
 

Summary Report Submitted for HCS 
Approach Peer Review Process 

 

 

 

 

HCS Study Project Title: 

High Carbon Stock Approach Assessment 
PT Agriplus 

 

Company/Organisation: PT Agriplus 

Contact person: Bumitama Gunajaya Agro 

Date: August 2020 

  



Contents 
 

1. Project description .............................................................................................................................. 4 

1.1 Location and size of study area ............................................................................................... 4 

1.2 Overview of proposed plantation development .................................................................... 4 

1.3 Description of surrounding landscape .................................................................................... 5 

1.4 Map of the site within the region ........................................................................................... 6 

1.5 Relevant data sets available.................................................................................................... 6 

1.6 List of any reports/assessments used in the HCS assessment ................................................ 6 

2. HCS assessment team and timeline .................................................................................................... 7 

2.1 Names and qualifications ........................................................................................................ 7 

2.2 Time period for major steps in the study ............................................................................... 8 

3. Community engagement/ FPIC ........................................................................................................... 8 

3.1 Summary of community engagement, FPIC, participatory mapping ...................................... 8 

3.2 Summary of Social Impact Assessment (if any) .................................................................... 13 

3.A Supplemental information provided to peer reviewers ................................................................. 14 

3.3 Full Social Impact Assessment (if any) .................................................................................. 14 

3.4 Details of meetings held and findings ................................................................................... 14 

3.5 Shape files of community land use maps ............................................................................. 15 

4. High Conservation Value assessment ............................................................................................... 16 

4.1 Summary and link to public summary report ....................................................................... 16 

4.A Supplemental information provided to peer reviewers ................................................................. 18 

4.2 Full HCV report ...................................................................................................................... 18 

5. Environmental Impact Assessment ................................................................................................... 19 

5.1 Summary ............................................................................................................................... 19 

5.A Supplemental information provided to peer reviewers ................................................................. 22 

5.2 Full Environmental Impact Assessment (if any) .................................................................... 22 

6. Land cover image analysis................................................................................................................. 22 

6.1 Area of Interest and how it was defined .............................................................................. 22 

6.2 Description of images used for classification ........................................................................ 22 

6.3 Sample image ........................................................................................................................ 23 

6.4 Method of stratification and software used ......................................................................... 25 

6.5 Map of initial vegetation classes, with legend ...................................................................... 27 

6.6 Table of total hectares per vegetation class ......................................................................... 28 



6.7 Summary of which areas are potential HCS forest, subject to further analysis ................... 28 

6.A Supplemental information provided to peer reviewers ................................................................. 29 

6.8 Images, with sufficient resolution to re-do analysis ............................................................. 29 

7. Forest inventory results .................................................................................................................... 29 

7.1 Inventory sample design and plot rational ........................................................................... 29 

7.2 Map indicating plots ............................................................................................................. 30 

7.3 Forest inventory team members and roles .......................................................................... 30 

7.4 Methodology used for forest sampling ................................................................................ 30 

7.5 Methodology used for carbon calculations .......................................................................... 31 

7.6 Indicative photos of each vegetation class ........................................................................... 31 

7.7 Statistical analysis (allometric used, confidence tests, justification) .................................... 33 

7.8 Summary of statistical analysis of carbon stock results per vegetation class ...................... 34 

7.9 Forest inventory results ........................................................................................................ 35 

7.A Supplemental information provided to Peer Reviewers ................................................................ 36 

7.10 Complete forest plot data ..................................................................................................... 36 

8. Land Cover Classification .................................................................................................................. 36 

8.1 Refined land cover map with title, date, legend and any HCS forest patches identified ..... 36 

8.A Supplemental information provided to Peer Reviewers ................................................................ 36 

8.2 Shape files of land cover map ............................................................................................... 36 

9. Patch Analysis Result......................................................................................................................... 37 

9.1 Results of Decision Tree ........................................................................................................ 37 

9.2 Comments on Decision Tree outcome .................................................................................. 38 

10. Indicative Land Use Plan ................................................................................................................. 38 

10.1 Summary of results of final ground verification (if any) ....................................................... 38 

10.2 Final HCS map ....................................................................................................................... 39 

10.3 Overview of forest conservation management and monitoring activities to be included in 

the Conservation and Development (land use) Plan ........................................................................ 39 

10.4 List of activities still to be carried out before Conservation and Development Plan can be 

finalised ............................................................................................................................................. 39 

 

 

  



1. Project description 

1.1 Location and size of study area 

Kajian dilakukan di areal Izin Usaha Perkebunan PT Agriplus (IUP PT AGP). Areal kajian berada di dalam 
wilayah dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Marau dan Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, 
Provinsi Kalimantan Barat. Secara astronomis, areal kajian berada pada 02o 04’ 09” - 002o 04’ 8.6” 
Lintang Selatan dan 110o 36’ 25” - 110o 42’ 38” Bujur Timur. 

Luas IUP PT AGP adalah 6,100 ha. IUP diperoleh PT AGP sejak tahun 2008 melalui Surat Keputusan 
Bupati Ketapang No. 175 tentang penetapan IUP atas tanah untuk pembangunan perkebunan kelapa 
sawit. IUP PT AGP kemudian diperpanjang pada tahun 2009 melalui Surat Keputusan Bupati Ketapang 
No. 417 dan diperpanjang kembali pada tahu 2010 melalui Surat Keputusan Bupati Ketapang No. 436. 
 

1.2 Overview of proposed plantation development 

PT AGP menjadi anak perusahaan Bumitama Agri Ltd. pada April 2017 melalui akuisisi. Sebelum 
akuisisi dilakukan, Bumitama Agri Ltd melakukan kajian dan mitigasi resiko atas dampak akusisi serta 
langkah rencana pengelolaan sebelum melakukan pengembangan perkebunan. Pengembangan 
perkebunan kelapa sawit yang dilakukan mengacu pada komitmen perlindungan lingkungan dan social 
berdasarkan empat pilar kebijakan keberlanjutan (sustanibility policy) BGA group1. 

Pengembangan perkebunan kelapa sawit di areal kajian merupakan rencana ekspansi area tanaman 
kelapa sawit perusahaan dalam area opersionalnya. Berdasarkan kelas penutupan lahannya, terdapat 
51.3 % area tertanam (3,131.9 ha), sedangkan 48.7 % lainnya merupakan area yang dicanangkan 
sebagai area potensial untuk penanaman baru. 

Berdasarkan hasil telaah terhadap tiga citra satelit yaitu, citra satelit Landsat 8 OLI tanggal 27 Februari 
2017 (sebelum akuisisi), citra satelit Landsat ETM+ 7 tanggal 29 Juli 2017 (setelah PT AGP di akusisi 
oleh BGA) dan citra satelit 11 November 2017 (Saat dan setelah kajian HCS dilakukan) tidak terdeteksi 
pembukaan lahan oleh perusahaan.  

Berdasarkan sejarah pemanfaatan lahan, terdapat tiga kelompok masyarakat yang memiliki hak 
pemanfaatan secara turun temurun di areal kajian. Ketiga kelompok masyarakat tersebut telah 
menerima kehadiran perusahaan dan operasinya dengan respon positif melalui sosialisasi dan 
musyawarah yang dilakukan antara masyarakat dan perusahaan. Seluruh lahan yang berada di dalam 
IUP PT AGP merupakan kepemilikan perseorangan, tidak ditemukan kepemilikan lahan secara 
komunal. 

Kesepakatan mengenai tenurial antara masyarakat dan perusahaan telah terbentuk. Hal ini terbukti 
dengan proses kompensasi lahan (GRTT) yang telah selesai pada sebagian lahan masyarakat. Proses 
GRTT berlangsung secara bertahap. GRTT dilakukan sebagai proses awal dari rencana pengembangan 
dan penanaman oleh perusahaan. Proses GRTT kemudian berkembang pada lahan lainnya yang 
direncanakan untuk dikembangkan. 

Kajian HCS Approach dan beberapa kajian lainnya yang merupakan syarat dalam prosedur penanaman 
baru RSPO dilakukan sebagai tahap awal dalam persiapan rencana pengembangan perkebunan kelapa 
sawit PT AGP pada tahun 2016. Verifikasi pemenuhan prosedur penanaman baru oleh perusahaan 
dilakukan berdasarkan citra satelit yang diakuisisi pada tangal 16 Februari 2018 (Citra Satelit Sentinel 

 
1https://www.bumitama-agri.com/page/layout/10/9/sustainability-policy 

https://www.bumitama-agri.com/page/layout/10/9/sustainability-policy


2). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan pembukaan lahan untuk 
penanaman baru hingga kajian HCS Approach diselesaikan. 
 

1.3 Description of surrounding landscape 

Berdasarkan penutupan lahannya, areal kajian berada pada lanskap dengan tutupan hutan yang relatif 
rendah. Areal kajian dan sekitarnya telah beberapa kali mengalami kebakaran besar. Menurut 
masyarakat setidaknya pernah terjadi tiga kebakaran besar yang menyebabkan menurunnya kualitas 
dan luasan hutan di areal kajian dan sekitarnya, yaitu pada tahun 1994, 1997, dan 2004. 

Areal kajian berbatasan langsung dengan tiga konsesi perkebunan kelapa sawit yaitu PT Kencana 
Graha Permai di sebelah Barat, PT Budidaya Agro Lestari di sebelah Selatan serta PT Andes Sawit Mas 
di sebelah Timur. Areal kajian juga dikelilingi oleh pemukiman-pemukiman dan jaringan jalan yang 
massif khususnya di seluruh bagian Selatan areal kajian. Hanya terdapat satu kawasan berpenutupan 
hutan utuh di sekitar areal kajian, yaitu Kawasan Hutan Lindung Gunung Raya yang berbatasan 
langsung di sebelah Utara areal kajian. 

Hutan Lindung Gunung Raya merupakan daerah tangkapan air dan hulu bagi sungai-sungai yang 
melalui areal kajian dan sekitarnya. Hutan lindung tersebut juga berpotensi sebagai habitat utama 
bagi keanekaragaman hayati di wilayah tersebut karena kondisi areanya yang relatif alami dan utuh 
dibandingkan area-area di sekitarnya. Secara lanskap, areal kajian juga berperan sebagai pengendali 
kualitas sungai yang melalui areal kajian dan sebagai kawasan penyangga bagi keanekaragaman hayati 
di kawasan hutan lindung. 

Seluruh wilayah terutama di sebelah Selatan dan Timur areal kajian merupakan wilayah terbangun. 
Terdapat tiga kampung dan satu kecamatan di bagian Selatan areal kajian serta dua kampung dan satu 
kecamatan di sebelah Timur yang berbatasan dengan areal kajian. Selain pemukiman, terdapat tiga 
konsesi perkebunan kelapa sawit yang mengelilingi areal kajian di sebelah Barat, Timur, dan Selatan. 
Seluruh pemukiman di dalam dan di sekitar areal kajian serta perkebunan-perkebunan kelapa sawit di 
sekitar areal kajian terhubung oleh jaringan jalan.  

Dalam konteks ekonomi social, perusahaan-perusahaan di sekitar areal kajian merupakan salah satu 
sumber penghasilan utama masyarakat sebagai pekerja. Ketergantungan masyarakat secara langsung 
terhadap lahan sudah jauh berkurang jika dibandingkan dengan masa lalu pada saat perladangan 
berpindah masih dilakukan.                                                                    
                     



1.4 Map of the site within the region 

 

Figure 1. Location of the PT Agriplus concession 

1.5 Relevant data sets available 

- Batas.shp 
- Batas1km.shp 
- HCV_AGP.shp 
- HCV4_Mata air_shp 
- HCV5_Tembawang_shp 
- HCV6_Keramat_shp 
- HCV6_Makam_shp 
- Citra satelit Landsat 8 OLI 27 Ferbuari 2017 
- Citra satelit Sentinel 2 16 Februari 2018 
- Citra satelit Landsat 7 ETM+ 29 Juli 2017 
- Citra satelit Landsat 8 Oli 10 November 2017 
- Kumpulan model-model alometrik pendugaan biomassa pohon pada berbagai tipe 

hutan di Indonesia (Krisnawati et al, 2012) 
- SOP Komunikasi dan SOP indemnity of planting and area 

 

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

- Laporan HCV Assessment 
- Laporan Verifikasi FPIC 
- Laporan Social Imact Assessment 
- Laporan Analisis Dampak Lingkungan Hidup 



2. HCS assessment team and timeline 

2.1 Names and qualifications 
 

Table 1. HCSA assessment team 

Name Experience and expertise Role 

Bias B Pradyatma HCSA Assessment (registered 
practitioner), carbon stock 
assessment, forest inventory 

Patch analysis decision tree 

Risa D Syarif HCSA Assessment (registered 
practitioner), land use/land cover 
analysis, remote sensing, GIS 
analysis, forest management 

Patch analysis decision tree, land 
cover classification 

Ryan K Pratama HCSA Assessment (registered 
practitioner), carbon stock 
assessment, forest inventory, land 
use/land cover analysis, GIS 
analysis, remote sensing 

Patch analysis decision tree, FPIC 
Study 

Aulia B Mukti Forest inventory, carbon stock 
assessment, soil surveys 

Forest inventory, soil survey 

Priyo D Utomo Forest inventory, GIS analysis and 
remote sensing 

Forest inventory, land cover 
classification 

Ahmad Sirojudin Forest inventory and carbon stock 
assessment 

Forest inventory, land cover 
classification, plant identification 

Rahmat Darmawan Forest inventory and carbon stock 
assessment 

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 Time period for major steps in the study 
 
Table 2. Time period of major steps in the study 

Kajian Waktu 

HCV Assessment Juli-November, 2017 

FPIC Verification Agustus-Maret , 2017 

Social Impact Assessment Agustus-November , 2017 

Forest inventory Agustus, 2017-Januari, 2018 

Analisis dampak lingkungan (Environmental 
Impact Assessment) 

2017 

 

3. Community engagement/ FPIC  

3.1 Summary of community engagement, FPIC, participatory mapping  

Terdapat tiga kelompok masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan lahan di dalam areal kajian, 
yaitu kelompok masyarakat dari Desa Tanggerang, Desa Riam Batu Gading, dan Desa Belaban. 
Berdasarkan data demografi desa, jumlah penduduk di tiga desa tersebut relatif masih jarang/sedikit 
dibandingkan dengan luas desa.  

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat kepemilikan lahan oleh masyarakat dari ketiga desa tersebut 
di seluruh lahan di dalam areal kajian. Namun demikian, tidak semua pemillik lahan memiliki Surat 
Keterangan Tanah (SKT) atas lahan yang dikelolanya. Kepemilikan lahan juga dapat diidentifikasi 
melalui keberadaan tanaman karet dan pohon buah, antara lain pekawai, maluy, teratungan, durian 
langsat, kweni, kapul, satar, mentawa, ketuak, meradu, dahu, kekalik, sibau, bantul, sangi, unjat, 
dukuh, sebangkuy, meradu pauh, belembabuy, mata kucing, Kalimantan, hambaway, kelapa, sungkup, 
dan tengkayau. 

Hasil wawancara dan pengamatan dilapangan, mata pencaharian utama masyarakat Desa Belaban 
dan Desa Riam Batu Gading pada umumnya adalah petani karet, sawit, dan tanaman pangan lainnya. 
Selain itu mata pecaharian lainnya yaitu pedagang, pegawai perusahaan perkebunan, dan pegawai 
PNS/honorer. Sedangkan mata pencaharian utama masyarakat Desa Tanggerang yaitu bekerja di 
perusahaan perkebunan dan sisanya sebagai petani karet, sawit, dan pedagang.  

PT AGP telah melakukan sosialisasi sejak perusahaan memperoleh izin lokasi dari pemerintah 
Kabupaten Ketapang pada tahun 2006. Namun demikian, pihak perusahaan tidak memiliki rekaman 
kegiatan proses sosialisasi yang memadai.  

Berdasarkan rekaman sosialisasi, sosialisasi pertama dilakukan di Desa Tanggerang pada tangggal 30 
Januari 2016 yang disampaikan oleh Bapak Sukiman selaku Area Manager PT AGP dan dihadiri 
perangkat Desa Tanggerang serta 14 tokoh masyarakat. Materi yang disampaikan meliputi rencana 
pengembangan kebun kelapa sawit, pola kebun kemitraan, dan persayaratan teknis dan legalitas 
lahan yang dapat dibangun serta kesepakatan nilai kompensasi GRTT. Dalam proses sosialisasi, 
perusahaan juga menyampaikan informasi mengenai dampak keberadaan dan rencana perusahaan 
berdasarkan hasil AMDAL. 



Selanjutnya sosialisasi dilakukan secara bertahap didesa lainnya, dan telah mendapat dukungan 
tertulis dari dua desa sekitar areal kajian yaitu dukungan dari Desa Belaban pada tanggal 2 November 
2014 yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Demung Adat (lihat Gambar 4.3 di laporan). 
Selain itu, dukungan dari Desa Teluk Runjai pada tanggal 4 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala 
Desa, Ketua BPD, dan disetujui oleh Camat Jelai Hulu. Sosialisasi di Desa Tanggerang dilakukan pada 
tanggal 30 Januari 2016 (lihat Gambar 4.4 di laporan). Selanjutnya, kegiatan sosialisasi dilakukan 
secara intensif setelah PT AGP diambil alih (takeover) oleh BGA Group pada 3 April 2017. 

Perusahaan telah melakukan penilaian risiko sisi sosial dan lingkungan. Tahapan penilaian risiko yang 
berkaitan dengan sosial dan lingkungan telah dilakukan pada saat kajian AMDAL. Selanjutnya, setelah 
PT AGP di akuisisi oleh BGA Group, PT AGP melakukan kegiatan analisis dampak sosial (social impact 
assessment) untuk mengetahui baseline sosial dari desa-desa sekitar areal kajian. 

PT AGP telah membuat peta partisipatif mengenai kepemilikan lahan dan batas-batasnya didesa-desa 
tertentu. Hal ini dilakukan untuk memastikan dan memetakan batas-batas lahan yang dimiliki oleh 
masyarakat, untuk menghindari klaim pada saat pembebasan lahan. Pemetaan partisipatif dilakukan 
oleh PT AGP bekerja sama dengan tim Satlak desa untuk proses-proses identifikasi, pengukuran, dan 
verifikasi lahan.                      

Berdasarkan hasil verifikasi FPIC, diketahui bahwa masyarakat merespon positif kehadiran dan 
rencana perusahaan. Proses negosiasi, kesepakatan, dan pembuatan keputusan oleh masyarkat telah 
dilakukan dengan memenuhi prinsip FPIC. Masyarakat telah mengetahui potensi dampak baik 
maupun buruk dari keberadaan dan rencana perusahaan. Seluruh masyarakat setuju untuk 
melepaskan lahan yang direncanakan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit perusahaan 
sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh masyarakat dan perusahaan. 

Hasil dari pemetaan partisipatif yaitu masih terdapat lahan yang dikelola masyarakat di dalam lokasi 

kajian. Lahan-lahan masyarakat teridentifikasi di area yang belum tertanam kelapa sawit oleh PT AGP. 

Kepemilikan terbentuk dengan pemanfaatan berupa perladangan dan kebun campuran (agroforest). 

Lahan yang telah dimiliki/dikelola ditandai dengan adanya pohon-pohon buah, serta tanaman utama 

yang dikelola oleh masyarkat adalah karet. Selain itu, hasil pemetaan partisipatif juga menghasilkan 

lokasi-lokasi area keramat, makam, mata air, dan tembawang yang dilindungi oleh masyarakat, serta 

area berhutan yang ditinggalkan cukup lama di dalam lokasi kajian. Hasil pemetaan partisipatif tersaji 

pada Figure 2. 

 



 

Figure 2. PM result 

Tanaman karet dan buah-buahan yang mencirikan ladang masyarakat terdapat di seluruh area belum 
tertanam di areal kajian. Meskipun tidak semua lahan-lahan tersebut masih dikelola oleh masyarakat, 
kepemilikan atas lahan-lahan masih melekat kepada masyarakat yang pernah mengelola lahan 
tersebut. Sebagian masyarakat telah membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai bukti legal atas 
kepemilikan lahan. 

Masyarakat yang memutuskan mempertahankan lahannya dilatarbelakangi oleh produktivitas lahan 
yang telah dikelolanya. Lahan yang ditanami kelapa sawit dengan produktivitas tinggi cenderung tidak 
dilepas, terlebih jika lahan tersebut memiliki akses yang mudah dijangkau. Lahan tersebut menjadi 
salah satu sumber pendapatan utama. 

Keputusan masyarakat untuk melepaskan lahan sangat bergantung pada beberapa faktor, yaitu harga 
komoditas yang ditanam pada lahan tersebut, aksesibilitas, dan tingkat keperluan uang. Latar 
belakang utama masyarakat dalam melepaskan lahannya adalah aksesibilitas, dimana adanyata 
keterbatasan transportasi bagi masyarakat dalam menjangkau lahan baik untuk proses pengelolaan 
lahan maupun proses panen hasil dari lahannya. Dengan melepaskan lahan, masyarakat mendapatkan 
nilai kompensasi atas lahannya serta lahan plasma yang akan dikelola bersama perusahaan sebagai 
sumber pendapatan baru. 
 
Jika menggunakan alokasi ketahanan pangan adalah 0.5 ha per orang (HCSA Toolkit Module 5), maka 
lahan yang harus dialokasikan untuk ketahanan pangan 3 desa tersebut yaitu 3,052 ha, luas ini jauh 
lebih kecil dari luas sisa lahan masyarakat (17,845.8 ha) untuk sumber penghidupan di masa depan 
cukup terjamin (Tabel 3). Di masa depan masyarakat setempat dapat mengandalkan sumber 
penghidupannya dari uang tunai hasil dari kebun sawit dan kebun karet milik sendiri, dan alternatif 
pemasukan uang tunai dari bekerja di perusahaan.  



Table 3. Rekapitulasi kebutuhan food security terhadap sisa lahan masyarakat 

No. Kec/Desa 
Luas 
(ha) 

Jumlah 
Jiwa 

Kebutuhan Food 
Security (ha)* 

Lahan masyarakat 
overlap dengan 

IUP PT AGP (ha)** 

Sisa Lahan 
Masyarakat 

(ha) 
 

Kecamatan Marau  

1 
Desa 
Belaban 

25,198 2,484 1,242 4,286.9 20,911.1  

2 
Desa Riam 
Batu 
Gading 

13,030 1,680 840 438.4 12,591.6  

Kecamatan Jelai Hulu  

3 
Desa 
Tanggerang 

19,230 1,939 970 1,384.2 17,845.8  

Keterangan: * Kebutuhan food security dihitung dengan rumus: 0.5 ha * jumlah jiwa  
                       ** Analisis luasan menggunakan GIS, dan asumsi seluruh lahan masyarakat  
                         diserahkan kepada PT AGP 
 
Sumber:  

Berdasarkan hasil wawancara dan FGD yang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh 
adat, tokoh pemuda, tokoh wanita serta masyarakat pemilik lahan terhadap pemenuhan prinsip FPIC 
yaitu sebagai berikut : 

 

Free - Bebas. Mengacu pada prinsip ini, wawancara dan FGD dimaksudkan untuk memeriksa dan 
memastikan kehendak masyarakat melepas atau tidak melepas lahan yang mereka garap benar-benar 
atas dasar sukarela, tanpa paksaan, intimidasi, manipulasi maupun rayuan atau iming-iming. Dalam 
FGD yang dilakukan Team Aksenta dengan masyarakat di seluruh desa di wilayah kajian, menyatakan 
bahwa tidak pernah terdapat pemaksaan, ancaman (intimidasi) yang dilakukan oleh perusahaan 
dalam kaitannya dengan sosialisasi dan pembebasan lahan.   

Berdasarkan rekaman (notulen) sosialisasi dan pembebasan lahan, warga masyarakat yang hadir di 
dalam kegiatan sosialiasi, diberi kebebasan mengemukakan pendapat masing-masing. Masyarakat 
diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, apakah melepaskan lahan garapannya untuk 
pembangunan perkebunan kelapa sawit atau tidak. Peserta juga tidak diminta untuk segera membuat 
keputusan pada pertemuan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi memenuhi elemen Free 
dari FPIC.   

Prior - Terlebih Dahulu. Mengacu pada prinsip ini, wawancara dan FGD dimaksudkan untuk 
memeriksa dan memastikan bahwa pihak Perusahaan melakukan sosialisasi, termasuk meminta izin, 
terlebih dahulu kepada masyarakat tempatan sebelum memulai kegiatan operasionalnya. 

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh manajemen PT AGP dimulai tahun 2013 ketika perusahaan 
telah memperoleh Izin Lokasi. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilakukan Perusahaan sebelum 
memulai proses pembebasan lahan dan pembangunan kebun: (i) melakukan pendekatan secara 
personal untuk meminta izin ke desa-desa dan kecamatan di wilayah kajian, (ii) melakukan sosialisasi 
di tingkat kecamatan, (iii) melakukan sosialisasi di tingkat desa, (iv)  melakukan konsultasi publik 
AMDAL, (v) menyelenggarakan sosialisasi secara formal yang mengundang semua pihak yang 
berkepentingan, (vi)  melakukan konsultasi publik berkenaan dengan HCV.  Tahapan - tahapan 
tersebut juga terkonfirmasi dari pengakuan para peserta FGD dan wawancara dengan masyarakat di 
areal kajian. 



Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Perusahaan menghargai partisipasi masyarakat 
sebelum memulai proses pembebasan lahan dan pembangunan perkebunan kelapa sawit, 
sebagaimana dinyatakan oleh Forest People Programme (2008). Jadi dapat disimpulkan bahwa proses 
sosialisasi perusahaan telah memenuhi elemen Prior dari FPIC.   

Informed − Mendapat Cukup Informasi. Mengacu pada prinsip ini, wawancara dan FGD dimaksudkan 
untuk memeriksa dan memastikan informasi apa saja yang telah disampaikan oleh perusahaan kepada 
masyarakat tempatan dalam kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan selama ini. Dilakukan pula 
penilaian apakah informasi-informasi tersebut sudah lengkap, obyektif dan akurat sehingga memadai 
untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk mengambil keputusan dengan baik. 

Informasi yang diberikan oleh PT AGP saat sosialisasi seperti (i) profil perusahaan dan legalitas usaha, 
(ii) lokasi yang akan dibangun kebun sawit, (iii) rencana pembangunan kebun sawit, (iv) profil 
perusahaan dan legalitas usaha, (v) lokasi yang akan dibangun kebun sawit, (vi) rencana pembangunan 
kebun sawit (vii) proses perolehan lahan untuk kebun inti, (viii) kesempatan kerja dan peluang usaha, 
dan (ix) kemitraan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan oleh 
Perusahaan belum sepenuhnya memenuhi elemen FPIC ini. Hal demikian wajar saja karena proses 
sosialisasi masih berlangsung dan perusahaan berencana tetap menyampaikan informasi yang relevan 
sesuai perkembangan tahapan pembangunan kebun.  

Consent - Keputusan Menerima atau Menolak. Mengacu pada prinsip ini, wawancara dan FGD 
dimaksudkan untuk memeriksa dan memastikan bahwa masyarakat menyatakan persetujuan atau 
penolakannya untuk melepaskan lahan kepada perusahaan untuk dibangun menjadi perkebunan 
kelapa sawit didasarkan pada pengetahuan yang cukup mengenai kemungkinan risiko yang akan 
dihadapi dan manfaat yang akan diperoleh.  

Pada saat melakukan sosialisasi, perusahaan memberikan kebebasan untuk menentukan pilihan 
apakah warga masyarakat akan melepaskan lahan mereka atau tidak. Masyarakat pada dasarnya 
menyetujui kehadiran perusahaan dan tidak menolak perusahaan perkebunan sawit, tetapi belum 
semua masyarakat di areal kajian bersedia untuk melepaskan lahan, karena menunggu kepastian dari 
perusahaan mengenai besarnya nilai GRTT.  

Masyarakat yang melepaskan lahannya sudah mendapatkan GRTT dengan nilai yang disepakati oleh 
kedua belah pihak, sementara yang belum melepaskan lahan garapan, perusahaan masih terus 
melakukan proses pendekatan, sosialisasi, dan negosiasi.   

Sosialisasi pengelolaan kawasan konservasi dan penggunaan lahan oleh perusahaan kepada 

masyarakat akan dibuat secara formal dalam kesepakatan tertulis setelah kajian HCSA ini dilakukan 

(setelah melalui peer review). Hal ini dilakukan agar area-area konservasi yang berada di lahan 

masyarakat dapat teridentifikasi dan dipetakan, serta membangun kesepakatan dengan segala 

persyaratan dalam pengelolaan dan pemantauan partisipatif dan menyepakati mekanisme segala 

keluhan atau sengketa antar pihak.  

Selain itu, dalam sosialisasi akan disampaikan implikasi jika terdapat area konservasi di lahan 

masyarakat dan pemberian opsi apabila lahan mereka akan ditetapkan menjadi area konservasi atau 

dikeluarkan dari area konservasi. Kesepakatan secara formal melalui beberapa proses, yaitu 

sosialisasi, negosiasi, pengecekan lapangan (delineasi dan demarkasi), dan pengelolaan dan 

pemantauan secara kolaboratif yang bertujuan untuk merampungkan area rencana tata guna lahan 

(ICLUP) secara definitif. 



3.2 Summary of Social Impact Assessment (if any) 

Secara umum, kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit direspon secara positif oleh 
masyarakat. Respon positif masyarakat meliputi harapan akan kesempatan kerja, peningkatan human 
capital dan peningkatan financial capital masyarakat. Meskipun demikian, kehadiran perusahaan juga 
diiringi dengan potensi dampak negatif bagi masyarakat dan resiko sosial. 

Dampak negatif yang timbul dari hadirnya perusahaan terdiri atas berkurangnya natural asset berupa 
lahan masyarakat karena dikelola oleh perusahaan, kerusakan jalan akibat mobilitas dalam 
pengelolaan perkebunan, dan masalah sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat. 
Meskipun demikian, ketiga kelompok dampak negatif tersebut dapat dikelola dan dimitigasi dengan 
menyesuaikan pola pengelolaan perkebunan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.  

Pada dasarnya masyarakat tidak bersifat antipati pada kelapa sawit dan perusahaan sebagai alternatif 
sumber pendapatan masyarakat. Terkait dengan penyerahan lahan kepada perusahaan, keputusan 
masyarakat berdasar pada motif ekonomi. Terdapat masyarakat yang setuju melepaskan lahan karena 
aksesibilitas lahan yang sulit dan harga komoditi yang rendah, sedangkan latar belakang pemilik lahan 
lainnya yang tidak melepaskan lahan antara lain adalah produktivitas dan aksesibilitas lahan yang 
tinggi pada lahan yang telah dikelola secara mandiri serta keinginan untuk mempertahankan lahan 
warisan keluarga. 

Potensi masalah sosial terlihat pada hubungan perusahaan dengan Masyarakat Belaban. Menurut 
masyarakat, terdapat individu dari perusahaan yang kurang memiliki tata karma pada saat berada di 
sekitar masyarakat. Hal tersebut dipandang sebagai sikap kurang menghormati masyarakat, terutama 
secara adat di masyarakat Belaban. 

Selain itu, pernah terdapat ketidaksepahaman antara perusahaan dan Dewan Adat Desa Belaban. 
Pernah terjadi persilisihan antara salah seorang karyawan yang berdomisili Desa Belaban dengan 
perusahaan. Perusahaan pernah menindak hukum karyawan tersebut karena melakukan pelanggaran. 
Menurut dewan adat, sebaiknya masalah tersebut diselesaikan di tingkat adat terlebih dahulu, 
sebelum diselesaikan secara hukum. 

Kedua isu dan potensi masalah antara perusahaan dengan masyarakat Desa Belaban tersebut dapat 
diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Teknik resolusi konflik khusus juga dapat dipertimbangkan 
karena Masyarakat Desa Belaban merupakan masyarakat asli dari Suku Dayak, sehingga pola 
hubungan dan penyelesaian masalah di masa depan dapat diintegrasikan dengan hukum yang berlaku 
secara adat. Hal ini berbeda dengan Desa Tanggerang dan Desa Riam Batu Gading yang komposisi 
masyarakat di dalamnya telah bercampur dengan masyarakat transmigran, sehingga kondisi dan 
situasi sosial di kedua desa tersebut sudah tidak lagi kental dengan adat. 

Terdapat empat stakeholder kunci dari sisi masyarakat. Stakeholder kunci adalah pihak-pihak yang 
secara signifikan berpengaruh dan dipengaruhi oleh kehadiran dan rencana operasional PT AGP, yaitu: 
1).Masyarakat/ Petani/ Pemilik/ Penggarap lahan di dalam areal Izin Lokasi PT AGP; 2). Pihak-pihak 
yang mendukung/menolak kehadiran PT AGP dan yang memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat; 
3). Pemerintah desa (tidak terbatas hanya Kepala desa); 4). Kontraktor yang akan mengerjakan 
pembukaan lahan.  Di samping dari sisi eksternal, terdapat juga pihak dari Perusahaan yang berperan 
kunci yaitu personel-personel yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi Humas dalam proses 
sosialisasi dan perolehan lahan. 

Untuk mengelola dampak sosial, risiko dan isu-isu sosial, pengelolaan harus dilakukan secara strategis 
dan sistematis.  Rekomendasi utama dari hasil kajian ini adalah agar perusahaan menyusun rencana 
pengelolaan sosial (sosial management plan) yang tidak hanya melibatkan finansial tapi juga 
melibatkan interaksi antar anggota perusahaan dengan masyarakat.  



Terdapat beberapa langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam upaya meningkatkan manfaat 
kehadiran perusahaan bagi masyarakat. Berikut garis-garis besar dari rekomendasi yang diusulkan: (i) 
Merumuskan skema kompensasi lahan dan skema kemitraan yang lebih menarik dan lebih 
menguntungkan bagi masyarakat lokal; (ii) Menyusun materi sosialisasi yang komprehensif; (iii) 
Membentuk unit kerja Humas dan memberdayakan personel yang memiliki kapasitas dan kapabilitas 
yang memadai; (iv) Merancang strategi komunikasi dan pendekatan yang efektif berdasarkan hasil 
identifikasi stakeholder; (v) Menerapkan prinsip FPIC dalam berkomunikasi dan bermitra dengan 
masyarakat. 
 

3.A Supplemental information provided to peer reviewers 

3.3 Full Social Impact Assessment (if any) 
Laporan SIA PT Agriplus  

3.4 Details of meetings held and findings 
 
Table 3. Details of meetings held in the SIA in PT AGP 

Hari & Tanggal Kegiatan 

Kamis, 
10-08-2017  

Pengamatan dan wawancara serta pengumpulan data di Dusun Riam Kusik, 
Desa Riam Batu Gading. 

Pengamatan dan wawancara serta pengumpulan data di Dusun Jemayas, Desa 
Belaban 

Jumat,  
11-08-2017  

Pengamatan dan wawancara serta pengumpulan data di Dusun Tanjung, Desa 
Tanggerang 

Wawancara dan pengumpulan data di Dusun Putaran, Desa Belaban 

Sabtu,  
12-08-2017 

FGD dengan karyawan PT AGP 

Kunjungan ke kantor Koperasi “Riam Kepayang Sentosa” (koperasi kemitraan) 
dan wawancara dengan pengurus koperasi. 

Minggu,  
13-08-2017 

FGD dengan tokoh dan warga Desa Belaban, Desa Tanggerang dan Desa Riam 
Batu Gading. 

 

Findings in the SIA in PT AGP 

• Desa Belaban merupakan desa yang masih relatif homogen, penduduknya merupakan 
penduduk asli suku Dayak dengan ikatan adat yang tidak terlalu kuat melekat. Berbeda dengan 
dua desa lainnya yaitu Desa Tanggerang dan Desa Riam Batu Gading, selain berpenduduk lokal 
juga sudah terdapat beberapa transmigran.  

• Keadaan sosial di Desa Tanggerang dan Desa Riam Batu Gading tergolong kondusif. 
Permasalahan sosial terjadi di Desa Belaban, masyarakat adat merasa tidak dihormati karena 



sikap beberapa individu dari pihak perusahaan yang tidak menaruh sikap santun ketika 
melintasi perkampungan. Kondisi ini sebenarnya masalah sederhana, akan tetapi berpotensi 
konflik besar apabila tidak dikelola secepat dan sebaik mungkin. Selain itu, kebijakan 
perusahaan yang mempolisikan karyawan (dari masyarakat lokal) yang telah melakukan 
pelanggaran (tindakan kriminal) juga dianggap sebagai sikap tidak hormat terhadap hukum 
adat setempat. Pemuka adat menginginkan hukum adat menjadi prioritas sebelum “hukum 
positif” yang berlaku. 

• Masyarakat terbuka terhadap komoditas lain sebagai alternatif tanaman karet. Masyarakat 
setempat mendasarkan pada motif ekonomi dalam membuat keputusan.  

• Masyarakat tidak antipati terhadap perkebunan sawit. Adapun masyarakat yang tidak 
melepas lahannya lebih karena pertimbangan ekonomi, lahan yang terbatas serta karena 
mempertahankan lahan sebagai warisan nenek moyang mereka 

• Kehadiran PT AGP berdampak positif terhadap elemen human capital, financial capital, dan 
physical capital tetapi berpotensi dampak negatif terhadap elemen natural capital.  

• Kesediaan masyarakat untuk melepaskan lahan sangat dipengaruhi oleh harga komoditas 
yang ditanam pada lahantersebut, tingkat aksesibilitas terhadap lahan, produktifitas lahan, 
dan kebutuhan ekonomi. Sebagai contoh, Bapak Prapto dari Dusun Jemayas, beliau 
menyerahkan lahannya pada perusahaan karena membutuhkan uang dan tidak mampu 
mengolah lahannya.  Namun Bapak Prapto tidak melepas semua lahannya kepada 
perusahaan, beliau masih memiliki ± 2 Ha lahan di wilayah Divisi 5 Blok J11 yang diolah sendiri 
dan ditanami sawit. Alasan beliau tidak melepas lahan tersebut karena akses yang sangat 
mudah, produktif dan mudah diolah, serta ada harapan hasilnya dapat dinikmati jika diolah 
sendiri untuk berkebun sawit atau lainnya.  

• Dampak negatif akibat pelepasan lahan masyarakat kepada perusahaan berupa: (i) Luas lahan 
masyarakat menyusut (natural asset); (ii). Jalan umum rusak karena mobilitas kendaraan 
besar saat pembukaan lahan dan pengangkutan TBS (Physical Capital); (iii) Pelaporan 
karyawan yang berasal dari Desa Belaban oleh perusahaan kepada pihak kepolisian atas 
pelanggaran yang pernah terjadi dianggap sebuah sikap tidak hormat/ merendahkan terhadap 
hukum adat setempat (Social Capital) 

• Perusahaan menghadapi risiko non tekhnis, yaitu tingginya harapan (over expectation) 
masyarakat terhadap kehadiran perusahaan terkait dengan ketersediaan lapangan kerja dan 
peningkatan perekonomian. Di masa mendatang, jika tidak melakukan pengelolaan yang 
benar dari awal, Perusahaan berpotensi menghadapi kekecewaan masyarakat akibat over 
expectation terhadap hadirnya Perusahaan di desa setempat. 

• Berdasarkan tahapan pengelolaan kebun sawit dan kondisi sosial, ada empat pihak key 
stakeholder yaitu: (i) Masyarakat/ Petani/ Pemilik/ penggarap lahan di dalam areal IUP PT 
AGP; (ii) Pihak-pihak yang mendukung dan menyerahkan serta tidak menyerahkan lahan, (iii) 
Pemerintah desa  (bukan hanya Kepala desa); (iv) Kontraktor yang akan mengerjakan 
pembukaan lahan 

 

3.5 Shape files of community land use maps 

- Lahan ladang masyarakat: Agroforest_shp 
- Titik lokasi keramat: Keramat_shp 
- Titik lokasi makam: Makam_shp 
- Titik lokasi mata air: mata air_shp 
- Titik lokasi tembawang: Tembawang_shp 
- LandUse_shp 

 

 



4.  High Conservation Value assessment 

4.1 Summary and link to public summary report 
 

Terdapat enam tipe HCV, yaitu HCV 1, HCV 2, HCV 3, HCV 4, HCV 5, dan HCV 6. Area bernilai HCV 1 
berupa areal berhutan di perbukitan dan bantaran sungai yang merupakan habitat dan koridor spesies 
RTE. Area HCV 2 merupakan bagian dari lanskap hutan lindung Gunung Raya. Area HCV 3 merupakan 
area berhutan dan belukar sebagai ekosistem dataran rendah Dipterocarpa yang termasuk dalam 
kategori ekosistem langka. Area HCV 4 berupa bukit berlereng terjal yang masih bervegetasi 
alami/semi-alami, termasuk 6 mata air yang dijumpai di areal perbukitan; serta aliran sungai dan 
bantaran sungai. Area HCV 5 berupa mata air dan sungai yang dimanfaatkan masyarakat sebagai 
sumber air. Area HCV 6 berupa tembawang, tempat keramat, dan makam yang bernilai kultural dan 
sejarah. 

Table 4. HCV area and HCVMA in PT AGP (updated using satisfactory HCV data) 

ID Deskripsi 

Luas (ha)* 

HCVMA 

No Go Area 

HCVMA 

Go Area 

1 Sungai Langsat dan sempadannya (lebar 30 m) 0.8 - 

2 Areal belukar di Perbukitan Kalanglampung – Semerumbung  45.3 - 

2a 
Area yang tumpang tindih dengan kawasan HL Gunung Raya; Buffer 

zone 500 m sebagai HCVMA Go Area 
64.0 190.5 

3 Sungai Sanawansik dan sempadannya (lebar 30 m) 22.7 - 

4 Sungai Air Putih dan sempadannya (lebar 50 m) 66.7 - 

5 Sungai Depatut dan sempadannya (lebar 30 m) 5.7 - 

6 Sungai Sementabang dan sempadannya (lebar 30 m) 8.4 - 

7 

Areal berhutan di Perbukitan Limau Tupai - Sembelayang; termasuk 

keberadaan mata air Senggraha, Riam Kekalap, dan Unak Pulang 

(lebar buffer 200 m) 

840.2 - 

8 Sungai Sentabik dan sempadannya (lebar 30 m) 22.2 - 

9 Sungai Sengabang dan sempadannya (lebar 30 m) 34.6 - 

10 Sungai Kampak dan sempadannya (lebar 30 m) 25.1 - 

11 Areal berhutan di Bukit Betung 49.1 - 

12 Sungai Panyangkauan dan sempadannya (lebar 30 m) 11.5 - 

13 Sungai Bepinsang dan sempadannya (lebar 30 m) 12.3 - 

14 
Sungai Sepupuan dan sempadannya (lebar 50 m); area ini juga 

tumpang-tindih dengan kawasan HL Gunung Raya 
38.5 - 

15 
Sungai Sejelemuan dan sempadannya (lebar 30 m); area ini juga 

tumpang-tindih dengan kawasan HL Gunung Raya 
2.7 - 

16 Areal semak belukar di Bukit Batu Manunggul 31.3 - 



ID Deskripsi 

Luas (ha)* 

HCVMA 

No Go Area 

HCVMA 

Go Area 

17 
Area yang tumpang-tindih dengan kawasan HL Gunung Raya; Buffer 

zone 500 m sebagai HCVMA Go Area 
201.1 171.4 

18 Areal keramat yang tersebar di 7 lokasi 14.5 - 

19 Tembawang yang tersebar di 42 lokasi 108.2 - 

20 Makam yang tersebar di 24 lokasi 7.8 - 

Total luas HCVMA (ha) 1,612.6 361.8 

Luas areal Izin Lokasi PT AGP (ha)** 6,109.6 6,109.6 

Persentase luas HCVMA terhadap Izin Lokasi (%) 22,2 5,9 

Keterangan: * luas kumulatif **Luas GIS 

 
Figure 2. HCV area in PT Agriplus 

 

Rekomendasi Pengelolaan HCV 

• Pengukuhan area HCV, termasuk delineasi dan demarkasi 

• Mengembangkan organisasi untuk mengelola area HCV, termasuk staf khusus dan SOP 

• Penyadartahuan kepada masyarakat dan pelatihan kepada staf/karyawan tentang mitigasi 
konflik satwa liar  

• Pengayaan vegetasi di areal bukit yang menjadi habitat spesies RTE dan daerah tangkapan air 

• Pembuatan sediment trap/ gully plug di alur-alur aliran atau cabang sungai 



• Pemasangan sign board larangan pemakaian bahan kimia di bantaran sungai dan melakukan 
sosialisasi kepada karyawan penyemprotan 

• Sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai keberadaan dan fungsi penting bukit, sungai 
dan bantaran sungai 

• 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 area HCV untuk 
menghindari terjadinya over-clearing 

• Supervisi pembukaan lahan serta melibatkan key stakeholder secara partisipatif, terutama jika 
pembukaan lahan dilakukan di sekitar area HCV 5 dan HCV 6 

• 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) 

• Pembentukan satuan tugas mitigasi dan penanggulangan kebakaran lahan yang didukung 
dengan pelatihan dan sarana 

• Sosialisasi tentang bahaya kebakaran dan pemasangan sign board terkait kebakaran lahan 
 

Rekomendasi Pemantauan HCV 

• Memeriksa kualitas air secara berkala (minimal 6 bulan sekali) di titik-titik pemantauan air 
(inlet-outlet sungai); pemeriksaan dilakukan baik secara visual maupun uji laboratorium 

• Mendokumentasikan sosialisasi dengan stakeholder terkait 

• Secara berkala (minimal sebulan 1 kali), memantau batas-batas area HCV  

• Mendampingi kontraktor LC dan mendokumentasikan proses pembukaan lahan 

• Memantau pertumbuhan vegetasi (% tumbuh) 

• Mengukur tingkat sedimentasi di lokasi pemantauan kualitas air 

• Memonitor kondisi fisik bangunan sipil teknis 

• Mencatat jumlah kejadian kebakaran yang dilengkapi dengan dokumentasi dan berita acara 

• Berkoordinasi dengan pemerintah, baik tingkat lokal maupun daerah, untuk mitigasi 
kebakaran hutan dan lahan 

• Melakukan patroli secara reguler pada saat musim kemarau, yaitu pada bulan Juli-September 
 

4.A Supplemental information provided to peer reviewers 

4.2 Full HCV report 
Laporan HCV PT Agriplus 

 

 

 

 

 

 

 



5. Environmental Impact Assessment 

5.1 Summary 
 
Table 5. Summary of the Amdal/EIA in PT AGP 

Hasil kajian Amdal yang telah disetujui 

No Sumber dampak penting 
Jenis dampak penting hipotetik (isu 

pokok) 

Tahap persiapan/pra konstruksi 

1 Perencanaan dan sosialisasi 
• Dinamika sikap dan persepsi 

masyarakat 

2 
Pembuatan batas dan pembebasan 
lahan 

• Dinamika sikap dan persepsi 
masyarakat 

• Konflik sosial 

• Penambahan pendapatan masyarakat 

• Perubahan perilaku masyarakat 

Tahap konstruksi 

1 Rekrutmen tanaga kerja 

• Dinamika sikap dan persepsi 
masyarakat 

• Kesempatan kerja dan berusaha 

• Penambahan pendapatan masyarakat 

2 Mobilisasi peralatan 

• Penurunann kualitas udara ambien 

• Peningkatan kebisingan 

• Perubahan tingkat kesehatan dan 
kecelakaan kerja 

3 Pembukaan dan pematangan lahan 

• Terganggunya kawasan hutan lindung 

• Terganggunya kawasan hutan produksi 

• Penurunan kualitas udara ambien 

• Peningkatan kebisingan 

• Perubahan kesuburan tanah 

• Penurunan kelimpahan dan 
keanekaragaman jenis flora, fauna, dan 
biota air 

• Peningkatan laju erosi dan sedimentasi 

• Penurunan kualitas air permukaan 

• Perubahan tingkat kesehatan dan 
kecelakaan kerja 

4 Pembangunan sarana dan prasarana 

• Penurunan kualitas udara ambien 

• Peningkatan kebisingan 

• Perubahan kesuburan tanah 

• Perubahan tingkat kesehatan dan 
kecelakaan kerja 

5 
Pembibitan dan penanaman kelapa 
sawit 

• Perubahan kesuburan tanah 

• Munculnya hama dan penyakit 
tanaman 

6 
Pemeliharaan tanaman belum 
menghasilkan 

• Penurunan kualitas air permukaan 

• Perubahan kesuburan tanah 



• Perubahan tingkat kesehatan dan 
kecelakaan kerja 

7 
Pembangunan unit pengelolaan hasil 
perkebunan kelapa sawit 

• Penurunan kualitas udara ambien 

• Perubahan kesuburan tanah 

• Perubahan tingkat kesehatan dan 
kecelakaan kerja 

Tahap Operasi 

1 Rekrutmen tenaga kerja 

• Dinamika sikap dan persepsi 
masyarakat 

• Kesempatan kerja dalam berusaha 

• Konflik sosial 

• Penambahan pendapatan masyarakat 

2 Pemeliharaan tanaman menghasilkan 

• Perubahan kesuburan tanah 

• Perubahan tingkat kesehatan dan 
kecelakaan kerja 

• Munculnya hama dan penyakit 
tanaman 

3 
Pemanenan dan pengangkutan TBS dari 
kebun ke pabrik 

• Penurunan kualitas udara ambien 

• Peningkatan kebisingan 

• Dinamika sikap dan persepsi 
masyarakat 

• Konflik sosial 

• Kesempatan kerja dan berusaha 

• Penambahan pendapatan masyarakat 

4 
Proses pengolahan TBS menjadi CPO 
dan PK serta penanganan limbahnya 

• Penurunan kualitas udara ambien 

• Peningkatan kebisingan 

• Penurunan kualitas air permukaan 

• Perubahan tingkat kesehatan dan 
kecelakaan kerja 

5 Pendistribusian produk CPO dan PK 

• Penurunan kualitas udara ambien 

• Peningkatan kebisingan 

• Dinamika sikap dan persepsi 
masyarakat 

• Kesempatan kerja dan berusaha 

• Penambahan pendapatan masyarakat 

Pasca Operasi 

1 Pelepasan tenaga kerja 

• Berkurangnya kesempatan kerja dan 
berusaha 

• Berkurangnya pendapatan masyarakat 

• Konflik sosial 

• Dinamika sikap dan persepsi 
masyarakat 

2 Demobilisasi peralatan 

• Penurunan kualitas udara ambien 

• Peningkatan kebisingan 

• Perubahan tingkat kesehatan dan 
kecelakaan kerja 

3 Reboisasi 
• Perubahan kualitas udara ambien 

• Perubahan iklim mikro 

• Peningkatan kesuburan tanah 



• Peningkatan kelimpahan dan 
keanekaragaman flora dan fauna 

4 Penyerahan aset 

• Perubahan pola kepemilikan lahan 

• Perubahan pola pengelolaan lahan 

• Konflik sosial 

• Dinamika sikap dan persepsi 
masyarakat 

5 Penanganan tanaman eks kebun 

• Penurunan kualitas udara ambien 

• Peningkatan kebisingan 

• Perubahan iklim mikro 

• Peningkatan laju erosi dan sedimentasi 

• Perubahan kesuburan tanah 

 

Pernyataan Kebijakan Lingkungan Perusahaan 

• Menggunakan sistem, metode, peralatan, dan bahan yang mempunyai dampak negatif 
minimal bagi lingkungan 

• Melaksanakan dan memenuhi ketentuan-ketentuan dokumen lingkungan (Amdal) 

• Melakukan prosedur tanggap darurat bagi kegiatan yang berpotensi menimbulkan 
kecelakaan lingkungan 

• Menggunakan potensi sumberdaya manusia yang ada di sekitar lokasi rencana kegiatan 
sebagai tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi pekerjaan 

• Memanfaatkan potensi daerah, sehingga kehadiran kegiatan perkebunan kelapa sawit PT 
AGP dapat mendorong munculnya kegiatan dan/atau usaha lainnya 

• Perusahaan akan berupaya menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di 
bidang lingkungan yang berlaku. 

• Perusahaan berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan secara berkelanjutan dalam bentuk mencegah, menanggulangi, dan 
mengendalikan dampak lingkungan. 

 

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) 

Pengelolaan lingkungan hidup di operasional PT AGP akan dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: 

1. Pendekatan teknologi 
Pendekatan teknologi yang ekonomis, tepat guna, dan berhasil guna agar pengelolaan perkebunan 

perusahaan dapat berjalan secara lestari dan menjamin kelestarian lingkungan. 

2. Pendekatan sosial ekonomi 
Pendekatan sosial ekonomi dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi sumberdaya sosial dan 

ekonomi masyarakat dalam menanggulangi dampak negatif kegiatan perusahaan. 

3. Pendekatan kelembagaan 
Pendekatan kelembagaan dimaksudkan sebagai upaya memanfaatkan kelembagaan yang ada, 

sehingga terwujud pengelolaan lingkungan yang sinergis dan kolaboratif. 

 

 



5.A Supplemental information provided to peer reviewers 

5.2 Full Environmental Impact Assessment (if any) 

Laporan Analisis Dampak Lingkungan Hidup PT Agriplus 
 
 

6. Land cover image analysis      

6.1 Area of Interest and how it was defined 
 

Kajian dilakukan terhadap Areal IUP PT AGP dan area di sekitarnya sejauh 1 km dari batas Areal IUP 
PT AGP. Sebagian besar penutupan lahan di AOI merupakan tanaman kelapa sawit milik PT AGP dan 
lahan garapan milik masyarakat yang diklasifikasi sebagai agroforest. Terdapat area berpenutupan 
hutan di dalam AOI yang terdiri atas area berpenutupan hutan di perbukitan di dalam Areal IUP PT 
AGP dan area berpenutupan hutan yang termasuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung di sebelah Utara 
Areal IUP PT AGP.  
 

6.2 Description of images used for classification 

Terdapat lima citra satelit yang digunakan dalam kajian ini. Citra satelit Landsat 8 dengan tanggal 
akuisisi 16 Juni 2016, 27 Februari 2017, 10 November 2017, citra satelit Landsat 7 tanggal 29 Juli 2017.  
Citra Juni 2016 dan Februari 2017 adalah dua citra satelit pertama yang digunakan dalam kajian. Kedua 
citra satelit tersebut digunakan sebagai acuan dalam studi pendahuluan, survey lapangan, dan analisis 
penutupan lahan serta analisis patch. Meskipun memiliki penutupan awan <20%, kedua citra satelit 
tersebut memiliki daerah penutupan lahan yang berbeda, sehingga penggunaannya saling melengkapi 
dalam analisis. 

Citra Satelit Sentinel 2 dengan tanggal akuisisi 16 Februari 2018 adalah citra satelit ketiga yang 
digunakan sebagai alat verifikasi atas pemenuhan kajian HCS Approach dan prosedur penanaman baru 
oleh perusahaan. Citra satelit ini memiliki tutupan awan <20%, namun demikian, citra satelit ini 
dianggap memadai sebagai alat verifikasi. Tidak ditemukan pertambahan luas area tanaman kelapa 
sawit perusahaan sejak kajian HCS Approach dan kajian-kajian prosedur penanaman baru RSPO 
dimulai hingga kajian-kajian tersebut selesai. 
 
Citra Landsat 7 bulan Juli 2017 dan Landsat 8 bulan November 2017, merupakan citra tambahan untuk 
memastikan Kembali tutupan lahan pada Juni 2017, dimana kedua citra satelit ini memiliki kualitas 
cukup memadai dengan penutupan awan < 20%. Dan dapat melengkapi hasil Analisa pada citra satelit 
sebelumnya.  
 



6.3 Sample image 

 

Figure 3. Satellite imagery Landsat 8; January 16th, 2016 

 
Figure 4. Satellite imagery Landsat 8; February 27th, 2017 



 
Figure 5. Satellite imagery Landsat 7; July 29th, 2017 

 
Figure 6. Satellite imagery Sentinel 2; November 10th, 2017 

 



 
Figure 7. Satellite imagery Sentinel 2; February 16th, 2018 

 

6.4 Method of stratification and software used 

Stratifikasi penutupan lahan dan analisis spasial dilakukan dengan software arcmap 10.1. Stratifikasi 
penutupan lahan awal (initial stratification) dilakukan dengan kombinasi teknit unsupervised 
classification dan interpretasi secara visual. Unsupervised classification terhadap data spectral dalam 
AOI menjadi 17 kelas karakter penutupan lahan dilakukan sebagai tahap awal. Interpretasi secara 
visual kemudian dilakukan untuk mereklasifikasi tujuh belas kelas tersebut menjadi delapan kelas 
penutupan lahan dalam stratifikasi penutupan lahan awal. Delapan kelas penutupan lahan tersebut 
terdiri dari (i) lahan terbuka (bare land), (ii) semak (bushes), (iii) awan (cloud), (iv) bayangan awan 
(cloud shadow), (v) kelapa sawit (oil palm), (vi) belukar (old shrubs), (vii) hutan sekunder (secondary 
forest), dan (viii) semak belukar (shrubs). 

Perbaikan stratifikasi penutupan lahan untuk menghasilkan stratifikasi penutupan lahan final (refined 
land cover interpretation) kemudian dilakukan berdasarkan hasil verifikasi lapangan melalui observasi 
dan analisis vegetasi (forest inventory). Perbaikan stratifikasi dilakukan dengan software yang sama 
dengan kombinasi interpretasi secara visual dan digitasi manual. 
 
Verifikasi tutupan lahan (Ground truthing) dilakukan sebagai dasar untuk melakukan validasi data 

tutupan lahan hasil interpretasi citra satelit. Distribusi titik ground truthing dilakukan dengan cara 

purposive dengan mempertimbangkan kelas tutupan lahan yang diduga memiliki rona citra yang 

berbeda. Selain itu, distribusi titik ground truthing juga difokuskan pada area-area yang belum 

dikunjungi dan belum dilakukan plot inventarisasi. Verifikasi tutupan lahan dilakukan dengan 

menggunakan alat GPS untuk mendata koordinat lokasi dan foto yang diambil dari lima arah yaitu 

utata, selatan, timur, barat, dan ke arah atas (tajuk).  



Klasifikasi penutupan lahan dilakukan dengan teknik unsupervised classification dan dilanjutkan 
dengan koreksi secara visual terhadap kedua citra satelit yang sudah dipersiapkan sebelumnya. 
Penggabungan dua citra dengan teknik mosaik tidak dilakukan untuk menghindari inkonsistensi nilai 
spectral pada kedua citra. Kategorisasi tutupan lahan mengacu pada klasifikasi tutupan lahan SNI yang 
kemudian dikelaskan pada kelas tutupan lahan HCS.  Kategori tutupan lahan disajikan pada Table 6. 
 
Table 6. Kategorisasi tutupan lahan berdasarkan SNI dan Toolkit HCSA versi 1 

No Kelas Tutupan Lahan Definisi SNI *) 
Kelas Tutupan 

Lahan HCS** 

Kelas HCS   

1 Hutan lahan rendah sekunder 

kerapatan sedang-tinggi 

Hutan yang tumbuh dan berkembang di 

habitat lahan kering yang berupa hutan 

dataran rendah, sudah mengalami 

intervensi manusia. Jika kerapatannya 

41%-70% (sedang), > 70% (tinggi) 

Hutan Kerapatan 

Rendah-Sedang 

(HKR, HKS) 

2 Hutan lahan rendah sekunder 

kerapatan rendah 

Hutan yang tumbuh dan berkembang di 

habitat lahan kering yang berupa hutan 

dataran rendah, sudah mengalami 

intervensi manusia. Jika kerapatannya 

10%-40%. 

Hutan Regenerasi 

Muda (HRM) 

Kelas Non-HCS   

3 Semak dan belukar Formasi atau struktur vegetasi berupa 

kumpulan semak dengan ketinggian antara 

50 cm sampai dengan 2 m, yang 

didominasi oleh vegetasi berkayu, yang 

diselingi oleh pepohonan sangat pendek 

dengan ketinggian <= 5 m. Atau: 

Kawasan lahan kering yang telah 

ditumbuhi dengan berbagai vegetasi alami 

heterogen dan homogen dengan tingkat 

kerapatan jarang hingga rapat. Kawasan 

tersebut didominasi vegetasi rendah 

(alami). 

Belukar (B) 

4 Kebun campuran/agroforest Lahan kering yang ditanami dengan 

tanaman tahunan (pepohonan) 

terkombinasi dengan tanaman semusim. 

Tanaman tahunan atau pepohonan yang 

dimaksud seperti pohon buah atau pohon 

lainnya, sementara tanaman semusim 

yang dimaksud seperti cabai dan ketela. 

Smallholder (SH) 

5 Perkebunan kelapa sawit Lahan yang ditanamai dengan tanaman 

kelapa sawit dalam bentuk hamparan yang 

luas dan pola tanam yang teratur, serta 

berorientasi industri 

Perkebunan pertanian 

(AGRI) 

6 Semak Penutupan lahan berupa tumbuhan yang 

tumbuh alami dengan ketinggian rata-rata 

Lahan terbuka (LT) 



No Kelas Tutupan Lahan Definisi SNI *) 
Kelas Tutupan 

Lahan HCS** 

kurang dari 2 m namun lebih dari 50 cm, 

ada yang berkayu adapula yang tidak 

7 Lahan terbuka Lahan terbuka alami/semi alami: lahan 

tanpa tutupan baik yang bersifat alami 

maupun semi alami, yang keberadaannya 

bukan hasil rekayasa langsung oleh 

manusia, melainkan sebagai hasil proses 

alami seperti proses sedimentasi. Kelas 

kelas ini meliputi lahan terbuka di wilayah 

daratan dan wilayah pesisir. Biasanya 

bersifat unconsolidated.   

Lahan terbuka diusahakan: lahan terbuka 

yang biasanya bersifat consolidated, hasil 

rekayasa manusia dan diusahakan atau 

dimanfaatkan untuk keperluan tertentu. 

 
 

6.5 Map of initial vegetation classes, with legend 

 

Figure 6. Initial landcover classification in PT Agriplus 

 

 

 



6.6 Table of total hectares per vegetation class 
 

Table 7. Landcover classes in PT AGP 

Land cover class Number of Hectares % of total concession 

Potential HCS classes:     

High Density Forest - - 

Medium Density Forest - - 

Low Density Forest 291.33 4.7 

Young Regenerating Forest 49.49 0.8 

Sub-total 340.8 5.57 

Non-HCS classes, e.g.:     

Agroforest 1,112.5 18.2 

Shrubs 986.01 16.1 

Bushes 405.8 6.6 

Bare Land 132.45 2.16 

Oil Palm 3,131.94 51.2 

Sub-total 5,768.72 94.43 

TOTAL 6,109.55 100.00 

 

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

analysis 
 

Area penting yang menjadi subjek analisis patch di areal kajian terdiri dari area-area berpenutupan 
lahan cadangan karbon tinggi/high carbon stock (selanjutnya disebut dengan HCS) dan area HCV yang 
memiliki penutupan lahan HCS maupun non HCS (bercadangan karbon rendah). 

Penutupan lahan yang tergolong sebagai HCS di areal kajian terdiri dari lahan hutan sekunder 
(secondary forest) dan belukar (old shrubs). Dalam padanannya dengan strata penutupan lahan HCS 
Approach, hutan sekunder di areal kajian merupakan hutan dengan kepadatan rendah/low density 
forest (selanjutnya disebut dengan LDF), sedangkan belukar tergolong pada hutan muda/young 
regenerating forest (selanjutnya disebut dengan YRF). Area berpenutupan lahan HCS di areal kajian 
tersebar secara sporadic berupa patch-patch di area perbukitan. 

Area HCV di areal kajian terdiri dari area HCV yang memiliki penutupan lahan HCS maupun non HCS. 
Kedua jenis area HCV tersebut tercakup dalam analisis patch karena area-area tersebut memiliki nilai 
konservasi tinggi baik dalam konteks keterhubungan hutan dalam konteks lanskap, keanekaragaman 
hayati, jasa lingkungan, dan sosial. Sehingga dalam konteks tata guna lahan terintegrasi, area 
konservasi HCV yang berpenutupan HCS maupun non HCS dan area HCS menjadi kesatuan area 
dengan fungsi konservasi di areal kajian.  
 

 

 



6.A Supplemental information provided to peer reviewers 

 

6.8 Images, with sufficient resolution to re-do analysis 
- L8 16Jue2016 
- L7 29July2017 
- L8 27Feb2017 
- L8 10Nov2017 
- S2 16Feb2018 

 

7. Forest inventory results  

7.1 Inventory sample design and plot rational 

Pada kajian ini, metode sampling yang digunakan yaitu Stratified Random Sampling. Jumlah plot 

sampel disesuaikan dengan hasil stratifikasi tutupan lahan. Setiap stratifikasi tutupan lahan diambil 

tiga plot sampel secara acak. Dalam setiap plot sampel dibuat jalur dengan panjang 120 meter dan 3 

petak pengulangan (Figure 7). 

Inventarisasi tegakan disetiap lokasi sampling dilakukan menggunakan jalur berpetak (Figure 7). Pe 

petak persegi merupakan teknik yang paling sering digunakan dalam pengukuran vegetasi, sedangkan 

plot lingkaran lebih sesuai digunakan untuk pengukuran pada tegakan yang homogen. Setiap petak 

dalam jalur terdiri dari empat sub plot pengukuran. Masing-masing sub-plot digunakan untuk 

mengukur pohon yang dikelompokkan berdasarkan kelas diameternya. Pengukuran biomassa untuk 

memperoleh nilai cadangan karbon dilakukan melalui pengukuran DBH (diameter at breast high) 

pohon. Pengukuran pohon dilakukan plot pengukuran yang terbagi menjadi empat sub-plot untuk 

mengukur kelas diameter tertentu (Table 8).  

 

Figure 7. Forest inventory sample plots distribution 



Table 8. Details of sampling 

Ukuran sub-plot Obyek vegetasi/sampel biomass 

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 

 

7.2 Map indicating plots 
 

 
Figure 8. Forest inventory plot and land cover groundtruthing sample distribution 

7.3 Forest inventory team members and roles 
 

Table 9. Team of the forest inventory in PT AGP 

Name Experience and expertise Role 

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 Syirojudin Forest inventory, plant identification Forest inventory, land cover classification, 
plant identification 



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

 

 

7.4 Methodology used for forest sampling 

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. 
 

7.5 Methodology used for carbon calculations 

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).  
 

7.6 Indicative photos of each vegetation class 
 

 

 

Figure 9. Hutan sekunder/low density secondary forest 



  

Figure 10. Belukar/young regenerating forest 

  

Figure 11. Agroforestry 

  

Figure 12. Semak belukar/shrubs 



  

Figure 13. Semak/bushes 

  

Figure 14. Kelapa Sawit/oil palm  

 

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

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). Model yang digunakan merupakan model yang spesifik berdasarkan spesies 
pohon, ekosistemnya, dan lokasi keberadaanya dengan menggunakan rujukan utama yaitu “Pedoman 
Penggunaan Model Alometrik untuk Pendugaan Biomassa dan Stok Karbon Hutan Indonesia 
(Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan No.P.01/VIII-P3KR/2012). 
Koefisien determinasi masing-masing model alometrik yang digunakan dalam kajian ini terlampir 
dalam data analisis vegetasi (complete forest plot data). Beberapa rujukan persamaan alometrik 
lainnya yang berasal dari hasil-hasil penelitian yang kredibel juga digunakan untuk melengkapi dan 
meningkatkan akurasi kajian ini.  

 

 



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

Table 10. Summary of statistical analysis of carbon stock results per vegetation class 

Land cover 
class 

Number 
of Plots 

Stems per hectare Basal Area (m2/ha) 
Average 
Carbon 
Stocks 

Standar
d error 
of the 
mean 

Confidence limits 
(90%) 

DBH 
5-10 cm 

DBH 
10-20 cm 

DBH 
20-35 cm 

DBH 
>35 cm 

DBH 
5-10 cm 

DBH 
10-20 

cm 

DBH 
20-35 cm 

DBH 
>35 cm 

Lower Upper 

Hutan 
Sekunder/ 
Low Density 
Forest 

 9 4,266.67 677.78 208.33 72.22 0.00 0.80 2.02 20.62 83.79 12.72  60.1 107.5 

Belukar/ 
Young 
Regenerating 
Forest 

3 2,666.67 533.33 166.67 27.08 0.00 0.01 0.15 0.72 55.86 12.69 18.8 93 

Agroforestry  15 2,666.67 873.33 281.67 53.33 0.01 0.36 6.91 36.42 90.78 8.48  75.85 105.71  

Semak 
belukar/ 
Shrubs 

 7 3,371.43 271.43 132.14 16.07 0.00 0.05 0.84 3.71 34.05 0.77  32.56 35.54  

Semak/ 
Bushes 

 3 6,266.67 66.67 - - 0.00 0.00 0.00 - 12.78 2.96 4.13 21.43  

 



7.9 Forest inventory results 
 

Table 11. Summary of land cover class and carbon stock 

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. 

Hutan lahan rendah 
sekunder kerapatan 
sedang/ 
low density forest 

83.79 Hutan sekunder terdapat di area-area berlereng terjal. 
Hutan sekunder yang tersisa di areal kajian relative terjaga 
dari gangguan oleh manusia karena akses yang sulit, 
sehingga pemanfaan di area-area ini terbatas. Namun 
demikian, kebakaran yang pernah terjadi berulang kali juga 
menyebabkan kerusakan pada hutan yang tersisa. 

Hutan lahan rendah 
sekunder kerapatan 
rendah/ 
young regenerating 
forest 

55.86 Belukar di areal kajian terdapat di area-area berlereng 
terjal. Terdapat dua tipe sebaran belukar di areal kajian, 
yaitu belukar yang merupakan bagian dari hamparan hutan 
sekunder dan belukar yang tersebar secara sporadic. 

Kebun 
campuran/Agrofore
stry 

90.78 Agroforestry merupakan lahan-lahan ladang masyarakat 
baik yang masih dikelola maupun yang sudah ditinggalkan. 
Lahan-lahan tersebut digolongkan sebagai agroforestry 
karena memiliki biomassa yang tinggi, namun demikian 
kondisinya sudah tidak alami. Lahan-lahan agroforestry 
juga merupakan lahan-lahan yang telah terganggu oleh 
kebakaran yang pernah terjadi berulang kali. Oleh karena 
itu agroforestry tidak digolongkan sebagai tutupan lahan 
potensial untuk konservasi HCS, kecuali lahan-lahan 
agroforestry yang merupakan area tembawang (kebun tua 
yang bernilai budaya bagi masyarakat). 

Semak dan 
belukar/shrub 

57.99 

 Semak belukar ditemukan menyebar di seluruh areal kajian. 
Semak belukar merupakan lahan-lahan yang mengalami 
gangguan dan berada pada tahap suksesi awal. Pada umumnya 
semak belukar di areal kajian adalah lahan yang pernah dibuka 
untuk ladang dan/atau area yang belum lama terbakar dan 
mengalami suksesi. 
Jenis dominan yang ditemui di semak belukar adalah penaga 
(Callophylum grandifolium), karet (Hevea brasiliensis), dan pulai 
(Alstonia scholaris). 
Keanekaragaman jenis dan kemerataann jenis pohon di semak 
belukar tergolong tinggi. 

Semak/bushes 12.78 Semak ditemukan berupa lahan-lahan yang belum lama 
dibuka dan/atau terbakar. Area semak didominasi oleh 
ilalang (Pennisetum polystachyon), rambang (Scleria 
sumatrensis), pakis (Stenochlaena palustris).  Ditemukan 
pula semai-semai jenis pohon di area semak, antara lain 
adalah ubar (Syzygium sp.), nyatoh (Palaquium sp.), dan 
garung (Macaranga gigantea). 

 

 



7.A Supplemental information provided to Peer Reviewers 

7.10 Complete forest plot data 

- complete forest plot data PT AGP_06082020.xlsx 
- FI_Plot_05082020.shp 

 

8. Land Cover Classification  

8.1 Refined land cover map with title, date, legend and any HCS forest 

patches identified 
 

 

Figure 13. Refined landcover classification 

8.A Supplemental information provided to Peer Reviewers 

8.2 Shape files of land cover map and forest patches 

- LandcoverAGP_1km_05082020.shp 
- HCS_Agregat_200m.shp 
- HCS_Forest_Patch.shp 
- HCS_Land_Cover.shp 
- HCS_Patch_Core.shp 
- HCS_Patch_Core_PriorityClass.shp 



- HCS_Patch_PriorityClassUpdate.shp 
- LandUse.shp 
- Landtenure.shp 
- GC1_05082020.shp and GC2_05082020.shp 

 

9. Patch Analysis Result         

9.1 Results of Decision Tree 
 
Table 12. Results of decision tree 

Di Dalam Lokasi Kajian 

Patch ID Kelas Core Kelas Prioritas Luas Patch Luas Core 

1 Core 10-100ha Medium Priority  91.0 47.5 

2 No Core Low Priority 9.0 0.0 

3 Core < 10ha Low Priority 26.7 4.0 

4 Core < 10ha Low Priority 23.6 2.8 

5 No Core Low Priority 0.9 0.0 

6 Core < 10ha Low Priority 41.1 2.6 

7 No Core Low Priority 4.3 0.0 

8 Core 10-100ha Medium Priority  89.9 19.1 

9 Core < 10ha Low Priority 29.4 2.5 

10 Core < 10ha Low Priority 9.4 0.4 

11 Core < 10ha Low Priority 14.5 0.2 

12 No Core Low Priority 1.1 0.0 

Di Luar Lokasi Kajian 

Patch ID Kelas Core Kelas Prioritas Luas Patch Luas Core 

Di luar  Core < 10ha Low Priority 10.4 0.0 

Di luar  Core < 10ha Low Priority 8.2 0.5 

Di luar  Core < 10ha Low Priority 13.5 2.5 

Di luar  Core < 10ha Low Priority 16.5 2.9 

Di luar  Core < 10ha Low Priority 25.0 4.2 

Di luar  Core < 10ha Low Priority 42.8 4.7 



Di luar 
terkoneksi 
ke patch 
no 1 Core 10-100ha Medium Priority  51.9 47.5 

Di luar  Core > 100ha High Priority 192.5 105.8 

 

9.2 Comments on Decision Tree outcome 
 

Terdapat dua belas (12)  patch HCS di areal kajian yang terdiri dari dua medium priority  dan sepuluh 
low priority. Seluruh patch HCS di areal kajian merupakan bagian dari hamparan area HCV yang lebih 
luas. Meskipun memiliki core area <100 ha, patch-patch HCS tersebut digolongkan sebagai high 
priority untuk konservasi karena seluruhnya terintegrasi dengan area HCV. Area HCS dengan ID 10, 11, 
12 melalui Analisa agregat terhubung dengan HPP. Penggolongan patch-patch HCS di areal kajian 
menjadi high priority dilandasi dengan pertimbangan konektivitas dengan hamparan area konservasi 
yang lebih luas dan kompak, oleh karena itu pre RBA dan RBA tidak perlu dilakukan. 

Area konservasi terintegrasi HCV dan HCS di areal kajian membentuk koridor yang menghubungkan 
area-area berpenutupan hutan di Kawasan Hutan Lindung Gunung Raya di sebelah Utara lokasi kajian 
dengan area konservasi di dalam areal kajian. Koridor-koridor tersebut meliputi bantaran sungai, 
perbukitan, dan area-area penting bagi budaya masyarakat.  
  

10. Indicative Land Use Plan     

10.1 Summary of results of final ground verification (if any)  
 

Verifikasi lapangan final belum dilakukan. Dalam upaya pengelolaan area konservasi terintegrasi di 
Areal IUP PT AGP, perusahaan direkomendasikan untuk melakukan verifikasi lapangan akhir yang 
terdiri dari delineasi dan demarkasi area konservasi terintegrasi di lapangan. Kegiatan ini bertujuan 
untuk memperoleh batas area konservasi yang definitive dan akurat di lapangan dan peta. Dengan 
batas jelas di lapangan dan peta, pengelolaan dan pengamanan terhadap area konservasi dapat 
dilaksanakan dan dipantau. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2 Final HCS map  
 

 
Figure 14. Final HCS map 

 

10.3 Overview of forest conservation management and monitoring activities 

to be included in the Conservation and Development (land use) Plan  

Delineasi dan demarkasi area konservasi direkomendasikan kepada perusahaan sebagai tahap awal 
pengelolaan dan pemantauan area konservasi. Penataan batas jelas di lapangan dan peta definitif 
menjadi panduan dalam pengamanan dan panduan dalam proses pembukaan lahan untuk 
menghindari pembukaan pada area konservasi. 

Rekomendasi pengelolaan dan pemantauan area konservasi terintegrasi HCV dan HCS di Areal IUP PT 
AGP secara detil merujuk pada rekomendasi pengelolaan HCV. Seluruh patch HCS di Areal IUP PT AGP 
merupakan bagian dari area HCV yang lebih luas, sehingga pada dasarnya kesatuan area konservasi 
terintegrasi di areal IUP PT AGP merupakan area HCV secara keseluruhan.  
 

10.4 List of activities still to be carried out before Conservation and 

Development Plan can be finalised 

• Melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat mengenai keberadaan dan 

pengelolaan area konservasi di PT AGP, karena aksesibilitas dan intensitas interaksi 

masyarakat di dalam area konservasi cukup tinggi. Seluruh rangkaian sosialisasi harus dibuat 



secara formal dengan melibatkan beberapa pihak penting seperti instansi pemerintah, 

pemerintahan desa, lembaga adat, pemilik lahan, dan masyarakat umum. 

• Melakukan identifikasi dan pemetaan area konservasi di lahan masyarakat agar memudahkan 

dalam melakukan tata batas area konservasi.  

• Melakukan negosiasi dan meminta persetujuan secara formal dengan pemilik lahan atas area 

konservasi di lahan masyarakat.  

• Melakukan tata batas dan pembuatan patok (delineasi dan demarkasi) area konservasi di 

lapangan sebagai langkah awal pengamanan, sehingga aktivitas operasional perkebunan tidak 

akan mengganggu area tersebut. Selain itu, tata batas area konservasi di lahan masyarakat 

harus melibatkan pemilik lahan dan perwakilan desa dengan persetujuan secara tertulis 

(menerapkan prinsip FPIC).  

• Menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan area konservasi meliputi area HCS dan HCV. 

Rencana pengelolaan dan pemantauan area konservasi sebaiknya dibuat secara kolaboratif 

dengan melibatkan beberapa pihak penting seperti instansi pemerintah, pemerintahan desa, 

lembaga adat, pemilik lahan, dan masyarakat umum. 

 


