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1. Deskripsi Kegiatan
1.1.

Lokasi dan Ukuran Area Kajian

Koperasi Harapan Sejahtera Bersama (KHSB) merupakan koperasi di daerah Kemitraan PT Jabonkara Eka
Karsa Perkebunan (KLK Group) yang terletak di Kec. Batu Putih, desa Lobang Klatak dan desa Tembudan,
Kab. Berau, Provinsi Kalimantan Timur terletak secara geograsfis pada 1° 19’ 55’’ LU – 1° 28’ 35’’ LU dan
118° 4’ 10’’ BT – 118° 27’ 10’’ BT (Gambar 1). Luas area kajian Koperasi KHSB sebesar ± 1501,02 ha.
Koperasi KHSB mencakup desa Lobang Klatak dan Desa Tembudan yang berbatasan dengan desa
Sumber Agung di sebelah utara, Koperasi Tani Nelayan Batu Putih Rimba Perkasa, desa Batu Putih dan
Desa Sumber Agung di sebelah barat serta berbatasan dengan desa Lobang Klatak di sebelah timur dan
berbatasan dengan desa Batu Putih dan Lobang Klatak di sebelah Selatan.

Gambar 1. Peta Lokasi Area Kemitraan Koperasi Harapan Sejahtera Bersama
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1.2. Gambaran Tentang Areal Perkebunan yang Diusulkan
Koperasi Harapan Sejahtera Bersama (KHSB) merupakan koperasi di daerah Kemitraan PT Jabonkara Eka
Karsa Perkebunan (KLK Group) yang terletak di Kec. Batu Putih, desa Lobang Klatak dan desa Tembudan,
Kab. Berau, Provinsi Kalimantan Timur terletak secara geograsfis pada 1° 19’ 55’’ LU – 1° 28’ 35’’ LU dan
118° 4’ 10’’ BT – 118° 27’ 10’’ BT (Gambar 1). Luas area kajian Koperasi KHSB sebesar ± 1501,02 ha.
Koperasi KHSB mencakup desa Lobang Klatak dan Desa Tembudan yang berbatasan dengan desa
Sumber Agung di sebelah utara, Koperasi Tani Nelayan Batu Putih Rimba Perkasa, desa Batu Putih dan
Desa Sumber Agung di sebelah barat serta berbatasan dengan desa Lobang Klatak di sebelah timur dan
berbatasan dengan desa Batu Putih dan Lobang Klatak di sebelah Selatan.
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1.3. Deskripsi Lanskap di Sekitarnya
Menurut penetapan kawasan dari Pemerintah, areal Kemitraan KHSB berada pada kawasan Areal
Penggunaan Lain (APL). Berdasarkan analisis citra dan hasil kegiatan survey lapangan diketahui bahwa
areal tersebut termasuk kedalam Semak, Hutan Regenerasi Muda, Hutan kerapatan rendah, Hutan
kerapatan sedang dan Hutan Kerapatan Tinggi. Dilihat dari kondisi hidrologinya, areal Koperasi KHSB
berada di DAS Lobang klatak. Jika ditinjau secara bentang alam yang lebih luas, area KHSB tidak berada
di kawasan lindungJarak terdekat area KTNBPRP dengan kawasan lindung adalah ± 10 Km. Berdasarkan
konteks lanskap status Kawasan Koperasi KHSB Menurut Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan
Timur dan Provinsi Kalimantan Utara (lampiran Keputusan Menhut SK. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29
Agustus 2014) memiliki status KBNK / APL seluas ± 1500 ha. Di kawasan KHSB dijumpai aktifitas
pemanfaatan kayu skala kecil oleh masyarakat.

Gambar 2. Peta Status Kawasan
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1.4. Peta Situs Lokasi Kajian

Gambar 3 . Peta Lokasi Areal Kemitraan Koperasi Harapan Sejahtera Bersama dalam lingkup Region

1.5. Data Relevan yang Tersedia
Data relevan yang tersedia meliputi :
-

Data pohon dan rumus alometrik perhitungan karbon
Citra Sentinel-2 tanggal 27 September 2017
Citra Satelit SPOT 6 tanggal 5 Oktober 2017
Citra Satelit SPOT 6 tanggal 27 November 2017
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1.6. 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 HCV Koperasi Harapan Sejahtera Bersama oleh ReMark Asia (masih dalam review oleh
HCVRN).
Laporan FPIC Koperasi Harapan Sejahtera Bersama oleh ReMark Asia (Remark Asia, 2018).
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2. Tim Penilai SKT Dan Timeline
2.1. Nama dan Kualifikasi
Tabel 1. Daftar Tim Penilai Stok Karbon Tinggi Areal Kemitraan KHSB
Name
Cecep Saepulloh

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

Peran

Dian Pratiwi

Carbon Stock Asessment, terlisensi HCS,
GIS and Remote Sensing

Analisis GIS dan remote
sensing

Hilma Suciandari

Social Impact Assessment, FPIC dan Social
HCV Study

FPIC dan sosial

Armin Agung
Mubarok

GIS Analysis and Remote Sensing, Carbon
Stock Assessment, and Land cover
Assessment.

Tim pengukur pohon

Septiyansyah

Forest/tree Inventory Team

Pembersih jalur, operator hip
chain

Burhan Zein K

Forest/tree Inventory Team

Teknisi pengenal spesies
Pohon dan line cutter

Ketua Tim

2.2. Jangka Waktu untuk Mengerjakan Langkah-Langkah Utama dalam Penilaian
Tabel 2. Timeline Pelaksanaan Kegiatan Penilaian SKT
Assessment
High Conservation Value

Timeline
(Survei Lapangan-Pelaporan)
Desember 2017 – Februari 2018

Assessor
Remark Asia

Land Topography Assessment

Desember 2017 – Februari 2018

Remark Asia

FPIC Verification

Desember 2017 – Februari 2018

Remark Asia

Social Impact Assessment

Desember 2017 – Februari 2018

Remark Asia

Carbon Stock Assessment

Desember 2017 – Februari 2018

Remark Asia

LUCCA Assessment

Desember 2017 – Februari 2018

Remark Asia

High Carbon Stock Identification

Desember 2017 – Februari 2018

Remark Asia
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3. Keterlibatan Masyarakat/ FPIC
3.1. Ikhtisar Keterlibatan Masyarakat, FPIC, Pemetaan Partisipatif
Prosedur penilaian terintegrasi HCV-HCS perlu dilakukan dengan proses Persetujuan Atas Dasar
Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Free Prior and Informed Consent – FPIC). FPIC bukan suatu proses
penilaian (assessment) melainkan sebuah cara pelibatan masyarakat sebagai penentu utama
pemanfaatan lahan yang ada di wilayahnya. Proses FPIC dalam konteks HCS adalah untuk memastikan
bahwa masyarakat telah mendapat informasi yang jelas tentang keberadaan perusahaan, rencana
pengelolaan yang melibatkan wilayahnya, serta sudah sejauh mana proses pelibatan masyarakat oleh
perusahaan selama tahap pra-operasional kebun.
Tahapan yang dilakukan dalam memastikan bahwa masyarakat diberikan informasi di awal tanpa
paksaan di Koperasi Harapan Sejahtera Bersama (KHSB) PT Jabontara Eka Karsa (PT JEK), yaitu:
Sosialisasi Awal dengan pemangku kepentingan
Sosialisasi awal dengan pemangku kepentingan dilakukan pada tahap pra-penilaian tanggal 4 Juni 2017
bertempat di Balai Kantor Kecamatan Batu Putih. Pertemuan ini dilakukan bersamaan dengan koperasi
lain yang berada di bawah naungan PT JEK, yaitu Koperasi Harapan Sejahtera Bersama (KHSB). Para
pemangku kepentingan yang hadir yaitu Camat Batu Putih, Kepala Desa Batu Putih, Kepala Desa
Tembudan, Kepala Desa Lobang Klatak, Kepala Koperasi Harapan Sejahtera Bersama, Kepala KTN Batu
Putih Rimba Perkasa, Kepala Adat Dayak, serta perwakilan dari masyarakat.
Dalam pertemuan ini dijelaskan mengenai maksud dan tujuan kedatangan tim konsultan PT Remark
Asia, terkait penilaian HCS dan HCV serta meminta ijin dan kesepakatan masyarakat terhadap adanya
penilaian HCV-HCS terintegrasi. Masyarakat juga diberi pemahaman mengenai sertifikasi RSPO, status PT
JEK sebagai anak perusahaan dari KLK Group pada sistem sertifikasi RSPO, serta prosedur penilaian yang
harus dilakukan sebelum dilakukan pembukaan lahan baru.
Hasil dari pertemuan pertama dengan masyarakat ini yaitu persetujuan dari masyarakat untuk
melakukan penilaian New Planting Procedure (NPP) yang di dalamnya terdapat penilaian SKT.
Selanjutnya masyarakat menunjuk perwakilannya yang akan terlibat dalam proses penilaian
mendampingi tim konsultan, sambil berharap agar proses ini dapat mempercepat pembukaan kebun
plasma yang sudah mereka tunggu sejak tahun 2013. Bukti persetujuan kesepakatan kerjasama antara
perusahaan dan masyarakat yaitu dengan dibentuknya Koperasi Harapan Sejahtera Bersama yang
menyepakati pembangunan kebun plasma untuk warga Kampung Tembudan dan Lobang Kelatak.
Koperasi ini di ketuai oleh Topan Bakhtiar.
Masyarakat menanggapi dengan antusias terkait kedatangan tim konsultan, sambil berharap bahwa
proses ini dapat mempercepat pembukaan lahan untuk koperasi kemitraan yang telah lama
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direncanakan. Tim juga menjelaskan tentang rencana kedatangan tim penilai secara lengkap, berikut
kebutuhan keterlibatan masyarakat lokal yang harus disiapkan.
Sosialisasi Lanjutan (Focus Group Discussion) Desa Tembudan dan Desa Lobang Kelatak
Apabila pada pertemuan 4 Juni 2017 dilakukan secara gabungan dengan KTN BPRP, maka pada
pertemuan selanjutnya dilakukan di setiap desa oleh tim konsultan penilai. Diskusi kelompok terfokus
(FGD) di Desa Tembudan dilakukan pada Rabu, 13 Desember 2017 dihadiri oleh 14 perwakilan
masyarakat, mulai dari ketua koperasi, pemerintah desa, perwakilan masyarakat dan perempuan. Dalam
sosialisasi ini tim konsultan menyampaikan secara mendetail mengenai persyaratan RSPO serta
hubungannya dengan Koperasi HSB yang berada di bawah naungan PT JEK dan KLK Group kepada
masyarakat. Pertanyaan yang paling banyak muncul dalam proses sosialisasi ini yaitu ‘mengapa proses
pembukaan lahan terus tertunda, dan kapan kiranya bisa mulai dikerjakan?’. Pertanyaan ini
menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap kehadiran PT JEK di tengah-tengah mereka dalam
bentuk Koperasi HSB.
Masyarakat juga menyatakan bahwa proses serupa telah dilakukan oleh beberapa pihak, termasuk
melakukan survey lapangan pada rencana koperasi bersama dengan pemerintah daerah (BPN). Area
Koperasi HSB di Desa Tembudan sebagian besar telah bersertifikat hak milik, sehingga masyarakat
berhak untuk mengelola lahan tersebut. Mayoritas masyarakat di Desa Tembudan berprofesi sebagai
petani, sehingga mereka memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pengelolaan lahan.
Melalui diskusi ini diperoleh informasi bahwa proses rencana koperasi diawali pada tahun 2013, yang
merupakan usulan dari masyarakat pada PT JEK. Desa Tembudan mengajukan Koperasi HSB, disusul
dengan pengajuan dari Desa Lobang Kelatak. Oleh karena luasan yang tidak memadai, maka disepakati
bahwa Desa Tembudan dan Desa Lobang Kelatak di satukan dalam satu Koperasi HSB. Setelah tahun
2013, proses demi proses berjalan hingga koperasi berbentuk badan hukum pada 2014. Setelah tahun
2014, KLK Group selaku induk perusahaan PT JEK menandatangani kesepakatan no deforestation
sehingga mengharuskan adanya penilaian New Planting Procedure (NPP) di setiap anak usaha KLK
Group, termasuk kebun kemitraan.
Masyarakat menunggu keputusan dari tim penilai, apakah lahan tersebut mengandung Nilai Konservasi
Tinggi dan Stok Karbon Tinggi. Masyarakat berharap adanya penilaian NKT dan SKT ini tidak
mempengaruhi luasan yang akan mereka tanami sebagai kebun kelapa sawit, sebab pembagian
kepemilikan lahan koperasi sudah sangat sempit untuk dibagikan pada seluruh anggota koperasi.
Apabila terdapat NKT (berupa mata air, jalur satwa, atau ekosistem unik), masyarakat bersedia untuk
mengurangi area plasmanya untuk di konservasi. Namun masyarakat menyatakan tidak bersedia
melindungi apabila area tersebut dinyatakan mengandung Stok Karbon Tinggi, karena mata pencaharian
bagi masyarakat kini semakin sulit jika dilarang untuk mengelola lahannya sendiri.
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Setelah diskusi dan informasi diperoleh, selanjutnya tim meminta kesediaan masyarakat untuk
mengikuti proses selanjutnya, yaitu pengecekan lahan dan pemetaan partisipatif yang dilakukan dengan
berdasar pada pemetaan GIS (GIS based). Tim yang dibentuk terdiri dari perwakilan masyarakat dan
pihak pengurus koperasi, untuk melakukan pemetaan partisipatif.
Survey Partisipatif untuk Mengidentifikasi Penggunaan Lahan
Mengacu pada HCV-HCS Manual, bahwa pemetaan partisipatif selayaknya dilakukan dengan GIS (GIS
based) agar peta yang dihasilkan dapat di tumpang-susun dengan peta hasil penilaian lain. Langkah
pertama yang dilakukan yaitu masyarakat mengidentifikasi lahan yang bernilai penting bagi mereka dari
segi peninggalan sejarah, sumber mata pencaharian, dan sumber jasa lingkungan lain. Identifikasi
dilakukan dengan menggambar peta sketsa di atas kertas, namun karena Desa Tembudan sudah pernah
melakukan pemetaan partisipatif sebelumnya – dengan dampingan dari LSM – maka identifikasi
mengacu pada peta tiga dimensi yang sudah dibuat.
Hasil identifikasi menunjukkan bahwa area penting bernilai sejarah bagi masyarakat telah letaknya
berada di kebun inti PT JEK dan telah dikonservasi sebagai area NKT 6. Lahan yang direncanakan sebagai
area koperasi adalah belukar, yang sampai saat ini sudah jarang dimanfaatkan oleh masyarakat. Tidak
terdapat peninggalan sejarah di dalamnya, maupun sumber mata pencaharian utama. Namun di lahan
tersebut terdapat sungai-sungai yang perlu disisakan zona penyangganya.
Survey dilakukan bersama dengan masyarakat Desa Tembudan, pada sungai-sungai dan mata air yang
terdapat di dalam area kebun kemitraan, dan juga di tempat-tempat potensial lain di luar kebun
kemitraan seperti tempat wisata, lahan pertanian, dan perladangan masyarakat. Survey HCS dilakukan
berdasarkan plot yang telah ditetapkan pada pra-penilaian, yang juga melibatkan masyarakat Desa
Tembudan.
Berdasarkan persyaratan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Free Prior and
Informed Consent - FPIC), proses akuisisi lahan harus mengikutsertakan masyarakat lokal sejak awal
rencana pembangunan kebun kelapa sawit. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat
setempat telah mengerti akan tujuan dan dampak terhadap mereka, baik positif maupun negatif,
sebelum memberikan persetujuan terhadap akuisisi lahan yang akan dilakukan. Proses FPIC yang sudah
dilakukan oleh Koperasi HSB diantaranya adalah:
Sosialisasi awal dengan pemangku kepentingan (stakeholder) kunci
PT JEK telah melakukan pendekatan secara formal dan informal terhadap pemangku kepentingan kunci
sebagai langkah awal sosialisasi setelah mendapatkan ijin lokasi. Pendekatan non-formal ini dilakukan
terhadap pemerintah dan masyarakat setempat.
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Sosialisasi lanjutan
Sosialisasi lanjutan dilakukan sebagai kelanjutan dari kegiatan yang dilakukan sebelumnya, untuk
mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat. Masyarakat setempat telah memberikan dukungan
kepada PT JEK untuk melakukan kegiatan operasinya di daerah mereka. Hasil dari sosialisasi lanjutan ini
yaitu tercapainya kesepakatan kerjasama, serta penandatanganan MoU oleh perusahaan dan koperasi
yang disaksikan oleh pihak pemerintah. Dokumen sosialisasi lanjutan ini merupakan arsip terpisah yang
dimiliki oleh perusahaan.
Survey partisipatif untuk mengidentifikasi penggunaan lahan
PT JEK telah memulai proses FPIC sebelum melakukan pembukaan lahan perkebunannya. Proses
Pemetaan ini dimulai sejak awal diajukannya pembentukan koperasi pada tahun 2011 – 2012. Pihak
perusahaan dan perwakilan koperasi membentuk tim untuk memetakan batas desa, jenis tutupan lahan,
dan kepemilikan lahan yang berada di dalam ijin lokasi. Sampai saat ini masih terus dilakukan pemetaan
partisipatif dalam rangka pengukuran lahan untuk keperluan ganti rugi. Pengukuran dilakukan dengan
menggunakan GPS dengan cara pengukuran poligon-poligon disetiap perbedaan disetiap lahan dan
batas desa. Pengukuran ini pun didampingi oleh perwakilan masyarakat yang ditunjuk oleh Kepala Desa
terkait.
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Gambar 4. Peta Penggunaan Lahan hasil pemetaan partisipatif
Pada proses ini ada satu kelompok yang menolak kedatangan tim penilai HCS. Kelompok ini berhak
menolak penilaian HCS karena memiliki bukti kepemilikan lahan yang sah berupa sertifikat tanah.
Mereka mengambil tindakan tersebut karena sudah terlalu lama menunggu realisasi kerjasama
pembukaan kebun plasma dengan PT JEK, sehingga memutuskan untuk menggarap sendiri lahannya
untuk dijadikan kebun kelapa sawit. Gambar berikut merupakan surat keterangan penolakan kehadiran
tim HCS. Pemilik lahan yang terdaftar dalam kelompok tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.
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Gambar 5. Surat keterangan penolakan kehadiran tim HCS
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Tabel 3. Daftar pemilik lahan kelompok yang menolak tim HCS
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nama
Tanjung S
Burhan
Arif Efendi
Khusnul Kotimah
Herman Lejab
Sai
Yudhea Alex Sakti
Yayu
Alex
Fatur Rahman

Luas lahan
3.731 m2
4.677 m2
2.774 m2
4.706 m2
4.034 m2
4.369 m2
4.865 m2
4.908 m2
4.908 m2
1.783 m2

No
11
12
13
14
15
16
17

Nama
Nur Hasyim
Topan Bakhtiar
Syarif
Hasyim Suharli
Nasruddin
Shodikin
Kasminto

Luas lahan
2.262 m2
4.805 m2
4.727 m2
3.555 m2
4.605 m2
3.742 m2
2.960 m2
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3.2 Ikhtisar Penilaian Dampak Sosial /SIA
Isu-isu sosial di lingkungan internal UP PT JEK diperoleh melalui kegiatan FGD dan wawancara dengan
perwakilan para pekerja lapangan dari masing-masing estate. Isu-isu sosial yang teridentifikasi di
lingkungan internal perusahaan disajikan pada tabel berikut ini. Isu-isu sosial dibedakan menjadi isu-isu
sosial yang bersifat positif dan isu-isu sosial yang bersifat negatif atau hal-hal yang masih dianggap
kurang oleh responden dari kegiatan pengelolaan kebun sawit kemitraan KHSB UP PT JEK.
Berdasarkan hasil kajian di lapangan, berikut hal-hal positif yang telah diupayakan Perusahaan dalam
pengelolaan aspek sosial di lingkungan internal karyawan kebun sawit kemitraan KHSB UP PT JEK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

APD terdiri dari Apron, masker, kacamata, sarung tangan.
Terdapat BPJS kesehatan dengan sistem reimburse dan diganti 50%.
Terdapat makanan tambahan yang berupa uang tunai, besarannya Rp. 750,- per hari (bagian
penyemprotan).
Setiap hari mengadakan breafing untuk pengarahan kerja lapangan dan keselamatan kerja.
Mendapatkan sarana perumahan dengan fasilitas listrik dan air.
Pembayaran gaji/upah lancer.
Terdapat angkutan antar jemput pekerja menggunakan truk angkutan.
Kondisi keamanan kondusif, tidak ada masalah dengan penduduk setempat.
Tersedianya lapangan kerja dan pendapatan tetap.
Mendapat Jaminan Hari Tua (JHT) ➔ potongan gaji setiap bulan.
Karyawan bisa menyisihkan pendapatan hasil kerja untuk menabung.
Terdapat sarana komunikasi berupa kotak saran dan Contact Person langsung dengan pimpinan
melalui sms.
Jam kerja dari jam 06.00-14.00 ➔ pulang kerja masih punya waktu mengerjakan kebun sawit milik
pribadi dengan sistem tumpang sari tanaman sayuran (cabai, terung, sawi, bawang daun dll).

Sedangkan dampak negatif atau hal-hal yang masih dianggap masih kurang oleh responden dari kegiatan
pengelolaan PT JEK adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sarana dan kesehatan belum ada
Perlengkapan P3K belum ada
BPJS sudah daftar tapi belum mendapatkan kartu keanggotaan BPJS
Belum terdapat serikat pekerja
Belum terdapat sarana dan prasarana pendidikan PAUD/TK atau penitipan anak balita
Belum ada angkutan antar jemput anak sekolah masih menggunakan sepeda motor pribadi tetapi
mendapatkan penggantian BBM
7. Belum adanya koperasi yang menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari ➔ warung
yang ada masih dikelola perorangan.
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Studi Dampak Sosial dilingkungan eksternal juga dilakukan melalui kegiatan FGD dan interview dengan
masyarakat kampung kebun sawit kemitraan KHSB UP UP PT JEK serta triangulasi dengan pihakpihak/stakeholder terkait. Berikut hal-hal positif yang telah diupayakan Perusahaan dalam pengelolaan
aspek sosial di lingkungan masyarakat di sekitar areal ijin lokasi PT JEK :
1. Program CSR yang sudah berjalan dibeberapa kampung :
a. Pembangunan dan perbaikan sarana ibadah dan acara keagamaan/adat, sarana dan prasarana
pendidikan, air bersih, pertanian dan peternakan
b. Bantuan kendaraan ambulan apabila diperlukan
c. Bantuan dana untuk kegiatan kepemudaaan dan perayaan kemerdekaan RI
2. Membuka lowongan kerja untuk masyarakat daerah sekitar PT JEK
3. Meningkatkan perekonomian
4. Pemberian kredit dalam proses pembangunan kebun sawit kemitraan
Dampak negatif yang masih dirasakan oleh masyarakat disekitar areal ijin lokasi PT JEK yaitu:
1. Proses pembangunan kebun sawit kemitraan KHSB yang sudah lama prosesnya dari sekitar tahun
2011 sampai sekarang belum terwujud, hal ini menyebabkan beban biaya pinjaman (utang) koperasi
semakin bertambah. Hal lain yang juga menjadi biaya pinjaman KHSB adalah proses kegiatan
sertifikasi RSPO.
2. Proses pembangunan kebun sawit kemitraan KHSB yang lama juga menimbulkan dampak
berkurangnya kepercayaan masyarakat akan terealisasinya pembangunan kebun sawit kemitraan
tersebut. Bagi sebagian kalangan yaitu Kelompok Area Sungai Sunggalit yang diketuai oleh Pak
Wiliadi (Ketua Lembaga Adat Asihi Kampung Tembudan) di Kampung Tembudan dengan luas areal
sekitar 305.64 ha berdasarkan addendum tahun 2015 akhir, terjadi penolakan terhadap Tim Remark
Asia ketika akan dilakukan kegiatan survey lapangan HCS dan survey tanah (Soil & Topography),
dengan alasan yang tidak disebutkan secara jelas (Surat keterangan terlampir).
3. Belum terbentuknya sistem komunikasi sesuai dengan kesepakatan bersama antara UP PT JEK dan
masyarakat sekitar. Sistem komunikasi termasuk di dalamnya dalam hal penanganan keamanan
lingkungan dan tertib administrasi pemerintah kampung setempat terhadap para pekerja dari luar
wilayah.
4. Kondisi sosial budaya masyarakat (tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan relatif masih
rendah)
5. Ketergantungan masyarakat terhadap SDA relatif masih tinggi. Masyarakat belum mampu
melakukan budidaya secara intensif baik di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dll
serta kegiatan industri rumah tangga/ekonomi produktif belum berkembang.
6. Peran serta pemerintah daerah terhadap masyarakat sekitar dalam peningkatan pengetahuan dan
keterampilan relatif masih kurang.
7. Masih belum adanya kesepekatan batas administrasi pemerintahan kampung antara Kampung
Lobang Kelatak dan Kampung Batu Putih.
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8. Terganggunya tempat-tempat penting seperti Jantuy yang merupakan kampung tua bagi
masyarakat Kampung Tembudan dan Kampung Lobang Kelatak, yang terletak di HGU PT JEK;
9. Program CSR masih kurang mengarah pada peningkatan perekonomian masyarakat
10. Menurunnya sumber daya hutan, air dan lahan pertanian
Berdasarkan dampak-dampak tersebut, maka dapat ditarik analisa resiko sosial yang dapat timbul,
seperti pada Tabel 4.
Tabel 4. Daftar Resiko Sosial Lingkungan Ekternal KHSB UP PT JEK hasil identifikasi Studi Dampak
Sosial PT JEK
NO.

ISU - ISU SOSIAL

RESIKO SOSIAL

1

SDM Pengurus koperasi yang masih perlu Pengelolaan koperasi tidak berjalan dengan baik
ditingkatkan

2

Adanya batas kampung yang belum jelas Timbul konflik
di areal plasma (Kampung Pemantang mempengaruhi
dan Kampung Tangkarobah)
kemitraan

3

Lokasi kebun kemitraan yang berada di Timbulnya ketidak-transparanan dalam pegelolaan
beberapa tempat, berbeda kampung, koperasi dan tidak adanya saling kepercayaan satu
serta masing-masing kelompok tidak sama lain
bersedia untuk menyerahkan data-data
dari masing-masing kelompoknya ke
pihak pengurus KHSB.

4

Proses pembangunan kebun sawit Menyebabkan beban biaya pinjaman (utang)
kemitraan KHSB yang sudah lama koperasi semakin bertambah. Hal lain yang juga
prosesnya dari sekitar tahun 2011 menjadi biaya pinjaman KHSB adalah proses
sampai sekarang belum terwujud.
kegiatan sertifikasi RSPO.

5

Masyarakat pesimis kebun
kemitraan bisa terwujud

antar kampung yang
pembangunan
kebun

sawit Tingkat
kepercayaan
masyarakat
perusahaan dan koperasi akan menurun

akan
sawit

terhadap

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.

19 | P a g e

4. Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT)
4.1. Ringkasan yang berkaitan dengan ringkasan laporan untuk Publik
Lokasi areal kebun kemitraan PT JEK (KHSB) dengan luasan total 1.501,02 ha merupakan areal lahan
milik masyarakat dan akan dikelola oleh Koperasi yang dibentuk oleh masyarakat dan selanjutnya
akan dikerjasamakan pengelolaan kebun sawitnya dengan PT JEK. Koperasi sebagai pengelola lahan
masyarakat tersebut yaitu Koperasi Harapan Sejahtera Bersama (KHSB) yang berlokasi di Desa
Tembudan dan Desa Lobang Klatak, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan
Timur.
Pengelolaan dan pemantauan kawasan NKT dilakukan untuk meminimalisir potensi ancaman
keberadaannya dan menurunkan nilai NKT-nya. Beberapa ancaman utama bagi keanekaragaman
hayati adalah konversi lahan, penebangan hutan tak terkendali, perburuan satwa liar, penangkapan
ikan dengan menggunakan racun, penggunaan bahan kimia pertanian dan pupuk dan potensi
terjadinya kebakaran hutan dan lahan, adalah dengan memberikan penyadaran dan sosialisasi terus
menerus kepada masyarakat tentang pentingnya keberadaaan kawasan NKT. Saat ini masyarakat
berkeinginan untuk membuka lahannya untuk dijadikan kebun kelapa sawit yang sudah diinginkan
sebelumnya dan menjadi mitra PT JEK, hal ini menjadi bagian dari salah satu ancaman yang penting
sekali untuk keberadaan NKT/HCV yang teridentifikasi.
Berdasarkan semua komponen NKT yang ditemukan di wilayah penilaian areal kebun kemitraan PT JEK
(KHSB) perlu dilakukan pengelolaan terpadu untuk memastikan keberadaan dan keberlangsungan
areal NKT di masa ini dan akan datang. Dalam pengelolaan NKT areal yang ditetapkan dianjurkan
memperhatikan interaksi dengan faktor-faktor sekitarnya, tidak terbatas hanya didalam areal NKT.
Oleh karena itu areal pengelolaan NKT (HCV Management Area/HCVMA) akan berfungsi menjadi
safeguard terhadap integritas NKT secara keseluruhan. Berpijak dengan pertimbangan ini areal
pengelolaan NKT di wilayah penilaian areal kebun kemitraan PT JEK akan berfungsi sebagai areal
pengelolaan NKT yang bertujuan untuk menjaga integritas Ekosistim dan keanekaragaman hayati
serta jasa lingkungan.
Pengelolaan NKT yang efektif di areal kebun kemitraan PT JEK (KHSB) sebaiknya harus dilakukan
secara lintas sektoral. Sesuai dengan prinsip pengelolaan yang bersifat adaptif, seluruh rekomendasi
pengelolaan harus berasal dari berbagai pihak yang terlibat di dalam pengelolaan kawasan tempat
perusahaan berada. Biasanya rekomendasi pengelolaan akan dibuat oleh pihak ketiga
(konsultan/tanaga ahli) kemudian didiskusikan dalam sebuah forum untuk mendapatkan masukkan
dan kritikan. Usulan pengelolaan kemudian akan diberikan kepada pihak perusahaan untuk
mendapatkan persetujuan akan dilakukannya seluruh aktivitas yang direkomendasikan, dengan
mempertimbangkan waktu, sumberdaya manusia, dan biaya. Untuk pemantauan kawasan NKT harus
diselaraskan dengan kegiatan pengelolaannya. Kegiatan pemantauan kawasan NKT dilakukan dengan
patroli secara langsung oleh masyarakat secara periodic dan juga pemantauan nilai-nilai NKT yang ada
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seperti keberadaan satwa dan tumbuhan liar dengan melakukan inventarisasi dan pemantauan secara
rutin.
Dalam melakukan zonasi areal pengelolaan NKT atau HCVMA (HCV Management Area), Tim penilai HCV
dengan pendekatan kehati-hatian menetapkan buffer atau daerah penyangga untuk setiap areal NKT
(HCVA). Penetapkan buffer atau daerah penyangga sungai ditetapkan sesuai dengan peraturan yang
berlaku yaitu sempadan sungai dengan lebar 50 meter untuk anak sungai dan 100 meter untuk sungai
besar, sedangkan penetapan buffer atau daerah penyangga areal mata air dengan lebar 200 meter.
Penetapan buffer atau daerah penyangga kawasan karst selebar 100 meter. Selain itu, areal dengan nilai
Tingkat Bahaya Erosi Berat dijadikan sebagai areal pengelolaan NKT.
Tabel 5. Sebaran NKT di wilayah KHSB
ID
0
1
2
3
4

NKT

Nama
1,3,4
Ek. Hutan Bakau Rawa Air
1,3,4
Ekosistem Hutan Karst
2,4
Karst
4
S. Kakawan
4
S. Nininyeping
Total Bruto NKT kebun kemitraan KHSB
Total Netto NKT
* Luas berdasarkan perhitungan GIS

HCV (Hektar)
0.16
222.24
487.31
50.08
8.14
767.93
571.18
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Gambar 6. Peta HCV Koperasi Harapan Sejahtera Bersama
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5. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)
5.1.

Ringkasan
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6. Analisis Citra Tutupan Lahan
6.1. Area penting dan difinisinya
Area Kajian dalam analisis High Carbon Stock di areal Kemitraan Koperasi Harapan Maju Bersama PT
Jabontara Eka Karsa terdiri dari dua blok, satu blok berada di desa Tembudan dan satu blok berada di
desa Lobang Klatak. Secara keseluruhan total luas area kajian adalah ± 1501,02 ha (berdasarkan data
shapefile dari PT JEK). Informasi nilai simpanan karbon diperoleh dari analisis tutupan lahan, informasi
jenis tumbuhan yang ada pada setiap kelas penutupan lahan dan pengukuran karbon dari hasil
inventarisasi hutan (ton C/ha).

6.2. Deskripsi dari citra yang Digunakan untuk Stratifikasi
Klasifikasi tutupan lahan di dalam areal koperasi KHSB dilakukan berdasarkan informasi dari citra satelit
SPOT 6 tanggal 5 Oktober 2017 dan 19 September 2015. Resolusi spasial citra tersebut adalah 1,5 meter
yang terdiri dari 1 band pankromatik serta data citra satelit dalam mode multispectral dengan resolusi
spasial 6 meter yang terdiri dari 4 band (merah, hijau, biru dan inframerah dekat) Pankromatik ini
menghasilkan ketajaman lebih baik. Sedangkan citra yang digunakan dalam analisis lanskap yaitu citra
Sentinel-2 dengan tanggal akuisisi 20 September 2017 (Gambar 6). Resolusi spasial citra tersebut adalah
10 meter. Pemilihan citra yang digunakan untuk analisis memiliki kondisi tutupan awan yang kurang dari
5% dari area of interestnya (AOI).
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6.3. Sample dari citra

Gambar 7. Sampel Citra Sentinel-2 untuk analisis lanskap
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Gambar 8. Sampel Citra SPOT 6 untuk analisis vegetasi SKT di blok utara

Gambar 9. Sampel Citra SPOT 6 untuk analisis vegetasi SKT di blok selatan
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6.4. Metode untuk Stratifikasi dan Software yang Digunakan
Klasifikasi tutupan lahan yang digunakan dalam kajian ini dengan interpretasi hybrid, didasarkan pada
klasifikasi tutupan lahan terbimbing (supervised) dan dikoreksi kembali dengan interpretasi manual .
Kemudian untuk melakukan interpretasi visual digunakan Arcgis 10.4, interpretasi visual digunakan
untuk melakukan koreksi citra hasil kegiatan lapangan. Dalam analisis 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.
Uji akurasi
Uji akurasi diperlukan guna mendapatkan penilaian secara kuantitatif yang dihasilkan melalui proses
klasifikasi tersedia maximum likelihood. Jumlah titik sampling untuk melakukan uji akurasi sebanyak 60
titik (Tabel 6).
Tabel 6. Hasil perhitungan uji akurasi

Diklasifikan sebagai

Penutupan
Lahan
HDF
Kebun
Campur
Kebun
Sawit
Lahan
Terbuka
LDF
MDF
Pertanian
Lahan
Kering
Scrub
YRF
Total

Data Acuan Training Area
HDF Kebun
Kebun Lahan
LDF MDF Pertanian Scrub
Campur Sawit Terbuka
Lahan
Kering
21

YRF Total

1
2
1

10

1

4
1

22

2
1

2

10

4

4
4

4

11

2

Prosedur Akurasi

0.95

0.75

0.91

1.00

1

1

1

1

PA %

95.45

75.00

90.91

100.00

100

100

100

100

UA%

21

1.00 100.00

3

1.00 100.00

10

1.00 100.00

1
2
11

1.00 100.00
1.00 100.00
0.91 90.91

5
3
4
60

0.80 80.00
0.67 66.67
1.00 100.00

3
10

User
Akurasi

Overall Kappa
Akurasi Akurasi
93.70
100 95.00
1
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6.5. Peta Kelas Vegetasi Awal

Gambar 10. Peta Kelas Vegetasi Hasil Interpretasi Awal
Kondisi tutupan lahan areal Koperasi Harapan Sejahtera Bersama PT JEK terdiri dari Hutan Kerapatan
Tinggi seluas 79,84 ha, Hutan Kerapatan Menengah seluas 105,84 ha, Hutan Kerapatan Rendah seluas
30,92 ha, Hutan Regenerasi Muda seluas 4,33 ha, Belukar Muda seluas 886,68 ha, Penggunaan Lain
(kebun campur dan pertanian lahan kering) dan Kebun sawit seluas 366,87 ha dan Lahan terbuka seluas
26.91 ha.
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6.6. Tabel Luasan Setiap Kelas vegetasi
Tabel 7. Luas masing – masing Kelas Vegetasi
Land cover class

Number of Hectares

% of total concession

Potential HCS classes:
High Density Forest
Medium Density Forest
Low Density Forest
Young Regenerating Forest
Sub-total

79,48

5,29 %

105,84

7,05 %

30,92

2,05 %

4,33

0,29 %

220,56

25.75 %

886,68

59,07 %

26,91

1,79 %

366,87

24,44 %

Non-HCS classes, e.g.:
Scrub
Open Land
Mines, smallholder agriculture, plantation, etc.
Sub-total

1280,46

TOTAL

1501,02

100 %

*Luas berdasarkan Perhitungan dengan Software ArcGis

6.7. Ringkasan dari area-area potensial hutan HCS, berdasarkan Analisa lanjutan
Berdasarkan hasil analisis vegetasi menggunakan pendekatan citra satelit dan survey lapangan ,
diketahui bahwa kelas vegetasi yang berpotensi menjadi hutan High Carbon Stok di areal Kemitraan
Koperasi Harapan Sejahtera Bersama PT JEK adalah Hutan Kerapatan Tinggi (HDF) seluas 79.48 ha, Hutan
Kerapatan Menengah (MDF) seluas 105,84, Hutan Kerapatan Rendah (LDF) seluas 30,92 ha, Hutan
Regenerasi Muda (YRF) seluas 4,33 ha. Berdasarkan hasil perhitungan nilai karbon diketahui bahwa
Hutan Kerapatan Tinggi memiliki rata rata cadangan karbon sebesar 205.88 ton C/ha, Hutan Keraptan
Menengah sebesar 123,95 ton C/ha, Hutan Kerapatan Rendah sebesar 83,99 ton C/ha, Hutan Regenerasi
Muda sebesar 56,19 ton C/ha.
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Tabel 8. Luas Kelas Vegetasi dan Rata – rata stok karbon
Land cover class

Number of Hectares

Average Carbon
Stock (ton C/ha)

Potential HCS classes:
High Density Forest
Medium Density Forest
Low Density Forest
Young Regenerating Forest
Sub-total

79,48

205,88

105,84

123,95

30,92

83,99

4,33

56,19

220,56

Non-HCS classes, e.g.:
Scrub
Open Land
Mines, smallholder agriculture, plantation, etc.

886,68

19,71

26,91

-

366,87

-

Sub-total

1280,46

TOTAL

1501,02

489,73
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7. Hasil Inventarisasi Hutan
7.1. Desain Pengambilan Contoh dan Plot yang Digunakan
Jumlah kebutuhan plot sampel pada setiap statifikasi vegetasi dihitung menggunakan tools Winrock
Calculator dengan tingkat kepercayaan (coinfidence level) 90%. Sehingga, level eror yang digunakan
adalah 10%. Rumus yang digunakan adalah formula yang dibangun oleh Welker et al. (2007)
berdasarkan CDM-Executive Board (2006), yaitu AR-AM0001, AR-AM0003, AR-AM0004, AR-AM0005,
AR-AM0006 dan AR-AM0007. Formulasi tersebut adalah sebagai berikut (UNFCCC 2006):

Keterangan:
A
= Total size of all strata, eg total project area; ha
Ai
= Size of each stratum; ha
AP
= Sample plot size; ha
Sti
= Standard deviation for each stratum i; dimensionless
Ci
= Cost of establishment of a sample plot for each stratum i; e.g. US$
Q
= Approximate average value of estimate quantity Q (eg tree biomass; m3/ha)
p
= desired level of precision (e.g. 10%); dimensionless
N
= Maximum possible number of plots in the project area
Ni
= Maximum possible number of plot in stratum i
E
= Allowable error (20%)
N
= Sample size – total number of sample plots required in the project area
ni
= Sample size for stratum i
Z
= Value of the statistic z (normal probability density function), for = 0.05 (implying a 95%

confidence level)

Tahapan selanjutnya setelah melakukan klasifikasi tutupan lahan melalui citra satelit adalah identifikasi
kawasan hutan dengan potensi SKT. Proses pengambilan sampel di lapangan dilakukan dengan
menetapkan nilai simpanan karbon rata-rata pada setiap kelas tutupan lahan. Nilai simpanan karbon
diketahui dengan cara mengukur vegetasi yang berada di dalam plot sampel. Penentuan plot sampel
dilakukan dengan metode stratified sampling with random start berdasarkan hasil klasifikasi tutupan
lahan yang telah dilakukan sebelumnya. Jumlah plot sampel harus mewakili setiap kelas penutupan
lahan (Gambar 8).
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7.2. Peta Sebaran Titik Sampling
Jumlah titik sampling yang di rencanakan yaitu sebanyak 120 titik yang merupakan titik sampling di
KHSB (Gambar 8). Namun, dari 120 titik tersebut, hanya terdapat 40 titik Plots Sample HCS yang
dilakukan invetarisasi hutan sedangkan 20 titik digunakan sebagai titik uji akurasi lapangan. Titik
sampling tersebut tersebar di wilayah desa area kajian KHSB yaitu wilayah Desa Lobang Klatak dan Desa
Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Kalimantan Timur.
Tabel 9. Perhitungan jumlah plot sampling berdasarkan Winrock Calculator

Terdapat perbedaan antara rencana pengambilan titik sampling dengan hasil lapangan dengan
realisasinya dikarenakan terkendala oleh perizinan masyarakat saat tim HCS akan mengambil plot di
Desa Tembudan pada Blok utara, dimana pada saat perencanaan awal terdapat 2 blok yang menjadi
objek area penilaian HCS, 1 blok sudah disepakati dengan masyarakat untuk dilakukan penilaian HCS,
dan 1 blok lagi yang pada laporan ini tidak dimasukan dalam area of interest (AoI) penilaian HCS adalah
blok yang tidak disepakati oleh masyarakat untuk dilakukan penilaian HCS. Pada Blok yang tidak
dimasukan dalam AoI penilaian HCS ini, manajemen PT JEK selanjutnya memutuskan untuk
mengeluarkan dari AoI penilaian HCS dengan pertimbangan lain bahwa sebagian besar area tersebut
masih dalam status Hutan produksi Konversi (HPK) dan terdapat ekosistem hutan mangrove di blok
tersebut. Sehingga di blok utara hanya diperoleh beberapa sampling plot saja pada blok yang sudah
mendapat kesepekatan dengan masyarakat, sedangkan sample pada plot di blok lain yang dijelaskan di
atas tidak dimasukan dalam AoI penilaian HCS ini.
Titik sampling yang diambil di lapangan untuk kajian SKT dan uji akurasi diantaranya Hutan Kerapatan
Tinggi (HDF), Hutan Kerapatan Menengah (MDF), Hutan Kerapatan Rendah (LDF), Hutan Regenerasi
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Muda (YRF), belukar muda/semak, kebun sawit/agrikultur, kebun campuran/Penggunaan Lain (PL), dan
lahan terbuka.
Tabel 10. Jumlah titik pengamatan utama yang dilakukan pengukuran inventarisasi tumbuhan di
berbagai tutupan lahan KHSB
Tutupan Lahan
Rencana Vs
Realisasi

HDF

MDF

LDF

YRF

Scrub

Kebun
sawit

Jumlah Titik
Survei
Rencana Awal

37

28

8

1

46

0

0

0

0

120

Jumlah Titik
Survei
Realisasi Akhir

22

10

2

4

2

11

4

4

1

60

Kebun Pertanian Lahan
Campur lahan
Terbuka
kering

TOTAL

Gambar 11. Peta Sebaran titik sample di Area Kemitraan KHSB PT JEK
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7.3. Anggota Tim Inventarisasi Hutan dan Tugasnya
Tim Inventarisasi terdiri dari tim internal yang berasal dari perwakilan Pihak Koperasi Harapan Sejahtera
Bersama, serta tim eksternal yang berasal dari PT. Remark Asia. Tim internal bertugas sebagai perintis,
pengenal nama lokal jenis pohon dan pengukur diameter pohon dalam kegiatan inventarisasi hutan.
Pada HCS assessment di KHSB terdiri dari tiga Tim eksternal terdiri dari masing masing satu orang ketua
tim yang bertugas mencatat data invetarisasi nilai karbon, keanekaragaman hayati dan KAPPA analysis
di lokasi kajian.
-

Ketua Tim
Analisis Biodiversity dan Karbon
Anaisis Biodiversity dan Karbon
Analisis GIS, Remote Sensing dan Karbon
Analisis GIS, Remote Sensing dan Karbon

: Cecep Saepulloh
: Septiansyah
: Burhan Zein K
: Armin agung Mubarok
: Dian Pratiwi

Cecep Saepulloh
Cecep Saepulloh Lahir 13 Maret 1974, Cecep menyelesaikan
pendidikan Sarjana-nya di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan lulus
Tahun 1995, di Departemen Manajemen Hutan Fakultas
Kehutanan. Cecep pernah bekerja sebagai junior konsultan di PT
Pro Natres Development, kemudian berkerja di perusahaan
Logging PT Kiani Lestari selama hampir 5 tahun sebagai
supervisor Forest planning, GIS dan SFM, kemudian bekerja
sebagi auditor di Lembaga Sertifikasi TUV Rheinland Indonesia
selama 11 tahun sebagai Auditor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18000, Sustainable Forest Management, Chain of Custody,
Timber legality verification, RSPO dan Supply chain. Cecep juga
mempunyai kualifikasi sebagai ISCC lead auditor.
Cecep
mendirikan Remark Asia sebuah sustainability consulting dengan
rekannya pada Tahun 2011 sampai sekarang dan Cecep
berkaulifikasi sebagai asesor HCV (ALS HCVRN provisional) dan HCS assessor (HCSA registered
assessors).
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Dian Pratiwi
Dian Pratiwi menyelesaikan pendidikannya tahun 2015 di Jurusan
Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan
Institut Pertanian Bogor. Pernah mengikuti project Land Cover
Change Analysis dalam Indonesian Peatland Network bersama
CIFOR 2014. Setelah lulus, Dian pernah melakukan project
mapping survey mangrove bersama Kementrian Kelautan dan
Perikanan di Tangerang. Selain itu pernah bekerja di PT Rimba
Makmur Utama (Katingan Project) yang bergerak di kegiatan
restorasi gambut di Kalimantan Tengah November 2015 –
Februari 2017. Saat ini Dian bekerja sebagai Staff GIS dan Data
Management di PT. Re-Mark Asia dan terdaftar sebagai Certified
HCS Approach Practitioner. Selain menjadi GIS HCS, Dian juga
mengerjakan project dan pelaporan Penilaian High Conservation
Value (HCV), Landuse Change Analysis (LUCA), dan Carbon Stock
Assessment (CSA)

Septiansyah
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.
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 RAFFLESIA (2014), 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 Ekosistem Hutan
di Kamojang dan Sancang Barat (2013). Saat ini Septian bekerja
sebagai freelance di lembaga konsultan PT Remark Asia sebagai
HCS assessor.
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Burhan Zein Khalilullah
Burhan dilahirkan di Surabaya 23 tahun yang lalu. Gelar Sarjana
Kehutanan diperolehnya dari Institut Pertanian Bogor,
Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata
Fakultas Kehutanan tahun 2017. Selama masa kuliah, aktif
dalam berbagai organisasi mahasiswa diantaranya RIMPALA
(Rimbawan Pecinta Alam) Fahutan IPB dan HIMAKOVA
(Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan dan
Ekowisata). Beberapa kegiatan survey terkait biodiversitas yang
pernah diikuti diantaranya Kajian Vegetasi Awal Pasca Letusan
di Taman Nasional Gunung Merapi, Studi Konservasi Lingkungan
di Taman Nasional Manusela dan Ekspedisi Gua “Tanah Seribu
Pulau” di Taman Nasional Aketajawe Lolobata. Saat ini bekerja
lepas dalam kajian HCS, HCV di PT. Remark Asia.

Armin Agung Mubarok
Agung dilahirkan di Banjarnegara 24 tahun yang lalu. Pendidikan
sekolah dasar (SD) sampai sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA)
dihabiskan di Kabupaten Banjarnegara. Tahun 2011, diterima
menjadi mahasiswa di Institut Pertanian Bogor dan
memperoleh gelar Sarjana Kehutanan
di Departemen
Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata di Fakultas
Kehutanan. Selama masa perkuliahan, Agung aktif di dalam
Himpunan Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata
(HIMAKOVA) dan telah banyak melakukan ekspedisi serta studi
yang terkait dengan bidang kehutanan. Sejak lulus di IPB
bergabung sebagai freelance konsultan di Remark Asia sebagai
HCS assesor.
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7.4. Metodologi yang Digunakan untuk Pengambilan Sample di Lapangan (Hutan)
Plot yang dibangun dalam melakukan perhitungan SKT di Kebun Kemitraan Koperasi Harapan Sejahtera
Bersama PT Jabontara Eka Karsa adalah plot berbentuk Lingkaran. Luas plot yang berukuran besar
sebesar 0.05 ha dan yang kecil berukuran 0.01 ha (Gambar 9) dan dilakukan secara transek. 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.
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 9).
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 9).
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 12. Bentuk plot sampling di lapangan
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Gambar 13. Radius plot untuk batasan pohon yang dihitung

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 enam arah, yaitu utara, timur, selatan,
barat, lantai hutan (bawah), dan tajuk (atas).
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7.5. Metodologi yang Digunakan untuk Perhitungan Karbon
Setelah data DBH diperoleh beserta jumlah vegetasi dalam setiap plot, selanjutnya dilakukan
penghitungan nilai batang tiap hektar. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:
Batang per hektar =

Jumlah Pohon dalam Plot
Ukuran Plot (ha)

Nilai DBH dari vegetasi yang diukur di lapangan kemudian digunakan untuk menghitung nilai karbon
pada masing-masing vegetasi. Nilai karbon tiap vegetasi selanjutnya dijumlahkan sehingga didapat nilai
karbon per plot. Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan nilai treshhold sebagai masukan dalam
pengklasifikasian kelas vegetasi.
Pendekatan yang digunakan adalah dengan persamaan alometrik untuk menduga nilai biomassa tiap
jenis vegetasi. Setiap jenis akan menggunakan satu rumus alometrik tersendiri. Namun jika tidak
memungkinkan atau belum ditemukan persamaan alometrik untuk jenis tertentu, maka rumus
persamaan alometrik yang digunakan adalah rumus umum yang dikeluarkan oleh Katterings et al.(2001),
yaitu sebagai berikut:
B (Ton) = 0,11xρx(DBH)2,62
Penggunaan rumus tersebut turut mempertimbangkan kesesuaiannya terhadap tipe hutan sekunder di
daerah tropis. Beberapa penelitian sudah membandingkan rumus Katterings et al.(2001) dengan
persamaan alometrik umum lainnya. Hasil penelitian ICRAF menyatakan bahwa rumus Katterings,
Chave, Brown dan Basuki memberikan nilai simpanan karbon yang tidak berbeda nyata sampai batas
diameter 100 cm. beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan persamaan alometrik
adalah berat jenis kayu. Berat jenis kayu dapat dilihat pada basis data kekerasan kayu yang dikeluarkan
oleh Pusat Agroforestri Dunia (World Agroforestry Centre – WAC). Jika hanya genus yang diketahui,
maka kekerasan kayu atau jenis kayu yang digunakan adalah nilai rata-rata di tingkat genus tersebut.
Jika tidak teridentifikasi maka digunakan nilai standar 0,55 ton/m³ untuk spesies pohon tropis dan 0,247
ton/m³ untuk palem (IPCC 2006). Setelah diketaui nilai biomassanya, nilai stok karbon dihitung
berdasarkan persamaan yang dikeluarkan oleh IPCC yaitu;
C (ton C) = 0,47xBiomassa
lalu dilanjutkan perhitungannya menjadi nilai karbon per hektar dengan rumus;
C total (ton/ha) =

∑ karbon pohon
Ukuran Plot (ha)
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7.6. Dokumentasi Setiap Kelas Vegetasi
Scrub

Foto atas

Foto Utara

Foto timur

Foto Selatan

Foto Barat

Foto Bawah
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Young Regeneration Forest

Foto atas

Foto Utara

Foto timur

Foto Selatan

Foto Barat

Foto Bawah
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Low Density Forest

Foto atas

Foto Utara

Foto timur

Foto Selatan

Foto Barat

Foto Bawah
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Medium Density Forest

Foto atas

Foto Utara

Foto timur

Foto Selatan

Foto Barat

Foto Bawah
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High Density Forest

Foto atas

Foto Utara

Foto timur

Foto Selatan

Foto Barat

Foto Bawah
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7.7. Analisis Statistik (Persamaan Alometrik, Analisis Selang Kepercayan, dan
Justifikasi)
Setelah data DBH diperoleh beserta jumlah vegetasi dalam setiap plot selanjutnya dihitung nilai batang
setiap hektar 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 veegtasi 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 0.55 ton/m3 untuk spesies pohon tropis dan 0.247 ton/m3 untuk spesies palem. Nilai
tersebut dikeluarkan oleh IPCC (2006). Setelah diketahui nilai biomassanya, selanjutnya nilai stok
karbonnya dihitung berdasarkan persamaan yang dikeluarkan oleh IPCC, yaitu:
C (ton C) = 0,47 x Biomassa
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Nilai stok karbon per hektar diperoleh dengan cara perhitungan menggunakan persamaan:
𝒌𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒑𝒐𝒉𝒐𝒏

C total (ton/ha) = ∑𝒖𝒌𝒖𝒓𝒂𝒏𝒑𝒍𝒐𝒕 (𝒉𝒂)
Tabel 11. Hasil Analisis Varian (Annova)

Source
Model
Error
Total

ss
df
152342.083
4
46814.637 35
199156.720 39

Analyse of variance
MS
f
38085.521
28.474
1337.561

F_90%CL
2.113

signif diff
Yes

Tabel 12. Hasil Uji Schefee Pairwise

Type
HDF
MDF
LDF
YRF
S
Type
HDF
MDF
LDF
YRF
S
Type
HDF
MDF
LDF
YRF
S

HDF

HDF

HDF

Schefee's test result
Pairwise differences between sample means
LDF
YRF
MDF
81.9317273
121.8927273
149.6927273
39.961
67.761
27.8

MDF
40.5486182

MDF
Yes

Scheffe comparison value
LDF
YRF
78.52206147
57.79067247
82.35463285
62.89938981
92.07527866

Signifficant differences
LDF
Yes
Yes

YRF
Yes
Yes
No

S
186.1677273
104.236
64.275
36.475

S
78.52206147
82.35463285
106.3193738
92.07527866

S
Yes
Yes
No
No
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7.8. Ikhtisar Analisis Statistik dari Hasil Analisis Simpanan Karbon Setiap Kelas
Vegetasi
Analysis simpanan karbon di Kebun Kemitraan PT JEK Koperasi Harapan Sejahtera Bersama dilakukan
melalui pendekatan biomassa menggunakan model persamaan alometrik. Nilai biomassa selanjutnya
dikonversi menjadi nilai karbonnya sehingga diketahui simpanan karbon untuk setiap stratifikasi
vegetasi. Persamaan allometrik yang digunakan bersifat umum untuk seluruh vegetasi yang ditemukan
di lokasi kajian di Koperasi KHSB. Persamaan tersebut dapat di terapkan di berbagai jenis tumbuhan di
daerah tropis. Hasil perhitungan karbon tersaji pada table Summary of statistical analysis of carbon stock
per vegetation class.
Tabel 13. Hasil Perhitungan Stok Karbon Tinggi
Kelas
Vegetasi

Jumlah
Plot

HDF
MDF
LDF
YRF
S

22
10
2
4
2

Batang
per Ha
694.55
692.00
920.00
815.00
1330.00

Basal
Area
24.52
18.12
15.20
12.26
11.04

Karbon RataRata (ton/ha)

Standard
error

205.88
123.95
83.99
56.19
19.71

9.72
5.28
1.78
7.11
2.28

Selang Kepercayaan
(90%)
Lower
Upper
189.15 222.61
114.27 133.64
72.74 95.24
39.45 72.93
5.34 34.09

Selain nilai simpanan karbon pada tabel diatas diketahui pula nilai kerapatanya. Nilai kerapatan vegetasi
(batang/ha) strata setiap vegetasi tidak berbanding lurus dengan nilai simpanan karbonnya, namun nilai
basal area menunjukkan nilai yang berbading lurus. Artinya dominasi tingkat pohon akan semakin tinggi
pada daerah hutan kerapatan (Density Forest) dibandignkan dengan hutan regenerasi muda (Young
Regeneration Forest). Dominasi yang dimaksud adalah dominasi kelas pohon yang berdiameter lebih
besar. Hal tersebut menyebabkan nilai simpanan karbon pada hutan kerapatan akan lebih tinggi
dibandingkan hutan regenerasi muda. Hal ini mengindikasikan semakin besar nilai biomassa sehingga
nilai karbon yang tersimpan akan semakin tinggi pada kelas tutupan lahan tersebut.
Nilai standart eror menunjukkan perwakilan nilai simpanan karbon dilapangan. Semakin kecil nilai
standart eror dari nilai rata - rata simpanan karbonnya maka hasil analysis dan perhitungan semakin
mewakili interpretasi kondisi rata - rata simpanan karbon di lapangan. Nilai standart eror menunjukkan
nilai yang cukup dekat dari nilai rata- rata simpanan karbonnya untuk seluruh vegetasi yang ditampilkan.
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7.9. Hasil Inventarisasi Hutan
Tabel 14. Deskripsi Fisik Kondisi Tutupan Lahan dalam Penilaian SKT
Kelas Tutupan
Lahan

Rata – rata
Nilai Karbon
(ton C/ha)

Deskripsi fisik dari tutupan lahan, seperti campuran spesies, tipe
hutan, (pionir, regenerasi, primer dll), distribusi diameter, indeks
structural, indicator kedewasaam dll.

Open Land

-

Berupa hamparan lahan terbuka dengan dominasi rerumputan dan
tumbuhan bawah.

Scrub

Young
Regenerating
Forest

19,71

56,19

Belukar muda dengan diameter rata – rata tiang 8-10 cm. Lantai
hutan yang padat ditumbuhi semak dan tumbuhan bawah karena
penetrasi cahaya sampai ke lantai hutan. Minimnya tutupan yang
memiliki tajuk lebar menjadi salah satu faktornya. Merupakan area
peralihan antara daerah hutan dengan lahan terbuka.
Berupa belukar dengan dominasi tiang dan mulai banyak ditumbuhi
vegetasi kelas pohon (dbh >15 cm) dengan kerapatan (815
batang/ha) dengan komposisi tingkat pohon mulai banyak.
Tumbuhan pionir Patau – Patau (Macaranga sp) masih tercatat serta
jenis Banitan (Polyalthia cauliflora) dan Kayu Batu (Xanthophyllum
flavescens) dengan diameter lebih besar dari belukar muda atau
scrub (10-15 cm).
Daerah yang terindikasi memiliki tutupan hutan LDF memiliki dbh
pohon ±20 cm. Dengan kerapatan (920 batang/ ha) karena area ini
merupakan peralihan antara belukar dan hutan kerapatan diatasnya.
Tumbuhan semak pada lantai hutan mulai berkurang, karena
tutupan mulai rapat.

Low Density
Forest

Medium
Density Forest

83,99

Jenis tumbuhan seperti Kapur (Dryobalanops beccarii) Banitan
(Polyalthia cauliflora) dan Kayu Batu (Xanthophyllum flavescens)
banyak ditemukan di area LDF. Jenis pohon rimba famili
dipterocarpaceae seperti Meranti (Shore asp) mulai tercatat dengan
diameter masih <20cm.
Area yang terindikasi tutupan lahan hutan kerapatan 2 (MDF)
memiliki DBH > 20 cm . Memiliki jumlah pohon yang cukup banyak
dengan Kerapatan (692 batang/ha). Kondisi lantai hutan bersih
dengan tutupan tajuk rapat.

123,95
Jenis yang banyak tercatat diantaranya Banitan (Polyalthia
cauliflora), Kayu Batu (Xanthophyllum flavescens). Jenis dipterokarp
yang tercatat memiliki dbh ±20 – 25 cm diantaranya Meranti
Marsolo (Shorea smithiana) dan Keruing (Dipterocapus cornutus).
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Meranti Merah (Shorea sp)
Memilki kondisi lantai hutan bersih dengan tutupan tajuk rapat.
Kerapatan tegakan cukup tinggi (694 batang/ha) dan kelerengan
datar.
High Density
Forest

205,88

Terdapat jenis dipterokarparp yang memiliki diameter >25cm. Jenis
kayu tersebut diantaranya Meranti Marsolo (Shorea smithiana),
Keruing (Dipterocapus cornutus), Meranti Merah (Shorea sp)
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8. Klasifikasi Tutupan Lahan
8.1. Peta Tutupan Lahan yang Dilengkapi Dengan Judul, Tanggal, Legenda, dan
beberapa patch hutan yang teridentifikasi.

Gambar 15. Peta Kelas Vegetasi yang telah dikoreksi dengan kondisi lapangan.
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9. Hasil Patch Analysis
9.1. Hasil dan (Decision Tree) (termasuk pre-RBA and hasil RBA)
Tabel 15. Perhitungan Patch Analysis Area Stok Karbon Tinggi
FID
1
2
3
4

Core
Size
LPP
HPP
LPP
HPP

Connectivity

Landscape Class

Patch Connect to HPP
Patch Connect to HPP
Patch Connect to HPP
Patch Connect to HPP

Medium forest cover
Medium forest cover
Medium forest cover
Medium forest cover
Total

Recommendation
Indicative Conserve
Indicative Conserve
Indicative Conserve
Indicative Conserve

Ha
0.46
204.43
3.00
12.68
220.56

9.2. Komentar Mengenai Hasil (Decision Tree)
Berdasarkan hasil stratifikasi kelas vegetasi melalui analisis citra satelit, survei lapangan dan perhitungan
nilai karbon per kelas vegetasi, diketahui terdapat 2 patch HCS yang termasuk High Priority Patch, dan 2
Low Priority Patch. Patch 2,dan 4 (HPP) di izin lokasi KHSB merupakan bagian potensial patch HCS yang
terkoneksi dari landskap sekitar izin lokasi (buffer 5 km). Patch 1 dan 3 (LPP) menjadi indikatif konservasi
pada step 4 patch analisis karena terkoneksi dengan buffer 200 meter HPP. Mengacu pada decision tree
step 1 - 11 dapat disimpulkan bahwa 5 patch hutan HCS masuk kedalam area yang dikonservasi.
Kegiatan RBA telah dilakukan pada setiap patch dalam izin lokasi KHSB untuk menentukan rekomendasi.
Namun dalam penentuan area konservasi penting untuk menjadi pertimbangan bahwa area kajian
merupakan area Kebun Kemitraan yang dialokasikan unuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Merujuk pada HCSA Toolkit Ver 2.0 bahwa area pemanfaatan oleh masyarakat harus dihargai dan
pengelolaan area konservasi harus dilakukakn dengan melibatkan masyarakat agar tidak menimbulkan
konflik.
Tabel 16. Hasil analisis patch SKT di KHSB
No

Patch Prioritas SKT

Hasil Analisis Patch SKT

Luas (ha)

1

Prioritas Tinggi

Indikative Conserve

217.11

2

Prioritas Rendah

Indikatve Conserve

3.46

Total

220.56
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10. Rencana Penggunaan Lahan Indikatif (Land Use Indicative)
10.1. Ringkasan dari Hasil Akhir Verifikasi Lapangan (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. Hasil pengecekan lapangan menunjukan bahwa sebagian besar
area yang diidentifikasi sebagai area HCS berada pada daerah sempadan sungai dan areal berhutan.
Minimnya akses ke daerah tersebut dan jaraknya yang relatif jauh dari pemukiman masyarakat
menyebabkan daerah tersebut masih terjaga kelestariannya.
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10.2. Peta SKT Final

Gambar 16. Peta Usulan Penggunaan Lahan Areal Kemitraan di KHSB
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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 hutan konservasi yang dapat dimasukkan dalam rencana
penggunaan lahan adalah sebagai berikut:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pengeluaran area HCS dari rencana pembangunan dan pengembangan kebun kelapa sawit
Sosialisasi terkait area HCS kepada pihak-pihak yang terkait secara langsung dan tidak langsung
dengan penggunaan lahan.
Pemasangan papan informasi area HCS
Identifikasi ancaman terhadap area HCS
Melakukan kerjasama dalam pengelolaan dan perlindungan area HCS bersama masyarakat.
Menjaga konektivitas antara hutan karst yang ada di dalam areal kebun kemitraan dengan hutan
karst di luar kebun (Karst Sangkurilang-Mangkalihat)
Membuat pengaturan pemanenan secara berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan kayu
pemilik lahan atau masyarakat lokal
Sosialisasi keberadaaan perda provinsi Kalimantan TImur tentang Kawasan lindung karst di area
KHSB
Pemantauan rutin atau berkala terkait pengamanan area NKT

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

▪
▪

Perlu dilakuakn verifikasi dan konsultasi publik hasil penilaian HCS bersama masyarakat di
masing-masing desa, sehingga dapat dilakukan penyusunan penggunaan lahan secara
komprehensif.
Melakukan tata batas areal HCS dengan areal kebun yang akan dibuka.
Sosialisasi rencana pengelolaan dan pemantauan areal HCS kepada masyarakat
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