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1.  Deskripsi Kegiatan 
1.1. Lokasi dan Ukuran Area Kajian 
 

Kajian High Carbon Stock Approach (selanjutnya disebut dengan HCSA) dilakukan di Area Izin Lokasi PT Hungarindo 

Persada (selanjutnya disebut dengan HPD) yang berada di Kecamatan Sungai melayu Rayak dan Kecamatan Matan 

Hilir selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Luas lokasi kajian adalah 3,748.2 ha. 

Secara astronomis, lokasi kajian berada di 1o48'24,384"-1o53'14,62" LS dan 110o20'12"-110o24'32,1" BT. 

 

 
Gambar 1. Peta lokasi Areal Izin Lokasi PT HPD 
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1.2. Gambaran Tentang Areal Perkebunan yang Diusulkan 
 

Kajian HCSA di Areal Izin Lokasi PT HPD (selanjutnya disebut dengan lokasi kajian) merupakan bagian dari tahap 

persiapan pembangunan perkebunan kelapa sawit baru perusahaan. Izin Lokasi PT HPD sebagai areal operasional 

perusahaan diterbitkan pada Tanggal 17 November 2016 oleh Bupati Ketapang melalui Surat Keputusan No. 

676/PEM/2016. Luas total Areal Izin Lokasi PT HPD adalah 3,748.2 ha. Areal Izin Lokasi tersebut terdiri dari dua 

bidang, dalam kajian ini disebut dengan (i) Bidang Barat dengan luas 1,011.2 ha dan (ii) Bidang Timur dengan luas 

2,737.0 ha. 

 
Terdapat dua kelompok masyarakat yang memiliki interaksi dengan lahan di dalam lokasi kajian, yaitu masyarkat (i) 

Desa Sungai Melayu dan (ii) Desa Kemuning Biutak. Interaksi antara masyarakat dengan lahan di lokasi kajian 

terbentuk dengan adanya pemanfaatan berupa perladangan dan pertambangan. Dalam proses persiapan 

operasinya, perusahaan telah melakukan sosialisasi mengenai kehadiran perusahaan dan rencana pengembangan 

dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit perusahaan sejak November 2016; serta proses pembebasan lahan 

melalui skema Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) atas lahan-lahan yang pernah dimanfaatkan oleh masyarakat 

(selanjutnya disebut dengan lahan masyarakat). Hingga pada saat kajian dilakukan, perusahaan telah melakukan 

GRTT terhadap lahan-lahan masyarakat dengan luas total 2,505.5 ha, yang terdiri dari 1,757.2 ha di Wilayah Desa 

Melayu dan 748.3 ha di Wilayah Desa Kemuning Biutak. 

 
Perusahaan telah memperoleh surat dukungan terhadap rencana pengeebangan perkebunan dan pengelolaan 

perkebunan perusahaan dari masyarakat dan tokoh masyarakat dari kedua desa. Selain itu, terkait dengan rencana 

pengelolaan potensi dampak terhadap lingkungan dan sosial, perusahaan telah melakukan Kajian Analisis Masalah 

dan Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Bulan Maret, 2017. 

 
 

1.3. Deskripsi Lanskap di Sekitarnya 
 

Lokasi kajian berada pada wilayah lanskap dengan pemanfaatan sumberdaya alam dan lahan yang intensif. 

Pemanfaatan sumberdaya alam dan lahan di lanskap lokasi kajian diawali dengan pemanfaatan kayu secara intensif 

sejak sebelum tahun 1970an hingga tahun 1990an. Pemanfaatan kayu terus berlanjut hingga penambangan emas 

secara tradisional mulai marak dilakukan oleh masyarakat pada tahun 1998. Meskipun dilakukan secara tradisional, 

pertambangan emas di lanskap lokasi kajian dilakukan dengan frekuensi yang tinggi, sehingga pembukaan lahan 

untuk pertambangan di lanskap lokasi kajian menyebar dengan cepat. Penambangan emas oleh masyarakat 

semakin meningkat di tahun 2014 dan masih berlangsung hingga hingga saat ini (Gambar 2). Sejak saat 

pemanfaatan kayu menjadi marak, ketergantungan masyarakat terhadap lahan untuk berladang dan kebutuhan 

lainnya yang bersifat subsisten bergeser menjadi kegiatan ekonomi jual beli untuk memenuhi keperluan hidup. Saat 

ini masyarakat menghasilkan pendapatan melalui kegiatan pertanian (kelapa sawit, karet, palawija, dan ternak), 

pertambangan emas tradisional, dan sebagai tenaga kerja di perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut. Kegiatan 

ekonomi masyarakat juga ditunjang oleh ketersediaan dan perkembangan infrastruktur transportasi, salah satunya 

jalan yang menghubungkanlokasi kajian dengan Ibu Kota Kabupaten Ketapang. 

 
Sejalan dengan situasi pemanfaatan sumberdaya alam dan lahan di lanskap lokasi kajian yang intensif, aksesibilitas 

antara lokasi kajian dengan Ibu Kota Kabupaten Ketapang juga tergolong baik. Lokasi kajian dan Ibu Kota Kabupaten 
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Ketapang terhubung oleh jalan aspal dengan jarak tempuh sekitar 2.5 jam. Jalan tersebut digunakan oleh 

masyarakat untuk mengakses pusat kota dengan kendaraan umum dan kendaraan pribadi. 

 

.  

Gambar 2. Citra satelit tahun 2014 di Areal Izin Lokasi PT HPD 

 

 

Selain pemanfaatan sumberdaya alam dan lahan, kebakaran besar yang menyebabkan perubahan tutupan lahan 

juga pernah terjadi di tahun 1997-1998. Kebakaran tersebut menyebabkan hilangnya vegetasi penutup lahan di 

seluruh lokasi kajian dan di sebagian besar lanskap lokasi kajian (Gambar 3). 
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Gambar 3. Citra satelit lokasi Areal Izin Lokasi PT HPD pada Bulan Agustus 1997 (kiri) dan cBulan Januari 1998 

(kanan) 

 

Saat ini, lanskap lokasi kajian didominasi oleh perkebunan kelapa sawit. Menurut Peta Indikatif Penundaan 

Pemberian Izin Baru (PIPPIB), hutan primer terdekat di lanskap lokasi kajian berjarak kurang lebih 5 km dari lokasi 

kajian dan area gambut dalam berjarak kurang lebih 10 km dari lokasi kajian (Gambar 4). Berdasarkan Peta 

Kawasan Hutan, lokasi kajian berbatasan langsung dengan hutan produksi di sebelah Barat (Gambar 5), namun 

demikian, kondisi hutan di kawasan hutan produksi tersebut saat ini sudah terdegradasi terutama akibat kebakaran 

yang pernah terjadi di tahun 1997-1998 dan penambangan emas. 

 
Dalam konteks keanekaragaman hayati, lokasi kajian bukan merupakan bagian dari IBA, EBA, IFL, dan Situs Ramsar. 

Menurut peta sebaran beberapa jenis RTE, lokasi kajian berada di sekitar wilayah sebaran beberapa jenis RTE 

menurut IUCN, yaitu antara lain orang-utan (Pongo pigmaeus), bekantan (Nasalis larvatus), owa kelawat (Hylobates 

muelleri), kucing kepala datar (Prionailurus plariceps), kuau kerdil Kalimantan (Polyplectron schleiermacheri), kura-

kura duri (Heosemys spinosa). Namun demikian, selain karena tidak termasuk dalam bagian dari area yang 

ditetapkan sebagai wilayah sebaran jenis-jenis tersebut, kondisi tutupan lahan di lokasi kajian yang sudah 

terdegradasi berat akibat kebakaran dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lahan saat ini sudah tidak memadai 

sebagai habitat dan/atau area-area penting yang menunjang kelestarian jenis-jenis tersebut. 
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1.4. Peta Situs Lokasi Kajian 
 

 

Gambar 4. Areal Izin Lokasi PT HPD pada Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (area moratorium) 
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Gambar 5. Areal Izin Lokasi PT HPD pada Peta Kawasan Hutan 

 
 

1.5. Data Relevan yang Tersedia 
 

- Citra satelit Landsat 8 27 Ferbuari 2017 

- Citra satelit Sentinel 2 16 Februari 2018 

- Kumpulan model-model alometrik pendugaan biomassa pohon pada berbagai tipe hutan di Indonesia 

(Krisnawati et al, 2012) 

 

 

1.6. Daftar Laporan/ Penilaian yang Digunakan dalam Penilaian SKT 
 

- Laporan HCV Assessment 

- Laporan Verifikasi FPIC 

- Laporan Social Imact Assessment 

- Laporan Analisis Dampak Lingkungan Hidup 

 



 

10 
 

2. Tim Penilai SKT Dan Timeline  
2.1.  Nama dan Kualifikasi 
 
Tabel 1. Anggota tim kajian HCSA 
 

Name Experience and expertise Role 

Bias B Pradyatma HCSA Assessment (registered practitioner), 
HCS patch analysis 

Patch analysis decision tree 

Resit Sözer HCSA Assessment (registered practitioner), 
Biodiversity conservation, ecology, and HCV 
studies 

Supervisor of the HCV assessment and 
reporting, and the HCSA patch analysis 
and reporting 

Aulia B Mukti Forest inventory, soil surveys, 
environmental service studies 

Forest inventory, soil survey 

Priyo D Utomo Forest inventory, GIS analysis and remote 
sensing 

Forest inventory, land cover classification 

Ahmad Sirojudin Forest inventory, plant identification Forest inventory, land cover classification, 
plant identification 

Rahmat Darmawan Forest inventory, plant identification Forest inventory, land cover classification, 
plant identification 

Ali A. Hutzi FPIC studies, social HCV studies, social 
economic surveys, social impact 
assessments 

FPIC study 

Ahmad A. Hilman FPIC studies, social impact assessments and 
social HCV studies 

FPIC study 

Noor R. Danumiharja FPIC studies, social impact assessments and 
social and economical surveys 

FPIC study 

 
 

2.2.  Jangka Waktu untuk Mengerjakan Langkah-Langkah Utama dalam Penilaian 
 
Tabel 2. Periode waktu kajian-kajian penting 
 

Kajian Waktu 

HCV Assessment Juli-November, 2017 

FPIC Verification Agustus-Maret, 2017 

Social Impact Assessment Agustus-November, 2017 

Forest inventory Agustus, 2017-Januari, 2018 

Rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana 
pemantauan lingkungan hidup (RKL/RPL) 

2017 
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3. Keterlibatan Masyarakat/ FPIC 
3.1.  Ikhtisar Keterlibatan Masyarakat, FPIC, Pemetaan Partisipatif 
 

Terdapat dua kelompok masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan lahan di dalam lokasi kajian, yaitu kelompok 

masyarkat dari Desa Sungai Melayu dan Desa Kemuning Biutak. Keterkaitan masyarakat dengan Areal Izin Lokasi PT 

HPD dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu keterkaitan berdasarkan wilayah desa dan pemanfaatan lahan. 

 
Dalam konteks wilayah desa, Areal Izin Lokasi PT HPD dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang masuk ke 

dalam wilayah Desa Sungai Melayu dan bagian yang masuk ke dalam wilayah Desa Kemuning Biutak. Berdasarkan 

hasil konsultasi dengan perwakilan dari masing-masing desa dan tinjauan pada dokumen pemerintah, batas antar 

kedua desa di Areal Izin Konsesi PT HPD didefinisikan dengan batas kecamatan. Bagian yang berada di wilayah 

Kecamatan Sungai melayu Rayak merupakan bagian yang berada di wilayah Desa Sungai Melayu, sedangkan bagian 

yang berada di wilayah Kecamatan Matan Hilir Selatan merupakan bagian yang masuk ke dalam wilayah Desa 

Kemuning Biutak. 

 

 
Gambar 6. Peta batas wilayah desa di Areal Izin Lokasi PT HPD 
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Dalam konteks pemanfaatan lahan, keterkaitan masyarakat dengan lahan di dalam Areal Izin Lokasi PT HPD berasal 

dari adanya interaksi antara masyarakat dengan lahan. Lahan-lahan di dalam Areal Izin Lokasi PT HPD dimanfaatkan 

oleh masyarakat untuk perladangan dan pertambangan. 

 
Lokasi kedua desa tersebut berdekatan dengan Ibu Kota Kecamatan Sungai Melayu Rayak. Hal ini mendorong 

masyarakat ke arah pola hidup yang lebih ekonomis. Masyarakat memenuhi keperluan dasarnya dengan membeli, 

sehingga tidak lagi bergantung pada alam. Pemanfaatan sumberdaya alam berupa perladangan dan pertambangan 

dilakukan untuk memperoleh penghasilan, sehingga masyarakat dapat memenuhi keperluannya melalui 

perdagangan. 

 
Interaksi masyarakat dengan lahan tidak tergolong sebagai pemanfaatan lahan bersifat subsisten. Pemanfaaatan 

lahan yang saat ini berlangsung adalah penambangan emas secara tradisional untuk menghasilkan pendapatan dari 

hasil penjualan emas. Selain penambangan emas, masyarakat juga memiliki lahan-lahan secara pribadi di dalam 

lokasi kajian yang dimanfaatkan sebagai ladang. Namun demikian, ladang tersebut sudah tidak dikelola sebagai 

sumber penghidupan utama, melainkan sebagai natural asset yang disimpan oleh pemiliknya dan dapat dilepaskan 

kepada pihak-pihak yang berrencana melakukan pengelolaan di lahan-lahan tersebut. 

 
Terdapat tiga pola pemanfaatan lahan yang teridentifikasi di lahan-lahan di Areal Izin Lokasi PT HPD, yaitu 

peratambangan, perladangan, dan kebun kelapa sawit. Pertambangan tradisional telah dimulai sejak tahun 1997 

dan berkembang pesat pada periode 2003 hingga 2007, namun demikian laju peningkatan usaha pertambangan 

masyarakat telah menurun dan digantikan dengan perkebunan kelapa sawit yang teroganisasi di bawah kelompok 

tani. 

 
Pada tahun 1998, setelah terjadi kebakaran besar, masyarakat setempat mulai menanam kelapa sawit di lahan-

lahan mereka. Sebagian dari tanaman kelapa sawit tersebut terdapat pada lokasi yang saat ini merupakan bagian 

Timur dari Areal Izin Lokasi PT HPD (lihat peta klasifikasi penutupan lahan final) sedangkan sebagian besar lainnya 

berada di lokasi yang saat ini terdapat di luar Areal izin Lokasi PT HPD sebelah Timur. Pada awal tahun 2016, seiring 

dengan menurunnya kegiatan penambangan emas tradisional, masyarakat mendirikan kelompok tani yang 

memayungi perkebunan kelapa sawit masyarakat (Kelompok Tani Sawit Maju Bersama). Pendirian kelompok tani 

tersebut juga menjadi tahap awal perpindahan usaha masyarakat dari pertambangan menjadi perkebunan kelapa 

sawit. Pada tahun yang sama, masyarakat melakukan pengembangan perkebunan kelapa sawit di bawah organisasi 

kelompok tani. Penambahan luas area kelapa sawit masyarakat dijumpai di lokasi yang saat ini menjadi Areal Izin 

Lokasi PT HPD. 

 
Masyarakat memiliki persepsi positif terhadap kehadiran perusahaan karena dianggap dapat menunjang dan/atau 

menambah manfaat bagi masyarakat. Masyarakat berharap kehadiran perusahaan dapat menjadi sumber 

penghasilan berupa kesempatan bekerja dan peluang pengembangan usaha pribadi, selain perkebunan plasma dan 

GRTT atas lahan yang pernah digarap masyarakat. 

 
Dalam rencana pengembangannnya, perusahaan telah membebaskan 2,505.5 ha lahan masyarakat dengan skema 

GRTT, dan akan terus dilanjutkan seiring dengan proses rencana pengembangannya. Selain itu, perusahaan juga 

telah mendapat dukungan dari masyarakat dan tokoh masayarakat yang dinyatakan dalam surat dukungan dari 

masyarakat. Dalam prosesnya, perusahaan telah melakukan kajian AMDAL pada Bulan Maret, 2017 yang juga 
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dilengkapi dengan proses konsultasi publik sebagai tahap awal persiapan rencana pengembangan perkebunan 

kelapa sawit perusahaan. 

 

 
Gambar 7. Peta jenis penggunaan lahan oleh masyarakat di Areal Izin Lokasi PT HPD 
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3.2 Ikhtisar Penilaian Dampak Sosial /SIA  
 

Masyarakat Desa Sungai Melayu dan Desa Sungai Biutak memiliki komposisi masyarakat yang relative homogeny 

berdasarkan suku. Mayoritas masyarakat di Desa Sungai Melayu merupakan Suku Dayak Pesaguan, sedangkan di 

desa Kemuning Biutak merupakan Suku Dayak Kendawangan. Meskipun didominasi oleh Suku Dayak, interaksi 

dengan sumberdaya alam yang bersifat subsisten sudah tidak ditemukan di lokasi kajian, karena lahan-lahan di 

lokasi kajian terdiri dari tanah marjinal yang tidak produktif dan rusaknya tanah akibat penambambangan emas 

tanpa izin (PETI). Oleh karena itu, masyrakat cenderung memilih untuk melepaskan lahannya kepada perusahaan 

karena dengan begitu, lahan-lahan marjinal tersebut dapat dikelola dan menghasilkan manfaat. 

 
Mata pencaharian utama masyrakat di lokasi kajian terdiri dari bekerja sebagai karyawan di perusahaan kelapa 

sawit, bekerja di perkebunan kelapa sawit pribadi, dan bekerja di perkebunan karet pribadi di sekitar desanya. 

Pendapatan rata-rata masyarakat local dari perkebunan karet pribadi relative rendah akibat harga jual karet yang 

rendah. 

 
Kedua desa temal memiliki fasilitas dasar meliputi transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Semua desa di lokasi 

kajian saling terhubung dan dapat diakses melalui jalan darat. Fasilitas pendidikan dan kesehatan juga terpenuhi 

dengan adanya sekolah dan pustu beserta tenaga kesehatannya. Air bersih juga tersedia dengan memadai kecuali 

pada musim kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan. 

 
Kehadiran perusahaan membawa dampak positif terhadap financial asset karyawan melalui adanya penghasilan 

dan bagi masyarakat umum melalui terbukanya lapangan pekerjaan (walaupun jumlah lowongan kerja masiih 

terbatas di tahap awal), biaya kompensasi lahan (GRTT), dan rencana pembagian SHK kemitraan. Meskipun 

masyarakat menyerahkan lahannya kepada perusahaan, hal tersebut tidak dinilai sebagai hilangnya natural asset, 

karena lahan-lahan tersebut berada pada tanah marjinal yang tidak produktif. Bahkan kompensasi atas lahan dan 

kesempatan kemitraan menjadi pengganti natural asset yang memiliki nilai lebih dalam bentuk financial asset.  

 
Elemen financial dan human capital merupakan elemen yang paling terdampak secara positif dari hadirnya 

perusahaan, sedangkang natural capital, social capital, dan physical capital relative tidak terdampak. Hampir 

seluruh lahan di lokasi kajian merupakan tanah marjinal yang tidak produktif jika dikelola secara konvensional, 

selain itu, infrastruktur dasar di lingkungan masyarakat juga telah tersedia, oleh karena itu kehadiran perusahaan 

tidak merubah ketiga elemen tersebut secara signifikan. Kondisi sosial di lokasi kajian terhadap perusahaan sangat 

kondusif. Beberapa isu lain yang perlu menjadi perhatian perusahaan adalah tumpang tindih areal kelola 

perusahaan dengan lokasi lima perusahaan tambang. 

 
Status operasional perusahaan masih berada pada tahap awal, namun demikian, terdapat resiko yang dihadapi oleh 

perusahaan, yaitu (i) harapan yang tinggi dari masyarakat terkait jumlah penyerapan kerja yang besar dan 

peningkatan kesejahteraan lainnya bagi masyarakat. Harapan penyerapan tenaga kerja yang tinggi merupakan 

resiko bagi perusahaan karena kebutuhan tenaga kerja di tahap persiapan masih terbatas, namun demikian, isu 

tersebut dapat dikelola seiring dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja saat tahap konstruksi perkebunan 

berakhir dan beralih ke tahap pengelolaan perkebunan. Isu lainnya adalah (ii) biaya operasional yang tinggi karena 

lokasi perusahaan berada pada tanah marjinal. Biaya yang tinggi diperlukan di setiap tahap pengelolaan, oleh 

karena itu perusahaan perlu memperhatikan perencanaan dan pengelolaan perkebunannya agar optimal. 
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Stakeholder kunci eksternal yang berpengaruh dan terpengaruh dari kehadiran perusahaan adalah: (i) 

masyarakat/petani/pemilik lahan di dalam lokasi kajian; (ii) pihak yang mendukung kehadiran perusahaan dan 

pihak lainnya yang memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat; (iii) pemerinta desa; (iv) kontraktor yang 

mengerjakan pembukaan lahan. Stakeholder kunci internal yang berpengaruh dan terpengaruh dari kehadiran 

perusahaan adalah personel-personel yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi Humas dalam proses sosialisasi 

dan perolehan lahan. 

 
Rekomendasi dari hasil kajian adalah: 

 
1. Memastikan bahwa skema kemitraan dapat benar-benar dimengerti oleh masyarakat 

2. Menyusun materi sosialisasi yang komprehensif dan dapat dimengerti 

3. Menerapkan prinsip FPIC dalam berkomunikasi dan bermitra degan masyrakat 

4. Menyusun rencana pengelolaan sosial dan mengintegrasikannya dengan pengelolaan kebun secara 

keseluruhan 
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4. Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) 
4.1.  Ringkasan yang berkaitan dengan ringkasan laporan untuk Publik 
 

Kajian HCV dilaksanakan pada rentang waktu Juli hingga Oktober 2017. Rangkaian kegiatan dalamkajian terdiri dari 

kajian pra-lapangan dan persiapan, kajian lapangan, dan kajian pasca lapangan. Kajian HCV dipimpin oleh Nandang 

Mulyana (ALS Provisionally Licensed Assessor - ALS15037NM). Laporan hasil kajian HCV saat ini telah dinilai 

memuaskan (satisfactory) oleh Quality Panel HCVRN. 

 
Laporan Kajian HCV menyatakan bahwa terdapat area bernilai HCV 1, HCV 3, dan HCV 4 di Areal Izin Lokasi PT HPD. 

Area-area tersebut merupakan aliran sungai dan bantarannya1 yang memiliki nilai HCV majemuk (area yang 

memiliki lebih dari satu nilai HCV) sebagai area penting untuk keanekaragaman hayati, ekosistem terancam, dan 

jasa ekosistem. Terdapat delapan (8) area bernilai HCV yang teridentifikasi di lokasi kajian seperti disajikan pada 

Tabel 3. 

 
Tabel 3. Lokasi dan luas area HCV dan HCVMA di Areal Izin Lokasi PT HPD 
 

Indeks Nama Lokasi Tipe HCV 
Luas HCV 

(ha*) 

Luas HCVMA 

(ha*) 

ID01 Sungai Kepuluk dan bantarannya (50 m) 1, 3, dan 4 37,57 37,57 

ID02 Anak Sungai Kepuluk dan bantarannya (50 m) 1, 3, dan 4 46,18 46,18 

ID03 Anak Sungai Kepuluk 2 dan bantarannya (50 m) 1, 3, dan 4 19,19 19,19 

ID04 Anak Sungai Kepuluk 3 dan bantarannya (50 m) 1, 3, dan 4 21,82 21,82 

ID05 Anak Sungai Bengkuang dan bantarannya (50 m) 1, 3, dan 4 71,03 71,03 

ID06 Sungai Tentalan dan bantarannya (50 m) 1, 3, dan 4 25,69 25,69 

ID07 Anak Sungai Bengkuang 2 dan bantarannya (50 m) 1, 3, dan 4 18,72 18,72 

ID08 Sungai Jinap dan bantarannya (50 m) 1, 3, dan 4 50,15 50,15 

Total Luas Area HCV 290,35 290,35 

Luas Areal Izin Lokasi** 3.748,21 3.748,21 

% Luas Area HCV terhadap Luas Areal Izin Lokasi 7,75 7,75 

Sumber: Ringkasan Publik Kajian HCV di Areal Izin Lokasi PT Hungarindo Persada (Aksenta, 2018) 
Keterangan: 
*Luas berdasarkan hasil analisis GIS 
** Luas berdasarkan analisis GIS. Luas Areal Izin Lokasi PT HPD menurut dokumen legal adalah 3,700 ha 

 

                                                           
1 Bantaran sungai bernilai HCV didefinisikan sebagai buffer area dengan jarak tertentu dari tepi kiri dan kanan sungai. 
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Gambar 8. Area HCV dan HCVMA di Areal Izin Lokasi PT HPD 

Sumber: Ringkasan Publik Kajian HCV di Areal Izin Lokasi PT Hungarindo Persada (Aksenta, 2018) 

 

Identifikasi dalam kajian HCV mengacu pada kriteria-kriteria area bernilai HCV dalam Common Guidance for the 

Identification of HCV (Brown et al., 2017). Area-area yang diidentifikasi sebagai area bernilai HCV di Areal Izin Lokasi 

PT HPD memiliki satu atau lebih situasi yang memenuhi kriteria tersebut. Berdasarkan hasil kajian di Areal Izin 

Lokasi PT HPD, ditemukan beberapa indikasi yang memenuhi kriteria situasi keberadaan HCV 1, HCV 3, dan HCV 4. 

 
Survey HCV keanekaragaan hayati menunjukkan adanya populasi kecil dari beberapa jenis RTE. Jenis tumbuhan RTE 

yang ditemukan terdiri dari (i) Shorea balangeran, (ii) Syxygium densiflorum, Combretocarpus rotundatus; 

sedangkan jenis satwa RTE yang ditemukan adalah Leptoptilos javanicus. Berdasarkan temuan keberadaan jenis-

jenis RTE tersebut, disimpulkan bahwa area-area dimana jenis-jenis tersebut ditemukan merupakan area bernilai 

HCV 1. 

 
Dalam verifikasi keberadaan ekosistem terancam, tim kajian menggunakan teknik pendekatan kehati-hatian2 

dengan indikasi dasar berdasarkan peta system lahan (RePPProT). Areal Izin Lokasi PT HPD berada di wilayah 

dengan system lahan Rangankau. Sistem lahan ini merupakan indikasi ekosistem hutan dataran rendah 

dipterokarpa yang dikategorikan sebagai ekosistem terancam secara nasional. Area-area yang masih memiliki 

                                                           
2 Precautionary Approach (Konsorsium Revisi HCV Tookit Indonesia, 2008) 
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karakter ekosistem hutan dataran rendah dipterokarpa diindikasikan dengan adanya jenis-jenis pohon alami pada 

ekosistem tersebut seperti dijelaskan pada pembahasan HCV 1. Oleh karena itu, area-area yang sebelumnya telah 

dikategorikan sebagai HCV 1 juga dikategorikan sebagai HCV 3. 

 
Keberadaan HCV 4 di Areal Izin Lokasi PT HPD diindikasikan dengan adanya aliran-aliran sungai. Tidak ditemukan 

area berlereng terjal maupun situasi yang memenuhi kriteria keberadaan HCV 4 lainnya. Sungai-sungai dan 

bantarannya di Areal Izin Lokasi PT HPD teridentifikasi memiliki fungsi sebagai pemelihara rezim aliran air sungai 

bagian hilir, oleh karena itu, area-area tersebut juga disimpulkan memiliki nilai HCV 4. 

 
Areal Izin Lokasi PT HPD dan sekitarnya tidak lagi memiliki penutupan lahan berupa hutan dan/atau kondisi alami. 

Oleh karena itu, disimpulkan bahwa tidak terdapat situasi yang memenuhi dan/atau menjadi indikasi keberadaan 

HCV 2. 

 
Situasi sosial, ekonomi, dan infrastruktur di desa-desa di sekitar Areal Izin Lokasi PT HPD telah terbangun. 

Kebutuhan sehari-hari masyarakat dipenuhi melalui kegiatan jual beli dengan pendapatan yang diperoleh dari 

bekerja sebagai karyawan perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut, sedangkan kebutupah air masyarakat saat 

ini dipenuhi dari mata air yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung Bukit Belaban (di luar Areal Izin Lokasi PT HPD). 

Oleh karena itu, disimpulkan bahwa tidak terdapat area bernilai HCV 5 di dalam Areal Izin Lokasi PT HPD. 

 
Dalam konteks sejarah dan budaya, tidak terdapat area yang memiliki nilai sejarah dan budaya bagi masyarakat di 

sekita Areal Izin Lokasi PT HPD. Hal ini dinyatakan oleh masyarakat dalam konsultasi publik. Areal Izin Lokasi PT HPD 

dan sekitarnya juga tidak memiliki/mengandung situs dan/atau nilai kultural yang tinggi yang diakui oleh 

pemerintah nasional dan/atau internasional. Situs kultural yang terdekat dari Areal Izin Lokasi PT HPD terdapat di 

Kelurahan Sampit, Kecamatan Delat Pawan, Kabupaten Ketapang yang berjarak 40 km, yaitu Keraton Kerjaan 

Matan Tanjungpura; dan Taman Nasioal Betung Kerihun yang berjarak 400 km dari lokasi kajian yang diakui dalam 

daftar The Tentative List of UNESCO World Heritage Sites sebagai Transborder Rainforest Heritage of Borneo. 

 
Pengelolaan dan pemantauan HCV didasarkan pada area HCV dan HCVMA yang telah diidentifikasi pada kajian, 

yaitu delapan sungai dan bantarannya (Tabel 3 dan Gambar 6). Pengelolaan dan pemantauan diperlukan pada 

bantaran sungai dengan batasan area sejauh 50 m dari masing-masing tepi sungai. Lebar bantaran tersebut cukup 

memadai untuk mendukung dan melestarikan elemen dan area HCV 1 dan HCV 4 yang terkandung di dalamnya. 

 
Ancaman terhadap HCV di Areal Izin Lokasi PT HPD dibagi menjadi dua kategori, yaitu ancaman actual dan ancaman 

potensial. Ancaman actual diidentifikasi sebagai kegiatan-kegiatan yang dapat mecgancam keberadaan elemen 

dan/atau area HCV yang tengah berlangsung dan dapat dijumpai saat ini, sedangkan ancaman potensial adalah 

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di masa depan dan berpotensi mengancam keberadaan elemen dan/atau 

area HCV di Areal Izin Lokasi PT HPD. Ancaman actual terhadap HCV di Areal Izin Lokasi PT HPD berasal dari factor 

eksternal berupa kegiatan penambangan emas masyarakat yang telah berlangsung sejak tahun 1997 dan kebakaran 

lahan; sedangkan ancaman potensial berasal dari internal management unit perusahaan berupa over-clearing pada 

pembukaan lahan, penanaman kelapa sawit di bantaran sungai, dan aplikasi bahan agrokimia. 
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Tabel 4. Ringkasan hasil penilaian ancaman terhadap HCV di Areal Izin Lokasi PT HPD 
 

Apa yang terjadi 

sekarang/tekanan 

Potensial 

dampak pada 

nilai 

Penyebab/Sumber 

(kemungkinan kontribusi 

pada tekanan) 

Catatan 

HCV 1 dan HCV 3 

Penurunan jumlah 

spesies dan jumlah 

individu spesies RTE 

Tinggi 
Penurunan luas dan kualitas 

habitat satwa  
Satwa temporary, soliter 

Kehilangan tutupan 

lahan berkayu 
Tinggi Pemanfaatan kayu 

Pengambilan kayu untuk pertukangan 

masih didapatkan ketika survey 

dilakukan, namun intensitasnya 

rendah karena potensi kayu yang 

tersisa sedikit 

Kebakaran hutan dan 

lahan 
Tinggi 

Pembukaan lahan untuk 

ladang 

Terdapat area-area yang berulang kali 

terbakar 

Perburuan satwa Sedang 

Kegiatan perburuan 

dilakukan oleh sebagian kecil 

masyarakat sekitar 

Terdapat informasi masyarakat yang 

mendapatkan hasil berburu rusa yang 

tidak terkonfirmasi tempat asalnya. 

Kerusakan dan 

kehilangan habitat 

aquatik 

Tinggi Penambangan emas 

Potensi pembangan liar ini masih ada 

meskipun sudah mengalami 

penurunan  

HCV 4 

Penurunan kualitas air Tinggi Aktivitas tambang emas 

masyarakat 

• Aktivitas tambang merupakan 
ancaman aktual dan dijumpai di 
seluruh aliran sungai 

• Aplikasi bahan agrokimia 
merupakan ancaman potensial, jika 
terjadi penanaman kelapa sawit di 
bantaran sungai 

Rendah Residu pemakaian pupuk, 

pestisida dan herbisida yang 

terbawa limpasan 

permukaan 

Konversi lahan di 

bantaran sungai  

Tinggi Aktivitas tambang emas 

masyarakat 

• Aktivitas tambang telah mengubah 
bentuk alami sungai, termasuk 
tutupan lahan di bantarannya 

• Belum ada operasional 
perusahaan, sehingga masih 
bersifat potensial 

Rendah Over-clearing oleh 

kontraktor LC 

Pendangkalan sungai Tinggi Aktivitas tambang emas 

masyarakat 

• Tumpukan material pasir bekas 
aktivitas tambang tersebar di 
penampang sungai maupun 
bantaran sungai 

Kebakaran lahan Sedang-Tinggi Pembukaan ladang dan 

kebun yang tidak terkendali 

ataupun pengaruh api dari 

luar wilayah kajian 

• Kebakaran skala besar terjadi pada 
tahun 1997/1998, 2003/2004, dan 
2015 

 

 
Sumber: Ringkasan Publik Kajian HCV di Areal Izin Lokasi PT Hungarindo Persada (Aksenta, 2018) 
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Dalam upaya memitigasi ancaman terhadap HCV, PT HPD direkomendasikan untuk menyusun dan 

mengimplementasikan rencana pengelolaan dan pemantauan HCV. Berdasarkan konteks wilayah kelolanya, upaya 

pengelolaan dan pemantauan dibagi menjadi dua, yaitu upaya yang perlu dilakukan oleh PT HPD untuk pengelolaan 

dan pemantauan HCV yang berada di luar Areal Izin Lokasinya dan yang berada di dalam Areal Izin Lokasinya. 

 

Area HCV yang teridentifikasi di Areal Izin Lokasi HPD merupakan bagian dari lima segmen aliran dan bantaran 

sungai yang terdapat di wilayah tersebut, oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian kondisi dan fungsi area 

tersebut, terdapat beberapa tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh PT HPD, yaitu antara lain: 

 

• Mengidentifikasi status kepemilikan lahan Area HCV lima segmen sungai dan bantarannya di luar Areal Izin 

Lokasi PT HPD dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan area-area 

tersebut. 

• Menjalin komunikasi secara proaktif dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk dengan 

pemerintah desa, dalam rangka pelestarian dan perlindungan sungai diwilayah tersebut. 

• Melakukan program pemberdayaan masyarakat, khususnya berkenaan dengan penyediaan alternative 

pendapatan bagi para penambang emas, oleh karena kegiatan tersebut merupakan ancaman aktual 

terhadap area HCV selain kebakaran. 

• Melakukan patroli kebakaran di area tersebut dengan melibatkan pemerintah desa dan pihak berwenang, 

meskipun lokasinya berada di luar wilayah kajian. Hal ini juga terkait dengan SOP, sarana dan prasarana, 

dan tim tanggap darurat kebakaran. 

 

Dalam konteks HCV di dalam Areal Izin Lokasi PT HPD, rencana pengelolaan dan pemantauan HCV dibagi menjadi 

dua, yaitu pengelolaan dan pemantauan yang bersifat umum dan khusus. Pengelolaan dan pemantauan HCV yang 

bersifat umum adalah sebagai berikut: 

 

• Pemasangan papan pengumuman dan himbauan untuk tidak melakukan pembakaran lahan di Areal Izin 

Lokasi PT HPD dan enclave-enclave di dalamnya. 

• Penyusunan dan implementasi SOP yang terkait dengan pencegahan dan penangan kebakaran lahan. 

• Pemasangan sign board untuk pembatasan atau pelarangan pemakaian bahan kimia di area HCV dan 

riparian dan sosialisasi kepada karyawan spraying, sebagai upaya penerapan prinsip kehati-hatian untuk 

mencegah dampak negative kegiatan terhadap lingkungan. 

 

Pengelolaan dan pemantauan HCV yang bersifat khusus adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5. Jenis dampak lingkungan berdasarkan kegiatan-kegiatan di dalam tahapan operasional perusahaan 
 

Ancaman Rekomendasi Pengelolaan Rekomendasi Pemantauan 

HCV 1 dan HCV 3 

Jenis tumbuhan RTE (Shorea 

balangeran) ditemukan 

hanya berupa anakan yang 

terpencar dalam spot-spot 

tertentu dan populasinya 

• Agar tidak kalah bersaing dengan 
belukar dan jenis invasif, maka 
disarankan untuk dilakukan 
pemindahan sementara ke dalam 
nursery dan bisa ditanam 

• Melakukan monitoring secara berkala 
pertumbuhan spesies flora yang RTE 
(pencatatan jumlah, lokasi dan 
penambahan diameter dan tinggi) 
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Ancaman Rekomendasi Pengelolaan Rekomendasi Pemantauan 

rendah dibandingkan 

vegetasi belukar lainnya. 

Habitat yang terdegradasi 

tidak memungkinkan 

spesies-spesies tersebut 

berkembang di wilayah 

kajian. 

kembali sebagai tumbuhan 
pengkayaan di area HCV 
sempadan sungai 

• Bibit tumbuhan tersebut dijaga 
dan dirawat ditempat, dengan 
cara perawatan/ pembersihan 
terhadap gulma pesaing 

Kehilangan tutupan lahan 

berkayu dan degradasi 

habitat 

 
(juga berlaku pada area HCS) 

• Menerapkan teknik konservasi 
tanah dan air dengan pendekatan 
vegetatif dan sipil teknis berbasis 
lahan dan alur/sungai  

• Sosialisasi, pemancangan patok 
batas dan pemasangan sign 
board penanda area HCV 

• Pencegahan terhadap tambang 
ilegal 

Melakukan patroli dan koordinasi 

dengan aparat setempat dan 

masyarakat di sekitar PT HPD 

Kebakaran hutan dan lahan 

 
(juga berlaku pada area HCS) 

• Melakukan koordinasi dan 
kerjasama dengan masyarakat 
agar pembukaan lahan dengan 
cara dibakar tidak meluas ke 
areal kebun maupun area HCV 

• Membentuk tim penanganan 
kebakaran hutan dan lahan 

Melakukan patroli dan koordinasi 

dengan aparat setempat dan 

masyarakat di sekitar PT HPD, terutama 

pada puncak musim kemarau 

Perburuan satwa 

 
(juga berlaku pada area HCS) 

• Memastikan tidak terjadi 
perburuan spesies RTE oleh 
seluruh pihak terkait di areal izin 
PT HPD 

• Melakukan sosialisasi dengan 
baik dan tepat sasaran pada 
masyarakat serta karyawan 

• Pemancangan patok batas dan 
pemasangan sign board penanda 
area HCV serta penyadartahuan 
terhadap spesies RTE di sekitar 
area-area HCV 

• Memantau aktivitas perburuan pada 

spesies RTE 

• Memantau perkembangan populasi 

spesies HCV 1 

HCV 4 

Penurunan kualitas air • Berkolaborasi dengan masyarakat 

terkait dengan alternatif 

pekerjaan sebagai substitusi 

aktivitas tambang  

• Sosialisasi kepada masyarakat 

sekitar mengenai keberadaan dan 

fungsi penting dari sungai dan 

• Memeriksa kualitas air secara berkala 

(minimal 6 bulan sekali) di titik-titik 

pemantauan air (inlet-outlet sungai), 

khususnya Sungai Kepuluk, Sungai 

Bengkuang, dan Sungai Jinap; 

pemeriksaan dilakukan baik secara 

visual maupun uji laboratorium 
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Ancaman Rekomendasi Pengelolaan Rekomendasi Pemantauan 

bantarannya 

• Pembuatan sediment trap/gully 

plug di alur-alur aliran atau 

cabang sungai 

• Pemasangan sign board untuk 

pelarangan pemakaian bahan 

kimia di bantaran sungai dan 

sosialisasi kepada karyawan 

spraying 

• Mendokumentasikan sosialisasi 

dengan stakeholder terkait 

Konversi lahan di sempadan 

sungai  

• Sosialisasi kepada masyarakat 

sekitar mengenai keberadaan dan 

fungsi penting dari sungai dan 

bantarannya 

• Kolaborasi dan kerjasama dengan 

masyarakat, pemerintah (dari 

tingkat desa hingga daerah), 

maupun LSM berkaitan dengan 

program pelestarian dan 

perlindungan sungai  

• Sosialisasi kepada karyawan dan 

kontraktor LC mengenai batas-

batas bantaran sungai untuk 

menghindari terjadinya over-

clearing 

• Pengayaan vegetasi di bantaran 

sungai yang sudah terdegradasi 

(disarankan pengayaan dengan 

jenis pohon asli dan/atau yang 

memiliki perakaran dalam dan 

kuat, serta tajuk rimbun) 

• Mendokumentasikan sosialisasi 

dengan stakeholder terkait 

• Secara berkala (minimal sebulan 1 

kali), memantau batas-batas area 

bantaran sungai  

• Mendampingi kontraktor LC dan 

mendokumentasikan proses 

pembukaan lahan 

• Memantau pertumbuhan vegetasi (% 

tumbuh) 

Pendangkalan badan air • Pembuatan sediment trap/gully 

plug di alur-alur aliran atau 

cabang sungai, terutama yang 

mengalir ke (sungai) area HCV 

• Pemeliharaan sungai dan parit 

secara berkala dengan cara 

normalisasi sungai (pengerukan) 

• Mengukur tingkat sedimentasi di 

lokasi pemantauan kualitas air 

• Memonitor kondisi fisik bangunan sipil 

teknis 

Kebakaran lahan • Pembentukan satuan tugas 

mitigasi dan penanggulangan 

kebakaran lahan yang didukung 

dengan pelatihan dan sarana 

• Sosialisasi tentang bahaya 

• Mencatat jumlah kejadian kebakaran 

yang dilengkapi dengan dokumentasi 

dan berita acara 

• Berkoordinasi dengan pemerintah, 

baik tingkat lokal maupun daerah, 
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Ancaman Rekomendasi Pengelolaan Rekomendasi Pemantauan 

kebakaran lahan dan 

pemasangan sign board terkait 

kebakaran lahan 

• Berkolaborasi dengan 

masyarakat, pemerintah desa 

dan pihak terkait, agar 

penggunaan api untuk 

pembukaan lahan ladang dapat 

terkendali 

• Melakukan pemeliharaan area-

area yang dapat berpotensi 

menjadi sekat bakar buatan, 

seperti jalan-jalan kebun atau 

parit gajah, antara lain (i) 

mengurangi ketersediaan bahan 

bakar di sekitar area-area 

tersebut, misalnya rumpukan 

pelepah, ranting, ataupun kayu, 

(ii) desain jalan dibuat agak 

cembung sehingga terbentuk 

saluran di kanan-kiri jalan. 

Pemeliharaan jalan-jalan kebun 

juga dapat mendukung 

aksesibilitas tim tanggap darurat 

kebakaran ataupun tim patroli 

kebakaran lahan. 

• Memetakan lokasi-lokasi sumber 

air untuk penanganan kebakaran 

lahan. Kolam-kolam bekas 

tambang dapat menjadi alternatif 

sumber air bagi tim tanggap 

darurat kebakaran 

• Menerapkan sistem informasi 

kebakaran, termasuk sistem 

peringatan dini yang berbasis 

indeks kekeringan ataupun yang 

berbasis pemantauan dari 

menara api, serta potensi 

kejadian kebakaran atau Fire 

Danger Rating System (FDRS). 

untuk mitigasi kebakaran hutan dan 

lahan 

• Melakukan patroli secara reguler pada 

saat musim kemarau, yaitu pada bulan 

Juni-Oktober 

 

• Melakukan pemantauan terhadap 

perawatan area-area sekat bakar 

setiap 2 minggu 

 

• Melakukan pemantauan terhadap 

debit air di lokasi-lokasi sumber air 

untuk penanganan kebakaran lahan 

 

• Laporan-laporan berkaitan dengan 

FDRS 
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5. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) 
5.1.       Ringkasan 
 

Dampa lingkungan dari rencana pengembangan hingga rencana pengelolaan perkebunan perusahaan merujuk pada 

dokumen rencana penlolaan dan pemantauan lingkungan hidup (RKL/RPL). Dokumen tersebut memuat secara 

detail rencana pengelolaan dan pemantauan berdasarkan kegiatan-kegiatanyang menyebabkan dampak yang 

dibagi ke dalam empat kategori besar tahapan kegiatan dalam rencana perusahaan, yaitu (i) tahap pra konstruksi, 

(ii) tahap konstruksi, (iii) tahap operasi, dan (iv) tahap pasca operasi. Dampak yang ditimbulkan dari rencana 

perusahaan disajikan pada Tabel 6. Rencana pengelolaan dan pemantauan terhadap masing-masing jenis dampak 

dapat dilihat pada dokumen RKL/RPL. 

 
Tabel 6. Jenis dampak lingkungan berdasarkan kegiatan-kegiatan di dalam tahapan operasional perusahaan 

 

Tahap 
operasional 

Kegiatan Jenis dampak 

Pra-konstruksi 

Sosialisasi proyek 
Sikap dan persepsi masyarakat 

Munculnya konflik sosial 

Pembebasan lahan 
Sikap dan persepsi masyarakat 

Munculnya konflik sosial 

Konstruksi 

Rekrutmen tenaga kerja 

Peningkatan kesempatan kerja 

Peningkatan peluang usaha 

Peningkatan pendapatan masyarakat 

Perubahan pola prilaku masyarakat 

Sikap dan persepsi masyarakat 

Pembukaan lahan 

Peningkatan erosi dan sedimentasi 

Penurunan kualitas air permukaan 

Penurunan terhadap biota air 

Terjadinya genangan dan banjir 

Pembibitan 
Penurunan kualitas air permukaan 

Penurunan terhadap biota air 

Pemeliharaan tanaman belum 
menghasilkan 

Penurunan kualitas air permukaan 

Penurunan terhadap biota air 

Penurunan kesehatan masyarakat 

Operasi 

Pemeliharaan tanaman 
menghasilkan 

Penurunan kualitas air permukaan 

Penurunan terhadap biota air 

Penurunan kesehatan masyarakat 

Pemanenan dan pengangkutan 
ke PKS 

Penurunan kualitas udara (peningkatan CO2, Nox, Sox, debu) 

Peningkatan kebisingan (di atas ambang batas) 

Pasca-operasi Pelepasan tenaga kerja 
Penurunan kesempatan kerja 

Penurunan pendapatan masyarakat 
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6. Analisis Citra Tutupan Lahan 
6.1.  Area penting dan difinisinya 
 

Area penting yang termasuk dalam ruang lingkup kajian terdiri dari seluruh lokasi kajian (Areal Izin Lokasi PT HPD) 

dan area di sekitarnya sejauh 1 km. Area penting di luar lokasi kajian diperlukan untuk mengidentifikasi kondisi 

tutupan lahan dan mengidentifikasi keberadaan hutan di luar lokasi kajian, untuk dipertimbangkan dalam konteks 

keterhubungan hutan di lokasi kajian dan sekitarnya. Jarak 1 km dipertimbangkan memadai untuk mengidentifikasi 

situasi di luar lokasi kajian karena sudah tidak terdapat hutan tersisa di lokasi kajian dan sekitarnya. Berdasarkan 

hasil interpretasi tutupan lahan, tidak terdapat hutan yang tersisa baik di dalam maupun di sekitar lokasi kajian 

karena kebakaran lahan yang terjadi di tahun 1997 dan 1998. 

 
 

6.2.  Deskripsi dari citra yang Digunakan untuk Stratifikasi 
 

Terdapat dua Citra Satelit Landsat 8 yang digunakan dalam kajian, yaitu citra satelit pertama dengan tanggal akuisisi 

16 Desember 2016 dan citra satelit kedua dengan tanggal akuisisi 14 September 2017. Keduanya memiliki 

gambaran wilayah kajian yang dikategorikan sangat baik dengan tutupan awan dan/atau kabut kurang dari 5%. 

Namun demikian, citra satelit pertama dianggap memiliki kualitas yang lebih baik karena tidat terdapat tutupan 

kabut awan seperti yang ditemukan pada citra kedua. 

 
Citra satelit pertama digunakan sebagai panduan utama untuk membuat klasifikasi penutupan lahan awal (initial 

classification). Klasifikasi penutupan lahan awal digunakan sebagai panduan untuk mengidentifikasi potensi HCS 

dan kelas penutupan lahan lainnya di Areal Izin Lokasi PT HPD. Klasifikasi penutupan lahan awal tersebut juga 

digunakan sebagai panduan perencanaan survey dan inventarisasi tegakan yang akan dilakukan di lapangan. 

Namun demikian, penggunaan citra satelit pertama secara independen belum memadai secara utuh karena citra ini 

tidak dapat mengidentifikasi dan menunjukkan pembukaan lahan dan/atau penanaman lahan yang terjadi setelah 

tanggal akuisisi citra ini. Oleh karena itu, dukungan citra satelit kedua diperlukan untuk melengkapi proses 

interpretasi penutupan lahan. 

 
Citra satelit kedua digunakan sebagai salah satu panduan untuk memproduksi klasifikasi penutupan lahan akhir, 

terutama untuk mengidentifikasi area-area yang telah dibuka dan/atau ditanami. Selain menggunakan citra satelit, 

proses klasifikasi penutupan lahan akhir juga dilakukan dengan menggunakan data hasil survey dan inventarisasi 

tegakan di lapangan. Penggunaan citra satelit kedua bertujuan untuk mendapatkan klasifikasi penutupan lahan 

terkini setelah survey lapangan dilakukan. 
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6.3.  Sample dari citra 
 

 
Gambar 9. Citra Satelit Landsat 8 dengan tanggal akuisisi 16 Desember 2016 
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Gambar 10. Citra Satelit Landsat 8 dengan tanggal akuisisi 14 September 2017 
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Gambar 11. Klasifikasi penutupan lahan awal yang mengacu pada data Kementerian Kehutanan (2016) 

 
 

6.4.  Metode untuk Stratifikasi dan Software yang Digunakan 
 

Klasifikasi penutupan lahan dan analisis spasial dilakukan dengan software arcmap 10.1. Klasifikasi penutupan lahan 

dilakukan dalam dua tahap, yaitu klasifikasi awal (initial classification) dan klasifikasi final (refined classification). 

Klasifikasi penutupan lahan awal (initial classification) dilakukan dengan menggunakan beberapa data dan 

referensi, yaitu citra satelit dan data dasar penutupan lahan (Kementerian Kehutanan, 2016). Klasifikasi penutupan 

lahan awal digunakan sebagai dasar untuk analisis awal dan desain sampling untuk verifikasi lapangan dan 

inventarisasi hutan. Hasil verifikasi lapangan dan inventarisasi hutan kemudian digunakan untuk mengoreksi 

klasifikasi penutupan lahan untuk menghasilkan klasifikasi penutupan lahan final dan analisis patch HCS. 

 
Data dan referensi 

Terdapat dua citra satelit yang digunakan. Citra satelit pertama adalah Citra Landsat 8 tanggal akuisisi 16 Desember 

2017, sedangkan citra satelit kedua adalah Citra Landsat 8 tanggal akuisisi 14 September 2017. Kedua citra satelit 

tersebut memiliki persentase penutupan awan <10%, oleh karena itu dianggap memadai untuk digunakan sebagai 
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bahan analisis secara visual. Namun demikian, hanya citra satelit pertama yang dianggap memadai untuk digunakan 

sebagai bahan analisis secara sistematis berdasarkan nilai spektralnya karena tidak tertutup oleh kabut awan. Citra 

satelit kedua memiliki area yang tertutup kabut awan, sehingga hanya digunakan sebagai alat verifikasi secara 

visual. 

 
Selain citra satelit, klasifikasi penutupan lahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan (2016) dalam bentuk 

shapefile juga digunakan sebagai referensi dalam klasifikasi awal. Data ini digunakan untuk memperoleh indikasi 

klasifikasi penggunaan lahan untuk diverifikasi pada survey lapangan. Data ini tidak digunakana sebagai rujukan 

secara utuh karena klasifikasi dalam data ini dibuat untuk skala yang besar, sehingga memiliki akurasi yang rendah 

untuk skala areal kajian. 

 
Proses klasifikasi dan interpretasi awal 

Klasifikasi awal dilakukan secara sistematis pada citra satelit pertama dengan teknik unsupervised classification. 

Teknik klasifikasi secara sistematis dipilih untuk menghindari subjektivitas operator dalam interpretasi awal. Namun 

demikian, terdapat kekurangan yang mungkin dihasilkan dengan teknik ini, yaitu kesalahan klasifikasi antara kelas 

penutupan lahan yang memiliki rentang nilai spectral yang sama atau saling tumpang tindih. 

 
Sebaran nilai spectral pada citra dibagi menjadi 10 kelas secara sistematis dengan interval seragam. Masing-masing 

kelas yang dihasilkan kemudian diinterpretasi menjadi kelas penutupan lahan indikatif dengan mengacu pada 

pengamatan visual terhadap kedua citra satelit dan klasifikasi penutupan lahan tahun 2016 dari Kementerian 

Kehutanan. Seluruh rangkaian proses klasifikasi dan interpretasi awal dilakukan terhadap data raster. 

 
Tabel 7. Interpretasi klasifikasi penutupan lahan awal hasil unsupervised classification 
 

Kelas Interpretasi penutupan lahan 

1 Bayangan awan atau area ber-rawa (cloud shadow/swampy area) 

2 Lahan terbuka (bare land) 

3 Semak ber-rawa (swampy bush) 

4 Lahan terbuka (bare land) 

5 Semak belukar (shrub) 

6 Kelapa sawit (oil palm) 

7 Semak (bush) 

8 Lahan terbuka (bare land) 

9 Lahan terbuka (bare land) 

10 Awan (cloud) 
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Gambar 12. Klasifikasi awal dengan teknik unsupervised classification pada citra satelit Landsat 8 tanggal akuisisi 

16 Desember 2016 
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Gambar 13. Interpretasi klasifikasi penutupan lahan awal berdasarkan citra satelit Landsat 8 tanggal akuisisi 16 

Desember 2016 
 

Dalam hasil klasifikasi dan interpretasi awal, potensi kesalahan klasifikasi yang telah disebutkan sebelumnya 

ditemukan. Dalam kelas 1, terkandung dua kelas penutupan lahan, yaitu area ber-rawa dan bayangan awan. Selain 

itu, terdapat kesalahan minor, yaitu kelas penutupan lahan kelapa sawit yang tergabung dalam kelas yang sama 

dengan semak belukar. Misklasifikasi yang ditemukan dalam proses ini akan diverifikasi dan diperbaiki pada 

klasifikasi penutupan lahan final. 

 

Proses klasifikasi dan interpretasi final 

Klasifikasi dan interpretasi final dilakukan menggunakan data yang diperoleh dari lapangan. Data yang dikumpulkan 

di lapangan terdiri dari hasil obeservasi visual terhadap vegetasi penutup lahan, substrat, dan hasil analisis vegetasi 

dan estimasi cadangan karbon. Proses klasifikasi dan interpretasi final mencakup delineasi ulang melalui digitasi 

manual dan penyesuaian atribut polygon. 
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6.5.  Peta Kelas Vegetasi Awal 
  

 
Gambar 14. Klasifikasi penutupan lahan awal berdasarkan citra satelit (16 Desember 2016) 
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6.6.  Tabel Luasan Setiap Kelas vegetasi  
 

Tabel 8. Luas kelas penutupan lahan potensial HCS dan non HCS 
 

Kelas Tutupan Lahan 
Luasan  

(ha)* 

Persentase dari total 

luasan (%) 

Kelas Potensial SKT:   

Belukar/Hutan Regenerasi Muda 18.1   0.5 

Sub-total 18.1 0.5 

Kelas Non SKT, dll.:   

Semak belukar 356.5 9.5 

Semak 2,209.6 58.9 

Kelapa sawit 383.0 10.2 

Lahan terbuka 781.0 20.8 

Sub-total 3,730.1 99.5 

TOTAL (luas Area Izin Lokasi PT HDP) 3,748.2 100.0 

* Luasan kelas penutupan lahan akhir (refined classification) berdasarkan software 

 
 

6.7.  Ringkasan dari area-area potensial hutan HCS, berdasarkan Analisa lanjutan 
 

Area penting yang menjadi potensi HCS di lokasi kajian adalah area bertutupan belukar tua/young regenerating 

forest. Potensi area HCS ditemukan terutama pada sempadan-sempadan sungai yang juga teridentifikasi sebagai 

HCV. Selain di sempadan sungai, ditemukan beberapa bidang potensi area HCS lainnya yang (i) terhubung dengan 

area bertutupan HCS yang lebih luas di luar lokasi kajian, (ii) terhubung dengan area HCV maupun HCVMA, maupun 

(iii) yang menyebar secara sporadic dan tidak memiliki keterhubungan dengan area HCS lainnya dan/atau area HCV 

maupun HCVMA. 
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7. Hasil Inventarisasi Hutan 
7.1.  Desain Pengambilan Contoh dan Plot yang Digunakan 
 

Jumlah plot inventarisasi tidak ditentukan secara sistematis. Teknik ini dipilih karena hasil klasifikasi penutupan 

lahan awal menunjukkan bahwa Areal Izin Lokasi PT HPD didominasi oleh lahan terbuka (area yang tidak memiliki 

penutupan vegetasi), sehingga penghitungan sample secara sistematis berdasarkan luas areal kajian dan indikasi 

keragaman nilai cadangan karbon akan sangat dipengaruhi oleh lahan terbuka. 

 

Penentuan jumlah plot secara purposive didukung dengan teknik distribusi plot sample secara acak terstratifikasi 

(stratified random sampling) berdasarkan kelas penutupan lahan di lokasi kajian. Teknik ini dipilih karena area-area 

dengan kelas penutupan lahan bervegetasi di Areal Izin Lokasi PT HPD tersebar secara sporadic, sehingga distribusi 

plot sampling harus dilakukan secara terstratifikasi untuk menghindari pengambilan sampel yang tidak 

proporsional. 

 
Gambar 15. Deain plot pengukuran DBH pohon dalam inventarisasi tegakan 

 
 
Tabel 9. Ukuran sub-plot dalam plot pengukuran dan obyek pengukuran di dalam masing-masing sub-plot 

 

Ukuran sub-plot Obyek vegetasi yang diukur 

5 x 5 meter Semua tumbuhan liana, palma, pohon dengan ukuran DBH 5-10 cm 

10 x 10 meter Semua pohon dengan ukuran DBH 10-20 cm 

20 x 20 meter Semua pohon dengan ukuran DBH 20-35 cm 

40 x 40 meter Semua pohon dengan ukuran DBH >35 cm 
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7.2.   Peta Sebaran Titik Sampling 
 

 
Gambar 16. Deain plot pengukuran DBH pohon dalam inventarisasi tegakan 
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7.3.  Anggota Tim Inventarisasi Hutan dan Tugasnya 
 

Inventarisasi hutan dilakukan oleh tim yang terdiri dari tim penilai independen (Tabel 10). Pelakasanaan kegiatan 

tersebut didampingi oleh anggota dari perusahaan dan masyarakat setempat (Tabel 11). 

 

Tabel 10. Tim inventarisasi tegakan dan tugasnya 
 

Nama Peran 

Aulia B Mukti Forest inventory, soil survey 

Priyo D Utomo Forest inventory, land cover classification, biomass and carbon calculation 

Ahmad Sirojudin Forest inventory, land cover classification, plant identification, biomass and 
carbon calculation 

Rahmat Darmawan Forest inventory, land cover classification, plant identification, biomass and 
carbon calculation 

 
Tabel 11. Tim pendamping dalam inventarisasi tegakan 
 

Nama Instititusi/jabatan peran 

Suyitno PT Hungarindo Persada/Senior Manager Penanggung jawab tim pendamping 

Ahmad Yani PT Hungarindo Persada/Assissten GIS Pendamping lapangan 

Saeful PT Hungarindo Persada/Karyawan 

Penduduk Desa Sungai Melayu 

Pendamping lapangan 

Saparudin Penduduk Desa Kemuning Biutak Pendamping lapangan 

Supri Penduduk Sungai Melayu Pendamping lapangan 

 
 

7.4.  Metodologi yang Digunakan untuk Pengambilan Sample di Lapangan (Hutan) 
 

Metode sampling yang digunakan adalah nested square plot. Pengukuran diameter at breast high (selanjutnya 

disebut DBH) pohon dilakukan berdasarkan kelas diameter pada sub plot pengukuran yang telah ditentukan. Selain 

pengukuran DBH dan identifikasi jenis pohon, observasi terhadap kelas penutupan lahan juga dilakukan di setiap 

plot sampling. Data yang diperoleh dari setiap plot sampling kemudian digunakan untuk verifikasi stratifikasi 

penutupan lahan awal, analisis vegetasi, dan pendugaan nilai cadangan karbon di masing-masing kelas penutupan 

lahan. 
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7.5.  Metodologi yang Digunakan untuk Perhitungan Karbon 
 

Penghitungan karbon dilakukan dalam tiga tahap, yaitu (i) pengukuran DBH pohon, (ii) penghitungan biomassa 

berdasarkan DBH pohon, dan (iii) estimasi nilai cadangan karbon berdasarkan nilai biomassa pohon. Pengukuran 

DBH pohon dilakukan pada plot sampel di lapangan. Nilai DBH pohon kemudian digunakan sebagai variable untuk 

menghitung biomassa pohon berdasarkan model alometrik. Pada tahap akhir, penghitungan nilai cadangan karbon 

dilakukan berdasarkan nilai biomassa pohon. Fraksi nilai karbon dari nilai biomassa pohon yang digunakan dalam 

kajian ini adalah 0.47, sesuai dengan IPCC (2006) dan Hairiah dan Rahayu (2007). 
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7.6.   Dokumentasi Setiap Kelas Vegetasi 
 

  
 

Belukar/young regenerating forest 

 
 

 

Semak belukar/shrub 

  

Semak/bush 

  
Kelapa sawit/oil palm 

 

Gambar 17. Foto kondisi masing-masing kelas penutupan lahan di Areal Izin Lokasi PT HPD 
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7.7.  Analisis Statistik (Persamaan Alometrik, Analisis Selang Kepercayan, dan Justifikasi) 
 

Model-model alometrik yang digunakan dalam kajian ini merujuk pada referensi kumpulan model alometrik hasil 

penelitian pendugaan biomassa jenis-jenis pohon di berbagai ekosistem di Indonesia (Krisnawati et al., 2012). 

Pemilihan model alometrik dari kumpulan dalam referensi tersebut dilakukan dengan kriteria berdasarkan jenis-

jenis pohon yang ditemukan di dalam kajian dan memiliki koefisien determinasi lebih dari 90%. Penggunaan 

alometrik yang lebih spesifik terhadap jenis pohon dipilih untuk meningkatkan akurasi estimasi nilai biomassa dan 

cadangan karbon untuk setiap jenis dibandingkan dengan penggunaan alometrik tunggal (default). Daftar alometrik 

yang digunakan beserta kofisien determinasi, referensi, dan jenis pohon disajikan pada Tabel 12. 

 
Tabel 12. Daftar model alometrik yang digunakan 

 

Model alometrik R2 Referensi Spesies 

W=0.19999*(DBH^2.14) 0.93 Adinugroho (2009) Alstonia angustulia 

Alstonia scholaris  

Alstonia sp 

Artocarpus communis 

Baccaurea sp 

Calophyllum grandiflorum 

Calophyllum macrocarpum 

Camnosperma macrophylla 

Casuarina nobilis 

Combretocarpus rotundatus 

Cratoxylum arborescens 

Cratoxylum sp. 

Dillenia schortechnii 

Dipterocarpus crinitus 

Dyera costulata 

Elaeocarpus stripularis 

Eugenia sp. 

Eugenia sp.p 

Ficus sp. 

Litsea sp. 

Macaranga mainganyii 

Macaranga pruinosa 

Memecylon sp. 

Mezzetia parviflora Becc. 

Palaquium sp. 

Pterocymbium tubulatum 

Tetrameristra gabra 

Tetrameristra sp. 

Trema orientalis 

Vitex pubescens  
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Model alometrik R2 Referensi Spesies 

lnW=-2.246+2.482*ln(D) 0.98 Anggreani (2011) Ctenolophon parvifolia  

Madhuca sp. 

Palaquium sp. 

W=0.459*D^1.364 0.92 Salim (2005) Eugenia sp. 

Ploiarium alternifolium 

Schima wallichii  

Syzgium longifolium 

Syzygium longifolium 

lnW=-1.861+2.528 * ln(D) 0.99 H Krisnawati et al. (2012) Dipterocarpus coriaceus 

Cratoxylum arborescens 

Cratoxylum sp. 

Diospyros macrophylla 

Dipterocarpus crinitus 

Eugenia sp. 

Litsea sp. 

Tristania obovata 

Tristania sp. 

ln(W)=-2,59+2,6 lnD 0.95 Hashimoto et al. (2004) Artocarpus anisophyllus 

Artocarpus sp 

W=0.0726*D^2.378 0.98 I Heriansyah et al. (2012) Cratoxylum arborescens 

Quercus benneti 

Shorea balangeran 

Shorea sp. 

VT=0,000295 D^2,3 0.99 Istomo (2006) Gluta renghas 

W=0.070*D^2.58 0.97 Wicaksono (2004) Acacia mangium 

W=0,153108 D^2,40 0.98 Widyasari (2010)  Dialium sp 

Acacia mangium 

Alstonia scholaris  

Alstonia sp 

Baccaurea bracteata 

Baccaurea dulcis 

Cratoxylum arborescens 

Dialium sp 

Eugenia sp. 

Knema percoriacea 

Knema percoriacea  

Melaleuca leucadendron 

Nephelium sp. 

Quercus benneti 

Scorodocarpus boornensis 

Shorea sp. 
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Model alometrik R2 Referensi Spesies 

Syzgium cf. acutangulum 

Syzgium longifolium 

Syzygium grande (Wight) Walp. 

Syzygium longifolium 
Catatan: seluruh referensi model alometrik dalam tabel terdapat dalam kompilasi alometrik Krisnawati et al (2012) 

 
Analisis statistic untuk menguji signifikansi niilai cadangan karbon per kelas penutupan lahan dilakukan dalam dua 

tahap, yaitu uji ANOVA dan Scheffe Test. Uji annova menunjukkan bahwa secara keseluruhan, nilai rata-rata 

cadangan karbon masing-masing kelas penutupan lahan saling berbeda signifikan (lihat Tabel 14). Pada uji lebih 

lanjut dengan teknik Scheffe Test, ditunjukkan bahwa nilai rata-rata cadangan karbon di masing-masing kelas 

penutupan lahan saling berbeda signifikan (lihat Tabel 15). Oleh karena itu disimpulkan bahwa desain sampling dan 

penghitungan cadangan karbon memadai. 

 

 

7.8.  Ikhtisar Analisis Statistik dari Hasil Analisis Simpanan Karbon Setiap Kelas Vegetasi 
 
Tabel 13. Hasil penghitungan stok karbon di masing-masing kelas penutupan lahan 
 

Strata vegetasi 
Jumlah 

plot 
Stok karbon 

rata-rata (ton C) 

Galat standar 
dari stok karbon 

rata-rata 
Batas kepercayaan 90% 

    
Batas 
Atas 

Batas 
bawah 

Semak 22 13.6 2.6 11.0 16.2 

Semak belukar 13 44.3 6.8 37.5 51.1 

Belukar/hutan regenerasi muda 4 80.0 3.9 76.1 83.9 

 

 
Tabel 14. Hasil uji ANOVA pada nilai cadangan karbon masing-masing kelas penutupan lahan 
 

ANOVA             

Sources SS df MS F hitung P value F tingkat kepercayaan 

Model 20494.08 2.00 10247.04 65.75 0.00 2.55 

Error 3584.65 23.00 155.85       

Total 24078.73 25.00 963.15       

Kesimpulan ANOVA: 
F hitung>F tingkat kepercayaan, maka disimpulkan bahwa nilai rata-rata di semua kelompok berbeda 
signifikan. 
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Tabel 15. Hasil Scheffe Test pada nilai cadangan karbon masing-masing kelas penutupan lahan 
 

Pair Wise Difference 

Type YRF Shrub Bush 

YRF   35.8 66.5 

Shrub    30.7 

Bush       

Scheffe Comparison Values 

Type YRF Shrub Bush 

YRF   14.6 13.1 

Shrub    13.6 

Bush       

Significant Differences 

Type YRF Shrub Bush 

YRF   Yes Yes 

Shrub    Yes 

Bush       

Catatan: 
▪ Jika nilai pari wise difference>scheffe comparison values, maka nilai rata-rata antara kedua kelompok 

tersebut berbeda signifikan. 
▪ Jika nilai pari wise difference<scheffe comparison values, maka nilai rata-rata antara kedua kelompok 

tersebut tidak berbeda signifikan. 
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7.9.  Hasil Inventarisasi Hutan 

 

Tabel 16. Deskripsi fisik kondisi penutupan lahan dalam kajian HCSA 

 

Kelas Tutupan Lahan 

Rata-rata 

Nilai Karbon 

(ton C/ha) 

Deskripsi fisik dari tutupan lahan, seperti campuran species, tipe hutan 

(pionir, regenerasi, primer dll.), distribusi diameter, indeks struktural, 

indikator kedewasaan, dll. 

Semak 11.7 

Semak ditemukan berupa lahan-lahan yang pernah dikelola untuk 

penambangan dan telah ditinggalkan. Suksesi vegetasi alami pada lahan-

lahan ini masih berada pada tahap awal. Semak didominasi ilalang 

(Pennisetum polystachyon), resam (Dicranoptenis), dan pakis 

(Stenochlaena palustris). Beberapa jenis semai pohon juga ditemukan di 

kelas penutupan lahan semak di lokasi kajian, yaitu ubar (Syzygium sp), 

gerunggang (Cratoxylum sp), dan keranji (Dialium sp). 

Semak belukar 38.6 

Semak belukar ditemukan pada area bantaran sungai. Kelas penutupan ini 

terbentuk dari suksesi vegetasi setelah terbuka karena kebakaran dan 

pembukaan oleh masyarakat. Species dominan yang di semak belukar 

adalah karet (Hevea brasiliensis). Tinggi tegakan tidak lebih dari 3 meter. 

Belukar/hutan 

regenerasi muda 
82.5 

Belukar di lokasi kajian merupakan area yang mengalami suksesi vegetasi 

alami setelah terjadi kebakaran pada tahun 2016. Indikasi suksesi 

teridentifikasi dari komposisi jenis pohon dominan yang terdiri dari jenis-

jenis pioneer, yaitu mahang (Macaranga mainganyii), medang (Lisea sp.), 

dan gerunggang Cratoxylum arborescens). Merupakan satu-satunya kelas 

penutupan lahan yang memiliki vegetasi pohon dengan tinggi kanopi lebih 

dari 3 meter. 
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8. Klasifikasi Tutupan Lahan 
8.1. Peta Tutupan Lahan yang Dilengkapi Dengan Judul, Tanggal, Legenda, dan beberapa patch 

hutan yang teridentifikasi.  
 

 
Gambar 18. Klasifikasi penutupan lahan final di Areal Izin Lokasi PT HPD 
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9. Hasil Patch Analysis 
9.1.  Hasil dan (Decision Tree) (termasuk pre-RBA and hasil RBA) 

 

Tabel 17. Perhitungan Patch Analysis Area HCS 

 

Nomer 

Patch 

Total area 

(ha) 

Luas Inti 

(ha) 

Prioritas (Prioritas 

Tinggi, Prioritas 

Menengah dan 

Prioritas Rendah) 

Deskripsi dari hasil Decision Tree 

#1 18.1 1.4 Rendah 

Low Prioirity HCS Patch ditentukan sebagai 

konservasi HCS karena berjarak <100 m dengan area 

HCV 

#2 2.2 - - 

Area bertutupan non HCS ditentukan sebagai 

konservasi karena menghubungkan area HCS dengan 

HCV 

 

 

 
Gambar 19. Patch HCS dan konservasi di Areal Izin Lokasi PT HPD 
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9.2.  Komentar Mengenai Hasil (Decision Tree) 
 

Hanya terdapat satu patch HCS dengan prioritas rendah di Areal Izin Lokasi PT HPD (lihat Gambar 15). Namun 

demikian, karena berjarak <100 m dengan area HCV, patch HCS tersebut ditetapkan untuk tata guna konservasi 

dengan tambahan area non HCS yang menghubungkan patch tersebut dengan area HCV (lihat Gambar 15). 

Meskipun nilai keanekaragaman hayati tidak teridentifikasi dan tidak terdapat koneksi langsung, patch HCS dengan 

prioritas rendah tersebut dipertimbangkan sebagai area yang dapat mendukung keamanan dan ketersediaan 

habitat bagi keanekaragaman hayati (HCV 1) yang teridentifikasi di area HCV yang terhubung dengannya. 
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10.  Rencana Penggunaan Lahan Indikatif (Land Use Indicative) 
10.1.  Ringkasan dari Hasil Akhir Verifikasi Lapangan (Jika Dibutuhkan) 
 

Verifikasi dan penandaan batas area konservasi (HCV dan HCS) di Areal Izin Lokasi PT HPD perlu dilakukan sebagai 

tindak lanjut awal dari hasil kajian HCV dan HCSA. Verifikasi dan penandaan batas diperlukan untuk (i) 

menanggulangi ancaman actual dan (ii) menghindari ancaman potensial terhadap area konservasi (lihat ringkasan 

HCV), serta (iii) mengidentifikasi dan menentukan batas pengelolaan dan pemantauan area konservasi. 

 
 

10.2.  Peta SKT Final 
 

 
Gambar 20. Tata guna lahan konservasi terintegrasi indikatif di Areal Izin Lokasi PT HPD 
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10.3.  Itkhisar Kegiatan Pengelolaan Dan Pemantauan Konservasi Hutan Untuk Dimasukkan Dalam 

Rencana Konservasi Dan Pengembangan (Penggunaan Lahan) 
 

Pengelolaan dan pemantauan area konservasi disusun secara terintegrasi. Khusus pada patch HCS yang ditetapkan 

dalam tata guna konservasi, pengelolaan dan pemantauannya mengacu pada sub-komponen ancaman kehilangan 

tutupan hutan, kebakaran lahan, dan perburuan satwa (lihat matriks rencana pengelolaan dan pemantauan pada 

Bagian Ringkasan HCV). 

 
 

10.4.  Daftar kegiatan yang masih harus dilakukan sebelum rencana konservasi dan pembangunan 

dapat diselesaikan 
 

▪ Sosialisasi dengan masyarakat sekitar mengenai tata guna lahan konservasi indikatif di Areal Izin Lokasi PT 

HPD. 

▪ Sosialisasi dengan masyarakat mengenai pengelolaan dan pemantauan area konservasi. 

▪ Integrasi fungsi pemantauan dan penanggulangan dini kebakaran dengan standard operasional 

pemeliharaan dan pemanenan di area tanaman. 

▪ Delineasi dan demarkasi area kosnervasi untuk menjaga area tersebut dalam proses pengembangan area 

baru, perambahan hutan, dan ancaman lainnya. 

▪ Integrasi rencana pengelolaan dan pemantauan area konservasi dengan SOP perkebunan. 
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Lampiran: Resume anggota tim forest inventory 
 

 

Aulia Bahadhori Mukti. Ahli tanah yang menyelesaikan pendidikan sarjananya di 

departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan – Institut Pertanian Bogor.  

Memulai kariernya sebagai ahli tanah dalam survey tanah untuk kajian-kajian 

kesesuaian lahan untuk pertanian dan perkebunan bersama Institut Pertanian 

Bogor. Sejak tahun 2010 memulai kajian-kajian konservasi lahan gambut, 

identifikasi area-area bernilai konservasi tinggi (HCV) dalam bidang jasa lingkungan, 

penilaian cadangan karbon biomassa, dan analisis GIS. Dalam kajian ini berperan 

dan bertanggung jawab dalam inventarisasi tegakan dan identifikasi tanah. 

Kontak : aulia@aksenta.com 

 

Priyo Dwi Utomo. Lulus sebagai sarjana Geofisika Meteorologi Institut Pertanian 

Bogor (IPB) pada tahun 2015. Kemudian tergabung dalam tim asisten Meteorologi 

Satelit pada tahun 2013 sekaligus masuk ke dalam bagian laboratorium Meteorologi 

dan Pencemaran Atmosfer untuk tugas akhir dengan tema pendugaan cadangan 

karbon berbasis remote sensing. Berpengalaman dalam penghitungan cadangan 

karbon untuk kawasan hutan dengan mengidentifikasi karakteristik spektral pada 

setiap kanal citra satelit. Dalam kajian ini berperan dalam inventarisasi tegakan dan 

analisis GIS & Remote Sensing Specialist untuk memetakan cadangan karbon. 

Kontak: priyo@aksenta.com 

 

Rahmat Darmawan. Lulusan Institut Pertanian Bogor Fakultas Kehutanan 

Departemen Manajemen Hutan pada tahun 2011. Berpengalaman dalam melakukan 

survey potensi pohon, identifikasi kajian HCV, dan kajian karbon. Dalam kajian ini 

bertanggung jawab dalam inventarisasi tegakan, identifikasi jenis tumbuhan, analisis 

vegetasi, dan perhitungan cadangan karbon biomassa. 

Kontak: rahmatdarmawan33@rocketmail.com 

 

Ahmad Syirojudin. Lulusan Institut Pertanian Bogor, Fakultas Kehutanan, 

Departemen Teknologi Hasil Hutan pada tahun 2005. Berpengalaman dalam 

identifikasi Area Konservasi tinggi di bidang sosial, Ekologi, dan jasa lingkungan. 

Dalam kajian ini bertanggung jawab dalam inventarisasi tegakan, identifikasi jenis 

tumbuhan, analisis vegetasi, dan perhitungan cadangan karbon biomassa. 

Kontak: akhmed_xyro@yahoo.com 
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