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1.  Deskripsi Kegiatan 

1.1. Lokasi dan Ukuran Area Kajian  

PT Dendymarker Indah Lestari (PT DIL) merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit  yang 

terletak di Desa Bingin Rupit, Kecamatan Muara Rupit dan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi 

Sumatera Selatan. Luas areal penilaian SKT di PT DIL yaitu 17.793,50 Ha (berdasarkan perhitungan GIS) 

dengan analisis lanskap sekitar sejauh 5 km berdasarkan Toolkit SKT versi 2.0. Areal lokasi perkebunan PT 

DIL berada di koordinat sebagai berikut : 

- S 02°48’24,1” dan E 102°50’41,6” 
- S 02°41’31,0” dan E 103°02’22,5” 
- S 02°44’57,7” dan E 103°02’14,4” 
- S 02°52’00,0” dan E 102°56’38,1” 

Batas-batas dengan wilayah sekitar adalah sebagai berikut:  

- Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Liam 
- Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Desa Noman 
- Sebelah utara berbatasan dengan PT Agro Muara Rupit 
- Sebelah timur berbatasan dengan areal perkebunan PT Sumber Uniek Buana Corp 

 

Gambar 1. Peta areal kajian penilaian SKT di PT DIL 
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1.2. Gambaran Tentang Areal Perkebunan yang Diusulkan  

PT DIL memulai usaha pengelolaan perkebunan sawit di Kecamatan Rupit sejak tahun 1996. 
Perusahaan sebelumnya bergerak di bidang pemanfaatan hutan (HPH) yaitu PT Sodito dan PT Sumber 
Kencana pada tahun 1980-an hingga 1990-an. Adapun sejarah perolehan legalitas ijin lokasi penilaian: 

1. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No.HK.350/E5.770/II.94 tertanggal 24 Maret 1994, 

Perihal Persetujuan prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas 34.000 Ha di Kecamatan 

Rawas Ilir, Muara Rupit, dan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No.HK.350/E5.275/04.96 tertanggal 25 April 1996, 

Perihal Perpanjangan Persetujuan prinsip Usaha Perkebunan sesuai dengan surat 

No.HK.350/E5.770/II.94. 

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No.593.3/01771/I tertanggal 21 

April 1995, Perihal persetujuan izin prinsip kepada PT Dendymarker Indah Lestari untuk 

mengusahakan lahan seluas 19.000 Ha untuk perkebunan kelapa sawit. 

4. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas No.003/SK-IL/MURA/1995 tertanggal 

26 April 1995, Perihal Izin Lokasi seluas 24.000 Ha. 

5. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas No.008/SK-IL/MURA/1995 

tertanggal 25 Oktober 1995, Perihal Revisi Surat Keputusan No.003/SK-IL/MURA/1995 yakni 

dari 24.000 Ha menjadi 19.000 Ha. 

 

1.3. Deskripsi Lanskap di Sekitarnya  

1.3.1 Tutupan Lahan dan Area Konservasi Sekitar 

Berdasarkan laporan NKT PT DIL 2013, menurut hasil analisis Peta Citra Landsat Tahun 1997 

dan 2013 maupun survei lapangan umumnya adalah tanaman kelapa sawit di sisi sebelah barat. 

Kemudian di sisi sebelah timur ditemukan juga tanaman budidaya masyarakat seperti karet dan kelapa 

sawit masyarakat. Lebih lanjut dijumpai adanya semak belukar dan hutan sekunder muda yang tersebar 

tidak merata dalam tapak-tapak kecil di seluruh kawasan.  Area berhutan dalam kelas lanskap 5 km 

hanya 26 % yang termasuk kawasan berhutan. Berdasarkan laporan NKT PT DIL tahun 2013, area 

konservasi di kawasan penilaian berada diantara Important Bird Area dan di sebelah barat dijumpai 

Endemic Bird Area. Peta areal konservasi dapat dilihat pada Gambar2. 
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Gambar 2. Peta sebaran area konservasi di sekitar PT DIL (Sumber: Laporan NKT PT DIL 2013) 

1.3.2 Demografi 

Secara keseluruhan wilayah desa di sekitar PT DIL tergolong dalam kategori kurang padat . Data 

pada Tabel … menunjukkan karakteristik yang khas antara luas wilayah dengan kepadatan penduduk, 

bahwa Kelurahan Muara Rupit memiliki kepadatan penduduk yang relatif lebih tinggi dibandingkan 

dengan wilayah desa yang lain. Kelurahan Muara Rupit merupakan pusat Kecamatan Rupit dan menjadi 

pusat perekonomian desa-desa sekitar, dimana terdapat pasar kecamatan, perkantoran dan bank. 

Jumlah penduduk di wilayah studi sekitar kawasan kebun kelapa sawit PT DIL pada tahun 2012 

sebanyak 18.128 jiwa. Kelurahan Muara Rupit memiliki jumlah penduduk terbanyak (4.421 jiwa) dan 

penduduk paling sedikit berada di desa Lubuk Rumbai (1.222 jiwa). 
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 Tabel 1. Luas desa, jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, dan kepadatan penduduk di sekitar areal 
perkebunan PT DIL 

No. Kelurahan/Desa Luas (Km2) 
Penduduk (Jiwa) 

Sex Ratio 
Kepadatan 

(jiwa/km2) Laki-Laki Perempuan Jumlalh 

 Kecamatan Rupit 

1 Noman Baru 1.184.64 995 974 1.969 102,16 166,21 

2 Batu Gajah Baru 864.08 591 658 1.249 89,82 144,55 

3 Maur Baru 2.141.53 919 881 1.800 104,31 84,05 

4 Bingin Rupit 3.653.01 1.086 1.017 2.085 105,01 57,08 

5 Bingin Jaya 1.592.68 651 572 1.223 113,81 76,79 

6 Muara Rupit 2.526.34 2.190 2.231 4.421 98,16 1,75 

7 Lubuk Rumbai 894..49 614 608 1.222 100,99 136,61 

8 Pantai 748.28 577 584 1.161 98,80 155,16 

 Kecamatan Karang Dapo 

9 Kertasari 1.603.82 610 615 1.225 99,19 76,37 

10 Karang Dapo I 22.516.64 855 918 1.773 98,12 7,87 

Sumber : Data BPS Kecamatan Rupit 2013, Data BPS Kecamatan Karang Dapo 2012, Data survey NKT 5 dan 6, 2013 

Sebagian besar etnis Melayu merupakan yang dominan hampir 100% pada desa-desa yang 

menjadi lokasi studi, di samping terdapat masyarakat dari etnis lain, seperti Jawa, Batak, Padang, dan 

lain-lain. Kebudayaan melayu berkembang dalam berbagai kegiatan adat budaya, dalam kehidupan 

sehari-hari seperti pernikahan dan peringatan hari besar agama islam. Berbagai jenis kegiatan yang 

sering ditampilkan pada acara-acara tersebut diantaranya seni silat, tari jepin tradisional, syair Melayu, 

berbalas pantun, pangkak dan uring gasing, seni hadrah, bertutur, dan lain-lain. 

Salah satu komoditas utama daerah Kecamatan Rupit, Kecamatan Karang Dapo dan sekitarnya 

adalah Karet.  Sebagian besar masyarakat di desa-desa yang berada di sekitar areal perkebunan kelapa 

sawit    PT    DIL    pada    umumnya menggantungkan hidupnya dari perkebunan karet, mulai dari petani 

karet, penyadap getah atau pengusaha hasil karet (pengepul). Kebutuhan hidup yang cukup banyak 

membuat masyarakat tidak hanya terpaku pada mata pencaharian utama yang menjadi andalan dalam 

memperoleh penghasilan. Masyarakat pada umumnya memiliki mata pencaharian sampingan untuk 

memperoleh penghasilan tambahan agar berbagai kebutuhan hidup yang bersifat sekunder dan tersier 

dapat terpenuhi. Mata pencaharian sampingan ini juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biaya 

hidup yang bersifat situasional. Peta batas desa yang berada di sekitar PT DIL dapat dilihat pada 

Gambar 3. 
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Gambar 3. Peta batas desa di sekitar PT DIL 

1.3.3 Fitur dan nilai keanekaragaman hayati 

Ekosistem 

Ekosistem pada kawasan PT DIL dapat dikategorikan sebagai hutan hujan dataran rendah 

dengan dua tipe hutan, hutan rawa gambut dan hutan rawa air tawar. Saat ini hampir seluruh wilayah 

hutan di Kawasan PT telah di logging dan di buka menjadi kebun kelapa sawit dan kebun karet milik 

masyarakat. Hanya sebagian kecil hutan pinggir sungai yang sulit dikelola masyarakat karena wilayah 

yang hampir selalu tergenang. Terdapat pula wilayah terbuka akibat kebakaran hutan yang kini 

ditumbuhi semak dan ilalang. 

Tutupan lahan yang khas pada kawasan ini adalah kebun karet milik masyarakat yang dapat 

dikategorikan sebagai hutan karet campur, hutan karet atau agroforest karet (Gouyon, A., H. de Foresta 

and P. Levang, 1993). Tutupan lahan seperti ini dicirikan dengan kondisi hutan yang mirip hutan 

sekunder dengan tumbuhan karet sebagai pohon yang dominan. Pohon karet dibiarkan penuh dengan 

semak dan beberapa pohon yang berguna baik sebagai pohon buah ataupun pohon bernilai ekonomis 

lainnya. Kadang masyarakat juga membiarkan rotan-rotan yang bernilai untuk tetap ada. Masyarakat 

di wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan sebagian Bengkulu melakukan pola seperti ini demi 

menghemat tenaga kerja dan mengatasi alang-alang. Penelitian yang dilakukan ICRAF (Van Noordwijk 

et al., 2002) hutan karet campur dapat memiliki sekitar 60-80% keragaman vegetasi dari hutan primer 

yang berada diwilayah tersebut. 
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Flora 
Di dalam kawasan izin Perkebunan Kelapa Sawit PT DIL selain tanaman utama sawit, dapat 

digolongkan ke dalam 3 tipe vegetasi, yaitu hutan sekunder rawa air tawar, hutan karet campur, dan 

semak. Untuk tipe hutan sekunder rawa air tawar umumnya di dominasi oleh Rengas (Gluta rengas) 

dan Rengas burung (Gluta sp) yang banyak tersisa akibat penebangan, terdapat pula Gelam (Melaleuca 

leucadendron) dan Pulai (Alstonia scholaris). Pada tipe hutan karet campur selain jenis karet (Hevea 

brasiliensis) ditemukan jenis-jenis seperti: meranti (Shorea sp.), Mengeris (Koompassia excelca), 

Medang (Litsea branchystachya), ribu-ribu (Diospyros glauchophylla), pulai (Alstonia schoolaris.), 

Terentang (Camnosperma auriculatum), Jengkol (Archidendron jiringa), cempedak (Artocarpus 

champeden) dan lain-lain. Pada tipe semak, jenis-jenis yang mendominasi dan yang ditemukan antara 

lain: Maang (Macaranga semiglobosa), paku pakis (Equisetum debile), alang-alang (Imperata 

cylindrica), paku-pakuan (Nephrolepis radicans, Stenochaena polustrix), Senduduk (Melastoma 

malabarthricum) dan lainnya. 

Fauna 

 Pada perubahan tipe lahan terjadi perubahan biofisik termasuk pula komposisi jenis dan 

kelimpahan relatif dari fauna, demikian pula yang terjadi pada perubahan lahan menjadi sebuah 

perkebunan (Luskin et al 2013). Pada wilayah dengan mosaik perkebunan dan hutan, jenis satwa 

generalis merupakan jenis satwa yang banyak ditemukan pada tipe lahan baru yang didominasi oleh 

hasil aktivitas manusia. 

Satwa seperti biawak (Varanus salvatori), Babi (Sus scrofa), Ular kobra (Naja sumatrana), Cabak 

maling (Caprimulgus macrurus) dan tekukur biasa (Streptopelia chinensis) merupakan jenis satwa yang 

banyak ditemukan disekitar kebun kelapa sawit. Pada wilayah hutan rawa air tawar dan kebun karet 

campur terdapat beberapa spesies seperti rusa (Cervus unicolor), Simpai (Presbytis melolophos), 

Lutung (Presbytis cristata), beruk (Macaca nemestrina), Sero ambrang (Aonyx cinerea), Kancil (Tragulus 

javanicus), Napu (Tragulus napu), Cica daun (Chloropsis cyanopogon), betet ekor panjang (Psittacula 

longicauda), Elang ular (Spilornis cheela) dan lain-lain. Pada wilayah terbuka atau semak belukar 

dimana alang-alang dan paku-pakuan sebagai vegetasi dominan, ditemui berbagai jenis satwa 

terutama burung seperti berbagai jenis merbah, tekukur (Streptopelia chinensis), Bubut besar 

(Centropus sinensis),Cinenen Belukar (Orthotomus atrogularis) dan lainnya. 

Keberadaan hutan sekunder baik hutan rawa air tawar maupun kebun karet campur dapat 

memberikan perlindung99an bagi beberapa jenis satwa yang ditemui, bila wilayah-wilayah tersebut 

hilang maka beberapa jenis satwa seperti beruk, sero ambrang, kancil dan napu akan juga hilang. Jenis 

satwa yang mungkin akan bertahan adalah babi, biawak, tekukur biasa, cabak maling dan ular kobra. 

 

1.3.4 Sejarah kerusakan hutan di dalam region dan penyebab deforestasi 

Sebagian besar wilayah PT DIL sangat rentan terhadap perambahan hutan oleh pihak-pihak 

tertentu. Hal ini disebabkan karena seringkali wilayah yang menjadi wilayah lindung tidak menjadi 

wilayah kelola, yang kemudian juga tidak dibebaskan oleh perusahaan. Bahkan wilayah yang telah 

dibebas lahankan dan kemudian ditetapkan oleh perusahaan sebagai wilayah lindung pun masih belum 

aman dari ancaman perubahan lahan apabila pengawasan tidak secara rutin dilakukan. Kerusakan 

hutan akibat pembalakan liar terjadi di wilayah sempadan sungai dan wilayah, karena masih terdapat 
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pohon-pohon yang berpotensi dan bernilai. Selain itu, alih fungsi lahan dari hutan masih terjadi di 

beberapa lokasi dan dikonversi menjadi kebun karet campur (agroforest) oleh masyarakat setempat. 

 

1.4. Peta Situs Lokasi Kajian  

Gambar 4. Peta status kawasan di sekitar PT DIL 
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Gambar 5. Peta lokasi PT DIL Lingkup Nasional 

1.5. Data Relevan yang Tersedia  

- Citra Sentinel-2 tanggal perekaman 17 november 2018. 

- Persamaan alometrik Katterings et al. (2001). Ketterings Q.M, Coe R, Van Noordwijk M, Ambagau 

Y and Palm C. 2001. Reducing uncertainty in the use of allometric biomass equations for predicting 

above-ground tree biomass in mixed secondary forests. Forest Ecology and Management (146): 

199-209. 

 

1.6. Daftar Laporan/ Penilaian yang Digunakan dalam Penilaian SKT  

- Laporan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) PT DIL oleh PT Sonokeling Akreditas Nusantara September 

tahun 2013 

- Laporan Social Impact Assessment oleh Daemeter Maret 2018 

- Laporan FPIC oleh PT Perencana Karya Hijau tahun 2019 

- Laporan AMDAL oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) 
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2. Tim Penilai SKT Dan Timeline  

2.1.  Nama dan Kualifikasi 

Tabel 2. Tim Penilai SKT di PT MP 

Nama Peran Keahlian 

Dian Pratiwi Ketua tim Carbon stock analyst 

Sigit Budhi Setyanto FPIC assesment Sosial expert assessor 

Riswan Remote Sensing & Inventory RS and forest inventory 

Wibowo A Djatmiko Biodiversity Biodiversity expert 

Fadli Analisis sosial Social expert (assistant) 

Adis Hendriatna Remote Sensing Analis GIS dan remote sensing, Forest 
Inventory 

Harry Kurniawan Remote Sensing Analis GIS dan pemetaan 

Riyanda Yusfidiyaga Analis Karbon Forest Inventory, Carbon 
Analyst (assistant) 

 

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

Kegiatan analisis simpanan karbon tinggi dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang tidak dapat 

terpisahkan. Rangkaian proses-proses tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) oleh PT SAN pada bulan September 2013 

b. Pelaksanaan Pemetaan Partisipatif: 

- Pengambilan data lapangan   : Maret 2019 

- Pengolahan data    : Maret - April 2019 

c. Penilaian Simpanan Karbon Tinggi (SKT/ HCS) oleh PT Perencana Karya Hijau: 

- Penilaian lapangan    : Maret 2019 

- Pengolahan dan analisis data   : Maret - April 2019 

- Patch Analysis dan decision tree   : Maret - Mei 2019 

- Pembuatan laporan    : Maret - Mei 2019 

d. Keterlibatan Masyarakat/ FPIC     : Maret 2019 

 

3.1.  Ikhtisar Keterlibatan Masyarakat, FPIC, Pemetaan Partisipatif 

Pemetaan Partisipatif  
Masyarakat atau komunitas sebuah kelompok yang hidup dan berkembang dalam suatu wilayah 

dengan berbagai pengetahuan ketataruangan dan eksistensinya kelompok yang paling mengerti tentang 
wilayah yang ditempati. Pengetahuan tentang ruang di sekitarnya merupakan pengetahuan berharga 
yang langsung maupun tidak langsung memberikan penanda atas hak-hak komunitas. Peta yang tersedia 
dan menjadi acuan ketataruangan dalam pelaksanaan pembangunan seringkali tidak melibatkan 
masyarakat dalam proses pembuatannya sehingga tidak dimengerti dan dipaham tentang pemanfaatan 
sumberdaya alam sekitar yang dimiliki. Pemetaan partisipatif adalah satu mode pemetaan yang 
menempatkan masyarakat sebagai pelaku pemetaan wilayahnya, sekaligus juga akan menjadi penentu 
perencanaan pengembangan wilayah sendiri. Pemetaan partisipatif dilakukan oleh dan dengan 
melibatkan kelompok masyarakat yang bertujuan untuk mendokumentasikan pengetahuan yang dimiliki 
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dan sangat berguna untuk penentuan tata batas wilayah, pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan 
sumberdaya alam serta pengakuan wilayah adat atau lokal.  

Representasi pengetahuan ketataruangan tradisional pun merupakan cerminan cara pandang, 
sistim nilai dan praktik-praktik sosial pemilik pengetahuan. Pendokumentasian pengetahuan tradisional 
melalui pemetaan partisipatif merupakan bagian dari upaya menegakkan kepentingan dan hak kelompok 
masyarakat atau komunitas atas tata ruang di sekitarnya. Hal terpenting adalah menjadikan kelompok 
atau komunitas sebagai subyek yang mampu membuat pengetahuan (knowing subject) tentang identitas 
diri sendiri. Kegiatan pemetaan partisipatif diharapkan menjadi pembuka jalan upaya-upaya masyarakat 
dalam mengumpulkan, menyelidiki dan mengembangkan kekayaan ketataruangan yang dimiliki oleh 
masyarakat nusantara, khususnya petani, nelayan, dan masyarakat adat. Pemetaan Partisipatif bisa 
menggambarkan dan menumbuhkan kebanggaan akan eksistensi penguasaan masyarakat atau 
komunitas terhadap wilayah hidup di sekitarnya walaupun seringkali klaim masyarakat atau komunitas 
marjinal tidak diakui oleh negara. Peta hasil pemetaan partisipatif dapat dilihat pada Gambar 6. 

Tujuan Pemetaan Partisipatif | Bagi perusahaan merupakan suatu kegiatan untuk: (1) 
Mengimplementasikan salah satu bentuk tanggung jawab sosial dengan memfasilitasi pemetaan 
partisipatif di kampung-kampung sekitar rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit, (2) Menggali 
potensi kampung dan wilayah disekitar rencana perkebunan sebagai dasar pengelolaan aspek sosial dan 
lingkungan, (3) Menggali Participatory Conservation Planning sebagai dasar dalam pengelolaan wilayah 
konservasi berdasarkan pengetahuan masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat untuk: (1) Meningkatkan 
kesadaran seluruh anggota masyarakat mengenai hak-hak atas tanah dan sumber daya alam, (2) 
Menumbuhkan semangat untuk menggali pengetahuan lokal, sejarah asal-usul, sistim kelembagaan 
setempat, pranata hukum setempat, identifikasi sumberdaya alam yang dimiliki dan sebagainya, (3) 
Memudahkan pihak luar memahami pengurusan wilayah dan memudahkan pengakuan dari pihak luar, 
(4) Menumbuhkan partisipasi masyarakat baik dalam bentuk tenaga, waktu, uang maupun material 
lainnya.  

Metode dan Tahapan Pemetaan Patisipatif | Pemetaan Partisipatif dalam kajian FPIC ini merupakan 
kelanjutan, review dan update terkini dari kajian dan kegiatan yang pernah dilakukan oleh PT DIL, 
sebelumnya key stakeholders dan pilihan pelibatan ‘Team Desa’ yang nantinya akan berperan dalam 
pengukuran lahan PT Dendymarker Indah Lestari. 

Tahap Pertama | FGD (Focus Group Discussion) atau konsultasi dengan Management dan staff internal PT 
DIL yang relevan untuk menggali informasi, kegiatan yang telah dan akan dilakukan serta informasi key 
stakeholders yang memiliki peran. FGD dan konsultasi dengan internal perusahaan dilakukan 1 kali, saat 
akan dilakukan ‘opening meeting Review Dokumen’. Informasi dasar yang diperoleh, dicoba digambarkan 
dalam ‘sketsa’ yang dapat menggambarkan izin lokasi, sungai penting, kampung yang berdampingan, 
rencana alokasi areal konservasi, lahan yang telah digarap masyarakat, eks jalan logging, jalan yang telah 
direhabilitasi, basecamp, perusahaan tetangga dan informasi lain yang relevan yang kaitannya dengan 
HCS yang dibuat konsultan lain.  

Tahap Kedua | Negosiasi rencana pertemuan lanjutan dengan Kepala Desa tentang waktu, tempat dan 
key stakeholders yang akan diharapkan hadir serta teknis pelaksanaannya. Sebelum melakukan kunjungan 
ke desa-desa, Kecamatan dan Dinas terkait dilakukan kunjungan dan konsultasi awal serta memberikan 
informasi rencana kegiatan dengan institusi kecamatan serta menjelaskan nantinya maksud dan tujuan 
identifikasi assesment Konsultan PT PKH. Menyajikan foto proses konsultasi dengan institusi kecamatan, 
desa dan dinas terkait serta pengurus koperasi yang ada disekitar PT DIL. 



  

14 | P a g e  
 

Tahap Ketiga | Pelaksanaan kegiatan Pemetaan Partisipatif dengan key stakeholder agenda utama adalah 
memberikan pemahaman kepastian izin lokasi dan kekhawatiran yang telah di utarakan pada ‘Kajian 
Dampak Sosial’ dan ‘Kajian Nilai Konservasi Tinggi’. Agenda lain adalah tambahan informasi penting yang 
langsung digambarkan dalam Sketsa yang telah disediakan.  
Sketsa dibuat dari data spasial menggambarkan: (a) Batas-batas wilayah, (b) Penggunaan Lahan seperti 
pemukiman, kawasan produksi, kawasan yang dilindungi, (c) Lanscape seperti gunung, bukit, danau, 
sungai, (d) Tempat penting seperti kampung tua, kuburan dan situs bersejarah.  
Informasi sosial dan lainnya untuk mengetahui kondisi sosial-ekonomi masyarakat untuk sebagai data 
pendukung dalam antara lain: (a) Sejarah; kampung/desa, suku dan sub-suku, (b) Kelembagaan adat/desa, 
nama, struktur, tugas dan fungsi, cara ‘pengambilan keputusan’, (c) Wilayah/tempat; sejarah batas-batas 
wilayah, sejarah lokasi penting, informasi bentang alam dan (d) Tata kelola wilayah adat/desa (aturan-
aturan pengelolaan), kearifan lokal, areal produksi dan areal lindung.  

Tahap Keempat | Hasil Pemetaan Partisipatif penting yang didapat dari key stakeholder Dinas 
Pemerintahan Provinsi Musi Rawas Utara, Pemerintah Kecamatan Rupit dan Kecamatan Karang Dapo dan 
Kepala Desa serta perangkat desa di 10 Desa, 2 Kelurahan maupun pengurus koperasi yang ada di sekitar 
perusahaan PT Dendymarker Indah Lestari (DIL) antara lain: (1) Mengetahui letak izin HGU lokasi secara 
tepat dan membuang kekhawatiran yang terpendam akan diambil alihnya lahan dalam rompok-rompok 
masyarakat dan tanah ulayat desa, (2) Mengetahui areal penting yang masih dimanfaatkan masyarakat 
yang akan dialokasikan sebagai areal konservasi (HCV area), (3) Kajian ulang dari laporan yang ada di PT 
DIL mengenai Sepadan sungai juga akan di jadikan areal konsevasi, (4) Mengetahui prediksi luasan izin 
HGU PT DIL di lokasi di masing-masing desa, luasan serta alokasi plasma, (5) Mengetahui kegiatan nyata 
yang akan dilakukan oleh PT Dendymarker Indah Lestari kedepan. 

 

Gambar 6. Foto Sketsa Hasil Pemetaan Partisipatif di 10 Desa, 2 Kelurahan dan 2 Kecamatan 

 3.2 Ikhtisar Penilaian Dampak Sosial /SIA (jika ada) 

Berdasarkan hasil analisis dampak dari informasi yang diperoleh melalui studi dokumen, 
wawancara mendalam, Focus Group discussion (FGD), observasi langsung, dan konsultasi ahli, diperoleh 
hasil bahwa dampak utama yang terjadi dan masih berlangsung akibat pembangunan perkebunan kelapa 
sawit di Area PT Dendymarker Indah Lestari adalah seperti di bawah ini, yang positif (Tabel 3) dan yang 
negative (Tabel 4).  
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Tabel 3. Dampak positif perkebunan PT DIL 

Jenis dampak  Tingkat Dampak  

Penyerapan Tenaga Kerja  Penting  

Peningkatan ekonomi dengan kebun plasma  Cukup Penting  

Meningkatnya peluang usaha di masyarakat  Cukup Penting  

Meningkatnya akses jalan produksi  Cukup Penting  

Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia  Cukup Penting  

Peningkatan kapasitas organisasi dan kelembagaan  Cukup Penting  

Manfaat dari Program CSR  Kurang Penting  

Tabel 4. Dampak negatif perkebunan PT DIL 

Jenis dampak  Tingkat Dampak  

Keresahan masyarakat atas ketidak-pastian status lahan  Penting  

Kehilangan kepercayaan karena perjanjian yang tidak terwujud  Cukup Penting  

Kehilangan kepercayaan atas pengelolaan plasma  Cukup Penting  

Kecemburuan sosial kepada pekerja dari luar  Kurang Penting  

Menurunnya kualitas lingkungan dan meningkat kebakaran lahan  Cukup Penting  

Menurunnya luas lahan pertanian/perkebunan masyarakat  Cukup Penting  

Keresahan pekerja pada tindakan ketidak- adilan  Cukup Penting  

 
Sebelum diambil alih oleh PT Tolan Tiga Indonesia, terdapat era di mana perusahaan tidak dikelola 

secara optimal dan profesional. Hal ini menyebabkan beberapa dampak sosial negatif sebagaimana 
disebutkan dalam Tabel 4. Dampak negatif yang paling penting adalah keresahan masyarakat akibat 
ketidakpastian status lahan mereka yang diklaim berada dalam kebun atau HGU perusahaan, diikuti 
dengan program plasma yang tidak transparan, tidak produktif, dan tidak cukup tersedia bagi semua 
masyarakat yang merasa berhak. Kedua isu ini telah berjalan lama tanpa adanya informasi atau usaha 
penyelesaian yang profesional dan signifikan dari manajemen lama, sehingga memicu kemarahan dalam 
masyarakat dan bahkan sempat menimbulkan konflik di masa lalu. Karenanya, isu ini menjadi dampak 
negatif utama yang lebih penting dibandingkan isu lainnya seperti isu ketenagakerjaan dan masalah 
lingkungan. Dengan adanya berbagai dampak negatif yang sudah berlangsung lama tanpa penyelesaian, 
masyarakat kehilangan kepercayaan dan sebagian bahkan merasakan keresahan ataupun kemarahan 
terhadap perusahaan, dan hal ini berpotensi menimbulkan konflik nyata dan persepsi yang memburuk 
dari masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, perlu langkah strategis yang komprehensif dan terpadu 
oleh perusahaan dan para pihak terkait dalam penanganannya.  

Beberapa langkah strategis tersebut misalnya :  
- Meningkatkan citra dan profesionalitas perusahaan dalam penyelesaian masalah dan konflik dengan 
masyarakat.  

- Fokus pada pola-pola pendekatan penguatan dan pemberdayaan masyarakat yang tulus  

- Pengelolaan lingkungan yang melibatkan masyarakat  

- Pengelolaan tenaga kerja secara profesional dan adil sesuai dengan peraturan yang ada  

- Peningkatan komunikasi dan hubungan dengan para pihak terkait  

- Peningkatan sumber daya manusia internal dan eksternal  
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4. Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT)  

4.1.  Ringkasan yang berkaitan dengan ringkasan laporan untuk Publik 

Tautan ke RSPO NPP terkait ringkasan penilaian NKT PT DIL: 

https://www.google.com/url?q=https://www.rspo.org/public_consultations/download/62673e546c608

c1&sa=U&ved=0ahUKEwjowKzb-uLgAhXMnOAKHZ_DBT4QFggEMAA&client=internal-uds-

cse&cx=016134250064127561317:etowcezxilw&usg=AOvVaw3QYOUQ5DC0Z3Ul6C1Li02C 

PT DIL telah berkomitmen untuk mewujudkan praktik pengelolaan kebun sawit lestari. Sebagai 
wujud dari komitmen tersebut perusahaan telah melakukan identifikasi/kajian keberadaan NKT/ NKT 
pada bulan September 2013. Penilaian dilakukan oleh tim konsultan dari PT Sonokeling Akreditas 
Nusantara (SAN) yang merupakan tim penilai yang telah diakui oleh RSPO (RSPO Approved NKT Assessor). 
Kajian dilakukan untuk area ijin lokasi PT DIL, desa-desa sekitarnya termasuk lanskap sekitarnya.  

Hasil kajian menunjukkan bahwa di area Izin Lokasi PT DIL terdapat area-area NKT/NKT yang 
tersebar hampir merata dari utara hingga ke bagian selatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 
empat tipe NKT/NKT yang teridentifikasi, yakni NKT 1, NKT 3, NKT 4, dan NKT 5. Meskipun terdeteksi 
keberadaannya, NKT 5 karena sifatnya yang sangat dinamis sehingga keberadaan area tersebut 
memerlukan konfirmasi ulang saat proses ganti rugi lahan (FPIC). 

Elemen penting dari keberadaan NKT 1 adalah kehadiran spesies-spesies penting seperti 
Beruang Madu (Helarctos malayanus), Kucing Batu (Pardofelis marmorata), Lutung Simpai (Presbytis 

melalophos), Tringgiling (Manis javanica). Elemen penting NKT 3 adalah terdapat hutan rawa 
gambut dan rawa air tawar. Elemen penting dari NKT 4 berkaitan dengan daerah tangkapan air, 
area potensi erosi, mata air, sempadan sungai, dan sekat bakar. Sedangkan Elemen penting dari 
NKT 5 terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar untuk komunitas local.  

Luas total area NKT adalah 2,893.50 hektar atau sekitar 16.26% dari total luas keseluruhan Izin 

Lokasi; ini merupakan luas overlay area semua tipe NKT yang ada. Proporsi luasan area NKT yang terbesar 

adalah NKT 4 yang berkenaan dengan konservasi dan tata pengelolaan sumberdaya air. Tipe NKT 4 ini 

memiliki nilai sangat penting sebagai modal alam yang bersifat mendasar bagi terpelihara dan terjaminnya 

kesinambungan produksi kebun, operasi PKS, serta kehidupan masyarakat lokal (warga kebun dan 

penduduk asli/masyarakat setempat) di masa yang akan datang. Selain itu, terdapat banyak pula area NKT 

4 yang juga sekaligus mengandung nilai-nilai konservasi tinggi yang lain, seperti NKT 1. Informasi mengenai 

deskripsi hasil kajian NKT disajikan pada Tabel 5 dan Tabel 6 sedangkan sebaran lokasi seluruh area NKT/ 

NKT di PT DIL disajikan pada Gambar 7. 

 

Tabel 5. Hasil Identifikasi Keberadaan NKT di Kawasan Kebun Kelapa Sawit PT DIL 

NKT Keberadaan NKT 

1  Kawasan yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang penting  

1.1  Kawasan yang Mempunyai atau Memberikan Fungsi Pendukung 
Keanekaragaman Hayati Bagi Kawasan Lindung dan/atau Konservasi  

Ada  

1.2  Spesies Hampir Punah  Ada  

1.3  Kawasan yang Merupakan Habitat bagi Populasi Spesies yang Terancam, 
Penyebaran Terbatas atau Dilindungi yang Mampu Bertahan Hidup (Viable 
Population)  

Ada  

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

Ada  

https://www.google.com/url?q=https://www.rspo.org/public_consultations/download/62673e546c608c1&sa=U&ved=0ahUKEwjowKzb-uLgAhXMnOAKHZ_DBT4QFggEMAA&client=internal-uds-cse&cx=016134250064127561317:etowcezxilw&usg=AOvVaw3QYOUQ5DC0Z3Ul6C1Li02C
https://www.google.com/url?q=https://www.rspo.org/public_consultations/download/62673e546c608c1&sa=U&ved=0ahUKEwjowKzb-uLgAhXMnOAKHZ_DBT4QFggEMAA&client=internal-uds-cse&cx=016134250064127561317:etowcezxilw&usg=AOvVaw3QYOUQ5DC0Z3Ul6C1Li02C
https://www.google.com/url?q=https://www.rspo.org/public_consultations/download/62673e546c608c1&sa=U&ved=0ahUKEwjowKzb-uLgAhXMnOAKHZ_DBT4QFggEMAA&client=internal-uds-cse&cx=016134250064127561317:etowcezxilw&usg=AOvVaw3QYOUQ5DC0Z3Ul6C1Li02C
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2  Kawasan Bentang Alam yang Penting Bagi Dinamika Ekologi Secara Alami  

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

Tidak Ada  

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

Tidak Ada  

2.3  Kawasan yang Mengandung Populasi dari Perwakilan Spesies Alami  Tidak Ada  

3  Kawasan yang Mempunyai Ekosistem yang Langka atau Terancam Punah  Ada  

4  Kawasan Yang Menyediakan Jasa-jasa Lingkungan Alami  

4.1  Kawasan atau Ekosistem yang Penting Sebagai Penyedia Air dan 
Pengendalian Banjir bagi Masyarakat Hilir  

Ada  

4.2  Kawasan yang Penting bagi Pengendalian Erosi dan Sedimentasi  Ada  

4.3  Kawasan yang Berfungsi Sebagai Sekat Alam untuk Mencegah Meluasnya 
Kebakaran Hutan atau Lahan  

Tidak Ada  

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

ada  

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

Tidak Ada  

 

Tabel 6. Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Kawasan Kebun Kelapa Sawit PT DIL 

Lokasi Nama Atribut NKT Hektar (Ha) 

Sempadan 
Sungai 

 S.Medang  1.1, 4.1 32,29 

 S. Liam Gedang 
 1.1,1.2,1.3, 1.4, 4.1,4.2,5 10,41 

 1.1,1.2,1.3, 1.4,3, 4.1,4.2,5 62,48 

 S. Liam Kecil 
 1.1,1.2,1.3, 1.4, 4.1,4.2,5 11,56 

 1.1,1.2,1.3, 1.4,3, 4.1,4.2,5 1,52 

 S.Abang 

 1.1,1.2,1.3, 1.4, 3, 4.1,4.2 3,68 

 1.1,1.2,1.3, 1.4, 3,4.1,4.2 11,47 

 1.1,1.2,1.3, 1.4, 4.1,4.2 36,78 

 1.1,1.2,1.3, 1.4,3, 4.1,4.2 1,84 

Dataran 
Banjir 

 Dataran Banjir 

 3, 4.1,4.2 175,91 

 3,4.1,4.2 81,06 

 4.1,4.2 731,66 

 S. Hitam  4.1,4.2 43,13 

 S. Liam Gedang 

 1.1,1.2,1.3, 1.4, 3, 4.1,4.2,5 4,84 

 1.1,1.2,1.3, 1.4, 4.1,4.2,5 24,98 

 1.1,1.2,1.3, 1.4,3, 4.1,4.2,5 39,28 

 S.Abang 

 1.1,1.2,1.3, 1.4, 3, 4.1,4.2 8,06 

 1.1,1.2,1.3, 1.4, 4.1,4.2 10,53 

 1.1,1.2,1.3, 1.4,3, 4.1,4.2 9,05 

Ekosistem 
Langka 

 Hutan air tawar rawa sekunder  3 273,33 

 Hutan karet campur  3 1.301,75 

 Tanah Terbuka  3 17,88 

Grand Total  2.893,50 
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Gambar 7. Peta sebaran lokasi NKT di area Izin Lokasi PT. DIL (Peta berdasarkan informasi dari Laporan 

NKT yang sudah dilakukan) 
 

Keberadaan NKT di area Izin Lokasi PT DIL nantinya akan memiliki dua peran strategis bagi 
perusahaan. Pertama, sebagai instrumen pengelolaan dalam memelihara keseimbangan dengan aspek 
lingkungan dan sosial yang menjadi bagian untuk menjamin kesinambungan produksi perusahaan. Kedua, 
sebagai wujud konkrit perusahaan dalam memberi kontribusi terhadap isu-isu kelestarian lingkungan baik 
ditingkat lokal, regional, maupun internasional.  

Keberadaan NKT di area Izin Lokasi PT DIL perlu dikelola dengan sungguh-sungguh dari ancaman 

yang dapat mengganggu atau menghilangkan keberadaan dan fungsi NKT. Sumber yang secara aktual 

maupun potensial menjadi ancaman terhadap keberadaan dan fungsi NKT adalah aktivitas penduduk lokal 

(baik asli maupun pendatang), dan nantinya termasuk pula di dalamnya warga kebun. Ancaman lainnya 

juga dapat bersumber dari praktek-praktek pengelolaan kebun. Untuk menjamin keberadaan NKT dan 

fungsinya supaya tetap terpelihara maka diperlukan pengelolaan lebih lanjut. Rekomendasi utama yang 

perlu segera dilakukan adalah: 

• Perusahaan membuat dan melengkapi peta-peta dasar kebun, yang akan digunakan untuk proses 
delineasi area NKT serta mendesain pengelolaannya.  

• Setelah peta-peta dasar lengkap, dilakukan proses delineasi area NKT, sehingga diperoleh peta 
area NKT yang siap dikukuhkan/ditetapkan oleh perusahaan menjadi peta area NKT definitif, yang 
menjadi bagian yang terintegrasi dengan tata ruang dan pengelolaan kebun secara keseluruhan.  

• Melakukan sosialisasi terhadap seluruh staf, karyawan dan penduduk kebun atas penetapan peta 
NKT definitif, serta maksud dan tujuan ditetapkannya area-area perlindungan tersebut.  
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• Segera menyusun Rencana Pengelolaan (Management Plan) NKT, disertai dengan melakukan 
penguatan kelembagaan pengelolaan NKT, serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia 
perusahaan dalam hal perlindungan, pengelolaan, dan monitoring-evaluasi area NKT.  

 

Hasil penilaian ini, oleh managemen PT DIL digunakan sebagai baseline info dalam 

mengembangkan rencana program pengelolaan dan pemantauan NKT. Penyusunan rencana pengelolaan 

dan pemantauan disusun bersama dengan konsultan pada tahun 2013 melalui workshop. Program yang 

telah disusun juga telah dikonsultasikan dengan para pemangku kepentingan PT DIL pada tahun 2013. 

Sejak saat itu, PT DIL telah mengimplementasikan program-program yang telah disusun dari tahun 2013-

hingga sekarang dan melaksanakan evaluasi serta peninjauan ulang secara berkala setiap tahunnya. 

Dalam implementasinya PT DIL juga telah melaksanakan stakeholder konsultasi dengan masyarakat desa 

sekitar secara berkala untuk mengetahui setiap perubahan dan kondisi sosial dan NKT di konsesi PT DIL 

serta menghimpun masukan dari masyarakat sekitar untuk evaluasi program pengelolaan dan 

pemantauan yang telah diimplementasikan. 

 

5. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)  

5.1.       Ringkasan 

Dampak Besar dan Diperlukan (Positif) : 

• Pekerja mungkin adalah penduduk lokal yang mencari pekerjaan. 

• Perekrutan tenaga kerja dapat mengurangi jumlah pengangguran di desa-desa di sekitar lokasi 

kegiatan. 

• Pendapatan masyarakat akan meningkat, sehingga memungkinkan mereka mendanai pendidikan, 

dan tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia akan meningkat dan kehadiran orang-

orang yang membuka bisnis di bidang non-formal, seperti layanan dan perdagangan, akan 

mempromosikan sektor ekonomi. 

Dampak Besar dan Diperlukan (Negatif) : 

• Inventarisasi lahan akan menimbulkan konflik atau kontroversi dengan masyarakat lokal, 

pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. 

• Kesenjangan sosial dan ketidaknyamanan dari komunitas lokal akan sangat mudah memicu 

tindakan yang tidak diinginkan. 

• Kemungkinan terjadinya kebakaran lahan dan pertanian. 

Rencana pengelolaan lingkungan mencakup batas regional pengelolaan lingkungan yang menjadi 

tanggung jawab PT DIL, termasuk: batas proyek, batas administrasi, batas sosial, dan batas ekologis. 

Komponen lingkungan yang perlu diperhatikan adalah aspek geofisika-kimia (kualitas air, hidrologi dan air 

tanah, tanah dan tanah), aspek biologis (hewan, fauna, biota perairan), dan aspek sosial budaya dan sosial 

ekonomi (peluang kerja) , kegiatan ekonomi, kesehatan masyarakat, mata pencaharian, pendapatan, 

persepsi orang). 
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6. Analisis Citra Tutupan Lahan 

Batas areal yang dikaji dalam penelitian ini berdasarkan dari batas HGU dari perusahaan PT DIL 

yang terdiri dari luasan 17.441 Ha, dan areal sekitar 5 km dari batas konsesi PT DIL. Batasan tersebut dikaji 

terutama dalam menentukan keberadaan areal berhutan di luar izin lokasi yang kemungkinan besar 

terhubung dengan patch hutan yang berada di dalam HGU PT DIL. Untuk menghasilkan data hutan dengan 

stok karbon tinggi digunanan data tutupan lahan dan hasil pengukuran karbon dari plot inventaris hutan.  

 

Gambar 8. Area of interest dan sampel citra satelit sentinel 2A tanggal 17 November 2018 

6.2.  Deskripsi dari citra yang Digunakan untuk Stratifikasi 

Citra yang digunakan daam penelitan ini adalah citra sentinel 2A dengan tanggal perekaman 17 

november 2018, dengan resolusi spasial 10 meter. Citra sentinel memiliki 12 saluran multispectral dengan 

kombinasi untuk melihat tutupan lahan dengan kombinasi 4-3-2 (Gambar 8 ) .  

6.3.  Sample dari citra 

Dalam menentukan lokasi training area, interpreter terlebih dahulu mengenail setiap spectral 

tutupan lahan yang terdapat dalam citra. Proses penentuan training area merupakan suatu proses yang 

penting karena menentukan keberhasilan klasifikasi. 

Penentuan area contoh pada citra sentinel 2 di dasarkan pada penampakan visual. Area contoh 

yang dibuat mewakili semua kelas tutupan dan penggunaan lahan pada daerah yang telah ditentukan 
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sebelumnya dan digukanan untuk pengklasifikasian pada citra. Pada penentuan area contoh ini setiap 

kelas tutupan dan penggunaan lahan diwakili oleh setiap object object yang secara spectral sama sehingga 

dapat mengurangi keakuratan klasifikasi.  

6.4.  Metode untuk Stratifikasi dan Software yang Digunakan 

Klasifikasi tutupan lahan yang digunakan dalam kajian ini menggunakan interpretasi berdasarkan 

object menggunakan software ecognition developer 9.0, klasifikasi yang didasarkan pada semuah pohon 

proses (process tree) dimana proses yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu i) segmentasi citra, yang 

merupakan penerapan algoritma multiresolusition segmentation (MRS) dengan mengguakan parameter 

scale shape (sc) dan compactness (cp), ii) training area, iii) penerapan algoritma nearest neighbor, yang 

mengeksekusi sampel training area terhadap seluruh objek segmentasi, iv) export, hasil dari klasifikasi dan 

disimpan dalam format .tif dan siap di gunakan oleh aplikasi system informasi geografis (SIG). 

Uji Akurasi 

Hasil klasifikasi data penginderaan jauh divalidasi menggunakan sebuat matrik kesalahan (error 

matrix) dengan membandingkan citra hasil klasifikasi terhadap kelas sebenernya yang diperoleh dari hasil 

pengamatan lapangan. Sebanyak 100 titik pengamatan yang didapatkan dari hasil pengecekan lapangan 

untuk dibuat uji akurasi hasil klasfikasi dengan menghitung akurasi producer (producer accuracy), 

pengguna (user accuracy), dan keseluruhan (overall accuracy). Penentuan sampel uji akurasi dihitung 

berdasarkan pendekatan grid sistematik yang menghasilkan jumlah populasi (N) kemudian untuk 

mendapatkan titik contoh (n) jumlah populasi dikalikan dengan internsitas sampling sebesar 1%. 

Untuk mengukur ketepatan interpreasi awal dan hasil pengecekan lapangan, dilakukan 

perhitungan nilai kappa dengan rumus sebagai berikut :  

𝑃𝑒 =
1

𝑁2
∑ 𝑛𝑘1 𝑛𝑘2 

𝑖

𝑘

 

Dimana :  

∑ 𝑥𝑖𝑖 = 𝑟
𝑙=1 10 + 12 + 6 + 12 +10 + 9 + 7 + 7 + 9 + 6 = 81 

∑ (𝑥𝑖+ .  𝑥+𝑖) = 𝑟
𝑙=1 (13 x 10) + (14 x 13) + (7 x 6) + (13 x 14) + ( 14x 15) + (10 x 15) + (10 x 9) + (13 x 12) + (6 

x 6) = 1178 

K = 
100 .81−1178

1002− 1178 
=

6922

8822
= 0.784629 

Pada hasil uji akurasi menunjukan bahwa ketelitian produsen paling rendah ditemukan pada kelas 

tutupan lahan semak (shrub) sebesar 60%. Kecilnya tingkat ketelitian tersebut di pengaruhi oleh kondisi 

tutupan lahan pada citra hamper sama demgan kondisi aktual antara hutan regenerasi muda dan lahan 

budidaya agroforest. Sedangkan untuk ketelitian produsen dengan nilai tertinggi pada tutupan lahan HK 

1 dan HK 3 dengan ketelitian 100 %. 
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Tabel 7. Hasil uji akurasi pada seluruh kelas tutupan lahan di PT. DIL 

Kelas  
Data lapangan 

Total UA 
UA 

HDF MDF LDF YRF AF S OL OP SE % 

High density forest 10                 10 1,0 100 

Medium density forest 1 12               13 0,9 92 

Low density forest     6             6 1,0 100 

Young regenaration forest   1   12 1         14 0,9 86 

Agroforest   1     10     4   15 0,7 67 

Shrub 2   1 1 2 9       15 0,6 60 

Open land         1 1 7     9 0,8 78 

Oil palm             3 9   12 0,8 75 

Settlement                 6 6 1,0 100 

Total 13 14 7 13 14 10 10 13 6 100     

UA : User accuracy 

Overall accuracy : (10 + 12 + 6 + 12 + 10 + 9 + 7 + 9 + 6) / 100 = 81 / 100 = 0,81 = 81 % 

Berdasarkan hasil perhitungan uji akurasi diketahui bahwa hasil klasfikasi tutupan lahan 

memiliki nilai 81% dengan koefisien kappa sebesar 0,78 (dapat diterima). Tabel merupakan hasil 

ketelitian pentupan lahan 

Tabel  8. Hasil perhitungan ketelitian klasifikasi penutupan lahan 

Citra Overall accuracy Koefisien kappa 

Citra satelit Sentinel 2 A 81% 0,78 

Sumber : Pengolahan statistic dan cek lapangan 
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6.5.  Peta Kelas Vegetasi Awal 

 

Gambar 9. Peta kelas vegetasi SKT awal 

6.6.  Tabel Luasan Setiap Kelas vegetasi  

Tabel 9. Luas tutupan lahan berdasarkan kelas potensial SKT 

Kelas Tutupan Lahan 
Luasan  
(ha)* 

Persentase dari 
total luasan (%) 

Kelas Potensial SKT:   

Hutan Kerapatan 3 778,13 4,4% 

Hutan Kerapatan 2 1058,25 5,9% 

Hutan Kerapatan 1 219,59 1,2% 

Hutan Regenerasi Muda 271,18 1,5% 

Sub-total 2327,15 13,0% 

Kelas Non SKT, dll.:   

Belukar  3204,73 18,0% 

Lahan Terbuka 1199,07 6,7% 

Pertambangan, Kebun Masyarakat, Kebun Perusahaan, dll. 11062,52 62% 

Sub-total 15466,33 86,9% 

TOTAL 17793,49 
 

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

Hasil pendugaan cadangan karbon di areal konsesi PT DIL menunjukan bahwa tutupan lahan hutan 

kerapatan tinggi (HK.3) dengan luas areal sebesar 755,17 ha, hutan kerapatan sedang (HK.2) dengan luas 

sebesar 993,01 ha, hutan sekunder kerapatan rendah (HK.1) dengan luasan 205,72 ha, dan hutan 

regererasi muda dengan luasan 255,06 ha yang memiliki potensi cadangan karbon yang tinggi. 

7. Hasil Inventarisasi Hutan 

7.1.  Desain Pengambilan Contoh dan Plot yang Digunakan 

Penentuan jumlah plot sampel dilakukan dengan menggunakan tools Winrock Calculator dengan tingkat 

kepercayaan (coinfidence level) sebesar 90% dan kesalahan sample (error sampling) sebesar 10%. Rumus 

yang digunakan adalah formula yang dibangun oleh Welker et. Al (2007) berdasarkan CDM-Executive 

Board (2006), yaitu AR-AM0001, AR-AM0003, AR-AM0004, AR-AM0005, AR-AM0006 dan AR-AM0007. 

Formulasi tersebut adalah sebagai berikut (UNFCCC 2006): 
 

Keterangan: 
A = Total size of all strata, eg total project area; ha 
Ai = Size of each stratum; ha 
AP = Sample plot size; ha 
Sti = Standard deviation for each stratum i; 

dimensionless 
Ci = Cost of establishment of a sample plot for each 

stratum i; e.g. US$ 
Q = Approximate average value of estimate quantity 

Q (eg tree biomass; m3/ha) 
p = desired level of precision (e.g. 10%); dimensionless 
N = Maximum possible number of plots in the project 

area 
Ni = Maximum possible number of plot in stratum i 
E = Allowable error (20%) 
N = Sample size – total number of sample plots 

required in the project area 
ni = Sample size for stratum i 
Z   = Value of the statistic z (normal probability density 

function), for  = 0.05 (implying a  95%  confidence level) 
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7.2.   Peta Sebaran Titik Sampling 

 
 

Gambar 10. Peta Sebaran Titik Sampel di Area PT DIL 

7.3.  Anggota Tim Inventarisasi Hutan dan Tugasnya 

Tim inventarisasi terdiri dari tim internal yang berasal dari perwakilan PT. DIL perwakilan 

masyarakat Desa di sekitar PT. DIL dan tim eksternal yang berasal dari PT PKH. Tim internal bertugas 

sebagai perintis dalam kegiatan inventarisasi hutan. Tim eksternal terdiri dari satu orang ketua tim yang 

merupakan ahli remote sensing dan GIS dan satu orang ahli biodiversitas dan analisis karbon. Ketua tim 

bertugas menyusun rencana pengambilan plot sampling, menganalisis luasan, patch analysis, dan seluruh 

informasi yang dibutuhkan terkait dengan kajian Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock).  

Sigit Budhi Setyanto 

Sigit menyelesaikan gelar Sarjana Pertanian Jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas 

Negeri Jember dan berpengalaman dalam ‘Tobacco Growers Communities Development’ sejak tahun 1990 

salah satunya untuk Philip Morris Inc. produsen rokok Marlboro. Sejak 2004 aktif sebagai auditor untuk 

CAFÉ Practice Program di Indonesia dan Papua New Guinea selain sebagai Agriculture Marketing Specialist 

pada NGO International untuk program Rural Agro-enterprise Development (RAeD). Mendapat pelatihan 

nasional dan internasional untuk Sustainable Organic, SCS-Starbucks CAFÉ Practice, Rainforest Alliance 

untuk Sustainable Agriculture, Forest Management and Chain of Custody serta dari DOEN untuk 

Roundtable Sustainable Palm Oil dan International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) dari 
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program Winrock Int’l. Sampai saat ini telah melakukan beberapa Identifikasi antara lain “Study Ekonomi 

Sosial Kelapa Sawit, Social Impact Assessment,Social & Environmental Impact Assessmentdan High 

Conservation Value Assessment untuk beberapa perusahaan kelapa sawit di Indonesia, Malaysia dan 

Papua Nugini serta perusahaan hutan tanaman di Indonesia. Di tahun 2010 mendapat akreditasi dari RSPO 

sebagai Approved NKT Assessor - Discipline Specialist untuk Identifikasi NKT 5 dan 6 di perkebunan kelapa 

sawit, HTI dan HPH dan pada tahun 2015, memperolah Provisional License ALS di NKTRN.  Kontak: 

sigit.setyanto@gmail.com. 

Adis Hendriatna  

Adis memperoleh gelar sarjana (S1) dari Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, 

Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor  pada tahun 2013. Sebagai specialist GIS yang aktif dalam 

bidang konservasi berpengalaman sebagai analis, perencanaan spasial maupun peneliti dibidang 

konservasi baik ekologi maupun monitoring biodiversity dibeberapa Lembaga. Aktif dalam hal 

pendampingan dalam pemetaan partisipatif tataguna lahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

sebagai pendamping dibidang GIS. Selain GIS bidang penginderaan jauh merupakan hal yang menjadi 

specialist lainnya. Sebagai latar belakang yang kuat sebagai analisis pengideraan jauh di beberapa proyek 

citra satelit resolusi rendah hingga tinggi akan menjadi pengalaman yang kuat dalam analisis penutupan 

lahan. Pernah bekerja di PT Wahana Visi Indonesia, ICRAF, dan The Nature Conservation sebagai GIS 

Koordinator. 

Riyanda Yusfidiyaga 

Riyanda dilahirkan di Lampung 25 tahun yang lalu. Pendidikan sekolah dasar (SD) sampai sekolah 

lanjutan tingka atas dilalui di Lampung. Tahun 2011, Riyanda berkuliah di Kota Bogor, yaitu di Institut 

Pertanian Bogor dan Pendidikan sarjananya dihabiskan di Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan 

Ekowisata,, Fakultas Kehutanan-IPB sampai Tahun 2016. Selama masa perkuliahan, riyanda aktif dalam 

berbagai organisasi dan kegiatan di Fakultas Kehutanan-IPB, diantarana RIMPALA (Rimbawan Pecinta 

Alam) dan HIMAKOVA (Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata). Beberapa 

kegiatan skala Nasional yang pernah diikuti Burhan diantaranya adalah ikut serta dalam Merapi Expedition 

di Taman Nasional Gunug Merapi (2012), mengikuti sekolah dasar penelusuran goa oleh Acintiacunyata 

Speleolagi Club (ASC) di Yogyakarta pada tahun 2013, dan ikut dalam Expedition Tanah seribu Pulau di 

taman NAsiaonal Aketajawe Lolobata pada tahun 2015. Saat ini Riyanda bekerja sebagai freelance di 

lembaga konsultan PT.Remark Asia sebagai HCS assessor. 

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

Plot yang digunakan dalam kajian Stok Karbon Tinggi pada PT DIL berupa plot lingkaran yang 

terdiri dari plot kecil berukuran 100 m2 dan plot besar berukuran 500 m2 (Gambar 8 Penempatan sampling 

dilakukan dengan membuat lintasan transek yang terdiri dari 2 sampai 3 plot. Jenis tumbuhan yang diukur 

adalah jenis tumbuhan yang memiliki diameter setinggi dada (DBH) lebih dari atau sama dengan 5 cm. 

Pengukuran jenis tumbuhan yang diukur dalam plot kecil dalam ukuran 100 m2 adalah tumbuhan yang 

memiliki diameter 5 – 14,9 cm, sedangkan jenis tumbuhab yang diukur dalam plot besar dalam ukuran 

500 m2 adalah tumbuhan berdiameter lebih dari atau sama dengan 15 cm. 

mailto:sigit.setyanto@gmail.com
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Gambar 11. Bentuk Plot sampling di lapangan 

 

 
Gambar 12. Pengukuran diameter pohon setinggi dada (DBH) 

7.5.  Metodologi yang Digunakan untuk Perhitungan Karbon 

Metodologi yang digunakan dalam perhitungan karbon adalah metode non destructive sampling atau 

metode analisis karbon tanpa pemanenan. Dalam prakteknya, pengukuran karbon dilakukan melalui 

pengukuran diameter batang pohon. Diameter yang dimaksud adalah diameter setinggi dada orang 
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dewasa atau diameter breast high (DBH). Nilai DBH yang telah diukur kemudian dimasukkan ke dalam 

persamaan allometrik yang sebelumnya sudah diperoleh pada saat kajian desk study sebelum 

dilakukannya assessment di lapangan. Persamaan allometrik yang digunakan merupakan persamaan 

allometrik untuk menduga biomassa. Selanjutnya, nilai biomassa yang diperoleh dikonversi menjadi nilai 

massa karbon atau simpanan karbon (karbon tersimpan) yang terdapat dalam vegetasi. 

 

7.6.   Dokumentasi Setiap Kelas Vegetasi 

A. Hutan Kerapatan Tinggi (HK3) 

 
 

Kanopi Bawah 

  

Utara Timur 

  

Selatan Barat 

Gambar 13 Dokumentasi Kelas Vegetasi Hutan Kerapatan Tinggi 
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B. Hutan Kerapatan Sedang (HK2) 

 
 

Kanopi Bawah 

  

Utara Timur 

  

Selatan Barat 

Gambar 2 Dokumentasi Kelas Vegetasi Hutan Kerapatan Sedang 

 

C. Hutan Kerapatan Rendah (HK3) 

  

Kanopi Bawah 
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Gambar 3 Dokumentasi Kelas Vegetasi Hutan Kerapatan Rendah 

 

D. Hutan Regenerasi Muda (HRM) 

  

Kanopi Bawah 

  

Utara Timur 
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Barat Selatan 

Gambar 16. Dokumen Kelas Vegetasi Hutan Regenerasi Muda 

E. Semak/Belukar Muda 

  

Kanopi Bawah 

  

Utara Timur 

  

Barat Selatan 

Gambar 4 Dokumen Kelas Vegetasi Semak/Belukar Muda 
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F. Lahan Terbuka 

  

Kanopi Bawah 

  

Utara Timur 

  

Barat Selatan 

Gambar 5 Dokumentasi Kelas Vegetasi Lahan Terbuka 

 

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

Setelah data DBH diperoleh beserta jumlah vegetasi dalam setiap plot, selanjutnya dilakukan 

penghitungan nilai batang tiap hektar. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

𝑩𝒂𝒕𝒂𝒏𝒈 𝒑𝒆𝒓 𝒉𝒆𝒌𝒕𝒂𝒓 =  
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑷𝒐𝒉𝒐𝒏 𝒅𝒂𝒍𝒂𝒎 𝑷𝒍𝒐𝒕

𝑼𝒌𝒖𝒓𝒂𝒏 𝑷𝒍𝒐𝒕 (𝒉𝒂)
 

Nilai DBH dari vegetasi yang diukur di lapangan kemudian digunakan untuk menghitung nilai karbon pada 

masing-masing vegetasi. Nilai karbon tiap vegetasi selanjutnya dijumlahkan sehingga didapat nilai karbon 

per plot. Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan nilai treshhold sebagai masukan dalam 

pengklasifikasian kelas vegetasi. Pendekatan yang digunakan adalah dengan persamaan alometrik untuk 

menduga nilai biomassa tiap jenis vegetasi. Setiap jenis akan menggunakan satu rumus alometrik 

tersendiri. Namun jika tidak memungkinkan atau belum ditemukan persamaan alometrik untuk jenis 

tertentu, maka rumus persamaan alometrik yang digunakan adalah rumus umum yang dikeluarkan oleh 

Katterings et al.(2001), yaitu sebagai berikut: 
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𝐁 (𝐓𝐨𝐧) = 𝟎, 𝟏𝟏 𝐱 𝛒 𝐱 , (𝐃𝐁𝐇)𝟐,𝟔𝟐  

Penggunaan rumus tersebut turut mempertimbangkan kesesuaiannya terhadap tipe hutan sekunder di 

daerah tropis. Beberapa penelitian sudah membandingkan rumus Katterings et al.(2001) dengan 

persamaan alometrik umum lainnya. Hasil penelitian ICRAF menyatakan bahwa rumus Katterings, Chave, 

Brown dan Basuki memberikan nilai simpanan karbon yang tidak berbeda nyata sampai batas diameter 

100 cm. beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan persamaan alometrik adalah berat 

jenis kayu. Berat jenis kayu dapat dilihat pada basis data kekerasan kayu yang dikeluarkan oleh Pusat 

Agroforestri Dunia (World Agroforestry Centre – WAC). Jika hanya genus yang diketahui, maka kekerasan 

kayu atau jenis kayu yang digunakan adalah nilai rata-rata di tingkat genus tersebut. Jika tidak 

teridentifikasi maka digunakan nilai standar 0,55 ton/m³ untuk spesies pohon tropis dan 0,247 ton/m³ 

untuk palem (IPCC 2006). Setelah diketaui nilai biomassanya, nilai stok karbon dihitung berdasarkan 

persamaan yang dikeluarkan oleh IPCC yaitu: 

𝐂 (𝐓𝐨𝐧) = 𝟎, 𝟒𝟕 𝐱 𝐁𝐢𝐨𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚 

Kemudian dilanjutkan perhitungannya menjadi nilai karbon per hektar dengan rumus: 

𝐂 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 (𝐓𝐨𝐧 𝐡𝐚) =  
∑ 𝐊𝐚𝐫𝐛𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐡𝐨𝐧

𝐔𝐤𝐮𝐫𝐚𝐧 𝐩𝐥𝐨𝐭 (𝐡𝐚)
⁄  

7.8.  Ikhtisar Analisis Statistik dari Hasil Analisis Simpanan Karbon Setiap Kelas Vegetasi 

Tabel 10. Hasil Analisis Simpanan Karbon Setiap Kelas Vegetasi 

Land cover class 
Number 
of Plots 

Stems 
per 

hectare 

Basal 
Area 

Average 
Carbon 
Stocks 

Standard 
error of 

the 
mean 

Confidence limits 
(90%) 

Lower Upper 

HDF 10 826.00 28.93 214.69 8.36 199.36 230.02 

MDF 13 1067.69 18.25 105.44 3.92 98.45 112.43 

LDF 6 1020.00 15.55 82.96 1.92 79.09 86.83 

YRF 14 1013.85 13.27 59.36 2.63 54.70 64.03 

S 5 1384.00 13.77 25.76 3.99 17.24 34.27 

OL 13 933.33 3.35 0.57 0.31 0.02 1.12 

Agroforesry 15 990.67 12.68 45.43 8.90 29.76 61.10 

 

Hasil inventarisasi simpanan Karbon di PT DIL telah dilakukan pengambilan sampling sebanyak 76 

plot sampling yang terdiri dari 10 plot sampling Hutan Kerapatan Tinggi (HDF), 13 plot sampling Hutan 

Kerapatan sedang (MDF), 6 plot sampling Hutan Kerapatan Rendah (LDF), 14 plot Hutan Regenerasi Muda 

(YRF), 5 plot Belukar Muda (S), 13 plot Lahan Terbuka, dan 15 Plot Agroforestry. Nilai rata-rata Karbon 

pada kelas tutupan lahan HDF yakni 214.69 Ton C dengan nilai kerapatan batang rata-rata sebanyak 826 

batang per ha. Nilai rata-rata Karbon pada kelas tutupan lahan MDF yakni 105.44 Ton C dengan nilai 

kerapatan batang rata- rata sebanyak 1067.69 batang per ha.Nilai rata-rata Karbon pada kelas tutupan 
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lahan LDF yakni 82.96 Ton C dengan nilai kerapatan batang rata- rata sebanyak 1020 batang per ha. Nilai 

rata-rata Karbon pada kelas tutupan lahan YRF yakni 59.36 Ton C dengan nilai kerapatan batang rata-rata 

sebanyak 1013.85 batang per ha. Nilai karbon pada kelas tutupan lahan S yakni 25.76 Ton C dengan nilai 

kerapatan batang rata-rata sebesar 1384 batang per ha. Kerapatan batang per hektar tertinggi adalah 

Belukar Muda (S) karena memiliki jumlah pohon dan tiang yang padat, sedangkan Hutan Kerapatan Tinggi 

(HDF) memiliki kerapatan yang lebih kecil karena jumlah tegakan lebih sedikit dari belukar muda namun 

memiliki stok karbon yang lebih besar.  

Sebanyak 43 sampel plot Perhitungan Tabel anova menunjukan terdapat perbedaan signifikan antara lima 

strata Hight Density Forest (HDF), Medium Density Forest (MDF), Low Density Forest (LDF), Young 

Regeneration Forest (YRF) dan Scrub (S).  

Tabel 11. Hasil Analisis Varian 

Analyse of variance 

Source ss df MS f F_90%CL signif diff 

Model 183698.6 4 45924.64 190.1318 2.0804 yes 

Error 10386.27 43 241.5411       

Total 194084.8 47         

 

Tabel 12. Hasil Uji Scheffe Pairwise 

Schefee's test result           

Pairwise differences between sample 
means 

          

Type HDF MDF LDF YRF S 

HDF   109.24523 131.7277 155.3246 188.93 

MDF     22.48244 46.07934 79.68477 

LDF       23.5969 57.20233 

YRF         33.60543 

S           

Scheffe comparison value           

Type HDF MDF LDF YRF S 

HDF   18.857736 23.15164 18.5626 24.55602 

MDF     22.12722 14.99759 23.59266 

LDF       21.87624 27.1477 

YRF         23.35743 

S           

Signifficant differences           

Type HDF MDF LDF YRF S 

HDF   Yes Yes Yes Yes 
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Schefee's test result           

Pairwise differences between sample 
means 

          

MDF     Yes Yes Yes 

LDF       Yes Yes 

YRF         Yes 

S           

 

Untuk menentukan apakah ada perbedaan nyata antara tutupan lahan di areal kajian, digunakan 

Scheffe’s Pairwise Multiple Comparison. Tutupan lahan Agri dikeluarkan mempertimbangkan tidak 

adanya nilai karbon yang diambil pada tutupan lahan tersebut. Perbandingan tersebut menunjukan 

bahwa Ketiga tutupan lahan yang dibandingkan memiliki perbedaan nyata. Analisis menyatakan bahwa 

ada perbedaan nyata antara HDF-MDF, HDF-LDF, HDF-YRF, HDF-S, MDF-LDF, MDF-YRF, MDF-S, LDF-YRF, 

LDF-S dan YRF-S berdasarkan nilai rata–rata karbon masing-masing tutupan lahan. 

 

7.9.  Hasil Inventarisasi Hutan 

Tabel 13. Hasil Inventariisasi Hutan 

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, 

indikator kedewasaan, dll. 
(ton 

C/ha) 

Hutan 
Kerapatan 
Tinggi 

230.02 

Daerah yang memiliki tutupan lahan Hutan Kerapan Tinggi memiliki diameter 
rata-rata untuk tiang 10 cm dan pohon 32cm. Pada Hutan Kerapadan Tinggi di 
dapatkan hasil rata-rata Kerapan tegakan sebasar 826 batang/ha deangan 
Kerapatan tingkat tiang sebesar 610 batang/ha dan kerapatan pohon sebsar 
246.00 batang/ha. Tumbuhan yang mendominasi di tingkat tiang adalah jenis 
Jambu hutan (Syzygium sp.) dan Mahang (Macaranga pruinosa). sedangkan 
pada tingkat pohon tumbuhan yang mendominasi adalah Jambu hutan 
(Syzygium sp.) dan Meranti (Shorea sp.). 

Hutan 
Kerapatan 
Sedang 

112.43 

Daerah yang memiliki tutupan lahan Hutan Kerapan Sedang memiliki diameter 
rata-rata untuk tiang 9 cm dan pohon 25 cm. Sedangkan untuk Kerapatan 
tingkat tiang sebesar 838.46 batang/ha dan untuk kerapatan pohon sebsar 
229.23 batang/ha. Tumbuhan yang mendominasi di tingkat tiang dan pohon 
adalah jenis Tapis (Polyanthia sp.). 

Hutan 
Kerapatan 
Rendah 

86.83 

Hutan Kerapan Rendah memiliki dbh rata - rata tiang 9 cm dan pohon 24 cm. 
Dengan Kerapatan untuk tingkat Tiang sebesar 833.33 batang/ha dan untuk 
kerapan tingkat pohon sebesar 186.67 batang/ha. Tumbuhan yang 
mendominasi adalah jenis Mahang (Macaranga pruinosa) dan Jambu hutan 
(Syzygium sp.) untuk tingkat tian dan jenis Mahang (Macaranga pruinosa) untuk 
tingkat pohon. 
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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, 

indikator kedewasaan, dll. 
(ton 

C/ha) 

Hutan 
Regenerasi 
Muda 

64.03 

Hutan Regenerasi Muda memiliki dbh rata - rata tiang 10 cm dan pohon 23 cm. 
Sedangkan untuk Kerapatan tingkat Tiang  sebesar 800.00 batang/ha dan untuk 
kerapan tingkat pohon sebesar 158.57 batang/ha. Tumbuhan yang 
mendominasi untuk tingkat tiang  dan untuk tingkat pohon adalah jenis Mahang 
(Macaranga pruinosa). 

Belukar 34.27 

Belukar muda lantai vegetasi yang padat ditumbuhi tumbuhan bawah, semak, 
pancang.dan tiang DBH rata - rata tiang yaitu 11 cm dan pohon 19 cm. Memiliki 
kerapatan pada tingkat tiang sebesar 959.09 batang/ha dengan dominasi tiang 
jenis Pelangas (Aporoso aurita) dan jenis Mahang (Macaranga pruinosa). 
Sedangkan untuk pohon memiliki kerapadan sebasar 85 batang/ha dengan jenis 
Tapis (Polyanthia sp.) yang banyak mendominasi. 

Lahan 
Terbuka 

1.12 
Berupa hamparan lahan terbuka (badan jalan, area terbuka, area perkantoran) 
maupun area dengan dominasi rerumputan, tumbuhan bawah, semai dan 
pancang. Beberapa kondisi ditemukan tiang dalam jumlah yang sangat sedikit. 

 

Untuk menentukan apakah ada perbedaan nyata antara tutupan lahan di areal kajian, digunakan Scheffe’s 

Pairwise Multiple Comparison. Tutupan lahan Agri dikeluarkan mempertimbangkan tidak adanya nilai 

karbon yang diambil pada tutupan lahan tersebut. Perbandingan tersebut menunjukan bahwa Ketiga 

tutupan lahan yang dibandingkan memiliki perbedaan nyata. Analisis menyatakan bahwa ada perbedaan 

nyata antara LDF- YRF, LDF-S dan YRF-S berdasarkan nilai rata–rata karbon masing-masing tutupan lahan. 
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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 19.  Peta kelas vegetasi SKT final
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9. Hasil Patch Analysis  

9.1.  Hasil dan (Decision Tree) (termasuk pre-RBA and hasil RBA) 

Tabel 14. Perhitungan Patch Analysis Area Stok Karbon Tinggi  

ID 
Core 
Size 

Connectivity Patch Class Risk Assesment HCV Connectivity Landscape class Recommendation Ha 

0 LPP 
Connect to 
HPP 

Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 1.98 

1 LPP 
Connect to 
HPP 

Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 1.16 

2 LPP 
Connect to 
HPP 

Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 2.41 

3 LPP 
Connect to 
HPP 

Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 0.79 

4 LPP 
Connect to 
HPP 

Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 2.74 

5 LPP 
Connect to 
HPP 

Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 15.83 

6 LPP 
Connect to 
HPP 

Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 1.71 

8 LPP 
Connect to 
HPP 

Pre RBA and RBA 
Check     

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 7.02 

9 LPP 
Connect to 
HPP 

Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 0.28 

10 LPP 
Connect to 
HPP 

Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 0.44 

12 LPP 
Connect to 
HPP 

Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 0.68 

13 LPP 
Connect to 
HPP 

Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 3.86 

14 LPP 
Connect to 
HPP 

Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 7.83 

15 LPP 
Connect to 
HPP 

Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 0.08 
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16 LPP 
Connect to 
HPP 

Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 11.68 

17 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 0.60 

18 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 1.05 

19 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 0.54 

20 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 0.40 

24 LPP 
Connect to 
HPP 

Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 0.03 

25 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 0.99 

26 LPP 
Connect to 
HPP 

Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 0.04 

27 LPP 
Connect to 
HPP 

Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 0.13 

32 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 2.16 

33 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 0.04 

34 LPP 
Connect to 
HPP 

Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 2.23 

38 MPP     
High Risk with 
forest >10 ha   

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 87.38 

42 HPP 
Connect to 
HPP 

Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 1620.32 

43 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 2.86 

47 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 0.44 

48 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 0.08 

55 MPP 
Connect to 
HPP   

High Risk with 
forest >10 ha 

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 319.82 
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69 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 2.12 

71 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 2.59 

74 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check   

HCV 1-4 buffer 200m 
connectivity 

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 9.61 

96 MPP     
High Risk with 
forest >10 ha   

Low forest cover 
(26%) Indicative conserve 1.25 

7 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check     

Low forest cover 
(26%) Indicative develop 0.96 

11 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check     

Low forest cover 
(26%) Indicative develop 0.68 

21 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check     

Low forest cover 
(26%) Indicative develop 2.90 

22 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check     

Low forest cover 
(26%) Indicative develop 1.69 

23 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check     

Low forest cover 
(26%) Indicative develop 0.06 

28 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check     

Low forest cover 
(26%) Indicative develop 0.12 

29 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check     

Low forest cover 
(26%) Indicative develop 0.01 

30 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check     

Low forest cover 
(26%) Indicative develop 2.48 

31 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check     

Low forest cover 
(26%) Indicative develop 0.04 

35 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check     

Low forest cover 
(26%) Indicative develop 0.12 

36 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check     

Low forest cover 
(26%) Indicative develop 0.11 

37 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check     

Low forest cover 
(26%) Indicative develop 19.36 

39 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check     

Low forest cover 
(26%) Indicative develop 0.48 

40 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check     

Low forest cover 
(26%) Indicative develop 0.52 
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41 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check     

Low forest cover 
(26%) Indicative develop 0.74 

44 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check     

Low forest cover 
(26%) Indicative develop 0.08 

45 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check     

Low forest cover 
(26%) Indicative develop 0.04 

46 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check     

Low forest cover 
(26%) Indicative develop 0.12 

49 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check     

Low forest cover 
(26%) Indicative develop 0.12 

50 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check     

Low forest cover 
(26%) Indicative develop 0.03 

51 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check     

Low forest cover 
(26%) Indicative develop 0.04 

52 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check     

Low forest cover 
(26%) Indicative develop 0.20 

53 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check     

Low forest cover 
(26%) Indicative develop 5.63 

54 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check     

Low forest cover 
(26%) Indicative develop 0.37 

56 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check     

Low forest cover 
(26%) Indicative develop 2.10 

57 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check     

Low forest cover 
(26%) Indicative develop 1.93 

58 LPP   
Pre RBA and RBA 
Check     

Low forest cover 
(26%) Indicative develop 0.04 

Total Indicative Conserve 2,113.15 

Total Indicative Develop 211.59 
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9.2.  Komentar Mengenai Hasil (Decision Tree) 

Tutupan lahan yang teridentifikasi sebagai hutan kerapatan dan hutan regenerasi muda di areal 

kajian PT DIL selanjutnya dilakukan patch analisis berdasarkan decision tree pada toolkitHCS versi 2.0. 

Tahap pertama dan kedua, hutan kerapatan  dan hutan regenerasi muda dipisahkan dari kategori tutupan 

lahan lain kemudian dilakukan penggabungan (merge). Tahap keempat, areal yang sudah digabungkan 

kemudian di buffer -100 meter atau buffer 100 meter   untuk mencari inti patch yang berpotensi sebagai 

high priority patch (HPP), medium priority patch (MPP) dan low priority patch (LPP). 

Area yang memiliki luas >100ha dikategorikan sebagai high priority patch dan termasuk area yang 

akan dikonservasi. Kemudian, dilakukan analisis terhadap patch yang memiliki luas 10-100 ha termasuk 

medium priority patch dan areal dengan core <10 ha termasuk low priority patch. Di areal PT DIL tidak 

ditemukan HPP, namun ditemukan beberapa patch sebagai MPP dan LPP. 

Proses selanjutnya adalah mengidentifikasi patch yang terkoneksi diantara high priority patch. 

Jika terdapat patch yang terhubung dengan HPP, maka dikategorikan sebagai indikatif konservasi. Namun, 

dikarenakan tidak ditemukan HPP di areal PT DIL, maka proses ini dilanjutkan ke tahap berikutnya. 

Langkah selanjutnya adalah memisahkan antara hutan dengan hutan regenerasi muda. Setelah itu, 

analisis ancaman (risk assessment) pada areal medium priority patch. Data yang digunakan untuk analisis 

risk assessment yaitu pemukiman, jalan dan sungai dimana jalan dan sungai di buffer 1 kilometer 

sedangkan pemukiman dibuffer 2 kilometer. Areal MPP yang masuk ke dalam buffer tersebut 

diaktegorikan sebagai high risk dengan catatan MPP dengan hutan >10 ha akan dilakukan mitigasi dan 

indikatif konservasi, sedangkan MPP with no forest dan low priority patch (LPP), dimasukkan ke dalam 

katergori Pre RBA dan RBA check. Data yang digunakan selanjutnya untuk patch analisis adalah data HCV 

yang dibuffer sebesar 200 m untuk mengidentifikasi patch kecil yang berpotensi konservasi.  

Areal yang masih memiliki kondisi vegetasi baik umumnya berada di wilayah perbukitan dan 

sempadan sungai. RBA tidak dilakukan karena seluruh area yang teridentifikasi sebagai  areal SKT 

bertampalan dangan areal NKT yang sebelumnya sudah dilakukan kajian terkait dengan informasi 

keanekaragaman hayati. Beberapa daerah teridentifikasi HCV digunakan sebagai habitat satwa liar dan 

koridor untuk spesies yang ada di dalamnya. 

 

10.  Rencana Penggunaan Lahan Indikatif (Land Use Indicative)  

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

Rencana penggunaan lahan akhir dirancang untuk mengintegrasikan konservasi HCV dan HCS 

dengan mempertimbangkan aspek sosial masyarakat dan tatanan landskap. Hasil integrasi kawasan 

tersebut perlu dikomunikasikan kembali dengan masyarakat sekitar, verifikasi dan final penggunaan lahan 

akhir (ICLUP) perlu dilakukan bersama dengan masyarakat. Kegiatan tersebut akan menegaskan kembali 

bahwa penggunaan lahan di kawasan konservasi dan pembangunan yang direncanakan akan mematuhi 

rencana pengelolaan perusahaan, rencana FPIC masyarakat, dan sejalan dengan program pembangunan 

pemerintah daerah. Proses tersebut akan dipandu oleh GPS untuk mengulangi rencana tata guna lahan, 

kawasan konservasi, dan untuk menandai batas-batas kawasan konservasi, sehingga  pendekatan ini akan 

menciptakan hubungan yang solid antara HCV, HCS dan sosial.  
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10.2.  Peta SKT Final 

 

Gambar 20. Peta SKT Final PT DIL 

10.3.  Itkhisar Kegiatan Pengelolaan Dan Pemantauan Konservasi Hutan Untuk Dimasukkan Dalam 

Rencana Konservasi Dan Pengembangan (Penggunaan Lahan) 

Untuk menyelesaikan proses analisis patch hutan SKT, proses kuncinya adalah menyesuaikan 
desain kawasan konservasi melalui penyederhanaan batas dan proses “give and take”. Proses ini 
melibatkan pengisian (infill) dan restorasi kawasan yang meningkatkan bentuk, ukuran, kawasan inti dan 
konektivitas kawasan konservasi yang diusulkan, untuk  dikembangkan guna memaksimalkan ukuran, 
bentuk dan konfigurasi kawasan untuk pengembangan potensial. Proses “give and take” ini juga 
dimaksudkan untuk efektivitas pelaksanaan Integrated Conservation Land Use Planning (ICLUP).  Areal 
yang akan dilakukan “give and take” secara luas Kawasan, dapat dilihat pada table dan gambar berikut. 

Tabel 15. Usulan area konservasi dan pengembangan 

No Area Give and Take Luas (ha) 

1 Area yang di - “give” untuk menjadi kawasan HCS  296.61 

2 Area yang di- “take” untuk dapat dikembangkan  178.35 
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Total area yang di-“give” lebih besar daripada yang di-“take” sehingga sesungguhnya manajemen 
perusahaan tidak mengorbankan area SKT namun sebaliknya menambah luasannya, dan untuk 
pengelolaannya menjadi lebih mudah dan bersatu dengan area NKT yang sudah ditentukan sebelumnya. 
Area yang di-“take” adalah patch –patch yang kecil dan tidak mengandung nilai biodiversity serta sudah 
terfragment dan tidak terkoneksi sehingga layak untuk dikembangkan dan juga mempertimbangkan blok 
tanaman yang sudah terbangun, sehingga factor kekompakan baik di blok tanama dan area konservasi 
menjadi pertimbangan penting.  

 

Gambar 21. Area tukar menukar Patch untuk proses “Give and Take” 

Terdapat satu polygon area di sebelah timur yang terpisah dari area konsesi yang lebih besar. Area ini 

meski berada dalam HGU perusahaan PT DIL, namun secara factual tidak di bawah  pengelolaan 

manajemen perusahaan, melainkan sudah diduduki dan dikelola masyarakat, sehingga tidak dimasukkan 

dalam proses “give and take”. 

Berdasarkan proses tersebut, maka dapat dideliniasikan suatu area ICLUP PT DIL yang merupakan 

integrase area NKT dan SKT. Area ini diusulkan untuk tidak dikembangkan  (no go area). Kawasan konservsi 

integrase NKT dan SKT dapat dilihat pada Gambar 22 dan luasannya pada Tabel 16. 
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Gambar 22. Peta Integrasi Kawasan Konservasi (no go area) 

Tabel 15. Usulan area konservasi ICLUP 

No Usulan Area Konservasi  Luas (ha) 

1 Kawasan konservasi yang diusulkan (no go area) merupakan  NKT 2893.46 

2 Kawasan konservasi yang diusulkan (no go area) merupakan SKT (HCS) 2320.65 

 

 

Beberapa kegiaan yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan ICLUP dan pengelolaan serta 

pemantauan diantaranya : 

• Perlunya penyelesaian terkait pembebasan lahan serta kelengkapan data terkait peta kepemilikan 

lahan guna mempermudah dalam proses give and take. 

• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat setempat yang tinggal di sekitar 

PT DIL terkait areal konservasi yang di kategorikan sebagai areal NKT dan SKT 

• Perusahaan perlu melakukan verifikasi areal SKT kepada masyarakat untuk rencana koservasi 

dan pengembangan penggunaan lahan 
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• Peran dan tanggung jawab pengelolaan arean NKT dan SKT perlu dilakukan bersama masyarakat 

dalam pengelolaannya 

• Perlunya pemasangan papan interpretasi areal NKT dan SKT 

• Bekerja sama dengan LSM sekitar terkait pemantauan spesies atau areal yang dilindungi 

 

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

dapat diselesaikan 

Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan agar proses perencanaan konsevasi bisa dilakukan beriringan 

dengan kegiatan pembangunan diantaranya: 

1. Verifikasi dan konsultasi publik hasil pemetaan partisipatif serta hasil dari penilaian SKT dengan 

masyarakat di masing-masing desa untuk penyusunan landuse planning 

2. Pembebasan lahan masyarakat oleh perusahaan 

3. Monitoring berkala di areal NKT dan SKT 

4. Pembuatan papan informasi terkait SKT 

5. Pembuatan papan larangan perambahan hutan 


