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1. Deskripsi Kegiatan
1.1.

Lokasi dan Ukuran Area Kajian

Kajian Stok Karbon Tinggi (SKT) dilaksanakan di PT Lestari Abadi Perkasa (PT LAP) yang terletak di
koordinat 110°36'39 " BT 1°44'33 "LS. PT LAP berbatasan dengan Desa Aur Gading, Batu Tajam,
Pengatapan Raya, Natai Panjang, Tanjung Beulang, Tumbang Titi, Pebihingan, Sepuring Indah, Kerta Baru,
Batu Mas, Cegolak, Pateh Benteng dan Desa Betenung, Kecamatan Tumbang Titi, Kecamatan Pemahan,
dan Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. PT LAP terdiri dari 2 izin
lokasi yang pertama dengan luasan ±12,830 ha (lokasi 1) dan yang kedua dengan luasan ±1,140 ha (lokasi
2). Laporan ini juga mengkaji wilayah sekitarnya (landskap). Sebagai bagian dari CSR program PT LAP akan
mengembangkan kebun kemitraan baik KAS Desa maupun KPPA yang berada disekitar PT LAP.

Gambar 1. Peta Lokasi PT Lestari Abadi Perkasa
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1.2.

Gambaran Tentang Areal Perkebunan yang Diusulkan

Area kajian merupakan area yang sedang dibangun untuk perkebunan kelapa sawit, dimana pada izin
lokasi PT LAP seluas ±12,830 (lokasi 1) ha telah dilakukan penilaian NKT dan SIA pada November 2010
(laporan April 2011) dan NPP yang telah disetujui oleh RSPO pada tahun 2012. Pada area izin lokasi
tambahan PT LAP seluas ±1,140 ha (lokasi 2). PT LAP juga akan mengembangkan kebun KAS Desa dan
KKPA di area sekitar PT LAP sampai saat ini belum ada kegiatan pembangunan apapun. Kajian NKT dan SIA
untuk izin lokasi 2 dilakukan bersamaan dengan kajian SKT ini. Laporan kajian NKT sedang menempuh
proses quality panel HCVRN. PT LAP juga akan melakukan proses NPP untuk penanaman baru pada izin
lokasi tambahan (lokasi 2) PT LAP.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang No. 525/32/DPU-TR tanggal 15 Januari 2010, total luas izin
prinsip PT LAP (lokasi 1) adalah ±13,000 ha. Daerah yang diizinkan dan disetujui pada 10 Februari 2010
oleh Bupati Ketapang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang No. 73 tahun 2010 adalah ±13,000
ha. Perpanjangan atas izin lokasi tersebut adalah izin lokasi No. 145/PEM/2013 tanggal 8 Maret 2013
seluas ±12,830 ha. Berdasarkan kajian AMDAL yang sudah disetujui oleh Komisi AMDAL Provinsi
Kalimantan Barat No. 92/BLHD/2012 tanggal pada 12 Januari 2012 dan Izin Kelayakan Lingkungan telah
disetujui oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat (Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat)
No.
92 /BLHD/2012 tanggal 12 Januari 2012. Kemudian legalitas operasional lainnya berupa Izin Usaha
Perkebunan telah disetujui oleh SK Bupati Ketapang Nomor: 663/DISBUN-D/2016 tanggal 11 November
2016 dengan total luasan sebesar ±12,919 ha.
PT LAP (lokasi 2) mendapatkan izin prinsip berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang dengan No.
525/179/DPU-E tanggal 16 Maret 2015, tentang izin prinsip / rekomendasi informasi lahan untuk PT LAP
dengan luasan ±1,140 ha. Kemudian Keputusan Bupati Ketapang No. 417/PEM/2015 tanggal 4 Juni 2015
tentang izin lokasi rencana perkebunan kelapa sawit PT LAP dengan luas ±1,140 ha. Izin Lingkungan
diterbitkan oleh Bupati Ketapang melalui Surat Keputusan Bupati Ketapang No 120/KLH-B/2016, tanggal
15 Februari 2016 dengan luas ±1,140 ha. Izin Usaha Perkebunan (IUP) diterbitkan oleh bupati Ketapang
melalui Surat Keputusan Bupati Ketapang No. 663/DISBUN-D/2016 (digabung dengan izin lokasi 1). Serta
terdapat rekomendasi persetujuan UKL-UPL dengan luasan ±1,140 ha dengan Nomor: 660.1/2336/KLHBuntuk izin lokasi tambahan PT LAP.
1.3.

Deskripsi Landskap di Sekitarnya

Konteks lanskap PT LAP (lokasi 1, 2) dapat ditinjau dari kondisi geografi, iklim, geologi jenis tanah dan
hidrologinya. Menurut geografinya, PT LAP berada di daerah equator, dimana iklim di wilayah ini
ditentukan oleh pergerakan relatif matahari dengan aktivitas konvektif yang bervariasi di setiap wilayah.
Oleh karena itu, kondisi hujan di areal ini merupakan hujan konvektif dan menyebabkan wilayah ini
mempunyai kondisi iklim basah.
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Berdasarkan dari jenis tanah, seluruh wilayah PT LAP merupakan area dengan jenis tanah mineral (tidak
ditemui area bergambut di seluruh area konsesi PT LAP). Berdasarkan kondisi hidrologinya, PT LAP berada
di dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Pesaguan dan DAS Pawan. Berdasarkan peta Badan Planologi
tahun 2014 kondisi tutupan hutan pada DAS Pesaguan dan DAS Pawan termasuk ke dalam Lanskap dengan
tutupan hutan menengah (30%<X<80% tutupan hutan).
PT LAP berada di dalam kawasan hutan dengan status Areal Penggunaan Lain (APL) menurut SK Menteri
Kehutanan No: 733/Menhut-II/2014. Berdasarkan peta status kawasan hutan, di sekitar PT LAP terdapat
kawasan lindung, beberapa perusahaan kelapa sawit dan hutan alam yang cukup banyak. Selain itu, di
sebelah Timur PT LAP berbatasan langsung dengan kawasan Hutan Produksi Terbatas. Peta status
kawasan sekitar PT LAP disajikan pada Gambar 2.
Lokasi PT LAP bukan merupakan kawasan prioritas keanekaragaman hayati. Hasil overlay antara batas izin
lokasi PT LAP dengan peta-peta pusat keanekaragaman hayati di Kalimantan menunjukkan bahwa area
izin lokasi PT LAP terletak jauh dari area The Hearth of Borneo, Important Bird Area, Endemic Bird Area
dan area Ramsar.
Areal izin lokasi PT LAP merupakan wilayah dengan riwayat penghunian yang panjang.Hampir seluruhnya
merupakan lahan budidaya masyarakat, terutama berupa kebun wanatani karet, wanatani campuran
buah dan kayu, sawah, ladang, belukar, serta tanah bera. Masyarakat desa-desa di sekitar areal
operasional PT LAP mayoritas bermata-pencaharian sebagai petani dan berkebun karet dengan rata-rata
luas kepemilikan ladang sekitar 2 ha/kk. Karet merupakan komoditas utama yang dihasilkan oleh
masyarakat, selain jengkol dan durian yang dipanen pada musim tertentu.
Karet adalah sumber penghasilan utama bagi mayoritas penduduk di sekitar PT LAP. Selain jual beli dengan
uang, masyarakat juga melakukan transaksi barter dengan menukarkan getah karet hasil sadapannya
dengan barang kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut mungkin dilakukan, karena pengumpul getah karet
juga merupakan pedagang kebutuhan pokok. Para petani di daerah ini juga melakukan kegiatan lain selain
berkebun karet. Mereka melakukan kegiatan beternak bebek, babi, ayam atau sapi.
Mayoritas penduduk disekitar izin lokasi PT LAP memiliki latar belakang Suku Dayak, terutama dari Subsuku Dayak Kayong, Gerunggang dan Pesaguan. Selain itu juga terdapat Suku Melayu dan Jawa yang
sebagian merupakan transmigran. Agama mayoritas adalah Katholik, kemudian Islam dan Kristen, serta
sedikit agama lain. Mayoritas pendidikan anak usia sekolah di wilayah PT LAP adalah pada tingkat SD dan
sangat sedikit sekali yang mencapai perguruan tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat
pendidikan penduduk di wilayah PT LAP umumnya rendah.
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1.4.

Peta Situs Lokasi Kajian

Gambar 2. Peta Status Kawasan di sekitar PT LAP

Gambar 3. Peta Lokasi PT LAP di Kalimantan Barat
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1.5.

Data Relevan yang Tersedia

Data relevan yan tersedia:
•
•
•

1.6.

Citra Satelit Landsat 8 OLI tanggal perekaman 3 Agustus 2016, path row 120/61.
Citra Sentinel-2 dengan tanggal perekaman 07 April 2016
Persamaan alometrik Katterings et al. (2001). Katterings 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.
Daftar Laporan/ Penilaian yang Digunakan dalam Penilaian SKT

•

Analisis dan Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilakukan oleh CV Bina Mitra Sejati pada Juli 2010
(lokasi 1).

•

Analisis dan Dampak Lingkungan(AMDAL) yang dilakukan oleh CV Alam Indo Lestari pada
September 2012 (lokasi 1).

•

UKL-UPL yang dilakukan oleh CV Bina Mitra Sejati pada Agustus 2015 (lokasi 2).

•

Laporan Kajian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) PT LAP: ±13,000 ha (lokasi 1) oleh PT Gagas Dinamiga
Aksenta. Luas izin lokasi PT LAP setelah perpanjangan adalah ±12,830 ha.

•

Laporan kajian Dampak Sosail (KDS) PT LAP: ±13,000 ha (lokasi 1) oleh PT Gagas Dinamiga Aksenta.
Luas izin lokasi PT LAP setelah perpanjangan adalah ±12,830 ha.

•

Laporan Kajian Nilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV) PT LAP: ±1,140 ha (lokasi 2) oleh PT Re-mark
Asia. Kajian telah selesai dilakukan pada Maret 2017, dan laporan lengkap telah disubmit ke
HCVRN pada bulan Januari 2018. Saat ini laporan tersebut masih dalam proses quality panel
review.

•

Laporan kajian Dampak Sosial (KDS/SIA) PT LAP: ±1,140 ha (lokasi 2) oleh PT Re-mark Asia, Mei
2017.

•

Laporan survey partisipatif oleh PT Lestari Abadi Perkasa, November 2010.

•

Data Pemetaan Partisipatif oleh PT Lestari Abadi Perkasa, Januari 2016 – Februari 2017.
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2. Tim Penilai SKT Dan Timeline
2.1.

Nama dan Kualifikasi

Tim penilai seluruhnya berasal dari PT. Remark Asia yang berkantor di Bogor. Pada pelaksanaan di
lapangan, kegiatan penilaian SKT dibantu oleh dua orang staff yang berasal dari PT LAP dan sejumlah
fasilitator dari setiap desa yang dikaji untuk kegiatan SKT tersebut. Leader utama untuk kegiatan penilaian
SKT di PT LAP adalah Bapak Cecep Saepulloh (Registered Practitioner) yang bertanggung jawab dalam
seluruh pelaksanaan penilaian baik di lapangan maupun dalam proses analisis data dan penulisan laporan.
Sebagai koordinator lapangan adalah Bapak Adiwijoyo (Registered Practitioner) yang bertanggung jawab
ketika kegiatan di lapangan dilakukan, sekaligus sebagai ahli GIS yang bertanggung jawab dalam seluruh
kegiatan pemetaan termasuk didalamnya adalah analisis tutupan lahan, patch analysis, dan pembuatan
peta. Anggota lainnya adalah Tiara Esti Ardi yang bertanggung jawab dalam melakukan kajian dan analisis
karbon, Armin Agung Mubarok dan Dian Pratiwi yang bertanggung jawab dalam proses pengambilan data
lapangan yang meliputi pengukuran DBH, identifikasi jenis spesies, dan analisis lainnya di lapangan.
Selain tim dari PT. Remark Asia, pelaksanaan kegiatan juga dibantu oleh tim internal dari PT LAP yaitu
Bapak Dendi Wijaya yang bertanggung jawab untuk koordinasi antara tim Re-Mark Asia dengan
manajemen PT LAP dan memastikan ketersediaan logistik serta transportasi. Selain itu, kegiatan juga
dibantu oleh Tim Humas PT LAP yang berperan dalam komunikasi dengan perangkat desa, tokoh adat dan
masyarakat sekitar dan juga sebagai penunjuk arah.
Selain dari pihak perusahaan, masyarakat pun turut membantu dalam kegiatan ini, terdapat 2-3 orang
disetiap desa. Mereka membantu dalam membuka jalan, membantu mendeskripsikan kondisi wilayah
mereka, serta membantu dalam mengidentifikasi jenis spesies terutama spesies-spesies dalam nama
lokalnya. Informasi mengenai anggota tim assessment disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Daftar tim penilai Stok Karbon Tinggi PT LAP
No

Nama

Peran

Keahlian

PT. Remark Asia
1

Cecep Saepulloh

Ketua Tim

Carbon Stock Asessment, HCV Lead Assessor,
Biodiversity, Terlisensi HCS, dan Auditor

2

Adiwijoyo

Remote Sensing

Remote Sensing dan GIS, Terlisensi HCS, Assessor
HCV, Carbon Stock Assessment

3

Tiara Esti Ardi

Anggota

Biodiversity, Carbon Stock Assessment, forest
inventory
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No

Nama

Peran

Keahlian

4

Armin Agung Mubarok

Anggota

Biodiversity, Carbon Stock Assessment, forest
inventory

5

Dian Pratiwi

Anggota

Biodiversity, Carbon Stock Assessment, forest
inventory

PT. Lestari Abadi Perkasa
6

Dendi Wijaya

Perwakilan PT
LAP

Koordinasi, logistik dan transportasi

7

Tim Humas PT LAP

Perwakilan PT
LAP

Sosialisasi dan fasilitator ke setiap desa yang
diassessment

Masyarakat Desa
8

Kepala desa masingmasing desa

Kepala Desa

Melakukan pendampingan dan fasilitasi komunikasi
dengan masyarakat

9

Masyarakat

Pembuka jalan

Melakukan pembukaan jalan, memberikan informasi
mengenai spesies pohon

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) Kegiatan survey partisipatif oleh PT Lestari Abadi Perkasa, November 2010 (lokasi 1).
b) Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV) oleh PT. Gagas Dinamiga Aksenta pada bulan
November 2010 dan laporan selesai pada Bulan April 2011 (lokasi 1).
c) Kajian Dampak Sosial (KDS/SIA) oleh PT. Gagas Dinamiga Aksenta pada bulan November 2010 dan
laporan selesai pada Bulan April 2011 (lokasi 1).
d) Pelaksanaan Pemetaan Partisipatif (lokasi 1 dan 2):
• Sosialisasi Pemetaan Partisipatif : Maret 2016
• Pelatihan Tim Pemetaan Partisipatif : Mei 2016
• Pengambilan data lapangan : Januari - Februari 2017
• Pengolahan data : Maret - Mei 2017
e) Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV) oleh PT. Remark Asia pada bulan Maret 2017 (lokasi
2).
f) Kajian Dampak Sosial (KDS/SIA) oleh PT. Remark Asia pada bulan Maret 2017 (lokasi 2).
g) Penilaian Simpanan Karbon Tinggi (SKT/ HCS) oleh PT. Remark Asia (lokasi 1 dan 2):
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•
•
•
•
•
•

Studi pendahuluan : Februari 2017
Penilaian lapangan : Maret 2017
Pengolahan dan analisis data : April 2017
Patch Analysis dan decision tree : Mei 2017
Pembuatan laporan : Mei – Juli 2017
Internal quality control dan peer review : Juli 2017 (quality control & peer review dilakukan
oleh Tenaga expert Remak Asia yang pengalaman dan kualifikasi dalam bidang perhitungan
karbon, sosial dan GIS, pemeriksaan sudah meliputi subtansi report, FPIC proses, analisis peta,
data perhitungan karbon, excel, dan shapefile).

Kegiatan penilaian SKT dimulai dari persiapan, survei di lapangan (lokasi kajian), analisis data dan
informasi, serta penulisan laporan. Persiapan survei diisi dengan kajian desk study melalui studi literatur
dan analisis lokasi kajian yang meliputi pembuatan peta kerja, penyusunan titik sebaran plot sampling,
sampai penyusunan jadwal dan kegiatan selama di lapangan dan setelah di lapangan. Kegiatan survei
dilakukan selama 12 hari efektif terhitung tanggal 1 Maret 2017 sampai 12 Maret 2017.
Informasi yang diambil selama survei di lapangan adalah kondisi tutupan lahan, penggunaan lahan,
pengukuran nilai diameter setinggi dada/Diameter Breast High (DBH) sebagai parameter untuk penentuan
nilai simpanan karbon, dan identifikasi serta pengamatan biodiversity di lokasi-lokasi plot sampling yang
sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, analisis data dan informasi serta penulisan laporan dilakukan
setelah survei lapangan dilakukan yang meliputi: analisis tutupan lahan dan kerapatan vegetasi setelah
verifikasi di lapangan dilakukan, analisis perhitungan simpanan karbon pada seluruh strata tutupan
vegetasi dan patch analysis sehingga diperoleh informasi akhir berupa area statement yang akan
dikonservasi sebagai area berkarbon tinggi beserta luasannya.
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3. Keterlibatan Masyarakat/ FPIC
3.1. Ikhtisar Keterlibatan Masyarakat, FPIC, Pemetaan Partisipatif
Proses FPIC
Penilaian SKT PT LAP dilakukan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan penerapan konsep
FPIC. Sebelum melakukan penilaian SKT, pada tanggal 16 hingga 18 Maret 2016 manajemen PT LAP
melakukan sosialisasi pengenalan SKT kepada masyarakat di desa-desa sekitar, sekaligus meminta
persetujuan masyarakat terkait pelaksanaan penilaian SKT. Dari hasil pertemuan tersebut, masyarakat
mengerti dan memahami terkait pemetaan partisipatif desa, HCV dan HCS. Selain itu masyarakat juga
setuju untuk membentuk tim pemetaan partisipatif dan mendukung rencana kerja pemetaan partisipatif
dan kegiatan penilaian SKT (Lampiran 2).
Sebagai bagian dari proses FPIC, sebelum melakukan penilaian SKT, tim penilai dari PT. Remark Asia
mendatangi desa-desa yang menjadi lokasi pengambilan titik contoh. Kegiatan ini bertujuan untuk
memberikan informasi awal kepada masyarakat terkait detail kegiatan penilaian SKT serta meminta
persetujuan untuk melakukan kegiatan penilaian SKT disetiap desa. Proses ini dilakukan untuk
meminimalisir terjadinya kesalahpahaman masyarakat selama proses penilaian SKT.
Keterlibatan dan partisipasi masyarakat menjadi point penting dalam kegiatan penilaian SKT ini karena di
masa yang akan datang areal-areal yang menjadi lokasi-lokasi terindikasi SKT akan melibatkan masyarakat
dalam kegiatan pengelolaan dan monitoringnya. Bukti-bukti kegiatan sosialisasi SKT dapat dilihat pada
Lampiran 1. Dalam proses FPIC lebih luas yang berhubungan dengan akuisisi lahan, PT LAP
mengikutsertakan juga masyarakat dalam kegiatannya 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.
Proses FPIC yang sudah dilakukan oleh PT LAP dilakukan berdasarkan persyaratan Persetujuan Atas Dasar
Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Free Prior and Informed Consent - FPIC). Dalam prosesnya, seluruh
tahapan FPIC sudah dilakukan di PT LAP. Hubungan antara proses FPIC akuisisi lahan dengan FPIC dalam
penilaian SKT adalah clean clear baik informasi maupun status lahan terkait area-area yang kedepannya
akan dijadikan areal SKT. Tahapan FPIC akusisi lahan yang telah dilakukan diantaranya adalah sebagai
berikut:
1. Sosialisasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) kunci
Pada tahun 2010, pendekatan secara formal dan informal telah dilakukan oleh PT LAP terhadap pemangku
kepentingan seperti pemerintah dan masyarakat. Pendekatan ini berupa pemberian informasi terkait
rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit, pabrik kelapa sawit dan koperasi plasma (KKPA) oleh PT
LAP. Daftar stakeholder yang hadir pada kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada Lampiran 2.
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Untuk memberikan informasi awal terkait rencana pembangunan KKPA, management PT LAP melakukan
kegiatan studi banding ke Sumatera Barat agar masyarakat dapat lebih memahami mengenai program
KKPA. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat secara langsung melihat implemetasi program KKPA
yang telah berjalan. Perwakilan dari perangkat desa, perangkat adat dan masyarakat setempat diajak
untuk mengunjungi dan beinteraksi secara langsung dengan anggota KKPA. Dengan adanya kunjungan
tersebut, peserta dapat lebih memahami terkait detail program dan keuntungan dari program tersebut
ketika diimplementasikan di daerah mereka nantinya.
Sosialisasi pembangunan kebun dilakukan pada bulan Juni tahun 2011 di Desa Betenung, Cegolak, Batu
Mas, Pebihingan, Aur Gading, Pengatapan Raya dan Batu Tajam. Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh
232 peserta yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan
Masyarakat Sekitar. Dari hasil pertemuan tersebut, masyarakat menerima sosialiasai rencana
pembangunan kebun kelapa sawit PT LAP, asalkan tidak menanam didalam lahan perkebunan masyarakat
yang produktif. Penolakan hanya terjadi di Desa Pateh Benteng. Daftar stakeholder yang hadir pada
kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada Lampiran 2.
2. Survey partisipatif untuk mengidentifikasi penggunaan lahan
PT LAP telah memulai proses FPIC sebelum melakukan pembukaan lahan perkebunannya. Salah satu
proses FPIC sebelum melakukan operasional adalah kegiatan survey partisipatif yang dilaksanakan pada
tanggal 23 September sampai dengan 15 November 2010. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk
mendapatkan batas-batas desa yang berada didalam izin lokasi dan mengetahui jenis tutupan dan
penggunaan lahannya. Kegiatan pengukuran dilakukan pada 9 desa dalam 3 kecamatan, yaitu Kecamatan
Nanga Tayap (4 desa), Kecamatan Pemahan (1 desa) dan Kecamatan Tumbang Titi (4 desa). Dari total 9
desa, terdapat 2 desa yang menolak untuk dilakukan survey pada saat itu, yaitu Desa Pateh Benteng
Kecamatan Nanga Tayap dan Desa Batu Tajam Kecamatan Tumbang Titi. Terkait dua desa ini, PT LAP tetap
melakukan pendekatan secara persuasif sesuai dengan proses FPIC.
Pengukuran dilakukan dengan menggunakan GPS dengan cara pengukuran poligon-poligon disetiap
perbedaan disetiap lahan dan batas desa. Pengukuran ini pun didampingi oleh perwakilan masyarakat
yang ditunjuk oleh Kepala Desa terkait. Survey partisipatif tersebut diikuti oleh 54 orang perwakilan dari
7 desa. Kedelapan desa yang ikut serta dalam survey adalah Desa Betenung (5 orang), Desa Cegolak (9
orang), Desa Batu Mas (14 orang), Desa Pebihingan (9 orang), Desa Pengatapan raya (6 orang), Desa Aur
Gading (5 orang) dan Desa Tanjung Beulang (6 orang).
3. Community engagement
Kegiatan konsultasi dilakukan untuk mengumpulkan aspirasi dan masukan dari para pemangku
kepentingan dan sebagai sarana komunikasi dengan para pemangku kepentingan, terutama masyarakat
sekitar. Daftar stakeholder yang hadir pada kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada Lampiran 2.
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4. Kajian HCV dan SIA
PT LAP telah melakukan identifikasi/kajian keberadaan NKT pada bulan November 2010 (lokasi 1).
Penilaian dilakukan oleh tim konsultan dari PT Gagas Dinamiga Aksenta (Aksenta) yang merupakan tim
penilai yang telah diakui oleh RSPO (RSPO Approved HCV Assessor). Kajian NKT dilakukan berdasarkan
Toolkit Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi tahun 2008. Kajian dilakukan untuk area izin lokasi
PT LAP dan desa-desa sekitarnya. PT LAP juga telah melakukan kajian dampak sosial (social impact
assessment) pada Januari 2011 (lokasi 1). Kajian dampak sosial tersebut dilakukan oleh pihak independen
yang memiliki kompetensi dalam penilaian dampak sosial, yaitu PT Gagas Dinamiga Aksenta (Aksenta).
Kajian tersebut mencakup izin lokasi seluas ±13,000 ha (lokasi 1) dan desa-desa sekitarnya. Ringkasan
kajian HCV, SIA dan AMDAL dapat dilihat pada NPP PT LAP :http://www.rspo.org/file/1%20%20Summary%20Report%20of%20SEIA%20and%20HCV%20Assessments%20%20PT%20Lestari%20Abad
i%20Perkasa.pdf
Meskipun penilaian ini dilaksanakan pada tahun 2010 dan dilaporkan pada tahun 2011, hasil penilaian ini,
oleh managemen PT LAP digunakan sebagai baseline info dalam mengembangkan rencana program
pengelolaan dan pemantauan NKT dan sosial. Penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan disusun
bersama dengan konsultan pada tahun 2012 melaui workshop. Program yang telah disusun juga telah
dikonsultasikan serta disetujui oleh masyarakat di sekitar konsesi PT LAP pada tahun 2012 (Lampiran 3).
Sejak saat itu, PT LAP telah mengimplementasikan program-program yang telah disusun dari tahun 2013hingga sekarang (2017) dan melaksanakan evaluasi serta peninjauan ulang secara berkala setiap
tahunnya. Dalam implementasinya PT LAP juga telah melaksanakan stakeholder konsultasi dengan
masyarakat desa sekitar secara berkala untuk mengetahui setiap perubahan kondisi sosial dan HCV di
konsesi PT LAP serta menghimpun masukan untuk evaluasi program pengelolaan dan pemantauan yang
telah diimplementasikan.
Pada Maret 2017, PT LAP kembali melakukan kajian identifikasi NKT untuk area tambahan seluas ±1,140
ha (lokasi 2) yang juga dilakukan oleh pihak independen yang memiliki kompetensi dalam identifikasi NKT,
yaitu PT Re-Mark Asia. Dimana penilaian telah dipimpin oleh Assessor Licensing Scheme. Penilaian NKT ini
menggunakan Panduan Umum untuk Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi, HCVRN 2013 dan toolkit HCV,
2008. Saat ini penilaian NKT PT LAP 2 sedang dalam proses Quality Panel di HCVRN
(https://www.hcvnetwork.org/als/public-summaries). Informasi detail terkait penilaian NKT disajikan
pada bab 4 dalam laporan ini.Pada saat bersamaan, PT LAP juga melakukan kajian dampak sosial untuk
area izin lokasi tambahan (lokasi 2) yang dilakukan oleh pihak independen yang memiliki kompetensi
dalam penilaian dampak sosial, yaitu PT Re-Mark Asia. Selama proses penilaian, stakeholder konsultasi
juga turut dilaksanakan, dari 4 desa yang masuk wilayah penilaian 7 desa hadir dalam kegiatan stakeholder
konsultasi tersebut. Masukan dan saran dari kegiatan stakeholder konsultasi digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam pengembangan rencana pengelolaan dan pemantauan PT LAP secara keseluruhan.
Informasi detail terkait penilaian dampak sosial disajikan pada bab 3.2 dalam laporan ini.
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5. Kajian Dampak Sosial dan Lingkungan (AMDAL)
Kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit PT LAP di Kecamatan Nanga Tayap, Pemahan dan
Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang disadari akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan fisik-kimia,
biologi, sosial, ekonomi, budaya serta kesehatan masyarakat setempat, baik dampak positif maupun
negatif. Untuk mengetahui dampak yang mungkin timbul dari pembangunan perkebunan PT LAP, maka
dilakukan kajian dampak sosial dan lingkungan (AMDAL) untuk lokasi 1 dan 2. Kegiatan penilaian AMDAL
dilakukan pada bulan Juli 2010 oleh CV Bina Mitra Sejati (lokasi 1). Revisi dokumen AMDAL PT LAP
dilakukan oleh CV Alam Indo Lestari pada bulan September 2012 (lokasi 1). UKL-UPL untuk izin lokasi
tambahan PT LAP dilakukan pada Bulan Agustus 2015 oleh CV Bina Mitra Sejati.
Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) kegiatan perkebuan PT LAP, berpedoman
kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup serta merujuk kepada peraturan perundangan
lainnya yang terkait. Informasi detail terkait penilaian AMDAL disajikan pada bab 6 dalam laporan ini.
6. Prosedur perusahaan
PT LAP telah memiliki prosedur yang dibuatkan berdasarkan prinsip-prinsip FPIC untuk membantu
manajemen dalam pendekatan terhadap masyarakat (pemilik lahan) dan mengikutsertakan mereka
kedalam proses konsultasi untuk memastikan bahwa penilaian NKT, SKT, sosial dan akuisisi lahan telah
dimengerti dan disetujui. Ringkasan tahapan FPIC adalah sebagai berikut:
a. Diskusi dengan masyarakat mengenai proses dan status lahan untuk membentuk kesepahaman
dan penyaluran informasi (memastikan seluruh persyaratan legal terpenuhi dan semua izin telah
didapatkan).
b. Melakukan kajian dampak sosial dan lingkungan sebagai proses pendekatan dan penyeragaman
pemahaman.
c. Sosialisasi/komunikasi dengan masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lain.
d. Identifikasi kepemilikan lahan dan pemetaan.
e. Diskusi dan penjelasan proses akuisisi lahan kepada masyarakat (pemilik lahan) dan membentuk
kesepakatan.
f.

Jika persetujuan didapatkan, proses ganti rugi terhadap lahan dan tanaman tumbuh dilakukan.

g. Jika masyarakat (pemilik lahan) menolak, perusahaan harus menghormati keputusan tersebut.
h. Pembukaan lahan akan dilakukan setelah proses ganti rugi selesai dilakukan.
i.

Implementasi dan monitoring proses FPIC dan pendokumentasiannya.

Proses penentuan penggunaan lahan untuk masyarakat dilakukan secara konsultatif melalui proses FGD,
interview, SHC, sosialisasi dan kesepakatan dengan masyarakat. Selain itu, PT LAP juga telah memiliki
prosedur untuk ganti rugi lahan, prosedur keluhan dan komplain dan lain-lain yang telah dan selalu
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disosialisasikan kepada stakeholder terkait. Lahan yang masih dioperasikan oleh masyarakat tidak akan
dikonversi menjadi kelapa sawit kecuali terdapat keinginan dan persetujuan dari pemilik lahan untuk
melepaskan lahannya.
Pemetaan partisipatif
Pemetaan partisipatif PT LAP dilakukan bersamaan dengan PT MP. Kegiatan ini dilakukan pada tahun
2016-2017 oleh tim pemetaan partisipatif PT LAP yang bekerjasama dengan masyarakat desa sekitar
(lokasi 1 dan 2 dikelilingi oleh desa yang sama). Pemetaan Partisipatif diartikan sebagai proses pembuatan
peta oleh masyarakat yang ditujukan untuk menggambarkan hubungan lahan dan atau sumberdaya
lainnya dengan masyarakat tersebut. Pemetaan Partisipatif merupakan langkah penting dalam upaya
menghormati, melindungi dan merealisasikan hak masyarakat lokal atas Free Prior Informed Consent
(FPIC). Hak atas Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dipandang sebagai salah satu prinsip penting
dalam hukum internasional terkait hak asasi untuk melindungi masyarakat adat dan masyarakat lokal dari
rusaknya kehidupan, budaya dan sumber-sumber penghidupan.
Dalam pelaksanaannya, Pemetaan Partisipatif tidak hanya memberikan manfaat penting dalam
penggambaran hubungan lahan dan atau sumber daya lainnya dengan masyarakat terkait, tetapi juga
dapat membantu mencegah dan mengurangi potensi sengketa lahan terkait dengan kepemilikan dan
pemanfaatan lahan oleh masyarakat. Tahapan pemetaan partisipatif meliputi perencanaan dan
koordinasi internal, komunikasi dan sosialisasi pengenalan SKT kepada masyarakat, pmbentukan tim
pelaksana pemetaan partisipatif, pelatihan pemetaan partisipatif untuk tim pelaksana, pengumpulan dan
pengolahan data, pembuatan draft peta, verifikasi dan validasi bersama masyarakat, pembuatan peta
final, konsultasi publik dan pembuatan laporan pemetaan partisipatif. Dari hasil pemetaan partisipatif
telah didapatkan beberapa informasi, yaitu peta pola pemanfaatan ruang/penggunaan lahan, peta batas
desa dan informasi kepemilikan lahan.
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1. Peta Pemanfaatan Ruang / Penggunaan Lahan

Gambar 4. Peta penggunaan lahan di PT LAP (lokasi 1 dan 2)
Hasil identifikasi lahan menunjukkan bahwa secara umum kondisi tutupan lahan sekitar PT LAP adalah
lahan budidaya campuran (karet, cempedak, durian dll). Sebagai tambahan, terdapat juga beberapa
sawah di daerah dataran rendah. Hampir seluruh area telah dibuka atau pernah dikuasai oleh masyarakat
setempat, kecuali dareah perbukitan dan area curam. Hutan alami sebagian besar telah dibuka untuk
lahan budidaya dan hanya tersisa pada daerah perbukitan dan area curam yang jauh dari pemukiman.
Area tersebut masih terjaga karena aksesnya yang sulit dan bentuk topografi bergelombang / miring.
2. Batas Desa
Batas antar desa secara umum masih merupakan batas indikatif, dikarenakan belum adanya kesepakatan
antar desa ataupun penetapan batas oleh pemerintah. Peta batas desa di dalam izin lokasi PT LAP disajikan
pada Gambar 5. Nilai luasan hasil analisis peta batas desa yang masih indikatif disajikan pada Tabel 2.
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Gambar 5. Peta Batas Indikatif Desa didalam Izin Lokasi PT LAP
Tabel 2. Luas setiap desa indikatif hasil pemetaan partisipatif di PT LAP
No

Nama Desa

Indikatif Luas Desa Secara
Keseluruhan (Ha)
42,055.00

Luas Desa yang masuk dalam
Izin PT LAP (Ha)
871.34

1

Betenung

2

Cegolak

2,742.00

1,528.25

3

Batu Mas

9,750.00

3,769.26

4

Pebihingan

1,299.00

1,382.85

5

Pengatapan Raya

4,408.00

433.97

6

Kerta Baru

1,299.00

1,260.71

7

Sepuring Indah

1,206.00

1,205.53

8

Batu Tajam

2,067.00

1,687.80

9

Aur Gading

1,365.00

373.47

10

Natai Panjang

2,659.00

299.93

11

Tanjung Beulang

9,193.00

664.65

12

Tumbang Titi

2,635.00

4.82
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3. Informasi kepemilikan lahan
Studi kepemilikan lahan telah dilakukan oleh managemen PT LAP pada saat proses FPIC dan perolehan
lahan serta dilanjutkan pada saat telah beroperasi. Pada tahun 2009-2010 sebelum PT LAP beroperasi,
perusahaan telah melakukan survey partisipatif untuk mengidentifikasi pola pemanfaatan lahan.
Selanjutnya pada tahun 2017 PT LAP kembali melakukan kegiatan pemetaan partisipatif. Dari data yang
dikumpulkan terindikasi sekitar 879 orang masyarakat yang mengusahakan lahan di area izin lokasi PT
LAP. Pemilik lahan tersebut tersebar pada 10 desa. Umumnya masyarakat memiliki lebih dari satu bidang
lahan dengan kepemilikan rata- rata antara 2-10 ha. Sebagian besar masyarakat menggunakan lahannya
untuk menanam karet dan tanaman buah. Pemilik lahan hutan didaerah perbukitan yang jauh dari
pemukiman belum terdentifikasi, tetapi, status kepemilikan lahan tersebut akan dikonsultasikan kembali
dengan masyarakat setempat dalam perencanaan penggunaan lahan final.
Indikasi community garden masyarakat sekitar dikaji dari hasil identifikasi SIA dan HCV yaitu aspek
kebutuhan dasar (HCV 5), pendapatan uang tunai serta budaya masyarakat (HCV 6) terutama yang
berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar masyarakat untuk kebutuhan pokok
seperti beras, sayuran, buah, ikan dan daging pada umumnya dipenuhi dari hasil budidaya atau dari hasil
alam, kecuali untuk minyak goreng, tepung terigu, garam, gula, teh, kopi dll dipenuhi dari hasil beli.
Ketersediaan bahan pokok tersebut relatif tersedia baik dari hasil budidaya, alam maupun hasil beli dan
ketersediaannya relatif stabil baik dari harga, pasokan maupun stoknya. Akses dan harga mendapatkan
bahan pokok relatif terjangkau oleh masyarakat dengan kualitas layak untuk dikonsumsi.
Adanya sumber alternatif pemenuhan kebutuhan dasar atau pokok masyarakat sekitar, sumber
pendapatan uang tunai serta kondisi ketersediaan, stabilitas, keterjangkauan dan kualitas pangan dapat
disimpulkan bahwa kondisi ketahanan pangan masyarakat sekitar dapat dikatakan sebagai kondisi
masyarakat yang mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut.
Hal yang menjadi risiko ke depan adalah sumber pendapatan masih sangat tergantung terutama dari
komoditas karet. Sektor-sektor lainnya masih belum berkembang seperti sektor pertanian, peternakan,
perikanan, kerajinan rumah tangga, perdagangan, jasa transportasi, perkebunan sawit, serta sektorsektor lainnya. Berkurangnya lahan untuk kegiatan perladangan berpindah dan adanya larangan
pemerintah untuk melakukan kegiatan berladang dengan sistem membakar, harga komoditas karet yang
relatif tidak stabil, kemampuan perusahaan sekitar untuk menampung kebutuhan lapangan kerja yang
masih terbatas berisiko terhadap sumber pendapatan masyarakat yang akan mempengaruhi kondisi
stabilitas ekonomi masyarakat sekitar.
Pemetaan Pertisipatif mengidentifikasi area yang penting terhadap ketahanan pangan,
dimana keberadaaan tanaman pangan umumnya disekitar area pemukiman masyarakat atau tanaman
pangan ini sebagai tanaman sampingan di sekitar perumahan. Selain menanam sendiri sebagai
sampingan, kebutuhan akan tanaman pangan juga dipenuhi dari membeli. Dalam Kegiatan pemetaan
partisipatif ini, walaupun tidak menghitung minimum areal untuk community garden namun areal-areal
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tersebut telah diidentifikasi, dimana indikasi keberadaan community garden yang telah teridentifikasi
berada disekitar pemukiman penduduk. Terhadap hal ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam
pengembanagan rencana pengelolaan social PT LAP.
3.2. Ikhtisar Penilaian Dampak Sosial /SIA (jika ada)
PT LAP telah melakukan kajian dampak sosial (social impact assessment) pada Januari 2011 (lokasi 1).
Kajian dampak sosial tersebut dilakukan oleh pihak independen yang memiliki kompetensi dalam
penilaian dampak sosial, yaitu PT Gagas Dinamiga Aksenta (Aksenta). Kajian tersebut mencakup izin lokasi
seluas ±13,000 ha dan desa-desa sekitarnya. Metode yang digunakan dalam proses kajian dampak sosial
terdiri dari:
a. Kajian Pustaka, untuk mendapatkan pemahaman atas konteks sosial dan lingkungan dari wilayah
kajian, dilakukan pada tahap awal sebelum ke lapangan dan pada tahap analisis hasil;
b. Dialog, untuk tujuan mengidentifikasi para pihak, menggali isu-isu yang menjadi dampak,
menggali harapan, gagasan dan aspirasi untuk mendapatkan solusi atas isu-isu yang terjadi;
c. Observasi Lapangan, untuk memahami secara langsung fakta-fakta lapangan yang menjadi
indikasi terjadinya isu-isu dan dampak sosial yang terjadi;
d. Indepth Interview, untuk menggali dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam atas isuisu yang muncul dilakukan wawancara secara mendalam dengan tokoh-tokoh kunci terpilih yang
menjadi responden;
e. Triangulasi, untuk saling memverifikasi terhadap isu-isu, opini, dan gagasan-gagasan yang muncul
dan;
f.

Siklus Social-Learning, kajian dampak sosial bukan sesuatu proses linear yang sekali jadi
melainkan proses yang bersiklus, yang berfungsi sebagai proses-proses pembelajaran sosial untuk
merespon perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi. Kajian Dampak Sosial dilaksanakan di
semua desa dalam area Izin Lokasi kecuali Desa Pateh Benteng yang menyampaikan penolakan
atas kehadiran Tim Survei di desa mereka.

Pelaksanaan Kajian Dampak Sosial di lapangan ditempuh dengan mengikuti kaidah atau prinsip-prinsip
sebagai berikut:
a. Partisipatif; identifikasi isu-isu dan penggalian informasi dilakukan secara partisipatif. Pendekatan
partisipatif ini mendudukkan para partisipan sebagai subjek untuk memetakan isu-isu sosial yang
dialaminya, menyampaikan opini dan aspirasinya, serta terlibat dalam mendesain pengelolaan
dan perubahan.
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b. Multipihak; identifikasi isu-isu dan penggalian informasi dilakukan secara multipihak dengan
melibatkan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung memberi dan atau menerima
dampak.
c. Rapid and Ex-ante; identifikasi isu-isu dan penggalian informasi dilakukan secara cepat dan lebih
berdasarkan atas dugaan (forecast) terhadap kecenderungan perubahan yang terjadi daripada
berdasarkan data faktual yang akurat —sebagai solusi atas keterbatasan pendekatan Social
Impact Assesment,serta dari keterbatasan waktu yang tersedia.
d. Apresiatif; identifikasi isu-isu dan penggalian informasi dipandu secara positif, tidak sebatas
hanya untuk mengetahui kesenjangan yang ada, melainkan juga untuk menggali harapan, potensi,
serta gagasan untuk menemukan solusi atas isu-isu sosial yang terjadi.
e. Siklus Social-Learning; kajian dampak sosial bukan sesuatu proses linear yang sekali jadi
melainkan proses yang bersiklus, yang berfungsi sebagai proses-proses pembelajaran sosial untuk
merespon perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi.
Adapun tujuan akhir (atau visi) dari pengelolaan sosial yang hendak dicapai dalam konteks pengelolaan
produksi minyak sawit berkelanjutan adalah tercapainya suatu keadaan lingkungan sosial yang berlanjut,
atau disebut sebagai Social Sustainability. Penerapan kerangka Sustainable Livelihood didasarkan atas
premis dasar sebagai berikut: bahwa hanya lingkungan sosial yang berlanjut (sustain) yang akan memberi
kontribusi yang positif bagi proses-proses produksi serta tumbuh dan berkembangnya perusahaan dalam
jangka panjang. Komponen-komponen yang menjadi modal dasar dari keberlanjutan sumber
penghidupan sosial (Sustainability of Social Livelihood) adalah Human Capital, Natural Capital, Financial
Capital, Social Capital, Physical Capital.
Penilaian dampak sosial dilakukan selama 10 hari dan telah mengunjungi 9 desa dalam 3 kecamatan yang
berada disekitar PT LAP.Jumlah pertemuan yang diadakan adalah sebanyak 12 pertemuan, dimana pada
pertemuan FGD, terdapat total 130 peserta yang mengikuti acara tersebut. Peserta tersebut terbagi
berasal dari pihak Kecamatan Pemahan, Kecamatan Nanga Tayap, Desa Cegolak, Desa Batu Mas, Desa
Pebihingan, Desa dan Desa Pengatapan. Selain pertemuan, tim kajian juga melakukan pengamatan
dilapangan. Dari hasil pengamatan lapangan, terdapat 152 (termasuk yang terlibat dalam FGD, beberapa
mungkin dihitung dua kali dalam konteks yang berbeda) orang narasumber yang dijumpai dilapangan.
Total jumlah penduduk di wilayah kajian adalah 16,895 jiwa yang terdiri dari 4,272 KK. Sejumlah 63.7%
dari seluruh penduduk memiliki latar belakang Suku Dayak, terutama dari Sub-suku Dayak Kayong,
Gerunggang dan Pesaguan. Suku Melayu kurang lebih ada 29.9% dari seluruh jumlah penduduk dan Suku
Jawa 3.4% serta suku lainnya sebesar 2.9%. Dengan begitu agama yang dianut penduduk local secara
mayoritas adalah Agama Kristen Katholik 61.9%, Islam sebesar 26.1 %, Kristen Protestan 10.4 % dan agama
lainnya 1.6%. Mayoritas pendidikan anak usia sekolah di wilayah kajian sebesar 37.3% adalah SD, 33%
tidak bersekolah, lulus SD 11.3%, bersekolah di SMP 12.8%, di SMA 5.2% dan di Perguruan Tinggi 0.3%.
Dengan demikian tingkat pendidikan penduduk di wilayah kajian umumnya rendah.
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Sumber penghidupan mayoritas penduduk lokal berupa ladang atau kebun. Mayoritas Kepala Keluarga
memiliki dua bidang lahan kebun karet, satu bidang lahan kebun karet yang sudah aktif disadap dan satu
bidang lahan cadangan yang belum aktif disadap. Rata-rata kepemilikan kebun karet antara 5-7 ha, panen
rata-rata 20 kg per KK.
Ladang atau kebun biasanya dilengkapi dengan pondok kerja milik satu keluarga inti disebut dengan daas
atau dohas sesuai dengan dialek yang digunakan dan kumpulan daas disebut dengan pedaasan yang
selanjutnya membentuk kampung atau RT atau tetap berdiri sendiri dan merupakan bagian dari
kampung/RT yang sudah ada.Kegiatan menanam dan memanen padi biasanya hanya dilakukan setahun
sekali.Umumnya petani belum menerapkan sistem pertanian yang intensif.Selain menghasilkan tanaman
utama, kebun dan ladang juga menghasilkan buah, kayu, bambu, rotan, ubi, sayur dan obat-obatan.
Rencana pengembangan PT LAP menimbulkan dampak terpecahnya pendapat penduduk lokal dalam dua
pendapat utama, yaitu yang menerima dan yang menolak kehadiran PT LAP. Perbedaan pendapat ini
terutama terjadi di Dusun Sebauk Desa Pebihingan dan Desa Pateh Benteng. Penerbitan Izin Lokasi bagi
PT LAP menimbulkan prasangka di antara sebagian penduduk lokal bahwa Bupati lama telah menjual izin
untuk membiayai keikutsertaan dalam Pemilu Kepala Daerah karena izin tersebut mencakup daerah pusat
pemerintahan kecamatan dan desa serta dusun. Kecurigaan ini terutama muncul di Desa Batu Tajam,
warga desa bahkan ingin mengganti kepala desa mereka.
Sebagian penduduk di Desa-desa di Batu Tajam, Aur Gading, Pengatapan Raya, Pebihingan dan Cegolak
pernah menjadi anggota plasma perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tergabung dalam
Benua Indah Group yang dinyatakan bangkrut. Bangkrutnya usaha perkebunan kelapa sawit yang
tergabung dalam Benua Indah Group membuat sangat banyak pihak yang dirugikan termasuk mereka
yang terkena dampak langsung adalah penduduk yang bermukim di Kecamatan Nanga Tayap, Pemahan
dan Tumbang Titi. Kebangkrutan Benua Indah Group juga menyebabkan hilangnya kepercayaan
masyarakat terhadap perkebunan kelapa sawit terutama karena jatuhnya harga TBS sampai
Rp
300.00/kg.
Mereka yang pernah menjadi anggota plasma perkebunan kelapa sawit yang tergabung dalam Benua
Indah Group umumnya menerima kehadiran PT LAP dan menganggap bahwa kehadiran perusahaan
sebagai alternatif solusi atas permasalahan yang mereka hadapi berkaitan dengan Benua Indah Group.
Salah satu pendapat yang mereka pertimbangkan adalah skema kemitraan untuk petani kelapa sawit di
luar area Izin Lokasi. Penduduk yang pernah memiliki pengalaman dalam pengelolaan perkebunan kelapa
sawit juga merasa bahwa mereka memiliki kualifikasi untuk bekerja di perkebunan yang akan dibuka.
Umumnya penduduk lokal juga melihat rencana kehadiran PT LAP sebagai peluang untuk peningkatan
kesejahteraan mereka melalui pembukaan lapangan kerja baru dengan memanfaatkan lahan yang
tersedia. Selain itu mereka mengharapkan pengembangan perkebunan akan diikuti perbaikan
infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan.
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Penduduk yang menolak kehadiran PT LAP khawatir bahwa lahan untuk sumber penghidupan mereka
dalam bentuk kebun karet akan digantikan. Selain itu mereka khawatir terhadap kerusakan lingkungan,
rusaknya jalan, tercemarnya sumber air dan sungai, terganggunya tatanan adat, berkurangnya
pendapatan dan lahan pertanian, serta kalahnya penduduk lokal dalam persaingan dilapangan kerja yang
baru dengan tenaga kerja yang didatangkan dari luar.
Dampak Sosial dan Potensi Dampak Sosial dikelompokkan dalam penilaian (+) dan (-). Dampak dan Potensi
Dampak Sosial atau Risiko yang mungkin dihadapi PT LAP dalam melaksanakan rencananya dijelaskan
dalam Tabel 3 berikut:
Tabel 3. Ringkasan isu-isu sosial yang teridentifikasi selama penilaian
No

Isu-isu Sosial

Kategori
Dampak

I

Dampak Sosial

1

Tambahan penghasilan penduduk lokal karena dilibatkan dalam kegiatan survei.

(+)

2

Masyarakat belum memahami rencana kerja PT LAP dan masih ragu-ragu mengenai
keseriusan perusahaan karena sudah banyak perusahaan yang melakukan survei tetapi tidak
ada kelanjutannya

(0)

3

Timbulnya perbedaan pendapat di antara kelompok yang menerima dan menolak rencana
kehadiran PT LAP, terutama di Dusun Sebauk Desa Pebihingan, Desa Aur Gading, Desa
Batu Tajam dan Desa Pateh Benteng.

(-)

4

Kecemburuan dan kecurigaan sebagian penduduk terhadap wakil masyarakat yang
diundang ke Sumatera Barat terutama yang dinyatakan oleh penduduk Desa Aur Gading
dan Desa Batu Tajam.

(-)

5

Sekelompok warga Desa Aur Gading dan Desa Pateh Benteng menyatakan penolakan
terhadap kegiatan survei dan kehadiran PT LAP dengan alasan lahan desa sudah dipenuhi
kebun karet masyarakat.

(-)

II

Potensi Dampak Sosial

1

Adanya konflik di antara kelompok yang menerima dan menolak rencana kehadiran PT
LAP, di Dusun Sebauk Desa Pebihingan, Kampung Baru Desa Batu Mas, Desa Aur
Gading, Desa Pateh Benteng dan Desa Betenung.

(-)

2

Kekhawatiran berkurangnya lahan masyarakat terutama kebun karet sebagai sumber mata
pencaharian karena keterbatasan lahan.

(-)

3

Kehadiran perusahaan dapat meningkatkan akses darat dengan dibangunnya jalan, sarana
komunikasi, pendidikan, kesehatan dan jaringan air bersih.

(+)

4

Buruknya infrastruktur jalan karena jalan-jalan yang menjadi rusak. Adanya sawit bisa
merusak infrastruktur jalan poros desa.

(-)
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No

Isu-isu Sosial

Kategori
Dampak

5

Kehadiran PT LAP akan menghilangkan batas desa yang sudah ditetapkan dalam SK
Bupati Ketapang tahun 1979.

(-)

6

Prioritas tenaga kerja di desa yang sudah memiliki pengalaman dalam mengelola
perkebunan kelapa sawit.

(-)

7

Kekhawatiran berkurangnya kualitas dan ketersediaan air bersih.

(-)

8

Berpotensi menimbulkan konflik akibat kesenjangan antara kualifikasi kerja perusahaan
dengan rendahnya tingkat pendidikan penduduk lokal.

(-)

9

Hadirnya perusahaan akan membuat kebun kelapa sawit yang terlantar menjadi dapat
dimanfaatkan

(+)

10

Kekhawatiran perusahaan akan mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah.

(-)

11

Petani akan bersedia menanam kelapa sawit asal kepastian pembelian dari perusahaan,
dalam bentuk kontrak pembiayaan tanam dan kontrak pembelian.

(+)

12

Adanya pembukaan jenis pekerjaan baru dan penyerapan tenaga kerja lokal sehingga
meningkatkan perekonomian daerah.

(+)

13

Ada harapan agar perusahaan mengembangkan pola kemitraan dengan petani kelapa sawit
mandiri

(-)

14

Masyarakat berharap perusahaan dapat memilih pejabat humas dari penduduk lokal agar
komunikasi dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efektif.

(+)

Pengelolaan dampak sosial dimaksudkan untuk memitigasi, meminimalkan atau menghilangkan dampak
negatif (mitigating adverseeffects) dan memperbesar dampak positif (advancingbenefits). Rekomendasi
yang diusulkan mengacu pada prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia dan juga prinsip ekologis yang
mencakup keberlanjutan (sustainability), keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem.
Berdasarkan kesimpulan atas Kondisi Keberlanjutan Sumber Penghidupan Sosial, Kajian Dampak Sosial
dan Potensi (Risiko) Dampak Sosial tersebut maka berikut ini adalah rekomendasi umum atas hal-hal yang
dapat dilakukan perusahaan:
a. Perusahaan mengidentifikasi kembali stakeholder perusahaan serta menyiapkan sistem
komunikasi yang transparan dan efektif terhadap stakeholder perusahaan.
b. Perusahaan dapat mempertimbangkan harapan masyarakat mengenai skema kemitraan dengan
petani kelapa sawit mandiri.
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c. Perusahaan perlu menetapkan tim perwakilan perusahaan di tingkat lokal yang kompeten dalam
menjalin komunikasi dan fasilitasi sosial yang partisipatif. Tugas utama tim menjalankan
pengelolaan sosial yang partisipatif, mengembangkan dan menjalankan komunikasi dan
konsultasi yang terbuka dan transparan, mengembangkan prosedur penanganan keluhan,
menjajaki

peluang

kontribusi

perusahaan

terhadap

pembangunan

lokal

serta

mendokumentasikan perundingan legal yang dilakukan perusahaan dengan pihak-pihak lokal.
Dalam hal ini perusahaan dapat mempertimbangkan harapan penduduk lokal agar petugas
Humas berasal dari penduduk lokal.
d. Perusahaan menyusun informasi yang komprehensif yang berisi tentang profil perusahaan,
konsep-konsep kerjasama yang akan dikembangkan secara memadai dan transparan
mengkomunikasikan informasi tersebut dan rencana kegiatan perusahaan dan setiap tahap
implementasinya kepada stakeholder perusahaan.
e. Berdasarkan hasil survei-survei yang dilakukan, perhatian perlu difokuskan pada upaya dan lokasilokasi yang secara sosial, dan tehnik memungkinkan. Pada wilayah inipun harus diperhatikan
keberlangsungan sumber-sumber penghidupan masyarakat yang telah ada. Kembangkan konsepkonsep kerjasama yang inovatif yang memungkinkan terjadi coexistence antara sumber
kehidupan saat ini dengan perkebunan sawit. Kelompok-kelompok masyarakat yang dapat
menerima kehadiran perusahaan dapat diperluas basisnya, terutama dimulai dari mereka yang
sudah paham mengenai pengelolaan perkebunan kelapa sawit.
f.

Perusahaan dapat menyusun rencana pengelolaan sosial dan implementasinya yang melibatkan
stakeholder lokal serta bersifat partisipatif berdasarkan hasil KDS ini serta berdampak positif pada
pembangunan ekonomi lokal.

Hasil penilaian dampak sosial ini, oleh management PT LAP digunakan sebagai baseline info dalam
mengembangkan rencana program pengelolaan sosial dimana penyusunan rencana pengelolaan dan
pemantauan dilakukan bersama dengan konsultan pada tahun 2012 melaui workshop. Program yang
telah disusun juga telah dikonsultasikan serta disetujui oleh masyarakat di sekitar konsesi PT LAP pada
tahun 2012 pada saat konsultasi publik. Sejak saat itu, PT LAP telah mengimplementasikan programprogram yang telah disusun dari tahun 2013-hingga sekarang dan melaksanakan evaluasi serta peninjauan
ulang secara berkala setiap tahunnya. Dalam implementasinya PT LAP juga telah melaksanakan
stakeholder konsultasi dengan masyarakat desa sekitar secara berkala untuk mengetahui setiap
perubahan, persepsi masyarakat dan kondisi sosial di konsesi PT LAP serta menghimpun masukan dari
masyarakat sekitar untuk evaluasi program pengelolaan dan pemantauan yang telah diimplementasikan.

Pada Maret 2017, PT LAP kembali melakukan kajian dampak sosial untuk area izin lokasi tambahan (lokasi
2) yang juga dilakukan oleh pihak independen yang memiliki kompetensi dalam penilaian dampak sosial,
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yaitu PT Re-Mark Asia. Di areal tambahan izin lokasi PT LAP, lingkup studi Dampak Sosial dilakukan di
lingkungan internal dan eksternal Unit Pengelolaan (UP) PT LAP dilakukan di areal PT LAP berdasarkan
Keputusan Bupati Ketapang No.120/KLH-B/2016, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa
Sawit oleh PT LAP seluas ±1,140 ha yang berlokasi di Kecamatan Nanga Tayap dan Kecamatan Tumbang
Titi, Kabupaten Ketapang, tertanggal 15 Februari 2016. Kegiatan Studi Dampak Sosial dilakukan di 4
desa yang tercakup berdasarkan surat keputusan tersebut, yaitu 1) Desa Batu Mas, 2) Desa Cegolak, 3)
Desa Betenung, Kecamatan Nanga Tayap dan 4) Desa Tanjung Beulang, Kecamatan Tumbang Titi.
Tujuan Studi Dampak Sosial adalah untuk mengidentifikasi, pengelolaan dan pemantauan dampak sosial
serta mitigasinya dari aktifitas Unit Pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Studi Dampak Sosial
bermanfaat bagi keberlanjutan Unit Pengelola, antara lain untuk: (1) memenuhi persyaratan memperoleh
sertifikasi produksi minyak kelapa sawit lestari, sesuai Prinsip dan Kriteria RSPO.
(2) membekali
Unit Pengelola dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai isu-isu sosial, dampak
sosial dan risiko sosial agar mampu mengantisipasi, memitigasi dan mengelola aspek sosial dengan baik,
dan (3) sebagai investasi sosial untuk menopang atau memperkuat penopang lingkungan sosial bagi
keberlangsungan Unit Pengelola dalam jangka panjang.
Studi Dampak Sosial dilakukan dalam kerangka pendekatan ‘Keberlanjutan Sosial’ (Social Sustainability).
Dalam hal ini ada lima komponen dari social sustainability, yakni: 1). Human capital, 2). Natural capital,
3). Financial capital, 4). Social capital, dan 5). Physical capital. Setiap komponen capital tersebut terdiri
dari elemen-elemen. Lingkup dan fokus identifikasi dari elemen-elemen tersebut didasarkan atas isu-isu
yang dipandang atau dirasakan penting oleh para pihak (stakeholders). Hasil-hasil identifikasi isu dari para
pihak tersebut kemudian diverifikasi dan dieksplorasi di lapangan.
Pendekatan yang dilakukan dalam Studi Dampak Sosial adalah teknis sebagai berikut: 1) Partisipatif;
sejauh mungkin para pihak (stakeholders) dilibatkan secara aktif dalam proses identifikasi dampak, 2).
Konsultasi: representasi stakeholders dilibatkan secara aktif untuk menggali aspirasi atau gagasan
bagaimana dampak dikelola, 3). Triangulasi: melakukan kajian lapangan dengan mengkombinasikan
teknik observation-interview-verification dan 4). Rapid; dilakukan secara cepat untuk menggali isu-isu dan
substansinya.
Pelaksanaan kegiatan Studi Dampak Sosial di dilakukan pada tanggal 28 Februari hingga 4 Maret 2017,
dilaksanakan efektif selama 3 hari dan melibatkan 2 orang tim pengkaji, dengan menjumpai sekitar 78
narasumber, 2 stakeholders dan menyelenggarakan 5 pertemuan informal dan 1 pertemuan formal.
Dalam konteks produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan, yang dimaksud dengan para pihak kunci (key
stakeholders) adalah pihak-pihak yang secara signifikan memiliki pengaruh terhadap kehadiran, kegiatan
dan operasional rencana perkebunan kelapa sawit, dari hasil identifikasi beberapa pihak yang ditemui dan
diwawancarai untuk menilai relasi pengaruh−dipengaruhi atas hadir dan beroperasinya kebun kelapa
sawit mandiri. Dari ke-10 parapihak yang dijumpai, terdapat 7 parapihak yang dianggap menjadi pihak
kunci.
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Berdasarkan hasil kajian lapangan, sumber permasalahan yang terjadi di UP PT LAP saat ini berasal dari
lingkungan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Sumber permasalahan baik internal
maupun eksternal yang teridentifikasi diantaranya ialah:
a. Sosialisasi tidak mencapai semua lapisan masyarakat serta kurangnya pemahaman dan
kultur/budaya masyarakat yang kurang dapat beradaptasi dengan sistem yang berlaku di UP PT
LAP.
b. Lapangan pekerjaan yang tersedia di UP PT LAP, baik untuk tingkat pekerja lapangan maupun
untuk staff di kantor masih terbatas, belum bisa menampung minat masyarakat sekitar yang ingin
kerja di UP PT LAP.
c. Belum tersedianya angkutan antar jemput secara khusus untuk pekerja lapangan.
d. Kondisi jalan di dalam UP yang licin pada musim hujan berisiko terjadinya kecelakaan (kendaraan
tergelincir ke luar jalur jalan).
e. Persentase areal yang tertanam (dari luas areal izin lokasi) masih kecil, sehingga biaya pengelolaan
per hektar menjadi besar.
f.

Kondisi sosial budaya masyarakat (tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan relatif
masih rendah).

g. Ketergantungan masyarakat terhadap SDA relatif masih tinggi. Masyarakat belum mampu
melakukan budidaya secara intensif baik di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan,
dll serta kegiatan industri rumah tangga/ekonomi produktif belum berkembang. Hal ini terkait
dengan point no f.
h. Peran serta pemerintah daerah terhadap masyarakat sekitar dalam peningkatan pengetahuan
dan keterampilan relatif masih kurang.
i.

Turunnya harga komoditas karet.

j.

Point h dan i menyebabkan ketergantungan atau harapan masyarakat terhadap perusahaan
sekitar menjadi tinggi, baik untuk lapangan pekerjaan maupun pemberdayaan masyarakat.

k. Belum terbentuknya sistem komunikasi sesuai dengan kesepakatan bersama antara UP PT LAP
dan masyarakat sekitar. Sistem komunikasi termasuk di dalamnya dalam hal penanganan
keamanan lingkungan dan tertib administrasi pemerintah desa setempat terhadap para pekerja
dari luar wilayah.

Kehadiran perusahaan memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat dan berkembangnya
perekonomian lokal serta berkontribusi terhadap perbaikan ekonomi masyarakat melalui penyerapan
tenaga kerja yang menjadi penopang kestabilan ekonomi keluarga. Dampak lanjutannya adalah
masyarakat mampu merencanakan keuangan keluarga dan membiayai pendidikan anak sehingga tingkat
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pendidikan masyarakat meningkat. Pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PT LAP memberikan
pembelajaran dan menjadikan sawit minded kepada masyarakat dalam mengelola kebun kelapa sawit
mandiri.
Komunikasi perusahaan dengan para pihak eksternal perlu ditingkatkan sehingga terbentuk relasi sosial
yang harmonis. Diperlukan peran serta Manajemen PT LAP untuk turut berperan aktif mendorong peran
koperasi dan kelompok tani yang baru terbentuk, sehingga dapat beroperasi dan berperan secara
profesional.
Pembangunan perkebunan kelapa sawit PT LAP secara umum memberikan dampak positif bagi
masyarakat sekitar. Dampak positif terutama dengan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar
serta adanya bantuan-bantuan CSR yang diberikan oleh PT LAP kepada masyarakat sekitar. Pengelolaan
perkebunan kelapa sawit oleh PT LAP yang mengikuti prosedur dan peraturan pemerintah setempat,
organisasi internasiona, serta pendekatan ke masyarakat yang baik mulai tahap awal sosialisasi,
pembukaan lahan dan pengelolaannya tidak banyak menimbulkan masalah baik di lingkungan internal
perusahaan maupun lingkungan eksternal masyarakat sekitar.
Pengelolaan perkebunan sawit PT LAP pada tahap kedua ini masih dalam tahap pembebasan lahan, belum
dilakukan tahap pembukaan lahan, penanaman dan pengelolaan lebih lanjut. Sedangkan pada tahap
pertama, sebagai besar tanaman sawit belum berproduksi serta masih banyak lahan-lahan masyarakat
yang pengelolaannya belum diserahkan ke pihak PT LAP. Dari segi komoditas, sawit yang dikembangkan
oleh PT LAP belum memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat
sekitar. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu:
a. Tanaman sawit PT LAP sebagian besar belum berproduksi sehingga masyarakat sekitar belum
banyak yang terlibat dalam pengelolaanya seperti kegiatan pemanenan dan angkutan TBS.
b. Masyarakat belum banyak yang mengembangkan komoditas sawit secara mandiri.
c. Pembangunan perkebunan sawit masyarakat yang bekerjasama dengan pihak PT LAP masih
dalam proses.
Dampak negatif dari keberadaan PT LAP yang dirasakan masyarakat sekitar terutama adalah
berkurangnya lahan untuk ladang, kekhawatiran masyarakat adanya pencemaran air sungai oleh pupuk
dan bahan kimia dalam pengelolaan kebun sawit, serta banjir pada musim hujan dan berkurangnya debit
air sungai pada musim kemarau. Tercemarnya air sungai juga disebabkan adanya kegiatan tambang emas
ilegal (peti) oleh masyarakat sekitar.Banjir dan berkurangnya debit air sungai juga disebabkan oleh
pembukaan lahan untuk perkebunan sawit lain yang ada disekitarnya dan kegiatan ladang berpindah oleh
masyarakat sekitar.
Rekomendasi secara umum berdasarkan hasil kajian KDS di lingkungan internal dan eksternal UP PT LAP
dibuat berdasarkan isu-isu yang berkembang, program-program CSR yang sudah dilakukan oleh PT LAP,
kondisi umum masyarakat, dampak sosial yang dirasakan masyarakat sekitar, kondisi ketahanan pangan
masyarakat sekitar dan risiko yang mungkin timbul ke depannya dari kegiatan pengelolaan PT
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LAP.Rekomendasi umum kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit UP PT LAP adalah sebagai
berikut:
a. Perlu dilakukan pendataan umum masyarakat desa sekitar yang bekerjasama dengan pemerintah
desa. Pendataan diharapkan dapat memberikan gambaran umum kondisi masyarakat sekitar,
potensi SDA yang dimiliki masyarakat, kelompok marginal, kebutuhan lapangan kerja, lahan yang
masih dikelola masyarakat di dalam areal izin lokasi PT LAP dll, sehingga dapat disusun langkah
strategis dalam pengelolaan lebih lanjut.
b. Program-program CSR disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sekitar serta
pendistribusian lebih merata dan dibuat berdasarkan pendekatan partisipatif.
c. Pengembangan program CD yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
dengan kerjasama yang saling menguntungkan terutama untuk menunjang kegiatan pengelolaan
PT LAP dan disesuaikan dengan SDM/SDA dan minat masyarakat.
d. Membentuk suatu wadah/lembaga dan sistem komunikasi, keselamatan dan keamanan bersama
yang baku antara masyarakat sekitar dengan PT LAP. Permasalahan antara perusahaan dengan
masyarakat sekitar seringkali timbul karena kurangnya pemahaman masyarakat dan/atau
kurangnya kemampuan komunikator serta kondisi keselamatan dan keamanan yang tidak
kondusif.
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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 LAP : http://www.rspo.org/file/1%20%20Summary%20Report%20of%20SEIA%20and%20HCV%20Assessments%20%20PT%20Lestari%20Abad
i%20Perkasa.pdf
PT Lestari Abadi Perkasa (PT LAP) telah berkomitmen untuk mewujudkan praktik pengelolaan kebun sawit
lestari. Sebagai wujud dari komitmen tersebut perusahaan telah melakukan identifikasi/kajian
keberadaan NKT pada bulan November 2010 (lokasi 1). Penilaian dilakukan oleh tim konsultan dari PT
Gagas Dinamiga Aksenta (Aksenta) yang merupakan tim penilai yang telah diakui oleh RSPO (RSPO
Approved HCV Assessor). Kajian NKT dilakukan berdasarkan Toolkit Identifikasi Kawasan Bernilai
Konservasi Tinggi tahun 2008. Kajian dilakukan untuk area izin lokasi PT LAP dan desa-desa sekitarnya.
Hasil kajian menunjukkan bahwa di area Izin Lokasi PT LAP terdapat area-area NKT yang tersebar hampir
merata dari utara hingga ke bagian selatan. Ada 5 tipe NKT yang teridentifikasi, yakni NKT 1, NKT 3, NKT
4, NKT 5, dan NKT 6. Meskipun terdeteksi keberadaannya, NKT 5 dan NKT 6 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 Biuku (Batagur
baska), Kura-Kura Gading (Orlitia borneensis), Trenggiling (Manis javanica), Kelempiau (Hylobates
albibarbis), Macan Dahan (Neofelisdiardi). Elemen penting NKT 3 adalah sisa-sisa rimba prima yang
kemungkinan adalah hutan Dipterokarpa perbukitan di Bukit Melaras, perbukitan Lambung-LintarSekorun, Bukit Temelungkung dan mungkin juga di bukit-bukit yang lain seperti Bukit Bogu di Pebihingan,
serta Bukit Embun (Bukit Jagabaya) di Marau Sinar Bulan.Elemen penting dari NKT 4 berkaitan dengan
daerah tangkapan air, area potensi erosi, mata air, sempadan sungai dan sekat bakar.Elemen penting dari
NKT 5 terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar untuk komunitas local sedangkan elemen penting dari
NKT 6 terkait pemakaman atau kuburan tradisional ataupun kuburan keramat.
Luas total area NKT adalah 3,385.98 hektar, atau sekitar 26.05% dari keseluruhan luas area Izin Lokasi; ini
merupakan luas overlay area semua tipe NKT yang ada. Luasan tersebut telah diperiksa keberadaannya di
lapangan oleh PT LAP, dan hasilnya telah disepakati bersama oleh tim Aksenta dan Perusahaan. 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 mendatang. Di samping
itu, banyak pula area NKT 4 yang juga sekaligus mengandung nilai-nilai konservasi tinggi yang lain, seperti
NKT 1 dan NKT 6. Peta area HCV disajikan pada Gambar 6.
Tabel 4. Keberadaan HCV 1, 2, 3, dan 4 di Areal Izin Lokasi PT Lestari Abadi Perkasa
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ID

Nama/Deskripsi

Elemen NKT

NKT

Luas
(ha)

1

Deretan Bukit Temelungkung dan Bukit
Tunggang Piling. Masih memiliki tutupan
vegetasi yang bagus.

Habitat kelempiau, DTA S. Pelanjau
dan Air Batu, daerah rawan erosi.

1, 4

496.27

1a

Puncak Bukit Temelungkung

Hutan perbukitan

3

-45.29

2

Deretan Bukit Melaras dengan penutupan
vegetasi yang masih baik di bagian
puncaknya.

Habitat kelempiau, DTA S. Pelanjau
dan Air Batu, lereng curam dan
potensi erosi tinggi, potensi longsor

1, 4

285.51

2a

Puncak Bukit Melaras

Hutan perbukitan

3

-22.26

3

Bukit
Pemanggahan,
penutupannya
dominan kebun karet dan bambu

DTA Air Batu, lereng curam dan
potensi erosi tinggi, potensi longsor

4

100.02

4

Bukit Sempolong

4

26.46

5

Bukit Pelinggi

4

24.84

6

Bukit kecil (anak Lipuk)

4

14.60

7

Bukit Sekorun dengan penutupan vegetasi
yang masih baik di bagian puncaknya.

Habitat
kelempiau,
DTA
S.
Gerunggang dan Sempunuk, lereng
curam dan potensi erosi tinggi

1, 4

201.21

7a

Puncak Bukit Sekorun

Hutan perbukitan

3

-12.72

8

Deretan Bukit Lambung dan Bukit Lintar.
Masih memiliki tutupan vegetasi yang
bagus.

Habitat kelempiau, orangutan, DTA S.
Sempunuk dan sebagian anak S.
Pemahan, daerah rawan erosi.

1, 4

629.80

8a

Puncak Bukit Lambung

Hutan perbukitan

3

-25.48

9

Bukit kecil (pak Acai)

4

47.53

10

Bukit Jeronang Podeh

DTA Sungai Pemahan, Lereng rawan
erosi karena jenis tanahnya.

4

104.83

11

Deretan perbukitan Jagabaya. Penutupan
lahannya beragam, mulai dari karet,
belukar dan hutan sekunder di bagian
puncaknya.

Habitat kelempiau, DTA Riam Kabing,
S.
Bakah,
S.
Sedadau,
S.
Sempaku, S.Selawang

1, 4

699.72

12

Bukit Sentilingan, terdapat hulu sungai
yang di bendung oleh masyarakat untuk
sumber air bersih.

Sumber air, DTA S.Sekahau Raya,

4

21.69
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ID

Nama/Deskripsi

Elemen NKT

13

Bukit Lalang Panjang

DTA anak Sungai Mambuk

14

Bukit Bogu

NKT

Luas
(ha)

4

55.37

Habitat kelempiau, sumber air, DTA
sungai Kusik Latak

1, 4

84.21

15

Deretan Bukit Tuntung Bertanduk,
terdapat mata air yang dimanfaatkan oleh
masyarakat sebagai sumber air bersih di
bukit ini.

Habitat & koridor satwa, DTA S.
Serandau, S. Kengkodang, S.
Mambuk.

1, 4

290.48

16

Sungai Demit dan S. Seladan beserta
sempadannya (50m)

Habitat & koridor satwa, sumber air
untuk MCK, sempadan sungai, sekat
bakar

1, 4

46.54

17

Sungai Pelanjau dan sempadannya. Sungai
ini tidak memiliki tanggul, bantaran banjir
yang beragam. Dibuffer 20m

Sempadan sungai

4.2

5.56

18

Air Batu, sungai kecil yang mengalir di
lembah Peropat. Air ini dimanfaatkan oleh
petani di lembah Peropat sebagai sumber
air MCK. Dibuffer 10m dari tepi sungai

Habitat & koridor satwa, sumber air,
sempadan sungai

1, 4

10.05

19

Sungai Belantik
dibuffer 20m.

Sempadan sungai

4

11.36

20

Sungai Gerunggang dan sempadannya
dibuffer 20m dari tepi sungai.

Habitat & koridor satwa, sempadan
sungai, sekat bakar

1, 4

11.76

21

Sungai Sempunuk dan sempadannya
dibuffer 20m dari tepi sungai

Sempadan sungai

4

9.05

22

Hulu anak sungai Sempunuk, dan
sempadannya dibuffer 10m dari tepi
sungai.

Sumber air, sempadan sungai

4

1.51

23

Anak sungai Pemahan yang mengalir dari
Bukit Lambung dan sempadannya dibuffer
10m dari tepi sungai.

Sumber air, sempadan sungai

1, 4

14.86

24

Buffer Sungai Pemahan 50meter dari
badan sungai. Di bagian hulu sungai
Pemahan, dibuatkan buffer 25m dari tepi
sungai.

Sumber air, sempadan sungai,
pengendali erosi, pengendali banjir,
sekat bakar

1, 4

89.39

25

Sungai Senalin dan sempadannya dibuffer
10m.

Sempadan sungai

4

5.12

26

Sungai Kusik Latak dan sempadannya
dibuffer 10m dari tepi sungai

Sempadan sungai

4

6.75

dan

sempadannya
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Luas
(ha)

ID

Nama/Deskripsi

Elemen NKT

NKT

27

Sungai Sebelamban dan sempadannya
dibuffer 20m dari tepi sungai dan Sungai
Sekarap yang dimanfaatkan untuk
pertanian oleh warga Sebauk.

Sumber air, sempadan sungai,
pemanfaatan air untuk pertanian

4

21.08

28

Riam Kabing dan sempadannya

Sumber air, sempadan sungai.

4

2.17

29

Sungai Sempaku dan sempadannya 20 m
dari tepi sungai.

Sempadan sungai yang rawan erosi.

4

11.21

30

Sungai Sedadau dan sempadannya 10m
dari tepi sungai.

Sempadan sungai yang rawan erosi

1, 4

4.43

31

Sungai Selawang dan sempadannya 10m
dari tepi sungai.

Sempadan sungai yang rawan erosi

4

1.54

32

Sungai Mambuk dan anak Sungai Mambuk
dan sempadannya dibuffer 10m dari tepi
sungai.

Sumber air, sempadan sungai,
pemanfaatan air untuk pertanian

4

14.42

33

Sungai Kengkodang dan sempadannya
10m dari tepi sungai.

Sungai dan sempadannya
rawan erosi dan longsor.

4

4.22

34

Anak sungai Serandau, Sungai Serandau
dan sempadannya 10m dari tepi sungai.

Sungai dan sempadan sungai rawan
erosi, sekat bakar, pemanfaatan air
untuk pertanian.

4

13.90

35

Sungai Sekahau dan anak Sungai Sekahau
beserta sempadannya 20m dari tepi
sungai.

Sumber air, sempadan sungai rawan
erosi, sekat bakar, pemanfaatan air
untuk pertanian

4

6.31

36

Sungai Bakah, S Tumbang Botong dan
sempadannya yang berbatu-batu 20m dari
tepi sungai.

Sumber air, sempadan sungai, sekat
bakar

4

21.87

Total luas poligon NKT*
Total luas area (Ha)
Persentase luas area NKT (%)

yang

3,385.98
13,000.00
26.05

*) Luas NKT area adalah hasil overlay peta tiap jenis NKT. Luas poligon-poligon 1a, 2a, 7a,dan 8a sudah termasuk
ke dalam luas poligon 1, 2, 7, dan 8 berturut-turut.
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s

sumber : NPP PT LAP
Gambar 6. Peta sebaran lokasi NKT di area Izin Lokasi PT LAP (lokasi 1)
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Keberadaan NKT di area Izin Lokasi PT LAP 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 agar
fungsinya tetap terpelihara maka diperlukan pengelolaan lebih lanjut. Rekomendasi utama yang perlu
segera dilakukan adalah:

a. Perusahaan melakukan sosialisasi secara serius di masyarakat mengenai rencana pendirian
perkebunan, agar warga setempat dapat mengenali lebih baik karakter perkebunan sawit dan
khususnya PT LAP, sehingga penolakan-penolakan dan tanggapan negatif masyarakat dapat
diminimkan.

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

c. 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.

d. Melakukan sosialisasi terhadap seluruh staf, karyawan dan penduduk kebun atas penetapan peta
NKT definitif, serta maksud dan tujuan ditetapkannya area-area perlindungan tersebut.

e. 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 LAP digunakan sebagai baseline info dalam mengembangkan
rencana program pengelolaan dan pemantauan NKT. Penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan
disusun bersama dengan konsultan pada tahun 2012 melalui workshop. Program yang telah disusun juga
telah dikonsultasikan dengan para pemangku kepentingan PT LAP pada tahun 2012. Sejak saat itu, PT LAP
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 LAP juga telah melaksanakan stakeholder konsultasi dengan masyarakat desa sekitar secara berkala
untuk mengetahui setiap perubahan dan kondisi sosial dan HCV di konsesi PT LAP serta menghimpun
masukan dari masyarakat sekitar untuk evaluasi program pengelolaan dan pemantauan yang telah
diimplementasikan.
Pada Maret 2017, PT LAP kembali melakukan kajian identifikasi NKT untuk area tambahan seluas ±1,140
ha (lokasi 2) yang juga dilakukan oleh pihak independen yang memiliki kompetensi dalam identifikasi NKT,
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yaitu PT Re-Mark Asia. Dimana penilaian telah dipimpin oleh Assessor Licensing Scheme. Penilaian NKT ini
menggunakan Panduan Umum untuk Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi, HCVRN 2013.
Hasil penilaian NKT pada area tambahan PT LAP menunjukkan bahwa di areal tersebut terdapat lima
kategori NKT, yaitu NKT 1, NKT 3, NKT 4, NKT 5 dan potensi NKT 6. Elemen penting NKT 1 adalah populasi
spesies RTE dengan flagship spesies owa-owa. Selain itu ada beberapa jenis penting lainnya seperti
Beruang madu (Helarctos malayanus), Trenggiling (Manis javanica), Elang ular bido (Spilornis cheela),
Elang hitam (Ictinaetus malayensis), Elang brontok (Nisaetus cirrhatus), Kangkareng hitam (Anthracoceros
malayanus), dan Rangkong badak (Buceros rhinoceros) serta masih ditemukan jenis flora penting seperti
Keruing (Dipterocarpus trinervis), Pekawai (Durio kutejensis), Belian/Ulin (Eusideroxylon zwageri Teijsm.&
Binn.), Meranti (Shorea spp.), dan Bengkirai (Shorea laevis Ridl.).
Wujud NKT 4 adalah areal berlereng terjal dan sungai-sungai yang bernilai penting bagi pengatur tata air
termasuk zona penyangga mintakat yang bergevetasi, memeliharaan aliran sungai, memeliharaan
karakteristik kualitas air, perlindungan terhadap tanah atau akifer dan berperan penting dalam
menstabilisasi lereng-lereng yang curam sebagai ekosistem alami.
Wujud NKT 5 adalah kawasan yang berfungsi sebagai resapan air dan sepadan sungai yang akan
membantu peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan air. Wujud potensi NKT 6 adalah makam tua
di ‘pedahasan’ atau lahan yang penting dan belum teridentifikasi.
Areal NKT PT LAP tersebar di 6 lokasi dengan total luas indikatif 277.9Ha atau 24.3% dari total luas areal
izin lokasi tambahan PT LAP. Areal NKT 1 dan NKT 4 identik baik lokasi, bentuk, maupun luasnya. Sungai
dan sempadannya serta areal berbukit terjal dan masih berhutan merupakan tipologi areal NKT dan
menjadi fokus utama dalam pengelolaan NKT di areal izin lokasi tambahan PT LAP. Lokasi dan luas indikatif
areal NKT disajikan pada Tabel 5 sedangkan peta sebarannya disajikan pada Gambar 7.

Tabel 5. Lokasi dan luas indikatif areal NKT di areal izin lokasi tambahan PT LAP
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No

Lokasi

NKT

Luas (Ha)

(%)

1

Sempadan Sungai Seladan

1, 4 dan 5

30,4

2,7

2

Sempadan Sungai Demit

1, 4 dan 5

9,8

0,8

3

Sempadan Sungai Geronggang

1, 4 dan 5

51,0

4,5

4

Sempadan Sungai Pemahan

1, 4 dan 5

30,2

2,6

5

Sempadan Sungai Selongian

1, 4 dan 5

6,2

0,5

6

Kawasan Bukit Lintar (Sekoron-Lambung-Lintar)

1, 3 dan 4

150,3

13,2

277,9

24,3%

Total NKT (Ha):
Total Areal PT LAP (Ha):

1,140

Gambar 7. Peta sebaran areal NKT di areal izin lokasi tambahan PT LAP (lokasi 2)
Ringkasan rekomendasi pengelolaan dan pemantauan NKT di izin lokasi tambahan PT LAP antara lain:
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Pengelolaan NKT:
•

Melakukan delineasi dan demarkasi areal NKT serta memasang sign board.

•

Melakukan sosialisasi, baik internal maupun eksternal.

•

Mengurangi peluang perburuan dan menyiapkan alternatif pemenuhan kebutuhan bagi
masyarakat/pekerja.

•

Memelihara keutuhan koridor antar habitat satwa dan melakukan pengayaan koridor yang
terfragmentasi.

•

Melakukan upaya pengendalian limpasan permukaan dan erosi, misalnya membuat rorak,
sediment trap/gully plug di alur-alur aliran, atau menanam LCC di lahan yang baru dibuka.

•

Melarang/membatasi aplikasi bahan agrokimia di sempadan sungai.

•

Mempertahankan suksesi alami di sempadan sungai dan diperkaya dengan jenis vegetasi yang
memiliki perakaran dalam dan kuat.

•

Mendorong pihak pemerintahan desa untuk mewujudkan peraturan desa tentang perlindungan
dan pelestarian sungai.

Pemantauan NKT:
•

Melakukan patroli dan memantau batas dan luas areal NKT secara berkala.

•

Memantau secara reguler keberadaan owa-owa dan satwa RTE lainnya.

•

Memantau tinggi muka air secara berkala untuk mengetahui dinamika aliran sungai (disarankan
yang otomatis tersimpan dalam logger).

•

Melakukan pengukuran kualitas air secara berkala.

•

Mencatat kejadian ekstrim yang menyebabkan longsor di lahan berlereng.

•

Mencatat kejadian aktivitas masyarakat di sungai dan sempadan sungai.

•

Memantau perkembangan peraturan desa (perdes) tentang perlindungan sungai.
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5. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)
5.1. Ringkasan
Kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit PT LAP di Kecamatan Nanga Tayap, Pemahan dan
Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang disadari akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan fisik-kimia,
biologi, sosial, ekonomi, budaya serta kesehatan masyarakat setempat, baik dampak positif maupun
dampak negatif. Untuk mengetahui dampak yang mungkin timbul dari pembangunan perkebunan PT LAP
(lokasi 1), maka dilakukan kajian dampak sosial dan lingkungan atau yang lebih dikenal dengan AMDAL.
Kegiatan penilaian AMDAL dilakukan pada bulan Juli 2010 oleh CV Bina Mitra Sejati (lokasi 1), kemudian
revisinya dilakukan oleh CV Alam Indo Lestari pada bulan September 2012 (lokasi 1).
Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) kegiatan perkebuan PT LAP, berpedoman
kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup serta merujuk kepada peraturan perundangan
lainnya yang terkait.
Ruang lingkup penilaian AMDAL PT LAP dibatasi dalam empat faktor/batasan utama, yaitu: batas
proyek/kegiatan, batas ekologis, batas sosial dan batas administratif. Tahapan kegiatan yang dikaji dibagi
menjadi empat tahapan utama, yaitu: tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, tahap operasi dan tahap
pasca operasi. Dari hasil penilaian yang dilakukan, didapatkan beberada dampak penting yang perlu
mendapatkan perhatian, diantaranya:
Dampak penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam studi AMDAL perkebunan kelapa sawit PT LAP
pada tahap pra konstruksi adalah adanya perubahan sikap dan persepsi masyarakat serta potensi
terjadinya konflik sosial. Pada tahap ini kegiatan yang akan ditelaah adalah sosialisasi serta penataan batas
dan pembebasan lahan.
Dampak penting yang perlu mendapatkan perhatian pada tahap konstruksi adalah berupa penurunan
kualitas udara, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air permukaan, peningkatan laju erosi,
terjadinya sedimentasi, penurunan keanekaragaman jenis flora dan fauna, kemudian adanya kesempatan
kerja, kesempatan usaha, peningkatan pendapatan masyarakat, perubahan sikap dan persepsi
masyarakat, potensi terjadinya konflik sosial, perubahan pola perilaku masyarakat, perubahan sanitasi
lingkungan dan pola penyakit serta penurunan kesehatan masyarakat.
Dampak penting yang perlu mendapatkan perhatian pada tahap operasi adalah penurunan kualitas udara,
peningkatan kebisingan, adanya kesempatan kerja, kesempatan usaha, meningkatnya pendapatan
masyarakat serta perubahan sikap dan persepsi masyarakat.
Dampak penting yang perlu mendapatkan perhatian pada tahap pasca operasi adalah berupa penurunan
kualitas udara dan peningkatan kebisingan, penurunan pendapatan masyarakat, perubahan sikap dan
persepsi masyarakat serta peningkatan kualitas air permukaan. Rekomendasi pengelolaan untuk
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meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif diformulasikan kedalam matriks pada
Tabel 6.
Tabel 6. Matriks rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup PT LAP (lokasi 1)
No
1

Komponen
Penurunan
kualitas udara

Arahan pengelolaan lingkungan hidup
•
•
•
•
•
•
•

2

Peningkatan
kebisingan

•
•
•
•
•
•

3

Penurunan
kualitas air
permukaan

•
•
•
•
•
•

4

Laju erosi

•
•
•

Melakukan pengaturan lalu lintas dan pemasanga rambu lalu lintas, penyediaan
petugas pengatur lalu lintas dan pengaturan kecepatan lalu lintas.
Pengaturan waktu pelaksanaan kegiatan dilokasi kegiatan.
Melakukan penyemprotan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengerjaan fisik.
Memfasilitasi warga masyarakat yang ingin bekerja dan berusahan disekitar
wilayah teknis.
Mengadakan penyuluhan kepada para pekerja untuk menggunakan alat
keselamatan kerja.
Memberikan bantuan biaya jaga dan bantuan biaya pengobatan/kesehatan.
Mengalokasikan pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi seperti
tersebut diatas.
Pengaturan waktu pelaksanaan kegiatan di lokasi kegiatan.
Menggunakan alat pelindung diri misalnya masker bagi para pekerja dan
pelindung telinga untuk mengurangi kebisingan.
Memfasilitasi masyarakat yang ingin bekerja dan berusahan di wilayah sekitar.
Penyuluhan kepada para pekerja untuk menggunakan alat keselamatan kerja.
Memberikan bantuan biaya jaga dan bantuan biaya pengobatan/kesehatan.
Mengalokasikan pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi seperti
tersebut diatas.
Membuat noise barrier/perinang suara berupa dinding padat atau pagar tanaman.
Mempertahankan kawasan sabuk hijau (greenbelt) di sepanjang sempadan sungai
yang ada dan melakukan penanaman tanaman yang berfungsi ekologi.
Memelihara saluran air/drainase dan sarana jalan melalui pengerasan dan
perataan permukaan jalan yang telah mengalami kerusakan/erosi.
Melakukan pemadatan badan jalan dan bahu jalan dengan baik sehingga dapat
mengurangi bahaya erosi atau longsor akibat struktur timbunan yang labil.
Konstruksi jalan dilengkapi dengan saluran samping dan bahu jalan ditanami land
covercrop.
Membuat saluran drainase untuk membuang kelebihan air, mengendalikan
kecepatan aliran air dan mengarahkan aliran air, saluran drainase dihubungkan
dengan kolam penangkap sedimen.
Melakukan pembersihan secara bertahap untuk mempertahankan lapisan topsoil
dan bahan organik tanah sisa penebangan sebagai tanaman penutup tanah.
Menumpuk batang pohon (yang tidak dimanfaatkan), memotong lereng sehingga
mampu menahan aliran permukaan dan laju erosi.
Pembuatan jalan dengan spesifikasi cembung dan pemadatan jalan dengan batuan
dan kerikil yang disediakan disekitar wilayah perkebunan.
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No

Komponen

Arahan pengelolaan lingkungan hidup
•
•
•
•

5

Terjadinya
sedimentasi

•
•
•
•
•

6

Penurunan
keanekaragaman
jenis flora

•
•
•

•

•
•

7

Penurunan
keanekaragaman
jenis fauna

•
•
•

•

Memelihara saluran drainase dan jalan dengan melakukan pengerasan dan
perataan permukaan jalan yang mengalami erosi.
Melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan
dan pelestarian tanah/air, kawasan lindung dan sempadan sungai.
Segera menanam tanaman penutup tanah (land cover crop) untuk mengurangi
jumlah erosi dan memperkecil koefisien aliran permukaan.
Memfasilitasi karyawan hingga mempunyai kompetensi dalam melakukan
penyuluhan.
Melakukan pembersihan secara bertahap untuk mempertahankan lapisan topsoil
dan bahan organik tanah sisa penebangan sebagai tanaman penutup tanah.
Menumpuk batang pohon (yang tidak dimanfaatkan), memotong lereng sehingga
mampu menahan aliran permukaan dan sedimentasi.
Membuat kolam penangkap sedimen.
Melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan
dan pelestarian tanah/air, kawasan lindung dan sempadan sungai.
Segera menanam tanaman penutup tanah (land cover crop) untuk mengurangi
jumlah erosi dan memperkecil koefisien aliran permukaan.
Memfasilitasi karyawan agarmemiliki kompetensi dalam melakukan penyuluhan.
Melakukan perlindungan terhadap jenis-jenis flora yang bernilai ekonomi dan
ekologi di sekitar wilayah studi.
Membuat papan informasi yang berisi larangan menebang flora yang dilindungi
dan jenis lain di lokasi kegiatan disepanjang sempadan sungai (100 m untuk
sungai besar dan 50 m untuk sungai kecil), di buffer zone dan kawasan lindung.
Melakukan pembibitan dan penanaman jenis-jenis flora yang dilindungi atau
bernilai ekologi di kawasan sempadan sungai, buffer zone, kawasan lindung pada
saat revegetasi dan sebagai bagian dari upaya konservasi tanah dan air.
Mempertahankan keberadaan dan melakukan penanaman jenis-jenis flora yang
berfungsi ekologi bagi satwa yang ada disekitar lokasi kegiatan.
Melakukan penanaman LCC setelah dilakukan pembukaan dan pembersihan
lahan dengan leguminoceae berkayu seperti Flemingia sp dan Gliricidia sp, atau
jenis rumput seperti Vetifera sp.
Melakukan penanaman dan mempertahankan jenis-jenis flora/vegetasi yang
berfungsi bagi satwa untuk mencari makan, berlindung dan berkembang biak.
Membuka dan membersihkan lahan secara bertahap untuk memberi kesempatan
fauna bermigrasi/berpindah tempat mencari habitat baru.
Menyediakan habitat baru bagi fauna untuk menggantikan habitat yang rusak,
habitat yang baru juga berfungsi untuk mengundang kembali kehadiran satwa di
lokasi kegiatan.
Melakukan pendekatan persuasif untuk mengajak masyarakat melindungi satwa
yang ada disekitar lokasi PT LAP, di kawasan sempadan sungai, buffer zone dan
kawasan lindung, terutama jenis satwa yang dilindungi dan memiliki fungsi
ekologi.
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No

Komponen

8

Penurunan
keanekaragaman
jenis biota
perairan

Arahan pengelolaan lingkungan hidup
•
•
•

•

9

Sikap dan
persepsi
masyarakat

•

•

•

10

Konflik sosial

•

•

•
•

Melakukan penebaran benih ikan di sungai dengan jenis yang cocok dengan
lingkungan sekitar lokasi kegiatan dan yang memiliki nilai ekonomis.
Melakukan penanaman dan mempertahankan jenis-jenis flora/vegetasi yang
berfungsi bagi satwa untuk mencari makan, berlindung dan berkembang biak.
Melakukan perlindungan terhadap jeni-jenis ikan yang bernilai ekonomi dan
ekologi di lokasi kegiatan dengan tidak melakukan eksploitasi mekanis,
eksploitasi menggunakan racun atau cara-cara eksploitasi lain yang dilarang
(listrik atau bom).
Membuat papan informasi yang berisi larangan mengambil/mencari ikan yang
bernilai ekonomi dan ekologi mengunakan cara-cara eksploitasi yang bersifat
merusak/berbahaya bagi keseimbangan lingkungan.
Melakukan sosialisasi secara intensif dan transparan kepada masyarakat di
tingkat desa/dusun dan pihak terkait lainnya tentang rencana kegiatan
perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) PT LAP, termasuk
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan berikut dampak (negatif/positif) yang
akan ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan tersebut bagi masyarakat setempat,
lingkungan maupun pihak lainnya. Sosialisai dapat dilakukan dengan berbagai
cara, antara lain pemasangan pengumuman/informasi ditempat-tempat yang
mudah diakses oleh masyarakat (balai desa, kantor camat, warung/toko/pasar
dll), melakukan pertemuan umum/terbuka dan melakukan sosialisasi dengan
pendekatan partisipatif (Participatory Rural Appraisal), bentuknya yaitu diskusi
dengan kelompok kecil yang ada dimasyarakat, baik formal maupun informal.
Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui persepsi, kebutuhan serta harapan
dari kelompok masyarakat terhadap rencana kegiatan kebun &PKS PT LAP.
Menerima saran, tuntutan, keinginan, aspirasi dan harapan masyarakat serta
mengakomodir semua yang relevan dengan melakukan musyawarah dan
mufakat untuk diimplementasikan dalam kegiatan.
Memperkuat hubungan dan komunikasi serta bekerjasama dengan masyarakat
yang bersikap dan berpersepsi menerima/positif untuk melakukan sosialiasai
kepada warga lainnya.
Melakukan komunikasi secara intensif kepada masyarakat setempat, tokoh
masyarakat, pemerintah desa, BPD dan lain sebagainya dalam kegiatan
sosialisasi dan rencana penataan batas areal kerja.
Melakukan sosialisasi secara intensif dan transparan tentang kegiatan
perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit PT LAP serta dampaknya
(positif-negatif) kepada masyarakat.
Melakukan penataan baats areal kerja sesuai denga peraturan yang berlaku,
baik peraturan formal maupun peraturan non formal (adat istiadat).
Menerima saran dan aspirasi masyarakat serta mengakomodir kepentingan
masyarakat yang relevan.
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No
11

Komponen
Peningkatan
pendapatan
masyarakat

Arahan pengelolaan lingkungan hidup
•

•

•
•
12

Adanya
kesempatan
kerja dan
berusaha

•
•

•
•
•

•

13

Tingkat
kesehatan
masyarakat

•
•
•

Memberikan kesempatan bagi masyarakat yang terkena dampak langsung dari
kegiatan perkebunan, untuk dapat bekerja sebagai karyawan, pekerja, yang
sesuai dengan kualifiaksi dan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan.
Memberikan pelatihan, bimbingan usaha dan permodalan pada masyarakat
terkena dampak, mengenai peluang usaha yang baru, diluar sector pertanian
dan perkebunan.
Berpartisipasi dalam menyediakan & melengkapi sarana-prasarana ekonomi,
sehubungan dengan peningkatan aktifitas pekerjaan yang berlangsung.
Memberikan bantuan sosial kemasyarakatan, dalam bentuk beasiswa, fasilitas
umum, peribadatan dan perbaikan sarana dan prasarana pedesaan.
Perusahaan mengutamakan yang terlibat dalam kegiatan ini adalah masyarakat
disekitar lokasi rencana kegiatan/usaha dan melibatkan tokoh masyarakat.
Penentuan gaji untuk tenaga kerja disesuaikan dengan UMR, atau UMK,
sehingga tidak terjadi eksploitasi tenaga kerja dengan upah rendah dan
meminimalisir persepsi negatifmasyarakat terhadap perusahaan.
Kerjasama dengan tokoh/ pemuka masyarakat, serta masyarakat awam untuk
penyebaran informasi ketika perusahaan masih membutuhkan tenaga kerja.
Mendirikan koperasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.
Berpartisipasi dalam membentuk lembaga desa atau divisi pengelolaan
lingkungan di pihak pemrakarsa yang bertanggung jawab terhadap
pertumbuhan perekonomian masyarakat disekitar wilayah studi.
Melakukan koordinasi dengan perangkat desa setempat, dalam melakukan
perencanaan dan pelaksanaan program kemitraan dengan masyarakat
setempat sekitar wilayah studi.
Memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarkat yang terkena dampak akibat
“water borne diseases” dan “air borne diseases”.
Pengelolaan secara intensif, terhadap sumber-sumber pencemar yang potensial
mencemari lingkungan hingga terdistribusi ke wilayah penduduk.
Melakukan pengelolaan terhadap kulitas udara dan air sungai yang ada untuk
diketahui kualitasnya.

Terhadap area tambahan izin lokasi PT LAP dengan luas ± 1,140 ha (lokasi 2) juga dilakukan kegiatan
penilaian dampak lingkungan. UKL-UPL untuk izin lokasi 2 PT LAP dilakukan pada Bulan Agustus 2015 oleh
CV Bina Mitra Sejati. Penyusunan UKL-UPL untuk area tersebut, berpedoman kepada Peraturan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan AMDAL Hidup serta
merujuk kepada peraturan perundangan lainnya yang terkait.
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Tabel 7. Matriks rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup izin lokasi tambahan PT LAP
No
1

Komponen
Perubahan
persepsi dan
sikap
masyarakat

Arahan pengelolaan lingkungan hidup
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

2

Perubahan
pendapatan
masyarakat

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Membuat jadwal sosialisasi dan disampaikan kepada masyarakat.
Melakukan pertemuan secara berkala dengan masyarakat dan pemangku
kepentingan yang terkait tentang rencana usaha paling kurang 3 bulan sekali.
Melakukan musyawarah dengan masyarakat, menyampaikan rencana kegiatan
yang akan dilakukan oleh perusahaan.
Membuat kesepakatan tentang pola kemitraan, mekanisme dan nominalisasi nilai
ganti untung lahan yang sesuai.
Membuat kesepakatan tentang hak dan kewajiban perusahaan dan masyarakat
pekebun/mitra yang dituangkan secara tertulis.
Melakukan kegiatan CSR yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
kemampuan perusahaan.
Mengakomodir keberadaan hak-hak adat yang berada disekitar lokasi PT LAP.
Membentuk satuan tugas pengendalian lingkungan internal organisasi PT LAP.
Melibatkan satlak, satgas dan TP3K.
Berkoordinasi dengan pihak terkait (instansi pemerintah) untuk bersama-sama
melaksanakan pengelolaan lingkungan. Dalam hal ini PT LAP sebagai pelaksana
dan instansi yang berwenang sebagai pengawas.
Membuat tata batas dengan tanah masyarakat, secara definitif terhadap areal
yang akan dikonsesi dengan melibatkan tim tata batas Kab. Ketapang.
Melakukan musyawarah dengan masyarakat terkait keberadaan hak-hak
masyarakat atas tanah dan tanam tumbuh masyarakat.
Melakukan pembayaran ganti untung yang sesuai terhadap lahan masyarakat.
Memprioritaskan masyarakat lokal dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan batas
dan pembebasan lahan.
Melaksanakan mekanisme rekrutmen tenaga kerja secara terbuka melalui
pengumuman penerimaan tenaga kerja sampai tingkat Desa dan Dusun.
Mengadakan kerjasama dengan aparat Kecamatan dan Desa dalam hal perekrutan
tenaga kerja masyarakat lokal.
Melaksanakan sistem pembayaran upah dengan mengacu padaUMK.
Memenuhi hak-hak pekerja, seperti uang lembur dan tunjangan, sesuai dengan
peraturan dan kemampuan perusahaan.
Membentuk satuan tugas pengendalian lingkungan internal organisasi PT LAP.
Berkoordinasi dengan pihak terkait (instansi pemerintah) untuk bersama-sama
melaksanakan pengelolaan lingkungan. Dalam hal ini PT LAP sebagai pelaksana
dan instansi yang berwenang sebagai pengawas.
Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait ketenagakerjaan.
Melakukan kegiatan CSR yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
kemampuan perusahaan.
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No

Komponen

Arahan pengelolaan lingkungan hidup

3

Penurunan
kualitas udara

•
•
•
•
•

Melakukan penyiraman jalan pada saat musim kemarau.
Melakukan monitoring pengukuran kualitas udara dan kebisingan secara berkala.
Berkoordinasi dengan laboratorium lingkungan yang terakreditasi.
Membentuk satuan tugas pengendalian lingkungan internal organisasi PT LAP.
Berkoordinasi dengan pihak terkait (instansi pemerintah) untuk bersama-sama
melaksanakan pengelolaan lingkungan. Dalam hal ini PT LAP sebagai pelaksana
dan instansi yang berwenang sebagai pengawas.

4

Kecelakaan kerja

•

Menjalankan Standar Operational Prosedur (SOP) tentang Kesehatan dan
keselamatan Kerja (K3) dalam pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana
termasuk penggunaan perlengkapan keamanan kerja.
Memasang papan pemberitahuan tentang pentingnya keselamatan dan
kenyamanan dalam bekerja.
Memberikan pelayanan kesehatan kepada pekerja yang terkena dampak dari
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tingkat gangguan kesehatan yang
diderita/alami.
Bekerjasama dengan lembaga kesehatan setempat dalam menanggulangi
kecelakaan kerja.
Membentuk satuan tugas pengendalian lingkungan internal organisasi PT LAP.
Berkoordinasi dengan pihak terkait (instansi pemerintah) untuk bersama-sama
melaksanakan pengelolaan lingkungan. Dalam hal ini PT LAP sebagai pelaksana
dan instansi yang berwenang sebagai pengawas.
Untuk pembuatan jalan utama serta jalan blok dibuat agak cembung dan
disebelah kanan kiri jalan dibuat parit. Khususnya pada lahan-lahan dengan
kemiringan diatas 8%, parit-parit tersebut dihubungkan dengan tendon-tandon air
(dam) sehingga memungkinkan tanah yang terbawa air dapat mengendap
ditempat tersebut sehingga tidak terbawa langsung ke badan sungai.
Membuat parit-parit diantara lekukan kontur dan disalurkan ke dalam tendontandon air (dam-dam pengendapan).
Menginventarisir lahan-lahan yang mempunyai lereng diatas 8% dan memberi
tanda untuk pelaksanaan pembukaan lahan.
Untuk pembukaan lahan-lahan calon kebun dibuat secara bertahap dan segera
ditanami cover crop. Untuk lahan-lahan dengan kemiringan diatas 8% dibuat
terasering/sengkedan sejajar kontur tanah.
Pemeriksaan rutin terhadap parit-parit dan dam-dam pengendap erosi dan
sedimentasi, serta mengeruk tanah pada dam-dam tersebut.
Kegiatan pembukaan lahan diusahakan tidak dilakukan pada waktu musim hujan.
Melakukan penanaman tanaman penutup tanah (covercrop).
Membuat teras individu dan rorak
Membentuk satuan tugas pengendalian lingkungan internal organisasi PT LAP.
Berkoordinasi dengan pihak terkait (instansi pemerintah) untuk bersama-sama
melaksanakan pengelolaan lingkungan. Dalam hal ini PT LAP sebagai pelaksana
dan instansi yang berwenang sebagai pengawas.

•
•

•
•
•

5

Peningkatan laju
erosi

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
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No
6

Komponen
Penurunan
kualitas air
sungai

Arahan pengelolaan lingkungan hidup
•
•
•
•
•
•
•

7

Penurunan
kualitas air
tanah

•
•
•
•

8

Kebakaran hutan
dan lahan

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

9

Penurunan
•
kelimpahan dan •
keanekaragaman
flora dan fauna
•
•
•

•

Melakukan pembukaan lahan secara bertahap.
Melakukan penanaman cove rcrop pada areal yang telah dibuka.
Pada saat pembukaan lahan, membuat stacking terhadap seresah yang ada.
Memelihara dan mengatur saluran air/drainase dan sarana jalan melalui
pengerasan permukaan jalan yang telah mengalami kerusakan.
Membuat kolam pengendapan sebelum air langsung kedalam sungai.
Membentuk satuan tugas pengendalian lingkungan internal organisasi PT LAP.
Berkoordinasi dengan pihak terkait (instansi pemerintah) untuk bersama-sama
melaksanakan pengelolaan lingkungan. Dalam hal ini PT LAP sebagai pelaksana
dan instansi yang berwenang sebagai pengawas.
Tidak melakukan pemupukan bibit/tanaman pada saat hujan.
Tidak melakukan penyemprotan insektisida dan pestisida pada saat hujan.
Membentuk satuan tugas pengendalian lingkungan internal organisasi PT LAP.
Berkoordinasi dengan pihak terkait (instansi pemerintah) untuk bersama-sama
melaksanakan pengelolaan lingkungan. Dalam hal ini PT LAP sebagai pelaksana
dan instansi yang berwenang sebagai pengawas.
Melakukan pembukaan lahan secara bertahap.
Melakukan penumpukan sisa pembersihan berupa batang, ranting pada tempattempat cekungan (berair).
Melakukan pembukaan lahan tanpa membakar.
Pengadaan fasilitas pemadam kebakaran (mobil, tangki, selang, pompa dan
peralatan lainnya).
Membangun menara pemantau kebakaran lahan
Pembagian leaflet atau brosur kepada masyarakat tentang dampak kebakaran
hutan dan lahan.
Membangun system peringatan dini terjadinya kebakaran lahan dengan
menyediakan sirine dan pemasangan plang-plang tentang bahaya kebakaran di
tempat-tempat strategis.
Penyusunan protap atau SOP untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Membentuk masyarakat peduli api.
Membentuk satuan tugas pengendalian lingkungan internal organisasi PT LAP.
Berkoordinasi dengan pihak terkait (instansi pemerintah) untuk bersama-sama
melaksanakan pengelolaan lingkungan. Dalam hal ini PT LAP sebagai pelaksana
dan instansi yang berwenang sebagai pengawas.
Menjaga agar vegetasi sempadan sungai tidak terganggu.
Melakukan penanaman jenis-jenis flora endemic yang bernilai ekologi di daerah
High Conservation Value (HCV) dan sempadan sungai.
Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat untuk tetap mempertahankan
vegetasi sempadan sungai sebagai daerah resapan air.
Membentuk satuan tugas pengendalian lingkungan internal organisasi PT LAP.
Berkoordinasi dengan pihak terkait (instansi pemerintah) untuk bersama-sama
melaksanakan pengelolaan lingkungan. Dalam hal ini PT LAP sebagai pelaksana
dan instansi yang berwenang sebagai pengawas.
Berkoordinasi dengan laboratorium lingkungan yang terakreditasi.
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No
10

Komponen
Penurunan
kualitas
kesehatan
masyarakat

Arahan pengelolaan lingkungan hidup
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pemeriksaan contoh air secara periodic dan penafsiran hasil analisis laboratorium
terhadap sampel air yang diambil.
Melakukan pembukaan lahan secara bertahap dengan memperhatikan kaidahkaidah hidrologi.
Membantu pengadaan penampungan air bersih.
Melakukan pemupukan sesuai standard dan menghindari pemupukan dan
penyemprotan pada saat hujan.
Melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala.
Memberikan bantuan obat-obatan kepada masyarakat dalam kegiatan
pembinaan masyarakat (CD dan CSR).
Membantu pembangunan klinik dan ambulan serta pengadaan tenaga kesehatan.
Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kesehatan dan
keselamatan kerja bagi masyarakat dan karyawan.
Pembentukan kader K3 di masyarakat dan perusahaan.
Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan kesehatan dan
keselamatankerja.
Mengadakan penyuluhan tentang pola hidup sehat, peningkatan gizi dan
kesehatan lingkungan.
Membentuk satuan tugas pengendalian lingkungan internal organisasi PT LAP.
Berkoordinasi dengan pihak terkait (instansi pemerintah) untuk bersama-sama
melaksanakan pengelolaan lingkungan. Dalam hal ini PT LAP sebagai pelaksana
dan instansi yang berwenang sebagai pengawas.

11

Peningkatan
kualitas air dan
tanah

•
•
•
•
•
•

Penanaman tanaman kacangan.
Pembuatan saluran drainase.
Penanaman tanaman pencegah erosi.
Pembuatan rorak.
Membentuk satuan tugas pengendalian lingkungan internal organisasi PT LAP.
Berkoordinasi dengan pihak terkait (instansi pemerintah) untuk bersama-sama
melaksanakan pengelolaan lingkungan. Dalam hal ini PT LAP sebagai pelaksana
dan instansi yang berwenang sebagai pengawas.

12

Penurunan laju
erosi

•
•
•
•
•
•

Penanaman tanaman kacangan.
Pembuatan saluran drainase.
Penanaman tanaman pencegah erosi.
Pembuatan rorak.
Membentuk satuan tugas pengendalian lingkungan internal organisasi PT LAP.
Berkoordinasi dengan pihak terkait (instansi pemerintah) untuk bersama-sama
melaksanakan pengelolaan lingkungan. Dalam hal ini PT LAP sebagai pelaksana
dan instansi yang berwenang sebagai pengawas.
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6. Analisis Citra Tutupan Lahan
6.1. Area penting dan definisinya
Batas Areal yang di kaji dalam penelitian ini berdasarkan dari izin lokasi perusahaan PT LAP yang terdiri
dari Izin Lokasi pertama dengan luasan ± 12,830 ha (lokasi 1), izin lokasi kedua dengan luasan ±1,140 ha
(lokasi 2) dan area sekitar 1 km dari batas konsesi PT LAP.Batasan tersebut dikaji terutama dalam
penentuan keberadaan area berhutan di luar izin lokasi yang kemungkinan besar terhubung dengan patch
hutan yang berada di dalam izin lokasi PT LAP. Untuk menghasilkan data Hutan dengan Stok Karbon Tinggi
digunakan data tutupan lahan dan hasil pengukuran karbon dari plot inventaris hutan.

Gambar 8. Area of Interest dan Sampel Citra Satelit landsat 8 Oli tanggal 3 Agustus 2016
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Gambar 9. Area of Interest dan Sampel Citra Sentinel-2 tanggal7 April 2016
6.2. Deskripsi dari citra yang digunakan untuk stratifikasi
Citra yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra Landsat 8 OLI path 120 / row 61, dengan resolusi
spasial 30 meter, dan memiliki resolusi spektral sebanyak 7 saluran multispektral dan 1 saluran
pankromatik. Pemilihan citra didasarkan pada kondisi atmosfer yang terbaik yaitu kondisi tutupan awan
yang kurang dari 20%. Tanggal perekaman citra yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 3 Agustus 2016.
6.3. Sample dari citra
Kualitas citra landsat OLI patch 120 / row 61 di dalam PT LAP dan sekitarnya yang tertutup awan sebesar
2,5 % dari luas total wilayah sedangkan area yang terkena efek awan tipis (haze) sebesar 6,8 % dari total
wilayah PT LAP. Untuk tetap dapat mengidentifikasi areal yangt tertutup awan maupun haze tersebut
pada citra landsat 8 Agustus 2016 digunakan Citra Sentinel-2 dengan tanggal perekaman 07 April 2016,
dimana area yang tertutup awan dan awan tipis telah dikoresi dengan Citra Sentinel-2 tersebut.
Dalam melakukan ekstraksi informasi penutup lahan untuk membantu dalam melakukan interpretasi citra
juga mengenali objek, maka dilakukan koreksi radiometrik pada citra Landsat 8. Koreksi radiometrik yang
dilakukan berupa merubah nilai digital number (DN) menjadi reflektan. Sehingga dapat memantu
membedakan objek satu dengan objek lainnya.
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6.4. Metode untuk Stratifikasi dan Software yang Digunakan
Klasifiasi tutupan lahan yang digunakan dalam kajian ini dengan interpretasi hybrid, didasarkan pada
klasifikasi terselia (supervised) kemudian dikoreksi menggunakan interpretasi manual. Software yang
digunakan dalam melakukan klasifikasi tutupan lahan dan klasifikasi terselia dengan metode maximum
likelihoodmenggunakan ArcGIS 10.4. Interpretasi visual digunakan untuk melakukan koreksi citra hasil
kegiatan lapangan.
Uji Akurasi
Uji akurasi diperlukan guna mendapatkan penilaian secara kuantitatif yang dihasilkan melalui proses
klasifikasi terselia maximum likelihood. Pengambilan sampel sebanyak 333point yang terdistribusi di
6kelas tutupan lahan. Penentuan sample uji akurasi dihitung berdasarkan pendekatan grid sistematik yang
menghasilkan jumlah populasi (N) kemudian untuk mendapatkan titik contoh (n) jumlah populasi
dikalikan dengan intensintas sampling sebesar 1 %.
Untuk mengukur ketepatan intepretasi awal dan hasil pengecekan lapangan, dilakukan perhitungan nilai
kappa dengan rumus sebagai berikut:
𝑖

1
𝑃𝑒 = 2 ∑ 𝑛𝑘1 𝑛𝑘2
𝑁
𝑘

Dimana :
∑𝑟𝐼=1 xii = 48 + 29 + 51 +53 +46 + 43 = 270
∑𝑟𝐼=1(𝑥𝑖+ · 𝑥+𝑖 )= (52 x56) + (55 x 42) + (54 x 59) + (67 x 65) + (55 x 66) + (50x 45) =18643
333 . 270−18643
333²−18643

K=

71267

= 92246 = 0,772

Pada hasil uji akurasi menunjukan bahwa ketelitian produsen paling rendah ditemukan pada kelas tutupan
lahan Hutan Regenerasi Muda (HRM) sebesar 69%, hal tersebut ditunjukan pada kondisi aktual di
lapangan merupakan Lahan budidaya dan belukar. Kecilnya tingkat ketelitian tersebut juga dipengaruhi
oleh kondisi tutupan lahan pada citra memiliki kemiripan spektral yang hampir sama, juga kondisi aktual
yang serupa terutama antara hutan regenerasi muda dengan belukar dan lahan budidaya, tutupan lahan
tersebut dapat dibedakan dari variasi dan jenis pohon yang terdapat di dalamnya. Sedangkan Untuk
ketelitian produsen dengan nilai tertiggi pada tutupan lahan HK2 dengan ketelitian mencapai 96 %.
Tabel 8. Hasil uji akurasi pada seluruh kelas tutupan lahan di PT LAP
Kelas

Data lapangan
BM

HRM

AG
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LB

HK1

HK2

Total

UA

UA
(%)
47

Belukar (BM)

48

7

1

-

-

-

56

HRM

4

29

1

2

5

1

42

Agricultur (AG)
Lahan Budidaya
(LB)
HK1

-

3

51

5

-

-

59

-

8

1

53

3

-

65

-

8

-

6

46

6

66

HK2

-

-

-

1

1

43

45

Total
UA : User Accuracy

52

55

54

67

55

50

333

0,86
0,69
0,86
0,82

86
69
86
82

0,70
0,96

70
96

Overall Accuracy = (48+29+51+53+46+43)/333= 270/333 = 0.8108 = 81.08%

Berdasarkan hasil perhitungan uji akurasi diketahui bahwa hasil klasifiksi tutupan lahan memiliki nilai
81.08 % dengan koefisien Kappa sebesar 0.77 (dapat diterima). Tabel 9 dibawah merupakan hasil
ketelitian klasifikasi penutupan lahan.
Tabel 9. Hasil Perhitungan Ketelitian Klasifikasi Penutup Lahan
Citra
Citra Landsat 8 OLI di PT LAP

Overall Accuracy

Koefiseen Kappa

81.08 %

0.77

Sumber : Pengolahan statistik dan cek lapangan 2017
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6.5. Peta Kelas Vegetasi Awal

Gambar 10. Peta Tutupan Lahan hasil analisis awal
6.6. Tabel Luasan Setiap Kelas vegetasi
Tabel 10. Luas tutupan lahan berdasarkan kelas potensial SKT
Kelas Tutupan Lahan

Luasan
(ha)*

Persentase dari
total luasan (%)

Kelas Potensial SKT:
Hutan Kerapatan 3
Hutan Kerapatan 2
Hutan Kerapatan 1
Hutan Regenerasi Muda
Sub-total
Kelas Non SKT, dll.:

346.47
441.15
2,038.79
2,826.40

2.47
3.15
14.56
20.19

Belukar
Lahan Terbuka
Pertambangan, Kebun Masyarakat, Kebun Perusahaan,
dll.
Sub-total
TOTAL

1,573.84
392.65

11.24
2.80

9,207.33

65.77

11,173.82
14,000.22

79.81
100.00
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*Luasan berdasarkan software
6.7. Ringkasan dari area-area potensial hutan HCS, berdasarkan Analisa lanjutan
Hasil pendugaan cadangan karbon di areal konsesi PT LAP menunjukan bahwa tutupan lahan Hutan
Kerapatan Sedang (HK 2) dengan luas areal sebesar 346.47 ha, Hutan Kerapatan Rendah (HK1) dengan
luas areal sebesar 441.15 hadan Hutan Regenerasi Muda dengan luasan 2,038.79 ha yang memiliki
potensi cadangan karbon yang tinggi.
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7. Hasil Inventarisasi Hutan
7.1. Desain Pengambilan contoh dan Plot yang Digunakan
Tahapan yang dilakukan selanjutnya merupakan penentuan desain plot sampel yang didasarkan pada hasil
stratifikasi tutupan lahan yang didapat melalui citra satelit. Kemudian tim menentukan areal-areal yang
memiliki keragaman stratifikasi untuk dilakukan transek. Jarak transek yang dilakukan pada kegiatan ini
sejauh 800 meter dengan jarak antar plot sebesar 100 meter, sehingga pada satu transek terdapat 8plot
sampel. Untuk menentukan plot yang diambil, tim menggunakan titik yang sudah dimasukan ke dalam
GPS sebagai acuannya.
Desain plot sampel yang digunakan dalam pengambilan data pohon (D > 15 cm) yaitu plot persegi (plot
ukuran besar) dengan ukuran panjang plot 50 m, lebar plot 10 m, dimana di dalam plot contoh pohon
terdapat plot contoh tiang (plot ukuran kecil) (D ≤ 15 cm) dengan ukuran 10 m x 10 m ditentukan dari
pusat plot ukuran 10 x 50,pusat plot diletakan di pangkal (awal transek). Penentuan plot transek dilakukan
dengan metode stratified random sampling Jumlah plot dalam satu transek (lintasan plot) rata-rata
sebanyak 5-6 plot dan jarak antar dengan plot lainnya yaitu 100 m.
Jumlah kebutuhan plot dihitung menggunakan tools Winrock Calculator dengan tingkat kepercayaan
(confidence level) 90% dan level of error sebesar 20% sesuai ketentuan dalam toolkit SKT. 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
Ai
AP
Sti
Ci
Q
p
N
Ni
E
N
ni
Z

= Total size of all strata, eg total project area; ha
= Size of each stratum; ha
= Sample plot size; ha
= Standard deviation for each stratum i; dimensionless
= Cost of establishment of a sample plot for each stratum i; e.g. US$
= Approximate average value of estimate quantity Q (eg tree biomass; m3/ha)
= desired level of precision (e.g. 10%); dimensionless
= Maximum possible number of plots in the project area
= Maximum possible number of plot in stratum i
= Allowable error (20%)
= Sample size – total number of sample plots required in the project area
= Sample size for stratum i
= 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 11. Peta Sebaran Plot Pengamatan di PT LAP
Jumlah rencana titik sampling invetarisasi berdasarkan perhitungan Winrock Kalkulator yaitu sebanyak
202 titik sample (tabel 11). Tim Remark Asia telah melakukan invetarisasi vegetasi di berbagai kelas
tutupan lahan yang terdapat di PT LAP. Kelas tutupan lahan yang terdapat di PT LAP yakni mulai dari Lahan
terbuka (LT), Belukar muda (BM), Hutan regenerasi muda (HRM), Hutan kerapatan rendah (HK 1) dan
Hutan kerapatan menengah (HK 2).
Kondisi lapangan yang terjal dan berbatu serta berbagai kendala lain yang menghambat tim berhasil
mengambil 108 titik sample yang diinvetarisasi. Titik sampel yang telah diinvetarisasi tersebut sudah
cukup mewakili semua kelas tutupan lahan yang terdapat di PT LAP. Diantara seluruh titik yang telah
diinvetarisasi sebanyak 49 titik termasuk dalam kelas tutupan lahan yang dikategorikan sebagai kelas
tutupan lahan Stok Karbon Tinggi (LT, BM, HRM, HK 1 dan HK 2) sedangkan sisa titik plot lainnya
dikategorikan sebagai non-Stok Karbon Tinggi dikarenakan ketika dilakukan inventarisasi di lapangan
kondisi tutupan lahan berupa hutan yang bercampur dengan tegakan karet atau buah milik masyarakat
dimana hasil budidaya tersebut masih diambil hasilnya oleh masyarakat oleh karena itu titik plot tersebut
masuk kedalam Kategori Penggunaan Lain dan Agri (budidaya).
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Tabel 11. Perhitungan jumlah plot sampling berdasarkan winrock calculator

7.3. Anggota Tim Inventarisasi Hutan dan Tugasnya
Tim inventarisasi hutan terdiri 3 Sub tim, yaitu 1 tim berasal dari Tim Internal PT. LAP 1 tim berasal dari
perwakilan desa-desa yang di assessment, dan 1 tim berasal dari Tim PT. Remark Asia. Tim yang berasal
dari PT. LAP terdiri dari 2 orang, yaitu Dendi Wijaya dan Robert sebagai kontrol internal dan pemegang
tanggung jawab di lapangan dari pihak internal PT. LAP. Mereka juga berperan dalam menyambungkan
informasi dari pihak PT. Remark Asis kepada masyarakat desa yang lokasinya di assessment. Tim yang
berasal dari perwakilan desa terdiri dari 2-4 orang perwakilan yang ditunjuk langsung oleh kepala desa
untuk membantu operasional di lapangan seperti membuka jalan (perintis), mamandu proses berjalannya
survei inventarisasi, dan membantu dalam identifikasi jenis spesies yang terdapat di wilayah mereka
masing-masing. Tim yang berasal dari PT. Remark Asia terdiri dari 4 orang, yaitu satu orang ketua tim, satu
orang ahli perhitungan karbon, serta dua orang ahli biodiversitas. Ketua tim sebagai tenaga ahli dalam
bidang pemetaan (GIS) yang bertugas menganalisis seluruh informasi mengenai tutupan lahan, patch
analisis dan informasi terkait lainnya, kemudian ahli perhitungan karbon bertugas menyusun dan
menganalisis simpanan karbon di lokasi kajian. Dua orang lainnya merupakan tenaga ahli biodiversity yang
bertugas menganalisis informasi kenaekaragaman hayati di lokasi kajian. Secara lebih rinci, tugas dan
jabatan masing-masing timpenilai adalah sebagai berikut:
•

Analisis GIS (Team Leader)

: Adiwijoyo

•

Analisis Karbon

: Tiara E. Ardi

•

Analisis Biodiversity

: Armin Agung Mubarok

•

Analisis Biodiversity

: Dian Pratiwi
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a. Adiwijoyo
Adi dilahirkan di Jakarta 27 tahun yang lalu.Pendidikan sekolah
dasar (SD) sampai sekolah lanjutan tingkat atas nya (SLTA)
dihabiskan di Kota Jakarta. Tahun 2007, Adi menempuh
perguruan tinggi di Kota Yogyakarta, yaitu di Universitas Gadjah
Mada dan pendidikan sarjananya dihabiskan di Program Studi
Kartografi dan Penginderaan Jauh Fakultas Geografi sampai tahun
2015. Ssemenjak di perkuliahan Adi, menjadi Asisten untuk
beberapa praktikum Peginderaan Jauh maupun Kartografi. Tahun
2013-2015, Adi bekerja di Re-Mark Asia sebagai konsultan lepas,
dan di tahun 2015 Adi memulai kerja di Re-Mark Asia sebagai Staff
GIS dan Data Base Management.
Pendidikan
•

Bachelor Degree ; 2015 ; Geographic Information System and Regional Development
Departement, Faculty Of Geographic, Gadjah Mada University, Indonesia.

Kualifikasi Utama
Adi berpengalaman lebih dari tiga tahun dalam bidang GIS dan Remote Sensing. Memulai pengalaman
sebagai asisten trainer dan trainer dalam pelatihan GIS di PUSPICS UGM. Membantu mitigasi bencana
gunung Merapi pada tahun 2010 pada Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana – Fakultas Geografi
UGM. Bergabung sebagai assosiate di Re- mark Asia sejak 2013 sebagai GIS Spesialis, selain itu
berpengalaman dalam bidang pemetaan pengggunaan lahan / penutup lahan, penilaian High
Coservation Value (HCV), penilaian High Carbon Stock (HCS) dan Pemetaan Partisipatif.
b. Tiara E. Ardi
Tiara dilahirkan di Jakarta 26 tahun yang lalu.Pendidikan sekolah
dasar (SD) sampai sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dihabiskan
di Kota Jakarta. Tahun 2008, Tiara diterima menjadi mahasiswi
pada perguruan tinggi di Bogor, yaitu di Institut Pertanian Bogor
dan pendidikan sarjananya dihabiskan di Departemen Konservasi
Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan sampai
tahun 2014. Selama masa perkuliahan, Tiara aktif di dalam
organisasi pecinta alam (Lawalata IPB) dan telah banyak melakukan
ekspedisi serta studi yang terkait dengan bidang kehutanan. Sejak
lulus dari IPB, Tiara bekerja lepas sebagai konsultan khususnya di
bidang pemetaan spasial dan survey biodiversity, serta aktif dalam
salah satu organisasi speleologi di Indonesia.
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Pendidikan
•

Bachelor Degree ; 2014 ; Forest Resources Conservation and EcotourismDepartement, Faculty of
Forestry, Bogor Agricultural University, Indonesia.

Kualifikasi Utama
Tiara berpengalaman lebih dari 3 tahun di dalam bidang survey biodiversity dan pemetaan
spasial.Sejak di bangku perkuliahan, Tiara telah melakukan berbagai ekspedisi dan studi, khususnya
di bidang tumbuhan obat (etnobotani). Salah satu studi yang dilakukan bersama rekan Lawalata IPB
pada tahun 2011 di Suku Dayak Kanayatn Kalimantan Barat telah dipublikasikan pada International
Conference of Indonesian Forestry Researcher, dimana hasil studi ini juga dituangkan ke dalam
sebuah buku yang berjudul “Apotek Alam Bumi Dayak Kanayatn” yang diterbitkan oleh Seameo
Biotrop pada 2014. Pada 2012, Tiara dan kawan-kawan juga berkontribusi dalam inventarisasi
etnobotani di Taman Nasional Wasur (Merauke) untuk membantu pendokumentasian potensi
etnobotani oleh Balai TNW.Saat ini Tiara masih aktif dalam bidang suvey biodiversity dan juga
pemetaan spasial, serta aktif terlibat sebagai pengurus pada salah satu organisasi speleologi di
Indonesia.
c. Armin Agung Mubarok
Agung dilahirkan di Banjarnegara 24 tahun yang lalu.Pendidikan sekolah
dasar (SD) sampai sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dihabiskan di
Kabupaten Banjarnegara. Tahun 2011, diterima menjadi mahasiswa di
Institut Pertanian Bogor dan memperoleh gelar Sarjana Kehutanan di
Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata di Fakultas
Kehutanan. Selama masa perkuliahan, Agung aktif di dalam Himpunan
Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (HIMAKOVA) dan telah
banyak melakukan ekspedisi serta studi yang terkait dengan bidang
kehutanan. Sejak lulus di IPB bergabung sebagai freelance konsultan di Remark Asia sebagai HCS
assesor.
Pendidikan
•

Bachelor Degree ; 2014 ; Forest Resources Conservation and Ecotourism Departement, Faculty of
Forestry, Bogor Agricultural University, Indonesia.

Kualifikasi Utama
Agung berpengalaman lebih dari 3 tahun di dalam bidang survey biodiversitas.Sejak di bangku
perkuliahan, Agung telah melakukan berbagai ekspedisi dan studi ilmiah khususnya di bidang
kehutanan.Salah satu studi yang dilakukan bersama anggota HIMAKOVA IPB pada tahun di Taman
Nasional Manusela (2013) dan Taman Nasional Akatajawe Lolobata (2014).
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d. Dian Pratiwi
Tahun 2011, Dian diterima menjadi mahasiswa di Institut Pertanian
Bogor dan memperoleh gelar Sarjana Kehutanan di Departemen
Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata di Fakultas Kehutanan.
Selama masa perkuliahan, Dian aktif mengikuti organisasi Rimbawan
Pencinta Alam (RIMPALA) dan melakukan beberapa ekspedisi ilmiah
seperti pembuatan buku pakan Owa Jawa di Taman Nasional Gunung
Halimun Salak, analisis vegetasi pasca erupsi di Taman Nasional
Gunung Merapi, dan Analisis penyebaran populasi rusa di Taman
Nasional Bali Barat.
Pendidikan
•

Bachelor Degree ; 2015 ; Forest Resources Conservation and Ecotourism Departement, Faculty of
Forestry, Bogor Agricultural University, Indonesia.

KualifikasiUtama
Dian pernah mengikuti project Land Cover Change Analysis dalam Project Indonesian Peatland
Network bersama CIFOR 2014 di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Project lainnya yang pernah diikuti yaitu kegiatan mapping survey mangrove bersama Kementrian
Kelautan dan Perikanan di Tangerang. Selain itu, pernah bekerja di PT Rimba Makmur Utama
(Katingan Project) dalam kegiatan restorasi gambut di Kalimantan Tengah November 2015 – Februari
2017. Sejak tahun 2014, Dian menggeluti bidang GIS, Remote sensing, dan biodiversity.Saat ini bekerja
sebagai tenaga lepas (freelance) dalam kegiatan HCS, HCV, CSA, dan LUCCA.
7.4. Metodologi yang Digunakan untuk Pengambilan Sample di Lapangan (Hutan)
Pengukuran hanya dilakukan pada jenis tumbuhan besar yaitu jenis tiang dan pohon yang memiliki
diameter setinggi (DBH) lebih dari atau sama dengan 5 cm. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran
vegetasi pada plot sampe adalah:
•

Pohon yang dilakukan pengukuran memiliki pusat batang pada DBH yang berada di dalam batas
plot.

•

Pohon yang sudah dilakukan pengukuran kemudian di catat dalam tally sheet dan diberi tanda
dengan flagging tape.

•

Pengukuran vegetasi dilakukan untuk semua pohon yang berada dalam plot. Vegetasi yang diukur
memiliki diameter lebih dari atau sama dengan 15 cm yang diukur dalam plot besar. Vegetasi yang
memiliki DBH lebih dari atau sama dengan 5 cm dan kurang dari 15 cm diukur dalam plot kecil.
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Gambar 12. Contoh pengambilan plot persegi
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
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
Pertanian Perkebunan
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Sumber: Hasil Survei Lapang di PT LAP tahun 2017 (1 Utara, 2 Timur, 3 Selatan, 4 Barat dan 5 Kanopi)

Belukar

1

2

4

5

3

Sumber: Hasil Survei Lapang di PT LAP tahun 2017 (1 Utara, 2 Timur, 3 Selatan, 4 Barat dan 5 Kanopi)

Hutan Regenerasi Muda
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Sumber: Hasil Survei Lapang di PT LAP tahun 2017 (1 Utara, 2 Timur, 3 Selatan, 4 Barat dan 5 Kanopi)

Hutan Kerapatan 1
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Sumber: Hasil Survei Lapang di PT LAP tahun 2017 (1 Utara, 2 Timur, 3 Selatan, 4 Barat dan 5 Kanopi)

Hutan Kerapatan 2
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Sumber: Hasil Survei Lapang di PT LAP tahun 2017 (1 Utara, 2 Timur, 3 Selatan, 4 Barat dan 5 Kanopi)

7.7. Analisis Statistik (Persamaan Alometrik, Analisis Selang Kepercayan, dan Justifikasi)
Perhitungan karbon yang dilakukan dengan metode non destruktif yaitu dengan tidak merusak tumbuhan
yaitu hanya melakukan pengukuran diameter pohon, setelah data DBH diperoleh beserta jumlah vegetasi
dalam setiap plot, tahap selanjutnya dilakukan perhitungan nilai batang setiap hektar nya. Persamaan
yang digunakan adalah sebagai berikut:
Batang per hektar =

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒐𝒉𝒐𝒏 𝒅𝒂𝒍𝒂𝒎 𝒑𝒍𝒐𝒕
𝒖𝒌𝒖𝒓𝒂𝒏 𝒑𝒍𝒐𝒕 (𝒉𝒂)

Seluruh informasi DBH dari vegetasi yang diukur selanjutnya digunakan untuk menghitung nilai stok
karbonnya pada setiap vegetasi. Selanjutnya nilai stok karbon setiap vegetasi dijumlahkan dalam satu plot.
Pendekatan yang digunakan untuk menghitung nilai stok karbon setiap vegetasi menggunakan persamaan
alometrik untuk menduga biomassanya. Jika setiap jenis vegetasi yang ditemukan di lapangan telah selesai
diidentifikasi, baik nama jenis maupun nama ilmiahnya selanjutnya rumus persamaan alometriknya dicari.
Setiap jenis akan menggunakan satu rumus alometrik tersendiri. Namun jika tidak memungkinkan atau
belum ada penelitian mengenai hal tersebut untuk jenis tertentu, maka rumus persamaan alometrik yang
digunakan adalah rumus umum yang dikeluarkan oleh Katterings et al. (2001), yaitu sebagai berikut:
B (ton) = ,11xρx(DBH)2.62
Pertimbangan dalam penggunaan rumus tersebut adalah kesesuainnya untuk digunakan pada tipe hutan
sekunder di daerah tropis. Beberapa penelitian sudah membandingkan rumus tersebut dengan
persamaan alometrik umum lainnya. Hasil kajian ICRAFT menyatakan bahwa rumus Katterings, Chave,
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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
Agroforestry
Dunia
(World
Agroforestry
Centre
WAC)
dengan
alamat
webhttp://db.worldagroforestry.org/wd. Jika hanya genus yang diketahui maka kekerasan kayu/ berat
jenis kayu yang digunakan adalah nilai rata-rata ditingkat genus. Jika tidak diketahui maka harus
digunakan nilai standar 0.55 ton/m3 untuk spesies pohon tropis dan 0.247 ton/m3 untuk spesies palem.
Nilai tersebut dikeluarkan oleh IPCC (2006). Setelah diketahui nilai biomassanya, selanjutnya nilai stok
karbonnya dihitung berdasarkan persamaan yang dikeluarkan oleh IPCC, yaitu sebagai berikut:
C (ton C) = 0.47 x Biomassa
Nilai stok karbon per hektar diperoleh dengan cara perhitungan menggunakan persamaan:
𝒌𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏 𝒑𝒐𝒉𝒐𝒏

C total (ton/ha) = ∑ 𝒖𝒌𝒖𝒓𝒂𝒏 𝒑𝒍𝒐𝒕 (𝒉𝒂)
Hasil yang dilakukan oleh ICRAFT menyatakan bahwa persamaan yang dikeluarkan oleh Katterings, Chave,
Brown, dan Basuki memberikan nilai simpanan karbon yang tidak berbeda nyata sampai batas diameter
100 cm.
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 tersebut. Selanjutnya nilai simpanan karbon diperoleh dari hasil konversi
biomassa pohon dikalikan faktor konversi 0.47 (Lihat bagian 7.5). analisis statistik untuk menghitung
selang kepercayaan adalah Ms. Excel 2007.
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7.8. Ikhtisar Analisis Statistik dari Hasil Analisis Simpanan Karbon Setiap Kelas Vegetasi
Pendugaan cadangan karbon yang tersimpan di dalam areal konsesi PT LAP dengan menduga biomassa
menggunakan nilai standar untuk biomassa tumbuhan di permukaan pada tiap jenis tutupan lahan.
Pendugaan biomassa dilakukan dengan menggunakan persamaan alometrik jenis tumbuhan, dimana
pada riset ini alometrik jenis yang ditemukan hanya berasal dari jenis karet yang pada umumnya
ditemukan dan berasosiasi dengan hutan sekunder di tipe hutan tropis, sehingga digunakan alometrik
umum(Katterings et al, 2001), untuk tumbuhan pada tipe iklim tropis. Biomassa yang telah diduga
kemudian digunakan untuk menentukan cadangan karbon dimana didapatkan hasil cadangan karbon
pada tutupan lahan Hutan Kerapatan Sedang (HK2) sebesar 212.1 ton/ha, Hutan Kerapatan Rendah
sebesar 97.43 ton/ha, Hutan Regenerasi Muda sebesar 55.68 ton/ha, dan pada Belukar sebesar 22.79
ton/ha. dan lahan terbuka sebesar 6,02 ton/ha. Hasil perhitangan karbon disajikan pada tabel 12 dan tabel
13.
Tabel 12. Nilai Stok Karbon Rata-Rata Setiap Tutupan Lahan PT LAP
Stok Karbon Rata-Rata
(Ton/Ha)

No

Tutupan Lahan

1

Hutan Kerapatan Sedang (HK2)

212.1

2

Hutan Kerapatan Rendah (HK1)

97.43

3

Hutan Regenerasi Muda (HRM)

55.68

4

Belukar (B)

22.79

5

Lahan Terbuka (LT)

6.02

Tabel 123. Hasil Perhitungan Stok Karbon Tinggi PT LAP
Luas
bidang
dasar total
(m2/ha)

Stok
karbon
rata-rata
(ton C/ha)

Galat
standar
dari stok
karbon
rata-rata

Batas kepercayaan 90%

Jumlah
plot

Batang/
ha
rata-rata

Lahan Terbuka
(LT)

10

274

3

6,02

0,93

7,74

4,3

Belukar

10

636

9,81

22,79

1,97

26,41

19,16

17

559

18

55,68

12,42

60,94

50,41

9

480

25

97,43

7,93

112,19

82,67

Strata vegetasi

Hutan
regenerasi
muda
Hutan
kerapatan 1
(rendah)
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Atas

Batas
bawah
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Hutan
kerapatan 2
(sedang)

3

573

46

212,1

12,42

248,38

175,82

Selain informasi simpanan karbon pada (tabel 13) diketahui nilai kerapatan batang/ha pada setiap
tutupan lahan. Walaupun kerapatan vegetasi (batang/ha) setiap strata tidak berbanding luru dengan nilai
simpanan karbonnya , namun nilai basal area menunjukkan nilai yang berbanding lurus bahwa semakin
besar nilai basal area maka akan semakin besar pula nilai simpanan karbonnya. Hal ini berarti bahwa
dominasi tegakan tingkat pohon semakin tinggi pada daerah daerah hutan kerapatan jika dibandingkan
dengan hutan regenerasi muda, belukar dan lahan terbuka.
Untuk mengetahui nilai beda nyata simpanan karbon pada setiap tutupan lahan diperlukan uji statistik.
Uji statistik yang digunakan yaitu Uji ANOVA dan Uji lanjut Tukey. Analisis statisitik karbon pada tiap
tutupan lahan menggunakan Uji ANOVA sebagai berikut:
Tabel 14. Hasil uji ANOVA tiap tutupan lahan
ANOVA
Source
Model
Error
Total

SS
64473
7932
72404

df
2
26
28

MS

F
32236,4
305,1

F_90% CL
105,67

2,51

Signif Different
Yes

Hasil analisis statisika dalam pengujian keragamaan (analisis variance / ANOVA) menunjukkan hasil
bahwa Pvalue (0.000)> Palpha (0.10) sehingga menunjukkan hasil bahwa seluruh nilai rata – rata simpanan
karbon pada setiap kelas vegetasi yang diuji berbeda nyata atau memiliki nilai yang berbeda. Hal
tersebut diperkuat dengan nilai Fhitung (105.67) > Ftabel (2.51) . Namun uji lanjut masih diperlukan untuk
mengetahui secara lebih signifikan perbedaan nyata dari masing- masing kelas vegetasi. Uji lanjut yang
digunakan yaitu Uji Tukey dengan menggunakan software Mitab17 tersaji sebaga berikut :

One-way ANOVA: NilaiKarbon versus KelasTutupan Lahan
Method
Null hypothesis
Alternative hypothesis
Significance level

All means are equal
At least one mean is different
α = 0,1

Equal variances were assumed for the analysis.
Factor Information
Factor
Kelas Tutupan lahan

Levels Values
3 HK 1; HK 2; HRM
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Analysis of Variance
Source
Kelas Tutupan lahan
Error
Total

DF
2
26
28

Adj SS
Adj MS
64473 32236,4
7932
305,1
72404

F-Value
105,67

P-Value
0,000

Model Summary
S
17,4660

R-sq
89,05%

R-sq(adj)
88,20%

R-sq(pred)
85,34%

Means
Kelas Tuptupan lahan
HK 1
HK 2
HRM

N
Mean StDev
90% CI
9 97,44 23,81 (87,51; 107,37)
3 212,1
21,5 (194,9; 229,3)
17 55,68 12,43 (48,46; 62,91)

Pooled StDev = 17,4660

Tukey Pairwise Comparisons
Grouping Information Using the Tukey Method and 90% Confidence
Kelas Tutupan lahan
HK 2
HK 1
HRM

N
Mean Grouping
3 212,1 A
9 97,44
B
17 55,68
C

Tukey Simultaneous 90% CIs
Uji lanjut yang digunakan adalah uji Tukey dengan alpaha 0,10. Kelas vegetasi yang dibandingkan adalah
HK 2, HK 1 dan HRM yang merupakan potensial SKT. Berdsarkan Hasil uji lanjut Tukey dengan
menggunakan software Minitab17 menunjukkan hasil bahwa simpanan karbon rata – rata antara HK 2HK 1, HK 2 – HRM dan HK 1 – HRM berada pada kelas yang berbeda, yakni HK 2 berada pada group A, HK
1 berada pada Group B dan HRM berada pada group C. Hal ini menunjukkan nilai rata – rata karbon pada
setiap kelas vegetasi memiliki nilai yang berbeda nyata.
7.9. Hasil Inventarisasi Hutan
Indentifikasi tutupan lahan yang dilakukan oleh tim pada saat identifikasi awal menemukan beberapa
tutupan lahan yang terdapat di sekitar wilayah PT LAP yaitu antara lain hutan kerapatan 2 yaitu areal
hutan yang memiliki diameter pohon rata-rata sebesar 100 cm – 150 cm, Hutan kerapatan 1 merupakan
hutan yang memiliki rata-rata diameter pohon sebesar 50 – 100 cm, Hutan Regenerasi Muda merupakan
hutan yang terdapat tanaman pionir dengan rata-rata diameter <50 cm, Belukar merupakan arean
dengan dominasi tanaman pionir denan diameter <20 cm. Lahan Terbuka adalah areal dengan dominasi
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tanaman perdu. Penggunaan lain yang terdapat di sekitar PT LAP merupakan areal kebun masyarakat yang
didominasi tanaman buah-buahan maupun karet. Kemudian terdapat tutupan lahan AGRI atau
perkebunan kelapa sawit. Berikut tutupan lahan hasil interpertasi yang terdapat di sekitar PT LAP.

Tabel 15. Deskripsi Fisik Kondisi Tutupan Lahan dalam Penilaian SKT

Kelas Tutupan Lahan

Lahan Terbuka

Rata-rata
Nilai Karbon
(ton C/ha)

6.02

Deskripsi fisik dari tutupan lahan, seperticampuran species, tipe
hutan(pionir, regenerasi, primerdll.), distribusi diameter, indeks
struktural, indikator kedewasaan, dll.
Lahan yang baru saja dibuka yang umumnya untuk area lahan
pertanian ditumbuhi rumput atau tanaman pangan yaitu seperti Cabai
dan jagung

Belukar

22.79

Didominasi Tumbuhan pionir yaitu jenis Laban (Vitex pinnata) untuk
tingkat pohon dan tiang

Hutan Regenerasi
Muda

55.68

Didominasi oleh jenis Penaga (Schima wallichii) pada tingkat pohon dan
tiang

Hutan Kerapatan 1

97.43

Hutan Kerapatan 2

212.1

Didominasi oleh tumbuhan non pionir tingkat pohon yaitu Ubar
(Shorea pauciflora)dan untuk tingkat tiang yaitu jenis Belaboh dengan
diameter >20 cm dan luas bidang dasar <25 m2/ha
Pada tingkat pohon didominasi oleh jenis Mengkuyut dan untuk tingkat
tiang didominasi oleh jenis ubar (Shorea pauciflora) dengan diameter
>30 cm dan luas bidang dasar >25 m2/ha
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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.
Hasil kegiatan lapangan memberikan beberapa informasi, seperti: informasi tutupan lahan, spesies
pohon, sebaran diameter dan dasar perhitungan jumlah batang per hektar. Plot yang menunjukkan bias
yang jelas dalam klasifikasinya akan dikoreksi berdasasarkan informasi yang didapatkan dari hasil kegiatan
lapangan tersebut sehingga dapat menghasilkan klasifikasi yang lebih halus dan akurat. Hasil klasifikasi
tutupan lahan setelah dikoreksi dengan data lapangan disajikan pada Gambar 13.

Gambar 13. Peta Kelas Tutupan Lahan yang sudah dikoreksi dengan kondisi lapangan
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9. Hasil Patch Analysis
9.1. Hasil dan (Decision Tree)
Tabel 16. Perhitungan Patch Analysis Area Stok Karbon Tinggi PT LAP
No.
Patch

Total area
(ha

Luas Inti
(ha)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

701.76
576.31
323.20
228.65
158.39
105.79
62.73
51.79
22.36
19.47
18.15
17.90
16.00
14.36
12.07
11.43
11.33
10.20
9.84
9.80
9.18
7.92
7.19
6.56
6.27
6.09
5.13
5.01
4.50
4.47
4.42
3.91
3.09

417.29
344.18
153.97
98.13
56.01
41.77
25.31
4.34
4.05
3.32
2.45
2.19
1.61
0.32
0.16
0.06
0.03
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Prioritas (Prioritas Tinggi,
Prioritas Menengah dan
Prioritas Rendah)
High Priority
High Priority
High Priority
Medium Priority
Medium Priority
Medium Priority

Hasil Decision Tree
Conserve
Conserve
Conserve
Conserve
Conserve
Conserve

Medium Priority
Low Priority
Low Priority
Low Priority
Low Priority
Low Priority

Conserve
Conserve
Conserve
Conserve
Conserve
Conserve

Low Priority
Low Priority
Low Priority
Low Priority
Low Priority
Low Priority

Conserve
Conserve
Conserve
Develop
Develop
Conserve

Low Priority
Low Priority
Low Priority
Low Priority
Low Priority
Low Priority

Conserve
Develop
Develop
Conserve
Develop
Conserve

Low Priority
Low Priority
Low Priority
Low Priority
Low Priority
Low Priority

Develop
Conserve
Develop
Conserve
Conserve
Develop

Low Priority
Low Priority
Low Priority

Develop
Develop
Develop
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No.
Patch

Total area
(ha

Luas Inti
(ha)

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

2.54
2.51
2.45
2.25
2.02
1.78
1.75
1.63
1.31
1.30
1.27
1.21

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Prioritas (Prioritas Tinggi,
Prioritas Menengah dan
Prioritas Rendah)
Low Priority
Low Priority
Low Priority
Low Priority
Low Priority

Hasil Decision Tree
Develop
Develop
Develop
Conserve
Develop

Low Priority
Low Priority
Low Priority
Low Priority
Low Priority
Low Priority

Develop
Conserve
Develop
Develop
Develop
Develop

Low Priority

Develop

9.2. Komentar Mengenai Hasil (Decision Tree)
Areal yang dikonservasi merupakan areal yang teridentifikasi sebagai SKT dan NKT. Areal-areal yang
teridentifikasi sebagai SKT, diawali dengan melakukan penggabungan antara hutan kerapatan dengan
hutan regenerasi muda. Selanjutnya areal yang berpotensi sebagai SKT dipilih inti/core area dimana area
yang memiliki luas > 100ha dikategorikan sebagai High Priority Patches (HPP) 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.
Proses selanjutnya adalah mengidentifikasi patch yang terkoneksi diantara high priority patch. Jika
terdapat patch yang terhubung dengan HPP, maka dikategorikan sebagai indikatif konservasi. Hal ini
dikarenakan patch kecil berfungsi sebagai koridor antara patch hutan satu dengan lainnya. 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 dikategorikan sebagai
high risk dengan catatan MPP dengan hutan >10 ha akan dilakukan mitigasi dan indikatif konservasi,
sedangkan MPP dan low priority patch (LPP), dilakukan rapid biodiversity assessment. Data yang
digunakan selanjutnya untuk patch analisis adalah data HCV yang dibuffer sebesar 200 m untuk
mengidentifikasi areal yang berpotensi konservasi.
Hampir seluruh patch terkoneksi dan bertampalan dengan areal NKT. 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.
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10. Rencana Penggunaan Lahan Indikatif (Land Use Indicative)
10.1. Ikhtisar dari Hasil Akhir Verifikasi (Jika Dibutuhkan)
Hasil analisis tutupan lahan telah diverifikasi di lapangan.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.
Verifikasi lapangan akhir dilakukan pada Mei 2017 oleh tim PT LAP. Verifikasi dilakukan dengan cara
mendatangi langsung area-area yang diidentifikasi sebagai area HCS. Hasil pengecekan lapangan
menunjukan bahwa hampir seluruh area yang diidentifikasi sebagai area HCS berada pada daerah
perbukitan yang terjal. Daerah perbukitan tersebut merupakan bukit batu yang sangat curam sehingga
relatif sulit untuk diakses. Minimnya akses ke daerah tersebut dan jaraknya yang reltif jauh dari
pemukiman masyarakat menyebabkan daerah tersebut masih terjaga kelestariannya.
10.2. Peta SKT Final
Setelah dilakukan patch analysis melalui step 11 dari decision tree, didapatkan peta final area SKT
sebagai berikut:

PT Re-Mark Asia | 10. Rencana Penggunaan Lahan Indikatif (Land Use Indicative)

69

Gambar 14. Peta Final SKT di PT LAP
10.3. Ikhtisar 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
konservasi dan pengembangan lahan akan mempertimbangkan aspek sosial, HCV dan HCS yang telah
terindentifikasi yang meliputi:
1.

2.

3.
4.

Area yang teridentifikasi sebagai HCV dari HCS Hasil studi HCV dan HCS untuk dikeluarkan dari
rencana pengembangan lahan, tetapkan areal tersebut menjadi No-Go area dan diinformasikan
kepada para stakeholder terkait.
Untuk tatatanan landskap, pengelolaan kawasan lindung perlu diperkuat, seperti peningkatan
kesadaran bersama masyarakat setempat untuk menghentikan penebagan, perburuan dan
pembakaran di kawasan konservasi. PT LAP telah mengembangkan program Masyarakat Bebas Api.
Program ini dapat juga dikembangkan / diperluas pada areal konservasi dan sekitarnya.
Sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat sekitar mengenai batas-batas areal HCV-HCS, fungsi
penting HCV-HCS, serta melakukan pengelolaaan dan pemantauan secara partisipatif.
Pengembangan upaya kolaborasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam rangka
pelestarian dan perlindungan areal Konservasi termasuk areal HCS-HCV di dalam konsesi dan pada
tatanan lanskap.
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5.

Pengembangan program pengelolaan dan pemantauan yang meliputi :
- Managemen dan monitoring untuk HCV dan HCS area :
- Penetapan areal HCS
- Penandaan areal HCV dan HCS
- Pemasangan plang informasi area HCS
- Pembuatan plot untuk monitoring HCS
- Indentifikasi ancaman terhadap area HCV-HCS seperti perambahan lahan, pengambilan kayu,
perburuan, pembakaran lahan dan ancaman lainnya, serta tindakan mitigasi dan penanganannya.
- Pengembangan program sosial yang mana melibatkan perlindungan secara partisipatif areal
konservasi dengan masyarakat.
- Patroli secara reguler setiap bulan dan disesuaikan dengan tingkat ancaman yang ada.
- Program penanaman pohon dan re-vegetasi menggunakan spesies lokal untuk meningkatkan
keanekaragaman spesies serta mengembalikan areal HCV-HCS yang terlah terganggu.
- Peningkatan kapasitas managemen tim dalam melindungi areal konservasi.
- Bekerjasama dengan BKSDA untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan
perundangan terkait konservasi, seperti larangan berburu (senapan, racun, jebakan), membakar
lahan, menebang pohon diarea konservasi dan lain-lain.

Integrasi semua kawasan konservasi pada tahap ini dilakukan di wilayah HCS dan HCV. Untuk
mempertahankan nilai konservasi yang ada di PT LAP, perusahaan telah mengeluarkan area NKT dari
rencana pembangunan kebun kelapa sawit. Hasil dari penilaian SKT juga akan dikeluarkan dari rencana
pembangunan kelapa sawit dan ditetapkan kmenjadi area konservasi. Dikarenakan sebagian besar area
SKT yang teridentifikasi bertampalan dengan area NKT, maka area NKT dan SKT yang telah dikeluarkan
dari rencana pembangunan tersebut akan dikelola secara bersama-sama dengan para stakeholder terkait.
Total area yang akan dikonservasi sebagai area NKT/SKT di PT LAP (lokasi 1) adalah seluas4,054.37ha
(26.39 %).
Pada area izin lokasi tambahan PT LAP (lokasi 2), di dapatkan area seluas 279.35ha (22.7 %) yang
merupakan area NKT/SKT. Area izin lokasi tambahan PT LAP akan melakukan proses NPP sesuai panduan
RSPO sebelum melakukan aktifitas pembukaan lahan.

Tabel 17. Areal NKT dan SKT di PT LAP
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Areal Kebun

Area Konservasi

Ha

LAP 1

NKT

2,840.89

LAP 1

SKT

216.15

LAP 1

NKT & SKT

993.85

Total

4,054.37

LAP 2

NKT

90.00

LAP 2

SKT

13.73

LAP 2

NKT&SKT

175.62

Total
Grand Total

279.35
4,333.72

10.4. Daftar kegiatan yang masih harus dilakukan sebelum rencana konservasi dan pembangunan dapat
diselesaikan
Kegiatan yang masih perlu diselesaikan diantaranya:
•

Verifikasi dan konsultasi publik hasil pemetaan partisipatif serta hasil dari penilaian SKT dengan
masyarakat di masing-masing desa untuk penyusunan landuse planning.

•

Integrasi rekomendasi pengelolaan dampak sosial dari penilaian dampak sosial izin lokasi
tambahan PT LAP (lokasi 2) dengan management plan sosial PT LAP (lokasi 1).

•

Melakukan quality review sesuai dengan prosedur HCVRN untuk kajian HCV izin lokasi tambahan
PT LAP (lokasi 2).

•

Melakukan NPP sebelum pengembangan kebun kelapa sawit di area izin lokasi tambahan PT LAP
(lokasi 2).
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