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1. Deskripsi Kegiatan
1.1.

Lokasi dan Ukuran Area Kajian

PT Mentari Pratama (PT MP) terletak di Kecamatan Pemahan dan Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten
Ketapang-Kalimantan Barat (Gambar 1). Di area konsesi PT MP terdapat 13 desa, yaitu Desa Aur Gading,
Desa Natai Panjang, Desa Tumbang Titi, Desa Titi Baru, Desa Jelayan, Desa Sukadamai, Desa Tanjung
Maloi, Desa Batu Beransah, Desa Serengkah Kanan, Desa Serengkah Kiri, Desa Tanjung Beulang, Desa
Batu Tajam dan Desa Beringin Rayo. Penilaian Stok Karbon Tinggi (SKT) dilakukan di ijin lokasi PT MP
dengan luas ± 17,700 ha. Laporan ini juga mengkaji wilayah sekitarnya (lanskap). Sebagai bagian dari CSR
program PT MP akan mengembangkan kebun kemitraan baik KAS Desa maupun KPPA yang berada
disekitar PT MP.

Gambar 1. Peta areal kajian penilaian SKT di PT MP
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1.2.

Gambaran Pengembangan Perkebunan yang Diusulkan

Area kajian merupakan area yang sedang dibangun untuk perkebunan kelapa sawit, dimana pada pada
ijin lokasi PT MP telah dilakukan penilaian HCV dan SIA pada November 2010 (laporan April 2011) dan
NPP telah disetujui oleh RSPO pada tahun 2012. Sebagai bagian dari program CSR, PT MP juga akan
mengembangkan kebun KAS Desa dan KKPA di area sekitar PT MP.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang No. 74 Tahun 2010 tanggal 10 Februari 2010, luas area
yang diijinkan untuk PT MP sebesar ±17,700 ha. Perpanjangan terhadap ijin lokasi tersebut dikeluarkan
melalui Surat Keputusan Bupati Ketapang No. 144/PEM/2013 tanggal 8 Maret 2013 dengan luas ±17,700
ha. Ijin kelayakan lingkungan PT MP dikeluarkan oleh BLHD setempat dengan nomor 93/BLHD/2012
pada tanggal 12 Januari 2012. Selanjutnya, Ijin Usaha Perkebunan (IUP) disahkan pada tanggal 27
Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang No. 56/DISBUN-D/2014.
1.3.

Deskripsi Landskap di Sekitarnya

Konteks lanskap di PT MP dapat dikaji dalam beberapa aspek, diantaranya adalah kondisi geografi, iklim,
geologi jenis tanah, dan kondisi hidrologinya. Berdasarkan geografinya, PT MP berada di daerah equator,
dimana iklim di wilayah ini lebih ditentukan oleh pergerakan relatif matahari dengan aktivitas konvektif
yang bervariasi di setiap wilayah. Oleh karena itu, kondisi hujan di areal ini merupakan hujan-hujan
konvektif dan menyebabkan wilayah ini mempunyai kondisi iklim basah.
Berdasarkan dari jenis tanah, seluruh wilayah PT MP merupakan area dengan jenis tanah mineral (tidak
ditemui area bergambut di seluruh area konsesi PT MP). Secara hidrologi, lokasi PT MP berada di Daerah
Aliran Sungai (DAS) Pesaguan. Jika dianalisis lebih lanjut dengan peta Badan Planologi Tahun 2014,
kondisi tutupan hutan yang terdapat di DAS Pesaguan termasuk ke dalam kategori lanskap menengah
atau dengan kata lain memiliki tutupan hutan diatas 30% tetapi kurang dari 80% (30%<x< 80%).
Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No:733/Menhut-II/2014, konteks lanskap status kawasan PT MP
merupakan Area Penggunaan Lain (APL). Informasi pada peta status kawasan hutan di sekitar PT MP
terdapat kawasan lindung dan juga teridentifikasi terdapat beberapa perusahaan kelapa sawit dan
hutan alam yang cukup banyak di wilayah tersebut. Selain itu, bagian Timur ijin lokasi PT MP berbatasan
langsung dengan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Peta status kawasan sekitar PT MP disajikan
pada Gambar 2.
Lokasi PT MP bukan merupakan kawasan prioritas keanekaragaman hayati (Kehati). Hasil overlay antara
batas ijin lokasi PT MP dengan peta-peta pusat keanekaragaman hayati di Kalimantan menunjukkan
hasil bahwa area ijin lokasi PT MP terletak jauh dari area The Hearth of Borneo, Important Bird Area,
Endemic Bird Area dan area Ramsar.
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Areal ijin lokasi PT MP merupakan wilayah dengan riwayat penghunian yang panjang. Hampir
seluruhnya merupakan lahan budidaya masyarakat, terutama dalam rupa kebun-kebun wanatani karet,
wanatani campuran bebuahan dan kekayuan, sawah, ladang, dan belukar tanah bera. Masyarakat desadesa di sekitar areal operasional PT MP mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani dan
melakukan kegiatan perkebunan karet dengan rata-rata luas kepemilikan sekitar 1- 2 ha/kk. Selain
jengkol dan durian, karet merupakan komoditas utama yang dihasilkan oleh masyarakat. Jengkol dan
durian dipanen pada musim tertentu sedangkan getah karet dapat dipanen (diproduksi) hampir setiap
hari oleh masyarakat.
Karet adalah sumber penghasilan utama bagi mayoritas penduduk di Kecamatan Tumbang Titi. Oleh
karena itu, kegiatan memanen getah karet menjadi mata pencaharian mayoritas penduduk kecamatan
tersebut. Sistem barter atau lebih jelasnya masyarakat menukarkan getah karet hasil sadapannya
dengan kebutuhan sehari-hari dalam bentuk barang menjadi salah satu cara kegiatan jual beli di
Kecamatan Tumbang Titi selain melakukan jual beli dengan uang. Hal tersebut dikarenakan, pedagang
karet atau yang biasa menerima getah karet hasil sadapan petani juga merangkap sebagai pedagang
kebutuhan pokok. Para petani di daerah ini juga melakukan kegiatan lain selain berkebun karet. Mereka
melakukan kegiatan beternak bebek, babi, ayam atau sapi. Kegiatan menyadap getah karet biasanya
dilakukan setiap hari mulai dari jam 06.00-12.00 WIB apabila cuaca tidak hujan (cuaca cerah).
Mayoritas penduduk memiliki latar belakang Suku Dayak, terutama dari Sub-suku Dayak Pesaguan,
Tengah (Kengkubang) dan Pesaguan Hilir. Suku lainnya yang tinggal disekitar area ijin lokasi PT MP
adalah Suku Melayu dan Suku Jawa serta suku lainnya dengan jumlah yang tidak signifikan. Agama
mayoritas yang dianut penduduk lokal adalah Agama Kristen Katholik, kemudian Islam, Kristen Protestan
dan agama lainnya. Sebagian besar pendidikan anak usia sekolah di daerah ini masih cukup rendah
dikarenakan oleh masih banyaknya anak usia sekolah yang tidak mengenyam bangku pendidikan (putus
sekolah). Berdasarkan jenjang pendidikan, sebagian besar anak usia sekolah berada di tingkat Sekolah
Dasar (SD) dan sangat sedikit anak yang melanjutkan hingga perguruan tinggi.
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1.4.

Peta Situs Kawasan Lokasi Kajian

Gambar 2. Peta status kawasan di sekitar PT MP

Gambar 3. Peta lokasi PT MP di Kalimantan Barat
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1.5.

Data Releven yang Tersedia

Data relevan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penilaian SKT di PT MP diantaranya adalah:
•
•
•

1.6.

Citra satelit Landsat 8 OLI dengan tanggal perekaman 03 Agustus 2016, path row/120/61.
Citra Sentinel-2 dengan tanggal perekaman 07 April 2016
Persamaan alometrik Katterings et al. (2001). Ketterings Q.M, Coe R, Van Noordwijk M,
Ambagau Y and Palm C. 2001. Reducing uncertainty in the use of allometric biomass equations
for predicting above-ground tree biomass in mixed secondary forests. Forest Ecology and
Management (146): 199-209.
Daftar Laporan/ Penilaian yang Digunakan dalam Penilaian SKT

Penilaian SKT merupakan serangkaian proses yang didalamnya menggabungkan sejumlah data dan
informasi yang saling terkait satu sama lain. Informasi-informasi yang digunakan dalam proses penilaian
SKT diantaranya berasal dari data:
•
•
•
•
•

Laporan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilakukan oleh CV Bina Mitra Sejati pada Juli
2010 dan Juni 2013.
Laporan Nilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV) PT Mentari Pratama oleh PT Gagas Dinamiga Aksenta
pada Bulan November 2010 dan laporan selesai pada Bulan April 2011.
Laporan Penilaian Dampak Sosial (PDS/SIA) PT Mentari Pratama oleh PT Gagas Dinamiga
Aksenta pada Bulan November 2010 dan laporan selesai pada Bulan April 2011.
Laporan survey partisipatif oleh PT Mentari Pratama, November 2010.
Data Pemetaan Partisipatif oleh PT Mentari Pratama, 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 MP dan sejumlah
fasilitator dari setiap desa yang dikaji untuk kegiatan SKT tersebut. Leader utama untuk kegiatan
penilaian SKT di PT MP adalah Bapak Cecep Saepulloh (Registered Paractitioner) 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. Anggota lainnya adalah Tyas Ayu Lestari yang bertanggung jawab
dalam melakukan kajian dan analisis karbon. I Putu Indra Divayana bertanggung jawab dalam seluruh
kegiatan pemetaan termasuk didalamnya adalah analisis tutupan lahan, patch analysis, dan hal-hal yang
berhubungan dengan remote sensing. Selanjutnya, Septiyansyah dan Burhan Zain K 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 MP yaitu
Bapak Dendi Wijaya yang bertanggung jawab untuk koordinasi antara tim Re-Mark Asia dengan
manajemen PT MP dan memastikan ketersediaan logistik serta transportasi. Selain itu, kegiatan juga
dibantu oleh Tim Humas PT MP yang berperan dalam komunikasi dengan perangkat desa, tokoh adat
dan masyarakat sekitar dan juga sebagai penunjuk arah.
Selain dari pihak perusahaan, masyarakat desa pun turut membantu dalam kegiatan ini, yaitu 2-3 orang
di setiap 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. Tim Penilai SKT di PT MP
No

Nama

Peran

Keahlian

PT. Remark Asia
1

Cecep Saepulloh

Ketua Tim

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

2

Adiwijoyo

Koordinator lapangan

Remote Sensing dan GIS, Terlisensi HCS,
Assessor HCV, Carbon Stock Assessment
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No

Nama

Peran

Keahlian

3

Tyas Ayu Lestari

Analis Karbon

Assessor Carbon Stock Assessment

4

I Putu Indra Divayana

Remote Sensing Analis

Remote Sensing dan GIS, Assessor HCV; Carbon
Stock Assessment; dan LUCCA.

5

Burhan Zain K

Anggota

Biodiversity, Carbon Stock Assessment, forest
inventory.

6

Septiansyah

Anggota

Biodiversity, Carbon Stock Assessment, forest
inventory.

PT. MentariPratama
7

Dendi Wijaya

Perwakilan PT MP

Koordinasi,logistik dan transportasi

8

Tim Humas PT MP

Perwakilan PT MP

Sosialisasi dan fasilitator ke setiap desa yang
diassessment

Masyarakat Desa
9

Kepala desa masingmasing desa

Kepala desa

Melakukan pendampingan dan
komunikasi dengan masyarakat

fasilitasi

10

Masyarakat

Pembuka jalan

Melakukan pembukaan jalan, memberikan
informasi mengenai spesies pohon

2.2. Jangka Waktu untuk Pengerjaan 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 Mentari Pratama, November 2010.
b) Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV) oleh PT Gagas Dinamiga Aksenta pada bulan
November 2010 dan laporan selesai pada Bulan April 2011.
c) Kajian Dampak Sosial (KDS/SIA) oleh PT Gagas Dinamiga Aksenta pada bulan November 2010
dan laporan selesai pada Bulan April 2011.
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d) Pelaksanaan Pemetaan Partisipatif:
•
•
•
•

Sosialisasi Pemetaan Partisipatif
Pelatihan Tim Pemetaan Partisipatif
Pengambilan data lapangan
Pengolahan data

: Maret 2016
: Mei 2016
: Januari - Februari 2017
: Maret - Mei 2017

e) Penilaian Simpanan Karbon Tinggi (SKT/ HCS) oleh PT Remark Asia:
•
•
•
•
•
•

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
Internalcontrol dan peerreview
: 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).

Penilaian SKT dimulai dari persiapan, survei di lapangan (lokasi kajian), analisis data dan informasi, serta
penulisan laporan. Persiapan survei terdiri dari desk study melalui studi literatur dan analisis lokasi
kajian yang meliputi pembuatan peta kerja, penyusunan sebaran plot sampling, sampai penyusunan
jadwal dan kegiatan di lapangan dan setelah di lapangan. Kegiatan survei dilakukan selama 12 hari, dari
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 MP dilakukan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan penerapan konsep
FPIC. Sebelum melakukan penilaian SKT, pada tanggal 18 bulan Maret 2016 manajemen PT MP
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 SKT. Selain itu, masyarakat juga
setuju untuk membentuk Tim pemetaan partisipatif dan mendukung rencana kerja pemetaan
partisipatif dan kegiatan penilaian SKT.
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
meminimalisasi terjadinya kesalah pahaman 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.
Dalam proses FPIC lebih luas yang berhubungan dengan akuisisi lahan, PT MP juga mengikutsertakan
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 MP dilakukan berdasarkan persyaratan Persetujuan Atas
Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Free Prior and Informed Consen -FPIC). Dalam prosesnya,
seluruh tahapan FPIC akusisi lahan sudah dilakukan di PT MP. Hubungan antara proses FPIC akuisis lahan
dengan FPIC dalam penilaian SKT adalah clean clear baik informasi maupun status lahan terkait areaarea yang kedepannya akan dijadikan areal SKT. Tahapan FPIC akusisi lahan yang telah dilakukan
diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Sosialisasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) kunci
Pada tahun 2010, pendekatan secara formal dan informal telah dilakukan oleh PT MP terhadap
pemangku kepentingan seperti pemerintah dan masyarakat. Pendekatan ini berupa pemberian
informasi terkait rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit, pabrik kelapa sawit, dan koperasi
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plasma (KKPA) oleh PT MP. Daftar stakeholder yang hadir pada kegiatan sosialisasi dapat dilihat
pada Lampiran.
Untuk memberikan informasi awal terkait rencana pembangunan KKPA (Pola Kemitraan – Kredit
Koperasi Primer Anggota), managemen PT MP melakukan kegiatan studi banding ke daerah
Sumatera Barat agar masyarakat dapat lebih memahami mengenai program pola kemitraan KKPA.
Kegiatan tersebut menginformasikan secara langsung proses kerjasama plasma koperasi yang
dikelola oleh masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit. 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. Dokumentasi dukungan investasi dari masyarakat
disajikan pada Lampiran.
Sosialisasi pembangunan kebun dilakukan pada bulan Juni tahun 2011 di Desa Aur Gading, Tumbang
Titi, Titi Baru, Batu Tajam dan Tanjung Maloi. Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh 90 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 MP, asalkan tidak menanam didalam lahan perkebunan
masyarakat yang produktif. Daftar stakeholder yang hadir pada kegiatan sosialisasi dapat dilihat
pada Lampiran.
b. Survei partisipatif untuk mengidentifikasi penggunaan lahan
Proses FPIC telah dilakukan sebelum melakukan pembukaan lahan. Survey partisipatif dilaksanakan
pada tanggal 29 September sampai dengan 21 Oktober 2010. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah
untuk mendapatkan batas-batas desa yang berada didalam ijin lokasi dan mengetahui jenis tutupan
dan penggunaan lahannya. Kegiatan pengukuran dilakukan pada 13 desa dalam 1 kecamatan, yaitu
Kecamatan Tumbang Titi. Dari total 13 desa, terdapat 2 desa yang menolak untuk dilakukan survei,
yaitu Desa Beringin Rayo dan Desa Serengkah Kanan.
Pengukuran dilakukan menggunakan GPS dengan melakukan pengukuran poligon-poligon disetiap
perbedaan pada setiap lahan dan batas desa. Kegiatan pengukuran didampingi oleh perwakilan
masyarakat yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa terkait. Survei partisipatif diikuti oleh 51 orang
perwakilan yang berasal dari 11 desa, yaitu Desa Tumbang Titi (5 orang), Desa Titi Baru (5 orang),
Desa Aur Gading (5 orang), Desa Jelayan (3 orang), Desa Natai Panjang (4 orang), Desa Suka Damai
(5 orang), Desa Tanjung Maloi (6 orang), Desa Batu Beransah (6 orang), Desa Serengkah (6 orang),
dan Desa Tanjung Beulang (6 orang).
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c. 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.
d. Kajian HCV dan SIA
PT MP telah melakukan identifikasi/kajian keberadaan NKT pada bulan November 2010. 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 ijin
lokasi PT MP dan desa-desa sekitarnya. Summaryinformasi terkait penilaian NKT disajikan pada Bab
4 dalam laporan ini. Summary HCV dan SIA pada NPP PT MP: http://www.rspo.org/file/1%20%20Summary%20Report%20of%20SEIA%20and%20HCV%20Assessments%20PT%20Mentari%20Pra
tama.pdf
PT MP telah melakukan kajian dampak sosial (social impact assessment) pada Januari 2011. Kajian
dampak sosial tersebut dilakukan oleh pihak independen yang memiliki kompetensi dalam penilaian
dampak sosial, yaitu PT Gagas Dinamiga Aksenta (Aksenta). Kajian tersebut mencakup ijin lokasi PT
MP dengan luas ±17,700 ha dan desa-desa sekitarnya. Summary informasi terkait penilaian dampak
sosial disajikan pada Bab 3, yaitu Sub-bab 3.2 dalam laporan.
Meskipun penilaian ini dilaksanakan pada tahun 2010 dan dilaporkan pada tahun 2011, hasil
penilaian ini, oleh managemen PT MP 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 melalui workshop bersamaan
dengan PT LAP. Program yang telah disusun juga telah dikonsultasikan serta disetujui oleh
masyarakat di sekitar konsesi PT MP pada tahun 2012. Sejak saat itu, PT MP telah
mengimplementasikan program-program yang telah disusun dari tahun 2013-hingga sekarang
(2018) dan melaksanakan evaluasi serta peninjauan ulang secara berkala setiap tahunnya. Dalam
implementasinya PT MP juga telah melaksanakan stakeholder konsultasi dengan masyarakat desa
sekitar secara berkala untuk mengetahui setiap perubahan kondisi sosial dan HCV di konsesi PT MP
serta menghimpun masukan untuk evaluasi program pengelolaan dan pemantauan yang telah
diimplementasikan.
e. Kajian Dampak Sosial dan Lingkungan (AMDAL)
Kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit PT MP disadari akan menimbulkan dampak
terhadap lingkungan fisik-kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya serta kesehatan masyarakat, baik
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dampak positif maupun negatif. Untuk mengetahui dampak yang mungkin timbul dari
pembangunan kebun PT MP, maka dilakukan kajian dampak sosial dan lingkungan (AMDAL).
Kegiatan penilaian AMDAL dilakukan oleh CV Bina Mitra Sejati pada bulan Juli 2010. Revisi dokumen
AMDAL untuk perpanjangan ijin lokasi PT MP dilakukan pada bulan Juni 2013 oleh CV Bina Mitra
Sejati.
Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) kegiatan perkebuan PT MP, 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.
f.

Prosedur perusahaan
PT MP telah memiliki SOP yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip FPIC. SOP tersebut akan
membantu pihak manajemen dalam pendekatan terhadap masyarakat (pemilik lahan) dan
mengikutsertakan mereka kedalam proses konsultasi untuk memastikan bahwa 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 ijin 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/ wawancara, stakeholder consultation (SHC), sosialisasi dan kesepakatan dengan
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masyarakat. Selain itu, PT MP telah memiliki prosedur untuk ganti rugi lahan, prosedur keluhan dan
komplain dan lain-lain yang telah dan selalu 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 MP dilakukan bersamaan dengan PT LAP pada tahun 2016-2017 oleh Tim
pemetaan partisipatif PT MP bekerjasama dengan masyarakat desa sekitar. 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 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, pembentukan tim
pelaksana pemetaan partisipatif, pelatihan pemetaan partisipatif untuk tim pelaksana, pengumpulandan
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 diperoleh beberapa informasi, yaitu peta pola pemanfaatan ruang/penggunaan lahan, peta
indikatif batas desa, dan informasi kepemilikan lahan.
a. Peta Pemanfaatan Ruang / Penggunaan Lahan
Hasil identifikasi lahan menunjukkan bahwa secara umum kondisi tutupan lahan sekitar PT MP adalah
lahan budidaya campuran (karet, cempedak, durian dll). 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 topografinya yang tidak sesuai untuk lahan
budidaya. Sebagai tambahan, terdapat juga beberapa sawah di daerah dataran rendah. Hampir seluruh
area telah dibuka atau pernah dikuasai oleh masyarakat setempat, kecuali dareah bukit dan area curam.
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Gambar 4. Peta penggunaan lahan di PT MP
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b. Peta Batas Desa
Batas antar desa secara umum masih merupakan batas indikatif, dikarenakan belum adanya
kesepakatan antar desa ataupun penetapan batas secara resmi oleh pemerintah. Peta batas desa di
dalam ijin lokasi PT MP disajikan pada Gambar 5. Nilai luasan hasil analisis peta batas desa yang masih
indikatif disajikan pada Tabel 2.

Gambar 5. Peta batas desa indikatif hasil pemetaan partisipatif di PT MP
Tabel 2. Luas indikatif setiap desa hasil pemetaan partisipatif di PT MP
No

Nama Desa

Indikatif Luas Desa Secara
Keseluruhan(Ha)

Luas Desa yang masuk dalam
Ijin PT MP

1

Tumbang Titi

2,635

795.3

2

Titi Baru

3,126

1,285.6

3

Jelayan

1,896

823.0

4

Natai Panjang

2,659

1,991.6

5

Suka Damai

819

577.9

6

Tanjung Maloi

1,562

1,042.3
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7

Batu Beransah

3,896

1,808.6

8

Serengkah Kanan

3,730

2,187.8

9

Serengkah

2,678

2,457.5

10

Tanjung Beulang

9,193

1,613.7

11

Beringin Rayo

14,359

1,875.5

c. Informasi kepemilikan lahan
Data yang dikumpulkan menunjukan bahwa terdapat sekitar 441 orang masyarakat yang mengusahakan
lahan di area ijin lokasi PT MP. Pemilik lahan tersebut tersebar pada 8 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. Pada saat ini, pemilik
lahan hutan di daerah perbukitan yang jauh dari pemukiman belum teridentifikasi namun status
kepemilikan lahan tersebut akan dikonsultasikan kembali dengan masyarakat setempat dalam
perencanaan penggunaan lahan final.
Indikasi keberadaan community garden telah dikaji dari hasil identifikasi SIA, HCV dan pemetaan
partisipatif, terutama pada aspek kebutuhan dasar masyarakat sekitar. Pemetaan Pertisipatif telah
mengidentifikasi area yang penting terhadap ketahanan pangan. Keberadaaan tanaman pangan
umumnya berada disekitar area pemukiman masyarakat, dimana tanaman pangan ini sebagai tanaman
sampingan di sekitar perumahan. Selain menanam sendiri sebagai sampingan, kebutuhan akan tanaman
pangan juga dipenuhi dari membeli, dimana ketersediaan akan kebutuhan ini mudah ditemukan.
Keberadaan community garden masyarakat akan menjadi bagian dari evaluasi dan bahan pertimbanagn
dalam penyusunan program pengelolaan sosial oleh perusahaan dan masyarakat sekitar.
3.2. Ihtisar Penilaian Dampak Sosial
PT Mentari Pratama (PT MP) telah melakukan kajian dampak sosial (social impact assessment) pada
Januari 2011. Kajian dampak sosial tersebut dilakukan oleh pihak independen yang memiliki kompetensi
dalam penilaian dampak sosial, yaitu PT Gagas Dinamiga Aksenta (Aksenta). Kajian tersebut mencakup
PT MP ijin lokasi seluas ±17,700 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. Kegiatan ini 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;
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c. Indepth Interview, untuk menggali dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam atas isu-isu
yang muncul dilakukan wawancara secara mendalam dengan tokoh-tokoh kunci terpilih yang
menjadi responden;
d. Triangulasi, untuk saling memverifikasi terhadap isu-isu, opini, dan gagasan-gagasan yang muncul
dan;
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. 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;
b. Multi pihak; identifikasi isu-isu dan penggalian informasi dilakukan secara multi pihak 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-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 (gap) yang terjadi 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
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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, dan Physical Capital.
Penilaian dampak sosial dilakukan selama 13 hari dan telah mengunjungi 13 desa yang berada disekitar
PT MP. Jumlah pertemuan yang diadakan adalah sebanyak 10 pertemuan, dimana pada pertemuan FGD,
terdapat total 222 peserta yang mengikuti acara tersebut. Peserta tersebut terbagi berasal dari pihak
Kecamatan, Desa Beringin Rayo, Desa Tanjung Beulang, Desa Tanjung Maloi, Desa Sukadamai, Desa
Jelayan dan Desa Batu Tajam. Selain pertemuan, tim kajian juga melakukan pengamatan dilapangan.
Hasil pengamatan lapangan pada 164 titik pengamatan yang diambil, terdapat 144 orang narasumber
yang dijumpai di lapangan.
Total jumlah penduduk di wilayah kajian kurang lebih 11,666 jiwa yang terdiri dari 3,588 KK. Sejumlah
60.3% dari seluruh penduduk memiliki latar belakang Suku Dayak, terutama dari Sub-suku Dayak
Pesaguan, Tengah (Kengkubang) dan Pesaguan Hilir. Suku Melayu kurang lebih ada 31.3% dari seluruh
jumlah penduduk dan Suku Jawa 4.5% serta suku lainnya sebesar 3.8%. Dengan begitu agama yang
dianut penduduk lokal secara mayoritas adalah Agama Kristen Katholik 52.0%, Islam sebesar 33.3 %,
Kristen Protestan 13.1 % dan agama lainnya 1.6%. Mayoritas pendidikan anak usia sekolah di wilayah
kajian sebesar 15.6% adalah SD, 19.6 % tidak bersekolah, 4.6 % lulus SD, 5.0% bersekolah di SMP, 2.1%
di SMA, 0.2% di Diploma, serta 0.1% di Perguruan Tinggi. Dengan demikian tingkat pendidikan penduduk
di wilayah kajian umumnya rendah.
Karet adalah sumber penghasilan utama bagi mayoritas penduduk di Kecamatan Tumbang Titi sehingga
mayoritas penduduk adalah petani karet. Para petani umumnya juga meminjam dalam bentuk barang
atau sembako kepada para pengumpul/pedagang karet dan membayarnya dalam bentuk produk hasil
kebun karet. Pedagang karet umumnya juga merangkap sebagai pedagang sembako. Namun begitu
umumnya seorang petani karet adalah juga peladang atau pengelola sawah dan peternak babi, bebek,
ayam atau sapi. Petani karet biasa menyadap karet mulai dari jam 6 sampai jam 12 siang apabila cuaca
tidak hujan. Seorang petani karet rata-rata dapat menyadap karet sampai dengan 10 kg karet dalam
sehari. Umumnya, petani karet di Kecamatan Tumbang Titi bekerja dalam unit kerja keluarga dan tidak
bergabung dalam organisasi kelompok tani yang sifatnya formal. Peran Dinas Pertanian setempat dalam
memajukan keterampilan dan kesejahteraan petani karet tidak begitu besar.
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 produk sampingan, seperti buah, kayu, bambu,
rotan, ubi, sayur-sayuran, dan obat-obatan.
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Umumnya, penduduk lokal juga melihat rencana kehadiran PT MP sebagai peluang untuk peningkatan
kesejahteraan mereka melalui pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, mereka mengharapkan
adanya perbaikan infrastruktur jalan, kesehatan, dan pendidikan. Penduduk yang menolak kehadiran PT
Mentari Pratama khawatir bahwa lahan untuk sumber penghidupan mereka akan semakin sempit dan
hidup mereka semakin sulit. Selain itu, mereka khawatir terhadap kerusakan lingkungan, kerusakan
jalan, pencemaran sumber air dan sungai, terganggunya tatanan adat, berkurangnya pendapatan dan
lahan pertanian, serta kalahnya penduduk lokal dalam persaingan di lapangan kerja yang baru dengan
tenaga kerja yang didatangkan dari luar. Penduduk yang menyatakan surat penolakan resmi terhadap
rencana PT Mentari Pratama adalah penduduk Desa Jelayan, sedangkan Desa Serengkah Kanan dan
Beringin Rayo dan sebagian penduduk Aur Gading menyatakan penolakan lisan dalam forum
pertemuan.
Pengelolaan dampak sosial dimaksudkan untuk memitigasi, meminimalkan atau menghilangkan dampak
negatif (mitigating adverse effects) dan memperbesar dampak positif (advancing benefits).
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)
b)
c)

d)

e)

Perusahaan mengidentifikasi kembali stakeholder perusahaan serta menyiapkan sistem komunikasi
yang transparan dan efektif terhadap stakeholder perusahaan.
Perusahaan dapat mempertimbangkan harapan masyarakat mengenai skema kemitraan dengan
petani kelapa sawit mandiri.
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 dan menjajaki
peluang kontribusi perusahaan terhadap pembangunan lokal serta mendokumentasikan
perundingan legal yang dilakukan perusahaan dengan pihak-pihak lokal.
Perusahaan menyusun informasi yang komprehensif yang berisi tentang profil perusahaan, konsepkonsep kerjasama yang akan dikembangkan secara memadai dan transparan mengkomunikasikan
informasi tersebut dan rencana kegiatan perusahaan dan setiap tahap implementasinya kepada
stakeholder perusahaan.
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.
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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.

Dampak Sosial dan Potensi Dampak Sosial dikelompokkan dalam penilaian netral (0), positif (+) dan
negatif (-). Dampak dan Potensi Dampak Sosial atau Risiko yang mungkin dihadapi PT MP dalam
melaksanakan rencananya dijelaskan dalam Tabel 3 berikut.
Tabel 3. Ringkasan isu-isu sosial yang teridentifikasi saat penilaian
No

Isu-isu Sosial

Kategori
Dampak

I

Dampak Sosial

1

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

(+)

2

Masyarakat belum memahami rencana kerja PT MP dan masih ragu-ragu mengenai
keseriusan perusahaan.

(0)

3

Timbulnya konflik horizontal di antara kelompok yang menerima dan menolak rencana
kehadiran PT MP, terutama di Serangkah Kanan, Jelayan, Aur Gading dan Batu Tajam.

(-)

4

Kecemburuan dan kecurigaan terhadap wakil masyarakat yang diundang ke Sumatera Barat
dan Kabupaten Sambas.

(-)

5

Desa Serengkah Kanan, Jelayan, Batu Tajam dan sekelompok warga Aur Gading menyatakan
penolakan terhadap kegiatan survei dan kehadiran PT MP dengan alasan lahan desa sudah
dipenuhi kebun karet masyarakat.

(-)

6

Ada kecurigaan bahwa peta izin lokasi yang dikeluarkan bupati lama memang dibuat untuk
menyengsarakan masyarakat Tumbang Titi dan digunakan untuk membiayai kampanye
Pilkada.

(-)

7

Desa memang luas tetapi hampir semua lahan sudah dijadikan perkebunan karet sehingga
masyarakat menganggap perusahaan tidak perlu masuk.

(-)

8

Masyarakat mempertanyakan mengapa bukan investasi untuk pengembangan karet yang
ditawarkan kepada masyarakat yang memang usahanya adalah perkebunan karet.

(0)

II

Potensi Dampak Sosial

1

Kehadiran perusahaan dapat meningkatkan akses darat dengan dibangunnya jalan.

(+)

2

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

(-)

PT Re-Mark Asia | 3. Keterlibatan Masyarakat/ FPIC

20

No

Isu-isu Sosial

Kategori
Dampak

3

Buruknya infrastruktur jalan karena jalan-jalan yang ada telah rusak. Beringin Rayo, Tanjung
Beulang dan Natai Keranjang masih belum terjangkau jalan darat yang memadai
sehinggaperbaikan infrastruktur jalan adalah harapan utama hampir seluruh penduduk di
Tumbang Titi.

(+)

4

Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perkebunan kelapa sawit akibat bangkrutnya
Perkebunan Kelapa Sawit milik Benua Indah Group dan jatuhnya harga TBS sampai Rp
300.00/kg.

(-)

5

Perubahan kepemimpinan di tingkat kabupaten dan desa menimbulkan ketidakpastian
hukum dan berpotensi menimbulkan benturan sosial.

(0)

6

Kekhawatiran berkurangnya hasil hutan (kayu dan nonkayu) untuk pemenuhan kebutuhan
hidup penduduk lokal.

(-)

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

Kecemasan akan rusaknya tatanan adat.

(-)

10

Kekhawatiran perusahaan akan mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah.

(-)

11

Kecemasan berkurangnya penghasilan penduduk local dan elemen-elemen dalam rantai
perekonomian lokal (misalnya pengumpul karet).

(-)

12

Menurunnya kualitas air minum karena ada kegiatan dari Hutan Tanaman Industri dan
pertambangan sehingga dilaksanakan program air bersih yang
menjangkau sampai ke pelosok desa.

(0)

13

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

(0)

14

Saat ini, perusahaan menggunakan jalan provinsi untuk angkutan sawit maupun karet
sehingga merusak jalan dan mengganggu kepentingan masyarakat umum.

(-)

15

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

(+)

Hasil penilaian dampak sosial ini, oleh management PT MP digunakan sebagai baseline info dalam
mengembangkan rencana program pengelolaan sosial dimana penyusunan rencana pengelolaan dan
pemantauan dilakukan bersama dengan konsultan pada tahun 2012 melalui workshop. Program yang
telah disusun juga telah dikonsultasikan serta disetujui oleh masyarakat di sekitar konsesi PT MP pada
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tahun 2012 pada saat konsultasi publik. Sejak saat itu, PT MP telah mengimplementasikan programprogram yang telah disusun dari tahun 2013-hingga sekarang dan melaksanakan evaluasi serta
peninjauan ulang secara berkala setiap tahunnya. Dalam implementasinya PT MP juga telah
melaksanakan stakeholder konsultasi dengan masyarakat desa sekitar secara berkala untuk mengetahui
setiap perubahan, persepsi masyarakat dan kondisi sosial di konsesi PT MP serta menghimpun masukan
dari masyarakat sekitar untuk evaluasi program pengelolaan dan pemantauan yang telah
diimplementasikan.
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4. Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT)
4.1. Ikhtisar dan Link Laporan Ringkasan Publik
Tautan ke RSPO NPP terkait ringkasan penilaian NKT PT MP: http://www.rspo.org/file/1%20%20Summary%20Report%20of%20SEIA%20and%20HCV%20Assessments%20PT%20Mentari%20Pratam
a.pdf
PT MP telah berkomitmen untuk mewujudkan praktik pengelolaan kebun sawit lestari. Sebagai wujud
dari komitmen tersebut perusahaan telah melakukan identifikasi/kajian keberadaan NKT/ HCV pada
bulan Oktober 2010. 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
dilakukan untuk area ijin lokasi PT MP, desa-desa sekitarnya termasuk lanskap sekitarnya.
Hasil kajian menunjukkan bahwa di area Izin Lokasi PT Mentari Pratama terdapat area-area NKT/HCV
yang tersebar hampir merata dari utara hingga ke bagian selatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa
terdapat 5 tipe NKT/HCV yang teridentifikasi, yakni HCV 1, HCV 3, HCV 4, HCV 5, dan HCV 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 HCV 1 adalah kehadiran spesies-spesies penting seperti Trenggiling
(Manis javanica), Kelempiau (Hylobates albibarbis), Musang air (Cynogale bennettii), Macan Dahan
(Neofelis diardi). Elemen penting HCV 3 adalah diperkirakan terdapat hutan-hutan dipterokarpa dataran
rendah yang masih baik kondisinya di atas perbukitan di Perbukitan dan Gunung Kayu Langit. Elemen
penting dari HCV 4 berkaitan dengan daerah tangkapan air, area potensi erosi, mata air, sempadan
sungai, dan sekat bakar. Elemen penting dari HCV 5 terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar untuk
komunitas local, sedangkan elemen penting dari HCV 6 terkait pemakaman atau kuburan tradisional
ataupun kuburan keramat.
Luas total area HCV adalah 4,642.25 hektar atau sekitar 26.23% dari total luas keseluruhan Izin Lokasi;
ini merupakan luas overlay area semua tipe HCV yang ada. Proporsi luasan area HCV yang terbesar
adalah HCV 4 yang berkenaan dengan konservasi dan tata pengelolaan sumberdaya air. Tipe HCV 4 ini
memiliki nilai sangat penting sebagai modal alam yang bersifat mendasar bagi terpelihara dan
terjaminnya kesinambungan produksi kebun, operasi PKS, serta kehidupan masyarakat lokal (warga
kebun dan penduduk asli/masyarakat setempat) di masa yang akan datang. Selain itu, terdapat banyak
pula area HCV 4 yang juga sekaligus mengandung nilai-nilai konservasi tinggi yang lain, seperti HCV 1 dan
HCV 6. Informasi mengenai deskripsi hasil kajian HCV disajikan pada Tabel 4 sedangkan sebaran lokasi
seluruh area NKT/ HCV di PT MP disajikan pada Gambar 6.
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Tabel 4. Keberadaan HCV 1, 3, dan 4 di Areal Izin Lokasi PT MP
Indeks

Nama/Deskripsi

Elemen HCV

HCV

Luas

1

Sempadan S. Pesaguan
(100 m)

Sumber air, sempadan sungai, sekat
bakar, habitat dan koridor satwa

1.3, 1.4, 4.1,
4.2, 4.3, 4.4

673.84

1a

Sempadan S. Sonto dan S.
Sebodak (20 m)

Sumber air, sempadan sungai, habitat dan
koridor satwa

1.3, 1.4, 4.1,
4.2, 4.4

6.31

1b

Sempadan S. Sebungo (20
m)

Sempadan sungai, habitat dan koridor
satwa

1.3, 1.4, 4.2,
4.4

13.53

1c

Sempadan anak sungai
Pesaguan (20 m)

Sempadan sungai, habitat dan koridor
satwa

1.3, 1.4, 4.2,
4.4

6.74

Sempadan S. Setinggil dan
S. Juring Langit (20 m)
Sempadan anak sungai
Pematang Tubo &
Setekuyong (20 m)
Sempadan S. Air Mati (20
m)

Sempadan sungai, habitat dan koridor
satwa

1.3, 1.4, 4.2,
4.4

6.93

Sempadan sungai, habitat dan koridor
satwa

1.3, 1.4, 4.2,
4.4

7.42

Sempadan sungai, habitat dan koridor
satwa

1.3, 1.4, 4.2,
4.4

1.34

2

Sempadan S. Sekahau dan
Sekahau Dokit (50 m)

Sumber air, sempadan sungai, air untuk
pertanian, habitat dan koridor satwa

1.3, 1.4, 4.1,
4.2, 4.4

100.94

2a

Sempadan S. Sekahau
Kecil (20 m)

Sumber air, sempadan sungai, habitat dan
koridor satwa

1.3, 1.4, 4.1,
4.2, 4.4

8.92

2b

Sempadan S. Sekahau
Raya (20 m)

Sumber air, sempadan sungai, habitat dan
koridor satwa

1.3, 1.4, 4.1,
4.2, 4.4

5.86

2c

Sempadan S. Sendarau (20
m)

Sumber air, sempadan sungai, habitat dan
koridor satwa

1.3, 1.4, 4.1,
4.2, 4.4

5.29

2d

Sempadan anak Sunga
Sekahau (20m)

Sumber air, sempadan sungai, habitat dan
koridor satwa

1.3 4.1, 4.2,
4.4

4.85

3

Sempadan S. Segihing (50
m)

Sumber air, sempadan sungai, habitat dan
koridor satwa

1.3, 1.4, 4.1,
4.2, 4.4

114.97

3a

Sempadan anak sungai
Segihing (20 m)

Sempadan sungai, habitat dan koridor
satwa

1.3, 1.4, 4.2,
4.4

24.47

3b

Sempadan anak sungai
Segihing (20 m)

Sempadan sungai, habitat dan koridor
satwa

1.3, 1.4, 4.2,
4.4

12.1

3c

Sempadan anak sungai
Segihing (20 m)

Sempadan sungai, habitat dan koridor
satwa

1.3, 1.4, 4.2,
4.4

4.73

3d

Sempadan S. Pawoh
Bonang (20 m)

Sempadan sungai, habitat dan koridor
satwa

1.3, 1.4, 4.2,
4.4

3.28

4

Sempadan S. Setunggu (50
m)

Sumber air, sempadan sungai, habitat dan
koridor satwa

1.3, 1.4, 4.1,
4.2, 4.4

53.95

4a

Sempadan anak sungai
Sengkelupai (20 m)

Sempadan sungai, habitat dan koridor
satwa

1.3, 1.4, 4.2,
4.4

7.11

1d
1e
1f
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Indeks

Nama/Deskripsi

Elemen HCV

HCV

Luas

5

Sempadan S. Semandah
(50 m)

Sumber air, sempadan sungai, habitat dan
koridor satwa

1.3, 1.4, 4.1,
4.2, 4.4

30.31

6

Sempadan S. Selikuhan
(50 m)

Sempadan sungai, habitat dan koridor
satwa

1.3, 1.4, 4.2,
4.4

25.97

7

Sempadan S.
Sengkelimahan (50 m)

Sumber air, sempadan sungai, habitat dan
koridor satwa

1.3, 1.4, 4.1,
4.2, 4.4

39.3

8

Sempadan S. Sebayau (50
m)

Sumber air, sempadan sungai, habitat dan
koridor satwa

1.3, 1.4, 4.1,
4.2, 4.4

135.97

9

Perbukitan Embun dan
Rongas

DTA Sungai Sekahau Dokit dan Sekahau
Raya, habitat satwa

1.2, 4.1, 4.2,
4.4

728.17

DTA Sungai Sekahau dan Titi Buluh

4.1, 4.2, 4.4

278.26

DTA Sungai Titibuluh, Sungai Sekahau
Dokit.

4.1, 4.2, 4.4

83.78

Sumber air, DTA Sungai Sonto dan Sungai
Sebungo, habitat satwa

1.2, 4.1, 4.2,
4.4

451.07

Sumber air, DTA anak sungai Segihing

1.2, 4.1, 4.2,
4.4

22.77

DTA S. Segihing dan S. Setunggu, S.
Setinggil, S. Setekuyong, habitat satwa

1.3, 1.4, 4.1,
4.2, 4.4

363.52

DTA Sungai Setunggu dan Sungai
Semandah, habitat satwa

1.2, 4.1, 4.2,
4.4

278.5

10

11

12
12a
13

14

Perbukitan Batu Menanti
dan Serawak Toha
Bukit dengan kelerengan
yang curam dan rawan
longsor, penutupannya di
dominasi karet.
Bukit Sepawar, hutan dan
agroforest
Bunut di utara Bukit
Sepawar
Perbukitan Sahakaman
dan Sipoh, ladang dan
kebun karet
Bukit Bepantis, hutan
(bekas ditebang), ladang,
dan kebun karet

15

Bukit Serindu

DTA Sungai Semandah

4.1, 4.2, 4.4

177.69

16

Perbukitan dan Gunung
Kayu Langit

DTA Sungai Sebayau, Sungai Pehumbutan,
Sungai Pemanjuran, habitat satwa, hutan
dipterokarpa perbukitan

1.2, 3, 4.1,
4.2, 4.4

964.36

Total luas poligon HCV*
Total luas area
Persentase area HCV

4,642.25
17,700.00
26.23%

*) Luas NKT area adalah hasil overlay peta tiap jenis NKT. Luasan tersebut bersifat indikatif beberapa area terdapat
tumpang tindih (overlay). Luas poligon-poligon 1a-f, 2a-d, 3a-d, 4a, dan 12a sudah termasuk ke dalam luas poligon
1, 2, 3, 4, dan 12 berturut-turut.
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Gambar 6. Peta sebaran lokasi HCV di area Izin Lokasi PT. Mentari Pratama (Peta berdasarkan informasi
dari Laporan HCV/ NKT yang sudah dilakukan)

Keberadaan HCV di area Izin Lokasi PT MP nantinya akan memiliki dua peran strategis bagi perusahaan.
Pertama, sebagai instrumen pengelolaan dalam memelihara keseimbangan dengan aspek lingkungan
dan sosial yang menjadi bagian untuk menjamin kesinambungan produksi perusahaan. Kedua, sebagai
wujud konkrit perusahaan dalam memberi kontribusi terhadap isu-isu kelestarian lingkungan baik
ditingkat lokal, regional, maupun internasional.
Keberadaan HCV di area Izin Lokasi PT MP perlu dikelola dengan sungguh-sungguh dari ancaman yang
dapat mengganggu atau menghilangkan keberadaan dan fungsi HCV. Sumber yang secara aktual
maupun potensial menjadi ancaman terhadap keberadaan dan fungsi HCV 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
HCV dan fungsinya supaya tetap terpelihara maka diperlukan pengelolaan lebih lanjut. Rekomendasi
utama yang perlu segera dilakukan adalah:
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•
•

•
•

Perusahaan membuat dan melengkapi peta-peta dasar kebun, yang akan digunakan untuk
proses delineasi area HCV serta mendesain pengelolaannya.
Setelah peta-peta dasar lengkap, dilakukan proses delineasi area HCV, sehingga diperoleh peta
area HCV yang siap dikukuhkan/ditetapkan oleh perusahaan menjadi peta area HCV definitif,
yang menjadi bagian yang terintegrasi dengan tata ruang dan pengelolaan kebun secara
keseluruhan.
Melakukan sosialisasi terhadap seluruh staf, karyawan dan penduduk kebun atas penetapan
peta HCV definitif, serta maksud dan tujuan ditetapkannya area-area perlindungan tersebut.
Segera menyusun Rencana Pengelolaan (Management Plan) HCV, disertai dengan melakukan
penguatan kelembagaan pengelolaan HCV, serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia
perusahaan dalam hal perlindungan, pengelolaan, dan monitoring-evaluasi area HCV.

Hasil penilaian ini, oleh managemen PT MP 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 MP pada tahun 2012.
Sejak saat itu, PT MP telah mengimplementasikan program-program yang telah disusun dari tahun 2013hingga sekarang dan melaksanakan evaluasi serta peninjauan ulang secara berkala setiap tahunnya.
Dalam implementasinya PT MP juga telah melaksanakan stakeholder konsultasi dengan masyarakat desa
sekitar secara berkala untuk mengetahui setiap perubahan dan kondisi sosial dan HCV di konsesi PT MP
serta menghimpun masukan dari masyarakat sekitar untuk evaluasi program pengelolaan dan
pemantauan yang telah diimplementasikan.
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5. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)
5.1. Ikhtisar
Kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit PT MP di Kecamatan 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 kelapa sawit PT MP maka
dilakukan kajian Social and Environmental Impact Assessment atau yang lebih dikenal dengan AMDAL.
Kegiatan penilaian AMDAL dilakukan oleh CV Bina Mitra Sejati pada bulan Juli 2010. Revisi dokumen
AMDAL untuk perpanjangan ijin lokasi PT MP dilakukan pada Bulan Juni 2013 oleh CV Bina Mitra Sejati.
Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) kegiatan perkebuan PT MP 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 MP dibatasi oleh 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, diperoleh beberapa dampak penting,
diantaranya:
•

Dampak penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam studi AMDAL perkebunan kelapa
sawit PT MP pada tahap pra konstruksi adalah adanya perubahan sikap dan persepsi masyarakat
serta potensi terjadinya konflik sosial. Pada tahap ini kegiatan yang ditelaah adalah sosialisasi
proyek dan tata batas dan pembebasan lahan.

•

Dampak penting pada tahap konstruksi adalah penurunan kualitas udara, peningkatan
kebisingan, penurunan kualitas air permukaan, peningkatan laju erosi, terjadinya sedimentasi,
penurunan keanekaragaman flora dan fauna, kemudian adanya kesempatan kerja, kesempatan
usaha, peningkatan pendapatan masyarakat, perubahan sikap dan persepsi masyarakat, potensi
terjadinya konflik, 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,
penurunan sanitasi lingkungan dan pola penyakit di sekitar wilayah studi dan penurunan tingkat
kesehatan masyarakat.
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Dampak penting yang perlu mendapatkan perhatian pada tahap pasca operasi adalah berupa penurunan
kualitas udara, peningkatan kebisingan, peningkatan kualitas air permukaan, penurunan pendapatan
masyarakat, perubahan sikap dan persepsi masyarakat serta penurunan kesehatan masyarakat.
Rekomendasi pengelolaan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif
diformulasikan kedalam matriks pada Tabel 5.
Tabel 5. Matrix rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup PT MP
No
1

Komponen
Penurunan
kualitas udara

Arahan pengelolaan lingkungan hidup
•
•
•
•
•
•
•

Melakukan pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu lalu lintas, penyediaan
petugas pengatur lalu lintas dan pengaturan kecepatan lalu lintas.
Pengaturan waktu pelaksanaankegiatan di lokasi kegiatan.
Melakukan penyemprotan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengerjaan fisik.
Memfasilitasi warga masyarakat yang ingin bekerja dan berusaha disekitar wilayah
teknis.
Mengadakan penyuluhan kepada para pekerja untuk menggunakan alat
keselamatan kerja.
Memberikan bantuan biaya jaga dan bantuan biaya pengobatan/kesehatan.
Mengalokasikan dana untuk melaksanakan kegiatan sosialiasasi seperti telah
disebutkan diatas.

2

Peningkatan
kebisingan

• Pengaturan waktu pelaksanaan kegiatan di lokasi kegiatan.
• Menggunakan alat pelindung diri misalnya masker bagi para pekerja dan pelindung
telinga untuk mengurangi kebisingan.
• Memfasilitasi warga masyarakat yang ingin bekerja dan berusaha di sekitar 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 sosialiasasi seperti
tersebut diatas.
• Membuat noise barrier atau perinang suara berupa dinding padat atau pagar
tanaman.

3

Penurunan
kualitas air
permukaan

•
•
•
•
•

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
tanaman penutup tanah (land cover crop).
Membuat saluran drainase untuk membuang kelebihan air, mengendalikan
kecepatan aliran air dan mengarahkan aliran air, saluran drainase dihubungkan
dengan kolam penangkap sedimen.
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No
4

Komponen

Arahan pengelolaan lingkungan hidup

Laju erosi dan •
sedimentasi
•
•
•
•
•
•
•

5

Penurunan
keanekaragaman
jenis flora

•
•

•

•
•

6

Penurunan
keanekaragaman
jenis biota
perairan

•
•

•

•

Melakukan pembersihan secara bertahap sehingga 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 dan sedimentasi.
Pembuatan jalan dengan spesifikasi cembung, dan pemadatan jalan dengan
bebatuan dan kerikil yang disediakan di sekitar wilayak perkebunan.
Membuat kolam penangkap sedimen.
Memelihara saluran drainase dan jalan dengan melakukan pengerasan dan
perataan permukaan jalan yang telah mengalami erosi.
Melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan &
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 sehingga mempunyai 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 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 tanaman penutup tanah (land cover crop) setelah
dilakukan pembukaan dan pembersihan lahan dengan leguminoceae berkayu
seperti Flemingia sp dan Gliricidia sp, atau jenis rumput seperti Vetifera sp.
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 (feeding), berlindung (nesting) dan
berkembang biak (breeding).
Melakukan perlindungan terhadap jeni-jenis ikan yang bernilai ekonomi dan
ekologi di lokasi kegiatan dengan tidak melakukan eksploitasi mekanis,
menggunakan racun atau cara eksploitasi lain yang dilarang (listrik /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.
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No
7

Komponen
Sikap dan
persepsi
masyarakat

Arahan pengelolaan lingkungan hidup
•

•

•
8

Konflik sosial

•

•

•
•
9

Peningkatan
pendapatan
masyarakat

•

•

•
•

Melakukan sosialisasi secara intensif dan transparan kepada masyarakat di tingkat
desa/dusun dan pihak terkait lainnya tentang rencana kegiatan perkebunan dan
pabrik kelapa sawit (PKS) PT MP, berikut dampaknya baik negatif atau positif yang
akan ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan tersebut bagi masyarakat setempat,
lingkungan maupun pihak lainnya. Sosialisai dapat dilakukan dengan berbagai cara,
seperti pemasangan pengumuman/informasi ditempat-tempat yang mudah
diakses oleh masyarakat (balai desa, kantor camat, warung/took/pasar dll),
melakukan pertemuan umum/terbuka dan melakukan sosialisasi dengan
pendekatan partisipatif (Participatory Rural Appraisal), bentuknya yaitu diskusi
formal/informal dengan kelompok kecil yang ada dimasyarakat, untuk mengetahui
persepsi, kebutuhan serta harapan dari masyarakat terhadap rencana kegiatan
perkebunan dan PKS PT MP.
Menerima saran, tuntutan, keinginan, aspirasi dan harapan amsyarakat serta
mengakomodir semua yang relevan dengan melakukan musyawarah dan mufakat
untuk diimplementasikan dalam kegiatan.
Memperkuat hubungan dan komunikasi serta bekerjasama dengan masyarakat
yang 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 MP 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.
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 sektor pertanian dan
perkebunan.
Berpartisipasi dalam menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana
perekonomian, sehubungan dengan peningkatan aktifitas pekerjaan.
Memberikan bantuan, dalam bentuk beasiswa pendidikan, fasilitas umum,
peribadatan dan perbaikan sarana dan prasarana desa.
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No

Komponen

10

Peningkatan
kesempatan kerja
dan berusaha

Arahan pengelolaan lingkungan hidup
•
•

•
•
•

•

11

Tingkat
kesehatan
masyarakat

•
•
•
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Perusahaan mengutamakan 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 negative masyarakat 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 “airborne 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.
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6. Analisis Citra Tutupan Lahan
6.1. Lokasi dan Deskripsi Area of Interest (AOI)
Area of Interest (AOI) atau dengan kata lain batas area kajian yang menjadi pertimbangan dalam kajian
analisis SKT di PT MP adalah area konsesi seluas 17,700 dan area sekitar 1 km dari batas konsesi PT MP
seperti ditunjukkan pada Gambar 7. Batasan tersebut dikaji terutama dalam penentuan keberadaan
area berhutan di luar ijin lokasi yang kemungkinan besar terhubung dengan patch hutan yang berada di
dalam ijin lokasi PT MP. Informasi data nilai simpanan karbon diperoleh dari analisis tutupan lahan,
informasi jenis (kontrol spesies) tumbuhan yang ada pada setiap kelas penutupan lahan, dan
pengukuran karbon dari hasil inventarisasi hutan (ton C/ha).

Gambar 7. Area of Interest, Citra satelit Landsat 8 Oli tanggal 3 Agustus 2017
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Gambar 8 Area of Interest, Sampel Citra Sentinel-2, tanggal 07 April 2016

6.2. Deskripsi Citra yang Digunakan untuk Klasifikasi
Klasifikasi penutupan lahan dilakukan berdasarkan informasi dari citra satelit yang paling baru (tanggal
akuisisi paling baru mendekati waktu survei). Citra satelit yang digunakan adalah citra Landsat 8 OLI
dengan tanggal akuisisi 03 Agustus 2017 path row 120/61 (Gambar 7). Resolusi spasial citra tersebut
adalah 30 meter dengan resolusi spektral sebanyak 7 saluran multispketral dan 1 saluran pankromatik
dengan resolusi spasial 15 meter. Adapun kombinasi saluran yang digunakan dalam proses klasifikasi
tutupan lahan adalah kombinasi saluran 6, 5, dan 4. Saluran 6 memiliki fungsi utama untuk
membedakann formasi batuan dan untuk pemetaan hidrotermal. Saluran 5 memiliki fungsi utama untuk
pembedaan jenis tanaman, kandungan air pada tanaman, kondisi kelembapan tanah. Sedangan saluran
4 merupakan saluran yang peka terhadap biomasa vegetasi, serta dapat digunakan untuk identifikasi
jenis tanaman. Pemilihan citra yang akan digunakan untuk analisis harus memiliki kondisi tutupan awan
yang kurang dari 20%. Citra yang digunakan untuk melakukan analisis tutupan lahan di lokasi kajian
memiliki kondisi tutupan awan kurang dari 2.5% pada area of interestnya (AOI). Citra satelit Landsat 8
digunakan karena citra tersebut adalah citra yang memiliki kualitas tutupan awan terbaik dengan
tanggal akuisisi tidak lebih dari 1 tahun sebelum penilaian dilakukan. Untuk melengkapi bagian yang
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tertutup awan, PT MP juga menggunakan Citra satelit Sentinel-2 tanggal 07 April 2016 sebagai
komplementer (Gambar 8).

6.3. Citra yang Digunakan untuk Sampel/ Contoh
Kualitas citra landsat OLI patch 120 / row 61 di dalam PT MP 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 MP. Untuk tetap dapat mengidentifikasi areal yang 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 (Gambar
8).
Dalam melakukan ekstraksi informasi penutup lahan untuk membantu dalam melakukan interpretasi
citra juga mengenali objek, maka dilakukan pre-processing berupa koreksi radiometrik dan koreksi
spasial pada citra Landsat 8. Koreksi radiometrik merupakan Teknik perbaikan atau penajaman kontras
citra dengan memperbaiki nilai dari individu-individu piksel pada citra. Koreksi radiometrik yang
dilakukan berupa merubah nilai digital number (DN) menjadi reflektan, sehingga dapat memantu
membedakan objek satu dengan objek lainnya. Adapun koreksi spasial yang dilakukan dalam analisis
awal adalah proses Pan Sharpening dengan menggabungkan data panchromatic pada citra landsat 8
dengan data multispectral resolusi rendah untuk membuat dataset resolusi yang lebih tinggi.

6.4. Metode untuk Stratifikasi dan Software yang Digunakan
Klasifikasi tutupan lahan dilakukan dengan interpretasi hybrid. Artinya, klasifikasi dilakukan berdasarkan
klasifikasi terbimbing (supervised) dan dikoreksi dengan cara interprtasi manual, tanpa melakukan
pendekatan object-based classification. Klasifikasi terbimbing adalah klasifikasi yang dilakukan dengan
arahan analis (supervised). Kriteria pengelompokan kelas ditetapkan berdasarkan penciri kelas (kelas
signature) yang diperoleh analis melalui pembuatan training area. Dalam analisis awal klasifikasi
tutupan lahan, training area dibuat berdasarkan tampilan warna, bentuk, ukuran, pola dan tekstur yang
homogen. Hal ini untuk memastikan bahwa pembuatan kelas-kelas yang selanjutnya diambil dari
training area, memiliki perbedaan yang tampak jelas pada citra. Masing-masing kelas atau sekelompok
training area mewakili satu kelas tutupan lahan, yaitu Hutan Kerapatan Tinggi, Hutan Kerapatan
Menengah, Hutan Kerapatan Rendah, Hutan Regenerasi Muda, Belukar, Lahan Terbuka, Lahan Budidaya,
Kebun Sawit (Agri), dan Badan Air. Software yang digunakan untuk interpretasi terbimbing adalah ENVI
5.1 menggunakan metode maximum likelihood. Selanjutnya, digunakan software ArcGIS 10.4 untuk
melakukan interpretasi visual. Interpretasi visual/ manual ini digunakan untuk mengoreksi citra
berdasarkan kegiatan di lapangan.
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Setelah kegiatan di lapangan dilaksanakan, ternyata terdapat beberapa perbedaan tutupan lahan,
sehingga dilakukan kembali klasifikasi ulang melalui interpretasi visual dengan pengetahuan lokal dari
kondisi lapangan. Klasifikasi visual dilakukan oleh interpreter yang telah terbiasa melakukan interpretasi
citra landsat 8 dan citra sentinel 2 untuk area Kalimantan. Berdasarkan hasil koreksi tutupan lahan,
terdapat tutupan lahan yang sebelumnya teridentifikasi sebagai belukar maupun hutan regenerasi
muda, ternyata saat pengambilan data dilapangan areal-areal tersebut merupakan lahan budidaya atau
lahan masyarakat yang diperuntukan sebagai kebun buah maupun tanaman karet.
Uji akurasi
Uji akurasi diperlukan guna mendapatkan penilaian secara kuantitatif yang dihasilkan melalui proses
klasifikasi terselia maximum likelihood. Jumlah titik sampling untuk melakukan uji akurasi sebanyak 208
titik (Tabel 6). Jumlah titik sampling untuk melakukan uji akurasi (208 titik) berbeda dengan jumlah
rencana titik sampling untuk survei inventarisasi karbon (183 titik). Hal tersebut dikarenakan titik-titik
untuk melakukan uji akurasi berasal dari titik sampling utama yang diinventarisasi maupun titik-titik
yang hanya dimarking menggunakan GPS saja. Dari 208 titik sampling untuk mengukur uji akurasi, 107
titik diantaranya adalah titik-titik sampling hasil inventarisasi karbon dari 183 titik yang direncanakan
(Tabel 10) dan 101 titik sisanya merupakan titik-titik yang hanya dimarking menggunakan GPS saja.
Sebanyak 208 titik tersebut terdistribusi ke dalam 8 kelas penutupan lahan, diantaranya adalah hutan
kerapatan 3 (HK 3), HK 2, HK 1, hutan regenerasi muda (HRM), belukar (B), lahan terbuka (LT), Lahan
Budidaya (LB), agri/ kebun kelapa sawit (KS), dan badan air (BA). Titik sampling yang dimarking GPS
berada tidak jauh dari lokasi titik-titik survei inventarisasi. Hal tersebut dilakukan untuk menguatkan
penentuan stratifikasi tutupan lahan di area terdekatnya.
Beberapa kesalahan dalam interpretasi awal yang menyebabkan rendahnya nilai uji akurasi adalah
adanya area yang diidentifikasi sebagai semak belukar pada interpretasi awal, namun ketika dilakukan
survei di lapangan daerah-daerah tersebut merupakan areal budidaya karet milik masyarakat.
Perbedaan ini diakibatkan kondisi spektral antara areaLahan Budidaya (LB) hampir serupa dengan area
Hutan Regenerasi Muda (HRM) dan belukar. Perbedaan yang signifikan adalah kontrol jenis atau jenis
species yang mendominasi pada ketiga tutupan lahan tersebut. Nilai ketelitian produsen tertinggi
terdapat pada tutupan lahan HK 2, Agri/ kebun kelapa sawit, dan badan air, yaitu masing-masing sebesar
100%. Hal tersebut disebabkan oleh spketral yang lebih kontras dan lebih jelas untuk dibedakan.
Informasi mengenai hasil analisis uji akurasi pada seluruh kelas tutupan lahan di PT MP disajikan pada
Tabel 6.
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Tabel 6 . Hasil uji akurasi pada seluruh kelas tutupan lahan di PT MP
Tutpan Lahan
HK 3

Data Acuan Training Area
HK 3

HK 2

HK 1

HRM

B

LT

7

HK 2

Total

UA

UA
(%)

9

0.78

77.78

3

1.00

100.00

34

0.88

88.24

14

0.71

71.43

3

20

0.80

80.00

5

21

0.76

76.19

100

0.69

69.00

LB

AG

3

HK 1

30

HRM

2

Belukar (B)

4
10

2

1

16

Lahan Terbuka (LT)

16

Lahan Budidaya (LB)

3

23

69

Agricultur (AG)

5
5

Badan Air (BA)
Total

BA

2

7

3

32

14

41

16

83

10

5

1.00

100.00

2

2

1.00

100.00

2

208

UA : User Accuracy
Berdasarkan hasil perhitugan uji akurasi diketahui bahwa hasil klasifikasi tutupan lahan secara
keseluruhan memiliki nilai 76% dengan koefisien Kappa sebesar 0.68 (Tabel 7). Tingkat ketelitian tidak
mencapai 85% disebabkan oleh ini di sebabkan oleh gangguan awan tipis (haze) yang terdapat di
sebagian wilayah PT MP sehingga merubah nilai spektral objek dan membuat kelas penutup lahan yang
ada tidak sesuai dengan klasifikasi awal. Selain itu, kondisi ketika assessment di lapangan cukup sulit
karena medan yang curam.
Tabel 7. Hasil Perhitungan Ketelitian Klasifikasi Penutup Lahan di PT MP
Citra
Citra Landsat 8 OLI di PT MP

Overall Accuracy

Koefiseen Kappa

76.0 %

0.68

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

Gambar 9 Peta kelas vegetasi (tutupan lahan) PT MP hasil analisis awal
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6.6. Tabel Luasan Setiap Kelas vegetasi
Tabel 8. Luas tutupan lahan berdasarkan kelas potensial SKT di PT MP
Kelas Tutupan Lahan

Luas (ha)

Persentase dari Luas Total (%)

Kelas Potensial SKT:
Hutan Kerapatan Tinggi (HK 3)

654.3

3.7

Hutan Kerapatan Menengah (HK 2)

122.7

0.7

Hutan Kerapatan Rendah (HK 1)

689.1

3.9

Hutan Regenerasi Muda (HRM)

403.4

2.3

1,869.5

10.6

Belukar

554.1

3.1

Lahan Terbuka

248.1

1.4

13,082.3

73.9

1,762.5

10.0

183.5

1.0

15,830.5

89.4

17,700

100.0

Sub-total
Kelas Non SKT, dll:

Pertambangan, Kebun Masyarakat, Kebun Perusahaan,
dll
Agri (Perkebunan kelapa sawit)
Badan Air
Sub-total
TOTAL

6.7. Ikhtisar Area Potensial SKT dan Analisis Lanjutan Area Potensial SKT
Area potensial yang termasuk ke dalam area SKT terdiri dari area hutan regenerasi muda (HRM), hutan
kerapatan rendah (HK 1), hutan kerapatan sedang (HK 2), dan hutan kerapatan tinggi (HK 3). Area-area
yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai area SKT adalah belukar.
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7. Hasil Inventarisasi Hutan
7.1. Desain Inventarisasi Sampel dan Plot yang Digunakan
Penentuan desain plot contoh didasarkan atas hasil stratifikasi tutupan lahan yang diperoleh melalui
interpretasi citra satelit. Selanjutnya, areal-areal yang memiliki keragaman stratifikasi dilakukan transek
di lapangan. Jarak transek sejauh 800-1.000 m dengan jarak antar plot sejauh 100 m sehingga dalam 1
transek terdapat 8 plot contoh. Titik plot yang disurvei sudah dimasukkan terlebih dahulu ke dalam GPS
sebagai acuan.
Desain plot contoh sampel yang digunakan dalam pengambilan data pohon (DBH > 15 cm) adalah plot
persegi (plot ukuran besar) dengan ukuran plot 50 m x 10 m. di dalam plot contoh tersebut terdapat plot
contoh untuk pengukuran tiang (DBH ≤ 15 cm) dengan ukuran 10 m x 10 m yang ditentukan dari titik
pusat plot ukuran 50 m x 10 m (plot besar). Titik pusat plot diletakkan di pangkal plot (titik awal transek).
Penentuan transek untuk plot-plot dilakukan dengan metode stratified random sampling with random
start berdasarkan hasil klasifikasi tutupan lahan yang telah dilakukan sebelumnya. Jumlah plot contoh
harus mewakili setiap kelas tutupan lahan (Gambar 10).
Jumlah kebutuhan plot sampel pada setiap statifikasi vegetasi dihitung menggunakan tools Winrock
Calculator untuk mempermudah dalam perhitungan intensitas sampel yang akan disurvei ketika di
lapangan. Dalam Toolkit HCS terdapat metode perhitungan jumlah plot sampel secara manual
menggunakan persamaan statistika namun dalam perhitungan tersebut tidak mempertimbangkan
luasan setiap tutupan lahan. Oleh karena itu, jumlah plot contoh untuk setiap penutupan lahan yang
akan disurvei berjumlah sama. Namun, jika menggunakan tools Winrock Calculator jumlah plot contoh
untuk setiap kelas tutupan lahan akan berbeda sesuai luasannya. Perhitungan intensitas sampling yang
digunakan menggunakan tingkat keeprcayaan (coinfidence level) 90% dengan level eror 10%. Rumus
matematis yang digunakan dalam formula Winrock Calculator 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

= Total size of all strata, eg total project area; ha
= Size of each stratum; ha
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AP
Sti
Ci
Q
p
N
Ni
E
N
ni
Z

= 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)

7.2. Peta Sebaran Titik Sampling

Gambar 10 Peta sebaran plot sampel di PT MP
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Jumlah rencana titik sampling inventarisasi berdasarkan perhitungan menggunakan Winrock Calculator
sebanyak 183 titik sampling (Tabel 9). Tim Remark Asia telah melakukan inventarisasi vegetasi pada
berbagai kelas penutupan lahan yang terdapat di PT MP mulai dari kelas agriculture (Agri), area
penggunaan lain untuk kegiatan pertambangan dan kebun masyarakat / Budidaya (LB), lahan terbuka
(LT), belukar (B), hutan regenerasi muda (HRM), hutan kerapatan rendah (HK 1), hutan kerapatan
sedang (HK 2), dan hutan kerapatan tinggi (HK 3).
Dikarenakan kondisi lapangan yang terjal dan berbatu serta berbagai kendala lain yang menghambat
kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh tim, maka titik sampling yang berhasil disurvei tidak mencapai
183 titik seperti yang direncanakan di awal. Namun, seluruh titik sampling yang berhasil diinventarisasi
tersebut sudah cukup mewakili semua kelas tutupan lahan yang terdapat di PT MP. Dari 183 titik
sampling yang direncanakan di awal, titik sampling yang berhasil diinventarisasi sebanyak 54 titik dan
diantaranya termasuk ke dalam kelas tutupan lahan yang dikategorikan bagian dari SKT sedangkan 53
plot sampling sisanya termasuk kategori plot-plot non-SKT. Plot-plot yang tremasuk SKT berada pada
kelas penutupan lahan LT, B, HRM, HK 1, HK 2, dan HK 3 sedangkan non SKT berada pada kelas
penutupan lahan LT dan Agri (Tabel 10). kelas tutupan lahan non SKT berupa hamparan kebun
masyarakat (lahan budidaya) yang berisi tegakan karet atau hutan bercampur kebun karet atau kebun
buah masyarakat. Hasil budidaya karet tersebut masih diambil secara intensif oleh masyarakat dan
menjadi mata pencaharian mereka. Informasi mengenai seluruh titik sampling utama berikut posisi
koordinatnya disajikan pada Lampiran.
Tabel 9 Perhitungan jumlah plot sampling berdasarkan Winrock Calculator

PT Re-Mark Asia | 7. Hasil Inventarisasi Hutan

46

Tabel 10 Jumlah titik pengamatan utama yang dilakukan pengukuran inventarisasi tumbuhan di
berbagai tutupan lahan PT MP

Rencana Vs Realisasi

Tutupan Lahan
HK 3

HK 2

HK 1

HRM

B

LT

LB

AGRI

Jumlah Titik Survei Rencana
Awal

103

11

34

14

15

8

0

0

Jumlah Titik Survei Realisasi
Akhir

6

3

14

18

5

8

53

TOTAL
183
107

Ket: Rencana titik sampling yang akan disurvei sebanyak 183 titik, Titik sampling yang disurvei
sebanyak 107 titik, 76 titik tidak disurvei karena kesulitan medan dan akses.

7.3. Anggota Tim Inventarisasi Hutan dan Tugasnya
Tim inventarisasi hutan terdiri 3 Sub tim, yaitu 1 tim berasal dari Tim Internal PT MP, 1 tim berasal dari
perwakilan desa-desa yang di assessment, dan 1 tim berasal dari Tim PT Remark Asia. Tim yang berasal
dari PT MP terdiri dari 2 orang, yaitu Dendi Wijaya dan Aman sebagai kontrol internal dan pemegang
tanggung jawab di lapangan dari pihak internal PT MP. Mereka juga berperan dalam menyambungkan
informasi dari pihak PT Remark Asia 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 species 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
remote sensing dan GIS, serta dua orang ahli biodiversitas. Ketua tim bertugas menyusun dan
menganalisis simpanan karbon di lokasi kajian. Satu orang tenaga ahli di bidang pemetaan (GIS) bertugas
menganalisis terkait luasan, patch analysis, dan seluruh informasi yang dibutuhkan terkait dengan
pemetaan. Dua orang lainnya merupakan tenaga ahli biodiversity yang bertugas menganalisis informasi
kenaekaragaman hayati di lokasi kajian. Secara lebih rinci, tugas dan jabatan masing-masing tim penilai
adalah sebagai berikut:
•
•
•
•

Analisis Karbon (Team Leader)
Analisis Citra dan Pemetaan
Analisis Biodiversity
Analisis Biodiversity
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a. Tyas Ayu Lestari
Tyas dilahirkan di Bandung 29 tahun yang lalu. Pendidikan sekolah
dasar (SD) sampai sekolah lanjutan tingkat atas nya (SLTA) dihabiskan
di kota Bandung. Tahun 2006, Tyas berkuliah di Kota Bogor, yaitu di
Institut Pertanian Bogor dan pendidikan sarjananya dihabiskan di
Departemen Biokimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahun Alam
sampai tahun 2010. Selepas lulus kuliah, Tyas pernah menjadi Asisten
untuk Mata Kuliah Biokimia Umum di Kampus D3 IPB untuk jurusan
Analis Kimia. Tahun 2012-2013, Tyas bekerja di Wetlands International
Indonesia (WII) sebagai konsultan sosial ekonomi untuk proyek
Partners for Ressilinece (PFR). Tahun 2013, Tyas melanjutkan
pendidikannya di IPB dengan program studi Megister Science Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan dan lulus pada pertengahan tahun 2016, dengan riset mengenai simpanan karbon pada
ekosistem mangrove.
Pendidikan
•

Bachelor Degree; 2010; Biochemistry Departement, Mathematic and Natural Science,
Bogor Agricultural University, Indonesia.

•

Master Degree; 2016; Environmental and Natural Resource Management, Graduate
School-Bogor Agricultural University, Indonesia.

Kualifikasi Utama
Tyas berpengalaman luas dalam bidang riset karbon, emisi gas rumah kaca baik dalam kegiatan survey di
lapangan maupun penulisan hasil riset/penelitian.Penelitian seputar karbon yang pernah dilakukan
meliputi survey di lapangan baik destruktif maupun non destruktif, penyusunan alometrik untuk
pendugaan karbon dan biomassa, serta analisis High Carbon Stock (HCS) dan Carbon Stock Analysis
(CSA). Tyas juga memiliki keahlian dalam bidang analisis kebencanaan, tertama mengenai analisis resiko
bencana. Saat ini tyas aktif dalam beberapa kegiatan yang berhubungan dengan analisis karbon untuk
kepentingan perusahaan perkebunan kelapa sawit, perubahan iklim, dan pengurangan resiko bencana di
beberapa daerah.
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b. I Putu Indra Divayana
Indra dilahirkan di Bali29 tahun yang lalu. Pendidikan sekolah dasar (SD)
sampai sekolah lanjutan tingkat atas nya (SLTA) dihabiskan di Bali.Tahun
2006, Indra berkuliah di Kota Bogor, yaitu di Institut Pertanian Bogor dan
pendidikan sarjananya dihabiskan di Departemen Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan-IPB sampai tahun 2011. Selama masa perkuliahan, aktif
dalam berbagai organisasi dan kegiatan di Fahutan IPB. Indra pernah
menjadi Asisten Mata Kuliah Inventarisasi Sumberdaya Hutan tahun 2009,
Asisten Mata Kuliah Ilmu Ukur Tanah dan Pemetaan Wilayah Tahun 2010,
Asisten Mata Kuliah Geomatika dan Indraja Kehutanan tahun 2011, dan
Pengurus Himpunan Alumni Fahutan-IPB dalam bidang Eksistensi Profesi
dan Pengembangan SDM periode 2015-2018. Tahun 2012, Indra
melanjutkan pendidikan di Sekolah Pascasarjana IPB Jurusan Ilmu Pengelolaan Hutan dan Lulus tahun
2016. Penelitian yang dilakukan berjudul “Lahan Berfungsi Hutan Lindung Efektif dalam Pengendalian
Hasil Air Daerah Aliran Sungai: Studi Kasus di DAS Besar dan Pulau Sumatera”.

Pendidikan
•

Bachelor Degree ; 2011 ; Forest Management, Forestry Faculty, Bogor Agricultural
University, Indonesia.

•

Master Degree ; 2016 ; Forest Management Science, Graduate School-Bogor
Agricultural University, Indonesia.

Kualifikasi Utama
Indra berpengalaman dalam bidang Remote Sensing (RS) dan Sistem Informasi Geografis (GIS). Indra
pernah bekerja di beberapa konsultan swasta, aktif dalam kajian-kajian RS dan GIS kerjasama antara IPB
dan instansi terkait. Indra pernah bekerja di Non Goverment Organitation (NGO) seperti GIZ, ICRAF, dan
UNDP dalam kajian terkait RS dan GIS. Hingga saat ini telah memiliki pengalaman kurang lebih selama 6
tahun dalam bidang RS dan GIS. Indra dapat mengoperasikan software pendukung seperti ArcView,
ArcGis, Global Mapper, ERDAS Imagine, dan ENVI.
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c. Burhan Zein Khalilullah
Burhan dilahirkan di Surabaya23 tahun yang lalu. Pendidikan sekolah
dasar (SD) sampai sekolah lanjutan tingkat atas nya (SLTA) dihabiskan di
Bogor. Tahun 2011, Burhan berkuliah di Kota Bogor, yaitu di Institut
Pertanian Bogor dan pendidikan sarjananya dihabiskan di Departemen
Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan-IPB
sampai tahun 2017. Selama masa perkuliahan, aktif dalam berbagai
organisasi dan kegiatan di Fahutan IPB, diantaranya RIMPALA (Rimbawan
Pecinta Alam) Fahutan IPB dan HIMAKOVA (Himpunan Mahasiswa
Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata). Beberapa kegiatan skala
Nasional yang pernah diikuti Burhan diantaranya adalah ikut serta dalam
Merapi Expedition di Taman Nasional Gunung Merapi (2012), ikut serta
dalam SURILI Expedition di Taman Nasional Manusela (TNM) Moluccas
Selatan (2013), dan ikut serta dalam Tanah Seribu Pulau Expedition di Taman Nasional Aketajawe
Lolobata (TNAL) Moluccas Utara (2015). Saat ini Burhan bekerja sebagai freelance di lembaga konsultan
PT. Remark Asia sebagai HCS assessor.
Pendidikan
•

Bachelor Degree ; 2017 ; Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Forestry Faculty,
Bogor Agricultural University, Indonesia.

Kualifikasi Utama
Burhan berpengalaman dalam bidang survey biodiversitas diantaranya beberapa ekspedisi yang pernah
dilakukannya.
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d. Septiyansyah
Septiansyah lahir di Medan 24 tahun lalu. Memperoleh gelar
sarjana Kehutanan (S1) di Departemen Konservasi Sumberdaya
Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor
tahun 2017. Selama masa studi aktif dalam kegiatan penelitian
Biodiversitas, Ekowisata dan Fotografi Konservasi. Beberapa
kegiatan yang pernah diikuti oleh Septian diantaranya adalah
RAFFLESIA Expedition sebagai Leader (2014) dan Forest Resources
and Ecotourism Expo sebagai Leader (2013). Pengalaman kegiatan
yang pernah dilakukan Septian diantaranya adalah Surveyor di
BPDAS Citarum-Ciliwung dan FAHUTAN-IPB (2016), On Job Training
di Taman Nasional Ujung Kulon-Banten (2015), Expedisi Surili di
Taman Nasional Aketajawe Lolobata (TNAL)-Maluku (2014), Praktek
Manajemen Hutandi Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW)Sukabumi (2014), Expedisi Surili di Taman Nasional Manusela (TNM)-Maluku (2013), dan Praktek
Pengenalan EkosistemHutan di Kamojang dan Sancang Barat (2013). Saat ini Septiyan bekerja sebagai
freelance di lembaga konsultan PT Remark Asia sebagai HCS assessor.
Pendidikan
•

Bachelor Degree ; 2017 ; Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Forestry Faculty,
Bogor Agricultural University, Indonesia.

Kualifikasi Utama
Septian berpengalaman dalam bidang survey biodiversitas diantaranya beberapa ekspedisi yang pernah
dilakukannya.
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7.4. Metodologi yang Digunakan untuk Pengambilan Sample di Lapangan (Hutan)
Plot yang dibangun dalam melakukan perhitungan SKT di PT MP adalah plot berbentuk persegi panjang.
Luas plot yang berukuran besar sebesar 0.05 ha dan yang kecil berukuran 0.01 ha (Gambar 11) dan
dilakukan secara transek (Gambar 12). Setiap jalur transek dibuat maksimal 8 plot dengan jarak antara
plot sejauh 100 meter. Jumlah plot dalam satu lintasan transek tidak selalu berjumlah 8 plot karena
karena sangat tergantung pada kondisi medan di lapangan. namun, jumlah plot dalam satu transek tidak
akan kurang dari 5 buah. Bentuk plot yang dijelaskan dalam toolkit versi 01 yang dikeluarkan oleh HCSA
(2015) adalah bentuk plot lingkaran namun pada saat pelaksanaan survei, penggunaan plot bentuk
persegi panjang lebih mudah diaplikasikan di area survei SKT/ HCS PT MP dibandingkan dengan plot
bentuk lingkaran. Luasan plot persegi panjang yang digunakan sama dengan luas plot lingkaran yang
direkomendasikan oleh HCSA dalam toolkitnya, yaitu 0.05 ha untuk plot besar dan 0.01 ha untuk plot
kecil. Selain itu, pelaksanaan survei dilakukan secara transek bertujuan agar lebih efektif dalam
mempelajari perubahan keadaan vegetasi menurut tofografi dan elevasi mengingat kondisi tofografi dan
elevasi di area PT MP cukup beragam sehingga struktur vegetasi berdasarkan variasi tofografi dan
elevasi diketahui (Kusmana 1997).
Fokus pengukuran vegetasi adalah jenis tumbuhan besar yang biasanya merupakan penyusun sebagian
besar biomassa di atas tanah. Spesies tersebut didefinisikan sebagai tumbuhan yang memiliki diameter
setinggi dada (DBH) lebih dari atau sama dengan 5 cm. Tata cara pengukuran DBH vegetasi dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
•

•
•

•

•

Pohon yang diidentifikasi harus memiliki pusat batang pada DBH yang berada di dalam batas
plot. Pohon yang berada di tepian plot akan diperiksa menggunakan tali nilon yang ditandai
pada radius plot (Gambar 13).
Setiap pohon diberi tanda apabila sudah diukur dan hasil pengukuran dicatat dalam form yang
sudah disusun dan disediakan.
Pengukuran DBH dilakukan untuk semua pohon yang berada dalam plot. Vegetasi yang memiliki
diameter lebih dari atau sama dengan 15 cm harus diukur dalam plot besar. Selain itu, semua
vegetasi yang memiliki DBH lebih dari atau sama dengan 5 cm dan kurang dari 15 cm harus
diukur dalam plot kecil. Informasi lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 14.
Tinggi pohon tidak diukur dalam pengukuran kali ini. Oleh karena itu, seluruh persamaan
alometrik yang digunakan untuk menduga biomassa hanya menggunakan persamaan alometrik
dengan parameter DBH sebagai komponen x nya.
Semua vegetasi yang berada dalam plot harus diidentifikasi jenisnya berdasarkan genus bahkan
jika memungkinkan sampai tingkat spesies. Informasi tersebut sangat diperlukan untuk
penentuan persamaan alometrik dan deskripsi komposisi struktur hutan dapat diidentifikasi
secara rinci.
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Gambar 11. Bentuk plot sampling di lapangan

Gambar 12. Jalur transek plot sampling

Gambar 13. Radius plot untuk batasan pohon yang dihitung
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Gambar 14. Tata cara pengukuran DBH pohon
Hal penting lainnya yang tidak oleh dilupakan selama pengukuran di lapangan adalah dokumentasi
kegiatan dan dokumentasi plot (foto plot). Foto plot diambil dari lima arah, yaitu utara, timur, selatan,
barat, lantai hutan (bawah), dan tajuk (atas) ditampilkan dalam bagian 7.6.

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.
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7.6. Dokumentasi Setiap Kelas Vegetasi
Hutaan Kerapatan Tinggi (HK 3)

a

b

d

e

c

Dokumentasi hasil survei lapangan (2017), Ket: a: atas, b: utara, c: timur, d: selatan, e: barat
Hutan Kerapatan Menengah (HK 2)

a

b

d

e

c

Dokumentasi hasil survei lapangan (2017), Ket: a: atas, b: utara, c: timur, d: selatan, e: barat
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Hutan Kerapatan Rendah (HK 1)

a

b

d

e

c

Dokumentasi hasil survei lapangan (2017), Ket: a: atas, b: utara, c: timur, d: selatan, e: barat
Hutan Regenerasi Muda (Belukar Tua)

a

b

d

e

c

Dokumentasi hasil survei lapangan (2017), Ket: a: atas, b: utara, c: timur, d: selatan, e: barat
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Belukar

a

b

d

e

c

Dokumentasi hasil survei lapangan (2017), Ket: a: atas, b: utara, c: timur, d: selatan, e: barat
Lahan Terbuka

a

b

d

e

c

Dokumentasi hasil survei lapangan (2017), Ket: a: atas, b: utara, c: timur, d: selatan, e: barat
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Perkebunan Homogen Masyarakat (AGRI)

a

b

d

e

c

Dokumentasi hasil survei lapangan (2017), Ket: a: atas, b: utara, c: timur, d: selatan, e: barat
Lahan Budidaya (LB)

a

b

d

e

c

Dokumentasi hasil survei lapangan (2017), Ket: a: atas, b: utara, c: timur, d: selatan, e: barat

PT Re-Mark Asia | 7. Hasil Inventarisasi Hutan

58

7.7. Analisis Statistik (Persamaan Alometrik, Analisis Selang Kepercayan, dan Justifikasi)
Perhitungan karbon dilakukan menggunakan metode non destruktif dengan tidak merusak tumbuhan,
yaitu dengan mengukur diameter setinggi dada pohon. Selanjutnya data DBH beserta jumlah vegetasi
yang terdapat di setiap plot dihitung nilai batang per ha nya. Persamaan yang digunakan adalah sebagai
berikut:
Batang per hektar =

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉𝒑𝒐𝒉𝒐𝒏𝒅𝒂𝒍𝒂𝒎𝒑𝒍𝒐𝒕
𝒖𝒌𝒖𝒓𝒂𝒏𝒑𝒍𝒐𝒕 (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) = 0,11xρx(DBH)2.62
Persamaan Alometrik yang digunakan untuk mengukur biomassa pohon adalah Kattering et al. (2001).
Pertimbangan dalam penggunaan rumus tersebut adalah kesesuainnya untuk digunakan pada tipe hutan
sekunder di daerah tropis. Lokasi kajian teridentifikasi berada di wilayah tropis dengan tipe hutan
sekunder dataran rendah (lahan kering) dengan kelas diameter memenuhi nilai-nilai standar yang
disebutkan dalam penelitian Kattering et al. (2001). Beberapa penelitian sudah membandingkan rumus
tersebut dengan persamaan alometrik umum lainnya. Hasil kajain ICRAFT menyatakan bahwa rumus
Katterings, Chave, Brown, dan Basuki memberikan nilai simpanan karbon yang tidak berbeda nyata
sampai batas diameter 100 cm. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan persamaan
alometrik adalah berat jenis kayu. Berat jenis kayu dapat dilihat paad basis data kekerasan kayu yang
dikeluarkan oleh Pusat Agroforestry Dunia (World Agroforestry Centre-WAC) dengan alamat web
http://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 0.47 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:
C (ton C) = 0,47 x Biomassa
Nilai stok karbon per hektar diperoleh dengan cara perhitungan menggunakan persamaan:
𝒌𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒑𝒐𝒉𝒐𝒏

C total (ton/ha) = ∑𝒖𝒌𝒖𝒓𝒂𝒏𝒑𝒍𝒐𝒕 (𝒉𝒂)
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Nilai simpanan karbon yang diperoleh dari hasil konversi biomassa selanjutnya dianalisis selang
kepercayaan (SK) dengan tingkat kepercayaan 90% dan tingkat eror 10%.

7.8. Ikhtisar Analisis Statistik dari Hasil Analisis Simpanan Karbon Setiap Kelas Vegetasi
Hasil analisis simpanan karbon di PT MP seperti yang sudah dijelaskan pada bagian 7.7 dilakukan melalui
pendekatan biomassa menggunakan model persamaan allometrik. Nilai biomassa selanjutnya dikonversi
menjadi nilai karbonnya sehingga diketahui simpanan karbon tuntuk setiap statitfikasi vegetasi.
Persamaan alometrik yang digunakan bersifat umum untuk seluruh vegetasi yang ditemukan di lokasi
kajian di PT MP (seluruh nilai karbon pada vegetasi dihitung menggunakan persamaan tersebut).
Persamaan tersebut dapat diterapkan di berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh didaerah tropis. Hasil
analisis menunjukkan bahwa strata vegetasi dyang terdapat di lokasi kajian terdiri dari hutan regenerasi
muda (HRM) sampai Hutan kerapatan tinggi (HK 3).
Hasil analisis menunjukkan bahwa strata vegetasi yang terdapat di lokasi kajian terdiri dari hutan
regenerasi muda (HRM) sampai Hutan kerapatan tinggi (HK 3). Nilai simpanan karbon yang diperoleh
pada setiap strata vegetasi (hasil aktual) memiliki nilai rata-rata simpanan karbon yang masuk ke dalam
nilai treshold simpanan karbon seperti penelitian yang dilakukan oleh Golden Agri Resources (GAR), The
Forest Trust (TFT), dan Greenpeace pada tahun 2012. Batasan DBH yang dilakukan pada setiap strata
vegetasi yang ditemukan dilapangan juga mengacu kepada penelitian tersebut. Oleh karena itu, area
yang termasuk kategrori HRM, HK 1, HK 2, dan HK 3 di wilayah konsesi PT MP dapat dijadikan area
konservasi karena memiliki kategori simpanan karbon tinggi (SKT). Namun, deliniasi dan luas area yang
akan dijadikan area konservasi perlu dianalisis lebih dalam dengan mempertimbangkan 12 step dalam
proses Patch Analysis. Hasil analisis perhitungan simpanan karbon disajikan pada Tabel 11 dan Tabel 12.
Tabel 11 Nilai Simpanan Karbon pada Setiap Tutupan Lahan di PT MP (setelah verifikasi di lapangan
terhadap kelas tutupan lahan)
No

Tutupan lahan

Luas (ha)

Rata-rata
(ton/ ha)

Threshold
(ton/ha)

Keterangan

1

Hutan kerapatan tinggi (HK 3)

654.28

564.26

>250

SKT

2

Hutan kerapatan menengah (HK 2)

122.78

207.21

150-250

SKT

3

Hutan kerapatan rendah (HK 1)

689.12

108.64

75-149

SKT

4

Hutan regenerasi Muda (HRM)

403.50

54.05

35-74

SKT

5

Belukar (B)

554.08

24.52

15-34

Non SKT

6

Lahan terbuka (LT)

248.10

7.4

0-14

Non SKT
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Tabel 12 Hasil analisis perhitungan simpanan karbon untuk setiap kelas vegetasi
Rata-rata
simpanan
karbon
(ton C/ha)

SelangKepercayaan
90%

Kelas tutupan
lahan

Jumlah
plot

Rata-rata
batang
/ha

Rata-rata
basal area
(m2/ha)

1

Hutan kerapatan
tinggi (HK3)

6

318

40.73

564.26

69.09

2

Hutan kerapatan
sedang (HK2)

3

547

20.50

207.21

26.65

129.37

285.05

3

Hutan kerapatan
rendah (HK1)

14

497

22.08

108.64

5.4

99.07

118.20

4

Hutan regenerasi
muda (HRM)

18

454

10.19

54.05

2.77

49.22

58.87

5

Belukar (B)

5

554

5.81

24.52

3.96

20.74

28.29

6

Lahan terbuka (LT)

8

1,053

0.41

7.4

2.21

0.93

13.86

No

Rata-rata
standar eror

Bawah
425.04

Atas
703.48

Selain informasi simpanan karbon, pada Tabel 12 diketahui pula nilai kerapatannya. Walaupun
kerapatan vegetasi (batang/ha) setiap strata vegetasi tidak berbanding lurus dengan nilai simpanan
karbonnya, namun dominasi (basal area) menunjukkan nilai yang berbanding lurus. Dominasi tingkat
pohon akan semakin tinggi pada daerah-daerah hutan kerapatan dibandingkan dengan hutan regenerasi
muda dan belukar. Dominasi yang dimaksud adalah dominasi kelas pohon yang memiliki diameter lebih
dari 30 cm. Hal tersebut menyebabkan, nilai simpanan karbon pada hutan kerapatan akan lebih tinggi
dbandingkan pada hutan regenerasi muda dan belukar. Dominasi semakin besar mengindikasikan
semakin besarnya nilai biomassa sehingga karbon yang tersimpan pun akan semakin tinggi pada strata
vegetasi tersebut.
Informasi terakhir yang dapat digali dari Tabel 12 adalah nilai standar eror. Semakin kecil nilai standar
eror dari nilai rata-rata simpanan karbonnya maka hasil analisis dan perhitungan semakin mewakili
interpretasi kondisi rata-rata simpanan karbon di lapangan. Nilai standar eror pada Tabel 12
menunjukkan nilai yang cukup jauh dari nilai rata-rata simpanan karbonnya untuk seluruh stratifikasi
vegetasi yang ditampilkan. Hasil analisis pada Tabel 12 juga mengindikasikan bahwa area-area yang
memiliki nilai simpanan karbon lebih kecil dari 35 ton C/ha dapat dijadikan area kegiatan perkebunan
kelapa sawit sedangkan sisanya termasuk area potensial SKT. Area potensial SKT yang dimaksud adalah
hutan regenerasi muda, dan hutan kerapatan baik HK1, HK 2, maupun HK 3.
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 disajikan pada Tabel 13.
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Tabel 13 Hasil Perhitungan Uji ANOVA PT MP
ANOVA
SOURCE
MODEL
EROR
TOTAL

DF
3
34
37

Adj SS
113794
46806
160600

Adj MS
37931
1377

F-Value
27,55

P-Value
0,000

Hasil analisis statistika dalam pengujian keragaman (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 nlai Fhitung (27,55)> Ftabel (2,25). Namun, uji lanjut masih diperlukan untuk mengetahui secara
lebih signifikan, tutupan kelas vegetasi yang benar-benar memiliki perbedaan secara nyata simpanan
karbonnya.
Uji lanjut yang digunakan adalah uji Tukkey dengan alpha 0,10. Kelas vegetasi yang dibandingkan adalah
HK 3, HK 2, HK 1, dan HRM yang merupakan potensial SKT. Hasil uji lanjut Tukkey menunjukkan hasil
bahwa simpanan karbon rata-rata HK 3-HK2, HK3-HK1, HK3-HR HK2-HRM berbeda nyata. Artinya, nilai
karbon dan strata vegetasi pada perbandingan kelas-kelas tersebut berbeda nyata atau signifakn
perbedaanya. Namun pada bagian HK2-HK1 dan HK1-HRM hasil Uji Tukey menunjukkan hasil tidak
berbeda nyata. Hasil tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh jenis vegetasi yang tumbuh serta
kerapatan dan absal area pada area HK 2 dan HK 1 hampir menyerupai begitu pula halnya HK 1 dengan
HRM. Hasil analisis Uji Tukey untuk simpana karbon di PT MP adalah sebagai berikut:

One-way ANOVA: Rata Rata Karbon versus Kelas Tutupan lahan
Method
Null hypothesis
All means are equal
Alternative hypothesis At least one mean is different
Significance level α = 0,1
Equal variances were assumed for the analysis.
Factor Information
Factor
Levels Values
KelasTutupanLahan 4

HDF; LDF; MDF; YRF

Analysis of Variance
Source
Kelas Tutupan Lahan
Error
Total

DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value
3 113794 37931 27,55 0,000
34 46806 1377
37 160600
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Model Summary
S
R-sq
R-sq(adj)
37,1032 70,86% 68,28%

R-sq(pred)
67,53%

Means
Kelas Tutupan Lahan
HDF
LDF
MDF
YRF

N
22
2
10
4

Mean StDev
90% CI
205,88 45,61 (192,51; 219,26)
83,99 2,52 ( 39,63; 128,35)
123,95 16,71 (104,11; 143,79)
56,19 14,23 ( 24,82; 87,56)

Pooled StDev = 37,1032

Tukey Pairwise Comparisons
Grouping Information Using the Tukey Method and 90% Confidence
KelasTuplah N Mean Grouping
HDF
22 205,88 A
MDF
10 123,95 B
LDF
2 83,99 B C
YRF
4 56,19
C
Means that do not share a letter are significantly different.

Tukey Simultaneous 90% CIs
7.9. Hasil Inventarisasi Hutan
Indentifikasi tutupan lahan yang dilakukan oleh tim pada saat verifikasi lapangan awal menemukan
beberapa tutupan lahan yang terdapat di sekitar wilayah PT MP diantaranya adalah HK 3, HK 2, HK 1,
HRM, Belukar dan Lahan terbuka. Informasi mengenai luasan dan deskripsi detail mengenai setiap
tutupan lahan yang teridentifikasi di PT MP dapat dilihat pada Tabel 14.
Tabel 14 Deskripsi fisik kondisi tutupan lahan di PT MP dalam penilain SKT
No

1

Kelas Tutupan Lahan

Hutan kerapatan
tinggi (HK 3)

Rata-rata
Nilai Karbon

564.26

Deskripsi Fisik
Didominasi oleh tumbuhan non pionir Durian
(Duriozibethinusdari Family Bombaceae) setingkat pohon
dengan diameter diatas 30 cm (rata-rata 47 cm) dan luas
bidang dasar > 25 m2/ha (rata-rata 50,76 m2/ha).
Walaupun hasil analisis menunjukkan dominasi yang
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No

Kelas Tutupan Lahan

Rata-rata
Nilai Karbon

Deskripsi Fisik
ditemukan adalah durian, namun pada HK 3 di wilayah MP
memiliki kondisi yang unik dimana pohon-pohon durian
tumbuh bersamaan dengan jenis vegetasi lainnya yang juga
mendominasi, diantaranya adalah mentawa, sungkai, dan
telungkuyut sehingga tidak dapat dikaetorikan langsung
sebagai kebun masyarakat karena kayu-kayu pepohonan
disana sudah menyerupai struktur hutan. Pada setingkat
tiang, vegetasi disana didominasi tempidang kemudian disusul
oleh sanggau.
Area-area yang teridentifikasi sebagai HK2 berada di daerah
perbukitan dengan kondisi kelerengan yang cukup curam.
Lantai hutan sudah tidak ditumbuhi oleh tumbuhan bawah
dengan kondisi tanah yang cukup lembap karena tertutupi
oleh tajuk kanopi pepohonan.
Didominasi oleh tumbuhan Karet (HeveaBrassiliensis) dan
Pulai setingkat pohon dengan diameter >30 cm (rata-rata 30
cm) dan luas bidan gdasar>25 m2/ha.

2

Hutan Kerapatan
Menengah (HK 2)

207.21

Walaupun hasil analisis menunjukkan dominasi yang
ditemukan adalah karet yang identik dengan kebun
masyarakat, namun pada HK 2 di wilayah MP memiliki kondisi
yang unik dimana pohon-pohon karet tumbuh bersamaan
dengan jenis vegetasi hutan lainnya yang juga mendominasi,
diantaranya adalah Pulai dan Kenopongan sehingga tidak
dapat dikatetorikan langsung sebagai kebun masyarakat
karena kayu-kayu pepohonan disana sudah menyerupai
struktur hutan dan tidak ditanam secara sengaja oleh
masyarakat. Pada setingkat tiang, vegetasi disana didominasi
oleh mentawa dan sungkai
Area-area yang teridentifikasi sebagai HK 2 berada di daerah
perbatasan dengan HK 3 dengan kondisi kelerengan yang
masih cukup curam. Lantai hutan masih ditumbuhi oleh
tumbuhan bawah dengan jumlah yang lebih sedikit
dibandingkan HK 3 dengan kondisi tanah yang cukup lembap
karena tertutupi oleh tajuk kanopi pepohonan.
Didominasi oleh tumbuhan Karet (Hevea brassiliensis) pada
tingkat pohon dengan diameter >20 cm (rata-rata 29 cm) dan
luasbidangdasar<25 m2/ha (rata-rata 16,60m2/ha).

3

Hutan Kerapatan
Rendah (HK 1)

108.64
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Walaupun hasil analisis menunjukkan dominasi yang
ditemukan adalah karet yang identik dengan kebun
masyarakat, namun pada HK 1 di wilayah MP memiliki kondisi
yang unik sama seperti HK 3 dan HK 2 dimana pohon-pohon
karet tumbuh bersamaan dengan jenis vegetasi hutan lainnya
64

No

Kelas Tutupan Lahan

Rata-rata
Nilai Karbon

Deskripsi Fisik
yang juga mendominasi, diantaranya adalah Punuk, Kondang,
Bentenung, Pulai, dan Laban. Sehingga, tidak dapat langsung
dikatetorikan sebagai kebun masyarakat karena kayu-kayu
pepohonan disana sudah menyerupai struktur hutan dan
tidak ditanam secara sengaja oleh masyarakat dengan jumlah
vegetasi dengan diameter < 25 cm lebih banyak. Pada
setingkat tiang, vegetasi disana didominasi oleh karet,
kenduling, kayu gading, kemudian disusul oleh belanjar.
Area-area yang teridentifikasi sebagai HK 1 berada di daerah
perbatasan antara perbukitan dengan kondisi kelerengan
yang cukup curam dengan daerah hutan regenerasi muda
(HRM) dan atau perkebunan masyarakat (beberapa lokasi).
Lantai hutan masih ditumbuhi oleh tumbuhan bawah dengan
jumlah yang lebih rapat dibandingkan HK 2 dan kondisi
tutupan kanopi yang tidak lebih rapat dibandingkan HK 2.
Didominasi tumbuhan Karet (HeveaBrassiliensis) setingkat
pancang hingga tiang, serta rumpun bambu.

4

Hutan Regenerasi
Muda (HRM)

54.05

Kondisi vegetasi HRM masih didominasi dengan Karet yang
identik dengan area perkebunan masyarakat. Namun, pada
HRM, tumbuhan karet walaupun mendominasi namun
dibarengi oleh tumbuhan pionir yang juga beriringan tumbuh
seperti sungkia, punuk, laban, dan jengkol sehingga menjadi
pertimbangan dalam memnentkan area yang masuk ke dalam
wilayah HRM.
Area-area yang teridentifikasi sebagai HRM berada di daerah
perbatasan antara perkebunan masyarakat. Namun, pada
daerah perkebunan masyarakat, tumbuhan pionir lebih jarang
ditemukan jenisnya. Lantai hutan sudah ditumbuhi oleh
tumbuhan bawah dengan jumlah yang lebih rapat
dibandingkan HK 1 dan kondisi tutupan kanopi yang tidak
lebih rapat dibandingkan HK 1.
Didominasi tumbuhan Karet (HeveaBrassiliensis) dan Jengkol
(Pithesellobiumjiringa)dengan dominasi setingkat pancang.

5

Belukar

24.52

PT Re-Mark Asia | 7. Hasil Inventarisasi Hutan

Area-area yang teridentifikasi sebagai Belukar berada di
daerah perbatasan antara perkebunan masyarakat. Namun,
pada daerah perkebunan masyarakat, tumbuhan pionir lebih
jarang ditemukan jenisnya. Lantai hutan sudah ditumbuhi
oleh tumbuhan bawah dengan jumlah yang lebih rapat
dibandingkan HRM dan kondisi tutupan kanopi yang tidak
lebih rapat dibandingkan HRM.

65

No

6

Kelas Tutupan Lahan

Lahan Terbuka

Rata-rata
Nilai Karbon

7.40

Deskripsi Fisik
Lahan yang baru saja dibuka yang umumnya ditumbuhi
rumput atau tanaman pangan seperti singkong, padi ladang,
dan beberapa
tumbuhan-tumbuhan berkayu.
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8. Klasifikasi Tutupan Lahan
8.1. Peta Tutupan Lahan yang Dilengkapi Dengan Judul, Tanggal, Legenda, dan Hasil Identifikasi Patch
Hutan SKT
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 berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil kegiatan
lapangan tersebut sehingga dapat menghasilkan klasifikasi yang lebih halus dan akurat.
Pada analisis awal tutupan lahan, tutupan lahan pada beberapa area diinterpretasi sebagai hutan
terdegradasi dan hutan regenerasi muda. Saat pengambilan sampel dilakukan, terdapat perbedaan
interpretasi citra dengan kondisi lapangan yakni beberapa tutupan hutan sekunder dan belukar tua
merupakan areal kebun karet campuran yang sudah cukup tua. Kebun didominasi oleh karet berukuran
besar sehingga terlihat seperti belukar tua ataupun hutan. HCSA Toolkit tidak mengkategorikan kebun
karet sebagai area stok karbon tinggi, oleh karena itu, areal kebun karet campuran tersebut diklasifikasi
ulang mengikuti kondisi actual lapangan. Hasil klasifikasi tutupan lahan setelah dikoreksi dengan data
lapangan disajikan pada Gambar 15.
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Gambar 15 Peta kelas tutupan lahan yang sudah dikoreksi dengan kondisi dilapangan
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9. Hasil Patch Analysis
9.1. Hasil dan Pohon Keputusan (Decision Tree)
Tabel 15 Hasil Patch Analysis area SKT di PT Mentari Pratama
Nomor
Patch

Total Area
(ha)

Luas Inti

Prioritas

Hasil Decision Tree

Patch 1

20.43

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Develop

Patch 2

10.63

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Develop

Patch 3

1.45

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 4

0.36

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 5

0.27

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 6

0.50

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 7

5.74

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 8

0.21

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 9

0.71

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 10

5.11

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 11

0.83

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 12

0.74

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 13

2.52

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 14

0.42

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 15

1.30

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 16

0.33

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 17

0.21

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 18

2.54

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 19

1.13

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 20

0.84

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 21

0.40

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV
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Nomor
Patch

Total Area
(ha)

Luas Inti

Prioritas

Hasil Decision Tree

Patch 22

0.39

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 23

0.23

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 24

16.20

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 25

5.49

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 26

0.73

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 27

4.10

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 28

0.78

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 29

1.46

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 30

0.57

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 31

0.64

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 32

0.84

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 33

0.34

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 34

1.34

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 35

1.17

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 36

0.31

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 37

1.37

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 38

0.40

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 39

4.27

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 40

0.44

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 41

0.34

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 42

1.70

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 43

1.35

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 44

12.72

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 45

0.59

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 46

0.45

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV
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Nomor
Patch

Total Area
(ha)

Luas Inti

Prioritas

Hasil Decision Tree

Patch 47

0.44

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 48

0.99

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 49

2.09

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 50

2.90

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 51

1,151.33

> 100

Prioritas Tinggi

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 52

4.99

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 53

1.52

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 54

6.84

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 55

0.46

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 56

1.71

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 57

0.85

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 58

481.15

>100

Prioritas Tinggi

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV

Patch 59

47.57

< 10

Prioritas Rendah

Indikatif Develop

Patch 60

72.06

10-100

Prioritas
Menengah

Indikatif Konservasi karena Terhubung dengan area HCV
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9.2. Komentar Mengenai Hasil Pohon Keputusan (Decision Tree)
Proses Patch Analysis sudah dilakukan mengikuti 12 langkah yang ditetapkan dalam Toolkit HCSA versi
1.0. Hasil analisis menghasilkan 60 patch dimana 2 patch termasuk prioritas tinggi, 1 patch termasuk
prioritas menengah dan 57 patch termasuk prioritas rendah (Tabel 15). Patch-patch yang termasuk
prioritas menengah memiliki luasan antara 10-100 ha terindikasi dapat dikonservasi namun memerlukan
analisis lebih lanjut. Proses analisis lanjut untuk patch dengan prioritas menengah ini adalah sebagai
berikut:
•

Jika terkoneksi diantara area prirotas tinggi dan atau terkoneksi langsung dengan area prioritas
tinggi maka harus dijadikan area konservasi.

•

Jika tidak berada diantara area prioritas tinggi dan atau tidak terkoneksi langsung dengan area
prioritas tinggi namun memiliki luas wilayah ini kurang dari dari 100 ha dan lebih dari 10 ha
maka perlu dilakukan risk asessment.

•

Jika hasil risk assessment menunjukkan hasil resiko rendah maka area area patch tersebut
dijadikan area konservasi.

•

Jika hasil analisis risk assessment menunjukkan hasil resiko tinggi dan memiliki luas lebih dari 10
ha serta termasuk area hutan kerapatan (HK 1, HK 2, atau HK 3) maka dibutuhkan mitigasi
pengelolaan untuk dijadikan area konservasi.

•

Jika hasil analisis risk assessment menunjukkan hasil resiko tinggi namun tidak memiliki luas
lebih dari 10 ha serta bukan termasuk area hutan kerapatan (HK 1, HK 2, atau HK 3) maka perlu
dilakukan Pre-RBA. Ketika melakukan Pre-RBA ini ditemukan bahwa area patch tersebut tidak
mendukung kegiatan operasional perkebunan kelapa sawit maka area tersebut akan dijadikan
area konservasi. Sebaliknya jika area tersebut mendukung kegiatan operasional perkebunan
maka perlu dilakukan kegiatan RBA.

•

Jika hasil analisis RBA menunjukkan bahwa area patch tersebut memiliki keanekaragaman
hayati yang signifikan maka area tersebut dijadikan area konservasi. Sebaliknya jika tidak
signifikan maka patch dengan prioritas menengah tersebut dapat dijadikan area operasional
kebun kelapa sawit.

Patch-patch yang termasuk prioritas rendah juga harus dianalisis lebih lanjut. Jika dalam kajian landskap
tutupan hutan di daerah sekitar lokasi kajian diatas 30% maka area patch tersebut dapat dijadikan area
untuk operasional kegiatan perkebunan. Namun, jika landskap tutupan hutan disekitarnya lebih kecil
dari 30% maka harus dilakukan Pre-RBA. Langkah dalam analisis Pre-RBA dilakukan sama persis dengan
penentuan area konservasi untuk patch analysis prioritas menengah point 5 dan 6.
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Dalam kajian kali ini, patch-patch yang termasuk prioritas menengah dan rendah masuk ke dalam area
konservasi dikarenakan sudah menjadi bagain dari area konservasi (NKT/ HCV). Sehingga, area tersebut
tidak perlu dilakukan kajian Pre-RBA maupun RBA lagi karena sudah memenuhi kaidah-kaidah yang
ditentukan untuk mengindikasikan area tersebut harus dikonservasi. Selain itu, luasan patch-patch
tersebut juga sudah memenuhi batas luasan untuk area inti seperti yang tertera pada Tabel 16.
Tabel 16 Hasil analisis patch SKT di PT MP
No

Patch Prioritas SKT

Hasil Analisis Patch SKT

Luas (ha)

1

Prioritas Tinggi

Indikatif Konservasi

1,642.48

2

Prioritas Menengah

Indikatif Konservasi

72.06

3

Prioritas Rendah

Indikatif Konservasi

106.62

4

Prioritas Rendah

Indikatif Pengembangan Kebun
Total
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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 bulan Mei 2017 oleh tim PT MP. 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:
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Gambar 16 Peta Final area SKT
Tabel 17 Usulan area konservasi
No

Usulan Area Konservasi

1

HCV

2

Integrasi HCV dan SKT

3

SKT di luar HCV

Luas (ha)

%

4,233.08

23.92

366.05

20.68

5.06

0.02

Total Luas Usulan Area Konservasi

4,604.19

26.01

Total Luas area PT MP

17.700,0

100,0
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10.3.

Itkhisar Kegiatan Pengelolaan Dan Pemantauan Konservasi Hutan Untuk Dimasukkan Dalam
Rencana Konservasi Dan Pengembangan (Penggunaan Lahan)

Kegiatan pengelolaan dan pemantauan konservasi hutan yang akan dimasukan ke dalam rencana
konservasi dan pengembangan lahan akan mempertimbangkan aspek sosial, HCV dan HCS yang telah
terindentifikasi yang meliputi:
1.

2.

3.
4.

5.

Area yang teridentifikasi sebagai HCV dan SKT 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 MP 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-SKT, fungsi
penting HCV-SKT, serta melakukan pengelolaaan dan pemantauan secara partisipatif.
Pengembangan upaya kolaborasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam rangka
pelestarian dan perlindungan areal Konservasi termasuk areal HCV-SKT di dalam konsesi dan pada
tatanan lanskap.
Pengembangan program pengelolaan dan pemantauan yang meliputi:
• Manajemen dan monitoring untuk HCV dan SKT area
• Penetapan areal SKT
• Penandaan areal HCV dan SKT
• Pemasangan plang informasi area SKT
• Pembuatan plot untuk monitoring SKT
• Indentifikasi ancaman terhadap area HCV-SKT 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-SKT 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.
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Integrasi semua kawasan konservasi pada tahap ini dilakukan di wilayah HCV dan SKT. Untuk
mempertahankan nilai konservasi yang ada di PT MP, perusahaan telah mengeluarkan area NKT dari
rencana pembangunan kebun kelapa sawit. Hasil dari penilaian SKT juga akan dikeluarkan dari rencana
pembangunan untuk menjadi 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. Total area yang akan dikonservasi sebagai
area NKT/SKT di PT MP sebesar 4,604.19 ha atau sekitar 26.01 % (Tabel 17).

10.4.

Daftar kegiatan yang masih harus dilakukan sebelum rencana konservasi dan pembangunan
dapat diselesaikan

Kegiatan yang masih perlu diselesaikan adalah:
•

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