalam Forum KEE Sungai Putri. 

 



 
 

 

Rekomendasi pengelolaan dan pemantauan yang bersifat spesifik terhadap area konservasi didesain untuk menjadi bagian dari program kerja dan tanggung 

jawab tim sustainability perusahaan. Area konservasi di areal kajian identic dengan area yang diidentifikasi sebagai area HCV, oleh karena itu seluruh 

rekomendasi pengelolaan dan pemantauan area HCV diadopsi sebagai rekomendasi pengelolaan dan pemantauan area konservasi terintegrasi di areal 

kajian. 

 

Tabel 16. Rekomendasi pengelolaan dan pemantauan area HCV di areal kajian 

 

Elemen HCV 
Indeks 

HCV 
Tujuan Sasaran pengelolaan 

Strategi Pengelolaan 

Wilayah Aktivitas 

HCV 1 

Endemic or RTE 

species 

1-3 ▪ Mempertahankan 

keberadaan spesies 

yang penting 

▪ Memelihara habitat  

▪ Jumlah populasi minimal 

stabil  

▪ Habitat tidak terganggu 

▪ Sungai 

Lingkaran  

▪ Sungai Pelaik 

Hitam 

▪ Kawasan 

hutan gambut  

▪ Delineasi dan sosialisasi keberadaan area HCV  

▪ Membuat dokumentasi pemantauan spesies penting secara 

berkala  

▪ Memasang sign board, melarang perambahan hutan dan 

riparian zone, pelarangan meracun ikan  

▪ Patroli secara berkala di perimeter area HCV 

  

HCV 2 

Penyangga (KEE) 

Sungai Putri 

1-3 ▪ Menjaga konektivitas  

▪ Memelihara keutuhan 

hutan gambut tidak 

terfragmentasi akibat 

kebakaran lahan dan 

pembalakan kayu 

▪ Keberadaan lahan hutan 

yang terhubung dengan 

kawasan hutan yang lebih 

luas (konectivity/ coridor) 

▪ Kualitas tutupan lahan 

baik 

  

Kawasan area 

hutan yang 

masih baik  

▪ Patroli secara berkala di perimeter area HCV 

▪ Pelarangan perambahan di kawasan hutan  

▪ Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait (LSM, 

pemerintah, masyarakat)  

▪ Melakukan analisa spasial konektivitas secara berkala (3 

bulan) 
HCV 3 

Ekosistem gambut 

1-3 

HCV 4 

Jasa ekosistem 

dari: 

▪ Sungai Lingkaran 

▪ Sungai Pelaik 

1-3 ▪ Menjaga keutuhan alur 

sungai  

▪ Menjaga kualitas air 

sungai sesuai dengan 

batas ambang baku 

▪ Sedimentasi  

▪ Morfoerosi tebing sungai 

▪ Unsur kualitas air sungai 

▪ Tinggi muka air sungai 

▪ Area genangan /banjir 

▪ Alur Sungai  

 

▪ Memantau kualitas air sungai secara berkala  

▪ Memantau tinggi muka air ekstrim di alur Sungai Lingkaran 

dan Pelaik Hitam yang rentan bajir/tergenang 

▪ Membuat turap di segmen sungai  

▪ Normalisasi alur sungai yang banyak tumbangan pohon 
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Elemen HCV 
Indeks 

HCV 
Tujuan Sasaran pengelolaan 

Strategi Pengelolaan 

Wilayah Aktivitas 

Hitam 

▪ Lahan gambut 

mutu   

 

 ▪ Melindungi vegetasi 

riparian  

▪ Memastikan aplikasi 

agrochemical tidak 

mencemari sungai  

▪ keberadaan vegetasi alami 

yang ada di riparian zone 

▪ pemilihan jenis vegetasi 

yang ada di riparian zone  

 

Riparian zone 

(area buffer 

sungai) 

▪ Tata batas area riparian zone  

▪ Pemasangan sign board HCV 4 

▪ Pemulihan area riparian zone yang sudah terbuka  

▪ Pelarangan penebangan pohon dan perambahan lahan  

▪ Aplikasi agrochemical secara tepat dan efesien  

 

 ▪ Menjaga tata air lahan 

gambut tetap baik  

▪ Mencegah terjadinya 

kebakaran lahan  

▪ Menjaga keutuhan 

tutupan lahan gambut  

▪ Kedalaman muka air di 

lahan gambut sesuai 

standar  

▪ Daerah lahan gambut 

yang rawan terbakar 

▪ Kondisi tutupan gambut 

Lahan gambut ▪ Patroli berkala untuk menekan pembalakan kayu, menutup 

jalur pembalak kayu, bekerjasama dengan aparat penegak 

hukum  

▪ Pemasangan alat pemantau water level muka air gambut 

dan menghindari pembuatan kanal-kanal drainase di lahan 

gambut  

▪ Mencegah dan menangani kebakaran lahan dengan 

melengkapi fasilitas, kebijakan, sop, dan personil  

  

  ▪ Membangun 

kesepahaman 

▪ Relasi dan komunikasi 

yang baik dengan 

stakeholder  

  

Penguatan relasi stakeholder  Stakeholder ▪ Sosialisasi pentingnya riparian zone di internal dan 

eksternal  

▪ Mendukung kegiatan kolaboratif dengan stakeholder  

▪ Membuat forum bersama untuk mempermudah koordinasi  

HCV 5 

Sungai Lingkaran 

3 Keberlanjutan 

ketersediaan sumber 

protein (ikan)   

▪ Kualitas air sungai 

▪ Keberadaan ikan 

Sungai Lingkaran ▪ Bekerjasama dengan pihak dusun untuk menerbitkan 

peraturan larangan penangkapan ikan menggunakan 

setrum dan racun. 

  
Sumber: Laporan HCV Assessment (Aksenta, 2019) 



 
 

 

 
Sumber: Laporan HCV Assessment (Aksenta, 2019) 

Gambar 33.  Peta indeks area HCV di areal kajian 
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10.4 List of activities still to be carried out before Conservation and Development Plan can be 

finalised 

 

▪ Verifikasi batas area konservasi di lapangan. 

▪ Verifikasi batas area konservasi di lapangan khusus pada area konservasi yang berada di 

dalam lahan masyarakat yang tidak dilepaskan (Gambar 31). Jika terverifikasi bahwa 

terdapat area konservasi di dalam lahan tersebut, maka perusahaan diharuskan melakukan 

pendekatan kepada pemilik lahan dengan menerapkan prinsip FPIC dan mendapatkan 

kesepakatan bersama dengan pemilik lahan mengenai tata guna konservasi di lahan 

tersebut. 

▪ Sosialisasi dengan masyarakat, pemerintah setempat, dan pengelola areal konsesi di sekitar 

mengenai area konservasi terintegrasi perusahaan. 

▪ Sosialisasi dengan para pihak (karyawan, masyarakat, pengelola konsesi usaha di sekitar, dan 

pemerintah setempat) mengenai perlindungan dan pengelolaan area konservasi di areal 

kajian. 
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Annex 1. Summaries of team member’s expertise 

 

▪ Bias Berlio Pradyatma. Sarjana Sains pada Jurusan Pendidikan Konservasi Sumberdaya Hutan 

dan Ekowisata, Institut Pertanian Bogor (IPB). Memiliki keahlian dalam Identifikasi dan 

Taksonomi Tumbuhan, Ecosystem & Population Assesment. Memulai karir dalam bidang Kajian 

HCV di Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan sejak awal tahun 2014. Terdaftar sebagai praktisi 

kajian HCSA pada Bulan Februari 2016 dan telah mengikuti top up training untuk Kajian HCV-HCS 

terintegrasi pada Bulan Februari 2018. Kontak: bias@aksenta.com. 

 

▪ Muhamad Fakhrul. Ahli agroklimatologi, Menyelesaikan pendidikan dari Departemen Geofisika 

dan Meteorologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor 

(IPB) pada tahun 2015. Berpengalaman pada Bidang GIS dan Remote Sensing untuk analisis 

perubahan tutupan lahan serta pendugaan parameter meteorologi. Berpengalaman dalam 

melakukan penelitian dan kajian areal hutan dengan menggunakan GIS dan Remote Sensing. 

Memulai kariernya dengan kajian penilaian cadangan karbon di ekosistem lahan basah. Kontak: 

fakhrul@aksenta.com. 

 

▪ Teungku Haikal; Ahli GIS dan Remote Sensing. Sarjana Geofisika dan Meteorologi – Institut 

Pertanian Bogor ini berpengalaman dalam kajian-kajian perubahan tutupan lahan, identifikasi 

sifat-sifat fisik lahan dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh. Memulai kariernya 

dengan kajian indeks kebakaran lahan di areal berhutan di atas tanah gambut dan tanah mineral 

dengan menggunakan data citra satelit. Kontak: haikal@aksenta.com. 

 

▪ Ryan Karida Pratama. Sarjana Agrometeorologi pada Jurusan Meteorologi Terapan di Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Pertanian Bogor (IPB). Memiliki 

keahlian dalam bidang Geographic Information System (GIS) dan Teknik Remote Sensing untuk 

Biologi Konservasi dan Isu-isu Penggunaan Lahan. Berpengalaman dalam berbagai penelitian di 

Spatial Analysis & Modelling; Land Cover Analysis dengan Teknik GIS dan Remote Sensing. 

Memulai karir dalam bidang Kajian HCV di Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan sejak awal 

tahun 2015. Kontak: ryan@aksenta.com. 

 

▪ Heidei Putra Hutama. Ahli agroklimatologi, menyelasaikan pendidikan dari departemen 

Geofisika dan Meteorologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian 

Bogor (IPB) pada tahun 2015, berpengalaman dalam kajian-kajian perubahan tutupan lahan, 

identifikasi sifat-sifat fisik lahan dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh (Remote 

Sensing). Kontak: heidei@aksenta.com. 

 

▪ M. Ahda Agung A. Sarjana Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor. Berpengalaman survey di 

hutan tropis di Kalimantan dan Sumatera untuk melakukan analisis vegetasi serta pendugaan 

dan perhitungan biomassa tegakkan. Saat ini aktif dan menjadi asisten laboratorium kehutanan 

IPB dan menekuni kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan taksonomi tumbuhan. 
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▪ T. Adhe Fachlevi. Sarjana Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah 

Kuala, Banda Aceh dan Magister pada Jurusan Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan di Sekolah 

Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Berpengalaman dalam bidang Sosial Ekonomi dan Valuasi 

Ekonomi untuk Analisis Kebijakan Pemerintah sejak tahun 2012. Berpengalaman dalam berbagai 

kajian HCV dalam bidang Sosial Ekonomi dan Budaya, Social Impact Assessment, Social Liability 

dan Free Prior Informed and Consent (FPIC) pada berbagai Perkebunan Kelapa Sawit 

Berkelanjutan di seluruh Indonesia dan Malaysia sejak tahun 2014. Kontak: adhe@aksenta.com. 

 

▪ Gelar Satya Budhi. Magister di bidang social. Berpengalaman dalam melakukan berbagai 

penelitian sosial ekonomi, kajian dampak sosial, studi panel, pengembangan institusi, dan 

pengembangan masyarakat. Kontak: budhi@aksenta.com. 

 

▪ Mimin Aminah. Doktor di bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. 

Berpengalaman di berbagai penelitian sosial ekonomi, kajian dampak sosial, studi panel, 

pengembangan institusi, dan pengembangan masyarakat. Kontak: mimin@aksenta.com. 
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Annex 2. Consultation with stakeholder in pre-assessment stage 

Sumber: Laporan HCV Assessment (Aksenta, 2019) 

 

Tanggal: 21 Maret 2017 Narasumber: 

Gail Campbell-Smith/ Program Manager Waktu: 12.00 WIB 

Tempat: Kantor Yayasan IAR, Ketapang 

 

Rekaman Pertemuan: 

▪ Areal izin lokasi PT DAS berada dalam lanskap Sungai Putri, lahan gambut dan habitat penting 

orangutan.  

▪ Blok Sungai Putri direncakan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) oleh Pemerintah, LSM, 

Perusahaan dan Masyarakat. Adanya koridor penting untuk penghubung habitat orangutan. 

▪ Ada indikasi sebagian besar areal landskap Sungai Putri merupakan konsesi perusahaan kayu dan 

tambang. Namun kami tidak mengetahu informasi lebih lanjut. 

▪ Beberapa rekan pernah melakukan penelitian di hutan gambut tersebut terkait dengan populasi 

orangutan, hasil penelitian tersebut menyimpulkan populasi orangutan di area hutan gambut 

tersebut relatif tinggi. 

▪ Kehadiran perusahaan kelapa sawit, kayu dan pertambangan merupakan ancaman serius bagi 

ekosistem gambut dan habitat orangutan di landskap Sungai Putri, sehingga penting keterlibatan 

seluruh pihak untuk pengelolaan area tersebut. 

 

Dokumentasi Konsultasi dengan 

Yayasan IAR:  
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Tanggal: 22 Maret 2017 Narasumber: 

Johnson/Program Manager ASRI Waktu: 03.00 WIB 

Tempat: Kantor ASRI, Suka Dana 

 

Rekaman Pertemuan: 

▪ Konsentrasi pragram ASRI hanya di dusun-dusun sekitar Taman Nasional Gunung Palung.  

▪ Pebalakan kayu di sekitar TN Gunung Palung dan HL Gunung Tarak telah berlangsung sejak tahun 

1989, dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan. 

▪ Mereka melakukan pembalakan kayu karena tidak memiliki alternatif mata pencaharian, dan 

tidak ada kepeduluian dari pemerintah daerah, diharapkan dengan kehadiran perusahaan kelapa 

sawit dapat membawa perubahan bagi masyarakat setempat. 

 

Dokumentasi Konsultasi dengan 

ASRI: 
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Tanggal: 21 Maret 2017 Narasumber: 

Tito/ Staf FFI Ketapang Waktu: 11.00 WIB 

Tempat: Kantor FFI, Ketapang 

 

Rekaman Pertemuan: 

▪ FFI tidak memiliki program kerja di sekitar areal izin lokasi PT DAS, konsen terhadap pembinaan 

Hutan Desa Laman Satong Dusun Manjau yang masuk program REDD. 

▪ Kami tidak mengetahui dengan pasti mengenai potensi habitat orangutan di ekosistem gambut 

Sungai Putri, namun beberapa informasi yang kami peroleh jumlah populasi orangutan di areal 

tersebut relatif tinggi. 

▪ Beberpaa LSM berencana untuk mendorong areal hutan gambut tersebut sebagai Kawasan 

Ekosistem Esensial dan membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk perusahaan 

sekitar dan pemerintah. 

▪ Kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar areal izin lokasi PT DAS memenag dulunya sangat 

bergantung dengan hasil kayu, pemanfaatan kayu yang merela lakukan cenderung ektraktif dan 

komersil. 

▪ Dalam salah satu penelitian yang dilakukan oleh FFI sekitar tahun 2004, dusun/desa sekitar areal 

izin lokasi PT DAS sangat masif melakukan kegiatan pembalakan kayu ilegal, yang hasilnya 

banyak dijual ke Pontianak, Ketapang bahkan Malaysia. 

 

Dokumentasi Konsultasi dengan 

FFI: 
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Tanggal: 22 Maret 2017 Narasumber: 

Agustinus Batubara/Staf BKSDA, Ketapang Waktu: 02.00 WIB 

Tempat: Kantor BKSDA, Ketapang  

 

Rekaman Pertemuan: 

▪ Sekitar areal izin lokasi PT DAS masih ada satwa yang dilindungi seperti orangutan, sehingga 

penting untuk menyediakan koridor satwa liar. 

▪ Orangutan membutuhkan areal yang luas untuk pergerakannya, diharapkan tidak diganggu oleh 

perusahaan dan masyarakat setempat dalam rangka rencana pembangunan kebun kelapa sawit 

▪ Khawatir Orangutan dianggap hama, sehingga perusahaan dan masyarakata bersama-sama 

memburu mereka, hal ini dapat mengancam populasi Orangutan.  

▪ Mengajak masyarakat dan semua pihak untuk tidak memburu, membunuh dan memelihara 

Orangutan. 

 

Dokumentasi Konsultasi dengan 

BKSDA, Ketapang: 
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Tanggal: 22 Maret 2017 Narasumber: 

Ranti Naruri/ Staf Yasayasan Palung  Waktu: 10.00 WIB 

Tempat: Kantor Yayasan Palung, Ketapang 

 

Rekaman Pertemuan: 

▪ Masyarakat seputar lanskap Sungai Putri hidup dari pembalakan kayu. Perburuan satwa sangat 

tinggi, Tringiling, Rusa, Burung Rangkong, Orangutan dan lainnya dijual kepada penampung di 

Sandai. 

▪ Pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat sekitar relatif komersil, mereka 

tidak diatur dengan hukum-hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya alam terutama kayu, 

mereka biasanya bekerja sama dengna pengusaha kayu dari berbagai daerah untuk melakukan 

pembalakan kayu. 

▪ Masyarakat sekitar Izin Lokasi PT DAS, khususnya Masyarakat Dayak sangat gemar berburu 

orangutan untuk dimakan. Ini merupakan salah satu ancaman bagi konvervasi orangutan. 

▪ Kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat menjadi alternatif mata pencaharian bagi 

masyarakat lokal, kami berharap perusahaan dapat mempriortaskan masayarakat setempat.  

 

Dokumentasi Konsultasi dengan 

Yayasan Palung: 
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Tanggal: 23 Maret 2017 Peserta: 

Regional Head 8A, Estate Controller, Staff 

Sustainability, Staff CSR, Staff GIS, Humas, Asst. 

Manager PT DAS  

Waktu: 4.00 WIB 

Tempat: Kantor PT DAS 

 

Rekaman Pertemuan: 

▪ Arahan lokasi survey HCV akan dilakukan di areal berhutan gambut, sungai dan dusun terkait 

yang lahannya berada dalam manajemen unit.  

▪ Aksesibilitas di dalam manajemen unit hanya terdapat di areal operasional. Pada areal yang 

belum tanam (land bank) umumnya hanya terdapat blokingan dan hanya bisa di akses dengan 

berjalan kaki. Untuk survey ke areal hutan, akan dilakukan survey dengan menyusuri jalan bekas 

logging masyarakat, sedangkan untuk ke sungai lingkaran dapat diakses dengan menggunakan 

perahu milik masyarakat.  

▪ Dokumen-dokumen perusahaan seperti dokumen legal, dokumen lingkungan dan dokumen 

sosial akan disediakan oleh perusahaan untuk di review oleh tim HCV. 

▪ Pihak manajemen unit akan ikut mendampingi tim dalam melakukan survey lapangan dibantu 

dengan masyarakat lokal yang mengenal lokasi kajian. Termasuk juga menyediakan sarana 

transportasi dan dan logistik selama kajian dilakukan. 

 

Dokumentasi Konsultasi dengan manajemen unit PT DAS: 

        

 



 

75 | P a g e  
 

 

Annex 3. Consultation and participatory mapping with communities in assessment stage 

 

Annex 3.1.1. Record of consultation and participatory mapping with communities of Dusun 

Sepahan 

Sumber: Laporan HCV Assessment (Aksenta, 2019) 

 

Tanggal: 25 Maret 2017 Peserta: 

Masyarakat Dusun Sepahan (Daftar hadir lihat 

annex 3.1.2) 

Metode: Pemetaan partisipatif dan FGD 

Waktu: 19.00 WIB 

Tempat: Balai Pertemuan Dusun Sepahan, Desa 

Sungai Kelik 

 

Rekaman Pertemuan: 

▪ Di dalam areal izin lokasi PT DAS tidak terdapat area keramat 

▪ Di S. Pelaik Hitam hanya terdapat tanaman rembutan, asam dan jongkang/ jelutung, (yang 

ditaman sejak tahun 1970 dan tidak disadap lagi) 

▪ Terdapat area rencana pesawahan di Dusun Pesawahan Karen dulunya sudah dijanjikan oleh PT 

SSL 

▪ Kelompok tani karet Tanjung Petapahan pada tahun 1993 dan perkebunan karet masyarakat 

terbentuk pada 2001/2002 

▪ Sejarah kampong terbentuk sejak sebelum Jepang dengan jumlah 38 desa menjadi 6 desa di 

tahun 1986 

▪ Sejauh jarak 2 km limbah bau dari PT BGA tercium dan limbah bau PT Sinar Mas tercium dari 

jarak 50 m. 

▪ Agar perhatikan ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan, red.) mencakup semua aspek 

▪ Mohon kejelasan mengenai CSR. 

▪ Ketika PT DAS mau buka maka supaya komunikasikan/ sosialisasikan seperti saat ini. 

▪ Lakukan tindakan cepat ketika terjadi kebakaran 

▪ Mohon bantuan PT DAS pada Program Siaga Api 

▪ Catatan: hasil pemetaan partisipatif dan FGD, serta catatan pertemuan otentik lihat Annex 3.1.3 

 

Dokumentasi Konsultasi dengan masyarakat Dusun Sepahan:  
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Annex 3.1.2. List of attendees in consultation and participatory mapping with communities of 

Dusun Sepahan 
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Annex 3.1.3. Map sketch and notes in consultation and participatory mapping with communities of 

Dusun Sepahan 
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Annex 3.2.1. Record of consultation and participatory mapping with communities of Dusun Muara 

Kayong 

 

Tanggal: 26 Maret 2017 Peserta: 

Masyarakat Dusun Muara Kayong (Daftar hadir 

lihat annex 3.2.2) 

Metode: Pemetaan partisipatif dan FGD 

Waktu: 13.00 WIB 

Tempat: SDN 08 Nanga Tayap, Dusun Muara Kayong, 

Desa Sungai Kelik 

 

Rekaman Pertemuan: 

▪ Tidak ada tempat keramat di dalam Area PT DAS tapi ada dekat S. Pawan. 

▪ Lahan peremajaan sawit dan padi ladang terdapat dalam PT DAS 

▪ Belum ada sosialisasi dari manajemen PT DAS 

▪ Sebagian lahan kebun masyarakat belum tahu batas kebun PT DAS 

▪ Lokasi lahan Muara Kayong dengan lahan LSM, SSL dan DAS 

Catatan: hasil pemetaan partisipatif dan FGD, serta catatan pertemuan otentik lihat Annex 3.2.3 

 

Dokumentasi Konsultasi dengan masyarakat Dusun Muara Kayong:  
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Annex 3.2.2. List of attendees in consultation and participatory mapping with communities of 

Dusun Muara Kayong 
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Annex 3.2.3. Map sketch and notes in consultation and participatory mapping with communities of 

Dusun Muara Kayong 
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Annex 3.3.1. Record of consultation and participatory mapping with communities of Dusun Nek 

Doyan 

 

Tanggal: 26 Maret 2017 Peserta: 

Masyarakat Dusun Nek Doyan (Daftar hadir 

lihat annex 3.3.2) 

Metode: Pemetaan partisipatif dan FGD 

Waktu: 16.00 WIB 

Tempat: Rumah Adat, Dusun Nek Doyan, Desa 

Laman Satong 

 

Rekaman Pertemuan: 

▪ Areal konsesi PT DAS didominasi oleh gambut dan pasir, masyarakat tidak memiliki 

keterampilan, kemampuan dan teknologi untuk mengelola tanah gambut, sedangkan tanah pasir 

merupakan tanah marginal yang tidak ekonomis dikelola oleh masyarakat, sehingga sebagian 

besar areal konsesi Perusahaan tidak digunakan oleh masyarakat untuk pertanian. 

▪ Areal konsesi Perusahaan sering terbakar atau mengalami kebakaran, terutama dalam tiga tahun 

terakhir (2014, 2015, 2016). 

▪ Seluruh situs/area area sakral berada di luar izin lokasi PT DAS, yaitu di lingkungan dusun Nek 

Doyan dan areal PT GMS 

▪ Masyarakat tidak memanfaatkan sungai pelaik hitam, karena relatif jauh dari dusun dan susah 

diakses 

Catatan: hasil pemetaan partisipatif dan FGD, serta catatan pertemuan otentik lihat Annex 3.3.3. 

 

Dokumentasi Konsultasi dengan masyarakat Dusun Nek Doyan:  
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Annex 3.3.2. List of attendees in consultation and participatory mapping with communities of 

Dusun Nek Doyan 
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Annex 3.3.3. Map sketch and notes in consultation and participatory mapping with communities of 

Dusun Nek Doyan 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 | P a g e  
 

Annex 4. Public consultation of the results of HCV Assessments 

Sumber: Laporan HCV Assessment (Aksenta, 2019) 

 

Annex 4.1. Record of consultation 

 

Tanggal: 3 April 2017 Peserta: 

Masyarakat lokal, pemerintahan, peruahaan 

sekitar, LSM (daftar dafit lihat annex 4.2) 

Waktu: 10.00 WIB 

Tempat: SDN 08 Nanga Tayap, Dusun Muara 

Kayong 

 

Rekaman Pertemuan: 

▪ Areal konsesi PT DAS didominasi oleh gambut dan pasir, masyarakat tidak memiliki keterampilan, 

kemampuan dan teknologi untuk mengelola tanah gambut, sedangkan tanah pasir merupakan 

tanah marginal yang tidak ekonomis dikelola oleh masyarakat, sehingga sebagian besar areal 

konsesi Perusahaan tidak digunakan oleh masyarakat untuk pertanian. 

▪ Areal konsesi Perusahaan sering terbakar atau mengalami kebakaran, terutama dalam tiga tahun 

terakhir (2014, 2015, 2016). 

▪ Sebagian besar areal Perusahaan merupakan lahan komunal yang tidak dimanfaatkan. 

▪ Sebagian kecil areal Perusahaan berupa tanah mineral berupa pasir digunakan oleh masyarakat 

untuk lahan pertanian, dengan komoditi berupa kelapa sawit dan karet. Pertanian karet dan 

kelapa sawit bukan kegiatan pertanian subsisten sehingga tidak dapat dikatagorikan sebagai HCV 

5.  

▪ Masyarakat menyatakan bahwa, terdapat area rencana pembangunan sawah seluas 300 ha di 

dalam areal perusahaan, hasil kesepatan antara masyarakat Muara Kayong dan Sepahan dengan 

manajemen PT DAS sebelum diambil alih (take over) oleh BGA. Letak lahan sawah tersebut 

belum dapat dipastikan keberadaannya dan tidak ada dokumen atau catatan mengenai 

perjanjian tersebut. Rencana lahan sawah ini tidak dapat dikatagorikan sebagai area HCV 5 

karena belum terwujud dan bukan lahan pertanian subsisten. 

▪ Areal IUP PT DAS dilintasi dua sungai yaitu Sungai Pelaik Hitam di bagian utara dan Sungai 

Lingkaran di bagian selatan. Sungai Pelaik Hitam memiliki lebar 1-3 m dan Sungai Lingkaran 

memiliki lebar 5-7 m. Interkasi masyarakat dengan Sungai Pelaik Hitam sangat terbatas, karena 

jarak yang jauh dan keterbatasan akses. Jarak Sungai Pelaik Hitam dari pemukiman sekitar 10 km.  

▪ Interkasi masyarakat Dusun Sepahan dan Muara Kayong dengan Sungai Lingkaran cukup tinggi, 

karena jaraknya dekat dan aksesnya mudah. Jarak Sungai Lingkaran ke pemukiman terdekat 

adalah 1-2 km. Masyarakat menggunakan Sungai Lingkaran sebagai jalur membawa kayu hasil 

dari kegiatan ilegal logging, sehingga kedua sungai tersebut tidak dapat dikatagorikan sebagai 

HCV 5. 

▪ Areal izin lokasi PT DAS merupakan salah satu area yang digunakan oleh masyarakat untuk 

kegiatan perburuan satwa liar. Perburuan oleh masyarakat pada areal kajian tidak dapat 

dikatagorikan sebagai HCV 5 dikarenakan bukan sebagai sumber protein utama masyarakat, 

masyarakat melakukan perburuan satwa liar dengan menggunakan senjata api (lantak), 

masyarakat pada areal kajian tidak memiliki aturan adat dalam perburuan, hampir seluruh satwa 

liar diburu oleh masyarakat terutama oleh masyarakat Suku Dayak Tolak Sekayu. 

▪ Areal izin lokasi PT DAS merupakan salah satu area yang digunakan masyarakat untuk produk 

hasil hutan kayu (PHHK). Masyarakat pada areal kajian merupakan masyarakat yang tidak 

memiliki sistem pengelolaan hutan, hal tersebut terbukti dari masifnya kegiatan ilegal logging di 

areal izin lokasi PT DAS dan wilayah Nanga Tayap dan Matan Hilir Utara pada umumnya. Kegiatan 

ilegal logging dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat lokal dan pendatang. Kayu yang 

ditebang oleh pembalak liar merupakan kayu dengan diameter >25 cm. 
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▪ Mencari ikan yang dilakukan masyarakat merupakan mata pencaharian alternatif. Kegiatan 

mencari ikan banyak dilakukan oleh masyarakat di Sungai Pawan yang terletak di luar IUP PT DAS. 

Selain itu, kegiatan mencari ikan juga banyak dilakukan masyarakat pada drainase/parit/kanal 

yang terdapat di perusahaan kelapa sawit sekitar dusun. 

 

Dokumentasi Konsultasi pemaparan hasil: 
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Annex 4.2. List of attendees 
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Annex 5. Historical land use in the assessment area 

Sumber: Laporan HCV Assessment (Aksenta, 2019) 

 

Waktu Peristiwa 

< 1945 Dusun-dusun pada areal kajian telah ada. 

1970 

Pemerintah Indonesia menggabungkan beberapa dusun dan dijadikan satu desa, untuk mempermudah 

proses administrasi. 

Pada saat itu, pemanfaatan kayu hutan telah dilakukan masyarakat tetapi belum menggunakan gergaji 

mesin, masih menggunakan gergaji tangan. 

1980 

Transmigran dari Jawa dan Kalimantan Barat (sekarang Dusun Sumber Priangan) didatangkan oleh 

pemerintah ke sekitar areal yang saat ini menjadi konsesi (IUP) PT DAS. Pada saat ini masyarakat mulai 

menggukan mesin (chainsaw) untuk menebang kayu. 

1990 

PT Marsela (pemegang izin HPH) melakukan pembalakan kayu dibagian utara areal yang saat ini 

menjadi konsesi PT DAS. Jalan logging untuk pembalakan kayu itu, pada saat dikenal dengan nama 

Jalan Marsela atau PAL 20. Setelah masuknya perusahaan kayu, kegiatan penebangan kayu menjadi 

primadona mata pencarian masyarakat. 

1997 
Terjadi konflik pemanfaatan sumber daya kayu antara masyarakat dengan PT Marsela, akhirnya 

perusahaan pemegang izin HPH tersebut keluar dari wilayah ini. 

1999-

2004 

Pembalakan kayu oleh masyarakat lokal semakin pesat, hal ini dipicu oleh adanya izin pemanfaatan 

hutan berupa kayu kepada masyarakat dari Pemerintah Republik Indonesia merespon atas situasi krisis 

moneter. Areal konsesi PT DAS saat ini merupakan bagian dari areal pemanfaatan kayu masyarakat, 

sehingga saat ini tidak terdapat hutan primer di dalam IUP PT DAS.  

2003 

Seiring waktu dan semakin menyusutnya kayu hutan, Pemerintah Kabupaten Ketapang pembentukan 

Badan Usaha Milik Daerah dengan naman PT Ketapang Mandiri (KM) yang bergerak di sektor pertanian 

(kelapa sawit). Areal PT KM ini berada di sebagian konsesi PT DAS saat ini. Berdasarkan pengakuan 

masyarakat, PT KM memberikan talih asih sebesar Rp. 20.000/ kepala keluarga. 

2004 

PT KM melakukan LC di sebagian area yang saat ini menjadi konsesi PT DAS. Kemudian, penanaman 

kelapa sawit dilakukan oleh perusahaan yang berbeda, yakni PT Golden Young Plantation Indoenesia 

(PT GYPI) dengan luas areal tanam sekitar 1,525.01 ha (luas GIS) pada perioda tahun 2004, 2005 dan 

2006. Luas areal tanam PT YGI ini sekitar 16% dari luas konsesi PT DAS saat ini. 

Pemanfaatan kayu hutan oleh masyarakat semakin marak karena tersedianya akses berupa jalan 

perusahaan perkebunan kelapa sawit. 

2009 

Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 245 Tahun 2009 

memutuskan adanya pengurangan luas areal PT GYPI. Areal yang dikurangi tersebut kemudian menjadi 

areal konsesi PT DAS. 

2015 

Surat dari Bupati Ketapang Nomor 525/704/DPU-E, Perihal Informasi Lahan untuk Perkebunan Kelapa 

Sawit, ditujukan kepada Direktur PT DAS, diterbitkan tanggal 10 Desember 2015. Maksud dan tujuan 

surat tersebut adalah memberikan informasi bahwa terdapat areal seluas 9.436 ha yang terdiri dari: 

1. Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Alam (IUPHHK-HA) PT Mohairson Pawan 

Khatulistiwa seluas 8.333 ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.216/Menhut-

II/2008. Di dalam areal tersebut terdapat tanaman kelapa sawit seluas 1.376 ha dan Izin Usaha 

Pertambangan operasi produksi Komoditas Bauksit PT Laman Mining seusai Keputusan Bupati 

Nomor: 68/Distamben-C/2012 seluas 263 ha. 

2. Areal seluas 1.103 ha terdapat tanaman kelapa sawit seluas 144 ha dan Izin Usaha Pertambangan 
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Waktu Peristiwa 

operasi produksi Komoditas Bauksit PT Laman Mining sesuai Keputusan Bupati Nomor: 

68/Distamben-C/2012 seluas 7 ha serta Izin Usaha Pertambangan operasi produksi Komoditas 

Bauksit PT Mineral Jaya Utama sesuai Keputusan Bupati Nomor: 475/Distamben-C/2-2013 seluas 51 

ha. Sisanya seluas 901 ha merupakan areal yang bebas tumpang tindih penggunaan lahan. 

2016 

• Setelah PT DAS menyelesaikan seluruh permasalahan legal diatas, PT DAS mendapat Izin Lokasi 

berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Ketapang Nomor: 27/PEM/2016 seluas 9.436 ha, tanggal 

8 Januari 2016. 

• Dokumen Analisa Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) perkebunan dan pabrik kelapa sawit PT DAS, 

tanggal 7 Juni 2016. 

• Izin Usaha Perkebunan diperoleh perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten 

Ketapang Nomor: 576/DISBUN-D/2016. 

• Tahun 2016 PT DAS membuka areal untuk perkebunan kelapa sawit sebesar 1.011 ha (jalan, land 

clearing dan tanaman kelapa sawit tanam Oktober-November 2016) 

• Hingga saat ini banyak ditemukan kegiatan pembalakan kayu yang dilakukan oleh masyarakat di 

areal IUP PT DAS. 



 
 

 

Annex 6. Data spasial hasil pengukuran lahan dan pemetaan area yang tidak dilepaskan oleh masyarakat (enclave) 

Sumber: Data spasial PT DAS (Folder: enclave PT DAS_region) 

 

 

NO_SPL NAMA_PEMIL BLOK
LUAS 

PERSI

TGL 

UKUR

TGL 

AJUAN

TGL 

BAYAR
DESA KECAMATAN DIUKUR N0_IOM HARGA BULAN TAHUN VEGETASI TOPOGRAFI SATLAK KETERANGAN Hectare (GIS)

Herwandi 1.98 Muara Kayung-Sungai 2.0

Karno 2.20 23 April Muara Kayung-Sungai Nanga Tayap Deden A April 2016 Belukar Rendahan Hendri Ruslan Inclave 2.2

Karno 4.88 04 Juni Muara Kayung-Sungai Nanga Tayap Deden A Juni 2016 Kebun Sawit Darat Pasir Ruslan 4.9

Dedi Hartono 3.04 Muara Kayung-Sungai Deden A Inclave 3.0

Dedi Hartono 0.70 Muara Kayung-Sungai 0.70 Deden A 0.7

Dedi Hartono 1.69 Muara Kayung-Sungai Deden A Inclave 1.7

Jumarlan 1.82 Sepahan_Sungai Kelik Nanga Tayap Kebun Sawit 1.8

Hasiban 6.35 Sepahan_Sungai Kelik Nanga Tayap Kebun Sawit 6.3

Mahsun 9.79 Sepahan_Sungai Kelik Nanga Tayap Kebun Sawit 9.7

Sabran 8.58 Sepahan_Sungai Kelik Nanga Tayap Kebun Sawit 8.5

15.01 14.9

139.94 139.2

5.86 5.8

4.41 4.4

12.17 12.1

4.59 4.6

Sidik L025 2.53 23 April 28 April 28 Mei Muara Kayung-Sungai Nanga Tayap Deden A 002 Mei 2016 Belukar Rendahan Hendri Ruslan Persil 2.5

4.91 4.9

229.3Luas total area yang tidak dilepaskan (enclave)


