
 

 
 
 

 

Laporan Ringkasan dikirimkan untuk 
Proses Kajian Peer Review HCSA 

Versi 2.1 
 
 
 
 
 

 

Judul Proyek Penilaian HCS: 
Penilaian Stok Karbon Tinggi (SKT) di PT Ades Sawit Mas 

Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perusahaan/Organisasi: Cargill Tropical Palm Ltd/Daemeter 
Consulting 

Orang Dihubungi: Yunita Widiastuti 
Yunita_Widiastuti@cargill.com 

Tanggal: 11 Juni 2021 

 



 

Daftar Isi 

1.  Deskripsi Kegiatan ................................................................................................................. 5 
1.1. Lokasi dan Ukuran Area Kajian ....................................................................................................... 5 
1.2. Gambaran Tentang Areal Perkebunan yang Diusulkan ................................................................... 6 
1.3. Deskripsi Lanskap di Sekitarnya ...................................................................................................... 9 
1.4. Peta Situs Lokasi Kajian ................................................................................................................. 10 
1.5. Data Relevan yang Tersedia .......................................................................................................... 10 
1.6. Daftar Laporan/ Penilaian yang Digunakan dalam Penilaian SKT .................................................. 11 

2. Tim Penilai SKT Dan Timeline ................................................................................................ 11 
2.1.  Nama dan Kualifikasi .................................................................................................................... 11 
2.2.  Jangka Waktu untuk Mengerjakan Langkah-Langkah Utama dalam Penilaian .............................. 12 

3. Keterlibatan Masyarakat/ FPIC .............................................................................................. 12 
3.1.  Ikhtisar Keterlibatan Masyarakat, FPIC, Pemetaan Partisipatif ..................................................... 12 
3.1.1. Informasi Latar Belakang Sosial ...................................................................................................... 12 
3.1.2. Temuan-Temuan berkaitan Kepemilikan Tanah dan Penggunaan Lahan........................................ 16 
3.1.3. Keterlibatan Masyarakat Sebelum Penilaian .................................................................................. 19 
3.1.4. Pelibatan Masyarakat, aktivitas pemetaan partisipatif yang dilakukan semasa penilaian ............... 20 
3.1.5. Ketahanan Pangan ......................................................................................................................... 25 
3.1.6. Pelibatan masyarakat, FPIC, pemetaan partisipatif – Ringkasan hasil/temuan utama .................... 27 
3.2 Ikhtisar Penilaian Dampak Sosial /SIA ........................................................................................... 36 

4. Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) ................................................................................... 39 
4.1.  Ringkasan Temuan NKT ................................................................................................................ 39 
4.2.      Ringkasan yang berkaitan dengan ringkasan laporan untuk publik ............................................... 51 

5. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) ................................................................................... 51 

6. Analisis Citra Tutupan Lahan ................................................................................................. 51 
6.1.  Area penting dan difinisinya ......................................................................................................... 51 
6.2.  Deskripsi dari citra yang Digunakan untuk Stratifikasi................................................................... 51 
6.3.  Sample dari citra .......................................................................................................................... 52 
6.5.  Peta Kelas Vegetasi Awal .............................................................................................................. 57 
6.6.  Tabel Luasan Setiap Kelas vegetasi ............................................................................................... 57 
6.7.  Ringkasan dari area-area potensial hutan HCS, berdasarkan Analisa lanjutan .............................. 58 

7. Hasil Inventarisasi Hutan ....................................................................................................... 58 
7.1.  Desain Pengambilan Contoh dan Plot yang Digunakan ................................................................. 58 
7.2.   Peta Sebaran Titik Sampling ......................................................................................................... 59 
7.3.  Anggota Tim Inventarisasi Hutan dan Tugasnya ........................................................................... 59 
7.4.  Metodologi yang Digunakan untuk Pengambilan Sample di Lapangan (Hutan) ............................ 59 
7.5.  Metodologi yang Digunakan untuk Perhitungan Karbon .............................................................. 61 
7.6.   Dokumentasi Setiap Kelas Vegetasi .............................................................................................. 62 
7.7.  Analisis Statistik (Persamaan Alometrik, Analisis Selang Kepercayan, dan Justifikasi) ................... 66 
7.8.  Ikhtisar Analisis Statistik dari Hasil Analisis Simpanan Karbon Setiap Kelas Vegetasi .................... 67 
7.9.  Hasil Inventarisasi Hutan .............................................................................................................. 68 

8. Klasifikasi Tutupan Lahan ...................................................................................................... 71 

8.1. Peta Tutupan Lahan yang Dilengkapi Dengan Judul, Tanggal, Legenda, dan beberapa patch 
hutan yang teridentifikasi. ............................................................................................................ 71 

9. Hasil Patch Analysis .............................................................................................................. 71 
9.1.  Hasil dan (Decision Tree) (termasuk pre-RBA and hasil RBA) ........................................................ 71 
9.2.  Komentar Mengenai Hasil (Decision Tree) .................................................................................... 78 

10.  Rencana Penggunaan Lahan Indikatif (Land Use Indicative) ................................................. 79 

10.1.  Ringkasan dari Hasil Akhir Verifikasi Lapangan (Jika Dibutuhkan) ................................................. 79 



 

10.2.  Peta SKT Final ............................................................................................................................... 80 
10.3.  Itkhisar Kegiatan Pengelolaan Dan Pemantauan Konservasi Hutan Untuk Dimasukkan Dalam 

Rencana Konservasi Dan Pengembangan (Penggunaan Lahan) .................................................... 80 
10.4.  Daftar kegiatan yang masih harus dilakukan sebelum rencana konservasi dan pembangunan 

dapat diselesaikan ........................................................................................................................ 81 

Lampiran ................................................................................................................................. 82 

  
 

Daftar Tabel 

Tabel  1 Kondisi demografi wilayah desa terpilih dalam penilaian dampak sosial ........................................... 7 

Tabel  2 Sarana Prasarana di desa-desa sekita PT ASM ...................................................................................... 8 

Tabel  3 Jenis-Jenis Lahan Berdasarkan Hak Kepemilikan .................................................................................. 8 

Tabel  4 Data Relevan dalam Penilaian SKT ....................................................................................................... 10 

Tabel  5 Susunan Tim Penilai .............................................................................................................................. 11 

Tabel  6 Tata Waktu ............................................................................................................................................ 12 

Tabel  7 Kondisi demografi wilayah desa terpilih dalam penilaian dampak sosial ......................................... 12 

Tabel  8 Sarana Prasarana di desa-desa sekita IUP  PT ASM ............................................................................ 13 

Tabel  9 Jenis-Jenis Pemanfaatan Lahan Berdasarkan Hak Kepemilikan......................................................... 17 

Tabel  10 Luas wilayah desa yang sudah dibebaskan diareal IUP PT ASM ...................................................... 19 

Tabel  11 Kegiatan-Kegiatan PT ASM yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat Sebelum Penilaian ............. 20 

Tabel  12 Daftar Stakhoder dalam Konsultasi Publik ........................................................................................ 23 

Tabel  13 Luas Minimum Kebutuhan lahan bagi Masyarakat di desa sekitar PT ASM ................................... 27 

Tabel  14 Kegiatan pelibatan masyarakat dan pelaksanaan FPIC selama penilaian SKT di IUP PT ASM ....... 28 

Tabel  15 Kegiatan-Kegiatan PT ASM yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat ............................................. 35 

Tabel  16 Proses FPIC dan Pelibatan Masyarakat selama Penilaian SKT ......................................................... 35 

Tabel  17 Dampak Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT ASM ............................................................. 37 

Tabel  18 Rekomendasi Pengelolaan dan Pemantauan Dampak ..................................................................... 38 

Tabel  19 Ringkasan Temuan NKT ...................................................................................................................... 39 

Tabel  20 Mamalia RTE ........................................................................................................................................ 42 

Tabel  21 Rekapitulasi Kebutuhan Dasar Masyarakat sekitar PT ASM ............................................................ 46 

Tabel  22 Kawasan Pengelolaan NKT/HCA Management Area ........................................................................ 50 

Tabel  23 Tahap Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit ...................................... 51 

Tabel  24 Kategori Kelas Tutupan Lahan Pendekatan SKT................................................................................ 54 

Tabel  25 Kelas Tutupan Lahan Awal/Initial Landcover (Gambar 21) .............................................................. 55 

Tabel  26 Matrix Uji Akurasi Tutupan Lahan...................................................................................................... 56 

Tabel  27 Luas tutupan lahan akhir pada wilayah PT ASM ............................................................................... 57 

Tabel  28 Jumlah Plot Inventarisasi Hutan SKT.................................................................................................. 58 

Tabel 29 Ringkasan analisis statistik hasil stok karbon per kelas vegetasi ...................................................... 67 

Tabel  30 Uji ANOVA Stok Karbon ...................................................................................................................... 67 

Tabel  31 Uji Scheffe ............................................................................................................................................ 68 

Tabel  32 Deskripsi Fisik Kondisi Tutupan Lahan dalam Penilaian SKT ............................................................ 68 

Tabel  33 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Stok Karbon ..................................................................................... 69 

Tabel  34 Hasil Decision Tree .............................................................................................................................. 72 

Tabel  35 Usulan Integrasi Konservasi dan Rencana Pemanfaatan Lahan ICLUP) .......................................... 79 



 

Daftar Gambar 

Gambar 1 Peta Lokasi PT Andes Sawit Mas ......................................................................................................... 5 

Gambar 2 Peta Situasi Lokasi Kajian .................................................................................................................. 10 

Gambar 3 Contoh Fasilitas umum di desa-desa sekitar areal PT ASM ............................................................ 15 

Gambar 4 Peta GRTT di areal IUP PT ASM ......................................................................................................... 19 

Gambar 5 Pelibatan Masyarakat Di Desa-Desa Sekitar Areal Izin PT ASM...................................................... 23 

Gambar 6 Mata pencaharian warga di desa-desa sekitar areal lokasi PT ASM .............................................. 26 

Gambar 7 Peta Sketsa Hasil Pemetaan Partisipatif ........................................................................................... 33 

Gambar 8 Peta pengunaan dan pemanfaatan lahan partipatif di desa-desa sekitar PT ASM ....................... 34 

Gambar 9 Peta pengunaan dan pemanfaatan lahan oleh Masyarakat di Areal PT ASM ............................... 34 

Gambar 10 Peta HCV/NKT1.1 ............................................................................................................................. 43 

Gambar 11 Peta HCV/NKT 1.2 dan 1.3 .............................................................................................................. 44 

Gambar 12 Peta HCV/NKT3 ................................................................................................................................ 44 

Gambar 13 Peta HCV/NKT4.1 ............................................................................................................................. 45 

Gambar 14 Peta HCV/NKT4.2 ............................................................................................................................. 45 

Gambar 15 Peta HCV/NKT5 & NKT6 .................................................................................................................. 46 

Gambar 16 Peta KPNKT di PT ASM ..................................................................................................................... 50 

Gambar 17 Contoh Citra Sentinel 2A akusisi 17 Maret 2020 .......................................................................... 52 

Gambar 18 Contoh Citra Landsat OLI 8 ............................................................................................................. 53 

Gambar 19. Alur Kerja Berdasarkan Inventariasi Hutan ................................................................................... 54 

Gambar 20 Hirarki Klasifikasi Tutupan Lahan dengan OBIA ............................................................................. 54 

Gambar 21 Peta Tutupan Lahan Awal (Initial Landcover) ................................................................................ 57 

Gambar 22. Titik Ground Check serta Plot Inventarisasi SKT ........................................................................... 59 

Gambar 23 Bentuk Plot Inventarisasi Hutan SKT .............................................................................................. 60 

Gambar 24 Pengukuran DBH dilapangan .......................................................................................................... 60 

Gambar 25 Peta Tutupan Lahan Akhir ............................................................................................................... 71 

Gambar 26 Peta Draf ICLUP ................................................................................................................................ 80 

Gambar 27 Peta Rekomendasi Konservasi Hutan SKT ...................................................................................... 80 

Gambar 28 Peta Overlay Usulan Konservasi dan Lahan Masyarakat .............................................................. 82 



 

1.  Deskripsi Kegiatan 

 

1.1. Lokasi dan Ukuran Area Kajian 
PT Andes Sawit Mas (PT ASM) merupakan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Desa Periangan, 

Deranuk, Perigi, Teluk Runjai, Tangerang (Kecamatan Jelai Hulu), serta Riam Batu Gading, dan Runjai Jaya 

(Kecamatan Marau) Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dengan luas areal 12.515 hektar. 

Secara geografis, perkebunan kelapa sawit PT ASM terletak pada 110o42’37” - 110o50’28” Bujur Timur 

dan 01o58’37” – 02o5’55” Lintang Selatan.  

PT ASM berdasarkan  Izin Usaha Perkebunan (IUP) memiliki luas areal 12.515 ha yang terbagi menjadi dua 

estate, yaitu Danau Ratu Estate dan Sei Tempayak Estate dengan pola pengelolaan kebun inti plasma. 

Sampai dengan saat ini total areal yang telah dikembangkan sebagai perkebunan kelapa sawit seluas 

6,637.75 hektar. 

 
Gambar 1 Peta Lokasi PT Andes Sawit Mas 



 

1.2. Gambaran Tentang Areal Perkebunan yang Diusulkan 

PT ASM merupakan perusahaan take over dari Group Poliplan. PT ASM di take over oleh Cargill Tropical 

Palm Ltd pada tahun 2015. Berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP), PT ASM memiliki luas wilayah 

konsesi seluas 12.515 Ha1. Saat ini telah melakukan mengajukan permohonan proses HGU kepada Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) dengan lahan yang diajukan terdiri dari; HGU 4,123.87 Ha (Kebun Inti), HGU 

Koperasi Mitra PT. ASM seluas 813.92 Ha dan Koperasi Danau Ratu seluas 527.40 Ha. Saat ini lahan yang 

sudah di kembangkan seluas 6.885 Ha dan memiliki potensi lahan untuk dikembangkan seluas 3.920,28 

Ha di luar lahan HCV.  

Adapun legalitas yang telah dikantongi oleh PT ASM adalah seperti berikut ini: 

 

1. Mendapatkan Informasi Lahan sesuai SK Bupati Ketapang No. 525/2056/Bappeda-D, Tanggal 16 

Maret 2007 seluas 19.900 Ha, dimana Lokasi yang dimohonkan terletak di kawasan Areal 

Penggunaan Lain (APL). 

2. Mendapat Izin Lokasi sesuai SK Bupati Ketapang No. 119 Tahun 2007, tanggal 26 Maret 2007 seluas 

19.900 Ha 

3. Perubahan Izin Lokasi Sesuai SK Bupati Ketapang No.419 Tahun 2008 , tanggal 11 November 2008, 

seluas 16.100 Ha 

4. Perpanjangan Izin Lokasi sesuai SK Bupati Ketapang No. 531 Tahun 2009, Tanggal 30 Desember 

2009, seluas 16.100 Ha 

5. Mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Sesuai SK Bupati Ketapang No. 307 Tahun 2010 , 

tanggal 27 Mei 2010 , seluas 12.515 Ha. 

6. Proses HGU 

▪ PT.ASM mengajukan Permohonan Kadastral kepada BPN pada tahun 2014 sesuai surat No. 

066/ASM-DIR/XI/2014, tanggal 17 November 2014. Peta Bidang /Kadastral PT. ASM ini 

dikeluarkan BPN pada Tahun 2017 sesuai Surat No. 245/S-300 3/IX/2017, tanggal 04 September 

2017. 

▪ Kemudian PT. ASM mengajukan Permohonan HGU Inti PT. ASM pada tanggal 10 Maret Tahun 

2020 sesuai surat No. 002/ASM-DIR/1/2020 seluas 4,123.87 Ha beserta permohonan HGU 

Koperasi Mitra PT. ASM yaitu Koperasi Bagan Lempahung seluas 813.92 Ha dan Koperasi Danau 

Ratu Yaitu seluas 527.40 Ha. 

▪ Perkembangan terakhir pada saat study dilakukan PT ASM masih melengkapi kekurangan data 

proses pengajuan HGU yang diminta oleh Kantor Kanwil BPN Propinsi Kalimantan Barat 

PT ASM berada ketinggian 18 sampai 167 meter diatas permukaan laut dengan kelerengan lahan berada 

pada; 0-8% (11.723,52 Ha), 8-15% (730,60 Ha), 15-25% (58,78 Ha) dan 25-40% (2,35 Ha). Merujuk pada 

data RePPProT (Regional Physical Planning Programme for Transmigration), wilayah perkebunan kelapa 

sawit PT ASM memilikit sistem lahan HJA/Honja (3.174,05 Ha), LHI/Lohai (325,00 Ha), RKU/Rangankau 

(8.847,42 Ha) dan PKU/Pakalunai. Merujuk pada Pendekatan Data RePPProT, jenis tanah yang ada di 

wilayah PT ASM diantaranya jenis tanah Tropudults dan Tropaquepts. Jenis tanah yang dominan pada 

wilayah PT ASM adalah Tropaquepts. Dua jenis tanah tersebut merupakan tanah mineral. 

 
1 SK Bupati Ketapang No. 307 Tahun 2010, tanggal 27 Mei 2010 



 

Sedangkan dilihat dari formasi geologinya, areal PT ASM berada pada formasi geologi formasi Batuan 

Gunungapi Kerabai (Kuk) dan formasi Granit Sukadana (Kus). Formasi geologi yang dominan pada areal PT 

ASM adalah formasi Gunungapi Kerabai (Kuk) yakni 63,23% dari luas IUP PT ASM. 

Terdapat tujuh desa di sekitar areal Ijin Lokasi PT ASM yang berdasarkan pembentukanya dapat 

diklasifikasikan menjadi desa lokal, desa lokal didefinisikan sebagai desa-desa yang sudah ada sejak lama 

sebelum perusahaan beroperasi di wilayah itu. Adapun desa-desa tersebut adalah Desa Periyangan, 

Tanggerang, Deranuk, Teluk Runjai dan Perigi yang termasuk kedalam Kecamatan Jelai Hulu, juga Desa 

Runjai Jaya dan Riam Batu Gading yang termasuk Kecamatan Marau. 

Jumlah penduduk pada desa sekitar PT ASM berdasarkan data dari profil tiap desa tahun 2019, dari ke-7 

(tujuh) desa yang ada, desa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Periayangan, yakni 

1.666 jiwa dan 741 Kepala Keluarga (KK) dan desa dengan jumlah penduduk terendah, yakni Desa Perigi 

dengan 635 jiwa dan 195 KK. 

Tabel  1 Kondisi demografi wilayah desa terpilih dalam penilaian dampak sosial 

Nama Desa Kecamatan Jumlah KK Jumlah Populasi (jiwa) 

Periyangan Jelai Hulu 741 1.666 

Tanggerang Jelai Hulu 438 1.443 

Deranuk Jelai Hulu 356 1.232 

Teluk Runjai Jelai Hulu 289 947 

Perigi Jelai Hulu 195 635 

Runjai Jaya Marau 255 791 

Riam Batu Gading Marau 505 1.595 
Sumber : Profil Desa 2019 (www.prodeskel.pmd.kemendagri.go.id ) 
 

Penduduk yang tinggal di desa-desa sekitar ijin lokasi didominasi oleh suku lokal yaitu Dayak 

Kendawangan dan Dayak Jelai Hulu yang keduanya berjumlah sekitar 85%.  Tidak ada perbedaan yang 

signifikan dari kedua suku Dayak tersebut, yang membedakan adalah lokasi tempat tinggal dimana Dayak 

Kendawangan berada di aliran Sungai Kendawangan dan Dayak Jelai Hulu berada di sepanjang aliran 

Sungai Jelai. Di samping Suku Dayak tersebut di desa-desa sekitar areal ijin juga terdapat suku-suku lain 

seperti Suku Melayu, Jawa, Sunda, NTT, Cina, Batak dan sebagainya namun jumlah mereka relatif sedikit. 

 

Masyarakat di desa-desa sekitar PT ASM pada umumnya memiliki mata pencaharian utama sebagai 

petani karet, petani sawit dan karyawan swasta, luas kepemilikan kebun karet sekitar bervariasi 1-30 

ha/KK namun secara umum mereka memiliki luas kebun karet 2-5 ha/KK. Adapun Luas kebun sawit yang 

mereka miliki berkisar 1-20 ha/KK namun secara umum mereka memiliki luas kebun sawit 2-4 ha/KK.  

Sumber pendapatan lainnya adalah sebagai pekerja di perusahaan-perusahaan perkebunan sawit dan 

tambang yang ada disekitar wilayahnya, saat ini  persentase masyarakat di setiap desa yang bekerja di 

perusahaan sudah cukup banyak (30-70%). Kegiatan perladangan berpindah juga masih dilakukan oleh 

sebagian masyarakat di desa-desa sekitar areal PT ASM, perladangan masyarakat masih dilakukan dengan 

cara membakar lahan dengan luas lahan pembukaan berkisar antara 0.5-1 ha/KK dengan rotasi 

perladangan 3-5 tahun.  

Selain ketiga mata pencaharian tersebut, masyarakat di desa-desa sekita areal PT ASM juga ada yang 

berprofesi sebagai pedagang, budidaya wallet, guru, PNS, TNI, Polri, pertukangan, bengkel, buruh dan 

http://www.prodeskel.pmd.kemendagri.go.id/


 

sebagainya. Pada umumnya masyarakat di desa-desa sekitar PT ASM mempunyai mata pencaharain 

ganda dalam pengertian mereka memiliki pekerjaan lebih dari satu mata pencaharian, misalnya  selain 

sebagai petani karet dan pekebun sawit juga bekerja diperusahaan yang ada disekitarnya. 

Agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat di desa-desa sekitar areal PT ASM adalah agama 

Katholik (80%), namun ada juga masyarakat yang memeluk Protestan, Islam, Konghucu dan Hindu 

Kaharingan. Masyarakat sekitar areal tanam pada umumnya sudah tidak menggunakan areal berhutan 

untuk melakukan ritual-ritual keagamaan maupun untuk melakukan upacara-upacara adat yang 

berkenaan dengan kebudayaan. Masyarakat pada umumnya melakukan ritual adat dengan makan, 

minum, berdoa dan membuat sesajen yang dilakukan di balai adat, mesjid, gereja atau rumah. 

Masing-masing desa memiliki fasilitas gedung TK dan SD, dan beberapa telah memiliki fasilitas gedung 

sekolah hingga tingkat SMA terutama untuk desa-desa yang merupakan ibu kota kecamatan. Mayoritas 

tingkat pendidikan penduduk di desa-desa sekitar PT ASM bagi generasi tua adalah tamatan sekolah dasar 

bahkan masih ada anggota masyarakat yang tidak bersekolah. 

 
Tabel  2 Sarana Prasarana di desa-desa sekita PT ASM 

Desa 

Sarana 

Pendidikan Kesehatan Keagamaan 

TK/ 

PAUD 
SD SMP SMA Posyandu 

Pustu/ 

Puskesdes 
Puskesmas Gereja Mesjid 

Kecamatan Jelai Hulu 

Tanggerang 2 2 - - 4 1 4 3 - 

Teluk Runjay 2 2 1 - 2 2 - 2 - 

Periangan 2 2 1 1 2 1 1 3 1 

Perigi 1 1 - - 2 1 - 2 - 

Deranuk 1 3 - - 2 1 - 2 - 

Kecamatan Marau 

Riam Batu 

Gading 

- 3 - - 3 2 - 3 1 

Runjai Jaya 1 1 1 - 1 1 - 3 - 

Sumber : Wawancara 2020 

Secara umum lahan masyarakat berdasarkan kepemilikannya dibagi menjadi dua, yaitu hak kepemilikan 

pribadi (privat) dan hak kepemilikan umum (publik). Jenis-jenis lahan masyarakat yang ada di desa-desa 

sekitar lokasi PT ASM berdasarkan kepemilikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel  3 Jenis-Jenis Lahan Berdasarkan Hak Kepemilikan 
Hak Kepemilikan Jenis-Jenis Lahan 

Publik (umum) 

Lahan kas desa 

Jumpung/Tembawang 

Fasilitas umum 

Privat (Pribadi) 

Jumpung/Tembawang 

Rumah  

Pekarangan rumah 

Kebun pribadi (karet/sawit) 

Ladang 

Bawas/semak belukar bekas ladang 

Sawah/paya 



 

1.3. Deskripsi Lanskap di Sekitarnya 

1.3.1 Sejarah Penurunan Tutupan Hutan 

PT ASM berada di wilayah Kalimantan tepatnya di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Hutan 

Kalimantan adalah salah satu habitat yang paling beragam secara biologis di bumi, rumah bagi populasi 

spesies yang beragam seperti Orang Utan, Macan Dahan, dan Gajah Kerdil. Tetapi seperti di banyak 

daerah tropis di seluruh dunia, hutan hujan yang berharga ini ditebang dan didegradasi untuk kayu, 

kelapa sawit, pulp, karet dan mineral dan membahayakan keberadaan spesies yang berharga. Hanya 

setengah dari tutupan hutan Kalimantan yang tersisa saat ini, turun dari 75 persen pada pertengahan 

1980-an. Dengan laju deforestasi saat ini 1,3 juta hektar per tahun, hanya hutan gambut dan pegunungan 

yang akan bertahan di tahun-tahun mendatang. Sebuah studi tahun 2012 oleh WWF memproyeksikan 

bahwa jika laju deforestasi saat ini berlanjut, 21,5 juta hektar akan hilang antara tahun 2007 dan 2020, 

mengurangi tutupan hutan yang tersisa hingga 24 persen. Jika ini masalahnya, maka Kalimantan - pulau 

terbesar ketiga di dunia - bisa kehilangan sebagian besar hutan hujan dataran rendahnya di luar kawasan 

lindung pada tahun 20202. 

1.3.2 Kawasan Hutan dan Rencana Tata Ruang 

Berdasarkan peta kawasan hutan dan perairan Provinsi Kalimantan Barat3, areal perkebunan Kelapa Sawit 

PT ASM dan lanskap sekitar berada pada areal penggunaan lain (APL). Sedangkan berdasarkan Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Barat tahun 20154, areal PT ASM dan lanskap sekitarnya 

berada pada kawasan yang di peruntukkan sebagai kawasan perkebunan  

1.3.3 Lanskap Hutan Utuh, IBA dan EBA dan Keberadaan Kawasan Lindung  

Berdasarkan data Lanskap Hutan Utuh/Intact Forest Landscape (IFL)5, areal PT ASM tidak masuk dalam 

wilayah IFL. Wilayah IFL berada di sebelah Timur Laut dari lokasi PT ASM dengan jarak ± 110 Km. 

Sedangkan keberadaan IBA (Important Bird Area) dan EBA (Endemic Bird Area) berdasarkan data dari 

BirdLife International6, pada wilayah Pulau Kalimantan yang masuk wilayah Indonesia terdapat 22 

(duapuluh) wilayah IBA dan yang terdekat dengan PT ASM yaitu Muara Kendawangan dengan jarak ± 47,6 

Km berada di Barat Daya dari PT ASM. Sedangkan untuk keberadaan wilayah EBA berjarak ± 60 Km berada 

di bagian Timur Laut dari PT ASM.  

Berdasarkan peta kawasan hutan dan perairan Provinsi Kalimantan Barat (SK Menteri Kehutanan No. 

733/Menhut-II/2014 tanggal 02 September 2014, secara lanskap pada sekitar PT ASM terdapat kawasan 

hutan lindung di sebelah Barat Laut dengan jarak ± 500 meter   

 

 
2https://wwf.panda.org/our_work/our_focus/forests_practice/deforestation_fronts2/deforestation_in_borneo_and_sumatra/ 
3 SK Menteri Kehutanan No. 733/Menhut-II/2014 tanggal 02 September 2014 
4 PERDA Permerintah Provinsi Kalimantan Barat No.5 Tahun 2015 
5 www.intactforestlandscape.org 
6 http://datazone.birdlife.org/country/indonesia/ 



 

1.4. Peta Situs Lokasi Kajian 

 

Gambar 2 Peta Situasi Lokasi Kajian 

 

1.5. Data Relevan yang Tersedia 

Data yang relevan yang dipergunakan dalam Penilaian SKT di wilayah PT Andes Sawit Mas sebagai berikut: 
 
Tabel  4 Data Relevan dalam Penilaian SKT 

No Data Sumber 

1 Shapefile IUP PT Andes Sawit Mas PT Andes Sawit Mas 

2 Citra Sentinel 2A Akusisi 17 Maret 2020 
(L1C_T49MDT_A024725_20200317T030728) dan Citra 
Landsat OLI 8 Akusisi 30 Desember 2020 
(LC08_L2SP_120061_20200830_20200906_02_T1) 

The European Space Agency (ESA) dan 
https://earthexplorer.usgs. gov/ 

3 Shapefile Kawasan Hutan Kalimantan Barat WebGIS Kementrian LIngkungan Hidup dan 
Kehutanan 

4 SRTM 30 meter earthexplorer.usgs.gov 

5 Shapefile Sistem Lahan RePPPRoT WebGIS Kementrian LIngkungan Hidup dan 
Kehutanan 

6 Shapefile Geologi Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, 
Kementerian ESDM 

7 Shapefile IBA dan EBA BirdLife 

8 Shapefile Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan Barat BAPEDA 

9 Shapefile Intact Forest Landscape www.intactforestlandscape.org 

10 Data profile desa FGD  

11 Rekapitulasi inventarisasi hutan Hasil Kunjungan Lapangan Tim Daemeter 

http://www.intactforestlandscape.org/


 

1.6. Daftar Laporan/ Penilaian yang Digunakan dalam Penilaian SKT 

• Dokumen ANDAL dan RKL-RPL PT Andes Sawit Mas tahun 2009 

• Dokumen HCV PT Andes Sawit Mas tahun 2015 dan telah mendapat selesai review di HCV RN 

(https://hcvnetwork.org/reports/cargill-pt-asm-andes-sawit-mas-indonesia/) (Daemeter Consulting) 

• Dokumen Social Impact Assessment PT Andes Sawit Mas tahun 2015 (Daemeter Consulting) 

• Dokumen Internal HCS Assessment PT Andes Sawit Mas tahu n 2015 (Tim Sustainability Cargill) 

• Dokumen Baseline Desa yang ada di wilayah PT Andes Sawit Mas tahun 2020 

• Dokumen SOP pembebasan lahan 

• Dokumen Laporan Studi Kepemilikan Lahan dan penggunaan lahan dibuat PT Andes Sawit 
Mas tahun 2020 
 

 

2. Tim Penilai SKT Dan Timeline  
2.1.  Nama dan Kualifikasi 

Tim penilaian SKT pada areal PT ASM terdiri dari beberapa praktisi dengan pengalaman dan telah 
terdaftar di HCSA sebagai Practitioners. Susunan tim tersaji pada tabel dibawah ini 

Tabel  5 Susunan Tim Penilai 

Nama Peran dalam Penilaian 
SKT 

Kualifikasi 

M Sayidina Ali 

Registered Practitioners  

 

Ketua Tim/Lead 
Assessor 

Sarjana Muda 

Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan 
Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB 

Bukhari 

Registered Practitioners  

Anggota/GIS dan 
Remote Sensing 

S1 Ilmu Tanah (Fakultas Pertanian) UUniversitas Syiah 
Kuala (UNSYIAH) dan Master (S2) Ilmu Tanah dari Institut 
Pertanian Bogor, 2010. 

Iwan Kurnia Rosyid Anggota/Social 
Engagement 

S1 Bidang Teknologi Produk Hutan dari Fakultas 
Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) 

L Vita Baskara Anggota/Social 
Engagement and FPIC 

S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) 

Herry Triana Anggota/Social 
Engagement and FPIC 

S1 Bidang Manajemen Hutan dari Fakultas Kehutanan 
Institut Pertanian Bogor (IPB) 

Andre Febriant R Anggota/Social 
Assistant 

Sarjana Muda Akuntansi Universitas Pajajaran (UNPAD) 

Surianto Efendi Anggota/Botanies 
Expert 

S1 Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Universitas Mulawarman Samarinda (UNMUL) pada 
tahun 2013 dan S2 Biologi Fakultas MIPA IPB 2019 

Abdul Mukti Anggota/GIS Asst. GIS S1 Konservasi Sumberdaya Kehutanan dan Ekowisata, 
Fakultas Kehutanan IPB 

Sahat Aritonang 

Registered Practitioners  

Internal Review S2 dalam bidang Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada 

 
 

https://hcvnetwork.org/reports/cargill-pt-asm-andes-sawit-mas-indonesia/
http://highcarbonstock.org/hcs-approach-quality-review-process/hcs-approach-registered-organisations/
http://highcarbonstock.org/hcs-approach-quality-review-process/hcs-approach-registered-organisations/
http://highcarbonstock.org/hcs-approach-quality-review-process/hcs-approach-registered-organisations/


 

2.2.  Jangka Waktu untuk Mengerjakan Langkah-Langkah Utama dalam Penilaian 

Penilaian SKT di lakukan dari bulan September 2020 hingga Januari 2021 dengan tahapan kegiatan; (1) 
studi pemeriksaan dokumen/desk study, (2) kunjungan awal/scoping study, (3) analisis data awal, (4) 
kunjungan full assessment, (5) analisis data dan penyusunan report dan (6) proses konsultasi publik. 
Rincian tata waktu studi pemeriksaan awal disajikan pada tabel dibawah ini: 

Tabel  6 Tata Waktu 

Penilaian Tata Waktu Lembaga Penilaian 

Feasibility study 2009 Cargill 

High Conservation Value 2015 Daemeter Consulting 

Dampak Sosial (SIA) 2015 Daemeter Consulting 

Pemetaan Land Tenurial Assessment 22 September – 22 Oktober 2020 Tim Sosial PT ASM 

High Carbon Stock/Stok Karbon Tinggi (SKT)   

• Pertukaran data dan informasi dengan 
perusahaan 

1 – 4 September 2020 Daemeter Consulting 

• Desk Study 7 – 18 September 2020 Daemeter Consulting 

• Kunjungan awal (scoping study) 21 – 26 September 2020 Daemeter Consulting 

• Full assessment   

- Kunjungan Lapangan Tim Sosial 26 Oktober – 03 November 2020 Daemeter Consulting 

- Kunjungan Lapangan Tim SKT 08 November – 15 November 2020  

- Analisis dan Reporting 16 November – 19 Desember 2020 Daemeter Consulting 

- Internal Review 20 – 25 Desember 2020  

• Konsultasi Publik 25-27 Januari 2021 Daemeter Consulting 

 

3. Keterlibatan Masyarakat/ FPIC 

3.1.  Ikhtisar Keterlibatan Masyarakat, FPIC, Pemetaan Partisipatif 

3.1.1. Informasi Latar Belakang Sosial  

Etnis dominan 
Secara administratif areal IUP  PT ASM termasuk ke dalam dua wilayah pemerintahan kecamatan yaitu 
Kecamatan Marau dan Kecamatan Jelai Hulu. Terdapat tujuh desa di sekitar areal IUP  PT ASM yaitu Desa 
Periangan, Tanggerang, Deranuk, Teluk Runjai dan Perigi yang termasuk kedalam Kecamatan Jelai Hulu, 
juga Desa Runjai Jaya dan Riam Batu Gading yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Marau, 
berdasarkan proses pembentukannya desa-desa tersebut termasuk ke dalam desa lokal. Penduduk yang 
tinggal di desa-desa tersebut didominasi oleh penduduk lokal yaitu suku Dayak Kendawangan dan Dayak 
Jelai, disamping kedua suku tersebut terdapat pula suku yang lain seperti Suku Melayu, Jawa, NTT, Batak, 
Cina dan sebagainya namun jumlah mereka relatif kecil.  

Tabel  7 Kondisi demografi wilayah desa terpilih dalam penilaian dampak sosial 

Nama Desa Kecamatan Jumlah KK Jumlah Populasi (jiwa) 

Periyangan Jelai Hulu 741 1.666 

Tanggerang Jelai Hulu 438 1.443 

Deranuk Jelai Hulu 356 1.232 

Teluk Runjai Jelai Hulu 289 947 

Perigi Jelai Hulu 195 635 



 

Nama Desa Kecamatan Jumlah KK Jumlah Populasi (jiwa) 

Runjai Jaya Marau 255 791 

Riam Batu Gading Marau 505 1.595 
Sumber : Profil Desa 2019 (www.prodeskel.pmd.kemendagri.go.id ) 
 
Mata Pencaharian 
Masyarakat di desa-desa sekitar IUP  pada umumnya memiliki mata pencaharian utama sebagai petani 
karet, petani sawit dan karyawan swasta, luas kepemilikan kebun karet sekitar bervariasi 1 - 30 ha/KK 
namun secara umum mereka memiliki luas kebun karet 2 - 5 ha/KK. Adapun Luas kebun sawit yang 
mereka miliki berkisar 1 - 20 ha/KK namun secara umum mereka memiliki luas kebun sawit 2 - 4 ha/KK.  
Sumber pendapatan lainnya adalah sebagai pekerja di perusahaan-perusahaan perkebunan sawit dan 
tambang yang ada disekitar wilayahnya, saat ini  persentase masyarakat di setiap desa yang bekerja di 
perusahaan sudah cukup banyak (30-70%). Kegiatan perladangan berpindah juga masih dilakukan oleh 
sebagian masyarakat di desa-desa sekitar areal IUP  PT ASM, perladangan masyarakat masih dilakukan 
dengan cara membakar lahan dengan luas lahan pembukaan berkisar antara 0.5-1 ha/KK dengan rotasi 
perladangan 3-5 tahun.  
Selain ketiga mata pencaharian tersebut, masyarakat di desa-desa sekita areal IUP  juga ada yang 
berprofesi sebagai pedagang, budidaya wallet, guru, PNS, TNI, Polri, pertukangan, bengkel, buruh dan 
sebagainya. Pada umumnya masyarakat di desa-desa sekitar IUP  mempunyai mata pencaharain ganda 
dalam pengertian mereka memiliki pekerjaan lebih dari satu mata pencaharian, misalnya  selain sebagai 
petani karet dan pekebun sawit juga bekerja diperusahaan yang ada disekitarnya. 

Pendidikan 
Masing-masing desa memiliki fasilitas gedung TK dan SD, dan beberapa telah memiliki fasilitas gedung 
sekolah hingga tingkat SMA terutama untuk desa-desa yang merupakan ibu kota kecamatan. Mayoritas 
tingkat pendidikan penduduk di desa-desa sekitar IUP  bagi generasi tua adalah tamatan sekolah dasar 
bahkan masih ada anggota masyarakat yang tidak bersekolah, sedangkan untuk generasi muda mayoritas 
tingkat pendidikan adalah tamatan sekolah menengah pertama, namun banyak juga generasi muda yang 
telah merupakan tamatan dari sekolah menengah atas bahkan ada yang sudah menyelesaikan pendidikan 
di perguruan tinggi, baik perguruan tinggi yang ada di Ketapang, Pontianak bahkan Pulau Jawa.  

 
Kesehatan 
Sarana kesehatan yang ada di desa-desa sekitar areal IUP  cukup memadai, di setiap desa biasanya 
terdapat puskesmas pembantu, dan posyandu dengan tenaga medis berupa perawat atau bidan. 
Puskesmas biasanya terdapat di ibu kota kecamatan dengan tenaga kesehatan yang lengkap yaitu dokter, 
bidan/mantri dan perawat. Pada umumnya masyarakat mengunakan fasilitas kesehatan tersebut untuk 
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.  
Kebutuhan air bersih masyarakat desa-desa sekitar PT ASM untuk air minum dan MCK  mayoritas sudah 
menggunakan sumur namun masih ada sebagian kecil masyarakat yang menggunakan air sungai.  Kasus 
penyakit yang paling sering terjadi di tengah penduduk desa-desa kajian adalah penyakit ISPA, Gastritis, 
Hipertensi, Diare, dan Influenza. 

Tabel  8 Sarana Prasarana di desa-desa sekita IUP  PT ASM 

Desa 

Sarana 

Pendidikan Kesehatan Keagamaan 

TK/ 
PAUD 

SD SMP SMA Posyandu 
Pustu/ 
Puskesdes 

Puskesmas Gereja Mesjid 

Kecamatan Jelai Hulu 

Tanggerang 2 2 - - 4 1 4 3 - 

Teluk Runjay 2 2 1 - 2 2 - 2 - 

Periangan 2 2 1 1 2 1 1 3 1 

Perigi 1 1 - - 2 1 - 2 - 

Deranuk 1 3 - - 2 1 - 2 - 

http://www.prodeskel.pmd.kemendagri.go.id/


 

Desa 

Sarana 

Pendidikan Kesehatan Keagamaan 

TK/ 
PAUD 

SD SMP SMA Posyandu 
Pustu/ 
Puskesdes 

Puskesmas Gereja Mesjid 

Kecamatan Marau 

Riam Batu 
Gading 

- 3 - - 3 2 - 3 1 

Runjai Jaya 1 1 1 - 1 1 - 3 - 
Sumber : Wawancara 2020 

 
Sistem pemerintahan 
Sistem pemerintahan desa di desa-desa sekitar areal IUP  sama dengan pemerintahan desa pada 
umumnya. Dalam struktur kelembagaan desa terdapat Kepala Desa, Sekretaris Desa, beberapa Kaur 
(Kepala Urusan) dan BPD (Badan Perwakilan Desa) sebagai penyeimbang pemerintahan desa. Perangkat 
desa seperti Kepala Urusan Pembangunan, Pemerintahan dan sebagainya pemilihannya merupakan hak 
istimewa kepala desa. Sementara itu, Sekretaris Desa ditunjuk dan diangkat oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Ketapang. Cakupan wilayah dan struktur pemerintahan desa mengikuti ketentuan dari tingkat 
pemerintah yang lebih tinggi, dalam hal ini pemerintahan kecamatan atau kabupaten. Semua pengurus 
pemerintahan desa bertanggungjawab kepada kepala desa. 

 
Agama dan adat istiadat  
Masyarakat yang berada di sekitar areal IUP  PT ASM telah menganut agama, mayoritas masyarakat di 
sekitar perusahaan memeluk agama Katolik (80%), agama lain yang dianut oleh masyarakat adalah Kristen 
Protestan, Islam serta agama lain termasuk aliran kepercayaan. Sarana ibadah disetiap desa pun cukup 
memadai biasanya di setiap desa terdapat sarana ibadah berupa gereja, masjid/mushola. 
Lembaga adat di desa-desa sekitar IUP  perannya cukup tinggi dalam kegiatan bermasyarakat, terutama 
kaitannya dengan sanksi-sanksi bagi pelanggar orang yang melanggar adat atau tata cara pelaksanaan 
suatu upacara adat. Karenanya, lembaga adat merupakan sumberdaya pengetahuan mengenai 
bagaimana upacara-upacara adat dilakukan. Keberadaan lembaga adat di desa-desa tetap terpelihara 
meskipun telah banyak pendatang yang datang ke wilayah tersebut. Kerukunan di desa-desa sekitar areal 
IUP  begitu terlihat walaupun mereka berasal dari keragaman suku, latar belakang dan minat, warga desa 
tetap menunjukkan toleransi dan keharmonisan dalam menjalani kehidupan di wilayah tersebut. Konflik 
antar masyarakat tidak pernah dilaporkan terjadi di wilayah itu. Semangat gotong royong tetap 
terpelihara hingga saat ini. 

 

 
Gereja di Desa Riam Batu Gading 

 
Pasar di Desa Periangan 



 

 
Puskesdes di Desa Runjai Jaya 

 
SD di Desa Deranuk 

 
Balai Adat di Desa Perigi 

 
Mesjid di Desa Periangan 

Gambar 3 Contoh Fasilitas umum di desa-desa sekitar areal PT ASM 

 
Masyarakat sekitar areal tanam pada umumnya sudah tidak menggunakan areal berhutan untuk 
melakukan ritual-ritual keagamaan maupun untuk melakukan upacara-upacara adat yang berkenaan 
dengan kebudayaan. Masyarakat pada umumnya melakukan ritual adat dengan makan, minum, berdoa 
dan membuat sesajen yang dilakukan di balai adat, gereja, mesjid atau rumah. Upacara ritual kebudayaan 
yang merupakan warisan nenek moyang yang masih dilakukan masyarakat disekitar IUP  antara lain :  
- Adat Sapat Tahun, yang dilaksanakan satu kali dalam setahun setelah panen padi biasanya 

dilaksanakan pada bulan Mei. Tujuannya adalah untuk membatas/meninggalkan tahun lama dan 
menyambut tahun baru dalam kalender pertanian/bercocok tanam atau yang lebih dikenal sebagai 
Lakau Humaq.  

- Adat Maalap Kambang Buah, dilaksanakan pada saat tanam buah mulai berbunga. Tujuannya adalah 
memberi makan roh-roh ketika pohon buah-buahan mulai berbunga. Kepercayaan masyarakat 
bahwa diwaktu tersebut roh jahat berdatangan untuk mengganggu masyarakat, oleh karena itu 
diberikan sesajen berupa makanan di empat tempat (tengah kampung yang terdapat pohon durian 
paling tua, pangkalan mandi/sungai yang dianggap utk pemandian umum, ujung paling Barat di desa, 
dan ujung paling Timur di desa).  

- Ritual Adat Menjangkap Buah, dilaksanakan pada saat pohon buah-buahan sudah layak panen. Ritual 
ini dilakukan dengan memberi sesajen di empat pancakan. Tujuan ritual ini agar buah yang dipanen 
tidak menimbulkan penyakit kepada masyarakat yang memakan buah hasil panen tersebut.  

- Ritual Adat Mematik Julangan (memberi makan kampung), dilaksanakan minimal tiga kali dalam 
setahun (awal, tengah, dan akhir). Tujuannya memberikan makan kepada roh-roh yang menghuni 
kampung, alam dan sekitarnya (roh halus).  



 

- Ritual Adat Sesilih Ganti (Tumbal/Mengganti), adat ini dilaksanakan apabila warga atau tokoh adat 
mendapat mimpi buruk. Ritual ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman atau bahaya 
dan pengaruh dari roh-roh jahat atau setan, ritual ini dilakukan dengan membuat ancak (sesajen).  

- Adat Palas Pudas, adat ini dilaksanakan apabila ada kebutuhan yang mendesak dan darurat. Seperti 
kemarau panjang, kebakaran lahan, banjir, gempa bumi, penyakit sampar (penyakit endemik yang 
menjangkit banyak warga). Ritual ini dilakukan untuk memohon ampun kepada Duwata dengan 
menyerahkan persembahan berupa tuak, ayam, beras, babi, piring mangkuk dan tempayan agar 
terlepas dari bencana yang menimpa kampung.  

- Adat Nikah Kawin Adat (Bejadi Bepayuh), orang yang akan menikah wajib melaksanakan nikah secara 
adat dengan memberikan sesajajen. Ritual ini dilaksanakan sebagai tanda sahnya perawinan secara 
adat sehingga diakui oleh masyarakat dan roh-roh halus. Kawin adat dianggap penting dan harus 
dilakukan bagi orang Dayak, jika kawin adat tidak dilakukan akan dikenakan denda yaitu harus 
membayar denda adat. 

- Ritual Adat Berayah Berindik (belian) kegiatan ritual adat yang dilaksanakan untuk mengobati orang 
sakit dengan bantuan dukun/belian. Ritual adat ini dilakukan dengan melantunkan nyanyian-
nyanyian oleh dukun yang disertai dengan musik rayah (ketabung, gendang, dan ketawaq).  

Akses dan perekonomian 
Desa-desa yang berada di sekitar areal IUP  PT ASM berjarak ± 2.500 km dari Kota Kabupaten Ketapang, 
dapat ditempuh dengan menggunakan jalan darat selama 4-5 jam dengan jalan sebagian sudah diaspal 
sebagian lagi masih berupa jalan tanah yang sudah mendapat pengerasan. Akses jalan darat sudah 
dibangun sejak sekitar tahun 1978 melalui pembangunan jalan Trans Kalimantan dan program ABRI 
Masuk Desa (AMD) yang menghubungkan jalan antar provinsi.  Sebelumnya masyarakat masih 
menggunakan akses jalan sungai untuk menghubungkan antar dusun dan desa ke ibu kota kecamatan 
atau untuk menjual hasil bumi ke Sukamara melalui Sungai Jelai dengan menggunakan perahu motor. 

Kedatangan para investor baik perusahaan perkebunan sawit yaitu sekitar tahun 2007 serta perusahaan 
pertambangan sangat berdampak pada semakin terbuka akses jalan darat.  Melalui perusahaan 
perkebunan sawit dan pertambangan yang banyak membangun jalan-jalan produksi di dalam areal 
perusahaan sehingga dapat menghubungkan jalan antar desa, kecamatan bahkan antar kabupaten.  
Kondisi jalan saat ini sebagian besar masih berupa jalan tanah yang sudah diperkeras dengan batuan 
laterit serta dapat dilalui kendaraan roda empat atau lebih. 

Fasilitas perekonomian di desa-desa kajian pada umumnya terdapat, toko/warung sembako, warung 
makan, bengkel sepeda motor dll., sementara untuk pasar tidak semua desa memilikinya pasar biasanya 
terdapat di ibu kota kecamatan.   Hari pasar pada umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar desa 
untuk melakukan transaksi jual beli dengan menjual hasil pertanian seperti buah-buahan, sayuran serta 
membeli kebutuhan rumah tangga.  Lembaga keuangan milik pemerintah pada umumnya belum tersedia 
di tingkat desa, kecuali untuk fasilitas BRI Link yang ada di ibu kota kecamatan.  Namun demikian terdapat 
lembaga keuangan swata di setiap desa yaitu credit union yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa 
untuk menyimpan atau meminjam uang. 

3.1.2. Temuan-Temuan berkaitan Kepemilikan Tanah dan Penggunaan Lahan 
Pada awalnya perolehan tanah yang dilakukan masyarakat di desa-desa sekitar areal PT ASM pada 
umumnya dengan cara membuka hutan untuk kegiatan ladang berpindah dengan sistem bakar dan 
bersifat pertanian subsisten untuk kebutuhan sehari-hari.  Adanya bukti berupa bekas perladangan dan 
bekas pemanfaatan dan pemeliharaan lahan yang ditandai dengan tanaman tumbuh merupakan tanda 
bahwa lahan tersebut telah ada yang memiliki, sedangkan kepemilikan lahan yang sah dan diakui oleh 
masyarakat melekat pada orang yang pertama kali membuka lahan tersebut. Bentuk kepemilikan lahan 
masyarakat berupa tanam tumbuh yaitu pohon karet, pohon buah-buahan (durian, nangka, cempedak, 
bacang, lansat, dll), dan lain-lain. 



 

Secara umum lahan masyarakat berdasarkan kepemilikan dibagi menjadi dua yaitu hak kepemilikan 
pribadi (privat) dan hak kepemilikan umum (publik). Jenis-jenis Pemanfaatan lahan masyarakat yang ada 
di desa-desa sekitar lokasi PT ASM berdasarkan kepemilikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel  9 Jenis-Jenis Pemanfaatan Lahan Berdasarkan Hak Kepemilikan 
Hak Kepemilikan Jenis-Jenis Lahan 

Publik (umum) 

Lahan kas desa 

Jumpung/Tembawang 

Fasilitas umum 

Privat (Pribadi) 

Jumpung/Tembawang 

Rumah  

Pekarangan rumah 

Kebun pribadi (karet/sawit) 

Ladang 

Bawas/semak belukar bekas ladang 

Sawah/paya 

Jumpung/tembawang adalah bekas pemukiman nenek moyang yang telah ditinggalkan tetapi masih 
dimanfaatkan sebagai sumber buah-buahan. Jumpung/tembawang sangat lekat dengan adat Dayak 
karena setiap membuka pemukiman baru, selalu ada upacara/ritual tertentu yang melibatkan nenek-
nenek moyang orang Dayak. Jumpung/tembawang dibedakan menjadi dua, yaitu yang memiliki hak 
kepemilikan publik (umum) dan privat (pribadi). Jumpung milik umum dapat dimanfaatkan oleh 
masyarakat desa dan tidak boleh dialihfungsikan/dijual, jumpung milik umum biasa juga sering disebut 
hutan desa. Sedangkan Jumpung milik pribadi biasanya dimiliki oleh satu keluarga dan boleh 
dialihfungsikan/dijual, jumpung milik pribadi banyak dialih-fungsikan menjadi kebun karet atau kebun 
sawit baik kebun sawit pribadi maupun kebun sawit yang bekerja sama dengan perusahaan melalui 
program plasma atau kemitraan. 

Salah satu lahan yang juga memiliki hak kepemilikan publik (umum) yaitu lahan kas desa. Lahan ini 
biasanya difungsikan untuk fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, sarana 
olahraga desa, faslitas keagamaan (masjid, gereja), dll.  

Kepemilikan tanah masyarakat pada saat ini pada umumnya diperoleh dari warisan orang tua secara 
turun temurun dan sebagian dari hasil jual beli. Bukti kepemilikan lahan/tanah sebagian besar masyarakat 
masih berupa surat sporadik atau Surat Keterangan Tanah (SKT) dari desa, sebagian masyarakat juga 
sudah ada yang memiliki sertifikat hak milik (SHM) terutama untuk rumah, lahan pekarangan rumah dan 
kebun. Kepemilikan sertifikat ini sebagai akibat adanya program PRONA (proyek operasi nasional agraria) 
dari pemerintah di wilayah tersebut pada tahun 2010, 2016, 2017, 2018, dan 2019.  Namun demikian ada 
juga masyarakat yang tidak mempunyai surat untuk kepemilikan tanahnya, bukti kepemilikan tanah 
mereka hanya berupa tanam tumbuh yaitu pohon karet, pohon buah-buahan (durian, nangka, cempedak, 
bacang, lansat, dll), dan lain-lain.  

Belum ada penataan wilayah di desa-desa sekitar areal PT ASM, namun apabila kita bagi berdasarkan 
penggunaan lahan maka pembagian land use di desa-desa sekitar areal IUP  dapat dibagi menjadi 
pemukiman, sawah/ladang, kebun karet, kebun sawit, kebun karet tua, semak belukar/dahas dan 
jumpung (kebun buah bekas pemukiman nenek moyang).  

Proses Pembebasan Lahan 

Areal IUP  PT ASM secara keseluruhan pada awalnya merupakan areal kelola tradisional masyarakat 
dengan status kepemilikan lahan yang dimiliki secara pribadi maupun umum. Areal PT ASM telah aktif 
dikelola sejak 2007, hal tersebut didasarkan pada surat IUP  sesuai dengan Surat Keputusan Bupati 
Ketapang No. 119/2007 yang kemudian di revisi menjadi No 419/2008 seluas ± 16.100 ha dan Izin Usaha 
Perkebunan (IUP) Sesuai SK Bupati Ketapang No. 307 Tahun 2010 , tanggal 27 Mei 2010 , seluas 12.515 
Ha.  



 

Berdasarkan surat Bupati Ketapang No. 531 Tahun 2009 tentang perpanjangan IUP PT ASM bahwa luas 
areal yang direncanakan untuk pembangunan kebun adalah 16.100 ha yang terletak di Kecamatan Marau 
dan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang. Kemudian berdasarkan Surat BPKH wilayah III Pontianak No. 
5.355/VII/BPKH-III/2009 tentang Telaahan fungsi Kawasan Hutan di wilayah IUP PT ASM perkebunan 
kelapa sawit PT Andes sawit Mas bahwa seluruhnya berada di Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL). 
Areal PT ASM juga bertumpang tindih dengan areal pertambangan atas nama PT Harita Prima Abadi 
Mineral, PT Lanang Bersatu dan Mas Putih Belitung. 

Berdasarkan wawancara dan FGD pada saat penilaian SKT dengan masyarakat di desa-desa sekitar IUP PT 
ASM, masyarakat menyatakan bahwa PT ASM sebelum beroperasi pernah melakukan sosialisasi di setiap 
desa kepada masyarakat pada Tahun 2007, sosialisasi ini dilakukan di desa-desa dengan dihadiri oleh 
perwakilan masyarakat desa, aparat desa, pihak kecamatan, perwakilan dari dinas perkebunan dan pihak 
perusahaan. Tanggapan masyarakat pada saat sosialisasi awal terbagi dua, sebagian masyarakat setuju 
dan menerima kehadiran PT ASM dan sebagian lagi menolaknya. Untuk meningkatkan kepercayaan 
masyarakat selanjutnya PT ASM melakukan sosialisasi lanjutan di tingkat desa, kemudian diperkuat lagi 
dengan melakukan sosialisasi langsung ke individu masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip 
FPIC. Adapun kegiatan sosialisi tingkat desa dengan masyarakat dilakukan pada tanggal 2 April 2009 di 
Desa Deranuk, Dusun Sei Jering Desa Teluk Runjai dan pada tanggal 3 – 4 April 2009 di Desa Riam Batu 
Gading dan Desa Runjai Jaya.  Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh perwakilan masyarakat pemilik 
lahan, tokoh masyarakat, tokoh adat, aparat desa dari masing-masing desa, pemerintahan Kecamatan 
Jelai Hulu dan Marau, serta Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang.  

Sosialisasi yang dilakukan PT ASM dilakukan dengan cara memberikan informasi menyeluruh dengan 
mengedepankan penegasan hak bagi masyarakat, bahwa mereka berhak tahu resiko dan keuntungan 
yang diperoleh apabila lahan mereka dikerjasamakan dengan perusahaan kelapa sawit. Bagi perusahaan, 
pemberian informasi merupakan bagian dari komitmen terhadap transparansi untuk memastikan bahwa 
masyarakat paham resiko yang akan dihadapi di kemudian hari dengan menyediakan informasi yang 
relevan serta memadai. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat memahami manfaat dan 
dampak baik negative maupun positif dari keberadaan PT ASM terhadap masyarakat sekitar, dan 
mengetahui besarnya kompensasi lahan atau yang biasa disebut dengan istilah Ganti Rugi Lahan (GRL) 
atau Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) yang nantinya akan diterapkan. Masyarakat di ketujuh desa 
menyampaikan tidak pernah ada pemaksaan terhadap masyarakat untuk membebaskan lahan, hal ini 
terlihat dari bukti yang ada saat ini dimana masih terdapatnya lahan masyarakat yang berada di dalam 
areal IUP PT ASM.  

Penerapan FPIC juga dilakukan oleh perusahaan dalam proses GRTT dengan masyarakat dan tertuang 
dalam SOP Proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT ASM. Pembebasan lahan dilakukan kepada 
masyarakat yang dengan kesadaran sendiri bersedia menyerahakan lahan setelah menerima sosilaisasi 
baik sosialisasi di tingkat desa maupun personal. Untuk menghindari konflik lahan, perusahaan selalu 
meminta kepada setiap pemilik lahan yang akan menyerahkan lahannya ke PT ASM untuk membuktikan 
kepemilikan lahan secara syah dengan mengurus surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh perangkat 
desa sebagai ganti sertifikat tanah. Begitu juga pada saat pengukuran lahan, pihak perusaahan melibatkan 
pemilik lahan, perangkat desa, adat dan masyarakat yang berbatasan dengan pihak penjual untuk 
menyaksikan pengukuran dan disertai dengan foto. Langkah-langkah tersebut dituangkan dalam SOP 
Pembebasan Lahan. Besarnya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan pada awal take over pada 
Tahun 2015 sebesar Rp. 3.000.000 – 6.000.000/ha, dan pada saat penilaian SKT sebesar Rp. 10.000.000 – 
13.000.000/ha tergantung hasil kesepakatan.  

Pada Tahun 2015 PT ASM di akuisisi oleh Cargill Tropical Palm, pada saat itu areal yang sudah tertanam 
seluas 5.321,92 ha, sehingga masih ada areal yang belum tertanam seluas 7.084,15 ha. Penilaian NKT di 
areal PT ASM telah dilakukan pada tahun 2015, dari hasil penilaian NKT tersebut diperoleh areal yang 



 

dapat dikembangkan New Planting Procedure seluas 5.483,72 ha (diluar areal NKT)7. Dari potensi lahan 
tersebut sampai Oktober 2020 PT ASM telah membebaskan lahan seluas 1.563,22 ha dengan rincian areal 
seluas 1.201,34 telah ditanami dan seluas 361,88 ha belum ditanami. Dengan demikian pada saat kajian 
SKT dimulai, lahan yang sudah di ganti rugi kepada masyarakat seluas 6.885,2 ha, dengan luas areal yang 
sudah ditanam 6.637,5 ha. Sebaliknya seluas 5.629,8 ha masih proses GRTT. Tim Cargill melalui divisi 
Sustainability dan CSR telah melakukan pemetaan penggunaan lahan bersama perwakilan masing-masing 
desa, adapun peta penggunaan lahan di areal IUP PT ASM disajikan dalam gambar dibawah ini. 

Tabel  10 Luas wilayah desa yang sudah dibebaskan diareal IUP PT ASM 
No Desa Luas Areal yang sudah di bebaskan Areal yang sudah tertanam 

1 Periangan 229,41 181,9 

2 Deranuk 1.430,24 1.142,1 

3 Tangerang 1.231,16 1045,4 

4 Teluk Runjai 993,7 800,1 

5 Perigi 977,67 847,4 

6 Riam Batu Gading 1.352 1045,4 

7 Runjai Jaya 1573 1378,5 

 Total 7.787,18 6637,7 

 
Gambar 4 Peta GRTT di areal IUP PT ASM 

3.1.3. Keterlibatan Masyarakat Sebelum Penilaian  
Berdasarkan persyaratan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Free Prior and 
Informed Consent - FPIC). Pada proses akuisisi lahan harus mengikutsertakan masyarakat lokal sejak awal 
rencana pembangunan kebun kelapa sawit. Hal ini penting, untuk memastikan bahwa masyarakat 

 
7 https://www.rspo.org/public_consultations/download/2a6e55a0866d0b3 



 

setempat telah mengerti akan tujuan dan dampak terhadap mereka, baik dampak positif maupun 
dampak negatif sebelum mereka memberikan persetujuan terhadap akuisisi lahan yang akan dilakukan.  

Tahapan pertama dari FPIC yaitu dengan melakukan identifikasi terhadap keberadaan perkebunan kelapa 
sawit yang akan dibangun, apakah berdampak pada hak-hak masyarakat yang sudah berada sebelum 
kedatangan perusahaan. Bagi kebanyakan masyarakat adat, tanah atau lahan bukan hanya sekedar 
tempat mencari penghidupan dan meningkatkan perekonomian, tetapi juga melekat nilai-nilai budaya, 
adat, identitas, organisasi sosial, sejarah dan tradisi. 

PT ASM selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Hal 
tersebut dilakukan oleh PT ASM untuk menghindari konflik dan menguatkan hubungan perusahaan 
dengan masyarakat. Perusahaan menyadari bahwa dukungan dari masyarakat merupakan salah satu 
faktor pendukung keberhasilan perusahaan. Perlibatan masyarakat sudah dimulai dari awal rencana 
pembangunan perkebunan kelapa sawit PT ASM, mulai dari sosialisasi awal izin dan rencana 
pembangunan perkebunan, sosialisasi AMDAL, penilaian NKT, SIA dan pemetaan penggunaan lahan. 
Beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat secara partisipatif disajikan dalam tebel dibawah ini. 

Tabel  11 Kegiatan-Kegiatan PT ASM yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat Sebelum Penilaian 

No. Tahun Kegiatan Referensi 

1 2007 Sosialisasi di Desa Priangan, Deranuk, Tanggerang, Teluk 
Runjai, Runjai Jaya dan Riam Batu Gading  

Berdasarkan wawancara dan FGD 
di setiap desa 

2 2-3 April 2009 Sosialisasi Rencana Pembangunan Perkebunan PT ASm Dokumen sosialiasi 

3 2015 Penilaian Nilai Konservasi Tinggi Dokumen HCV 

4 2015 Penilaian Dampak Sosial Dokumen SIA 

5 2019 Pertemuan dan diskusi dengan perwakilan masyarakat desa 
untuk proses FPIC Awal 

Berita Acara 

6 2020 Pemetaan Penggunaan Lahan Laporan Penggunaan Lahan 

Sebelum melakukan proses penilaian SKT pada areal PT ASM, perusahaan juga menyampaikan informasi 
awal kepada desa-sekitar terkait rencana penilaian SKT yang akan dilakukan oleh tim Daemeter. Selain 
menyampaikan informasi awal, perusahaan juga meminta persetujuan atas paksaan atas rencana 
kedatangan tim penilai SKT. 

3.1.4. Pelibatan Masyarakat, aktivitas pemetaan partisipatif yang dilakukan semasa penilaian 
Patisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek yang paling penting di dalam pembangunan 
perkebunan sehingga dapat mendukung keberhasilan pengembangan masyarakat. Partisipasi dipandang 
sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan 
dilakukan dan bagaimana cara kerjanya. Partisipasi harus menciptakan peran serta yang maksimal dari 
masyarakat selaku subjek dari kegiatan dengan tujuan agar semua orang dalam masyarakat tersebut 
dapat dilibatkan secara aktif pada proses dan kegiatan masyarakat dalam setiap tahapan 
FPIC/PADIATAPA. 

Dalam penilaian SKT di areal IUP PT ASM, pelibatan masyarakat dilakukan selama kegiatan Penilaian SKT 
adalah sebgai berikut : 

1. Kunjungan Awal (Scoping), setelah mendapat persetujuan dari masyarakat dan aparat desa di ke tujuh 
desa, maka sebagai perkenalan awal pada tanggal 22 – 25 September 2020 PT ASM bersama PT 
Daemeter Consulting mengadakan sosialisasi awal (scoping)  pengenalan SKT yang bertujuan untuk 
memberikan informasi awal kepada aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga desa berkaitan dengan 
detail rencana kegiatan penilaian  SKT. Kegiatan Scoping ini melibatkan 91 responden dari 7 desa 
sekitar areal IUP PT ASM. Dengan adanya proses ini diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya 
kesalahpahaman aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga desa yang tinggal dan mempunyai 



 

menggarap lahan di areal konsesi PT ASM selama proses penilaian SKT. Sosialisasi ini juga dilakukan 
sebagai media untuk meminta persetujuan dari aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga desa dari 
Desa Riam Batu Gading, Deranuk, Teluk Runjai, Runjai Jaya, Tanggerang, Perigi dan Periangan terkait 
pelaksanaan penilaian  SKT oleh tim Daemeter Consulting. Adapun kegiatan scoping study yang paling 
utama meliputi: 

- Penjelasan secara rinci apa itu SKT. pentingnya SKT, dan tahapan SKT. 

- Menentukan perwakilan dari masyarakat yang adil dan mewakili seluruh komponen masyarakat 
dengan prinsip tidak ada diskriminasi. Dalam menentukan perwakilan masyarakat ini dilakukan 
atas dasar persetujuan warga dan dilakukan dengan demokratis serta dapat dijadikan sebagai 
wakil masyarakat dalam setiap penyelesaian masalah atau mitigasi. Penentuan perwakilan ini 
dilandasi sesuai dengan informasi dan diskusi bersama warga desa, seperti aparat desa, tokoh 
masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda dari masing-
masing desa 

- Mendapatkan gambaran (kekhawatiran, rekomendasi & harapan) terhadap areal konsesi PT 
ASM.  

- Melakukan proses persetujuan (consent) dari pemerintahan desa (Kades, PJ Kades, Sekdes, BPD, 
Ketua RT), tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh kelompok tani, terkait rencana 
kegiatan SKT pada scoping study maupun kegiatan SKT yang akan dilakukan secara lengkap/full 
assessment dikemudian hari. 

Dari hasil diskusi/wawancara dengan pemerintahan desa (Kades, PJ Kades, Sekdes, BPD, KPMD, 
Ketua RT), tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, warga pemilik lahan di ke tujuh desa 
diperoleh persetujuan (consent) terkait rencana kegiatan SKT yang akan dilakukan secara 
lengkap/full assessment dikemudian hari.  

2. Penilaian Penuh (Full Assessment), Setelah mendapat persetujuan dari masyarakat di ketujuh desa 
untuk melakukan penilaian penuh, maka tim Daemeter Consulting melaksanakan penilaian penuh 
untuk tim social pada tanggal 26 Oktober - 3 November 2020, sedangkan untuk tim biodiversity pada 
tanggal 8 – 15 November 2020. Kegiatan penilaian penuh ini melibatkan 132 responden dari Desa 
Pariyangan, Deranuk, Tanggerang, Tanjung Runjai, Perigi, Riam Batu Gading dan Runjai Jaya. Kegiatan 
penilaian ini meliputi Diskusi Kelompok Terfokus (FGD), wawancara dan pemetaan partisipatif. Dalam 
penilaian penuh ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat dengan menggunakan metode 
purposive sampling yaitu siapa saja para pihak yang terkait dan relevan dengan studi, serta 
keterwakilan dari lembaga-lembaga yang ada (pemerintahan desa, BPD, RW/RT, Kadus, Lembaga 
Adat, Kelompok Tani, pemilik lahan, LSM dll). Keterlibatan warga dalam penilaian penuh sosial 
dianggap sudah mewakili berbagai kelompok atau sub kelompok  kepentingan baik sebagai 
responden maupun sebagai informan.  

Keterlibatan masyarakat dalam tahap scoping dan penilaian penuh. Metode yang digunakan dalam 
penilaian penuh adalah: 

• Diskusi Kelompok Terfokus 
Diskusi terarah dengan kelompok-kelompok masyarakat (Focus Group Discussion). FGD dilakukan di 
Kantor Desa yang dilaksanakan pada tanggal 26 – 31 Oktober 2020. Diskusi ini dilakukan untuk 
menggali informasi areal IUP  PT ASM yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan pokok dan 
kebutuhan pemenuhan budaya warga, menggali informasi keberadaan areal yang masih digunakan 
warga dan areal konservasi, menggali isu-isu yang menjadi dampak, menggali harapan, gagasan dan 
aspirasi untuk mendapatkan solusi atas isu-isu yang terjadi. Peserta FGD tingkat desa dalam kajian 
lapangan sosial terdiri dari: 
- Kades/Sekdes atau PJ Kades 
- Perwakilan BPD 
- Perwakilan Tokoh Adat  
- Perwakilan Tokoh Perempuan (PKK, Posyandu, Pengajian Ibu2). 



 

- Perwakilan Tokoh Pemuda (Karangtaruna). 
- Perwakilan Tokoh Agama 
- Kepala Dusun 
- Ketua RW/RT 
- Perwakilan Kelompok Tani 
- Perwakilan Koperasi Desa atau BUMDes 
- Perwakilan Pemilik lahan 
- Perwakilan tokoh masyarakat lainnya 
Diskusi ini dilakukan untuk menggali informasi areal IUP PT ASM yang menjadi sumber pemenuhan 
kebutuhan pokok dan kebutuhan pemenuhan budaya warga, menggali informasi keberadaan areal 
yang masih digunakan warga dan areal konservasi, menggali isu-isu yang menjadi dampak, menggali 
harapan, gagasan dan aspirasi untuk mendapatkan solusi atas isu-isu yang terjadi. 

• Pemetaan Partisipatif  
Pemetaan partisipatif merupakan alat mengidentifikasi penggunaan lahan komunitas dan alat diskusi 
mengenai kebutuhan lahan dan sumber daya mendatang (yaitu, identifikasi wilayah untuk 
kebutuhan mata pencaharian di masa depan). Kegiatan pemetaan partisipatif melibatkan seluruh 
peserta FGD atau diskusi yang mewakili masyarakat pemilik lahan dan peserta lain yang faham dan 
mengerti kondisi dan situasi desanya. Jumlah yang terlibat kegiatan pengecekan lapangan dalam 
rangka kegiatan pemetaan partisipatif ini kurang lebih 3 - 4 orang per desa, masyarakat yang terlibat 
dalam pemetaan partisipatif merupakan perwakilan masyarakat masyarakat  dari pemilik lahan, dan 
pemerintahan desa. Pemetaan partisipatif dilakukan pada saat kegiatan FGD di desa-desa sekitar IUP  
PT ASM, adapun langkah-langkah pemetaan partisipatif di setiap desa kajian: 
- Penyusunan rencana kegiatan pemetaan partisipatif. 
- Mempersiapkan bahan sosialisasi (SKT dan PADIATAPA) untuk disampaikan ke masyarakat. 
- Menentukan perwakilan warga desa melalui diskusi/FGD untuk membantu kegiatan pemetaan 

partisipatif (membuat sketsa peta desa dengan dasar peta areal konsesi). 
- Tim menunjukkan peta areal konsesi PT ASM, kemudian perwakilan warga (tokoh masyarakat) 

diminta untuk menunjukkan di mana lokasi atau kawasan di dalam konsesi yang oleh warga 
masih dijadikan sebagai tempat untuk pemenuhan kebutuhan pokok maupun pemenuhan 
kebutuhan aktivitas budaya.  

- Perwakilan warga desa membuat sketsa peta konsesi dan peta desa yang meliputi: 
▪ Lokasi dan ukuran pemukiman/desa yang terkena dampak termasuk batas indikatif 

administrasi antar desa atau desa satu dengan desa lainnya. 
▪ Kegiatan mata pencaharian warga desa yang memiliki ketergantungan pada Sumber Daya 

Alam (SDA) baik pertanian, perikanan, meramu, berburu, dll; 
▪ Sumber air yang dipakai untuk kepentingan rumah tangga; 
▪ Sistem penguasaan lahan (resmi dan legalitas hak ulayat, hak atas tanah). Klaim tanah dan 

sumber daya tumpang tindih dengan wilayah penilaian.  
▪ Infrastruktur (jalan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pasar, bendungan). 
▪ Lokasi budaya, nilai budaya dan kepercayaan yang berhubungan dengan SDA dan tumpang 

tindih dengan wilayah penilaian 
- Setelah dilakukan pemetaan partisipatif (sketsa peta konsesi dan peta desa), kemudian 

dilakukan diskusi kembali ke masyarakat untuk dikomentari dan dikoreksi. Kemudian dilakukan 
pengambilan keputusan terkait informasi areal SKT dengan tutupan lahan masih bagus untuk 
rencana dipertahankan menjadi areal cadangan karbon di masa yang akan datang. 

Peta partisipatif final merupakan hasil kolaborasi antara tim penilai dan perwakilan masyarakat. 
Pemetaan dapat mengidentifikasi tanah masyarakat yang harus dikecualikan dari klasifikasi hutan 
SKT dan/atau pengembangan proyek. Dari hasil sketsa pemetaan partisipatif kemudian di overlay 
dengan peta berbasis GIS.  

 



 

• Wawancara 
Wawancara dilakukan dengan metode wawancara bersturktur maupun wawancara mendalam 
terhadap anggota masyarakat (informan) yang dianggap mengetahui informasi yang diperlukan 
dalam kajian SKT terpadu. Wawancara ini dilakukan untuk menggali dan mendapatkan pemahaman 
yang lebih mendalam atas isu-isu yang muncul dilakukan wawancara secara mendalam dengan 
tokoh-tokoh kunci terpilih yang menjadi responden. Pilihan responden didasarkan atas 
pengetahuan yang dimiliki atau pelaku yang merasakan langsung suatu dampak dengan 
beroperasinya PT ASM. Responden atau informan yang diwawancarai adalah kelompok 
kepentingan pemegang hak (pemilik, penyewa, pengguna lahan) dan kelompok pemangku 
kepentingan yang memiliki otoritas dalam masyarakat. Kegiatan wawancara ini dilakukan pada saat 
kunjungan pengecekan lapangan di semua desa-desa sekitar areal IUP  PT ASM pada 26 – 31 
Oktober 2020. 

 
FGD di Desa Tanggerang 

 
Pemetaan Partisipatif di Desa 
Priangan 

 
Kunjungan Lapangan di Desa 
Deranuk 

Gambar 5 Pelibatan Masyarakat Di Desa-Desa Sekitar Areal Izin PT ASM 

3. Konsultasi Publik Hasil, kegiatan konsultasi publik bertujuan untuk menyampaikan hasil dari penilaian 
SKT kepada perwakilan stakeholder yang ada di desa sekitar PT ASM. Kegiatan konsultasi publik 
dilaksanakan secara virtual karena kondisi adanya wabah virus Covid 19. Kegiatan konsultasi publik 
dilakukan dari tanggal 25 – 27 Januari 2021. Berikut ini stakeholder yang terlibat dalam proses 
konsultasi publik. Daftar masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan konsultasi publik tersaji pada 
Tabel  12. 

Tabel  12 Daftar Stakhoder dalam Konsultasi Publik 

No Nama Jabatan Desa 

1 A Juraintos Tokoh Adat Dayak Desa Tangerang 

2 G Mardi Toko Pemuda Tangerang 

3 Rafael Toko Pemuda Tangerang 

4 Mansuan Kades Tangerang 

5 Faulus JUhaedi Ketua RT 3 Tangerang 

6 Ignasius Marwan Kepala Dusun Tangerang 

7 Hermanius Jupri Perangkat desa Tangerang 

8 Borifasius Pede Perangkat desa Tangerang 

9 Yeni Susi PKK Tangerang 

10 Marta Paramitra PKK Tangerang 

11 Pilawati PKK Tangerang 

12 Natalis Rici Perangkat desa Tangerang 

13 Donata BPD Tangerang 

14 Jani Gruta Tokoh Masyarakat Tangerang 

15 Sulaiman Tokoh Adat Desa Teluk Runjai 

16 Ilianto Kaur TU Teluk Runjai 

17 Yustina Wolf Sekdes Teluk Runjai 

18 Viator Kades Teluk Runjai 



 

No Nama Jabatan Desa 

19 R Jono Kaur Teluk Runjai 

20 Turainto Kaur kemasyarakatan Teluk Runjai 

21 Maria Virgini Kepala Dusun Teluk Runjai 

22 T Nomon Kepala Dusun Teluk Runjai 

23 Hadis Ito Ketua RT 1  Teluk Runjai 

24 Junaidi Ketua BPD Teluk Runjai 

25 Wikodinus Momo PJ Kades Teluk Runjai 

26 Hasyim H Kasi Pembangunan Deranuk 

27 Apiong Kepala Desa Deranuk 

28 Paulus Pidi Sekretaris Desa Deranuk 

29 Herman Tokoh Masyarakat Deranuk 

30 Antonius A Tokoh Pemuda Deranuk 

31 D. Darmanto Petani Deranuk 

32 Edy Fahriansyah Petani Deranuk 

33 Daryono Siung Petani Deranuk 

34 Ipuy BPD Deranuk 

35 Amat Petani Deranuk 

36 Amdreas A Masyarakat Deranuk 

37 Alimin Tokoh Adat Deranuk 

38 Kalikoh Petani Perigi 

39 Anai Tokoh Masyarakat Perigi 

40 Kardius Petani Perigi 

41 Subur Tokoh Pemuda Perigi 

42 F. Ngino Kepala Adat Perigi 

43 Perancis Staf Desa Perigi 

44 Liliana Sekretaris Desa Perigi 

45 Pitrasius Yanto Tokoh Masyarakat Perigi 

46 Mulyadi BPD Perigi 

47 Ponsius Kapala Desa Perigi 

48 Acut L Ketua BPD Perigi 

49 Paulus R Petani Perigi 

50 Pirawati Tokoh Perempuan Perigi 

51 Ahun BPD Periangan 

52 Arsoni Masyarakat Periangan 

53 Soily Petani Periangan 

54 D. Bantara Tokoh Masyarakat Periangan 

55 Lilis Suryani Tokoh Perempuan Periangan 

56 Larontius T. Staff Kecamatan Periangan 

57 Maman R. BPD Periangan 

58 Sukardi Kepala Desa Periangan 

59 Suryanto BPD Periangan 

60 Susanto Sekretaris Desa Periangan 

61 Senui Tokoh Adat Periangan 

62 Sion Kepala Desa Runjai Jaya 

63 Hartono Sekretaris Desa Runjai Jaya 

64 Musa Tokoh Masyarakat Runjai Jaya 

65 Martina S Tokoh Perempuan Runjai Jaya 

66 Sumarni BPD Runjai Jaya 

67 Markus  Tokoh Adat Runjai Jaya 

68 Esau Landung Petani Runjai Jaya 

69 P. Pintil Tokoh Masyarakat Riam Batu Gading 

70 Martha Tokoh Perempuan Riam Batu Gading 

71 Rusmadi Petani Riam Batu Gading 

72 Y. Sekip Tokoh Adat Riam Batu Gading 



 

No Nama Jabatan Desa 

73 Kunar Tokoh Pemuda Riam Batu Gading 

74 Jusranto BPD Riam Batu Gading 

75 Juremi Masyarakat Riam Batu Gading 

76 Mansisto Petani Riam Batu Gading 

77 Suryanto Petani Riam Batu Gading 

78 Sumarni BPD Riam Batu Gading 

79 Syahrianto Staff Kecamatan Marau 

80 Hartati Staff Kecamatan Marau 

81 Heny F Staff Kecamatan Marau 

82 Lisa Antoni Staff Kecamatan Marau 

83 Tanda Kusuma Staff Kecamatan Marau 

84 Harpadi Staff Kecamatan Marau 

85 Brian Jefson Staff Kecamatan Marau 

86 Saifullah H Kasi Trantib Kecamatan Marau 

87 Supardi Staff Kecamatan Marau 

88 Laurentius T Staff Kecamatan Jelai Hulu 

 

3.1.5. Ketahanan Pangan  
Masyarakat di desa-desa sekitar IUP  pada umumnya memiliki mata pencaharian utama sebagai petani 
karet, petani sawit dan karyawan swasta, luas kepemilikan kebun karet sekitar bervariasi 1 - 30 ha/KK 
namun secara umum mereka memiliki luas kebun karet 2 - 5 ha/KK. Adapun Luas kebun sawit yang 
mereka miliki berkisar 1 - 20 ha/KK namun secara umum mereka memiliki luas kebun sawit 2 - 4 ha/KK.  
Sumber pendapatan lainnya adalah sebagai pekerja di perusahaan-perusahaan perkebunan sawit dan 
tambang yang ada disekitarnya, saat ini  persentase masyarakat di setiap desa yang bekerja di perusahaan 
sudah cukup banyak (30 - 70%). Kegiatan perladangan berpindah juga masih dilakukan oleh sebagian 
masyarakat di desa-desa sekitar areal IUP  PT ASM, perladangan masyarakat masih dilakukan dengan cara 
membakar lahan dengan luas lahan pembukaan berkisar antara 0.5 - 1 ha/KK dengan rotasi perladangan 
3 - 5 tahun.  
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Budidaya wallet di Desa Deranuk 
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Toko di Desa Periyangan 



 

Gambar 6 Mata pencaharian warga di desa-desa sekitar areal lokasi PT ASM 

Pemenuhan kebutuhan pokok (beras) masyarakat di desa-desa sekitar PT ASM pada umumnya dipenuhi  
dari hasil membeli di warung/kios/pasar/ dengan harga Rp. 10.000 – 15.000,-/kg tergantung kualitas, 
hanya sebagian kecil masyarakat yang memenuhi kebutuhan berasnya dari hasil budidaya di 
ladang/sawah. Selain beras, masyarakat juga memanfaatkan jagung dan singkong yang diperoleh dengan 
cara budidaya di ladang, membeli di warung sembako, di pasar dan sebagainya.  Hasil panen yang 
diperoleh biasanya hanya bersifat subsisten dan hanya memenuhi kebutuhan beberapa bulan saja untuk 
kebutuhan sendiri. 

Pada masa lalu hampir semua kebutuhan dasar dalam rumah tangga masyarakat di penuhi dengan cara 
mengambil dari alam dan lahan yang dimilikinya. Mulai dari kebutuhan pangan seperti karbohidrat (beras 
dan umbi-umbian), protein (ikan dan daging), vitamin, kebutuhan papan, air bersih, kayu bakar, pakan 
ternak bahkan kebutuhan untuk memproleh uang tunai pun banyak yang diambil dari lahan sekitar. Dari 
tahun ke tahun dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, dan datangnya investor baik berupa 
perkebunan sawit maupun pertambangan menyebabkan lahan produktif semakin berkurang dan berubah 
menjadi lahan untuk pemukiman dan sebagainya, juga mendorong warga untuk membuka lahan baru 
demi mencukupi kebutuhan pokok hidup mereka. Beberapa warga masih mempertahankan lahan padi 
ladang untuk tidak di konversi ke tanaman lainnya dengan alasan untuk cadangan pangan setiap 
tahunnya. Bahkan mereka tidak menjadikan lahan padi ladang tersebut dengan jenis tanaman kelapa 
sawit, karet, atau jenis tanaman lainnya. 

Saat ini masyarakat di desa-desa sekitar IUP lebih mengandalkan pemenuhan pokok hidupnya kepada 
hasil produksi dari kebun sawit, kebun karet dan upah dari bekerja sebagai karyawan di perusahaan. 
Mereka beranggapan bahwa berprofesi sebagai pekebun sawit dan karyawan perusahaan adalah 
pekerjaan yang mempunyai prospek yang bagus dan dapat diandalkan dimasa yang akan datang, 
sehingga saat ini banyak masyarakat yang berkeinginan untuk menanam sawit dan bekerja di perusahaan. 
Larangan untuk membuka lahan dengan sistem dibakar dan harga karet yang rendah adalah alasan utama 
mereka memilih menjadi pekebun kelapa sawit dan karyawan perusahaan. Alasan lain masyarakat 
memilih menjadi pekebun sawit daripada pekebun karet antara lain karena pengelolaan kebun karet 
terutama pada panen lebih susah karena harus dipanen/ditoreh setiap hari, jika hari hujan mereka tidak 
bisa panen/noreh, hasil kebun sawit lebih besar dari kebun karet per hektarnya, TBS mudah dijual, harga 
sawit lebih stabil, panennya tidak setiap hari melainkan dua minggu sekali, panen tidak tergantung cuaca, 
dan sebagainya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut masyarakat di desa-desa sekitar IUP PT ASM 
berpendapat bahwa kedepan masyarakat di desa-desa sekitar PT ASM akan cenderung untuk memilih 
berkebun sawit dan sebagai karyawan perusahaan sebagai mata pencaharian utamanya. Namun 
demikian mereka tidak akan meninggalkan profesi sebagai pekebun karet dan petani padi hal ini 
disebabkan mereka masih memegang prinsip bahwa berkebun karet dan berladang merupakan tradisi 
dari nenek moyang mereka yang tidak bisa ditinggalkan, hanya saja luas kebun karet dan luas ladangnya 
akan berkurang. 

Rencana perusahaan untuk membuka areal dan munculnya Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) oleh PT 
ASM untuk kebun sawit, tidak akan menganggu kondisi lahan yang menjadi sumber kehidupan warga. Hal 
ini dikarenakan pada umumnya setiap kepala keluarga (KK) di desa-desa sekitar PT ASM akan menyisakan 
lahan  milik mereka untuk kebutuhan keluarga dan generasi selanjutnya agar keamanan sumber 
kehidupan mereka terjamin, namun demikian mereka tidak bisa menentukan dimana tepatnya lokasi 
lahan cadangan tersebut disebabkan karena lahan mereka tidak satu hamparan melainkan tersebar 
secara sporadis. Masyarakat disekitar areal IUP pada umumnya mempunyai komitmen untuk 
menyediakan sekitar 2 – 4 ha per-KK lahan mereka untuk cadangan dimasa depan dengan tidak 
memindahkan kepemilikannya kepada pihak lain. Lahan tersebut dapat menjadi tumpuan harapan hidup 
untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat desa dimasa yang akan datang. Walaupun mereka 
belum bisa menentukan di lahan mana yang akan dijadikan lahan cadangan namun pada umumnya 
mereka memilih lokasi lahan cadangan tersebut yang lokasinya berada didekat atau disekitar pemukiman 



 

mereka. Apabila melihat posisi pemukiman masyarakat desa-desa sekitar IUP yang pada umumnya 
berada di luar areal IUP PT ASM. Orientasi masyarakat untuk memilih mata pencaharian yang sudah 
berubah dimana generasi muda saat ini lebih suka menjadi karyawan perusahaan, hal ini terbukti saat ini 
sebagian masyarakat (30-70%) di desa-desa sekitar IUP  mempunyai mata pencaharian sebagai karyawan 
di perusahaan baik perkebunan sawit maupun pertambangan yang ada di wilayah mereka. Komitmen 
perusahaan untuk mewujudkan kebun kemitraan sebesar 20% dari areal tanam untuk masyarakat di 
desa-desa sekitar juga akan berkontribusi terhadap ketahanan pangan masyarakat di sekitar IUP PT ASM. 
Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka lahan untuk ketahanan pangan warga disekitar IUP tidak akan 
terganggu dengan rencana perusahaan yang akan membuka lahan di areal IUP nya.  

Mengacu pada toolkit HCSA ver.2, perhitungan luas lahan minimum untuk ketahanan pangan untuk 
masing-masing desa tersaji pada Tabel  12. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa luas areal desa-desa 
yang berada diluar IUP PT ASM masih mencukupi kebutuhan lahan minimum untuk ketahanan pangan 
masyarakat saat ini, bahkan luas yang berada diluar areal PT ASM tersebut masih dapat mencukupi 
kebutuhan lahan dimasa yang akan datang.  

Tabel  13 Luas Minimum Kebutuhan lahan bagi Masyarakat di desa sekitar PT ASM 

No Desa Kecamatan 
Jumlah 
Penduduk 
(jiwa)* 

Kebutuhan 
Lahan (Ha) 

Luas Wilayah Desa berdasarkan PM 
(Ha) ** 

Di luar areal PT 
ASM 

Di dalam areal PT 
ASM 

1 Periyangan 

Jelai Hulu 

1.666 833,0 5.933,51 351,89 

2 Tanggerang 1.443 721,5 3.176,03 3.166,12 

3 Deranuk 1.232 616,0 1.947,08 3.259,05 

4 Teluk Runjai 947 473,5 4.993,90 1.660,83 

5 Perigi 635 317,5 1.220,44 1.926,36 

6 Runjai Jaya 
Marau 

791 395,5 3.413,00 2.486,15 

7 Riam Gatu Gading 1.595 797,5 4.744,18 2.341,02 

Catatan: * Profil desa 2019; ** luas peta indikatif PM 

Kepemilikan lahan masyarakat tidak hanya di areal IUP PT ASM juga diluar dari perusahaan. Pada wilayah 
perusahaan kepemilikan lahan masyarakat berupa kebun karet, ladang dan kebun sawit. Turunnya harga 
karet menyebabkan masyarakat ingin bermitra dengan perusahaan untuk mengelola kebun karetnya 
menjadi kebun sawit demi mendukung kehidupan. Menurut UU No. 18 tahun 2002 ada tiga pilar 
ketahanan, ketiga pilar tersebut meliputi ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility) baik 
secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas (stability) yang harus tersedia dan terjangkau setiap saat dan 
setiap tempat.  

3.1.6. Pelibatan masyarakat, FPIC, pemetaan partisipatif – Ringkasan hasil/temuan utama  

Pelibatan perwakilan masyarakat desa sekitar dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit PT ASM, di 
awali sejak dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan perusahaan tentang rencana pembangunan 
perkebunan kelapa sawit, sosialisasi AMDAL, konsultasi hasil AMDAL dan pada proses akuisisi lahan harus 
mengikutsertakan masyarakat lokal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat setempat telah 
mengerti akan tujuan dan dampak terhadap mereka, baik positif maupun negatif, sebelum memberikan 
persetujuan terhadap akuisisi lahan yang akan dilakukan. Pada saat PT ASM di ambil alih oleh Cargiil di 
2012, management Cargill juga melakukan pertemuan yang melibatkan perwakilan masyarakat desa 
sekitar untuk mensosialisasikan management baru dan mendapatkan masukan dari perwakilan 
masyarakat.  

Prinsip-prinsip FPIC telah diterapkan oleh PT ASM pada pembebasan lahan dari sejak awal pembangunan 
perkebunan mulai Tahun 2007, hal ini dibuktikan dari hasil diskusi wawancara selama penilaian dengan 
masyarakatdi ketujuh desa yang menyatakan bahwa perusahaan sebelum membebaskan lahan terlebih 
dahulu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai resiko yang akan dihadapi di kemudian 



 

hari dengan menyediakan informasi yang relevan serta memadai melalui sosialiasasi di tingkat desa 
maupun secara personal. Berdasarkan pada hasil diskusi pada saat FGD, menurut masyarakat PT ASM 
selalu memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk bermitra atau tidak, PT ASM belum pernah 
memaksa atau nmengintimidasi masyarakat untuk menyerahkan lahan.  

Jika masyarakat telah bersedia untuk membebaskan lahan, maka proses pembebasan lahan dilakukan 
dengan mendahulukan FPIC dan menghindari konflik lahan. Sebelum menyerahkan lahan perusahaan 
meminta kepada setiap pemilik lahan yang akan menyerahkan lahannya ke PT ASM untuk mengurus surat 
keterangan tanah yang dikeluarkan oleh perangkat desa sebagai ganti sertifikat tanah. Kemudian 
masyarakat diminta menunjukan posisi lokasi lahan mereka berada pada peta areal IUP PT ASM. Setelah 
itu, akan dilakukan observasi lapang untuk memastikan lokasi-lokasi tersebut untuk kemudian di marking 
menggunakan GPS. Pada saat observasi lapangan pihak perusaahan melibatkan pemilik lahan, perangkat 
desa, adat dan masyarakat yang berbatasan dengan pihak penjual untuk menyaksikan pengukuran dan 
disertai dengan foto. Metode pendekatan ini tertuang pada SOP Pembebasan Lahan.  
PT ASM dalam membangun melakukan pembangunan kelapa sawit selalu bekerjasama dengan 
masyarakat dengan mengedepankan FPIC. Sebagai upaya perusahaan dalam pelibatan masyarakat dan 
penerapan prinsip FPIC dalam pembangunan kelapa sawit, PT ASM telah menyusun beberapa SOP antara 
lain:  

a. SOP Pembebasan Lahan 
b. SOP Corporate Social Responsibility  
c. SOP Penyelesaian Sengketa Lahan 
d. SOP Receiving Information, Conflik and Conflict Mecanism 
e. SOP Transparansi Informasi dan Identifikasi Stakeholder 

Demikian juga halnya dengan kegiatan penilaian SKT masyarakat selalu dilibatkan, kegiatan penilaian SKT 
ini juga tidak luput dari persetujuan masyarakat. Pelibatan masyarakat dilakukan dari mulai tahap FPIC 
awal, penilaian awal (scoping), penilaian penuh (full assessment), konsultasi publik hingga penetapan 
areal konservasi. Responden yang terlibat dalam kegiatan SKT dinilai sudah mewakili berbagai kelompok 
kepentingan sebagai informan, meliputi: perangkat desa , PJ Kades, Sekdes, BPD, Ketua RT, Linmas, Tokoh 
Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pemilik Lahan, Warga Desa dan Perwakilan 
Tokoh Masyarakat lainnya. Disamping itu jumlah responden yang terlibat dalam kegiatan penilaian SKT ini 
sudah mewakili suku, agama, jenis kelamin, dan mata pencaharian, sehingga pengambilan kelompok 
kepentingan sebagai informan dalam kajian SKT dianggap cukup mewakili.  

Secara lengkap kegiatan pelibatan masyarakat dan pelaksanaan FPIC selama penilaian SKT dapat dilihat 
pada Tabel  14 di bawah ini 

Tabel  14 Kegiatan pelibatan masyarakat dan pelaksanaan FPIC selama penilaian SKT di IUP PT ASM 

No Kegiatan Waktu Deskripsi 

1 Kunjungan Awal 
(Scoping) 

22-25 
September 
2020 

- Penjelasan secara rinci apa itu SKT. pentingnya SKT, dan tahapan SKT 
- Menentukan perwakilan dari masyarakat yang adil dan mewakili seluruh 

komponen masyarakat dengan prinsip tidak ada diskriminasi. 
- Mendapatkan gambaran (kekhawatiran, rekomendasi & harapan) terhadap areal 

konsesi PT ASM. 
- Melakukan proses persetujuan (consent) kegiatan SKT yang akan dilakukan 

secara lengkap. 

 Desa Priyangan, 
Tanggerang, 
Deranuk, Perigi, 
Teluk Runjai, Riam 
Btu Gading dan 
Runjai Jaya 

 - Masyarakat mengerti definisi SKT, tujuan SKT dan tahapan kegiatan dalam 
penilain SKT 

- Masyarakat di ketujuh desa mendukung, mengijinkan dan setuju rencana 
kegiatan penilaian lengkap SKT yang akan dilaksanakan oleh Daemeter di areal 
IUP PT ASM  

- Pemerintah desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat berjanji akan mengundang 
dan menghadirkan perwakilan masyarakat dari pemerintahan desa, BPD, 
RW/RT, Kadus, Lembaga Adat, Kelompok Tani, pemilik lahan, tokoh masyarakat, 
tokoh perempuan, perwakilan dari berbagai mata pencaharian, dll. 



 

No Kegiatan Waktu Deskripsi 

2 Penilaian Penuh 26 Oktober 
– 3 
November 
2020 

- Penjelasan secara rinci apa itu SKT. pentingnya SKT, dan tahapan SKT 
- Penjelasan Tentang Nilai Konservasi Tinggi (NKT) 
- Menggali informasi areal IUP PT ASM yang menjadi sumber pemenuhan 

kebutuhan pokok dan kebutuhan pemenuhan budaya warga 
- Menggali informasi keberadaan areal yang masih digunakan warga dan areal 

konservasi,  
- Menggali isu-isu yang menjadi dampak,  
- Menggali harapan, gagasan dan aspirasi untuk mendapatkan solusi atas isu-isu 

yang terjadi 

 Desa Periyangan  - Mayoritas matapencaharian : petani karet, pekebun sawit dan karyawan 
perusahaan  

- Suku mayoritas adalah Dayak  
- Agama mayoritas adalah Katolik  
- Kebutuhan pangan diperoleh dengan cara membeli di pasar atau pedagang 

keliling, kebutuhan air dari sumur  
- Areal berhutan sudah tidak ada lagi yang ada hanya kebun karet tua 
- Masyarakat khawatir jika areal konservasi yang sudah ditetapkan nantinya 

dibuka oleh pemilik lahan karena perusahaan tidak memberi manfaat kepada 
pemilik lahan 

- Sudah dilakukan pemetaan batas desa bekerja sama dengan Sinar Mas  

 Desa Deranuk  - Mayoritas matapencaharian : petani karet, pekebun sawit dan karyawan 
perusahaan  

- Suku mayoritas adalah Dayak  
- Agama mayoritas adalah Katolik  
- Kebutuhan pangan diperoleh dengan cara membeli di pasar atau pedagang 

keliling, kebutuhan air dari sumur  
- Terdapat Jumpung (hutan adat), masih ada areal berhutan namun lokasinya d 

luar PT ASM 
- Terdapat areal tambang PT SBM dan PT ABMP 
- Masyarakat khawatir jika areal konservasi yang sudah ditetapkan nantinya 

dibuka oleh pemilik lahan karena perusahaan tidak manfaat kepada pemilik 
lahan atau di jual ke perusahaan tambang 

- Sudah melakukan pemetaan batas desa 

 Desa Perigi  - Mayoritas matapencaharian : petani karet, pekebun sawit dan karyawan 
perusahaan  

- Suku mayoritas adalah Dayak  
- Agama mayoritas adalah Katolik  
- Kebutuhan pangan diperoleh dengan cara membeli di pasar atau pedagang 

keliling, kebutuhan air dari sumur  
- Areal berhutan yang masih tersisa hanya di pinggir sungai 
- Masyarakat khawatir jika areal konservasi yang sudah ditetapkan nantinya 

dibuka oleh pemilik lahan karena perusahaan tidak memberi manfaat kepada 
pemilik lahan  

- Sudah melakukan pemetaan batas desa 

 Desa Tanggerang  - Mayoritas matapencaharian adalah petani karet, pekebun sawit dan karyawan 
perusahaan  

- Suku mayoritas adalah Dayak  
- Agama mayoritas adalah Katolik  
- Kebutuhan pangan diperoleh dengan cara membeli di pasar atau pedagang 

keliling, kebutuhan air dari sumur  
- Masih terdapat areal berhutan  
- Kawasan konservasi saat ini banyak yang dibuka oleh masyarakat karena 

perusahaan tidak memberi manfaat kepada pemilik lahan  
- Sudah melakukan pemetaan batas desa secara mandiri 

 Desa Teluk Runjai  - Mayoritas matapencaharian adalah petani karet, pekebun sawit dan karyawan 
perusahaan  

- Suku mayoritas adalah Dayak  
- Agama mayoritas adalah Katolik  
- Kebutuhan pangan diperoleh dengan cara membeli di pasar atau pedagang 

keliling, kebutuhan air dari sumur  
- Areal berhutan sudah tidak ada, hanya ada kebun karet tua 



 

No Kegiatan Waktu Deskripsi 

- Terdapat perusahaan tambang PT AMBP  
- Kawasan konservasi saat ini banyak yang dibuka oleh masyarakat karena 

perusahaan tidak memberi manfaat kepada pemilik lahan  
- Belum melakukan pemetaan batas desa  

 Desa Runjai Jaya  - Mayoritas matapencaharian adalah petani karet, pekebun sawit dan karyawan 
perusahaan  

- Suku mayoritas adalah Dayak  
- Agama mayoritas adalah Katolik  
- Kebutuhan pangan diperoleh dengan cara membeli di pasar atau pedagang 

keliling, kebutuhan air dari sumur  
- Masih terdapat areal berhutan dan Hutan adat 
- Terdapat perusahaan Tambang PT ABMP 
- Kawasan konservasi saat ini banyak yang dibuka oleh masyarakat karena 

perusahaan tidak memberi manfaat kepada pemilik lahan  
- Belum melakukan pemetaan batas desa  

 Riam Batu Gading  - Mayoritas matapencaharian adalah petani karet, pekebun sawit dan karyawan 
perusahaan  

- Suku mayoritas adalah Dayak  
- Agama mayoritas adalah Katolik  
- Kebutuhan pangan diperoleh dengan cara membeli di pasar atau pedagang 

keliling, kebutuhan air dari sumur  
- Masih terdapat areal berhutan dan Hutan adat 
- Terdapat perusahaan Tambang PT ABMP 
- Kawasan konservasi saat ini banyak yang dibuka oleh masyarakat karena 

perusahaan tidak memberi manfaat kepada pemilik lahan  
- Belum melakukan pemetaan batas desa  

4 Konsultasi Publik 25 - 27 
Januari 
2021 

- Memaparkan hasil penilain SKT sementara 
- Menerima masukan dari stakeholder terkait hasil penilaian 
- Menggali harapan, gagasan dan aspirasi untuk mendapatkan solusi atas isu-isu 

yang terjadi  

 Desa Teluk Runjai 
dan Desa 
Tangerang 

25 Januari 
2021 

- Kawasan yang ditetapkan sebagai SKT supaya dibuatkan papan amaran 
- Perlu ada Mou antara perusahaan dengan pemilik lahan yang teridentifikasi 

sebagai SKT agar fungsi SKT nya terjaga  

 Desa Perigi, Desa 
Deranuk dan 
Periyangan 

26 Januari 
2021 

- Sempadan sungai yang masih berhutan agar dijadikan Kawasan SKT. 
- Perusahaan diharapkan dapat mengelola sempadan sungai sehingga kualitas air 

dan kuantitasnya bisa tetap terjaga 

 Desa Runjai Jaya 
dan Desa Riam Batu 
Gading 

27 Januari 
2021 

- Perusahaan harus memberikan manfaat kepada pemilik lahan yang ditetapkan 
sebagai SKT agar fungsinya tetap terjaga 

- SKT juga seharusnya diterapkan di areal tambang sehingga areal berhutan dapat 
terjaga 

 

Dari semua tahap dalam penilaian SKT mulai dari penilaian awal, penilaian lengkap sampai konsultasi 
publik melalui wawancara dan diskusi atau FGD (focus Group Discussion) dengan masyarakat diperoleh 
beberapa kesimpulan kondisi sosial masyarakat antara lain : 

1. Kegiatan ganti rugi lahan yang dilakukan oleh perusahaan belum selesai 100% untuk semua desa.  
2. Lahan yang dimiliki warga diperoleh dengan cara warisan turun temurun, berladang dan beli ke 

warga lainnya berdasarkan kesepakatan. 
3. Pada saat kunjungan awal pemerintah desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat berjanji akan 

mengundang dan menghadirkan perwakilan masyarakat dari pemerintahan desa, BPD, RW/RT, 
Kadus, Lembaga Adat, Kelompok Tani, pemilik lahan, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, 
perwakilan dari berbagai mata pencaharian, dll.  

4. Masyarakat desa yang diwakili oleh kepala desa, tokoh adat, sekretaris desa, BPD, kepala dusun, 
ketua RT, tokoh masyarakat, pemilik lahan dan masyarakat lainnya mendukung rencana kerja dari 
tim PT Daemeter untuk melakukan kegiatan penilaian SKT di areal IUP PT ASM. Masyarakat berharap 
agar pembukaan lahan baru di area PT ASM tetap memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan.  



 

5. Masyarakat menyatakan bahwa sebagian areal IUP PT ASM masih dimanfaatkan oleh masyarakat 
untuk berladang dan berkebun, komoditi yang ditanam berupa padi, palawija, karet, dan sawit.  

6. Terkait dengan akuisisi lahan, PT ASM selalu mengikutsertakan masyarakat dalam pemetaan lahan 
warga di dalam areal konsesi dari sejak awal rencana pembangunan kelapa sawit. Hal ini penting 
untuk memastikan bahwa masyarakat setempat telah mengerti akan tujuan dan dampak, baik positif 
maupun negatif, sebelum memberikan persetujuan terhadap akuisisi lahan yang akan dilakukan. 

7. Seluruh warga yang menyerahkan lahan ke PT ASM telah menerima proses ganti rugi lahan atau 
ganti rugi tanam tumbuh (GRTT).  

8. Masyarakat bersedia untuk membantu penyelenggaraan kunjungan lapang dan bersedia terlibat 
secara aktif dalam kegiatan penilaian SKT.  

9. Pada umumnya masyarakat di sekitar desa-desa sekitar IUP menerima kehadiran PT ASM karena 
adanya dampak positif akibat kehadiran PT ASM yaitu dengan adanya penyerapan tenaga kerja lokal, 
peluang berusaha, peningkatan ekonomi wilayah, peningkatan aksesiblitas, dan sebagainya, namun 
demikian ada juga dampak negative yang dirasakan oleh masyarakat yaitu menurunya ketersediaan 
lahan, menurunnya kuantitas dan kualitas air, meningkatnya intensitas banjir, terjadinya konflik 
lahan antar masyarakat, dan sebagainya 

10. Peningkatan kondisi ekonomi telah dirasakan masyarakat di desa-desa sekitar IUP, namun demikian 
masyarakat berharap agar perusahaan dapat memperioritaskan dan meningkatkan persentasi 
tenaga kerja lokal dari desa-desa sekitar areal IUP sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 
masyarakat. 

11. Masyarakat di desa-desa sekitar IUP PT ASM telah banyak yang mempunyai kebun sawit pribadi, 
mereka berharap agar perusahaan dapat membangun PKS sendiri, sehingga dapat menerima TBS 
dari kebun sawit mandiri yang berasal dari desa-desa sekitar. 

12. Masyarakat masih menggunakan sungai untuk mengairi areal pertanian, mereka berharap agar 
perusahaan dapat melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap aliran sungai yang berada di 
dalam areal IUP PT ASM sehingga tidak menimbulkan terhambatnya aliran air ke lahan-lahan 
pertanian masyarakat 

13. Pada saat ini masyarakat telah merasakan bantuan-bantuan yang diberikan oleh perusahaan berupa 
bantuan pemeliharaan jalan, penddidikan, kesehatan dan bantuan yang lainnya, namun masyarakat 
berharap agar perusahaan dapat meningkatkan program CSR terhadap desa-desa sekitar terutama 
dengan program-program yang bersifat pemberdayaan masyarakat, sehingga kualitas SDM 
masyarakat desa dapat meningkat. 

14. Image masyarakat terhadap PT ASM baik di mana masyarakat tidak merasa khawatir ladang, kebun 
sawit dan kebun karet yang terdapat di dalam areal IUP akan diambil tanpa sepengetahuan dan 
seizin mereka.  

15. Pada umumnya desa-desa disekitar IUP PT ASM belum mempunyai batas desa yang defititif sehingga 
hasil pemetaan partisipatif indikatif batas desa masih yang overlaps antara satu desa dengan desa 
lainnya, baik di dalam maupun diluar areal konsesi PT ASM.  

16. Areal IUP PT ASM bertumpang tindih dengan areal pertambangan atas nama PT Harita Prima Abadi 
Mineral, PT Lanang Bersatu dan PT Mas Putih Belitung hal ini yang dapat menyebabkan resiko 
terhambatnya pembangunan kebun, karena masyarakat lebih memilih untuk menyerahkan lahannya 
kepada perusahaan pertambangan karena nilai ganti rugi lahannya lebih besar. 

Adapun beberapa harapan masyarakat yang diperoleh selama kegiatan penilaian SKT dapat dirangkum 
seperti point-point dibawah ini: 

- Masyarakat mengharapkan agar perusahaan dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan, 
berkomunikasi, dan bermusyawarah terhadap masyarakat terkait keberadaan areal-areal SKT di areal 
IUP  PT ASM yang merupakan hasil dari studi SKT ini.  



 

- Masyarakat berharap pengelolaan SKT dapat terwujud melalui kerjasama dan musyawarah dengan 
masyarakat sehingga perusahaan dan masyarakat dapat saling menguntungkan, saling memberi 
manfaat dengan mengedepankan FPIC 

- Masyarakat berharap agar perusahaan dapat segera merealisasikan janji pada saat sosialisasi awal 
untuk dapat mensejahterakan masyarakat dengan memperioritaskan tenaga kerja lokal dari desa-
desa sekitar areal IUP sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. 

- Masyarakat berharap agar perusahaan dapat membangun PKS sendiri, sehingga dapat menerima 
TBS dari kebun sawit mandiri yang berasal dari desa-desa sekitar IUP PT ASM. 

- Masyarakat berharap agar perusahaan dapat melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap 
aliran sungai yang berada di areal IUP  sehingga tidak menimbulkan genangan atau terhambatnya 
aliran air dengan demikian tidak mengganggu lahan-lahan pertanian masyarakat 

- Masyarakat berharap agar perusahaan dapat meningkatkan program CSR terhadap desa-desa sekitar 
terutama dengan program-program yang bersifat pemberdayaan masyarakat, sehingga kualitas SDM 
masyarakat desa dapat meningkat. 

- Masyarakat di desa-desa sekitar IUP berharap agar kebun sawit desa yang telah dijanjikan seluas 6 
ha untuk masing-masing desa oleh perusahaan dapat segera diwujudkan. 

- Masyarakat di desa-desa sekitar IUP berharap agar dapat dilibatkan dalam pengelolaan dan 
pemantauan areal SKT yang berada di dalam areal IUP PT ASM. 

Informasi Kepemilikan dan Pemanfaatan Lahan : Kegiatan pemetaan partisipatif dilakukan bersamaan 
dengan kegiatan kunjungan pada penilaian penuh yaitu pada periode 26 Oktober –  3 November 2020. 
Pemetaan partisipatif ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak di ketujuh desa 
yaitu masyarakat di Desa Periyangan, Deranuk, Teluk Runjai, Perigi, Tanggerang, Riam Batu Gading dan 
Runjai Jaya menunjukan bahwa pemanfaatan/penggunaan lahan di desa-desa sekitar areal IUP PT ASM 
dapat dibagi menjadi hutan desa (jumpung), pemukiman, perkebunan kelapa sawit, kebun karet, ladang 
untuk bercocok tanam padi, sayuran, tanaman palawija, dan tanaman buah-buahan. Pemetaan 
partisipatif dilakukan pada seluruh areal penilaian (AOI), tidak hanya pada wilayah yang tumpang tindih 
langsung dengan wilayah pengembangan potensial (IUP PT ASM).  

Peta yang telah dibuat kemudian dipresentasikan kembali ke masyarakat dalam kegiatan konsultasi public 
untuk dikomentari dan dikoreksi. Peta final merupakan hasil kolaborasi antara tim penilai dan perwakilan 
masyarakat. Hasil dari kegiatan pemetaan partisipatif ini dapat mengidentifikasi lahan masyarakat yang 
harus dikecualikan dari klasifikasi hutan SKT dan/atau pengembangan perkebunan kelapa sawit. Hasil 
pemetaan partisipatif penggunaan lahan dari kajian SKT tersaji pada Gambar 7. 

  



 

 
 

Gambar 7 Peta Sketsa Hasil Pemetaan Partisipatif  
 
 
Batas Indikatif Administrasi Desa : Batas-batas desa di 7 desa sekitar areal IUP PT ASM belum definitive, 
penataan batas desa sudah dilakukan oleh beberapa desa secara mandiri tanpa melibatkan desa tetangga 
lainya, desa yang telah melakukan pemetaan batas desa secara mandiri antara lain Desa Periyangan, 
Deranuk, Perigi dan Tanggerang. Sementar Desa Teluk Runjai, Runjai Jaya dan Riam Batu Gading belum 
melakukan pemetaan batas desa. Berdasarkan pada kegiatan pemetaan partisipatif yang dilakukan pada 
saat penilaian SKT diperoleh informasi tentang batas indikatif antar desa sekitar areal IUP PT ASM. Batas 
antar desa ini masih ada yang overlaps (tumpang tindih) antara satu desa dengan desa lainnya, baik di 
dalam maupun diluar areal konsesi PT ASM. Tumpang tindihnya batas antar desa ini disebabkan dua 
lasan, yaitu (1) Beberapa desa-desa belum melakukan pemetaan batas desa, dan (2) pemetaan batas 
desa yang telah dilakukan dilakukan oleh beberapa desa secara mandiri dilakukan tanpa melibatkan 
tetangga desanya.  
 
Selain melakukan pemetaan batas desa, pada proses pemetaan partisifatif juga memetakan pemanfaatan 
lahan oleh masyarakat di wilayah PT ASM. Hasil PM ini dibuat berdasarkan pada hasil sketsa peta yang 
dibuat masyarakat dari hasil partisipatory mapping pada saat penilain SKT dan studi pemetaan 
kepemilikan lahan dan pemanfaatan lahan.  
 



 

 
Gambar 8 Peta pengunaan dan pemanfaatan lahan partipatif di desa-desa sekitar PT ASM 

 
Gambar 9 Peta pengunaan dan pemanfaatan lahan oleh Masyarakat di Areal PT ASM 

 



 

Keterlibatan masyarakat diawali dari keterlibatan mereka dalam pertemuan sosialisasi awal terkait 

dengan rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan di tahun 2007 dan pada 2-3 April 

2009 yang dilakukan di Kecamatan Jalai Hulu dan Marau dan di hadiri dari perwakilan desa-desa yang ada 

disekitar PT ASM. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PT ASM yang melibatkan masyarakat sebagai 

berikut:  

Tabel  15 Kegiatan-Kegiatan PT ASM yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat 
No. Tahun Kegiatan Referensi 

1 2007 Sosialisasi rencana pembangunan perkebunan kelapa 
sawit di Desa Priangan, Deranuk, Tanggerang, Teluk 
Runjai, Runjai Jaya dan Riam Batu Gading  

Berdasarkan wawancara dan FGD  

2 2-3 April 2009 Sosialisasi rencana pembangunan yang dilaksanakan 
di Kecamtan Jelai Hulu dan Marau 

Risalah Pertemuan, Absensi dan  

3 2015 Penilaian Nilai Konservasi Tinggi Dokumen HCV 

4 2015 Penilaian Dampak Sosial Dokumen SIA* 

5 2019 Sosialisasi rencana penilaian HCS Berita Acara Pertemuan dan izin 
untuk penilaian HCS 

5 2020 Pemetaan Penggunaan Lahan Peta Penggunaan Lahan 

Catatan: * SIA yang dilakukan pada tahun 2015 mencakup semua persyaratan SBS untuk HCS Assessment 

 

Pada proses penilaian SKT, sebelum kegiatan penilain SKT ini dilakukan PT ASM telah melakukan beberapa 

kegiatan yang melibatkan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam table diatas. Sementara dalam 

proses penilaian SKT aspek sosial dengan pelibatan masyarakat telah dilakukan, mulai dari FPIC awal yang 

dilakukan oleh tim perusahaan, scoping, dan penilian lengkap. 

 

Tabel  16 Proses FPIC dan Pelibatan Masyarakat selama Penilaian SKT 
Kegiatan FPIC Pelaksana Peride Waktu Keterangan 

1. Awal/ Pra 

Penilaian 

Tim PT ASM 15 – 18 

September 

2020 

Melakukan sosialiasi awal tentang penilaian SKT kepada desa-desa sekitar.  

Semua desa telah memberikan persetujuan dan memberikan izin kepada tim 

Daemeter untuk melakukan kegiatan di lapangan dan pertemuan dengan 

masyarakat.  

2. Scoping/ 

Kunjungan 

Awal 

Tim Daemeter 22 – 25 

September 

2020 

Melakukan sosialisasi pentingnya penilaian SKT dan tahapnya  melalui  FGD dan 

wawancara dengan perwakilan pemerintaan desa, tokoh masyarakat, adat dan 

perwakilan masyarakat dan penyampaian maksud dan tujuan dari kegiatan 

penilaian SKT dilakukan. Dari proses FGD dan wawancara, semua pihak dari ke 

tujuh desa yang ada di  sekitar PT ASM diperoleh persetujuan dan memberikan 

izin kepada tim Daemeter untuk melakukan kunjungan lapangan untuk 

melakukan penilaian lengkap 

3. Penilaian 

Penuh 

Tim Daemeter 26 – 31 

Oktober 2020 

(Tim Sosial), 8 

– 15 

November 

(Tim 

Biodiversity) 

Kegiatan penilaian ini meliputi Diskusi Kelompok Terfokus (FGD), wawancara 

dan pemetaan partisipatif. Dalam penilaian penuh ini dilakukan dengan 

melibatkan masyarakat dalam penilaian dengan menggunakan metode 

purposive sampling yaitu siapa saja para pihak yang terkait dan relevan dengan 

studi, serta keterwakilan dari lembaga-lembaga yang ada (pemerintahan desa, 

BPD, RW/RT, Kadus, Lembaga Adat, Kelompok Tani, pemilik lahan, LSM dll).  

- FGD, dilakukan di Kantor Desa yang dilaksanakan pada tanggal 26 – 31 

Oktober 2020. Diskusi ini dilakukan untuk menggali informasi areal ijin PT 

ASM yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan 

pemenuhan budaya warga, menggali informasi keberadaan areal yang masih 

digunakan warga dan areal konservasi, menggali isu-isu yang menjadi 

dampak, menggali harapan, gagasan dan aspirasi untuk mendapatkan solusi 

atas isu-isu yang terjadi 

- Pemetaan Partisipatif, dilakukan untuk mengidentifikasi penggunaan lahan 



 

Kegiatan FPIC Pelaksana Peride Waktu Keterangan 

komunitas dan alat diskusi mengenai kebutuhan lahan dan sumber daya 

mendatang (yaitu, identifikasi wilayah untuk kebutuhan mata pencaharian di 

masa depan). Kegiatan pemetaan partisipatif melibatkan peserta FGD atau 

diskusi yang mewakili masyarakat pemilik lahan dan peserta lain yang faham 

dan mengerti kondisi dan situasi desanya. Jumlah yang terlibat dalam 

pemetaan partisipatif ini kurang lebih 3 - 4 orang per desa, masyarakat yang 

terlibat dalam pemetaan partisipatif merupakan perwakilan masyarakat 

masyarakat  dari pemilik lahan, dan pemerintahan desa. Pemetaan 

partisipatif dilakukan pada saat kegiatan FGD di desa-desa sekitar ijin PT ASM 

- Wawancara, dilakukan dengan metode wawancara bersturktur maupun 

wawancara mendalam terhadap anggota masyarakat (informan) yang 

dianggap mengetahui informasi yang diperlukan dalam kajian SKT terpadu. 

Wawancara ini dilakukan untuk menggali dan mendapatkan pemahaman 

yang lebih mendalam atas isu-isu yang muncul dilakukan wawancara secara 

mendalam dengan tokoh-tokoh kunci terpilih yang menjadi responden. 

Pilihan responden didasarkan atas pengetahuan yang dimiliki atau pelaku 

yang merasakan langsung suatu dampak dengan beroperasinya PT ASM. 

Responden atau informan yang diwawancarai adalah kelompok kepentingan 

pemegang hak (pemilik, penyewa, pengguna lahan) dan kelompok 

pemangku kepentingan yang memiliki otoritas dalam masyarakat. Kegiatan 

wawancara ini dilakukan pada saat kunjungan pengecekan lapangan di 

semua desa-desa sekitar areal ijin PT ASM pada 26 – 31 Oktober 2020. 

 

 

3.2 Ikhtisar Penilaian Dampak Sosial /SIA  

Penilaian dampak sosial (social impact assessment) telah dilaksanakan oleh PT ASM pada bulan April 
2015. Kajian dampak sosial tersebut dilakukan oleh pihak independen yang memiliki kompetensi dalam 
penilaian dampak sosial yaitu PT Daemeter Consulting, kajiannya mencakup IUP  seluas ± 12.037.10 ha 
dan desa-desa sekitarnya. Proses penggalian data dan informasi dalam penilaian dampak sosial ini 
dilakukan dengan diskusi kelompok terfokus dan wawancara dilakukan dengan mengunjungi 6 desa yaitu 
Desa Periangan, Tanggerang, Deranuk, Teluk Runjai, yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Jelai 
Hulu, Desa Runjai Jaya dan Riam Batu Gading yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Marau (Perigi 
saat penilaian SIA masih merupakan dusun dari Desa Deranuk). Proses penggalian data dan informasi 
dalam penilaian dampak sosial ini dinilai telah memenuhi prinsip FPIC karena diskusi kelompok terfokus 
dan wawancara  para pihak dilakukan secara partisipatif dengan berbagai perwakilan masyarakat di desa-
desa. Masyarakat yang terlibat dalam penilaian dampak sosial ini merupakan perwakilan dari perangkat 
desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan perwakilan masyarakat dari berbagai mata 
pencaharian (baik masyarakat yang masih mamanfaatkan sumberdaya alam, pekerja, wirausaha dan 
sebagainya). Jumlah pertemuan yang diadakan adalah sebanyak 6 pertemuan, dengan jumlah peserta 
pertemuan sebanyak 92 orang yang berasal dari keenam desa kajian dan 32 orang para pekerja di 
lingkungan internal perusahaan.  

Masyarakat di desa-desa sekitar IUP  pada umumnya memiliki mata pencaharian utama sebagai petani 
peladang berpindah dan  petani karet, luas kepemilikan ladang sekitar 1 ha/KK dan luas kebun karet 
sekitar 1-3 ha/KK. Sumber pendapatan lainnya adalah sebagai pekerja di perusahaan-perusahaan 
perkebunan sawit yang ada disekitarnya dan buruh tani. 

 

 

 

 



 

 

 
Tabel  17 Dampak Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT ASM 

Dampak 

Positif Negatif 

Masyarakat Desa 

• Terbukanya akses transportasi, komunikasi dan informasi,  

• Penyerapan tenaga kerja local,  

• Peningkatan pendapatan anggota kemitraan dimulai dari 
proses ganti rugi lahan dan system kemitraan 80:20 yang 
diterapkan 

• Penurunan kualitas air 

• Terjadinya konflik lahan, Janji perusahaan 
untuk mensejahterakan masyarakat saat 
sosialisasi awal yang belum terealisasi, 

• Menurunkan kepercayaan masyarakat akibat 
program CSR yang tidak secara signifikan 
menyentuh kepada masyarakat 

• Kecemburuan sosial antara masyarakat lokal 
dan pendatang dan antar masyarakat desa 
sendiri 

Pekerja 

• Diberikan Jamsostek, BPJS, dan Kaca mata, juga disediakan 
klinik dengan tenaga medis (Mantri, Bidan dan Dokter), 
Pesangon sesuai UU ketenagakerjaan 

• Diberikan Jamsostek, BPJS, dan Kaca mata, juga disediakan 
klinik dengan tenaga medis (Mantri, Bidan dan Dokter), 
Pesangon sesuai UU ketenagakerjaan 

• Perumahan, sekolah TK dan SD, Air bersih, listrik, Mesjid, 
peralatan rumah tangga, transport kerja, bis sekolah,klinik, 
sarana olahraga 

• Tunjangan Hari Raya (THR) Tunjangan beras untuk pekerja 
dengan status PHL, dan beras bagi pekerja dan keluarga 
bagi pekerja dengan status SKU 

• Cuti tahunan (12) hari, cuti sakit, cuti melahirkan (3 
bulan), dan cuti lainnya sesuai peraturan perundangan. 

• Belum ada Serikat Pekerja 

• Sistem Penanganan keluhan dilakukan sesuai 
jenjang jabatan, belum ada sistem 
penanganan keluhan lintas jabatan, misalnya 
jika bermasalah dengan atasan langsung. 

• Masih ada pekerja berusia di bawah 18 tahun, 
namun perusahaan telah mencoba 
menyelesaikan permasalahan secara bertahap 

 

Mitigasi dampak 

Adanya potensi konflik sosial dan masalah sumber air yang terjadi di sekitar areal ijin lokasi PT ASM 
merupakan dampak yang paling penting dari semua dampak negatif yang teridentifikasi. Beberapa 
potensi konflik juga terjadi karena janji-janji yang disosialisasikan pada awal pembukaan kebun tidak 
ditepati, proses kemitraan yang dianggap bermasalah, kurangnya perhatian perusahaan terhadap 
masyarakat, dan sebagainya. Beberapa rekomendasi yang diusulkan untuk mengurangi dampak-dampak 
negatif tersebut adalah : 
 
1. Perusahaan memperbaiki cara-cara berkomunikasi dan berhubungan dengan masyarakat. 
2. Perusahaan segera melakukan sosialisasi secara mendetail tentang dampak positif dan negatif dari 

pengelolaan perkebunan sawit, pola kemitraan dan aturan-aturan main kerjasama yang akan 
dilakukan dengan masyarakat.   

3. Perusahaan selalu melakukan koordinasi dengan tokoh adat, aparat desa, tokoh masyarakat dan 
pihak terkait apabila ada kegiatan yang berkaitan dengan pengukuran lahan atau penandaan batas, 
mengingat masyarakat di wilayah sekitar ijin lokasi masih menjunjung tinggi hukum adat. 

4. Untuk menghindari konflik kepemilikan tanah di masa yang akan datang sebaiknya dalam 
pembebasan lahan perusahaan melibatkan pemilik lahan, saksi batas kanan-kiri lahan dan aparat 
desa dalam melakukan pembebasan lahan. 



 

5. Perusahaan dapat menggunakan pengembangan kelembagaan yang ada, seperti koperasi di tingkat 
desa untuk membicarakan potensi dampak dan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat 
untuk merumuskan pilihan-pilihan penyelesaian masalah.  

6. Perusahaan sebaiknya terus berhubungan dengan semua kelompok masyarakat terutama yang 
terkena dampak, untuk mendapatkan informasi tentang kepentingan dan keinginan mereka dan 
membahasnya bersama mereka. Komunikasi dan hubungan ini sebaiknya tidak terbatas kepada elite 
desa atau koperasi, tapi semua komponen masyarakat termasuk mereka yang dianggap sebagai 
kelompok prasejahtera.  
 

Terjaminnya kegiatan pengusahaan agar dapat meningkatkan dampak positif dan mengurani dampak 
negatif perlu direncanakan kegiatan pemantauan. Kegiatan pemantauan yang disarankan dalam dokumen 
SIA secara jelas menggambarkan indikator yang dipantau, cara pemantauan, frekuensi pemantauan dan 
penanggungjawab/pelaksananya. 

Tabel  18 Rekomendasi Pengelolaan dan Pemantauan Dampak 

Dampak yang 
dipantau 

Indikator Metode Pemantauan 
Pelaku 
Pemantauan 

Terbukanya akses 
transportasi, komunikasi 
dan informasi 

• Panjang jalan di areal kebun 

• Kualitas jalan dan sarana 
transportasi dan 
telekomunikasi 

Mengidentifikasi jalan-jalan yang rusak 
dan prasarana jalan yang perlu di 
perbaiki 

Bagian Umum dan 
Bagian 
Infrastruktur 

Penyerapan tenaga kerja 
lokal 

• Jumlah lowongan kerja 

• Jumlah tenaga kerja lokal 
yang dapat terserap pada 
kegiatan perusahaan 

Penyediaan lowongan pekerjaan 
khususnya untuk tenaga kerja lokal dan 
menyampaikan lowongan pekerjaan 
secara terbuka baik melalui aparat 
desa/kecamatan maupun melalui 
pengumuman/media 

Bagian Personalia 

Peningkatan pendapatan 
masyarakat khususnya 
anggota kemitraan 

• Jumlah anak yang bersekolah 
di pendidikan tinggi 

• Kondisi rumah yang semakin 
baik dan permanen 

• dll 

Berkunjung ke sekolah-sekolah, ke 
pasar-pasar dan ke desa-desa untuk 
melihat secara fisik perubahan-
perubahan tersebut 

Pengendalian 
Kualitas dan CSR 

Peningkatan kapasitas 
kelembagaan 

• Jumlah lembaga yang ada di 
desa dan posisinya terhadap 
kepentingan pihak luar 

• Jumlah anggota pada 
lembaga tersebut 

Mengidentifikasi organisasi baru yang 
mungkin dikembangkan oleh 
masyarakat sehubungan dengan issue 
tertentu, misalnya koperasi para 
pengumpul TBS dsb. 

Bagian Umum dan 
CSR 

Peningkatan kapasitas 
sumberdaya manusia 

• Jumlah tenaga trampil 

• Jumlah lulusan sekolah lanjutan 
atau universitas 

• Adanya inisiatif-inisiatif baru 
yang dikembangkan di desa 

Melakukan penyuluhan dan pembinaan 
tentang pengelolaan kebun sawit yang 
baik dan benar, pembinaan dan 
peningkatan keterampilan dan 
kewirausahaan  kepada masyarakat dan 
pemuda, pemberian bantuan untuk 
kewirausahaan. 

Bagian Umum,  
Kemitraan dan 
CSR  

Perubahan kebiasaan dan 
lingkungan 

• Adanya pilihan-pilihan baru 
dalam budidaya pertanian  

• Jumlah angka kriminalitas 
yang ditangani pihak berwajib  

• Adanya inisiatif bersama 
antara perusahaan dan 
masyarakat dalam rangka 
pengamanan kebun dan 
sekitarnya 

Berkunjung ke Dinas Pertanian atau 
Dinas Perkebunan untuk mengetahui 
program-program yang akan mereka 
kembangkan. 
 
Bekerja sama dengan masyarakat dan 
pihak berwajib dalam memberikan rasa 
aman kepada warga 

Bagian Umum, 
CSR 

Penurunan kualitas air • Tingkat kejernihan, unsur-
unsur kimia berbahaya 

Melakukan uji laboratorium dan 
mempublikasi hasil pengujian kepada 
masyarakat 

Bagian Penelitian 
dan Pengujian dan 
Bagian Humas 

Konflik sosial • Data pembebasan lahan dari 
perusahaan 

• Mengidentifikasi dan merespon 
isu-isu yang berkembang di 

Bagian Umum dan 
CSR   



 

Dampak yang 
dipantau 

Indikator Metode Pemantauan 
Pelaku 
Pemantauan 

• Jumlah surat protes yang 
dikirim oleh warga ke 
perusahaan 

• Adanya demonstrasi oleh 
warga 

masyarakat dengan melakukan 
komunikasi langsung kepada 
masyarakat/aparat desa.  

• Menanggapi, menerima keluhan 
dan keinginan dari masyarakat, 

• Melakukan komunikasi yang baik 
dan intensif dengan aparat dan 
masyarakat desa dengan  
melibatkan masyarakat sekitar 
dalam kegiatan perusahaan 
sehingga terjadi hubungan yang 
harmonis dengan masyarakat 

• Mengidentifikasi lahan yang sudah, 
sedang dan akan dibebaskan, 
mengenai, pemilik, luasan dan 
lokasi desa/dusun 

Penurunan kepercayaan 
masyarakat khususnya 
anggota kemitraan 

•  Adanya kegiatan bersama 
antara masyarakat dan 
perusahaan 

•  Adanya demonstrasi anti sawit 
dan anti perusahaan 

Menjalin komunikasi intensif dengan 
aparat dan masyarakat dengan cara 
berdiskusi tentang peningkatan kualitas 
desa, aspirasi yang berkembang di 
masyarakat dan kesejahteraan 
masyarakat serta keharmonisan antara 
perusahaan dengan masyarakat 

Bagian Umum dan 
CSR  

Kecemburuan Sosial •    Asal tenaga kerja yang 
terserap dalam perusahaan 

•    Adanya kegiatan ekonomi baru 
yang melibatkan seluruh 
warga 

Penyediaan lapangan kerja untuk 
tenaga kerja lokal dan menyampaikan 
lowongan pekerjaan secara terbuka 
baik melalui aparat desa/kecamatan 
maupun melalui pengumuman/media 
agar sampai ke kampung terpencil 

Bagian Personalia 

Kecelakaan dan 
kesehatan 

• Penggunaan alat-alat 
keselamatan dan kesehatan 
kerja pada saat bekerja; 

• Jumlah pasien pada poliklinik 
akibat kecelakaan kerja dan 
penyakit yang disebabkan oleh 
kegiatan pengelolaan kebun 
sawit  

Melakukan identifikasi kecelakaan dan 
penyakit yang diakibatkan oleh kegiatan 
pengelolaan perkebunan dan pabrik, 
mengenai jenis dan frekuensi 
terjadinya, mendiskusikan dengan 
aparat/masyarakat desa tentang solusi 
yang akan diterapkan.     

Bagian CSR  dan 
HSE 

 

4. Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) 

4.1.  Ringkasan Temuan NKT 

Cargill meliliki komitmen mematuhi Prinsip dan Kriteria RSPO dalam pembangunan perkebunan kelapa 

sawit berkelanjutan salah satunya adalah dalam aspek konservasi biodiversity dan sosial budaya 

masyarakat. Sebagai wujud komitmen tersebut maka, pada areal PT ASM telah dilakukan Penilaian Nilai 

Konservasi Tinggi (NKT) oleh Tim Daemeter Consulting pada Januari – November 2015 dengan Lead 

Assessor yang memiliki ALS dan melalui skema review Quality Panel (QP) HCV RN. Ringkasan temuan NKT 

pada areal PT ASM sebagai berikut:  

Tabel  19 Ringkasan Temuan NKT 

NKT Temuan 
(Ada/Tidak Ada) 

Deskripsi Temuan 

NKT 1 - Konsentrasi Nilai Keanekaragaman Hayati yang Signifikan Secara Global, Regional Atau Nasional 

NKT1.1. Kawasan lindung: proxy bagi 
konsentrasi keanekaragaman hayati 

Ada Merujuk pada Kepres 32 tahun 1990 tentang pengelolaan 
Kawasan lindung, pada areal PT ASM dan sekitarnya di 



 

NKT Temuan 
(Ada/Tidak Ada) 

Deskripsi Temuan 

temukan Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) diantaranya 
adalah Sungai Kendawangan, Jelai Hulu dan Sungai Perigi 
(serta sejumlah anak sungai). Menurut Kepres 32 tahun 
1990, mensyaratkan pemeliharaan zona penyangga 
setidaknya 100 m di kedua sisi sungai 'sungai besar' (Sungai 
Kendawangan, Sungai Jelai dan Sungai Parigi) dan 50 m di 
sungai kecil (anak sungai kendawangan dan Jelai). Selain itu 
pada areal PT ASM ditemukan Kawasan lindung local, yaitu 
Kawasan Konservasi Bukit Gantung dengan 12 hektar 
(kemiringan 20 - 30%) terletak di barat daya konsesi, dekat 
perbatasan Perkebunan Sinarmas (Blok O 48 - N 48) (Gambar 
10) 

NKT1.2. Spesies Hampir Punah Ada Teridentifikasi jenis Trenggiling atau Manis javanica 
berdasarkan wawancara. Spesies ini hidup di kawasan hutan 
kering dan dapat menghuni perkebunan kelapa sawit. 
Trenggiling sangat terancam punah karena perdagangan 
ilegal yang berkembang pesat yang menargetkan kulitnya 
yang tertutup sisik (Challender et al. 2014).  
Hanya ada dua CR herpetofauna (reptil & amfibi) di 
Kalimantan, Buaya Siam (Crocodylus siamensis) dan Terrapin 
Bergaris Tiga (Batagur borneoensis). Mereka dianggap langka 
dan tercatat di daerah air tawar, rawa-rawa, dan muara. 
Berdasarkan distribusi dan preferensi habitat, kedua spesies 
tersebut berpotensi terdapat dalam AOI (Asian Turtle Trade 
Working Group 2000; Bezuijen et al. 2012). Peta NKT1.2 
tersaji pada Gambar 11. 

NKT1.3. Kawasan yang Merupakan 
Habitat Bagi Populasi Spesies yang 
Terancam, Penyebaran Terbatas atau 
Dilindungi yang Mampu Bertahan Hidup 
(Viable Population) 

Ada aspek flora ditemukan jenis Eusideroxylon zwageri Teijsm. & 
Binn yang memiliki status VU (RedList IUCN) dan dilindungi. 
Dari aspek fauna, pada AOI penilaian ditemukan 45 spesies 
burung yang termasuk dalam 23 famili, Dari jumlah tersebut, 
dua belas dianggap NKT 1.3: sembilan dilindungi oleh 
Pemerintah Indonesia (Pemerintah Indonesia), tiga spesies 
termasuk dalam CITES Appendix II, dua spesies endemik 
Kalimantan. 
Mamalia, teridentifikasi 31 spesies mamalia NKT telah 
dikonfirmasi, kemungkinan besar, atau berpotensi ada, 
termasuk trenggiling Sunda (NKT 1.2), macan dahan 
Kalimantan, owa-owa berjanggut putih Kalimantan, rusa 
sambar, beruang madu Malaya, dan kucing hutan (HCV 1.3). 
Terdapat satu spesies Critical Endangered (CR), 2 Endangered 
(EN), dan 15 Vulnerable (VU), sebagaimana diklasifikasikan 
dalam IUCN, termasuk 4 spesies endemik dan 17 spesies 
yang dilindungi oleh Pemerintah ( 

Tabel  20).  

Herpetofauna seperti yang dinyatakan dalam NKT 1.2, ini 
termasuk Buaya Siam (Crocodylus siamensis) dan Terrapin 
Bergaris Tiga (Batagur borneoensis), yang berpotensi ada di 
AOI. Peta NKT1.3 tersaji pada Gambar 11. 

1.4 Kawasan yang Merupakan Habitat 
bagi Spesies atau Sekumpulan Spesies 
yang Digunakan Secara Temporer 

Ada Kawasan lanskap ASM berpotensi menjadi lokasi Jalur 
Terbang Kontinental Asia Timur rute untuk raptor, burung air 
dan burung air. Periode survei (April - Mei) bukan merupakan 
waktu pengamatan migrasi burung di Indonesia (Awal 
September - November), sehingga jenis burung migran tidak 
dapat diamati (Mongabay 2013). Namun, hasil wawancara 
tidak meyakinkan, dan karena survei dilakukan pada bulan 
April dan Mei, sedangkan burung akan bermigrasi pada bulan 
Januari, tim tidak dapat melakukan pengamatan langsung 
terhadap fenomena ini. Dengan mempertimbangkan 
pendekatan kehati-hatian NKT, survei habitat dan hasil 
wawancara, NKT 1.4 kemungkinan ada di kawasan konsesi. 
Meskipun Hutan Lindung Gunung Raya dan kawasan lahan 



 

NKT Temuan 
(Ada/Tidak Ada) 

Deskripsi Temuan 

basah dalam konsesi ASM merupakan lokasi potensial habitat 
migrasi burung di Jalur Terbang Kontinental Asia Timur rute. 
Survei dilakukan selama waktu non-migrasi dalam setahun, 
dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, NKT ini tidak 
dapat dikesampingkan. Karena alasan inilah NKT 1.4 ada. NKT 
1.4 mengikuti NKT 1.3 dan NKT 3 

NKT 2 - Bentang Alam & Dinamika Alam yang Penting 

NKT 2.1 Kawasan Bentang Alam Luas yang 
Memiliki Kapasitas untuk Menjaga Proses 
dan Dinamika Ekologi Secara Alami 

Tidak Ada Konsesi Perusahaan berada di lanskap yang sangat 
terfragmentasi dan hanya sedikit area hutan tersisa yang 
berukuran signifikan. Tidak ada hutan di kawasan ini yang 
memenuhi ambang batas ini, termasuk Hutan Lindung 
Gunung Raya yang berukuran <8.000 ha hutan 

NKT 2.2 Kawasan Alam yang Berisi Dua 
atau Lebih Ekosistem dengan Garis Batas 
yang Tidak Terputus (berkesinambungan) 

Tidak Ada Ekoton di daerah tersebut berada di antara ekosistem rawa 
dan lahan kering. Namun area habitat alami yang tersisa ini 
sangat kecil. Apalagi, tidak ada wilayah signifikan yang 
menjembatani ekosistem alam di AOI. Tidak ada sisa kawasan 
tutupan hutan alami utuh yang menjembatani ekosistem 

NKT 2.3 Kawasan yang Berisi Populasi dari 
Perwakilan Spesies Alami yang Mampu 
Bertahan Hidup 

Tidak Ada Karena kurangnya kawasan alami yang utuh untuk 
mendukung populasi predator puncak yang layak dan 
kemungkinan kehadiran kumpulan alami spesies yang 
lengkap (termasuk kemungkinan kecil kehadiran orangutan 
dan bekantan) di lanskap 

NKT 3 - Ekosistem Langka atau Terancam 
Punah 

Ada Untuk mengidentifikasi kawasan yang harus dianggap sebagai 
NKT 3, Daemeter menggunakan Pendekatan Kehati-hatian 
yang dijelaskan dalam Perangkat, di mana keenam sistem 
lahan dijelaskan sebagai Terancam Punah. Berdasarkan 
pedoman ini, semua area vegetasi (termasuk pertumbuhan 
kembali setelah pembukaan lahan dari perladangan 
berpindah) akan memenuhi syarat sebagai NKT 3. Lanskap 
datar hingga berbukit dan kesuburan relatif tanah di wilayah 
ini telah mengakibatkan eksploitasi besar-besaran sistem 
lahan ini untuk pertanian di seluruh wilayah. Hal ini telah 
melibatkan pembukaan hutan sehingga hutan kecil yang 
tersisa sangat terancam oleh pembukaan lebih lanjut, yang 
memperkuat nilai konservasi dari beberapa blok ekosistem 
langka dan terancam punah yang diidentifikasi dalam ASM. 
Oleh karena itu, NKT 3 dianggap Ada (Gambar 12). 

NKT 4.  Kawasan yang Menyediakan Jasa-jasa Lingkungan Alami 

NKT 4.1 Kawasan kritis untuk daerah 
tangkapan air 

Ada Tiga desa di dalam atau di dekat konsesi ASM bergantung 
pada sungai dalam berbagai derajat untuk memenuhi 
kebutuhan dasar air mereka, yaitu minum, mandi, mencuci, 
memancing, sanitasi, dan bahkan transportasi. Ini 
adalahRunjai Jaya, Deranuk dan Riam Batu Gading. 
Masyarakat yang terletak di bagian hilir perkebunan juga 
bergantung pada sungai untuk sebagian, jika tidak semua, 
dari kebutuhan air dasar. Meskipun sebagian besar hutan 
riparian di dalam konsesi telah terdegradasi atau diubah 
menjadi kelas tutupan lahan lainnya, semua daerah 
penyangga riparian dan anak sungai serta daerah rawa yang 
terkait masih dianggap sebagai NKT 4.1 dengan maksud agar 
mereka dapat direhabilitasi dan mendapatkan kembali fungsi 
yang dimilikinya telah hilang. Lokasi NKT4.1 (Gambar 13). 

NKT 4.2 Kawasan Penting untuk 
Pencegahan Erosi dan Sedimentasi 

Ada AOI umumnya relatif datar kecuali di Bukit Gantung CA, 
kawasan Hutan Suci Sungai Hidup, dan sebagian kecil 
kemitraan di perbatasan barat ASM. Ini adalah wilayah yang 
sangat kecil, dibandingkan dengan seluruh wilayah konsesi, 
dengan kemiringan lebih dari 40%. Peta lereng digunakan 
untuk menentukan potensi erosi di dalam konsesi seperti 
yang digambarkan dengan jelas di peta (Gambar 14). 

NKT 4.3  Kawasan yang berfungsi sebagai 
sekat alam untuk mencegah meluasnya 

Tidak Ada Tidak ada hutan utuh atau lahan basah di ASM yang 
ditempatkan sedemikian rupa sehingga akan menghentikan 



 

NKT Temuan 
(Ada/Tidak Ada) 

Deskripsi Temuan 

kebakaran hutan dan lahan penyebaran api di kawasan alam penting lainnya 

NKT 5 Kawasan yang Mempunyai Fungsi 
Penting untuk Pemenuhan Kebutuhan 
Dasar Masyarakat Lokal 

Ada Dari hasil rekapitulasi kebutuhan dasar Tabel  21 terdapat 
masyarakat yang memiliki ketergantungan lebih dari >50% 
sehingga pada areal PT ASM teridentifikasi NKT5 (Gambar 
15). 

NKT 6 Kawasan yang Mempunyai Fungsi 
Penting Untuk Identitas Budaya 
Komunitas Lokal 

Ada Di area ASM ada sebagian kecil Penduduk yang masih 
melakukan ritual dan melakukan persembahan (anca) di 
tempat-tempat suci dan situs budaya, baik di kawasan hutan 
maupun di kawasan pemukiman. Masyarakat di desa sekitar 
kawasan tersebut, terutama di kawasan Dayak 
Kendawangan, masih menjaga situs cagar budaya. Situs cagar 
budaya biasanya terdiri dari kuburan leluhur, pohon, 
bebatuan dan tempat-tempat yang dianggap keramat atau 
angker. Situs budaya di kawasan ASM antara lain: Upuy 
Njungjung, Batu Lancang, Gang Singkil, Batu Petambaan 
Petinggi Nabas, Guntung Batu Putih, Riam Pekalap, Bukit 
Bidari / Sekalay, Belian pamali, Lubang Sebunutan, Batu 
Prapat Bunuh, Pebatuan Trantang, Batu Balang, Batu 
Pebantang dan Batu Bedari (Gambar 15). 

 

Tabel  20 Mamalia RTE 

IUCN CITES Gol E Bidang[1] Sekunder[ Hutan

1 Nycticebus menagensis Kukang kalimantan VU Aplikasi 1 P. B D; H; saya X X X

2 Cynocephalus variegatus Lemur terbang sunda VU Aplikasi 1 P. - D; H; saya X X X

3 Tarsius bancanus Tarsius Horsfield VU Aplikasi 2 P. - D; H; saya X X X

4 Trachypithecus cristatus Lutung perak NT Aplikasi 2 - - D; H   X

5 Nasalis larvatus Bekantan EN Aplikasi 1 P. B D; H X X X

6 Macaca fascicularis Monyet ekor panjang LC Aplikasi 2 - - D; H; saya X X  X

7 Macaca nemestrina Monyet ekor babi VU Aplikasi 2 - - D; H  X

8 Hylobates albibarbis Owa berjanggut putih EN Aplikasi 1 P. B D; H; SAYA; HAI X X

9 Pongo pygmaeus Orangutan Kalimantan EN Aplikasi 1 P. B D; H   X

10 Manis javanica Trenggiling Sunda CR Aplikasi 2 P. - D; H; saya X X X

11 Ratufa affinis Tupai raksasa NT Aplikasi 2   D; H; saya X X X

12 Lariscus insignis Tupai tanah bergaris tiga LC - P. - D; H; saya X X X

13 Rheithrosciurus macrotis Tupai tanah berumbai VU - - - D; H; saya X X X

14 Kremoriventer Niviventer
Tikus pohon berekor 

gelap
VU - - - P. D; H X X X

15 Maxomys rajah Tikus berduri coklat VU - - - P. D; H X X X

16 Maxomys whiteheadi Tikus Whitehead VU - - - P. D; H X X X

17 Pteropus vampyrus Rubah terbang besar LC Aplikasi 2 - - H D; H; saya X X X

18 Hystrix brachyura Landak biasa LC - P. - H D; H; saya X X X

19 Hystrix crassispinis Landak berduri tebal LC -  B H D; H; saya X X X

20 Helarctos malayanus Beruang madu Melayu VU Aplikasi 1 P. - C D; H; saya X X X

21 Aonyx cinerea
Berang-berang cakar 

kecil oriental
VU Aplikasi 2 - - P. D; H; saya   X

22 Cynogale bennettii Musang-musang EN Aplikasi 2 P. - P. D; H; saya  X X

23 Arctictis binturong
Binturong (kucing 

beruang)
VU Aplikasi 3 P. - H D; H; saya X X X

24 Hemigalus derbyanus Musang palem berpita VU Aplikasi 2 - - H D; H; saya X X X

25 Prionodon linsang Linsang berpita LC Aplikasi 2 P. - P. D; H; saya X X X

26 Neofelis diardi Macan dahan Sunda VU Aplikasi 1 P. - P. H; saya   X

27 Prionailurus bengalensis Kucing macan tutul LC Aplikasi 2 P. - C D; H; saya X X X

28 Sus barbatus Babi berjanggut VU - - - H H; SAYA; HAI X X X

29 Tragulus kanchil Chevrotain Oriental Kecil LC - P. - C D; H; saya X X X

30 Tragulus napu Kancil yang lebih besar LC - P. - C D; H; saya X X X

31 Muntiacus muntjak
Muntjak merah 

Kalimantan 
LC - P. - C D; H; saya X X X

32 Muntiacus atherodes 
Muntjak Kuning 

Kalimantan
LC - - B C D; H; saya X X X

33 Rusa unicolor Rusa sambar VU - P. - C D; H; saya X X X
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Spesifikasi: 

a) IUCN: Kategori IUCN (2014) memberi peringkat risiko relatif untuk taksa individu yang kemungkinan besar punah di alam liar. Spesies 
yang diklasifikasikan sebagai Terancam (Terancam) dianggap wajah: 

• Resiko kepunahan sangat tinggi / ekstrim (Critical / Critically Endangered - CR); 



 

• Berisiko tinggi punah (Terancam / Terancam Punah - EN) atau 

• Risiko kepunahan tinggi di alam liar (Rentan / Rentan - VU) 

• Risiko Rendah / Kekhawatiran Terkecil (LC). Suatu takson yang dianggap memiliki risiko rendah ketika dievaluasi tidak 
memenuhi syarat atau kriteria untuk kategori Kritis, 

• Terancam Punah, Rentan, atau Hampir Terancam. Tersebar luas dan penyamaran-Nya yang melimpah termasuk dalam 
kategori ini. 

• Lebih sedikit data / Data Deficient (DD). Suatu spesies dikategorikan sebagai DD jika tidak ada informasi yang memadai 
untuk menilai risiko kepunahan. 

b) CITES: Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna Liar yang Terancam Punah (CITES) atau konvensi perdagangan 
internasional spesies tumbuhan dan satwa liar terancam beroperasi untuk mengontrol perdagangan internasional di spesies langka 
dan terancam punah. Lampiran I (Aplikasi SAYA) termasuk spesies terdaftar sebagai Terancam oleh IUCN. Perdagangan spesimen 
spesies ini hanya diperbolehkan dalam keadaan luar biasa. Lampiran II (App II) termasuk jenis tidak selalu terancam punah, tapi 
dimana perdagangan harus dikendalikan menghindari menggunakan tidak cocok dengan kelangsungan hidup mereka. Status CITES 
diambil dari CITES 2015. 

c) Pemerintah Indonesia: Spesies dengan status dilindungi di bawah Pemerintah Indonesia diperoleh dari TRAFFIC 2008 dan Peraturan 
Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa liar.  

d) E - Endemik: B = Mamalia endemik Kalimantan  

e) Keberadaan: Kategori yang digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan kehadiran spesies 

 "Confirmed present" (C) = spesies diamati secara langsung 

 "Sangat mungkin ada" (H) = ada habitat dan / atau wawancara mendukung penentuan ini 

 "Berpotensi hadir" (P) = habitat dan / atau wawancara kurang meyakinkan dibandingkan kategori H. 

 "Kemungkinan tidak ada" (U) = distribusi spesies yang diketahui tidak mencakup area ini, habitat yang memadai tidak ada 
dan wawancara melaporkannya tidak ada 

f) Penjelasan: Informasi yang dimasukkan ke dalam pengambilan keputusan tentang status spesies ini di konsesi dan lanskap sekitarnya: 
D - Distribusi yang diketahui; H - Persyaratan habitat; I - Hasil wawancara; O - Diamati secara langsung dan individu atau tanda-tanda 
spesies ini selama pekerjaan survei 

 

Gambar 10 Peta HCV/NKT1.1 

 



 

 

Gambar 11 Peta HCV/NKT 1.2 dan 1.3 

 
Gambar 12 Peta HCV/NKT3 



 

 
Gambar 13 Peta HCV/NKT4.1 

 
Gambar 14 Peta HCV/NKT4.2 



 

Tabel  21 Rekapitulasi Kebutuhan Dasar Masyarakat sekitar PT ASM 

Desa Karbohidrat Ikan Daging Sayuran Buah-buahan air
Kayu sebagai bahan 

konstruksi
Kayu bakar Obat Makanan ternak

Runjai 

Jaya

50% dibudidayakan, 

50% dibeli [0]

10% sungai, 

90% dibeli [1]

10% dibudidayakan, 

90% dibeli [0]

90% dibudidayakan, 

10% dibeli [0]

40% hutan, 40% 

dibudidayakan, 20% 

dibeli [2]

100% sungai [4] 100% dibeli [0]
20% dibudidayakan, 

80% dibeli [0]

10% dibudidayakan, 

90% dibeli [0]

100% 

dibudidayakan [0]

Riam 

Batu 

Gading

10% dibudidayakan, 

90% dibeli [0]

20% sungai, 

80% dibeli [1]

20% dibudidayakan, 

80% dibeli [0]

50% dibudidayakan, 

50% dibeli [0]

10% hutan, 10% 

dibudidayakan, 80% 

dibeli [1]

20% sungai, 80% 

air sumur [1]

50% dibudidayakan, 

50% dibeli [0]

50% dibudidayakan, 

50% dibeli [0]

50% dibudidayakan, 

50% dibeli [0]

100% 

dibudidayakan [0]

Tanggera

ng 

40% dibudidayakan, 

60% dibeli [0]

10% sungai, 

90% dibeli [1]

10% dibudidayakan, 

90% dibeli [0]

80% dibudidayakan, 

20% dibeli [0]

70% dibudidayakan, 

30% dibeli [0]

50% sungai, 50% 

air sumur [3]
100% dibeli [0]

50% dibudidayakan, 

50% dibeli [0]

20% dibudidayakan, 

80% dibeli [0]

100% 

dibudidayakan [0]

Teluk 

Runjai

30% dibudidayakan, 

70% dibeli [0]

10% sungai, 

90% dibeli [1]

10% dibudidayakan, 

90% dibeli [0]

50% dibudidayakan, 

50% dibeli [0]

90% dibudidayakan, 

10% dibeli [0]

20% sungai, 80% 

air sumur
100% dibeli [0]

70% dibudidayakan, 

30% dibeli [0]

50% dibudidayakan, 

50% dibeli [0]

100% 

dibudidayakan [0]

Deranuk 
20% dibudidayakan, 

80% dibeli [0]

10% sungai, 

90% dibeli [1]

10% dibudidayakan, 

90% dibeli [0]

10% dibudidayakan, 

90% dibeli [0]

20% dibudidayakan, 

80% dibeli [0]

60% sungai, 40% 

air sumur [3]

10% dibudidayakan, 

90% dibeli [0]

70% dibudidayakan, 

30% dibeli [0]

20% dibudidayakan, 

80% dibeli [0]

100% 

dibudidayakan [0]

Periangan
30% dibudidayakan, 

70% dibeli [0]

40% sungai, 

60% dibeli [2]

30% dibudidayakan, 

70% dibeli [0]

10% dibudidayakan, 

90% dibeli [0]

70% dibudidayakan, 

30% dibeli [0]

10% sungai, 90% 

air sumur [1]
100% dibeli [0]

50% dibudidayakan, 

50% dibeli [0]

50% dibudidayakan, 

50% dibeli [0]

100% 

dibudidayakan [0]  

Catatan tentang peringkat: 
100% Jika semua kebutuhan dipenuhi oleh satu sumber daya, sumber daya tersebut dianggap sebagai sangat penting, dengan skor 4. 
50 - 99% Jika sebagian besar kebutuhan dipenuhi oleh satu sumber daya dan sedikit oleh yang lain, sumber tersebut dianggap sebagai 

sangat penting, dengan skor 3. 
25 - 49% Jika kebutuhan dipenuhi oleh beberapa sumber, masing-masing di bawah 50%, sumber daya dianggap sebagai penting, dengan 

skor 2 
10-24% Jika kebutuhan dipenuhi dari banyak sumber, sumber individu dipertimbangkan kepentingan kecil, dengan skor 1 
0 - 10% Jika tidak ada hutan alam atau ekosistem alami yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini, diberikan skor 0 

 

 

Gambar 15 Peta HCV/NKT5 & NKT6 



 

Rekomendasi Pengelolaan dan Pemantauan 

HCV 

Threats 

Management Recommendation Monitoring Recommendation Location and Area (ha) 

Source Type 

1 
 

• Perusahaan 

• Perusahaan yang di 
sekitar 

• Masyarakat lokal 

Saat ini 

• Konversi kawasan hutan dan rawa 
menjadi pertanian skala kecil 
(ladang) dan kelapa sawit (SANGAT 
TINGGI) 

• Eksploitasi satwa liar masyarakat 
(TINGGI) 

• Ekstraksi kayu (TINGGI) 

• Kehilangan kualitas air di sungai 
karena pencucian hara / pupuk & 
limpahan pestisida ke sungai 
(SANGAT TINGGI) 

 
Potensi 

• Meningkatnya tekanan perburuan 
di HL dan sisa-sisa hutan di AOI 
(TINGGI) 

• Polusi oleh limbah rumah tangga 
atau rumah tangga (misalnya, 
plastik) (TINGGI) 

 

• Tetapkan sistem wanatani yang didominasi non-
karet sebagai kawasan “pembangunan rendah” 

• Menjaga konektivitas dan penyangga kawasan 
alam di perkebunan dengan Hutan Lindung (HL) 
untuk menghindari perambahan lahan. Buffer 
riparian juga perlu dijaga agar kualitasnya terjaga 

• Kebijakan perusahaan yang jelas pada HCV dan 
HCVMA 

• Sosialisasi HCV dan delineasi HCVA dan HCVMA 
kepada masyarakat lokal dan internal ASM 

• Penegakan hukum dan perlindungan 
keanekaragaman hayati dari perburuan / 
perdagangan satwa liar. Sosialisasi yang ditargetkan 
perlu dilakukan kepada pemburu lokal dan pekerja 
ASM. Meskipun perburuan bersifat sporadis, 
sosialisasi berkelanjutan diperlukan untuk secara 
bertahap mengurangi perburuan dan mengubah 
praktik perburuan. 

• Pencegahan penebangan liar atau penebangan 
komunitas yang tidak berkelanjutan 

• Patroli berkala di sepanjang tepi sungai untuk 
melestarikan wilayah sungai 

• Restorasi dan rehabilitasi kawasan lindung lokal 
yang terdegradasi (misalnya, zona riparian) 

• Identifikasi lebih lanjut spesies terancam. Misalnya 
herpethofauna, pada akhirnya pengelolaan kehati-
hatian dengan memasukkan spesies dalam materi 
edukasi dan pengelolaan air yang baik (penyangga 
tepi sungai, menjaga kualitas air, mengurangi 
perburuan) harus dimasukkan dalam rencana 
pengelolaan dan pemantauan. 

• Pengamatan burung migran di sempadan sungai 
dan daerah rawa selama musim migrasi. Rencana 
pengelolaan tindak lanjut untuk mencegah 
perburuan dan kerusakan lahan basah jika burung 
migran diamati dalam jumlah yang signifikan 
(seperti yang diidentifikasi oleh ahli burung yang 
memiliki pengetahuan khusus tentang burung 
migran) 

• Pemantauan  populasi spesies NKT 1 di 
HCVMA 

• Memantau koridor hutan yang 
berdekatan dengan HL untuk 
melindungi habitat satwa liar, beserta 
hutan riparian dan kawasan rawa 

• Survei komunitas untuk memantau 
tren dalam upaya berburu dan 
kesuksesan 

• Pemetaan pembukaan lebih lanjut dan 
kegiatan restorasi / rehabilitasi yang 
berlaku di dalam HCVMA 

• Memantau upaya pelestarian sungai 
dan efektivitas patroli 

• Pengukuran penutupan kanopi dan 
pertumbuhan pohon di dalam HCVMA 

• Penggunaan hasil pemantauan untuk 
menyesuaikan rekomendasi 
pengelolaan di masa mendatang 

 

• Perbatasan Hutan 
Lindung Gunung Raya 
dan HPT, Kawasan 
Berbukit dan Berawa di 
Hutan Keramat Sungai 
Hidup. 

• Spesies HCV 1.2: 
trenggiling Sunda 

• Spesies NKT 1.3: 
mamalia yang 
tercantum dalam Tabel 
15, kayu besi, burung 
yang dilindungi (elang, 
kingfishers, passerine) 

• NKT 1.4 spesies: 
burung air migran, 
raptor dan burung 
pengicau 

• Zona penyangga sungai 
di sekitar sungai dan 
anak sungai ini: Jelai, 
Kendawangan dan 
Perigi 
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2 
Ancaman, pengelolaan dan pemantauan mengikuti NKT 1, karena kawasan NKT 3, yang semuanya tetap menjadi habitat alami di AOI, merupakan habitat spesies NKT 1. 
 

3 • Masyarakat Lokal 

• Perusahaan 
 
 

Saat ini 

• Hilangnya penyangga riparian yang 
tersisa (SANGAT TINGGI) 

• Pencemaran air akibat aplikasi 
agrokimia (SANGAT TINGGI) 

• Kehilangan pasokan air minum di 
bagian hilir (SANGAT TINGGI) 

• Konstruksi jalan, jembatan dan 
saluran pembuangan yang buruk 
(TINGGI) 

• Penurunan fungsi hidrologi, 
khususnya pelurusan sungai, 
rekayasa ulang aliran hidrologi, dan 
konversi ke kelapa sawit (SANGAT 
TINGGI) 

• Kegiatan operasional perusahaan, 
menyebabkan pendangkalan 
sungai, pengurangan debit air 
permukaan, peningkatan laju erosi, 
kerusakan infrastruktur (jalan raya) 
akibat penggunaan peralatan dan 
kendaraan berat (SANGAT TINGGI) 

Potensi 

• Kurangnya pemahaman tentang 
potensi erosi oleh staf Perusahaan 
dan langkah-langkah yang harus 
diambil untuk menanggulangi erosi 
(RENDAH) 

• Kurangnya kualitas dan kuantitas 
air karena hutan terdegradasi dan 
penyediaan jasa ekosistem 
menurun (erosi dan pengendalian 
banjir) (RENDAH) 

• Erosi Tanah melalui pembukaan 
lahan dan jalan di lereng yang 
curam (RENDAH) 

• Area yang penting untuk pengaturan proses 
hidrologi dikelola untuk mempertahankan fungsi 
hidrologi normal, dan jika memungkinkan untuk 
memulihkannya di tempat yang telah terdegradasi 
atau dihilangkan. 

• Restorasi penyangga riparian berdasarkan lebar 
yang direkomendasikan yang tercantum dalam NKT 
4.1 

• Pastikan semua jalan, saluran air, jembatan, dan 
pekerjaan tanah lainnya dibangun dan dirawat 
dengan benar. 

• Melakukan konsultasi dengan pihak ketiga terkait 
pelurusan sungai dengan masyarakat yang terkena 
dampak. Skema untuk mengkompensasi masalah 
ini mungkin perlu dibahas melalui proses FPIC 
(pemetaan partisipatif). 

• Menyusun SOP berdasarkan praktik pengelolaan 
terbaik di perkebunan kelapa sawit, seperti 
pengelolaan pembukaan lahan dengan penetapan 
tutupan tanah dan pembangunan jalan untuk 
mencegah erosi. 

• Penerapan SOP yang berkaitan dengan 
pembangunan dan pemeliharaan jalan serta 
kualitas air. 

• Pengukuran perubahan penggunaan lahan di 
daerah riparian.  

• Pelaporan kerusakan dan perbaikan pekerjaan 
tanah selanjutnya 

. 
 

• Pengukuran perubahan penggunaan 
lahan di daerah riparian terutama yang 
berkaitan dengan pelurusan sungai. 

• Pengukuran pertumbuhan kembali 
hutan di daerah riparian, terutama di 
mana kegiatan restorasi dilakukan 

• Pemantauan kualitas dan kuantitas air 
sungai dan aliran (sebelum-setelah, 
metode pengendalian-Dampak harus 
digunakan dan hasilnya tersedia untuk 
masyarakat, atau pemantauan dilakukan 
bersamaan dengan). 

• Pelaporan kerusakan dan perbaikan 
pekerjaan tanah selanjutnya. 

• Memantau keberhasilan inisiatif 
keterlibatan masyarakat untuk 
mengurangi dampak lingkungan 
(misalnya, perambahan ke wilayah 
riparian) 

• Buat survei terstruktur dan berulang 
tentang persepsi masyarakat tentang 
kuantitas dan kualitas air 

• Pantau keberhasilan inisiatif 
keterlibatan masyarakat untuk 
mengimbangi dampak lingkungan 
(misalnya, perambahan ke wilayah 
riparian) 

• Penggunaan manajemen adaptif untuk 
mengevaluasi dan menyesuaikan 
aktivitas manajemen dan pemantauan 
yang diperlukan 

 

• Zona 
penyangga sungai di 
sekitar sungai dan anak 
sungai ini: Jelai, 
Kendawangan dan Perigi 

• Sungai yang 
diluruskan: Sungai 
Tempayak, Sapa dan 
Panjangkauan 

 

• Desa Runjai 
Jaya, Deranuk dan Riam 
Batu Gading dimana 
sebagian besar (50-80%) 
kebutuhan air dipenuhi 
dari sungai terdekat. 
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• Perusahaan  

• Masyarakat Lokal 

Saat ini 

• Operasi perusahaan (misalnya, 
pembukaan lahan, dan pembukaan 
jalur riparian dan tepi sungai) di 
dalam konsesi yang mempengaruhi 
sungai sebagai sumber ikan dan air 
(SANGAT TINGGI) 

• Konversi kawasan hutan dan rawa 
menjadi pertanian skala kecil 
(ladang) dan kelapa sawit oleh 
masyarakat (SANGAT TINGGI) 

• Perburuan dilakukan oleh 
komunitas dan staf ASM (SANGAT 
TINGGI) 

Potensi 
Panen berlebih Schima wallichii /Penaga 
Keruing, yang digunakan untuk bahan 
konstruksi, (RENDAH) 

Pengelolaan dan pemantauan mengikuti NKT 1 dan NKT 4 
 

Desa Runjai Jaya, Deranuk 
and Riam Batu Gading where 
a large proportion (50-80%) 
of water uses come from 
nearby rivers. 
 

6 • Perusahaan 

• Masyarakat Lokal  

Saat ini 

• Gangguan / kerusakan situs 
keramat (jumpung), situs budaya 
atau kuburan oleh kegiatan 
operasional perusahaan (SEDANG) 

• Potensi 

• Gangguan pada situs budaya atau 
pemakaman, situs keramat 
(jumpung), situs budaya atau 
kuburan melalui konversi di masa 
depan atau operasi perkebunan 
yang ada (TINGGI) 

• Gangguan / kerusakan pada situs 
keramat (jumpung), situs keramat, 
situs budaya atau kuburan oleh 
kegiatan pembersihan ladang oleh 
masyarakat (SEDANG) 

 

• Jika diperbolehkan oleh masyarakat, buat batas-batas 
kawasan NKT 6 di lapangan, kawasan situs budaya yang 
penting harus ditandai dengan jelas di lapangan untuk 
memastikan bahwa gangguan pada situs tidak terjadi 

• SOP perlu dibuat untuk kegiatan yang berkaitan dengan 
perlindungan kawasan NKT 6. Kesadaran staf lapangan 
tentang NKT 6 harus dilakukan sebaik masyarakat lain, yang 
berpotensi tidak menyadari keberadaan mereka. SOP harus 
mencakup pengawasan anggota masyarakat selama setiap 
kegiatan pembukaan lahan 

• Perusahaan perlu mendokumentasikan dan menetapkan 
zona penyangga di sekitar situs budaya. Hal ini dapat 
dilakukan dengan menandai NKT 6 pada semua peta 
operasional dan disimpan di GIS Perusahaan 

• Perusahaan harus mendapatkan persetujuan tertulis dan 
ratifikasi dari masyarakat yang terlibat jika kegiatan 
operasional berpotensi berdampak pada kawasan NKT 6 

 

• Memiliki program rutin, 
setidaknya dua kali setahun, 
inspeksi dan pelaporan untuk 
memastikan situs-situs ini tidak 
terganggu dan sebagai bukti 
bahwa perusahaan melindungi 
situs-situs tersebut 

• Identifikasi dampak operasi 
perusahaan di area yang 
diidentifikasi 

 

Setiap jumpung, dahas, 
tempat keramat di setiap 
desa dalam AOI. 
 

 
 
 
 



 

Tabel  22 Kawasan Pengelolaan NKT/HCA Management Area 

HCVMA Luas Total (hektar) 

NKT 1a HCV 1.1 640 

HCV 1.2 

NKT 1.3 

NKT 1.4 

 NKT 3a 640 

NKT 4 NKT 4.1 551 

NKT 4.2 90 

 NKT 5b 551 

 NKT 6c Pemetaan partisipatif yang diperlukan dengan komunitas 

Total HCVMA dengan tumpang tindih  3.201  

Total HCVMA tanpa tumpang tindih  1.246  
aNKT 1.1, NKT 1.2, NKT 1.3, NKT 1.4 dan NKT 3 terdapat di sisa-sisa hutan meskipun mencakup seluruh konsesi ASM. Area 
cakupan yang sama diterapkan. 
bSebagian besar kawasan NKT 5 dan pengelolaannya terkait dengan NKT 4.1. Area cakupan yang sama diterapkan.  

c NKT 6 total wilayah dan batas hanya dapat digambarkan dengan pemetaan partisipatif dengan masyarakat local 

 

 

Gambar 16 Peta KPNKT di PT ASM 
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4.2. Ringkasan yang berkaitan dengan ringkasan laporan untuk publik  

Ringkasan Publik hasil Penilaian NKT di PT ASM yang telah mendapatkan approvel dari HCV RN 
dapat di akses oleh semua pihak dapat di akses melalui link 
https://hcvnetwork.org/reports/cargill-pt-asm-andes-sawit-mas-indonesia/ 
 

5. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) 
 
PT. ASM telah memiliki ANDAL yang telah disahkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Nomor 547 

Tahun 2009, tertanggal 17 September 2009, tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan (luas 

areal 16.100 ha) dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (kapasitas 60 ton/jam) oleh PT. Andes Sawit Mas di 

Kecamatan Marau dan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Kajian penilaian 

dampak lingkungan dilakukan oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Universitas Tanjung Pura pada 

tahun 2009. Dalam proses kajian ini penggalian data dan informasi didapat dari para pihak secara 

partisipatif dengan melakukan diskusi kelompok terfokus dan wawancara dengan beberapa desa yang 

berada disekitar izin lokasi.  

Tabel  23 Tahap Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit 

Tahap Pra Kontruksi : Perizinan, kegiatan sosialisasi proyek, pembebasan lahan, pembuatan batas 

Tahap kontruksi 
: Penerimaan tenaga kerja, mobilisasi alat berat dan material, pembukaan lahan, 

pembangunan sarana dan prasarana serta jalan, pembibitan dan persiapan penanaman, 

penanaman, konservasi air dan tanah, pemeliharaan tanaman belum menghasilkan, 

pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit 

Tahap Produksi : Perencanaan pemanenen terhadap TBS, pengolahan hasil buah, penanganan limbah, 

pemeliharaan tanaman menghasilkan, peremajaan tanaman (replanting) dan perbaikan 

PPKS 

Tahap Pasca Produksi : Pemutusan hubungan kerja, pengalihan asset, mobilisasi peralatan, regabilitasi dan 

revegetasi lahan, penanaman eks kebun,  

6. Analisis Citra Tutupan Lahan 

6.1.  Area penting dan difinisinya 

Areal cakupan penilaian (Areal of Interest/AOI) Stok Karbon Tinggi (SKT) yakni  pada  luas 12.515 Ha, 

sesuai dengan Izin Usaha Perkebunan No. No. 307 Tahun 2010, tanggal 27 Mei 2010 atas nama PT Andes 

Sawit Mas. Sedangkan secara lanskap, batas penilaian menggunakan batas 1 km dari batas UM PT ASM. 

Batas tersebut ditentukan untuk melihat keterhubungan patch hutan SKT di dalam UM PT ASM dengan 

hutan SKT yang ada di sekitarnya. 

6.2.  Deskripsi dari citra yang Digunakan untuk Stratifikasi 

Citra Satelite yang dipakai dalam penilaian SKT pada di PT ASM, yakni Citra Sentine 2A dengan akusisi 17 

Maret 2020 (L1C_T49MDT_A024725_20200317T030728) dari ESA (European Space Agency). Sentinel-2A 

dilengkapi instrumen multispektral dengan 13 saluran spectral dari saluran cahaya tampak, inframerah 

dekat, serta gelombang pendek inframerah. Satelit ini mempunyai resolusi spasial 10 meter (untuk band-

band cahaya tampak dan inframerah dekat), 20 meter dan 60 meter (untuk band-band gelombang 

inframerah dekat dan gelombang pendek inframerah). Citra tersebut diperoleh dari website: 

https://sentinel.esa.int/web/sentinel/%20missions/sentinel-2.  Selain menggunakan data citra sentinel 

https://hcvnetwork.org/reports/cargill-pt-asm-andes-sawit-mas-indonesia/
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/%20missions/sentinel-2
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2A, juga digunakan Citra Landsat OLI 8 (LC08_L2SP_120061_20200830_20200906_02_T1) sebagai data 

pendukung. Citra tersebut diperoleh dari website https://earthexplorer.usgs. gov/ 

6.3.  Sample dari citra  

 
Gambar 17 Contoh Citra Sentinel 2A akusisi 17 Maret 2020 
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Gambar 18 Contoh Citra Landsat OLI 8 

 

 

6.4.  Metode untuk Stratifikasi dan Software yang Digunakan 

Klasfikasi tutupan lahan menggunakan opsi 3, yakni klasifikasi tutupan lahan berbasis citra satelit dan plot 
inventarisasi hutan. Klasifikasi tutupan lahan yang digunakan untuk analisis stratifikasi Hutan SKT di area 
IUP PT ASM adalah pendekatan berbasis obyek (OBIA) dan kemudian dikoreksi menggunakan intepretasi 
visual. Kegiatan Proses segmentasi menjadi objek citra yang homogen diproses menggunakan tools 
Multiresolution Segmentation dari software Ecognition Developer. Setelah dilakukannya proses 
segmentasi, kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi dari Ecognition tersebut lalu dilanjutkan dengan 
interpretasi manual. Objek citra yang homogen kemudian ditetapkan ke dalam kelas-kelas hutan SKT.  
Proses klasifikasi tutupan lahan dilakukan dengan menggunakan skema hirarki klasifikasi tutupan lahan 
dimana pelaksanaannya menjadi 3 level. Proses klasifikasi Level 1 akan memisahkan kelas ve     getasi dan 
non-vegetasi melalui parameter NDVI. Proses klasifikasi level 2 di dalamnya memuat lebih detail kelas dari 
kelas vegetasi dan non-vegetasi menjadi kelas permukiman, lahan terbuka, tambang dan badan air. pada 
kelas vegetasi, menjadi hutan dan non-hutan dari kelas vegetasi (Belukar, Ladang, Karet Campuran dan 
kelapa sawit. Pada tutupan lahan badan air yang sedikit teridentifikasi pada proses segmentasi dengan 
metode OBIA, dilakukan proses perbaikan dengan digitasi manual.  

Pada kelas hutan kemudian dilakukan proses fusion untuk mendapatkan data kerapatan tutupan pohon 
digunakan untuk membedakan kerapatan tutupan hutan menjadi 4 kelas, yaitu hutan kerapatan tinggi, 
hutan kerapatan sedang, hutan kerapatan rendah, dan hutan regenerasi muda, dihasilkan dalam proses 
klasifikasi level 3. Hasil dari proses ini merupakan tutupan awal (initial landcover).  
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Gambar 19. Alur Kerja Berdasarkan Inventariasi Hutan 

 

 
Gambar 20 Hirarki Klasifikasi Tutupan Lahan dengan OBIA 

 

Tabel  24 Kategori Kelas Tutupan Lahan Pendekatan SKT 

Kelas Tutupan Lahan SKT Deskripsi 

Kategori Tutupan Lahan SKT 

HK 

Hutan Kerapatan Tinggi 
(HK3) 

Hutan alam dengan tutupan tajuk di atas 90% dan nilai cadangan 
carbon ≥ 150 tonC/ha 

Hutan Kerapatan Sedang 
(HK2) 

Hutan alam dengan tutupan tajuk 70-80% dan nilai cadangan 
carbon 90 – 150 tonC/ha 

Hutan Kerapatan  
Rendah (HK1) 

Hutan alam yang telah mengalami fragmentasi dengan tutupan 
tajuk > 40 dan <70 % dan nilai cadangan carbon 75-90 tonC/ha. 
Tipe  

HRM 

Hutan Regenerasi Muda Belukar tua atau hutan yang terganggu dan dalam tahap regenerasi 
menuju struktur aslinya. Kelas tutupan lahan ini didominasi oleh 
pohon dengan diameter 10-30 cm dan dengan frekuensi spesies 
pionir yang lebih tinggi, seperti Macaranga.Nilai cadangan pada 
kelas ini adalah 35-75 tonC/ha 
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Kelas Tutupan Lahan SKT Deskripsi 

B 

Belukar Belukar muda atau lahan yang dulunya berupa hutan tetapi telah 
dibuka. Didominasi oleh belukar rendah dengan penutupan tajuk 
yang terbatas. Mencakup lahan dengan rerumputan tinggi dan 
tumbuhan paku-pakuan dan spesies pohon pionir yang tersebar. 
Nilai cadangan pada kelas ini adalah 15-35 tonC/ha   

Kategori Tutupan Lahan Non SKT  

LT 

Lahan Terbuka Lahan yang baru dibuka dan sebagian besar terdiri dari rerumputan 
atau tanaman (crops). Sedikit tumbuhan berkayu. Termasuk area 
yang sedang dalam proses pembukaan lahan oleh perusahaan 
ataupun dari aktivitas oleh masyarakat atau bekas kebakaran. Nilai 
cadangan pada kelas ini adalah 0-15 tonC/ha  

AGRI 

Kebun Sawit 
Lahan budidaya kelapa sawit yang dibangun oleh perusahaan dan 
masyarakat 

Ladang Lahan yang dibuka oleh masyarakat untuk kegiatan budidaya 
tanaman palawija dan merupakan ladang berpindah 

Smallholder (SH) Kebun Karet Campuran 
Lahan budidaya karet masyarakat dengan tumpeng sari dengan 
jenis buah-buahan 

MINE 

Pertambangan Kawasan ini bisa dibedakan lebih lanjut antara kawasan 
pertambahan legal/berizin dengan kawasan pertambangan 
ilegal/tidak berizin. 

Lainnya 

Badan Air Lahan yang tergenang oleh air, baik musiman maupun permanen 

Jalan Lahan yang dibangun oleh perusahaan atau pemerintah sebagai 
jalur transportasi darat 

Lahan Terbangun 
Lahan yang berupa bangunan  

 

Tabel  25 Kelas Tutupan Lahan Awal/Initial Landcover (Gambar 21) 

No Kelas Tutupan Lahan Luas (Hektar) 

1 Hutan kerapatan rendah (HK1) 161,27 

2 Hutan regenerasi muda (HRM) 443,50 

3 Belukar 568,23 

4 Karet campuran 3.390,65 

5 Ladang 34,55 

6 Tanaman sawit 7.701,20 

7 Semak 38,88 

8 Lahan terbuka 142,06 

9 Lahan terbangun 34,91 

Total 12.515,25 

 
Tutupan lahan awal (lihat Gambar 21) kemudian dilakukan validasi pada saat kegiatan lapangan, yaitu 
pada kunjungan scoping study (21 – 26 September 2020) dan kunjungan full assessment (08 – 15 
November 2020). Dari kegiatan lapangan tersebut, di dapat 173 Ground Check Points (GCP) termasuk di 
dalamnya 73 titik plot inventarisasi. Data yang diambil fokus pada areal konsesi PT ASM dan dilakukan 
secara stratified random sampling berdasarkan tipe penutupan lahan. Sebaran titik Ground check dan 
plot inventarisasi hutan SKT tersaji pada Gambar 22. 

Titik garound check tutupan lahan dan plot inventariasi SKT dari lapangan kemudian digunakan untuk 
memvalidasi tutupan lahan dan mengkalibrasi tutupan lahan awal dengan melakukan penilaian uji 
akurasi. Penilaian akurasi dilakukan untuk mendapatkan seberapa sesuai antara klasifikasi tutupan lahan 
awal dengan kondisi di lapangan. Metode yang dipergunakan dalam uji akurasi adalah Overall Accuracy 
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(OA) untuk akurasi keseluruhan dan Kappa Accuracy (K) untuk akurasi per-kelas dengan membandingkan 
sampel tutupan lahan referensi dengan lokasi tutupan lahan ground truthing. Nilai koefisien Kappa 
mempunyai rentang 0 hingga 1, dalam peroses pemetaan klasifikasi/penutupan lahan nilai akurasi yang 
dapat diterima yaitu 85% atau 0,85 (Anderson, 1976). Persamaan yang dipergunakan dalam penilaian 
akurasi sebagai berikut: 

 

 
Keterangan : 
r = Nomor baris didalam matriks  
xii  = Jumlah nomor sel yang benar di dalam kelas  
xi +  = Total untuk baris i  
x+i  = Total untuk kolom i  
N  = Total nomor sel di dalama error matrix 

 

Tabel  26 Matrix Uji Akurasi Tutupan Lahan 

 

Melihat dari hasil uji akurasi, maka nilai Kappa Accuracy dari uji akurasi tutupan lahan di PT ASM 
adalah 96%. Tutupan lahan yang telah dilakukan uji akurasi selanjutnya ditetapkan sebagai 
tutupan lahan akhir (dan menjadi dasar untuk proses decision tree.  
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6.5.  Peta Kelas Vegetasi Awal 

 
Gambar 21 Peta Tutupan Lahan Awal (Initial Landcover) 

 

6.6.  Tabel Luasan Setiap Kelas vegetasi  

 Tabel  27 Luas tutupan lahan akhir pada wilayah PT ASM 

Kelas Tutupan Lahan Total Persantase dari total luasan % 

Kelas Potensial SKT:    

Hutan Kerapatan Rendah (HK1)  161,27   1,29  

Hutan Regenerasi Muda (HRM(  443,53   3,54  

Sub-total 604,80  4,83  

Kelas Non SKT, cth.:   

Belukar (B)  568,26   4,54  

SH (Karet Campuran)   3.390,65   27,09  

AGRI (Ladang dan Tanaman Kelapa 

Sawit) 

7735,67 61,81 

Lahan Terbuka  103,06   0,82  

Lahan Terbangun  34,91   0,28  

MINE (Tambang)  568,26   4,54  

Sub-total 11.910,45  95,17  

TOTAL 12.515,25  100 

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

Berdasarkan Tabel  27 maka areal yang potensial hutan HCS/SKT pada areal PT Andes Sawit Mas seluas 

604,80 Ha atau 4,83% yang terdiri dari tutupan Hutan Kerapatan Rendah (HK1) seluas 161,27 Ha dan 

Hutan Regenerasi Muda (HRM) seluas 443,53 Ha. 

 

7. Hasil Inventarisasi Hutan 

7.1.  Desain Pengambilan Contoh dan Plot yang Digunakan 
Jumlah plot pengukuran cadangan karbon dilakukan dibeberapa tipe penutupan lahan dengan 
menggunakan nilai selang kepercayaan sebesar 90%. Penentuan jumlah plot sampel menggunakan 
persamaan yang terdapat dalam Toolkit Pendekatan Versi 2.0 
 

 
 
Keterangan: 

N = Jumlah sampel untuk pendugaan rata-rata ± E 
t = Nilai t dari tabel uji t Student untuk selang kepercayaan 90%. 
s = standar deviasi 
E = Galat 10% atau 0,1 (HK1, HRM, Belukar Semak), 15% atau 0,15 (Karet Campuran) 

Kegiatan pengambilan sampling inventarisasi hutan SKT dilakukan pada kelas; Hutan Kerapatan Rendah 

(HK1), Hutan Regenerasi Muda (HRM), Belukar, Semak dan Karet Campuran. Jumlah plot untuk kegiatan 

inventarisasi tersaji pada  Tabel  28. Sedangkan untuk sebaran titik pengambilan sampling menggunakan 

random sampling stratifikasi. 

Tabel  28 Jumlah Plot Inventarisasi Hutan SKT 

No Tutupan Lahan Hektar Referensi  
CStok 

t STDEV.S Minimum 
Plot 

Realisasi 
Plot 

1 Hutan Kerapatan Rendah (HK1) 173,38  83,93  1,66  1,51  2 6 

2 Hutan Regenerasi Muda (HRM) 443,53  56,29  1,66  12,02  13 19 

3 Belukar 568,26  31,32  1,66  3,22  3 8 

4 Lahan Terbuka (LT) 38,88  13,00  1,66  1,10  2 4 

5 Karet Campuran (ISH) 3.378,54 30 1,66 8 10 36 

Total Plot 4.602,59     30 73 

 
Sebelum tim melakukan kunjungan lapangan, pada tahap awal tim menyiapkan rencana distribusi plot 

dan jumlah setiap kelas tutupan lahan SKT potensial yang diwakili berdasarkan tutupan lahan awal. Dalam 

penempatan plot, tim mempertimbangan aksesibilitas dan kondisi sosial. Dari Tabel  28 jumlah plot 

minimum yang di ambil adalah 30 plot (2 plot HK1, 12 plot RM, 3 plot belukar, 2 plot lahan terbuka, dan 

10 plot karet campuran). Peletakan plot inventarisasi, dibuat berjarak 100 meter kedalam dari batas 

patch. Informasi yang dicatat dalam kegiatan inventarisasi pada tally sheet atau buku lapangan meliputi; 

nama perusahaan, koordinat lokasi, tutupan lahan, nama local, diameter dan kondisi sekitar plot. Dari 

kegiatan inventarisasi oleh tim, total plot inventarisasi yang terealisasi adalah 73 plot yang terdiri dari 

Hutan Kerapatan Rendah (6 plot), Hutan Regenerasi Muda (19 Plot), Belukar (8 plot), Semak (4 Plot) dan 

Karet Campuran (36 plot).  Adanya penambahan plot pada masing-masing kelas untuk menegaskan setiap 

kelas.  
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7.2.   Peta Sebaran Titik Sampling 

 

Gambar 22. Titik Ground Check serta Plot Inventarisasi SKT 

7.3.  Anggota Tim Inventarisasi Hutan dan Tugasnya 

Ketua Tim M Sayidina Ali 

Tim GIS/GPS Abdul Mukti 

Tim Botanis Surianto Effendi 

Pembuat Plot Agustinus A & Binaidi 

Pengukur DBH Herman, Thomas, Adreanus Rato  

Inventarisasi Nama 

Lokal Pohon  

Pintik & Y.Sikip 

 

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

Bentuk plot sampel yang digunakan pada kegiatan inventarisasi hutan di areal PT ASM adalah dua 

lingkaran konsentris dari suatu titik pusat berupa Plot Besar dengan luas 500 m2 atau 0,05 ha dan Sub Plot 

dengan luas 100 m2 atau 0,01 ha. 
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Gambar 23 Bentuk Plot Inventarisasi Hutan SKT 

 

Langkah-langkah yang dilaksakan pada saat melakukan inventarisasi hutan antara lain: 

1. Mencatat beberapa informasi penting seperti tanggal pengambilan data, nama plot, titik 
koordinat, nama pengambil data/ketua tim, jenis tutupan, jenis tanah (gambut, mineral atau 
berpasir), keadaan sekitar (bekas terbakar, bekas tebangan, tergenang atau yang lainnya). 

2. Membuat plot lingkaran sesuai ukuran masing-masing plot 

3. Memastikan pohon-pohon yang diinventarisasi masuk kedalam plot, 

4. Mencatat data seperti nama pohon, diameter. 

5. Melakukan dokumentasi sekeliling sesuai arah mata angin dan kanopi/tajuk hutan. 

 

 

Gambar 24 Pengukuran DBH dilapangan 

Penempatan plot dilapangan menggunakan menggunakan random sampling stratifikasi dengan 
setiap jalur dibuat 3-5 plot dengan jarak antar plot 50 meter. Peletakan titik plot inventarisasi 
hutan SKT dilapangan dibuat berjarak 100 meter kedalam dari tepi patch untuk menghindari efek 
tepi (edge effect).  
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7.5.  Metodologi yang Digunakan untuk Perhitungan Karbon 

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung nilai stok karbon setiap vegetasi menggunakan 

persamaan allometrik untuk menduga biomassanya. Perhitungan biomassa dalam penilaian Stok 

karbon di areal kajian menggunakan persamaan Ketterings et al (2001)8, yaitu: 

 
 
Keterangan: 

TDW = biomassa (kg); ρ = berat jenis kayu (gr/cm3), DBH = diameter setinggi dada (cm) 

Pertimbangan dalam penggunaan rumus tersebut adalah kesesuaiannya untuk digunakan pada 

tipe hutan sekunder di daerah tropis. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan 

persamaan allometrik adalah berat jenis kayu. Nilai berat jenis kayu dalam kajian ini diperoleh 

dari basis data kekerasan kayu yang dikeluarkan oleh Pusat Agroforestry Dunia (World 

Agroforestry Centre-WAC). 

Setelah diketahui nilai biomassanya, selanjutnya nilai stok karbon dihitung dalam satuan ton 

C/ha. Persamaan umum yang digunakan dalam penghitungan stok karbon dari biomassa diatas 

permukaan tanah adalah: 

Massa Karbon (ton) = Biomassa x (Faktor Konversi Karbon) 

Faktor konversi karbon mengestimasi komponen karbon biomassa vegetasi. Faktor ini dapat 

dihasilkan untuk tipe hutan tertentu atau menggunakan nilai standar dari IPCC sebesar 0,47 

(IPCC, 2006)2. Penghitungan total stok karbon pohon (ton C/ha) pada masing-masing plot 

menggunakan persamaan berikut: 

Karbon Total (ton C/ha) = Σ([Karbon Pohon])/[Ukuran plot dalam hektar] 

 
8 Ketterings QM et al. 2001. Reducing Uncertainty in the Use of Allometric Biomass Equations for Predicting Above-Ground Tree 
Biomass in Mixed Secondary Forests. Forest Ecology and Management 120: 199-209 
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7.6.   Dokumentasi Setiap Kelas Vegetasi  
 

Hutan Kerapatan Rendah (HK1) 
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Hutan Regenerasi Muda (HRM) 

 

Belukar (B) 
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Karet Campuran (ISH)  

 
 

Lahan Terbuka 

 
Lahan Terbangun 

  
Ladang 
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Pertambangan 

    
Kelapa Sawit 
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7.7.  Analisis Statistik (Persamaan Alometrik, Analisis Selang Kepercayan, dan Justifikasi) 

Persamaan Alometrik yang digunakan untuk mengukur biomassa pohon merujuk pada Kattering (2001). 
Data yang digunakan untuk menghasilkan informasi nilai biomassa adalah data diameter setinggi dada/ 
Diameter Breast High (dBH). Seluruh nilai biomassa dari spesies yang ditemukan di lokasi kajian dihitung 
menggunakan persamaan: 

AGB = 0.11ρ(D2.62) 
Keterangan : 

AGB :  Above Ground Biomass (Kg) 

D :  Diameter at breast height (cm)  
ρ :  Wood density (g.cm-1) 

Nilai berat jenis pohon didapatkan dari World Agroforestry Centre9 sesuai dengan nama latin 

jenis tersebut, dan apabila terdapat jenis yang tidak teridentifikasi, maka berat jenis 
menggunakan nilai sebesar 0.55 ton/m3 untuk spesies tropis (HCS Approach, 201710). 
Berdasarkan toolkit HCS ver.2 untuk analisis statistik menggunakan uji ANOVA dengan selang 

kepercayaan 90% dan uji perbandingan ganda berpasangan Scheffé untuk menentukan grup mana yang 
berbeda nyata. 

 

 
9 http://worldagroforestry.org/regions/southeast_asia/resources/wood-density-database 
10 The HCS Approach Toolkit version 2.0, May 2017 
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7.8.  Ikhtisar Analisis Statistik dari Hasil Analisis Simpanan Karbon Setiap Kelas Vegetasi 

Tabel 29 Ringkasan analisis statistik hasil stok karbon per kelas vegetasi 

Land Cover  
Stratum 

Number 
of Plots 

Hectar Stems per hectare by DBH Class Carbon Stock per hectare by DBH class Average 
Carbon 
Stocks 

Standard 
error of 

the 
mean 

Confidence limits 
(90%) Total 5.0-14.9 15.0-29.9 30.0-49.0 50.0+ Total 5.0-14.9 15.0-29.9 30.0-49.0 50.0+ 

Stem/Ha Tonne/Ha Lower Upper 

LDF/HK1 6  173,38 1857 1617 160 67 13 80,7 21 19,7 26,6 13,5 80,81 4,54 76,55 86,05 

YRF/HRM 19  443,53 2136 1853 261 22 0 52 25 20,8 6,2 0 51,93 11,21 37,36 72,8 

Belukar 8  568,26 2003 1875 123 5 0 26,9 16,9 8,8 1,2 0 26,78 5,23 18,86 33,6 

Lahan 
terbuka/LT 

4  38,88 2110 2075 35 0 0 13,6 11,7 1,9 0 0 13,56 0,54 12,96 14,25 

Karet 
Campuran/SH 

36 3.378,54 1479 1253 186 36 6 79,2 15,1 27,7 22,8 13,6 50,69 20,65 18,98 99,18 

 

Analisis statistik dalam analisis SKT menggunakan analisis statistik deskriptive, dengan pendekatan uji ANOVA dan uji lanjut Scheffe simpanan karbon pada 
setiap kelas tutupan hutan SKT. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakter umum nilai rata-rata simpanan karbon dalam selang kepercayaan 90% 
pada setiap kelas tutupan lahan.   

Tabel  30 Uji ANOVA Stok Karbon 

Source of Variation SS df MS F P-value F Tingkat 
Kepercayaan 90% 

Signif 
Diff 

Between Groups 15297,77195 4 3824,443 14,95309647 8,13E-09 2,51 Yes 

Within Groups 17391,85751 68 255,7626 
   

        
 

Total 32689,62946 72 
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Tabel  31 Uji Scheffe 

Analisis Scheffe 

Variabel N Jumlah Kuadrat (SS) Rata-Rata 

HK1 6                           102,96                80,81  

HRM 19                        2.263,49                51,93  

SH/Karet campuran 36                      14.833,16                50,61  

Belukar 8                           191,38                26,78  

LT 4 0,87                13,56  

  SSE                      17.391,86    

MSE                           255,76  

p                                0,10  

K 5 

N 72 

F ;p;k-1,N-k)                                2,51  

 
Hasil Tes Scheffe 

Perbedaan berpasangan antara rata-rata sampel 

Pairwise HK1 HRM SH Belukar LT 

HK1  28,87 30,20 54,03 67,25 

HRM   1,32 25,15 38,37 

SH    23,83 37,05 

Belukar     13,219  
Nilai Perbandingan Scheffe 

Scheffe HK1 HRM SH Belukar LT 

HK1  9,01 9,08 11,29 14,86 

HRM   10,00 12,05 15,44 

SH    12,10 15,48 

Belukar     16,88       
Perbedaan Nyata 

 HK1 HRM SH Belukar LT 

HK1  Yes Yes Yes Yes 

HRM   No Yes Yes 

SH    Yes Yes 

Belukar     Yes 

 

Dari di atas menunjukan bahwa perbedaan rata-rata cadangan karbon pada HK1, HRM, Belukar dan LT 
perbedaan nyata. Sedangkan antara HRM dan SH memiliki perbedaan rata-rata cadangan karbon tidak 
signifikan atau tidak nyata. Namun SH merupakan kebun karet masyarakat. Pada uji pasangan Scheffe 
juga memperlihatkan hasil yang menyatakan bahwa kelas HK1, HRM, Belukar dan LT memiliki perbedaan 
yang signfikan atau nyata dilihat dari angka Pairwise>Scheffe pada tiap perbandingan kelas, terkecuali 
pada HRM dan SH memiliki perbedaan tidak nyata karena Pairwise<Scheffe. 

 

7.9.  Hasil Inventarisasi Hutan 

Tabel  32 Deskripsi Fisik Kondisi Tutupan Lahan dalam Penilaian SKT 

Kelas Tutupan Lahan Rata-rata 

Nilai Karbon 

Deskripsi Fisik dari Tutupan Lahan, seperti campuran species, tipe hutan (pionir, regenerasi, 

primer dll.), distribusi diameter, indeks struktural, indeks kedewasaan, dll. 

Hutan Kerapatan 1 

(HK1) 

 

 

 

 

 

80,81 

Tutupan lahan masih di temukan beberapa jenis dari vegetasi primer, jenis dari 

Dipterocarpaceae masih ditemukan seperti marga Shorea dan Dipterocarpus. Tutupan lahan 

pada beberapa lokasi lebih di dominasi vegetasi hutan kerangas atau tanah berpasir seperti 

(Idat/Cratoxylum galucum dan Jambu-jambuan/Syzygium spp.). Distribusi kelas diameter pohon 

15-29,9 cm (48 pohon), kelas diameter >30 cm (24 pohon). 

Hutan Regenerasi 

Muda (HRM) 

 

 

 

51,93 

Tutupan lahan di dominasi tumbuhan suksesi  sekunder dewasa dan tumbuhan khas daerah 

kerangas dan tanah berpasir. Dominasi vegetasi pada tingkat pohon adalah penagak (Schima 

wallichii), idat (Cratoxylum glaucum), tarap/punuk (Artocarpus elasticus), Terantang 
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(Campnosperma auriculatum), penapungan (Atrobocalyx arborea). Distribusi kelas diaeter 10-30 

cm (393 pohon). 

Belukar (B) 

 

 

 

 

26,78 

Tutupan lahan tersusun dari tumbuhan pioner berkayu dataran rendah suskesi pasca 
pembukaan perladangan. Jenis mendominasi dari ketapungan (Strobocalyx arborea), laban (Vitex 
pinnata), penagak (Schima wallichii) pengkabungan (Macaranga gigantea) dan di daerah dataran 
rendah banjiran didominasi oleh simpur (Dillenia suffruticosa), idat (Cratoxylum glaucum). 

LT   

13,56 

Tutupan lahan ini terbentuk setelah proses pembukaan lahan, seperti bekas-bekas ladang. 

Tutupan lahan didominasi oleh tumbuhan suskesi tahap awal seperti paku resam (Gleichinia 

linearis), paku pedang (Nephrolepis spp.) dan beberapa anakan muda idat (Cratoxylum glaucum), 

penagak (Schima wallichii) dan laban (Vitex pinnata).  
Karet Campuran 

(SH) 

 

 

 

50,69 

Tutupan lahan yang didominasi oleh tanaman karet (Hevea brasiliensis) milik masyarakat. Kelas 

diameter > 20 cm. Umumnya  bercampur dengan vegetasi lain seperti penagak (Schima 

wallichii). 

Tabel  33 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Stok Karbon  

Koordinat Kode Plot LBDS 
(m2/ha) 

AGB 
(ton/ha) 

C 
(ton/ha) 

Tree density Kelas Tutupan 

x y 

475.397 9.768.438 ASM_1 9,84 128,44 60,37 1460 Karet Campuran 

475.409 9.768.846 ASM_2 3,92 119,30 56,07 680 Karet Campuran 

476.555 9.771.078 ASM_3 11,35 30,32 14,25 2320 Lahan Terbuka/LT 

468.271 9.772.966 ASM_4 26,09 182,64 85,84 1000 HK1 

467.955 9.774.423 ASM_5 27,32 131,06 61,60 1920 Karet Campuran 

480.521 9.768.559 ASM_6 30,67 126,79 59,59 1720 HRM 

481.787 9.768.453 ASM_7 33,79 138,52 65,11 3020 Karet Campuran 

481.665 9.768.871 ASM_8 22,34 71,48 33,60 2300 Belukar 

481.962 9.771.514 ASM_9 18,66 61,78 29,04 2440 Belukar 

480.955 9.770.244 ASM_10 31,10 154,90 72,80 2020 HRM 

479.600 9.769.707 ASM_11 21,58 80,45 37,81 2380 HRM 

480.471 9.773.830 ASM_12 37,45 141,66 66,58 2420 Karet Campuran 

479.146 9.774.535 ASM_13 28,34 139,98 65,79 1720 HRM 

468.004 9.780.300 ASM_14 28,87 131,72 61,91 2400 HRM 

470.664 9.777.547 ASM_15 23,56 104,42 49,08 1780 HRM 

471.167 9.772.988 ASM_16 21,70 101,48 47,70 1580 HRM 

475.600 9.775.876 ASM_17 26,23 175,42 82,45 1260 HK1 

476.326 9.780.062 ASM_18 28,36 131,85 61,97 1880 Karet Campuran 

472.602 9.777.150 ASM_F1 25,47 100,71 47,33 2400 HRM 

472.489 9.777.193 ASM_F2 38,96 163,75 76,96 4540 HK1 

472.709 9.776.270 ASM_F3 26,74 160,04 75,22 1860 Karet Campuran 

469.074 9.780.463 ASM_F4 27,65 135,90 63,44 1780 HRM 

470.893 9.777.332 ASM_F5 21,31 85,98 39,13 2280 HRM 

470.240 9.775.854 ASM_F6 23,42 98,73 46,40 1980 HRM 

475.035 9.776.119 ASM_F7 20,79 90,18 42,38 1880 Karet Campuran 

474.296 9.772.746 ASM_F8 29,11 162,87 76,55 1320 HK1 

477.995 9.770.814 ASM_F9 31,89 121,56 57,13 3820 HRM 

480.001 9.770.328 ASM_F10 11,68 52,44 24,65 1060 Belukar 

477.001 9.777.022 ASM_F11 22,36 73,10 34,36 2360 Karet Campuran 

477.004 9.776.965 ASM_F12 15,49 53,15 24,98 1240 Karet Campuran 

477.076 9.776.957 ASM_F13 13,00 56,47 26,54 720 Karet Campuran 

477.138 9.776.920 ASM_F14 18,73 106,00 49,82 520 Karet Campuran 

477.217 9.776.898 ASM_F15 25,57 176,64 83,02 540 Karet Campuran 

479.070 9.780.495 ASM_F16 28,75 175,21 82,35 1180 Karet Campuran 

479.005 9.780.541 ASM_F17 18,39 60,36 28,37 2640 Belukar 

478.946 9.780.591 ASM_F18 17,08 50,89 23,92 3220 Karet Campuran 

479.016 9.780.688 ASM_F19 12,07 40,38 18,98 1380 Karet Campuran 

478.286 9.775.439 ASM_F20 29,30 182,75 85,89 1320 Karet Campuran 

478.343 9.775.403 ASM_F21 15,04 54,50 25,61 2140 Karet Campuran 

478.249 9.775.511 ASM_F22 18,43 91,29 42,91 1000 Karet Campuran 
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Koordinat Kode Plot LBDS 
(m2/ha) 

AGB 
(ton/ha) 

C 
(ton/ha) 

Tree density Kelas Tutupan 

x y 

478.232 9.775.613 ASM_F23 19,25 101,37 47,64 740 Karet Campuran 

474.807 9.776.034 ASM_F24 18,15 64,17 30,16 2220 Karet Campuran 

474.876 9.776.059 ASM_F25 12,37 45,37 21,32 1540 Karet Campuran 

474.964 9.776.093 ASM_F26 11,98 40,13 18,86 1940 Belukar 

475.035 9.776.119 ASM_F27 18,85 65,34 30,33 2460 Karet Campuran 

470.217 9.780.369 ASM_F28 17,27 69,00 32,43 1800 Belukar 

470.225 9.780.319 ASM_F29 23,34 167,98 78,95 1100 Karet Campuran 

470.306 9.780.257 ASM_F30 21,14 97,38 45,77 1640 Karet Campuran 

470.337 9.780.202 ASM_F31 19,54 82,60 38,79 1620 Karet Campuran 

469.035 9.776.856 ASM_F32 10,62 28,51 13,40 2000 Lahan Terbuka/LT 

467.903 9.775.221 ASM_F33 11,68 29,02 13,64 1820 Lahan Terbuka/LT 

468.824 9.770.145 ASM_F34 19,52 120,90 56,57 900 Karet Campuran 

468.860 9.770.201 ASM_F35 19,68 136,78 64,29 540 Karet Campuran 

468.910 9.770.326 ASM_F36 24,80 211,01 99,18 600 Karet Campuran 

468.844 9.770.512 ASM_F37 18,10 116,29 54,66 600 Karet Campuran 

468.786 9.770.578 ASM_F38 16,42 57,38 26,97 2060 Karet Campuran 

472.736 9.776.211 ASM_F39 28,49 155,20 72,95 1640 HRM 

472.691 9.776.229 ASM_F40 13,23 79,79 37,50 580 Karet Campuran 

472.675 9.776.306 ASM_F41 21,32 114,60 54,54 1300 Karet Campuran 

472.698 9.776.351 ASM_F42 22,33 101,16 47,55 1320 Karet Campuran 

469.929 9.773.339 ASM_B1 11,95 43,85 20,61 2000 Belukar 

469.909 9.773.325 ASM_B2 19,08 79,49 37,36 2100 HRM 

468.936 9.772.212 ASM_B3 22,59 124,13 57,23 1860 Karet Campuran 

468.965 9.772.230 ASM_B4 19,90 91,24 42,88 1520 Karet Campuran 

469.076 9.772.987 ASM_B5 19,83 94,85 44,58 2080 HRM 

469.122 9.772.987 ASM_B6 29,41 177,41 86,05 2100 HK1 

469.184 9.772.984 ASM_B7 25,13 100,87 47,41 2840 HRM 

468.692 9.773.182 ASM_B8 19,58 102,90 48,91 2480 HRM 

470.619 9.776.192 ASM_B9 15,30 57,79 26,68 1560 Belukar 

470.600 9.776.313 ASM_B10 21,75 89,88 42,32 1900 HRM 

472.308 9.775.806 ASM_B11 10,08 27,57 12,96 2300 Lahan Terbuka/LT 

476.650 9.774.825 ASM_B12 19,49 94,67 45,09 1680 HRM 

468.152 9.772.938 ASM_73 24,00 163,82 77,00 920 LDF 
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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 25 Peta Tutupan Lahan Akhir 
 
 

9. Hasil Patch Analysis 
9.1.  Hasil dan (Decision Tree) (termasuk pre-RBA and hasil RBA) 
Berdasarkan data tutupan lahan akhir, maka patch hutan yang ada di PT ASM dan sekitarnya 
terdiri dari PPT (Patch Prioritas Tinggi), PPM (Patch Priority Menengah) dan PPR (Patch Prioritas 
Rendah). Pada PPT maka langsung di rekomendasikan konservasi. Sedangkan untuk PPM 
dilakukan analisis risk dan analisis tutupan hutan lanskap untuk menentukan proses Pra-RBA. 
Berdasarkan hasil analisis tutupan hutan pada lanskap DAS, maka tutupan hutan secara lanskap 
masuk dalam lanskap hutan rendah (luas tutupan hutan <30%), maka PPR dilanjutkan dalam 
proses Pra-RBA. PPR yang pada proses Pra-RBA dan masuk dalam potensial develop, selanjutnya 
dilakukan RBA. Hasil dari proses Patch Analysis disajikan pada Tabel  34. 
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Tabel  34 Hasil Decision Tree 

No 
Patch 

Prioritas 
Patch 

Ha 
Patch 

Ha Core Deskripsi 

1 PPR 118,23 7,43 Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

2 PPR 2,24 - Dapat di Devlop karena dari Pra RBA tidak memiliki tumpang 
tindih dengan slope>40%, sempadan sungai dan NKT. Serta 
dari hasil RBA tidak ditemukan vegetasi & satwa RTE dan 
dilindungi 

3 PPR 2,67 - Dapat di Devlop karena dari Pra RBA tidak memiliki tumpang 
tindih dengan slope>40%, sempadan sungai dan NKT. Serta 
dari hasil RBA tidak ditemukan vegetasi & satwa RTE dan 
dilindungi 

4 PPR 19,58 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

5 PPR 3,26 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

6 PPR 13,25 0,27 Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

7 PPR 1,66 - Dapat di Devlop karena dari Pra RBA tidak memiliki tumpang 
tindih dengan slope>40%, sempadan sungai dan NKT. Serta 
dari hasil RBA tidak ditemukan vegetasi & satwa RTE dan 
dilindungi 

8 PPR 5,54 - Dapat di Devlop karena dari Pra RBA tidak memiliki tumpang 
tindih dengan slope>40%, sempadan sungai dan NKT. Serta 
dari hasil RBA tidak ditemukan vegetasi & satwa RTE dan 
dilindungi 

9 PPR 1,92 - Dapat di Devlop karena dari Pra RBA tidak memiliki tumpang 
tindih dengan slope>40%, sempadan sungai dan NKT. Serta 
dari hasil RBA tidak ditemukan vegetasi & satwa RTE dan 
dilindungi 

10 PPR 41,45 2,04 Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan sempadan sungai 

11 PPR 13,04 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

12 PPR 6,57 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

13 PPR 5,51 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

14 PPR 24,90 2,08 Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

15 PPR 2,17 - Dapat di Devlop karena dari Pra RBA tidak memiliki tumpang 
tindih dengan slope>40%, sempadan sungai dan NKT. Serta 
dari hasil RBA tidak ditemukan vegetasi & satwa RTE dan 
dilindungi 

16 PPR 13,92 0,06 Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

17 PPR 1,52 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

18 PPR 3,02 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
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No 
Patch 

Prioritas 
Patch 

Ha 
Patch 

Ha Core Deskripsi 

tindih dengan NKT 

19 PPR 9,79 0,16 Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

20 PPR 10,70 0,40 Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

21 PPR 2,99 - Dapat di Devlop karena dari Pra RBA tidak memiliki tumpang 
tindih dengan slope>40%, sempadan sungai dan NKT. Serta 
dari hasil RBA tidak ditemukan vegetasi & satwa RTE dan 
dilindungi 

22 PPR 21,40 1,41 Dikonservasi tumpang tindih dengan sempadan sungai 

23 PPR 5,12 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

24 PPR 2,77 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

25 PPR 38,39 1,27 Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

26 PPR 3,33 - Dapat di Devlop karena dari Pra RBA tidak memiliki tumpang 
tindih dengan slope>40%, sempadan sungai dan NKT. Serta 
dari hasil RBA tidak ditemukan vegetasi & satwa RTE dan 
dilindungi 

27 PPR 12,48 0,42 Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

28 PPR 6,00 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

29 PPR 10,18 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

30 PPR 6,83 - Dapat di Devlop karena dari Pra RBA tidak memiliki tumpang 
tindih dengan slope>40%, sempadan sungai dan NKT. Serta 
dari hasil RBA tidak ditemukan vegetasi & satwa RTE dan 
dilindungi 

31 PPR 12,37 0,46 Dikonservasi (tumpang tindih dengan sempadan sungai 

32 PPR 1,81 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

33 PPR 1,87 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

34 PPR 1,48 - Dapat di Devlop karena dari Pra RBA tidak memiliki tumpang 
tindih dengan slope>40%, sempadan sungai dan NKT. Serta 
dari hasil RBA tidak ditemukan vegetasi & satwa RTE dan 
dilindungi 

35 PPR 5,70 - Dapat di Devlop karena dari Pra RBA tidak memiliki tumpang 
tindih dengan slope>40%, sempadan sungai dan NKT. Serta 
dari hasil RBA tidak ditemukan vegetasi & satwa RTE dan 
dilindungi 

36 PPR 12,95 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

37 PPR 1,90 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

38 PPR 2,39 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 
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No 
Patch 

Prioritas 
Patch 

Ha 
Patch 

Ha Core Deskripsi 

39 PPR 4,65 - Dapat di Devlop karena dari Pra RBA tidak memiliki tumpang 
tindih dengan slope>40%, sempadan sungai dan NKT. Serta 
dari hasil RBA tidak ditemukan vegetasi RTE dan dilindungi 

40 PPR 1,52 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

41 PPR 0,55 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

42 PPR 6,26 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

43 PPR 20,92 2,28 Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

44 PPR 0,80 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

45 PPR 2,11 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

46 PPR 5,29 - Dapat di Devlop karena dari Pra RBA tidak memiliki tumpang 
tindih dengan slope>40%, sempadan sungai dan NKT. Serta 
dari hasil RBA tidak ditemukan vegetasi & satwa RTE dan 
dilindungi 

47 PPR 15,66 0,10 Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

48 PPR 49,20 7,79 Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

49 PPM 77,06 29,05 PPM memiliki resiko tinggi namun di pertahankan sebagai 
konservasi karena memiliki tumpang tindih dengan NKT 

50 PPR 16,87 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

51 PPR 3,20 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

52 PPR 0,54 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

53 PPR 0,87 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

54 PPR 1,42 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

55 PPR 22,22 0,07 Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

56 PPR 34,97 0,92 Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

57 PPR 12,01 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

58 PPR 5,6 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

59 PPR 1,87 - Lanjut Proses RBA 

60 PPR 2,50 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

61 PPR 1,29 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

62 PPR 1,00 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
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No 
Patch 

Prioritas 
Patch 

Ha 
Patch 

Ha Core Deskripsi 

merupakan tempat persinggahan satwa 

63 PPR 7,15 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

64 PPR 2,65 - Dapat di Devlop karena dari Pra RBA tidak memiliki tumpang 
tindih dengan slope>40%, sempadan sungai dan NKT. Serta 
dari hasil RBA tidak ditemukan vegetasi & satwa RTE dan 
dilindungi 

65 PPR 2,39 - Dapat di Devlop karena dari Pra RBA tidak memiliki tumpang 
tindih dengan slope>40%, sempadan sungai dan NKT. Serta 
dari hasil RBA tidak ditemukan vegetasi & satwa RTE dan 
dilindungi 

66 PPR 2,53 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

67 PPR 2,03 - Dapat di Devlop karena dari Pra RBA tidak memiliki tumpang 
tindih dengan slope>40%, sempadan sungai dan NKT. Serta 
dari hasil RBA tidak ditemukan vegetasi & satwa RTE dan 
dilindungi 

68 PPR 2,24 - Dapat di Devlop karena dari Pra RBA tidak memiliki tumpang 
tindih dengan slope>40%, sempadan sungai dan NKT. Serta 
dari hasil RBA tidak ditemukan vegetasi & satwa RTE dan 
dilindungi 

69 PPR 1,96 - Dapat di Devlop karena dari Pra RBA tidak memiliki tumpang 
tindih dengan slope>40%, sempadan sungai dan NKT. Serta 
dari hasil RBA tidak ditemukan vegetasi & satwa RTE dan 
dilindungi 

70 PPR 0,64 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

71 PPR 3,63 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

72 PPR 1,57 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

73 PPR 2,37 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

74 PPR 1,70 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

75 PPR 1,50 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

76 PPR 2,20 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

77 PPR 5,04 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

78 PPR 9,80 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

79 PPR 1,20 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

80 PPR 1,29 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

81 PPR 23,90 0,16 Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 
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No 
Patch 

Prioritas 
Patch 

Ha 
Patch 

Ha Core Deskripsi 

82 PPR 1,33 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

83 PPR 73,18 2,66 Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

84 PPR 1,95 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

85 PPR 2,30 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

86 PPR 5,18 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

87 PPR 7,32 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

88 PPR 12,50 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

89 PPR 16,42 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

90 PPR 16,82 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

91 PPR 4,87 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

92 PPR 3,07 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

93 PPR 3,62 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

94 PPR 1,97 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

95 PPR 6,41 - Di pertahankan sebagai konservasi karena memiliki tumpang 
tindih dengan NKT 

96 PPR 2,80 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

97 PPR 1,09 - Dikonservasi (Lereng >40%) 

98 PPR 1,22 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

99 PPR 1,05 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

100 PPR 1,00 - Dikonservasi (tumpang tindih dengan sempadan sung* 

101 PPR 1,03 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

102 PPR 1,03 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

103 PPR 1,06 - Dikonservasi (Lereng >40%) 

104 PPR 1,08 - Dikonservasi (Lereng >40%) 

105 PPR 1,08 - Dikonservasi (Lereng >40%) 

106 PPR 1,09 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

107 PPR 1,13 - Dikonservasi (Lereng >40%) 

108 PPR 1,16 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

109 PPR 1,19 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
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merupakan tempat persinggahan satwa 

110 PPR 1,22 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

111 PPR 1,28 - Dikonservasi (Merupakan HL) 

112 PPR 1,31 - Dikonserv konservasi karena menjadi penghubung antar PPT 
171 

113 PPR 1,32 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

114 PPR 1,32 - Dikonservasi (tumpang tindih dengan sempadan sungai 

115 PPR 1,32 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

116 PPR 1,38 - Dikonservasi (Lereng >40%) 

117 PPR 1,43 - Dikonservasi (Lereng >40%) 

118 PPR 1,47 - Dikonserv konservasi karena menjadi penghubung antar PPT 
171 

119 PPR 1,47 - Dikonservasi (tumpang tindih dengan sempadan sungai 

120 PPR 1,50 - Dikonservasi (Merupakan HL) 

121 PPR 1,50 - Dikonservasi (Lereng >40%) 

122 PPR 1,55 - Lanjut Proses RBA 

123 PPR 1,61 - Dikonservasi (Lereng >40%) 

124 PPR 1,63 - Dikonservasi (Lereng >40%) 

125 PPR 1,67 - Dikonservasi (Merupakan HL) 

126 PPR 1,69 - Dikonservasi (Lereng >40%) 

127 PPR 1,71 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

128 PPR 1,71 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

129 PPR 1,80 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

130 PPR 1,85 - Dikonservasi (Lereng >40%) 

131 PPR 1,93 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

132 PPR 1,93 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

133 PPR 1,95 - Dikonservasi (Merupakan HL) 

134 PPR 2,04 - Dikonservasi (Lereng >40%) 

135 PPR 2,18 - Dikonservasi (Merupakan HL) 

136 PPR 2,61 - Dikonservasi (Lereng >40%) 

137 PPR 2,78 - Lanjut Proses RBA 

138 PPR 2,80 - Dikonserv konservasi karena menjadi penghubung antar PPT 
171 

139 PPR 2,81 - Dikonservasi (Lereng >40%) 

140 PPR 2,92 - Dikonservasi (Merupakan HL) 

141 PPR 3,08 - Dikonservasi (Merupakan HL) 

142 PPR 3,11 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

143 PPR 3,12 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 
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144 PPR 3,44 - Dikonservasi (Lereng >40%) 

145 PPR 3,74 - Dikonserv konservasi karena menjadi penghubung antar PPT 
171 

146 PPR 3,77 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

147 PPR 3,89 - Dikonservasi (Merupakan HL) 

148 PPR 4,16 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

149 PPR 4,23 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

150 PPR 4,51 - Dikonservasi (Lereng >40%) 

151 PPR 4,70 - Dikonservasi (Merupakan HL) 

152 PPR 6,83 - Dikonservasi (Lereng >40%) 

153 PPR 8,51 0,08 Dikonservasi (Merupakan HL) 

154 PPR 9,06 0,05 Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

155 PPR 9,94 - Dikonserv konservasi karena ditemukan jenis satwa RTE dan 
merupakan tempat persinggahan satwa 

156 PPR 11,45 - Dikonservasi (Lereng >40%) 

157 PPR 14,35 - Dikonservasi (Lereng >40%) 

158 PPR 14,94 - Dikonservasi (Merupakan HL) 

159 PPR 22,71 - Dikonservasi karena tumpang tindih dengan sempadan sungai 

160 PPR 23,00 0,16 Dikonservasi karena tumpang tindih dengan sempadan sungai 

161 PPR 27,46 - Dikonservasi (Lereng >40%) 

162 PPR 28,84 0,82 Dikonservasi (Merupakan HL) 

163 PPR 30,40 1,71 Dikonservasi (Lereng >40%) 

164 PPR 33,79 3,91 Dikonservasi (Merupakan HL) 

165 PPR 34,21 0,33 Dikonservasi (Lereng >40%) 

166 PPR 35,32 2,01 Dikonservasi (Lereng >40%) 

167 PPR 35,41 5,26 Dikonservasi (Lereng >40%) 

168 PPR 43,36 0,96 Dikonservasi (Merupakan HL) 

169 PPM 95,34 18,47 PPM memiliki resiko tinggi namun di pertahankan sebagai 
konservasi karena merupakan hutan kerapatan 

170 PPM 120,08 21,32 PPM memiliki resiko rendah sehingga dikonservasi karena 
merupakan hutan kerapatan 

171 PPT 695,74 281,20 PPT dan merupakan bagian dari hutan lindung 

Keterangan : PPM (Prioritas Patch Menengah), PPR (Prioritas Patch Rendah) 

 

9.2.  Komentar Mengenai Hasil (Decision Tree) 

Pada Tabel  34 menunjukan bahwa pada wilayah PT ASM dan sekitanya, patch hutan SKT terdiri dari PPT 

(Patch Prioritas Tinggi), PPM (Patch Prioritas Menangah), PPPR (Patch Prioritas Redah) dengan core dan 

Patch Prioritas Redah) dengan tidak memiliki core. Pada PPT ID 171 lansung dikonserv sebagai konservasi. 

Sedangkan untuk PPM dan PPR dilakukan tahap lanjutan (analisis konektivitas patch, resiko, analisis 

lanskap tutupan hutan, pra RBA dan RBA). Dari proses analisis lanjutan, maka total luas hutan SKT yang di 

rekomendasikan sebagai kawasan konservasi secara lanskap seluas 2.325,97 Ha dengan 542,54 Ha yang 
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masuk dalam wilayah PT ASM. Pada wilayah PT ASM terdapat 29,40 Ha yang di rekomendasikan dapat di 

develop oleh PT ASM. 

 

10.  Rencana Penggunaan Lahan Indikatif (Land Use Indicative) 
10.1.  Ringkasan dari Hasil Akhir Verifikasi Lapangan (Jika Dibutuhkan) 

Usulan indikatif rencana penggunaan lahan dirancang untuk memberikan arahan bagi perusahaan terkait 

dengan tata ruang kebun. Usulan indikatif penggunaan lahan mengintegrasikan kawasan konservasi (NKT-

SKT) dengan mempertimbangkan aspek sosial masyarakat serta dan kawasan yang potensial dapat 

dikembangkan. Usulan ICLUP ini sudah memalui proses konsultasi dengan perwakilan masyarakat yang 

ada di PT ASM melalui pertemuan konsultasi publik. 

 

Tabel  35 Usulan Integrasi Konservasi dan Rencana Pemanfaatan Lahan ICLUP) 

ICLUP Ha % 

Hutan Desa Dilindungi           49,65   0,40  

Jalan         209,88   1,68  

Kebun Kelapa Sawit sudah dikembangkan PT ASM     6.883,28   55,00  

Lahan Kas Desa           59,70   0,48  

Pemukiman           34,91   0,28  

Potensial Lahan dpt bangun kebun kelapa sawit di PT ASM     3.279,04   26,20  

Tambang           56,86   0,45  

Usulan Konservasi di UM PT ASM     1.941,93   15,52  

Total IUP PT ASM 12.515,25  100,0  
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Gambar 26 Peta Draf ICLUP 

10.2.  Peta SKT Final 

 
Gambar 27 Peta Rekomendasi Konservasi Hutan SKT 

 

10.3.  Itkhisar Kegiatan Pengelolaan Dan Pemantauan Konservasi Hutan Untuk Dimasukkan 
Dalam Rencana Konservasi Dan Pengembangan (Penggunaan Lahan) 

Kegiatan pengelolaan dan pemantauan konservasi hutan yang akan dimasukan ke dalam rencana 
Kegiatan pengelolaan dan pemantauan konservasi hutan yang akan dimasukan ke dalam rencana 
konservasi dan pengembangan lahan akan mempertimbangkan aspek sosial, NKT dan SKT yang telah 
terindentifikasi yang meliputi: 

1. Area yang teridentifikasi konservasi dikeluarkan dari rencana pengembangan lahan dan 
ditetapkan menjadi No-Go area. 

2. Mensosialisasikan areal yang masuk Go area dan No Go area kepada 7 (tujuh) desa yang terkena 
dampak pembangunan perkebunan 

3. Memisahkan No-Go area yang telah dilakukan GRTT dan belum GRTT 
4. Membentuk tim yang terdiri dari pemerintah desa, tokoh adat, masyarakat dan perwakilan 

masyarakat yang lahannya masuk dalam wilayah No-Go area. Tim perusahaan dan perwakilan tim 
dari 7 (tujuh) desa bersama-sama mengidentifikasi pemilikan lahan dan penggunaannya pada 
areal No-Go area serta memetakannya. 

5. Mensosialisasikan hasil dari inventarisasi kepemilikan lahan pada No-Go Area kepada 7 desa  
6. Tim perusahaan dan pemilik lahan pada No-Go area bersama-sama melakukan musyawarah 

untuk mendapatkan keputusan mupakat dalam menyepakati lahan yang perlu dipertahankan 
sebagai kawasan konservasi termasuk proses ganti ruginya. Hal ini dilakukan untuk 
meminimalisasi ptensi konflik antara persusahaan dan pemilik lahan. 
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7. Perusahaan harus memerapkan prinsip saling memberi dan saling menerima untuk lahan 
masyarakat yang masuk dalam areal No-Go are termasuk bentuk kompensasinya dan 
mengedepankan prinsip PADIATAPA serta tanpa diskiminasi. 

8. Perusahaan harus mengembangan program sosial bagi pemilik lahan yang lahannya masuk dalam 
No-Go area berdasarkan aspirasi dari pemilik lahan 

9. Perushaan harus menyusun SOP pengelolaan dan Pemantauan areal No-Go area dan 
mensosialisasikannya kepada masyarakat di 7 desa. 

10. Pelibatan masyarakat dalam menjaga areal SKT dalam bentuk patroli, pencegahan terhadap 
perusakan dan perambahan ke dalam areal SKT. Selain itu melaksanakan program yang 
menguntungkan masyarakat sekitar juga dapat dikembangkan sebagai bentuk pelibatan dengan 
masyarakat. Sebagai contoh: pengembangan usaha yang berasal dari hasil hutan non kayu, 
misalnya budidaya rotan, lebah madu atau bentuk usaha lainnya yang dapat menimbulkan rasa 
memilki dan manfaat dari wilayah NKT dan SKT yang terjaga.  
 

 

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

1. Perusahaan harus mengidentifikasi, menginventariasi pemilik lahan pada wilayah konservasi 
termasuk memetakannya untuk setiap desa 

2. Mensosialisasikan hasil dari Poin 1 kepada perwakilan masyarakat di 7 desa termasuk didalamnya 
perwakilan dari pemilik lahan 

3. Perusahaan harus melakukan pembicaraan dengan pemilik lahan untuk bersama-sama 
menentukan bentuk dari kompensasi lahan yang masuk dalam areal konservasi dengan tetap 
menedepankan prinsip PADIATAPA 

4. Perusahaan harus memfinalisasi ICLUP secara bersama-sama dengan semua stakeholder yang 
ada di desa (pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemilik lahan) 

5. Perusahaan harus menyelesaikan permaslahan tumpang tindih lahan milik masyarakat yang 
masuk dalam wilayah koservasi (Gambar 28).  

6. Perusahaan harus menyusun MOU bersama dengan pemilik lahan yang ada di wilayah konservasi 
dalam menyepakati bentuk pengelolaan dan pemantaunnya untuk mengurangi konflik dengan 
pemilik lahan 

7. Perusahaan harus memerikan bentuk intensif bagi pemilik lahan yang lahannya masuk dalam 
wilayah konservasi sebagai bentuk kompensasi lahan. 

8. Perusahaan dan pemilik lahan secara bersama-sama melakukan penatabatasan areal koservasi 
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Gambar 28 Peta Overlay Usulan Konservasi dan Lahan Masyarakat 
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Lampiran 
 
Note: Bahagian ini untuk peer reviewers menyelesaikan penninjauan dan tidak akan disertakan dalam 

Laporan Ringkasan terakhir yang diposkan ke situs web HCSA. 

Mohon untuk upload dokumen berikut ke dalam folder SharePoint yang disediakan. Jika dokumen tidak 

disediakan, tolong komentari mengapa. 

 

No. Dokumen 
Upload di 

SharePoint 
(Ya/Tidak/Komentar) 

1 Laporan Lengkap Penilaian Dampak Sosial dan Detail 
Pertemuan yang Diselenggarakan dan Temuan 

 

2 Laporan Lengkap HCV  

3 Laporan Lengkap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)   

4 Laporan Lengkap Stok Karbon Tinggi  

5 Citra Tutupan Lahan, dengan Resolusi yang Cukup untuk 
Melakukan Analisis Ulang.   

 

6 Forest Plot Data Lengkap  

7 File Bentuk (Shape Files)  
i. Peta Penggunaan Lahan Masyarakat 
ii. Peta Tutupan Lahan  
iii. Analisis Patch Hutan SKT  
(Setiap patch harus diberi nomor menggunakan GIS koordinat di pusat patch.) 

 

8 Peta, file dan lain-lain data tambahan 
(Silahkan daftar) 

 

 
 
 
 


