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1. Deskripsi Kegiatan
1.1. Lokasi dan Ukuran Areal Kajian
Kajian Stok Karbon Tinggi (SKT) dilakukan di areal izin PT. Palma Agro Lestari Jaya (PT.
PALJ) seluas ± 13.900 ha. Secara administrasi areal kajian berlokasi di Kecamatan
Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Lokasi areal izin PT.
PALJ secara geografis terletak pada 0° 42' 48" - 0° 51' 55" LU dan 111° 22' 21" - 111° 30' 59"
BT. Lokasi areal izin PT. PALJ dalam peta Indonesia disajikan pada pada Gambar 1.1, dan lokasi
areal izin PT. PALJ dalam peta Provinsi Kalimantan Barat disajikan pada pada Gambar 1.2.

Gambar 1.1. Peta lokasi areal izin PT. PALJ dalam Peta Indonesia

Gambar 1.2. Peta lokasi areal izin PT. PALJ dalam Peta Provinsi Kalimantan Barat
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1.2. Gambaran Tentang Areal Kajian yang Diusulkan
PT. PALJ di dalam operasionalnya telah memperoleh izin dari Bupati Sintang No.
525/91/KEP-PERTANAHAN/2013 yang terdiri dari 2 blok yaitu Blok I (5.500 Ha) dan Blok
II (13.900 Ha) di Kecamatan Ketungau Tengah dan Ketungau Hilir. Namun karena alasan
efisiensi dalam rangka percepatan dan pertimbangan kemampuan peruntukan maka PT PALJ
mengajukan revisi kepada Bupati Sintang. Revisi luasan PT PALJ diberikan Bupati Sintang
melalui Surat Keputusan Bupati No. 525/945/KEP-Pertanahan/2013 tentang Izin Lokasi
untuk Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT PALJ yang terletak di Kecamatan Ketungau
Hilir dan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang. Dari SK tersebut maka luasan PT PALJ
menjadi ±13.900 Ha di Kecamatan Ketungau Tengah, dimana Blok I seluas ± 5. 500 Ha
terletak di Kecamatan Ketungau Hilir secara hukum tidak lagi termasuk dalam areal izin
lokasi PT PALJ.
Adapun informasi yang berkaitan dengan kepemilikan lahan adalah :
Nama Perusahaan

: PT Palma Agro Lestari Jaya (PT PALJ)

Alamat Perusahaan

: Dusun Tunas Jaya RT. 017/ RW 007 Kel. Balai Agung,
Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang

Bentuk badan hukum

: Perseroan Terbatas

Jenis Usaha

: Perdagangan Hasil Perkebunan (Buah Kelapa Sawit)

Susunan Pengurus

: Direktur

: Tn. Kurnia Samsudin

Komisaris : Tn. Romy Pranandjaja
Surat Keterangan
Domisili Perusahaan
(SKDP)

: No. 140/35 PEM yang menyatakan PT Palma Agro Lestari
Jaya yang beroperasi di Dusun Tunas Jaya Rt. 017/RW 007,
Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten
Sintang

Surat Izin Tempat
Usaha (SITU)

: No. Reg. 503.3/288/KPTSP/2014 yang dikeluarkan oleh
kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
Berlaku sampai 23 juni 2017.

Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)

: No. 403/14-03/PM/VI/2014, tanggal 23 Juni 2014, yang
dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sintang. Berlaku sampai dengan tanggal 23
Juni 2019

Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)

: Nomor 140.6146.00.279, tanggal 23 Juni 2014 dan berlaku
sampai dengan 23 Juni 2019, dikeluarkan oleh Kepala
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang
Selaku Kepala Kantor Pendaftaraan Perusahaan Kabupaten
Sintang

Pembangunan perkebunan kelapa sawit PT PALJ dimulai dengan kegiatan penyusunan
Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) tahun 2014. Dokumen ANDAL
inilah yang digunakan sebagai acuan oleh pihak perusahaan untuk melakukan kegiatan
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pembangunan perkebunan kelapa sawit. Dokumen ANDAL beserta RKL dan RPL-nya telah
disusun tahun 2014 untuk memperoleh aspek legalitas lingkungan dari pemerintah.
PT. PALJ merupakan unit pengelola di bawah PT. Genting Plantations Nusantara yang
merupakan anggota RSPO (members of RSPO) sejak tahun 2006. PT. PALJ diharuskan
memenuhi Prinsip dan Kriteria (RSPO P&C) yang ditetapkan oleh RSPO dalam melakukan
kegiatan pengelolaan perkebunan kelapa sawit, baik pada saat pembukaan baru maupun saat
operasional.
Areal izin PT PALJ dapat diakses melalui jalan darat dari Pontianak melalui dua rute, yaitu:
1. Rute Pontianak – areal izin PT PALJ. Rute yang dilewati yaitu dari Pontianak – Sanggau
– Sekadau – Sintang - areal izin PT PALJ, dengan menggunakan kendaraan roda empat
dengan waktu tempuh kurang lebih selama 7-8 jam. Kondisi jalan dari Pontianak menuju
Sintang berupa jalan beraspal, sedangkan dari Sintang menuju areal izin PT PALJ berupa
beraspal dan jalan tanah.
2. Route Pontianak – Sintang - areal izin PT PALJ. Rute yang dilewati yaitu dari Pontianak
– Sintang dengan menggunakan pesawat terbang dengan waktu tempuh sekitar 40-60
menit, kemudian dari Sintang menuju areal izin PT PALJ dapat di tempuh dengan
menggunakan kendaraan roda empat dengan waktu tempuh kurang lebih selama 4-5 jam.
Kondisi jalan dari Sintang menuju areal izin PT PALJ berupa jalan beraspal dan jalan
tanah yang di perkeras.

1.3. Deskripsi Landskap di Sekitarnya
Berdasarkan penetapan kawasan dari Pemerintah, seluruh areal izin PT. PALJ termasuk
Areal Penggunaan Lain. Areal PT PALJ berbatasan langsung dengan beberapa konsesi dan
hutan lindung serta hutan produksi (Gambar 1.3). Dilihat dari letaknya, areal izin PT PALJ
mempunyai batas-batas sebagai berikut :
-

Sebelah Utara

: berbatasan dengan kawasan Hutan Lindung (HL) Gn Kehuma dan
Hutan Produksi Konversi (HPK).

-

Sebelah Timur

: berbatasan dengan Konsesi IUPHHK-HT PT Finantara Intiga.

-

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Konsesi IUPHHK-HT PT Finantara Intiga dan
Kebun Kelapa Sawit PT Kiara Sawit Abadi.

-

Sebelah Barat

: berbatasan dengan Konsesi Kebun Kelapa Sawit PT Makmur Jaya
Malindo.

Mengingat luasnya cakupan bentang lahan berbasis DAS dan Sub DAS dimana izin lokasi
PT PALJ berada, maka justifikasi penetapan konteks lanskap adalah cakupan areal yang
terdampak dan terpengaruh secara signifikan oleh kegiatan perkebunan kelapa sawit dimasa
mendatang dengan jarak 5 – 10 km. Hal ini juga mempertimbangkan keterhubungan
(konektivitas) dengan kawasan hutan yang lebih luas, baik hutan lindung maupun hutan
produksi yang ada di sekitar PT. PALJ.
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Gambar 1.3. Peta status kawasan dan aktifitas di sekitar areal izin PT. PALJ
Berdasarkan peta tutupan lahan Badan Planologi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan
Hidup tahun 2016 dan didukung dengan hasil kegiatan survey lapangan, diketahui bahwa
sebagian besar areal di sekitar PT. PALJ sudah berupa kebun campuran yang didominasi
oleh karet, perkebunan sawit, hutan tanaman, semak belukar dan pertanian lahan kering.
Tutupan hutan sekunder di lanskap termasuk Low Forest Landscape dengan luas tutupan
hutan sebesar 20% (berdasarkan perhitungan GIS) dari total seluruh lanskap 8 km dari batas
areal izin PT. PALJ. Sebaran tutupan lahan hutan di sekitar areal izin PT. PALJ disajikan
pada Gambar 1.4.
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Gambar 1.4. Peta tutupan lahan hutan di sekitar areal izin PT. PALJ
Keberadaan nilai keanekaragaman hayati utama pada skala lanskap, maka dilakukan
perluasan skala lanskap dengan mengacu pada data Sebaran Important Bird Area dan
Endemic Bird Area (Birdlife International, 2014) dan data Sebaran Orang Utan
(http://forina.or.id, 2014). Hal ini dilakukan karena keberadaan wilayah-wilayah
keanekaragaman hayati yang tersebar dengan jarak yang relative jauh serta untuk
mengetahui kemungkinan pengaruh dampak yang terjadi baik dampak dari luar maupun dari
dalam Unit Pengelola terhadap wilayah – wilayah keanekaragaman hayati tersebut.
Di dalam kawasan izin lokasi PT PALJ tidak memiliki atau berada pada cakupan wilayah
IBA (Important Bird Area) dan/atau cakupan wilayah EBA (Endemic Bird Area). Dalam
lanskap yang diperluas, jarak terdekat areal izin lokasi PT PALJ dengan areal sebaran
burung endemik berjarak ± 10 km; sedangkan dengan areal sebaran burung penting berjarak
± 41,51 km.
Di bagian utara dari areal izin Lokasi PT PALJ berdasarkan peta sebaran Orang Utan di
Pulau Kalimantan merupakan daerah sebaran Orang Utan (Gambar 1.5). Namun demikian
berdasarkan hasil penilaian lapang dan wawancara dengan masyarakat, keberadaan mamalia
besar Pulau Kalimantan dalam hal ini Orang Utan (Pongo pygmeus) sudah tidak ditemukan
di areal izin lokasi PT PALJ. Secara lanskap kondisi areal sudah mengalami perubahan
menjadi areal perladangan dan pemukiman, walaupun masih terdapat spot-spot hutan yang
memungkinkan untuk singgahan temporer bagi satwaliar, khususnya untuk jenis-jenis
burung.
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Gambar 1.5. Peta wilayah sebaran satwa orangutan di sekitar areal izin PT. PALJ
Kondisi demografi desa-desa yang menjadi fokus studi pada umumnya memiliki jumlah
penduduk yang masih relative sedikit apabila dibandingkan dengan luas wilayah desanya.
Rata-rata jumlah anggota rumah tanggal berkisar antara 3 – 5 orang per Kepala Keluarga.
Informasi mengenai kondisi demografi dan luas wilayah masing-masing desa disajikan pada
Tabel 2.1.
Tabel 2.4. Kondisi Demografi dan Luas Wilayah Desa-Desa Studi
No

Nama Desa

Luas
(Km²)

Jenis Kelamin
Laki-Laki Perempuan

Jumlah
Penduduk

Jumlah
KK

Kepadatan
Jiwa/km²

1

Wirayuda

191,66

1.343

1.393

2.736

667

14

2

Swadaya

139,00

516

468

984

201

7

3

Margahayu

66,00

630

600

1.230

342

19

4

Wanabhakti

90,00

774

733

1.507

397

17

5

Senangan Kecil

44,34

545

505

1.050

305

24

6

Mungguk Gelombang

98,00

715

644

1.359

331

14

Sumber : Kecamatan Ketungau Tengah Dalam Angka 2015

Tabel 2.1, menunjukkan bahwa jumlah penduduk di desa-desa yang menjadi lokasi studi
memiliki jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu 7
jiwa per Km² di desa Swadaya dan kepadatan tertinggi di desa Senangan Kecil yaitu 24 jiwa
per Km². Jumlah populasi yang cukup tinggi untuk ukuran wilayah perbatasan dan
pedalaman diakibatkan oleh kebijakan penggabungan desa-desa asli pada tahun 1987 – 1989.
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Mata pencaharian utama masyarakat di desa-desa studi adalah bertani, yaitu pertanian lahan
kering berupa perladangan berpindah dengan jenis-jenis tanaman yang diusahakan adalah
tanaman pangan seperti padi lading, ubi jalar, jagung dan kacang-kacangan. Selain
mengusahakan tanaman pangan, masyarakat juga mengembangkan tanaman perkebunan
yaitu karet dan lada (sahang). Lada merupakan komoditas tanaman perkebunan yang paling
banyak diusahakan oleh masyarakat dan wilayah Kecamatan Ketungau Tengah merupakan
penghasil lada di Kabupaten Sintang.
Kendala yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan budidaya tanaman perkebunan adalah
naik turunnya harga komoditas yang diusahakan khususnya lada (sahang) yang merupakan
mata pencaharian utama. Selain itu, masalah pemasaran juga menjadi kendala mengingat
sulitnya transportasi dari desa-desa ke pasar terdekat dalam hal ini Sintang dan Nanga
Badau.
Pada umumnya infrastruktur beberapa desa masih minim, terutama kondisi jalan, penerangan
dan komunikasi. Kondisi jalan yang menghubungkan antar desa adalah jalan tanah dengan
kondisimrusak dan berlubang. Pada saat musim hujan sangat licin dan membahayakan
pengemudi sedangkan pada musim kemarau berdebu. Masyarakat juga memanfaatkan
transportasi sungai walaupun tidak efisien namun dirasakan lebih aman.
Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Ketungau Tengah pada umumnya dan desa-desa
studi khususnya adalah masyarakat Dayak Ketungau dan Iban. Sebagian besar masyarakat
(90%) memeluk agama Kristen baik Protestan maupun Katholik. Sebagian kecil masyarakat
yang beragama Islam adalah masyarakat pendatang dari Jawa dan daerah-daerah lain yang
bekerja atau berusaha di Ketungau Tengah.
Sejarah kerusakan hutan sebagai penyebab deforestasi diketahui berdasarkan sejarah
kawasannya. Areal izin lokasi PT PALJ adalah bagian dari areal Hak Pengusahaan Hutan
(HPH) PT Batasan yang melakukan kegiatan pemanfaatan kayu bulat diera tahun 1980-an.
Selanjutnya pada tahun 1988 pengelolaan hutan produksi diwilayah perbatasan Kalimantan
Barat termasuk areal izin lokasi PT PALJ diserahkan oleh Departemen Kehutanan kepada
PT JAMAKER. Pada tahun 1995-an seluruh areal yang dikelola oleh PT JAMAKER
diserahkan pengelolaannya kepada INHUTANI bekerjasama dengan PT Delapan-Delapan
untuk kegiatan pembukaan wilayah hutan dalam hal ini pembangunan jalan logging. Sejalan
dengan proses desentralisasi, dimana sektor kehutanan banyak mengalami permasalahan
maka areal tersebut selanjutnya menjadi areal terbuka dan mengalami kerusakan yang cukup
serius yang disebabkan oleh kegiatan ilegal logging dan perambahan kawasan serta
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan perladangan berpindah dan juga perkebunan
lada (sahang) dan karet.
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1.4. Peta Situs Lokasi Kajian

Gambar 1.6. Peta situs lokasi kajian

1.5. Data Relevan yang Tersedia
Data-data relevan yang tersedia dan mendukung penilaian SKT di areal izin PT. PALJ
adalah sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.

Data spasial batas areal izin areal PT. Palma Agro Lestari Jaya.
Data spasial penunjukkan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014 (SK
Menhut No. 733/Menhut-II/2014).
Data peta dasar (Base Map) wilayah Provinsi Kalimantan Barat (BIG, 2016)
Citra Sentinel-2 dengan tanggal perekaman Tahun 2019
Persamaan alometrik Katterings et al. (2001). Katterings Q.M, Coe R, Van Noordwijk
M, Ambagau Y and Palm C. 2001. Reducing uncertainty in the use of allometric
biomass equations for predicting above-ground tree biomass in mixed secondary forests.
Forest Ecology and Management (146): 199-209.

1.6. Daftar Laporan/Penilaian yang Digunakan dalam Penilaian SKT
Daftar laporan/penilaian yang digunakan dalam melakukan penilaian SKT di areal izin PT.
PALJ adalah sebagai berikut :
1.
2.

Dokumen Analisis Dampak Lingkungan - ANDAL (2014).
Laporan High Conservation Value (Final Report oleh PT. Sonokeling Akreditas
Nusantara, 2016)
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3.
4.
5.

Laporan Pemetaan Tanah Semi Detail Carbon (Final report oleh PT. Catur Samasta
Indonesia, 2016)
Laporan Social Impact Assessment (Final report oleh PT. Sonokeling Akreditas
Nusantara, 2018)
Laporan Free, Prior, and Informed Consent (Final report oleh PT. Sonokeling Akreditas
Nusantara, 2018).
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2. Tim Penilai SKT dan Timeline
2.1. Nama dan Kualifikasi
Tabel 2.1. Daftar tim penilai Stok Karbon Tinggi (SKT) di areal PT. PALJ
Nama

Kasuma Wijaya

Kresno Dwi Santosa

Sigit Pamungkas

Peran dalam
Penilaian SKT

Kualifikasi

Ketua Tim, Remote
Sensing & GIS
Specalist

Master Degree (M.Si), HCS
Assesor, Carbon Stock/GHG
Asessor, HCV Assesor, Remote
Sensing & GIS Specialist,
Forestry specialist, HCSA
Registered Practitioners

Internal Reviewer

Master Degree (M.Si), HCS
Assesor, HCV Leader Assesor,
Biodiversity & Social Specialist,
ALS Registered, HCSA
Registered Practitioners

FPIC

Master Degree (M.Si), HCV
Assesor, Communication on
Agriculture and Rural
Development Specialist, and
Community Development
Communication, Social
practitioners and Stakeholder
Mapping, SEIA, FPIC.

Hendi Kusnadi

Forest Inventory

Bachelor Degree (S.Hut), HCS
Assesor, HCV Assesor, and GIS
Specialist

Rahman Fero Balfas

Forest Inventory

Bachelor Degree (S.Hut), HCS
Assesor, HCV Assesor, and
Biodiversity Specialist

Syirojuddin

Forest Inventory

Bachelor Degree (S.Hut), HCS
Assesor, HCV Assesor, and
Biodiversity Specialist

Pengalaman
di dalam
Negeri
20 years
working in
Indonesia on
environmental
related
projects. GIS
and Remote
Sensing
Expert.
30 years
working in
Indonesia on
environmental
& Social
related
projects
17 years
working in
Indonesia on
environmental
& Social
related
projects
10 years
working in
Indonesia on
environmental
& GIS related
projects
10 years
working in
Indonesia on
environmental
& vegetation
assessments
10 years
working in
Indonesia on
environmental
& vegetation
assessments
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2.2. Jangka Waktu untuk Mengerjakan Langkah-langkah Utama dalam
Penilaian
Tabel 2.2. Timeline pelaksanaan penilaian Stok Karbon Tinggi (SKT) di areal PT. PALJ
Asessment

Timeline
(Survei Lapangan –
Pelaporan)

High Conservation Value

November 2015 – Januari 2016

Semi Detail Soil Map

Juli – Agustus 2016

Social Impact Asessment

Oktober – November 2018

Free Prior and Informed Consent
Process (FPIC)

Oktober – November 2018

High Carbon Stock Asessment

Juli – Agustus 2019

Asessor
PT. Sonokeling Akreditas
Nusantara
PT. Catur Samasta Indonesia
PT. Sonokeling Akreditas
Nusantara
PT. Sonokeling Akreditas
Nusantara
PT. Sonokeling Akreditas
Nusantara
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3. Keterlibatan Masyarakat
3.1. Ikhtisar Keterlibatan Masyarakat, FPIC, Pemetaan Partisipatif
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. Kegiatan FPIC telah dilaksanakan oleh perusahaan pada
bulan Oktober - November 2018 di enam desa sekitar PT PALJ yaitu Desa Wirayuda,
Swadaya, Marga Hayu, Wana Bhakti, Senagan Kecil dan Mungguk Gelombang Kecamatan
Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Prioritas penetapan
sampling desa yang terkena dampak pembangunan PT PALJ didasarkan pada wilayah
administrasi desa dan keterkaitan desa-desa dengan areal izin lokasi PT PALJ. Prioritas
pertama adalah desa-desa yang berada didalam lokasi izin lokasi, prioritas kedua adalah
desa-desa yang terletak berbatasan dengan izin lokasi dan prioritas ketiga adalah desa-desa
yang berada diluar izin lokasi. Secara lengkap tata waktu pelaksanaan FPIC dapat dilihat
pada Tabel 3.1
Tabel 3.1. Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan FPIC
No.
Kegiatan
Waktu
Deskripsi
A Pengumpulan informasi dilakukan
01
dengan
pengecekan
atau
review Oktober
dokumen yang meliputi:
2018
1. Kajian dan dokumen berupa:
dokumen laporan SIA, dokumen
laporan HCV, dokumen laporan
HCS, dan dokumen laporan LUC.
2. Informasi lain berupa: lokasi atau
batas administrasi desa, Profil desa,
pemetaan
pemangku
kepentingan/para pihak, demografi,
etnografi, data penguasaan lahan,
status sosio ekonomi dan sosial
budaya.
3. Informasi
terkait
dengan
pemanfaatan dan akuisisi lahan
masyarakat
di
dalam
areal
perusahaan.
4. Informasi terkait dengan isu-isu
strategis,
konflik
sosial,
dan
mitigasinya berkaitan dengan areal
konsesi.
B Kunjungan Lapangan
1 Identifikasi dan Konsultasi dengan
Topik Diskusi:
Pemangku Kepentingan
1. Kebijakan dan Prosedur
GRTT
2. Penilaian Dampak Sosial
Perusahaan
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No.

Kegiatan

Waktu
3.
4.
5.
6.
7.

▪ Desa Wirayuda

▪ Desa Wana Bhakti

Deskripsi
Kebijakan dan Prosedur
CSR
High Conservation Value
(HCV)
P&C RSPO
P&C ISPO
Diskusi

Tujuan:
1. Memberikan
informasi
kepada
masyarakat
mengenai
kebijakan
perusahaan sebagai bentuk
transparansi
2. Meningkatkan komunikasi
antara
stakholders
dan
masyarakat
3. Mengetahui batas areal dan
penggunaan
lahan
masyarakat di dalam areal
PT PALJ.
4. Meminta dukungan dan
persetujuan
masyarakat
untuk pembangunan kebun
kelapa sawit PT PALJ
04
• Lahan
dikuasai
oleh
Oktober
beberapa orang saja.
2018
• Perolehan lahan diperoleh
dengan cara berladang
• Lahan didominasi dengan
karet
dan
tembawang
(pohon nyatu, tengkawang
dan pohon buah-buahan
seperti cempedak, rambutan,
durian, dan lain-lain)
• Seluruh peserta mengerti
dan mendukung keberadaan
perusaahn
04
• Kepemilikan lahan oleh
Oktober
warga
diperoleh
dari
2018
perluasan
lading
dan
warisan dari orang tua
secara turun temurun
• Lahan dimanfaatkan untuk
karet
dan
tembawai
(tembawang)
• Sekitar 40% jenis tumbuhan
karet,
padi,
dan
tengkawang, namun warga
tidak mengetahui secara
pasti luasan lahannya.
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No.

Kegiatan

Waktu
•

•
▪ Desa Senangan Kecil

05
•
Oktober
2018
•
•

•

•
▪ Desa Mungguk Gelombang

05
•
Oktober
2018
•
•

•

•
▪ Desa Swadaya

06
•
Oktober
2018
•

Deskripsi
Dalam Blok O95 yang
menjadi konfik banyak
ditemukan jenis pohon
resak, rengas, tengkawang,
kayu tekam, meranti, bambu
dan sebagainya.
Seluruh peserta mengerti
dan mendukung keberadaan
perusaahn
Mayoritas penguasaan lahan
warga adalah dari bekas
garapan nenek moyang.
80% lahan milik pribadi
warga.
Konflik Lahan antara Desa
Swadaya
dengan
Desa
Wana Bhakti di dalam areal
konsesi. Areal yang menjadi
konflik yaitu di Blok O95
Lahan dalam konsesi PT
PALJ ditanami sahang/lada,
karet,
dan
tembawang
(hutan adat Desa)
Seluruh peserta mengerti
dan mendukung keberadaan
perusaahn
Penguasaan lahan di dalam
areal konsesi oleh Tuan
Tanah.
Penguasaan
lahan
didasarkan
pada
bekas
ladang mereka.
Selain itu, penguasaan lahan
juga atas dasar perolehan
dari nenek moyang secara
turun temurun
Pemanfaatan lahan dalam
konsesi dengan karet dan
tanaman
tembawang
lainnya, seperti rambutan,
durian, langsat, dan lain-lain
serta sedikit untuk tanaman
sahang/lada
Seluruh peserta mengerti
dan mendukung keberadaan
perusaahn
Mayoritas penguasaan lahan
warga adalah dari bekas
garapan nenek moyang.
80% lahan milik pribadi
warga.
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No.

Kegiatan

Waktu

Deskripsi
• Konflik Lahan antara Desa
Swadaya
dengan
Desa
Wana Bhakti di dalam areal
konsesi. Areal yang menjadi
konflik yaitu di Blok O95
• Ditanam padi, sahang, dan
karet.
• Seluruh peserta mengerti
dan mendukung keberadaan
perusaahn
▪ Desa Margahayu
06
• Perolehan lahan diperoleh
Oktober
dari berladang dan warisan
2018
orang tua.
• Lahan warga didominasi
dengan karet, dan sedikit
untuk tanaman sahang serta
tembawang
• Seluruh peserta mengerti
dan mendukung keberadaan
perusaahn
2 Mengunjungi
sampel/komunitas
Memetakan
areal-areal
setempat dan areal konsesi
masyarakat yang berada di areal
ijin PT PAL terutama areal
penting
untuk
ketahanan
pangan, air bersih masyarakat
dan kawasan bernilai budaya
tinggi
C Pemaparan hasil penilaian sementara 06
scoping study melalui Closing Meeting.
Oktober
2018
D Penyusunan Laporan
24
Oktober
2018

Pada tahapan FPIC dilakukan pembentukan working group atau kelompok kerja. Kelompok
kerja ini yang akan mengikuti keseluruhan proses hingga akhir, dan juga sebagai
penanggung jawab apabila di kemudian hari terdapat sengketa. Pembentukan kelompok kerja
haruslah melibatkan perwakilan setiap lapisan masyarakat, dan masyarakat menentukan
sendiri siapa perwakilannya. Dari Hasil FGD dan wawancara dengan beberapa tokoh
masyarkat yang diusulkan untuk bisa bergabung dalam tim kerja atau kelompok kerja.
Proses identifikasi diawali dengan menentukan jabatan/posisi yang memiliki peran sentral di
desa yang berpengaruh di masyarakat, lalu dilakukan analisis antara kekuatan pengaruh
stakeholder dengan penguasaan akses sumber daya alam, serta potensi konflik dan kerjasama
antar stakeholder. Terkait dengan rencana pembukaan kebun oleh PT PALJ, telah
teridentifikasi beberapa pihak, antara lain muspika, warga sebagai aparat pemerintah desa,
tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sebagainya. Secara rinci identifikasi stakeholder kunci
di sekitar PT PALJ disajikan pada Tabel 3.2.
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Tabel 3.2. Daftar Stakeholder Kunci di sekitar areal izin PT PALJ
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Nama
Dakun S.Sos
Mayor Inf Agus Tandra
IPDA Eko Supriyatno S,AP
AIPTU D Wahono
Stanisiaus
Empuyu
Simin
Salawati Hehdman
Alpius
Tanus
Hardiman
Ayub
Johansius Nikolanus
Engkamad
Lunjun
Hendriyanus
Lian
Simanjutak
Martinus Cau
Marjanto
Garius Gari
Jhon Fiter
Marselinus Domo
Fhilipus
Lutir
Sudirman
Antonius Mikus
Panus
Yuswandi
Filipus
Elias
Herman S
Benyamin
Danjai
Kartius
Gregorius Jembri
Arnoldus Ako
Ica
Baso Yusuf
Yusifus
Jiwa
Jawan
Eddy
Pungkin
Bambang
Sunjun
Radimin
Niko Dimus
Najan
Ganggam
Bangking

Jabatan
Camat Ketungau Tengah
Danramil Ketungay Tengah
Kapolsek Ketungau Tengah
Anggota Polsek PAM
Dewan Adat Ketungau Tengah
Ketua Adat Ketungau Tengah
Sekretaris Camat
Kepala Desa
Ketua BPD
Kepala Dusun Kebangak
Ketua Adat Kebangak
Anggota BPD Dusun Kebangak
Sekretaris Desa
Ketua Desan Adat Desa
Kepala Desa
Kadus Tabau 1
Ketua Adat Tabau 1
Ketua BPD
Kadus Tabau 2
Kadus Lubuk Nyalang
Ketua Adat Lubuk Nibung
Kadus Lubuk Nibung
Kadus Engketik
Ketua Adat Engketik
Sekretaris Desa
Temenggung Adat Desa
Ketua Adat Dsn Lubuk Nibung
Ketua Adat Dsn Tabau 2
Kepala Desa
Kadus Empudau
Ketua Adat Dsn Empudau
Ketua BPD
Kadus Nanga Seran
Wakil Lembaga Adat Desa
Ketua Adat Dsn Nanga Seran
Kadus Mungguk Gelombang
Ketua Adat Dsn Mg Mawang
Kadus Mg Landak
Ketua Adat Mg Landak
Kadus Kp Baru 1
Ketua Adat Kp Baru 1
Ketua Lembaga Adat Desa
Kadus Kp Baru 2
Ketua Adat Kp Baru 2
Sekretarsi Desa
Tumenggung Adat Desa
Babinsa
Kepala Desa
Kadus Lujuk
Ketua Adat Desa
Ketua Adat Dusun Lujuk

Organisasi/
Kelompok Sosial
Kecamatan
Muspika
Muspika
Muspika
Lembaga Adat
Lembaga Adat
Desa Wirayuda
Desa Wirayuda
Desa Wirayuda
Desa Wirayuda
Desa Wirayuda
Desa Wirayuda
Desa Wirayuda
Desa Swadaya
Desa Swadaya
Desa Swadaya
Desa Swadaya
Desa Swadaya
Desa Swadaya
Desa Swadaya
Desa Swadaya
Desa Swadaya
Desa Swadaya
Desa Swadaya
Desa Swadaya
Desa Swadaya
Desa Swadaya
Desa Wana Bhakti
Desa Wana Bhakti
Desa Wana Bhakti
Desa Wana Bhakti
Desa Wana Bhakti
Desa Wana Bhakti
Desa Wana Bhakti
Desa Wana Bhakti
Desa Wana Bhakti
Desa Wana Bhakti
Desa Wana Bhakti
Desa Wana Bhakti
Desa Wana Bhakti
Desa Wana Bhakti
Desa Wana Bhakti
Desa Wana Bhakti
Desa Wana Bhakti
Desa Wana Bhakti
Desa Wana Bhakti
Desa Marga Hayu
Desa Marga Hayu
Desa Marga Hayu
Desa Marga Hayu
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No
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Nama
Mikal
Niki
Sabtri Agus
Risi
Bancik
Daus
Desi Albertus
A. Asyih
Jono E
Empoli
Daniel
Wahyudi
F. Wiyata
Thomas
Filensius Awat
Nyingut
Yosef

Jabatan
Kadus Belantu
Ketua Adat Dusun Belantu
Ketua BPD
Sekretaris Desa
Tumenggung Adat Desa
Kepala Desa
Kadus Mg Gelombang
Petinggi Adat Ketungau Tengah
Ketua Adat Mg Gelombang
Ketua BPD
Ketua Adat Dsn Mg Gelombang
Sekretaris Desa
Babinsa
Kepala Desa
Kadus Kedembak Rambai
Ketua Adat Kedembak Rambai
Sekretaris Desa

Organisasi/
Kelompok Sosial
Desa Marga Hayu
Desa Marga Hayu
Desa Marga Hayu
Desa Marga Hayu
Desa Marga Hayu
Desa Mg Gelombang
Desa Mg Gelombang
Desa Mg Gelombang
Desa Mg Gelombang
Desa Mg Gelombang
Desa Mg Gelombang
Desa Mg Gelombang
Desa Mg Gelombang
Desa Senangan Kecil
Desa Senangan Kecil
Desa Senangan Kecil
Desa Senangan Kecil

Dalam rangka untuk memulai pembukaan kebun sawit, perusahaan terlebih dahulu
melakukan sosialisasi termasuk di dalamnya terkait dengan kompensasi lahan atau yang
biasa disebut dengan istilah Ganti Rugi Lahan (GRL).
Pelaksanaan pemetaan partisipasi dilakukan dengan menunjukkan sketsa peta konsesi
rencana pembukaan kebun. Tahap selanjutnya adalah peserta diskusi (Kepala Desa, Ketua
BPD, Ketua LPM, tokoh masyarakat, dan tokoh adat) diminta untuk menunjukkan lokasi
atau kawasan di dalam areal konsesi yang masih dimanfaatkan oleh warga untuk bercocok
tanam sebagai sumber mata pencaharian, batas-batas areal konsesi PT PALJ, batas
administrasi desa, pemenuhan kebutuhan pokok maupun pemanfaatan lahan lainnya.
Saat penilaian FPIC telah terjadi kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat adat. Lahanlahan tersebut merupakan makam-makam baik makam nenek moyang terdahulu maupun
makam yang masih aktif. Makam-makam tersebut dilindungi secara adat dan juga telah
disepakati oleh pihak perusahaan untuk dienclave sehingga tidak akan dilakukan pembukaan
untuk perkebunan kelapa sawit. Lahan lainnya yang dimiliki oleh desa adalah tembawai atau
tembawang. Lahan tersebut merupakan hutan yang berisi pohon buah yang dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan adanya kesepakatan tersebut, masyarakat setuju dan
mendukung pembangunan kelapa sawit PT PALJ.
Peserta diskusi secara umum merupakan perangkat desa dan perwakilan Lembaga adat.
Pihak-pihak tersebut merupakan pihak yang mengetahui kondisi masyarakat secara umum
sehingga dapat dianggap sebagai representatif dari masyarakat. Perangkat desa merupakan
perwakilan masyarakat yang berkaitan dengan administrasi kewilayahan sedangkan lembaga
adat merupakan representatif masyarakat untuk peraturan ataupun kegiatan adat. Selain itu,
fungsi penting perangkat desa dan Lembaga adat dapat dilihat dalam hal penyelesaian
konflik. Masyarakat selalu meminta saran dan pendapat kepada kepala desa dan ketua adat.
Pada areal calon konsesi sudah banyak warga yang memanfaatkan lahannya untuk
pemenuhan kebutuhan mata pencaharian dengan tanaman, karet, lada, tanaman palawija,
tanaman hortikultura maupun pertanian lahan kering lainnya dan saat dilakukan FPIC lahan
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tersebut dalam status belum di ganti rugi atau di GRL oleh perusahaan (Gambar 3.1). Dan
berdasarkan diskusi diperoleh bahwa setiap warga mampu membuka lahan untuk
pertanian/perkebunan di dalam areal konsesi berkisar antara ± 2 - 4 hektar.
Perbedaan luasan lahan yang dimiliki oleh masyarakat dipengaruhi dan ditentukan
kemampuan masing-masing masyarakat dalam membuka lahan, sehingga masyarakat yang
mampu membuka lahan semakin luas, maka akan memiliki tanah yang semakin luas pula.
Lahan yang dibuka oleh masyarakat adalah hutan maupun semak untuk kemudian dikonversi
menjadi pertanian lahan kering untuk ditanam padi, karet ataupun sahang. Apabila sudah ada
tanaman padi, maka lahan tersebut telah dimiliki oleh pembuka lahan dan diakui secara adat.
Namun apabila setelah dibuka lahan dibiarkan maka belum dianggap sebagai lahan milik
masyarakat tersebut. Namun demkian, sampai saat ini lahan-lahan tersebut belum belum
memiliki sertifikat tanah. Selain lahan miliki pribadi masyarakat, terdapat pula lahan milik
adat dan desa. Lahan adat merupakan makam-makam baik makam nenek moyang terdahulu
maupun makam yang masih aktif. Sementara itu, lahan desa merupakan tembawai atau
tembawang. Lahan tersebut merupakan hutan yang berisi pohon buah yang dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat.
Saat penilaian FPIC telah terjadi kesepakatan antara perusahaan dengan pihak masyarakat.
Dalam proses pembebasan lahan, perusahaan hanya melakukan GRTT pada lahan miliki
pribadi. Karena belum adanya sertifikat tanah, perusahaan meminta kepada setiap pemilik
lahan yang akan menjual lahannya untuk mengurus surat keterangan tanah yang dikeluarkan
oleh perangkat desa sebagai ganti sertifikat tanah. Kemudian, pada saat pengukuran dan
pembebasan tanah, pihak perusaahan melibatkan pemilik lahan, perangkat desa, adat dan
masyarakat yang berbatasan dengan pihak penjual untuk menyaksikan pengukuran dan
disertai dengan foto. Sementara itu, untuk lahan adat dan desa perusahaan dan masyarakat
telah sepakat bahwa lahan tersebut akan dienclave dan tidak akan dikonversi menjadi
perkebunan kelapa sawit. Dengan adanya kesepakatan-kesepakatan tersebut, masyarakat
setuju dan mendukung pembangunan kelapa sawit PT PALJ.
Sebelum melakukan pembukaan lahan, perusahaan telah melakukan FGD dan pemetaan
partisipatif untuk mengidentifikasi area-area penting bagi mata pencaharian masyarakat dan
ketahanan pangan masyarakat (Gambar 3.2). Masyarakat diminta menjelaskan apakah ada
di areal PT PALJ yang masih dimanfaatkan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pangan
dan mata pencaharian. Jika ada masyarakat diminta menunjukknnya pada peta areal dimana
lokasi tersebut berada. Setelah itu, akan dilakukan observasi lapang untuk memastikan
lokasi-lokasi tersebut untuk kemudian di marking menggunakan GPS. Melalui proses
tersebut, data dan informasi mengenai kawasan yang memiliki elemen penting untuk mata
pencaharian masyarkat dan ketahanan pangan kemudian ditetapkan sebagai areal penting
yang akan dipetakan secara spasial dan tidak akan dikonversi oleh perusahaan.

3-7

a

b

Gambar 3.1 Contoh Proses pemetaan partisipatif di desa sekitar PT PALJ, a) Pemetaan
Partisipatif di Desa Swadaya, b) Pemetaan Partisipatif di Desa Wana Bhakti
Masyarakat desa sekitar PT PALJ mengkonsumsi beras sebagai sumber karbohidrat utama.
Beras diperoleh masyarakat dari berbagai sumber mulai dari berladang, bantuan pemerintah
berupa raskin dan membeli di warung. Mayoritas masyarakat memiliki ladang yang
diusahakan untuk menanam padi. Jenis padi yang ditanam merupakan jenis padi asli seperti
padi ui dan entabai. Kegiatan bertani yang dilakukan merupakan jenis padi ladang yang
hanya dapat diusahakan 1 tahun sekali. Kondisi tersebut membuat hasil produksi tidak
memenuhi keperluan beras masyarakat selama satu tahun. Kekurangan beras tersebut
kemudian dipenuhi dengan beras raskin yang diberikan secara merata keseluruh masyarakat
untuk mengurangi kecemburuan sosial. Beras raskin dibeli dengan harga Rp. 3.500-4.000/5
kg. Sementara untuk beras di toko dapat dibeli dengan harga Rp. 12.000-15.000. Masyarakat
memperoleh uang untuk membeli beras dengan uang hasil penjualan sahang dan karet.
Berdasarkan penjelasan tersebut, masyarakat saat ini telah memiliki alternatif yang lebih
mudah untuk pemenuhan kebutuhan beras dibandingkan dengan bertani ladang. Bahkan,
dengan kemudahan tersebut membuat masyarakat menjadikan membeli beras sebagai
prioritas utama memenuhi kebutuhan karbohidrat (dengan catatan memiliki uang)
dibandingkan dengan berladang karena dianggap lebih praktis. Hal tersebut membuat
masyarakat memiliki keinginan untuk menyerahkan areal ladang (padi) kepada perusahaan
untuk dikonversi menjadi sawit dengan catatan masyarakat dapat bekerja diperusahaan
sebagai sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan.
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Gambar 3.2. Peta indikatif lahan masyarakat di areal izin PT. PALJ

3.2. Ikhtisar Penilaian Dampak Sosial/SIA (jika ada)
PT. PALJ telah melakukan kajian dampak sosial (social impact assessment) pada bulan
Oktober 2018. Kajian dampak sosial tersebut dilakukan oleh pihak independen yang
memiliki kompetensi dalam penilaian dampak sosial, yaitu PT. Sonokeling Akreditas
Nusantara. Kajian tersebut mencakup ijin lokasi seluas seluas ± 13.900 ha dan desa-desa
sekitarnya. Penilaian dampak sosial dilakukan terhadap 7 desa yang ada di dalam dan di luar
areal izin PT. PALJ.
Areal izin lokasi PT.PALJ secara umum berbatasan langsung dengan keenam desa telah
menghasilkan tingkat interksi sosial yang berbeda-beda. Secara umum, interaksi antara desa
dan masyarakat di sekitar PT PALJ berlangsung intensif. Dinamika perubahan tersebut
dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat sehari-hari seperti mata pencaharian. Gambaran yang
menunjukkan tingkat interaksi masyarakat desa di sekitar areal PT PALJ disajikan pada
Tabel 3.3.
Tabel 3.3. Interaksi Desa-desa di sekitar areal izin PT PALJ

No.
1. 1.
2.
3.
4.
5.

Desa
Wirayuda
Swadaya
Marga Hayu
Wana Bhakti
Senangan Kecil

Lokasi terhadap
Areal Konsesi
Berbatasan
Di Dalam
Di Dalam
Di Dalam
Berbatasan

Interaksi Desa dengan Areal
Konsesi PT PALJ
Sangat
Kurang
Intensif
Intensif
Intensif
√
√
√
√
√
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6.

Mungguk Gelombang

Di Dalam

√

Sumber : Laporan SIA PT. PALJ 2018

Secara umum, masyarakat di wilayah studi memiliki lebih dari satu mata pencaharian
(bermatapencaharian ganda) sebagai sumber pendapatan mereka. Namun demikian, secara
umum mata pencaharian utama merekaadalah petani dan pekebun. Selain itu, terdapat pula
warga yang bermatapencaharian sebagai pedagang, karyawan, PNS, pengrajin, guru honor,
sopir, wiraswasta, jasa dan sebagainya.
Rencana pembukaan dan pembangunan perkebunan kelapa sawit PT PALJ telah
menimbulkan dampak lingkungan dan sosial, baik dampak positif maupun negatif.
Ringkasan isu-isu Sosial yang teridentifikasi selama penilaian disajikan pada Tabel 3.4.
Tabel 3.4. Ringkasan Isu-isu Sosial yang teridentifikasi selama penilaian
No

Dampak Sosial

Sumber Daya Alam
1.
Kekhawatiran warga akan pencemaran sungai sebagai sumber
air bersih warga jika kebun sawit beroperasi
2.
Luasan hutan yang mulai berkurang dan kekhawatiran atas
alih fungsi lahan perkebunan masyarakat dari sahang/lada,
karet menjadi kebun kelapa sawit akan menyebabkan
hilangnya penguasaan kepemilikan lahan masyarakat secara
utuh baik pada lahan produktif atau lahan kritis bekas ladang
untuk bercocok tanam
3.
Berkurangnya hutan akan berdampak pada populasi satwaliar
yang semakin jarang dijumpai dan secara tidak langsung akan
mengubah pola hidup masyarakat yang terkadang melakukan
aktivitas berburu untuk memenuhi kebutuhan hidup
4.
Persepsi warga bahwa sudah tidak ada tanah kosong lagi yang
bisa untuk diusahakan warga
5.
Berubahnya kawasan atau sumberdaya hutan yang
menyebabkan berkurangnya sumber pemenuhan kebutuhan
dasar untuk kayu bahan bangunan, areal berburu, sumber buah
dan sayuran serta berdampak pada berkurangnya debit air
sungai
Sumber Daya Manusia
6.
Adanya peluang bagi masyarakat untuk bekerja di perusahaan
7.
Peluang terbukanya pendidikan luar sekolah (penyuluhan) dan
meningkatnya pengetahuan dan keterampilan warga akan
budidaya kelapa sawit yang diperoleh dari PT PALJ.
8.
Kehadiran perkebunan kelapa sawit akan menurunkan tingkat
pengangguran masyarakat Desa, sekaligus mengurangi
eksodus warga keluar desa untuk mencari mata pencaharian
yang layak
9.
Mendatangkan tenaga kerja dari luar desa dapat memancing
emosi, kecemburuan sosial dan melemahkan posisi tawar
sebagian penduduk lokal untuk menjadi tenaga kerja di
perusahaan

Kategori Dampak
Positif
Negatif (-)
(+)
√
√

√

√
√

√
√
√

√
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No

Dampak Sosial

Sumber Daya Ekonomi
10. Warga penuh harap jika pelepasan lahan kepada pihak
perusahaan agar diiringi dengan kebun plasma (sebagai
pengganti sumber ekonomi warga) serta anggota
keluarganya/anaknya sekaligus bisa bekerja di perusahaan
11. Terbukanya akses kegiatan ekonomi baru bagi masyarakat
sekitar perkebunan kelapa sawit dengan bekerja sebagai
karyawan harian, tetap atau bulanan pada perkebunan sawit
dapat memberikan penghasilan tetap masyarakat selain dari
hasil pertanian (karet, sahang/lada dan padi).
12. Kesempatan memperoleh uang sebagai hasil GRL/GRTT
13. Kekhawatiran akan lokasi plasma atau kebun kemitraan yang
jauh dari posisi desanya
14. Kekhawatiran warga akan hilangnya sumber matapencaharian,
karena sebagaian besar sumber mata pencaharian warga masih
menggantungkan pada lahan yang ada di dalam areal konsesi
PT PALJ
Sumber Daya Sosial
15. Persepsi positif warga terhadap PT PALJ yang selalu welcome
dan selalu siap membantu kegiatan dan kebutuhan warga,
seperti mudahnya warga meminjam alat berat dari perusahaan
untuk perbaikan jalan
16. Ada upaya perusahaan untuk membantu penyelesaian masalah
konflik batas antar dusun yang melibatkan Desa Wana Bhakti
dengan Desa Swadaya
17. Kecemburuan sosial antar tokoh masyarakat terhadap sgu hati
yang diberikan oleh pihak perusahaan, karena tidak semua
tokoh masyarakat mendapatkan sagu hati setiap bulannya.
18. Potensi konflik sosial saat GRL/GRTT karena ketidakjelasan
batas lahan masyarakat, seperti yang terjadi kesalahpahaman
warga akan posisi lahan yang berada di Desa Wana Bhakti
dengan Desa Mungguk Gelombang
Sumber Daya Fisik/Infrastruktur
19. Program CSR PT PALJ untuk perbaikan sarana dan prasarana
jalan, sarana ibadah, dan infrastruktur lainnya di desa sekitar
20. Jalan darat penghubung antar desa berupa jalan darat
sekaligus jalan yang sering dilewati keryawan dan pekerja PT
PALJ kondisinya rusak. Jika musim penghujan jalan becek,
licin, dan susah di lewati.

Kategori Dampak
Positif
Negatif (-)
(+)
√

√

√
√
√

√

√
√
√

√
√

Proses pemberian informasi merupakan salah satu bentuk penegasan hak bagi masyarakat,
bahwa mereka berhak tahu resiko dan keuntungan yang diperoleh apabila lahan mereka
dikerjasamakan dengan perusahaan kelapa sawit. Bagi perusahaan, pemberian informasi
merupakan bagian dari komitmen terhadap transparansi untuk memastikan bahwa
masyarakat paham resiko yang akan dihadapi di kemudian hari dengan menyediakan
informasi yang relevan serta memadai. Proses pemberian informasi terkait rencana
pembukaan kebun sawit oleh PT PALJ sudah dilakukan, namun hanya sebatas

3-11

sosialisasi/konsultasi publik pada saat AMDAL, sosialisasi pembebasan lahan, konsultasi
publik kegiatan HCV, HCS, SIA dan sebagainya. Salah satunya perusahaan pada tanggal 4
September 2018 pihak PT PALJ melalukan sosialisasi terkait dengan upaya rencana
pembukaan kebun sawit tersebut. Kegiatan konsultasi publik dihadiri oleh 34 orang
perwakilan masyarakat dari masing-masing desa.

Gambar 3.3 Kegiatan Konsultasi Publik yang dilaksanakan PT PALJ
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.
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4. Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT)
4.1. Ringkasan yang berkaitan dengan ringkasan laporan untuk Publik
Tautan ringkasan laporan NKT untuk Publik ke HCVRN yaitu
https://hcvnetwork.org/reports/hcv-pt-palma-agro-lestari-jaya-sintang-regency-westkalimantan-indonesia/
Penilaian Nilai Konservasi Tinggi dilakukan di areal izin PT Palma Agro Lestari Jaya (PT
PALJ) dengan areal ±13.900 Ha. Areal izin lokasi terletak di Kecamatan Ketungau Tengah,
Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (Gambar 4.1), Penilaian ini merupakan
prasyarat penting dalam memenuhi standar keberlanjutan dari RSPO (Roundtable
Sustainable Palm Oil), terutama untuk memenuhi prinsip dan kriteria RSPO No. 7.3 dan
Prosedur Penanaman Baru RSPO. Penilaian secara menyeluruh dilakukan dari bulan Oktober
2015 – Februari 2016 dan survey lapangan dilakukan selama 9 hari dari tanggal 11 – 19
November 2015. Dalam penilaian ini menggunakan Panduan Toolkit NKT untuk Indonesia
(2008), dengan panduan-panduan dari dokumen lainnya yang dibangun oleh HCV-RN
(Common Guidance for the identification of High Conservation Values, 2013) dan (Common
Guidance for the management and monitoring of High Conservation Values, 2014).

Gambar 4.1. Peta Lokasi Situs di Kalimantan
Berdasarkan analisis Citra Landsat 8 OLI Band 654 Path/Row 120/59 ETM Satelite liputan
2014 dan 2015, tutupan lahan pada skala lanskap di areal izin lokasi PT PALJ terdiri dari 6
(enam) tipe tutupan yaitu: (1) hutan sekunder, (2) kebun karet, (3) kebun campuran, (4)
kebun sawit, (5) semak belukar dan (6) lahan terbuka. Sementara itu, tutupan lahan di dalam
areal izin lokasi PT PALJ dapat dibagi dalam 4 (empat) tipe tutupan yaitu 1). Hutan
sekunder, 2). Kebun karet, 3). Kebun campuran dan 4) semak belukar. Luasan tipe tutupan
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lahan baik pada skala lanskap, maupun skala izin lokasi disajikan pada Tabel 4.1. Tutupan
lahan di dalam areal izin lokasi didominasi oleh kebun campuran dan perkebunan karet.
Tabel 4.1. Tipe Tutupan Lahan pada Skala Lanskap dan Skala Izin Lokasi PT PALJ
Tipe Penutupan Lahan

Luas Izin (Ha)

Luas Luar Izin (Ha)

Luas Lanskap (Ha)

Hutan Sekunder
Kebun Karet
Kebun Campuran
Kebun Sawit
Semak Belukar
Lahan Terbuka

191,54
1.012,32
11.831,87
864,26
-

3.699,22
23.224,03
7.273,11
2.384,41
4,64

3.890,77
1.012,32
35.055,90
7.273,11
3.248,67
4,64

Grand Total

13.900,00

36.585,42

50.485,42

4.2.

Hasil dan Justifikasi NKT

Berdasarkan hasil penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di areal izin PT Palma Agro
Lestari Jaya (PT PALJ), di areal tersebut teridentifikasi sebanyak 6 (enam) kategori NKT,
terdiri dari 7 (tujuh) sub kategori NKT dan 1 (satu) sub kategori potensial NKT, yaitu NKT 1
(NKT 1.1, NKT 1.2 (Potensial), NKT 1.3 dan NKT 1.4), NKT 2 (NKT 2.2 dan NKT 2.3),
NKT 3, NKT 4 (NKT 4.1 dan NKT 4.2), NKT 5 dan NKT 6.
4.2.1. NKT 1. Keanekaragaman Spesies
NKT 1.1. Kawasan yang mempunyai atau memberikan fungsi pendukung
keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung dan /atau konservasi
NKT 1.1 adalah keberadaan suatu areal yang ditetapkan untuk tujuan konservasi
keanekaragaman hayati, baik di dalam atau di sekitar izin lokasi PT PALJ. Berdasarkan hasil
penilaian NKT menunjukkan bahwa areal izin lokasi PT PALJ berbatasan langsung dengan
Hutan Lindung Gunung Kehuma. Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990
tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Penataan Ruang Nasional, PT PALJ harus menetapkan luas penyangga 500
meter di wilayah yang berbatasan langsung dengan Hutan Lindung tersebut. Kawasan
Lindung yang berada di dalam area izin PT PALJ seluas 1.425,67 Ha, berupa riparian sungai
seluas 675,64 Ha, Bufferzone di Gunung Kehuma seluas 298,59 Ha dan areal dengan
kelerengan >40% seluas 451,44 Ha. Selain Kawasan Lindung, penetapan NKT juga
mempertimbangkan kondisi tutupan lahan yang berhutan. Berdasarkan hasil interpretasi citra
landsat, kondisi tutupan keseluruhan di dalam area izin PT PALJ dapat dikelompokkan
menjadi 4 (empat) jenis, yaitu (1) Luas hutan sekunder seluas 191,54 Ha (1,38%), (2) Kebun
Campuran 11.831,87 Ha (85,12%), (3) perkebunan karet 1.012,32 Ha (7,28%) dan (4) semak
tua seluas 864,26 Ha (6,22%).
Seluruh kawasan lindung dan areal yang memiliki tutupan lahan berupa hutan sekunder di
dalam izin lokasi PT PALJ ditetapkan sebagai NKT 1.1. Total luas areal NKT 1.1. adalah
1.617,21 Ha. Areal NKT 1.1. disajikan pada Gambar 4.2.
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Gambar 4.2. Peta Lokasi dan Distribusi Areal NKT 1.1. di areal Izin Lokasi PT PALJ
NKT 1.2. Spesies Yang Terancam Punah
Di areal izin PT Palma Agro Lestari Jaya (PT PALJ) ditemukan sebanyak 222 jenis yang
dapat dikelompokkan kedalam 65 famili. Dari jumlah tersebut, di areal tersebut tidak
ditemukan jenis tumbuhan yang termasuk ke dalam kategori CR/Critically Endangered
(kritis) menurut IUCN. Mengacu pada status terlindungi dari Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1999 sebanyak 23 spesies (8 jenis tumbuhan dan 15 jenis satwa liar); termasuk dalam
daftar 20 spesies CITES dan semuanya termasuk Appendix II (10 spesies tumbuhan dan 10
spesies hewan liar); termasuk kategori VU / Rentan (rentan) menurut Daftar Merah IUCN
dari 3 jenis (2 jenis tumbuhan dan 1 spesies hewan liar) dan termasuk dalam kategori EN /
Endangered 5 (tanaman). Jenis flora dan fauna dengan status kritis yang terancam punah
tidak ditemukan di wilayah perizinan PT PALJ. Berdasarkan Peta Sebaran Orang Utan dari
Forum Orang Utan Indonesia (www.forina.or.id) 2014, sebagian izin lokasi PT PALJ
termasuk dalam wilayah sebaran orang utan. Walaupun dari hasil survey lapangan dan
wawancara dengan masyarakat tidak ditemukan indikasi keberadaan orang utan tersebut,
namun demikian areal izin lokasi PT PALJ memiliki potensi atau potensial sebagai habitat
orang utan.
Dengan mempertimbangkan pendekatan kehati-hatian, maka dapat disimpulkan bahwa areal
izin lokasi PT PALJ potensial mengandung NKT 1.2. Areal potensial yang diharapkan
mampu untuk mendukung dan bertahan hidup dari spesies terancam punah tersebut disajikan
pada Gambar 4.3.
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Gambar 4.3. Peta Lokasi dan Distribusi Areal Potensial NKT 1.2. di areal Izin Lokasi PT
PAL
HCV 1.3. Kawasan yang merupakan habitat bagi populasi spesies yang terancam,
penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (viable
population)
Keberadaan NKT 1.3 ditandai dengan keberadaan spesies flora dan fauna yang terancam,
penyebaran terbatas (endemik) dan/atau dilindungi. Spesies yang perlu dipertimbangkan
dalam NKT 1.3 termasuk semua spesies yang diidentifikasi dalam NKT 1.2 spesies hampir
punah ditambah spesies lain yang dianggap terancam (endangered), rentan (Vunarable),
penyebaran terbatas (pada suatau pulau atau bagian darinya) atau dilindungi oleh
Pemerintah Indonesia (protected species). Di areal izin lokasi PT PALJ ditemukan jenis
tumbuhan yang dlilindungi menurut PP No. 7 Tahun 1999 atau peraturan lainnya sebanyak 8
jenis; termasuk dalam Daftar CITES Appendix II sebanyak 10 jenis; serta ditemukan jenis
tumbuhan yang termasuk kategori VU/Vulnerable (rentan) sebanyak 2 jenis dan
EN/Endangered (genting) menurut IUCN sebanyak 5 jenis. Di areal izin PT PALJ
ditemukan satu jenis tumbuhan yang termasuk endemik di Pulau Kalimantan yaitu Kapur
(Dryobalanops beccarii Dyer). Untuk satwaliar, di areal izin PT PALJ ditemukan jenis
satwaliar yang dilindungi menurut PP No. 7 tahun 1999 sebanyak 15 jenis (mamalia
sebanyak 6 jenis dan burung sebanyak 9 jenis); termasuk dalam daftar CITES Appendix II
sebanyak 10 jenis (mamalia sebanyak 4 jenis, burung sebanyak 3 jenis dan reptilia sebanyak
3 jenis), serta termasuk VU/Vulnerable (rentan) sebanyak 1 jenis (mamalia). Di areal izin PT
PALJ ditemukan satu jenis satwaliar yang termasuk endemik di Pulau Kalimantan yaitu
Lutung merah/Kelasi (Presbytis rubicunda).
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Spesies tumbuhan dan satwaliar yang dilindungi/terancam ini diperkirakan bertahan di
habitat seluas 1.617,21 Ha. Karena itu, di dalam area izin PT PALJ ditemukan areal yang
mengandung NKT 1.3. Peta lokasi dan distribusi NKT 1.3, disajikan pada Gambar 4.4.

Gambar 4.4. Peta Lokasi dan Distribusi NKT 1.3. di Areal Izin Lokasi PT PALJ
NKT 1.4.

Kawasan yang merupakan habitat bagi spesies atau sekumpulan spesies
yang digunakan secara temporer

Tujuan dari Penilaian NKT 1.4 adalah untuk mengidentifikasi habitat kunci dalam lanskap
dimana sekumpulan individu spesies ada dalam jumlah yang sangat besar dan / atau
menggunakan sebagai habitat untuk sementara. Contoh untuk habitat kunci adalah: (i)
tempat berkembang biak atau bersarang, seperti habitat gua atau lahan basah untuk beberapa
spesies burung dan kelelawar; (ii) tempat-tempat yang berada di sepanjang garis migrasi
utama; atau (iii) koridor satwa liar setempat dimana individu dapat berpindah antar
ekosistem yang berbeda untuk mencari makanan dengan ketersediaan musiman. Habitat
kunci juga bisa berbentuk refugia untuk suatu spesies selama musim kering, banjir dan
kebakaran lahan. Habitat utama di wilayah izin PT PALJ adalah kawasan hutan di
perbatasan Sungai Merakai, Bufferzone Hutan Lindung Gunung Kehuma dan Hutan
Sekunder yang memiliki tutupan kanopi yang relatif dekat dengan kanopi tinggi yang
berperan sangat penting bagi spesies burung sebagai tempat bertengger. untuk beristirahat
atau memberi makan beberapa spesies burung dari keluarga Accipitridae. Jenis satwa liar
yang diidentifikasi menggunakan lokasi areal izin PT PALJ sebagai habitatnya umumnya
adalah jenis burung. Spesies burung yang memanfaatkan sebagian area izin lokasi adalah
Elang Ular Bido (Spilornis cheela), yaitu Family Accipitridae. Elang Ular Bido biasanya
memanfaatkan tanaman bertemakan tinggi untuk keduanya beristirahat dan menunggu
mangsa (stepping stones).
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Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa di dalam area izin lokasi PT PALJ yang
mengandung NKT 1.4. Areal NKT 1.4. tumpang tindih dengan Areal NKT 1.1, Areal
Potensial NKT 1.2 dan areal NKT 1.3. Peta lokasi dan distribusi HCV 1.4, disajikan pada
Gambar 4.5.

Gambar 4.5. Peta Lokasi dan Distribusi Areal NKT 1.4. di Areal Izin Lokasi PT PALJ
4.2.2.

NKT 2. Lanskap Hutan Utuh, Mosaik dan Ekosistem pada Tingkatan
Lanskap

NKT 2.1.
Kawasan bentang alam luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga
proses dan dinamika ekologi
Keberadaan NKT 2.1 ditandai oleh keberadaan lanskap hutan utuh (> 50.000 hektar) dan
area inti lansekap. Area inti didefinisikan sebagai area yang ditetapkan untuk memastikan
proses ekologis alami dapat terjadi tanpa gangguan yang diakibatkan oleh fragmentasi dan
pengaruh (efek tepi). Wilayah inti ditentukan oleh ukuran (> 20.000 hektar) ditambah
daerah penyangga di sekitarnya, yaitu setidaknya 3 (tiga) kilometer dari area pembukaan.
Lokasi areal konsesi PT PALJ tidak bersebelahan dengan lanskap hutan utuh. Lanskap
hutan utuh terletak di barat dan tenggara kawasan konsesi terdekat dan terletak kurang lebih
50 km (www.intactforests.org). Di sekitar area izin PT PALJ terdapat areal hutan inti yang
sesuai dengan kriteria NKT 2.1 yaitu Hutan Lindung Gn Kehuma yang berada di sebelah
utara berbatasan langsung dengan areal izin lokasi PT PALJ. Kawasan tersebut merupakan
Bufferzone (BZ) dari kawasan inti Hutan Lindung Gunung Kehuma. Meskipun Hutan
Lindung Bufferzone Gunung Kehuma di wilayah perizinan PT PALJ merupakan bagian
dari lanskap Hutan Lindung Gunung Kehuma, namun kondisi tutupan lahan di daerah
penyangga telah terfragmentasi parah akibat kegiatan pembalakan liar dan perambahan,
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sehingga zona penyangga di arela izin PT PALJ (Areal Penyangga Kawasan Hutan Gn
Kehuma) tidak dapat berfungsi sebagai kawasan yang dicadangkan atau perlu untuk
memastikan bahwa proses ekologi alam dapat berlangsung tanpa terganggu adanya
fragmentasi dan efek tepi. Mengacu pada beberapa justifikasi untuk temuan kriteria NKT
2.1, di areal izin lokasi PT PALJ tidak mengandung NKT 2.1.
NKT 2.2. Kawasan bentang alam yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis
batas yang tidak terputus (berkesinambungan)
Berdasarkan hasil analisa GIS dan survei lapangan menunjukkan bahwa ekosistem pada
masa lalu (sebelum terjadi konversi) yang ditemukan di dalam dan sekitar areal izin PT
PALJ sebanyak 3 (tiga) macam yaitu (1) Hutan dataran rendah atas batu pasir; (2) Asosiasi
hutan dipterocarpaceae campuran atas batuan metamorfik dan hutan dipterocarpaceae
campuran atas batuan granit dan (3) Hutan dataran rendah atas tanah aluvium. Pada masa
lalu, di wilayah tersebut ditemukan adanya dua tipe ekosistem yang saling berhubungan
dengan garis batas yang tidak terputus (ecoton) yaitu (1) Antara Hutan dataran rendah atas
batu pasir dan asosiasi hutan dipterocarpaceae campuran atas batuan metamorfik dan hutan
dipterocarpaceae campuran atas batuan granit, (2) Antara asosiasi hutan dipterocarpaceae
campuran atas batuan metamorfik dan hutan dipterocarpaceae campuran atas batuan granit
dan Hutan dataran rendah atas tanah aluvium dan (3) Antara asosiasi hutan dipterocarpaceae
campuran atas batuan metamorfik dan hutan dipterocarpaceae campuran atas batuan granit
dan hutan dataran rendah atas tanah alluvium.
Mengacu pada beberapa justifikasi untuk temuan kriteria NKT 2.2, maka areal izin lokasi
PT PALJ mengandung NKT 2.2. Peta lokasi dan distribusi NKT 2.2., disajikan pada
Gambar 4.6.

Gambar 4.6. Peta Lokasi dan Distribusi Areal NKT 2.2. di Areal Izin Lokasi PT PALJ
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NKT 2.3. Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies alami
NKT 2.3 bertujuan untuk mengidentifikasi lansekap dengan potensi khusus yang mampu
menjaga kelangsungan hidup populasi dari perwakilan spesies alami dan memastikan bahwa
kegiatan pengelolaan yang dilakukan di unit pengelolaan dapat mempertahankan atau
memperbaiki potensinya. Penilaian NKT ini sangat mengharuskan untuk melihat areal yang
lebih luas melampaui batas unit manajemen, untuk menilai seberapa penting interaksi antara
populasi dan habitat di dalam unit pengelolaan dan sekitarnya. Berdasarkan hasil analisis
citra satelit dan observasi lapangan (wawancara dan survei lapangan) menunjukkan bahwa di
areal izin PT PALJ diketahui mengandung lanskap dengan potensi khusus yang dapat
menjamin kehidupan populasi dari representasi spesies alami. Bentang alam dengan potensi
khusus tersebut adalah habitat / habitat sebagian dari populasi predator tinggi seperti: Elang
Hitam (Ictinaetus malayensis) dan Elang Ular Bido (Spilornis cheela). Jenis predator tingkat
tinggi adalah jenis hewan liar yang telah mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan
yang terganggu. Kondisi ini ditandai dengan sejarah tutupan lahan yang telah mengalami
gangguan yang relatif panjang dan jenis pemangsa yaitu jenis satwaliar yang mampu
beradaptasi juga terhadap daerah yang terganggu, baik hewan darat maupun perairan.
Spesies pemangsa tingkat tinggi berasal dari Famili Accipitridae.
Di wilayah perizinan PT PALJ mengandung lanskap dengan potensi khusus yang dapat
membuat populasi tetap hidup dari perwakilan spesies alami. Dengan demikian maka dapat
disimpulkan bahwa diareal izin lokasi PT PALJ mengandung NKT 2.3. Lokasi dan distribusi
areal NKT 2.3. disajikan pada Gambar 4.7.

Gambar 4.7. Peta Lokasi dan Sebaran Areal NKT 2.3. di Areal Izin Lokasi PT PALJ
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4.3.3.

NKT 3:Ekosistem dan Habitat

Keberadaan NKT 3 ditandai oleh ekosistem langka, alami antropogenik, terancam atau
hampir punah dan tergolong terancam dalam sistem nasional atau internasional (seperti
Daftar Merah IUCN Ekosistem). Berdasarkan hasil analisis tumpang tindih antara peta izin
lokasi dengan peta biofisiografi Kalimantan, lokasi izin PT PALJ termasuk dalam Unit
Biofisiografi Kapuas Tengah. Ekosistem yang ditemukan di lokasi izin PT PALJ terdiri dari
9 (sembilan) jenis: 1) Hutan dataran rendah di atas batu pasir, 2) Asosiasi campuran
dipterocarpaceae hutan batuan metamorf dan hutan dipterokarpa campuran di atas batuan
granit, 3) Hutan dipterocarpaceae bercampur dengan vulkanik batuan, Asosiasi campuran
dipterocarpaceae hutan batuan vulkanik, Hutan dipterocarpaceae campuran batuan
metamorf, dan hutan dipterokarpa campuran batuan granit, 5) Hutan dataran rendah dari
tanah alluvium, 6) Campuran hutan dipterocarpaceae dari batuan metamorfosa, 7) hutan
kerangas, 8) hutan rawa gambut, 9) hutan dipterocarpaceae campuran diatas sedimen laut
tua. Di wilayah perizinan PT PALJ tidak ditemukan ekosistem langka secara alami atau
antropogenik. Berdasarkan hasil tumpang tindih antara Peta Ekosistem Terancam IUCN
2013-2015 (www.iucnrle.org) dengan peta biofisiografi lokasi PT PALJ, tidak ada ekosistem
yang tergolong terancam dalam sistem nasional atau internasional (seperti Daftar Merah
IUCN tentang Ekosistem); namun ada tiga ekosistem langka dan terancam yaitu : 1).
campuran ekosistem dipterocarpaceae campuran campuran metamorf dan campuran
dipterokarpa campuran batu granit, 2) dataran rendah untuk hutan pasir dengan tutupan
lahan alami berupa hutan lahan kering sekunder dan 3). hutan dataran rendah dari tanah
alluvium yang masih memiliki tutupan lahan alami berupa hutan sekunder. Oleh karena itu,
di areal izin PT PALJ mengandung NKT 3. Lokasi dan distribusi semua areal NKT 3,
disajikan pada Gambar 4.8.

Gambar 4.8. Peta Lokasi dan Sebaran Areal NKT 3. di Areal Izin Lokasi PT PALJ
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4.3,4.

Jasa Ekosistem

NKT 4.1.

Kawasan atau ekosistem yang penting sebagai penyedia air dan
pengendalian banjir bagi masyarakat hilir

Keberadaan HCV 4.1 ditandai oleh kawasan atau ekosistem penting sebagai penyedia
kontrol air dan banjir untuk masyarakat hilir seperti hutan berawan, hutan ridge, ekosistem
riparian, hutan karst dan berbagai ekosistem lahan basah, termasuk lahan gambut (terutama
hutan), hutan rawa air tawar, hutan mangrove, danau dan rawa padang rumput. Dalam
konsesi izin lokasi PT PALJ diindikasikan memiliki areal NKT 4.1., sebagaimana yang
ditunjukan sebagai berikut:
Sungai dan Riparian Sungai
Didalam areal izin lokasi PT PALJ ditemukan 9 (Sembilan) sungai dan sempadannya.
Sungai utama yang mengalir didalam areal izin lokasi adalah Sungai Merakai yang mengalir
dibagian timur dan Sungai Sekalau yang mengalir disebelah barat. Sungai-sungai kecil
seperti Sungai Sengarak, Sungai Kemawil, Sungai Penian dan Sungai Antu bermuara di
Sungai Merakai. Sungai Semansar dan Sungai Jiram bermuara di Sungai Sekalau,
Selanjutnya dua sungai utama tersebut mengakir dari arah utara ke selatan dan bermuara di
Sungai Ketungau. Lebar sungai-sungai yang terdapat didalam areal izin lokasi PT PALJ
berkisar antara 3 – 20 meter, areal sempadan sungai yang dialokasikan antara 5 – 50 meter
dan Panjang sungai anatara 1,39 – 15,68 km. Sungai-sungai tersebut tidak mengalami
kekeringan pada musim kemarau dan tidak banjir pada saat musim hujan.
Secara umum, tutupan lahan di sempadan sungai terdiri dari semak belukar, kebun karet
campuran, pertanian lahan kering, sawah, permukiman, dan lahan terbuka. Meskipun tidak
berhutan lagi, keberadaan semak belukar dan kebun karet campuran masih memiliki nilai
penting dalam hal stabilitas lereng serta saringan polutan dari darat.
Mengacu pada Pedoman Identifikasi Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (2008), maka area
kanan kiri sungai adalah Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (KBKT) 4.1. Berdasarkan
Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990, areal kanan-kiri sungai merupakan kawasan lindung
lokal melalui penetapan garis sempadan sungai sesuai peraturan pemerintah.
Daerah Tangkapan Air (Areal Perbukitan)
Didalam areal PT PALJ terdapat areal yang berperan sebagai daerah tangkapan air yaitu
areal bukit Kedang Kepala seluas 451,44 Ha dan merupakan hulu sungai yang mengalir ke
dalam Sungai Bedau dan Jiram Penian. Bagian hulu sungai tersebut dimanfaatkan untuk
pemenuhan kebutuhan dasar yaitu air bersih melalui pipanisasi yang mengalirkan air ke desa.
Hutan Rawa Sekunder (Hutan Sekunder Divisi 3)
Di areal PT PALJ terdapat ekosistem hutan rawa sekunder, kawasan ini tidak hanya berupa
rawa-rawa tetapi merupakan satu kesatuan dengan vegetasi yang ada. Ekosistem ini
mempunyai peran sebagai retarding basin (tampungan air), artinya apabila terjadi luapan air
akibat tidak tertampung di sungai, maka area ini penting sebagai tempat “parkir” air.
Perubahan fungsi ekosistem ini menjadi peruntukan lain akan menyebabkan pindahnya
luapan air ke tempat lain yang tidak diinginkan. Ekosistem hutan rawa sekunder ini
mempunyai luas 21,34 Ha.
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Areal Penyangga Hutan Lindung Gunung Kehuma
Sebagian areal PT Palma Agro Lestari Jaya (PT PALJ) yang terletak di bagian utara
berbatasan dengan Hutan Lindung Gunung Kehuma. Untuk menjaga fungsi hutan lindung
sebagai pengaturan tata air (hidro-orologis), maka harus memiliki buffer zone (zona
penyangga). Zona ini terletak di dalam wilayah PT PALJ yang berfungsi daerah tangkapan
air (recharge area) yang menginfiltrasikan air hujan menjadi air tanah.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa area izin PT PALJ mengandung HCV 4.1,
dengan luas 1.447,01 Ha. Lokasi dan distribusi NKT 4.1. daerah, disajikan pada Gambar
4.9.

Gambar 4.9. Peta Lokasi dan Sebaran Areal NKT 4.1 di Areal Izin Lokasi PT PALJ
NKT 4.2. Kawasan yang penting bagi pengendalian erosi dan sedimentasi
Dalam konteks ini, areal NKT 4.2 adalah areal berhutan atau areal yang bervegetasi lainnya
yang berada di areal yang memiliki potensi Tingkat Bahaya Erosi Tinggi. Oleh karena itu,
aktifitas unit manajemen di areal tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk
mencegah terjadinya erosi atau sedimentasi yang menghancurkan. Areal yang memiliki
potensi Tingkat Bahaya Erosi Tinggi didefinisikan sebagai daerah yang diperkirakan
memiliki tingkat erosi 180 ton / hektar / tahun atau lebih setelah terjadi pembukaan lahan.
Di areal PT PALJ terdapat lokasi potensial yang memiliki TBE dalam kategori sedang,
berat dan sangat berat. Hal ini ditunjukkan oleh jenis tanah yang didominasi oleh podsolik
merah kuning, dimana jenis tanah tersebut sangat sensitif terhadap erosi sesuai Keputusan
Menteri Pertanian No. 837 / Kpts / Um / 11/1980, pada lereng 8% sudah menunjukkan
potensi TBE berat. Oleh karena itu, sesuai peraturan (Keppres No. 32 tahun 1990) bahwa
kelerengan sampai dengan 40% masih dapat digunakan untuk budidaya, kecuali pada jenis
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tanah yang sangat sensitif terhadap erosi (litosol, renzina) dengan kemiringan ≥15% harus
dilindungi (SK Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980). Berdasarkan Panduan
Penilaian Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Indonesia (Toolkit HCV Indonsia) 2008,
bahwa penetapan NKT 4.2. adalah areal-areal yang memiliki Tingkat Bahaya Erosi (TBE)
potensial Berat – Sangat Berat. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan maka areal izin
lokasi PT PALJ mengandung NKT 4.2., seluas 1.555,28 Ha. Lokasi dan distribusi semua
area NKT 4, disajikan pada Gambar 4.10.

Gambar 4.10. Peta Lokasi dan Sebaran Areal NKT 4.2 di Areal Izin Lokasi PT PALJ
NKT 4.3: Kawasan yang berfungsi sebagai sekat alam untuk mencegah meluasnya
kebakaran hutan atau lahan
Tujuan identifikasi NKT 4.3 adalah untuk menentukan areal dalam bentuk ekosistem kering
dan lahan basah yang berfungsi sebagai penghambat bahan bakar untuk mencegah
penyebaran kebakaran hutan dan lahan. Beberapa jenis ekosistem yang dapat memenuhi
fungsi ini meliputi hutan rawa gambut dengan hutan rawa gambut utuh, hutan rawa,
genangan air, lahan basah lainnya dan sabuk hijau dengan berbagai tanaman tahan api.
Berdasarkan interpretasi Landsat Image OLI (Operational Land Imager) Band 6.5.4 Path /
Row 120/60 Liputan Juli Tahun 2015 dan groundcheck bahwa tutupan lahan PT PALJ
didominasi oleh kebun campuran; Selain itu juga ditemukan semak tua, hutan lahan kering
sekunder dan semak belukar tua. Penutupan lahan tidak menunjukkan suatu daerah atau
ekosistem yang memiliki karakteristik sebagai sekar bakar alami yang berbentuk stratified
stand dengan kepadatan tinggi dan kelembaban dan memiliki luas wilayah yang memadai.
Jadi di PT PALJ tidak mengandung HCV 4.3.
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3.5.
NKT 5. Tempat dan sumberdaya yang mendasar untuk memenuhi kebutuhan
dasar penduduk setempat atau masyarakat adat (misalnya untuk mata pencaharian,
kesehatan, gizi, air), yang teridentifikasi melalui keterlibatan dengan penduduk atau
masyarakat adat tersebut
Masyarakat yang menjadi lokasi studi pada umumnya tinggal di sekitar areal kebun PT
Palma Agro Lestari Jaya (PT PALJ). Wilayah kajian studi NKT 5 di areal PT PALJ meliputi
Kecamatan Ketungau Tengah yang meliputi Desa Wirayuda, Swadaya, Marga Hayu, Wana
Bhakti, Senangan Kecil dan Desa Mungguk Gelombang. Komunitas yang bermukim di desadesa tersebut didominasi oleh Suku Dayak Ketungau dan Dayak Iban. Adapun suku lainnya
adalah Melayu, Jawa, Cina, Padang, Flores, Sebaru, Lebang, Mualang dan sebagainya.
Secara umum, warga desa sekitar areal kebun PT PALJ memiliki karakteristik yang mirip
dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok. Pemanfaatan areal di sekitar konsesi terutama untuk
pertanian padi ladang, berkebun karet dan sahang, hortikultura, palawija, pemanfaatan
sumber air bersih, pemanfaatan kayu bahan rumah dan ranting kayu/arang untuk bahan bakar
memasak. Analisis terhadap kebutuhan dasar, seperti pangan (karbohidrat, protein dan
buah/sayuran), air, sandang dan papan, kayu bakar, obat-obatan, pakan ternak dan
pendapatan uang tunai, dilakukan dengan menentukan jenis kebutuhan yang dapat dipenuhi
dan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap areal konsesi.
Berdasarkan ketersediaan alternatif dan pemanfaatan berkelanjutan, areal yang memiliki
nilai NKT 5 di areal izin lokasi PT PALJ adalah aliran Sungai Merakai, Sungai Kemawil,
Sungai Bedau, Sungai Sekalau, Sungai Sengarak, Sungai Jiram, Sungai Semansar, Sungai
Penian dan Sungai Antu. Air sungai bagi penduduk desa sekitar PT PALJ adalah satusatunya sumber air yang banyak digunakan untuk kebutuhan air minum, memasak dan MCK
serta untuk keperluan memancing. Selain itu, di kiri-kanan sungai juga banyak digunakan
oleh masyarakat untuk pengambilan bahan baku kerajinan seperti daun kelinsau, daun
tanduk, daun senggang dan rotan, untuk memenuhi kebutuhan uang tunai. Kegiatan lain
adalah berladang, berkebun, guna pemenuhan kebutuhan karbohidrat, pemenuhan protein
dan pemenuhan kebutuhan kayu papan rumah/perahu, karena itu harus terus dilakukan upaya
pelestarian dan meminimalisir kerusakan sempadan dan pencemaran air sungai tersebut.
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa di areal izin lokasi PT PALJ
terdapat areal NKT 5. Lokasi areal NKT 5 disajikan pada Gambar 4.11.
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Gambar 4.11. Peta Lokasi dan Sebaran Areal NKT 5 di Areal Izin Lokasi PT PALJ

4.3.6. NKT 6. Tempat, sumberdaya, habitat dan lanskap yang memiliki nilai penting
budaya, arkeologis, atau historis secara global atau nasional, atau nilai budaya,
ekonomi atau religi/suci yang sangat penting bagi penduduk setempat atau
masyarakat adat, yang teridentifikasi melalui keterlibatan dengan penduduk
atau masyarakat adat tersebut
Suku asli yang berada pada desa-desa sekitar PT PALJ adalah Suku Dayak Ketungau dan
Dayak Iban. Adapun suku lainnya adalah Banjar, Bugis, Jawa, Flores, Cina dan sebagainya.
Suku Dayak Ketungau dan Dayak Iban masih memiliki ritual adat, seperti upacara adat yang
masih kental adalah upacara gawai adat yaitu upacara yang dilaksanakan selepas panen
(syukuran).
Selain itu, kegiatan adat yang masih langgeng dilaksanakan adalah kegiatan adat seperti
upacara perkawinan, kelahiran, kematian, serta upacara “sumpah adat”, “begelak”, adat
temuni, mudas dan sebagainya yang dilaksanakan setiap tahunnya. Sumpah adat
(istilahnya=bersih kampung) yaitu upacara dilakukan jika ada kejadian-kejadian atau
kejahatan tertentu yag menimpa desa. Selain itu, upacara sumpah adat dilakukan karena ada
warga yang melanggar sumpah adat atau menggunakan ilmu hitam untuk kejahatan tertentu.
Dalam rangka identifikasi kawasan yang memiliki NKT 6 sesuai dengan indikator tersebut,
telah dilakukan observasi, FGD atau wawancara terstruktur, wawancara mendalam dengan
melibatkan partisipasi dari tokoh-tokoh masyarakat di setiap desa sekitar areal konsesi.
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Zonasi berdasarkan aturan budaya
Di dalam areal izin lokasi PT PALJ, terdapat zonasi yang dibuat berdasarkan peraturan adat
setempat, terdiri dari: tembawang, bukit dan pohon madu (Coompassia sp). Areal zonasi
budaya ini terletak di Bukit Kedang (Bukit Kedang) dan badan sungai di dalam area izin PT
PALJ. Beberapa jenis tumbuhan seperti Manggeris / Kempas (Coompassia sp), Pohon Aray,
Pohon Kayu Ampar Dagak dan Kayu Marubi masih dianggap sakral bagi masyarakat.
Keberadaan pohon-pohon ini terkonsentrasi di Bukit Kedang Kepala.
Distribusi situs arkeologi
Di dalam areal izin lokasi PT PALJ ditemukan lokasi yang termasuk dalam kategori
distribusi situs arkeologi yaitu Batu Guna, Lokasi Batu Guna di Rumah Betang / Rumah
Panjang (rumah adat Dayak) yang berada di dalam area perizinan. Sampai saat ini, Batu
tersebut masih dianggap memiliki nilai keramat dan dipercaya masyarakat sebagai simbol
atau peringatan kepada masyarakat bahwa akan ada sesuatu yang tidak diinginkan, makam
Seplay suci (kuburan keramat Seplay), makam Tabalabi suci (kuburan keramat Tabalabi ),
Kuburan suci Sungai Ming (makam keramat Sungai Ming) dan kuburan suci Lulung Ayau
(makam keramat Lulung Ayau).
Berdasarkan distribusi Situs Warisan Dunia UNESCO di Indonesia, pulau Kalimantan tidak
ditemukan lokasi atai areal yang termasuk dalam situs Warisan Dunia. Dengan demikian, PT
PALJ dan sekitarnya tidak mengandung status Situs Warisan Dunia di Indonesia.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa di wilayah PT Palma Agro Lestari
Jaya (PT PALJ) terdapar areal yang mengandung NKT 6. Lokasi semua wilayah NKT 6,
disajikan pada Gambar 4.12.

Gambar 4.12. Peta Lokasi dan Sebaran Areal NKT 6 di Areal Izin Lokasi PT PALJ
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4.3.

Pengelolaan dan Pemantauan NKT

Areal NKT yang ditemukan di areal izin lokasi PT PALJ adalah saling tumpang tindih
(overlapping), artinya satu areal NKT terdiri dari lebih dari satu NKT. Luas total areal NKT
di areal izin PT PALJ seluas 3.207,50 Ha atau sebesar ± 23,0 % dari luas izin lokasi
13.900,00 Ha, dengan rincian: sempadan sungai seluas 675,64 Ha, Bukit seluas 451,44 Ha,
Bufferzone HL Gn Kehuma seluas 298,58 Ha, areal berhutan seluas 191,54 Ha, Areal
dengan potensi erosi Berat-Sangat Berat seluas 1.555,28 dan Areal Terkait dengan Situs
Budaya, seluas 35,02 Ha. Guna meningkatkan efektifitas pengelolaan, PT PALJ menetapkan
areal pengelolaan NKT (Kawasan Pengelolaan Nilai Konservasi Tinggi-KPNKT) yang
terkonsentrasi di 3 (tiga) lokasi yaitu 1). areal hutan berhutan, seluas 1.002,24 Ha, 2)
perbukitan Kendang seluas 1.461,17 Ha dan 3). areal buffer zone HL Kehuma seluas 666,64
Ha, seperti yang disajikan pada Tabel 4.2. Distribusi areal NKT didalam areal izin lokasi PT
PALJ disajikan pada Gambar 4.13.
Tabel 4.3. Total Areal NKT dan Kawasan Pengelolaan NKT di Areal Izin Lokasi PT PALJ
No.

Lokasi

NKT

Areal NKT

KPNKT

1

Sungai dan Sempadannya

NKT 1, NKT 2, NKT 4 dan NKT 5

675,64

675,64

2

Bukit Kendang

NKT 1, NKT 4, NKT 5 dan NKT 6

451,44

1.461,17

3

Buferzone HL Gunung
Kehuma

NKT 1, NKT 2, NKT 4 dan NKT 5

298,58

666,64

4

Areal Berhutan Divisi 1, 2
dan 3

NKT 1, NKT 2, NKT 3 dan NKT 6

191,54

1.002,24

5

Potensial Erosi BeratSangat Berat

NKT 4, NKT 5 dan NKT 6

6

Sebaran Areal Budaya

NKT 6

Total Area NKT
Luas Izin Lokasi PT PALJ
Prosentasi Areal NKT Terhadap Luas Izin Lokasi

1.555,28
35,02
3.207,50
13.900,00
23,00%

35,02
3.840,71
13.900,00
27,63%
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Gambar 4.13. Peta Sebaran Areal NKT di Areal Izin PT PALJ
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Tabel 4.3.

Rekomendasi Pengelolaan dan Pemantauan Areal NKT di Izin Lokasi PT PALJ

NKT

1

Ancaman

•

•
•
•

•
•

•
•

•

Pembukaan
lahan
(land
clearing)
melalui/melampaui
areal
NKT
akan
menyebabkan
fragmentasi
habitat
dan
terganggunya fungsi areal NKT.
Pembangunan jalan yang menyebabkan akses
menuju areal NKT mudah, sehingga areal NKT
menjadi rawan terhadap gangguan.
Penurunan kualitas air sungai akibat pembukaan
lahan
Penanaman jenis tanaman eksotik dan/atau
invasif, sehingga
dapat menyebar dan
menginvasi areal NKT yang pada akhirnya dapat
merusak habitat bagi tumbuhan dan satwaliar
Pembangunan jalan lintas negara (kebijakan
pembangunan daerah/nasional).
Terjadinya kegiatan penebangan liar
dan
perambahan kawasan (pembukaan lahan dan
ladang secara liar) sebagai akibat belum adanya
pengakuan dari pihak-pihak terkait tentang batas
dan keberadaan areal NKT dan kurangnya
pemahaman masyarakat tentang pentingnya
pelestarian habitat tumbuhan dan satwaliar.
Konflik antara karyawan, masyarakat dengan
orang utan
Perburuan orang utan dan satwaliar lainnya yang
statusnya dilindungi, terancam, langka dan
endmik, karena dianggap berpotensi sebagai
hama.
Adanya konversi hutan sebagai akibat perubahan
RTRWP
atau
RTRWK
yang
tidak
mempertimbangkan keberadaan areal NKT,

Rekomendasi Pengelolaan

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Melakukan penandaan batas dan pemeliharaan tanda batas
areal sempadan sungai (lebar sempadan 15 – 50 m), hutan
sekunder yang tersisa dan bufferzone HL Gunung Kehuma.
Melakukan patrol secara rutin diareal-areal NKT yang
sudah ditetapkan.
Sosialisasi arti penting NKT secara internal dan eksternal.
Pemasangan papan nama NKT dan papan larangan untuk
kegiatan yang berpotensi mengganggu areal NKT
Melakukan pencegahan, perlindungan, dan penanggulangan
gangguan-gangguan terhadap areal pengelolaan NKT
(perburuan satwaliar, illegal logging dan penambangan
emas tanpa izin) melalui kegiatan : pemasangan dan
pemeliharaan tanda NKT di jalur akses strategis.
Melakukan survei detail lebih lanjut untuk memastikan
status populasi dan keberadaan spesies NKT1, khususnya
Orang Utan, bekerjasama dengan BKSDA, Masyarakat, dan
LSM yang bergerak dalam pelestarian orang utan.
Melakukan sosialisasi dan kampanye penyadartahuan
mengenai pelestarian Orang Utan dan satwaliar lain yang
statusnya dilindungi, terancam, endemic dan hampir punah
kepada karyawan dan masyarakat baik secara langsung
maupun melalui berbagai media seperti leaflet, poster dan
papan-papan larangan.
Membangun SOP Penyelamatan Orang Utan dan juga
satwaliar lain yang statusnya dilindungi, terancam, hampir
punah dan endemic.
Membentuk Satuan Tugas Penanganan Konflik Manusia
dengan Orang Utan.
Membangun kemitraan antar perusahaan yang berbatasan
untuk menetapkan koridor orang utan dan system
peringatan dini terhadap keberadaan orang utan.

Rekomendasi Pemantauan

•
•

•

•

•
•
•

•
•

Melakukan pemantauan tahunan populasi
spesies NKT1 di Areal Pengelolaan NKT.
Mengembangkan sistem pemantauan rutin
untuk memastikan bahwa kegiatan perburuan
dan penambangan emas tanpa izin dapat
diminimalisir.
Melakukan pemantauan secara periodik
terhadap efektivitas kegiatan pencegahan,
perlindungan dan penanggulangan terhadap
gangguan-gangguan di areal pengelolaan
NKT yang telah dilakukan.
Melakukan pemantauan intensitas gangguan
terhadapi sempadan sungai dan areal
perbukitan yang di dalamnya terdapat mata
air secara periodik, termasuk di dalamnya
perburuan liar.
Melakukan pemantauan berkala terhadap
areal-areal yang potensial menjadi habitat
Orang Utan.
Melakukan inventarisasi dan pemantauan
terhadap pohon-pohon yang berperan sebagai
sumber pakan bagi orang utan.
Melakukan pemantauan berkala terhadap
program sosialisasi dan kampanye pelestarian
orang utan dan satwaliar lain yang statusnya
dilindungi, terancam, endemic dan hampir
punah kepada karyawan dan masyarakat
melalui wawancara, FGD.
Memantau efektivitas implementasi SOP
Penyelamatan Orang Utan.
Melakukan patroli bersama terhadap areal-
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NKT

Ancaman

•
•

•

Rekomendasi Pengelolaan

sehingga akan menghilangkan keberadaan •
habitat bagi tumbuhan dan satwaliar.
Kebakaran hutan dan lahan yang dapat merusak
habitat bagi tumbuhan dan satwaliar.
Penambangan emas tanpa izin oleh masyarakat •
yang mengakibatkan kerusakan sempadan
sungai,
meningkatnya
sedimentasi,
dan
menurunnya kualitas air sungai
Lemahnya penegakan hukum.
•
•

•

•
•

2

•

•

Pembukaan
lahan
(land
clearing)
melalui/melampaui
areal
NKT
akan
menyebabkan
fragmentasi
habitat
dan
terganggunya fungsi areal NKT.
Pembangunan jalan dan sarana lainnya yang
melalui/melampaui
areal
NKT
akan
menyebabkan fragmentasi dan kerusakan habitat

•
•
•
•

Melakukan rehabilitasi dan restorasi areal sempadan sungai,
bufferzone HL Gunung Kehuma dan areal NKT lain yang
berperan sebagai koridor dengan jenis-jenis tumbuhan
setempat seperti jenis-jenis Meranti, Durian dan lain-lain.
Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait
dalam rangka mengurangi perburuan liar dan penambangan
emas tanpa izin di dalam areal konsesi, serta penegakan
hukum secara efektif.
Penyediaan sarana dan prasarana patrol dan pencegahan
kebakaran lahan.
Pelatihan staf UM terkait dengan (1) pencegahan dan
penanggulangan pembalakan liar, perambahan kawasan,
spesies eksotik dan/atau invasif, serta kebakaran hutan dan
lahan dan (2) penyuluhan kepada masyarakat.
Perbaikan/penyempurnaan SOP (SOP pencegahan dan
penanggulangan spesies eksotik dan invasif, SOP
Pembukaan Lahan (Land Clearing), SOP Pemeliharaan
tanaman sawit, SOP pemanenan dan pengangkutan buah
sawit, SOP pembangunan jalan dan sarana lainnya, SOP
perlindungan hutan, dan SOP penyuluhan).
Peningkatan kapasitas staf pengelola melalui training.
Melakukan koordinasi dengan perusahaan yang berada
disekitarnya, yaitu PT Makmur Jaya Malindo, PT Kiara
Sawit Abadi dan PT. Finantara Intiga serta Dinas
Kehutanan dalam pengelolaan areal NKT yang saling
berhubungan.
Melakukan patrol secara rutin diareal-areal NKT yang
sudah ditetapkan.
Sosialisasi arti penting NKT secara internal dan eksternal.
Pemasangan papan nama NKT dan papan larangan terhadap
kegiatan-kegiatan yang berpotensi menggangu areal NKT.
Melakukan pencegahan, perlindungan, dan penanggulangan

Rekomendasi Pemantauan

•

•
•
•
•

•
•
•

areal yang ditetapkan sebagai koridor orang
utan.
Melakukan pemantauan secara periodik
terhadap kegiatan rehabilitasi dan restorasi di
areal sempadan sungai dan areal perbukitan
yang di dalamnya terdapat mata air.
Melakukan pemantauan terhadap efektifitas
implementasi SOP-SOP
Pemantauan
rutin
terhadap
tingkat
pemahaman staf dan masyarakat melalui
kuisioner dan sosialisasi.
Mengaplikasikan
pemantauan
berbasis
spasial “SMART Patrol”, untuk memperoleh
hasil monitoring yang valid.
Melakukan monitoring bersama dengan
perusahaan yang berbatasan yaitu PT
Makmur Jaya Malindo, PT Kiara Sawit
Abadi dan PT. Finantara Intiga serta Dinas
Kehutanan terhadap areal NKT yang saling
berhubungan.

Melakukan pemantauan tahunan populasi
spesies NKT 2 di Areal Pengelolaan NKT.
Mengembangkan sistem pemantauan rutin
untuk memastikan bahwa kegiatan perburuan
diminimalisir.
Melakukan pemantauan secara periodik
terhadap efektivitas kegiatan pencegahan,
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3

•

bagi tumbuhan dan satwaliar serta terganggunya
fungsi areal NKT.
Pembangunan jalan yang menyebabkan akses
menuju areal NKT mudah, sehingga areal NKT
menjadi rawan terhadap gangguan.
Pembangunan jalan lintas negara (kebijakan
pembangunan daerah/nasional).
Terjadinya kegiatan penebangan liar
dan
perambahan kawasan (pembukaan lahan dan
ladang secara liar) sebagai akibat belum adanya
pengakuan dari pihak-pihak terkait tentang batas
dan keberadaan areal NKT dan kurangnya
pemahaman masyarakat tentang pentingnya
pelestarian habitat tumbuhan dan satwaliar.
Adanya konversi hutan sebagai akibat perubahan
RTRWP
atau
RTRWK
yang
tidak
mempertimbangkan keberadaan areal NKT,
sehingga akan menghilangkan keberadaan
habitat bagi tumbuhan dan satwaliar.
Kebakaran hutan dan lahan yang dapat merusak
habitat bagi tumbuhan dan satwaliar.
Lemahnya penegakan hukum.

Pembukaan
lahan
(land
clearing)
melalui/melampaui
areal
NKT
akan
menyebabkan
fragmentasi
habitat
dan
terganggunya fungsi areal NKT.

Rekomendasi Pengelolaan

gangguan-gangguan terhadap areal pengelolaan NKT
(perburuan satwaliar, illegal logging) dan penambangan
emas tanpa izin) melalui kegiatan : pemasangan dan
pemeliharaan tanda NKT di jalur akses strategis.
• Melakukan rehabilitasi dan restorasi areal sempadan sungai,
bufferzone HL Gunung Kehuma dan areal NKT lain yang
berperan sebagai koridor dengan jenis-jenis tumbuhan
setempat seperti jenis-jenis Meranti, Durian dan lain-lain.
• Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait
dalam rangka mengurangi perburuan liar, illegal logging
dan penambangan emas tanpa izin di dalam areal konsesi,
serta penegakan hukum secara efektif.
• Penyediaan sarana dan prasarana patrol dan pencegahan
kebakaran lahan.
• Pelatihan staf UM terkait dengan (1) pencegahan dan
penanggulangan pembalakan liar, perambahan kawasan,
spesies eksotik dan/atau invasif, serta kebakaran hutan dan
lahan dan (2) penyuluhan kepada masyarakat.
• Perbaikan/penyempurnaan SOP (SOP pencegahan dan
penanggulangan spesies eksotik dan invasif, SOP
Pembukaan Lahan (Land Clearing), SOP Pemeliharaan
tanaman sawit, SOP pemanenan dan pengangkutan buah
sawit, SOP pembangunan jalan dan sarana lainnya, SOP
perlindungan hutan dan SOP penyuluhan).
• Peningkatan kapasitas staf pengelola melalui training
• Melakukan koordinasi dengan perusahaan yang berada
disekitarnya, yaitu PT Makmur Jaya Malindo, PT Kiara
Sawit Abadi dan PT Finantara Intiga serta Dinas Kehutanan
dalam pengelolaan areal NKT yang saling berhubungan.
• Melakukan patrol secara rutin diareal-areal NKT yang
sudah ditetapkan.
• Sosialisasi arti penting NKT secara internal dan eksternal.
• Pemasangan papan nama NKT dan papan larangan terhadap

Rekomendasi Pemantauan

•
•
•
•
•
•

•
•

perlindungan dan penanggulangan terhadap
gangguan-gangguan di areal pengelolaan
NKT yang telah dilakukan.
Melakukan pemantauan intensitas gangguan
terhadapi areal hutan sekunder yang tersisa,
termasuk di dalamnya perburuan liar.
Melakukan pemantauan secara periodik
terhadap kegiatan rehabilitasi dan restorasi
yang berpotensi sebagai stapping stone.
Melakukan pemantauan terhadap efektifitas
implementasi SOP-SOP
Pemantauan
rutin
terhadap
tingkat
pemahaman staf dan mamsyarakat melalui
kuisioner dan sosialisasi.
Mengaplikasikan
pemantauan
berbasis
spasial “SMART Patrol”, untuk memperoleh
hasil monitoring yang valid.
Melakukan monitoring bersama dengan
perusahaan yang berbatasan yaitu PT
Makmur Jaya Malindo, PT Kiara Sawit
Abadi dan PT Finantara Intiga serta Dinas
Kehutanan terhadap areal NKT yang saling
berhubungan.

Melakukan pemantauan rutin terhadap NKT
3 di Areal Pengelolaan NKT.
Mengembangkan sistem pemantauan rutin
untuk memastikan bahwa kegiatan perburuan
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Pembangunan jalan dan sarana lainnya yang
melalui/melampaui
areal
NKT
akan
menyebabkan fragmentasi dan kerusakan habitat
bagi tumbuhan dan satwaliar serta terganggunya
fungsi areal NKT.
Pembangunan jalan yang menyebabkan akses
menuju areal NKT mudah, sehingga areal NKT
menjadi rawan terhadap gangguan.
Terjadinya kegiatan penebangan liar
dan
perambahan kawasan (pembukaan lahan dan
ladang secara liar) sebagai akibat belum adanya
pengakuan dari pihak-pihak terkait tentang batas
dan keberadaan areal NKT dan kurangnya
pemahaman masyarakat tentang pentingnya
pelestarian habitat tumbuhan dan satwaliar.
Adanya konversi hutan sebagai akibat perubahan
RTRWP
atau
RTRWK
yang
tidak
mempertimbangkan keberadaan areal NKT,
sehingga akan menghilangkan keberadaan
habitat bagi tumbuhan dan satwaliar.
Kebakaran hutan dan lahan yang dapat merusak
habitat bagi tumbuhan dan satwaliar.
Lemahnya penegakan hukum.

Rekomendasi Pengelolaan

•

•

•

•
•

•

•
•

kegiatan-kegiatan yang berpotensi menggangu areal NKT.
Melakukan pencegahan, perlindungan dan penanggulangan
gangguan-gangguan terhadap areal pengelolaan NKT
(illegal logging dan perambahan) melalui kegiatan :
pemasangan dan pemeliharaan tanda NKT di jalur akses
strategis.
Melakukan rehabilitasi dan restorasi areal sempadan
sungai, bufferzone HL Gunung Kehuma dan areal NKT
lain yang berperan sebagai koridor dengan jenis-jenis
tumbuhan setempat seperti jenis-jenis Meranti, Durian dan
lain-lain.
Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait
dalam rangka penanggulangan perambahan dan illegal
logging di dalam areal konsesi, serta penegakan hukum
secara efektif.
Penyediaan sarana dan prasarana patrol dan pencegahan
kebakaran lahan.
Pelatihan staf UM terkait dengan (1) pencegahan dan
penanggulangan pembalakan liar, perambahan kawasan,
spesies eksotik dan/atau invasif, serta kebakaran hutan dan
lahan dan (2) penyuluhan kepada masyarakat.
Perbaikan/penyempurnaan SOP (SOP pencegahan dan
penanggulangan spesies eksotik dan invasif, SOP
Pembukaan Lahan (Land Clearing), SOP Pemeliharaan
tanaman sawit, SOP pemanenan dan pengangkutan buah
sawit, SOP pembangunan jalan dan sarana lainnya, SOP
perlindungan hutan, dan SOP penyuluhan).
Peningkatan kapasitas staf pengelola melalui training
Melakukan koordinasi dengan perusahaan yang berada
disekitarnya, yaitu PT Makmur Jaya Malindo, PT Kiara
Sawit Abadi dan PT Finantara Intiga serta Dinas
Kehutanan dalam pengelolaan areal NKT yang saling
berhubungan

Rekomendasi Pemantauan

•

•

•
•
•
•
•

diminimalisir.
Melakukan pemantauan secara periodik
terhadap efektivitas kegiatan pencegahan,
perlindungan dan penanggulangan terhadap
gangguan-gangguan di areal pengelolaan
NKT yang telah dilakukan.
Melakukan pemantauan intensitas gangguan
terhadapi areal hutan sekunder yang tersisa,
termasuk di dalamnya illegal logging dan
perambahan.
Melakukan pemantauan secara periodik
terhadap kegiatan rehabilitasi dan restorasi
diareal NKT 3.
Melakukan pemantauan terhadap efektifitas
implementasi SOP-SOP
Pemantauan
rutin
terhadap
tingkat
pemahaman staf dan mamsyarakat melalui
kuisioner dan sosialisasi.
Mengaplikasikan
pemantauan
berbasis
spasial “SMART Patrol”, untuk memperoleh
hasil monitoring yang valid.
Melakukan monitoring bersama dengan
perusahaan yang berbatasan yaitu PT
Makmur Jaya Malindo, PT Kiara Sawit
Abadi dan PT Finantara Intiga serta Dinas
Kehutanan terhadap areal NKT yang saling
berhubungan.
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Pembukaan lahan (land clearing) oleh
kontraktor yang tidak terkontrol menyebabkan
kerusakan pada areal-areal yang memiliki NKT
dan pendangkalan sungai.
Potensi lolosnya bahan kimia (herbisida dan
pupuk) yang masuk ke badan-badan air yang
menyebabkan penurunan kualitas air sehingga
dapat mengganggu kehidupan biota air maupun
pemanfaatannya untuk manusia.
Penimbunan dan pembelokan aliran sungai
Masyarakat sekitar dan pekerja (karyawan)
belum
memahami
seutuhnya
mengenai
pentingnya KBKT.
Terjadinya kegiatan pembalakan liar dan
perambahan kawasan sebagai akibat kurangnya
pemahaman masyarakat tentang pentingnya
pelestarian NKT.
Kebakaran hutan dan lahan yang dapat
menyebabkan berkurangnya atau hilangnya
fungsi areal yang mengandung NKT.
Lemahnya penegakan hukum.
Kegiatan penambangan emas di Sungai
Sengarak dan Merakai yang dapat menyebabkan
menurunnya kualitas air sungai serta
pendangkalan.

Rekomendasi Pengelolaan

•

•
•
•

•

•
•

•
•

Melakukan penandaan batas dan pemeliharaan tanda batas
areal sempadan sungai (lebar sempadan 15 – 50 m) dan
bufferzone HL Lindung GN Kehuma sebagai water
catchment area.
Pemasangan papan nama NKT dan papan larangan
terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi menggangu
areal NKT.
Melakukan rehabilitas lahan terbukan disekitar jembatan
untuk mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi.
Melakukan
pencegahan
dan
penanggulangan
penambangan emas tanpa izin di NKTA melalui kegiatan :
pemasangan dan pemeliharaan tanda NKT di jalur akses
strategis, serta patroli secara rutin.
Mengaplikasikan best practices management melalui
kegiatan konservasi tanah dan air pada areal-areal yang
berbukit seperti pembuatan terasering, sediment trap dan
parit di kanan-kiri jalan.
Mengaplikasikan tanaman penutup tanah dibadan jalan dan
areal-areal berbukit untuk menekan terjadinya erosi tanah.
Mengembangkan dan menerapkan SOP penggunaan bahan
kimia dan SOP pengelolaan limbah, serta SOP pembukaan
lahan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan sarana
lainnya, serta penanaman dan pemeliharaan tanaman yang
mampu meminimalisir terjadinya erosi dan menjaga
kualitas air.
Memastikan kegiatan pembangunan jalan dan sarana
lainnya, serta pembukaan lahan sudah dilakukan secara
benar sesuai dengan SOP yang telah disusun.
Mengingat bahwa semua sempadan sungai dan areal
perbukitan saat ini telah dikuasai oleh masyarakat, maka
perlu didiskusikan lebih lanjut dengan masyarakat melalui
kegiatan FPIC untuk memperoleh persetujuannya apakah
perlu dikompensasi atau tidak.

Rekomendasi Pemantauan

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Membangun stasiun pemantauan kondisi
fisik sungai dan mata air, serta kualitas dan
kuantitas air.
Melakukan
pemantauan
bersama
masyarakat secara periodik terhadap
kondisi fisik sungai, serta kualitas dan
kuantitas air sungai dan mata air.
Melakukan pemantauan secara periodik
kegiatan penambangan emas tanpa izin
oleh masyarakat.
Melakukan pemantauan erosi secara
perodik.
Melakukan pemantauan secara periodik
terhadap perubahan tutupan lahan dan
regenerasi secara alami di areal sempadan
sungai dan areal perbukitan.
Melakukan pemantauan dan evaluasi
terhadap SOP yang diterapkan secara
periodik.
Pemantauan
rutin
terhadap
tingkat
pemahaman staf dan mamsyarakat melalui
kuisioner dan sosialisasi.
Mengaplikasikan pemantauan berbasis
spasial “SMART Patrol”, untuk memperoleh
hasil monitoring yang valid.
Melakukan monitoring bersama dengan
perusahaan yang berbatasan yaitu PT
Makmur Jaya Malindo, PT Kiara Sawit
Abadi dan PT Finantara Intiga serta Dinas
Kehutanan terhadap areal NKT yang saling
berhubungan.
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Pembangunan jalan dan sarana lainnya yang
melalui areal NKT akan menyebabkan rusak atau
terfragmennya ekosistem perairan.
Adanya potensi pencemaran bahan kimia
(herbisida dan pupuk) yang masuk ke perairan,
sehingga dapat berpengaruh terhadap kehidupan
biota perairan.
Pembuangan limbah plastik bekas pestisida
Terjadinya kegiatan pembalakan liar dan
perambahan kawasan sebagai akibat kurangnya
pemahaman masyarakat tentang pentingnya
pelestarian ekosistem perairan.
Adanya konversi hutan sebagai akibat perubahan
RTRWP
atau
RTRWK
yang
tidak
mempertimbangkan keberadaan areal NKT,
sehingga akan menyebabkan rusak atau
terfragmennya ekosistem perairan.
Kebakaran hutan dan lahan yang dapat merusak
atau terfragmennya ekosistem perairan.
Kegiatan penambangan emas di Sungai Sengarak
dan Merakai yang dapat menyebabkan
menurunnya
kualitas
air
sungai
serta

•

•
•
•

•

•

Berkoordinasi dan melakukan kerjasama dengan
masyarakat dan instansi terkait dalam rangka mencegah,
melindungi, dan menanggulangi gangguan-gangguan
terhadap sungai dan sempadannya, dan areal perbukitan,
serta penegakan hukum secara efektif.
Peningkatan kapasitas staf pengelola melalui training.
Melakukan koordinasi dengan perusahaan yang berada
disekitarnya, yaitu PT Makmur Jaya Malindo, PT Kiara
Sawit Abadi dan PT Finantara Intiga serta Dinas
Kehutanan dalam pengelolaan areal NKT yang saling
berhubungan.
Melakukan penandaan batas dan pemeliharaan tanda batas
areal sempadan sungai (lebar sempadan 15 – 50 m) secara
partisipatory. Keqiatan ini terintegrasi dengan pengelolaan
NKT 1 dan NKT 4.
Sosialisasi baik secara internal maupun eksternal mengenai
kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari perairan
sungai.
Pemasangan papan nama NKT dan papan larangan
terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi menggangu
areal NKT.
Melakukan
pencegahan
dan
penanggulangan
penambangan emas tanpa izin di NKTA melalui kegiatan :
pemasangan dan pemeliharaan tanda NKT di jalur akses
strategis, serta patroli secara rutin.
Mengembangkan dan menerapkan SOP penggunaan bahan
kimia dan SOP pengelolaan limbah, serta SOP pembukaan
lahan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan sarana
lainnya, serta penanaman dan pemeliharaan tanaman yang
mampu meminimalisir terjadinya erosi dan menjaga
kualitas air.
Diskusikan lebih lanjut dengan masyarakat melalui
kegiatan FPIC untuk memperoleh persetujuannya apakah

Rekomendasi Pemantauan

•

Melakukan pemantauan secara rutin per
enam bulan terhadap kualitas air di perairan
sungai Sungai Merakai, Sungai Kemawil,
Sungai Bedau, Sungai Sekalau, Sungai
Sengarak, Sungai Jiram, Sungai Semansar,
Sungai Penian dan Sungai Antu. Kegiatan
pemantauan terintegrasi dengan NKT 4.
• Mengembangkan dan menerapkan sistem
monitoring secara partisipatif untuk melacak
ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat
secara periodik.
• Melakukan pemantauan secara periodik
terhadap peranserta masyarakat dalam
mengurangi dampak lingkungan (misalnya :
penambangan emas tanpa izin dan
pengggunaan pupuk dan pestisida di sawah
dan kebun/lading). Kegiatan pemantauan
terintegrasi dengan NKT 4
• Melakukan pemantauan secara periodik
tentang persepsi masyarakat terhadap
kuantitas dan kualitas air sungai dan mata air.
• Mengaplikasikan pemantauan berbasis
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•
•
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•

•

•
•

pendangkalan.
Pembuangan limbah rumah tangga.
Polusi air yang bersumber dari pembuangan
limbah bahan bakar transportasi air (solar)
Pemanenan ikan dengan menggunakan racun.
Lemahnya penegakan hukum.

Pembangunan jalan dan sarana lainnya yang
melalui areal NKT akan menyebabkan rusaknya
areal yang memiliki nilai budaya.
Pembukaan lahan (land clearing) oleh
kontraktor yang tidak terkontrol.
Tertutupnya akses masyarakat terhadap lokasilokasi yang dipercaya situs budaya dan keramat
menurut masyarakat.
Terjadinya kegiatan pembalakan liar dan
perambahan kawasan sebagai akibat belum
adanya pengakuan dari pihak-pihak terkait
tentang batas dan keberadaan areal yang
memiliki nilai budaya.
Adanya konversi hutan sebagai akibat perubahan
RTRWP
atau
RTRWK
yang
tidak
mempertimbangkan keberadaan areal NKT,
sehingga akan menghilangkan keberadaan areal
yang memiliki nilai budaya.
Kebakaran hutan dan lahan yang dapat merusak
areal yang memiliki nilai budaya.
Lemahnya penegakan hukum.

Rekomendasi Pengelolaan

•

•
•

•
•

•

•
•

perlu dikompensasi atau tidak.
Berkoordinasi dan melakukan kerjasama dengan
masyarakat dan instansi terkait dalam rangka mencegah,
melindungi, dan menanggulangi gangguan-gangguan
terhadap sungai dan sempadannya serta penegakan hukum
secara efektif.
Peningkatan kapasitas staf pengelola melalui training.
Melakukan koordinasi dengan perusahaan yang berada
disekitarnya, yaitu PT Makmur Jaya Malindo, PT Kiara
Sawit Abadi dan PT Finantara Intiga serta Dinas
Kehutanan dalam pengelolaan areal NKT yang saling
berhubungan.
Penandaan batas areal NKT 6 secara partisiaptif dan secara
periodik dilakukan pemeliharaan tanda batas di lapangan
agar gangguan terhadap situs tidak terjadi.
Melibatkan anggota masyarakat pada saat kegiatan
pembukaan lahan, terutama yang letaknya berbatasan atau
berdekatan dengan areal NKT 6 untuk menghindari
gangguan terhadap situs yang ada.
Mengembangkan SOP untuk identifikasi, penandaan batas
dan pemeliharaan tanda batas di lapangan, serta
perlindungan semua situs NKT 6 bersama-sama dengan
masyarakat.
Memberikan kemudahan kepada semua masyarakat untuk
mengakses ke situs NKT 6.
Melakukan koordinasi dengan perusahaan yang berada
disekitarnya, yaitu PT Makmur Jaya Malindo, PT Kiara
Sawit Abadi dan PT Finantara Intiga serta Dinas
Kehutanan dalam pengelolaan areal NKT yang saling
berhubungan.

Rekomendasi Pemantauan

•

•
•

•
•

spasial “SMART Patrol”, untuk memperoleh
hasil monitoring yang valid.
Melakukan monitoring bersama dengan
perusahaan yang berbatasan yaitu PT
Makmur Jaya Malindo, PT Kiara Sawit
Abadi dan PT Finantara Intiga serta Dinas
Kehutanan terhadap areal NKT yang saling
berhubungan.

Mengembangkan sistem monitoring NKT 6
sederhana yang mudah dipahami oleh
masyarakat.
Perusahaan
bersama-sama
dengan
masyarakat melakukan pemantauan situs
NKT 6 secara periodik (tahunan) dan
menyusun pelaporannya.
Mengaplikasikan
pemantauan
berbasis
spasial “SMART Patrol”, untuk memperoleh
hasil monitoring yang valid
Melakukan monitoring bersama dengan
perusahaan yang berbatasan yaitu PT
Makmur Jaya Malindo, PT Kiara Sawit
Abadi dan PT Finantara Intiga serta Dinas
Kehutanan terhadap areal NKT yang saling
berhubungan
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5. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)
5.1. Ringkasan
Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk kegiatan perkebunan dan pabrik
pengolahan kelapa sawit PT. PALJ telah disusun pada tanggal 1 September 2014.
Penyusunan dokumen AMDAL tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Republik Indonesia No 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Dokumen Lingkungan Hidup.
AMDAL dilakukan di perkebunan kelapa sawit PT. PALJ berdasarkan Keputusan Bupati
Sintang No 525/945/KEP-PERTANAHAN/2013 tanggal 11 November 2013 tentang
Perubahan Atas Keputusan Bupati Sintang No 525/91/KEP- PERTANAHAN/2013 tentang
izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit PT. PALJ seluas ±13.900 ha di Kecamatan
Ketungau Tengah.
Kegiatan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit PT. PALJ direncanakan dilakukan
dalam 4 tahapan kegiatan yaitu pra-kontruksi, kontruksi, operasi dan pasca-operasi.
Berdasarkan dokumen AMDAL, rekomendasi penilaian kelayakan lingkungan adalah
a. Berdasarkan penelaahan dan evaluasi dampak penting, maka rencana kegiatan
perkebunan dan pengolahan kelapa sawit PT. PALJ adalah layak secara lingkungan.
Walaupun terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai akibat adanya kegiatan
usaha tersebut, namun dampak yang akan muncul dapat dicegah dan/atau diminimalisir
dengan melakukan upaya-upaya pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup yang
telah direkomendasikan dalam Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
(RKL-RPL).
b. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PT. PALJ diwajibkan memperhatikan hal-hal
yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup seperti :
•

Rencana usaha yang dilakukan PT. PALJ tidak akan mempengaruhi dan/atau
mengubah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

•

Pemanfaatan ruang yang akan dilakukan oleh rencana usaha atau kegiatan PT. PALJ
tidak mempengaruhi atau menimbulkan gangguan terhadap usaha atau kegiatan yang
telah berada di sekitar lokasi rencana kegiatan, termasuk gangguan terhadap tata
ruang atau kawasan lindung.

•

Buangan limbah baik emisi maupun limbah cair akibat kegiatan yang dilakukan oleh
PT. PALJ tidak melampui baku mutu yang sudah ditetapkan.

•

Tidak terganggunya nilai sosial budaya masyarakat akibat adanya kegiatan PT.
PALJ.

•

Mempertahankan keberadaan kawasan hijau disepanjang sempadan sungai, dengan
ketentuan minimal 100 meter di kiri dan kanan sungai besar serta minimal 50 meter
di kiri dan kana sungai kecil.

•

Tidak membuka lahan pada kelerengan 40% ke atas.
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6. Analisis Citra Tutupan Lahan
6.1. Areal Penting dan Definisinya
Areal penting (Area of interest/AOI) yang dikaji dalam analisis hutan SKT di PT. Palma
Agro Lestari Jaya (PT. PALJ) adalah batas izin lokasi PT. PALJ. Selanjutnya yang menjadi
areal penting lainnya untuk di kaji adalah areal sekitar ± 1 km dari batas izin lokasi PT.
PALJ. Batasan tersebut dikaji terutama dalam penentuan keberadaan area berhutan di luar
batas izin lokasi yang kemungkinan masih terhubung dengan patch hutan yang ada di dalam
areal PT. PALJ.

6.2. Deskripsi dari citra yang digunakan untuk stratifikasi
Citra utama yang digunakan untuk analisis stratifikasi tutupan hutan SKT dalam kajian ini
adalah Citra Sentinel-2B (Product Uri : S2B_MSIL1C_20180820T024539_N0206_R132_
T49NEA_20180820T072235), tanggal akusisi 20 Agustus 2018. Citra tersebut diperoleh
dari website https://sentinel.esa.int/web/sentinel/ missions/sentinel-2.
Pemilihan Citra Sentinel-2 tersebut didasarkan pada kondisi atmosfer yang terbaik dengan
kondisi tutupan awan yang kurang dari 20% khususnya pada cakupan AOI. Selain itu Citra
Sentinel-2 termasuk citra resolusi tinggi dengan swath yang lebar dan merupakan citra
Multispectral Instrument (MSI) yang memiliki 13 band spektral dimana 4 band (Band 2,
Band 3, Band 4, and Band 8) memiliki resolusi 10 m.
Citra lainnya yang digunakan sebagai pendukung citra utama untuk analisis stratifikasi
tutupan hutan SKT adalah citra Landsat 8 OLI (Product ID: LC08_L1TP_120059_
20180214_20180222_01_T1), tanggal akuisisi 14 Pebruari 2018. Citra tersebut diperoleh
dari website https://earthexplorer.usgs. gov/.

6.3. Sample dari Citra
Sample citra yang digunakan untuk analisis stratifikasi tutupan hutan SKT di areal izin PT.
PALJ disajikan pada Gambar 6.1 dan Gambar 6.2.
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Gambar 6.1. Sample Citra Sentinel-2B dan AOI wilayah kajian

Gambar 6.2. Sample Citra Landsat 8 OLI dan AOI wilayah kajian
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6.4. Metoda untuk Stratifikasi dan Software yang Digunakan
Klasifikasi tutupan lahan yang digunakan untuk analisis stratifikasi Hutan SKT di area izin
PT. PALJ adalah pendekatan berbasis obyek dan kemudian dikoreksi menggunakan
intepretasi visual. Kegiatan Proses segmentasi menjadi objek citra yang homogen diproses
menggunakan fasilitas Feature Extraction dari software ENVI 5.3 dengan algoritma edge
pada scale level 50, algoritma Full Lamda Schedule pada merger level 75, dan Texture
Kernel Size 5. Objek citra yang homogen kemudian ditetapkan ke dalam kelas-kelas hutan
SKT (Tabel 6.1) berdasarkan aturan keputusan (algoritma) kriteria spektral menggunakan
indeks vegetasi tranformasi NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) dan
pengetahuan/pertimbangan pakar. Hasil dari analisis stratifikasi hutan SKT tersebut berupa
Peta Tutupan Lahan Awal.
Pre-processing yang dilakukan menggunakan Citra Sentinel-2B dalam kajian ini adalah
komposit bands. Raw Image Information untuk kombinasi bands yang digunakan untuk
klasifikasi tutupan lahan adalah kombinasi bands 11-8-3 (Agriculture) untuk membedakan
kelas tutupan lahan dan kombinasi bands 4-3-2 (Natural Colour) untuk ketebalan biomassa
vegetasi.
Tabel 6.1. Kategori kelas tutupan lahan dalam Pendekatan SKT
Kelas
Deskripsi
Tutupan Lahan
Kategori Tutupan Lahan SKT
Hutan Kerapatan: Hutan Kerapatan Tinggi (HK1), Hutan Kerapatan
HK
Sedang (HK2), Hutan Kerapatan Sedang (HK1).
Hutan alam dengan tajuk tertutup beragam dari hutan kerapatan tinggi
sampai rendah. Data inventarisasi menunjukkan keberadaan pohon dengan
diameter >30cm dan didominasi oleh spesies klimak.
HRM
Hutan Regenerasi Muda
Belukar tua atau hutan yang terganggu dan dalam tahap regenerasi menuju
struktur aslinya. Distribusi diameter di dominasi oleh pohon dengan DBH
10-30 cm dengan frekwensi spesies pionir yang lebih tinggi dibandingkan
dengan HK.
B
Belukar
Belukar muda atau lahan yang dulunya berupa hutan tetapi telah dibuka.
Didominasi oleh belukar rendah dengan penutupan tajuk yang terbatas.
Mencakup lahan dengan rerumputan tinggi dan tumbuhan paku-pakuan dan
spesies pohon pionir yang tersebar.
Beberapa patch hutan tua juga mungkin dijumpai dalam kategori lahan ini.
LT
Lahan Terbuka
Lahan yang baru dibuka dan sebagian besar terdiri dari rerumputan atau
tanaman (crops). Sedikit tumbuhan berkayu. Termasuk area yang sedang
dalam proses pembukaan lahan oleh perusahaan.
Kategori Tutupan Lahan Non SKT
HT

Hutan Tanaman
Kawasan luas yang ditanami pohon (seperti karet, acacia)

AGRI

Perkebunan - Pertanian
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Kelas
Tutupan Lahan

MINE

SH

Lainnya

Deskripsi
Perkebunan atau pertanian skala besar atau kecil (smallholders agricultural)
yang tumpang tindih dengan wilayah konsesi.
Kawasan Pertambangan
Kawasan ini bisa dibedakan lebih lanjut antara kawasan pertambahan
legal/berizin dengan kawasan pertambangan ilegal/tidak berizin.
Petani Perkebunan Plasma dan Pemanfaatan Plasma
Kawasan ini bisa dibedakan lebih lanjut sebagai sistem hutan
tanaman/agroforestri campuran (smallholders agricultural in a
heterogeneous mix) yang memiliki peran potensial sebagai koridor satwa liar,
sistem perladangan berpindah untuk produksi pangan subsisten dll.
Badan air seperti sungai dan danau, kawasan pembangunan, pemukiman,
jalan dll.

Selanjutnya klasifikasi tutupan lahan hasil awal tersebut dikoreksi atau diklasifikasi ulang
menggunakan intepretasi visual (visual intepretation) menggunakan citra satelit yang
divalidasi oleh data dari hasil kegiatan Groundtruth berdasarkan data inventarisasi hutan
SKT yang diproses menggunakan software QGIS 2.8.1. Tabel 6.2 menunjukkan perkiraan
batas kisaran nilai stok karbon pada berbagai kelas tutupan lahan SKT. Hasil dari analisis
klasifikasi hutan SKT tersebut berupa Peta Tutupan Lahan Final.
Tabel 6.2. Perkiraan batas kisaran nilai stok karbon pada berbagai kelas tutupan lahan SKT
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Penilaian akurasi terhadap klasifikasi tutupan lahan final menggunakan Overall Accuracy
(OA) untuk akurasi keseluruhan dan Kappa Accuracy (K) untuk akurasi per-kelas dengan
membandingkan sampel tutupan lahan referensi dengan lokasi tutupan lahan ground truthing
(hasil iventarisasi hutan) melalui Contingency matrix. Formula penilaian akurasi sebagai
berikut:

6.5. Peta Kelas Vegetasi Awal
Peta kelas vegetasi awal berdasarkan hasil analisis stratifikasi Hutan SKT di area izin PT.
PALJ menggunakan Citra Satelit disajikan pada Gambar 6.3.

Gambar 6.3. Peta Kelas Vegetasi Awal Sebelum Kegiatan Survei Lapangan
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6.6. Tabel Luasan Setiap Kelas Vegetasi
Tabel 6.3. Luas tutupan lahan berdasarkan kelas potensial SKT
Kelas Tutupan Lahan
Kelas Potensial SKT :
Hutan Kerapatan Rendah (HK1)
Sub-total
Kelas Non SKT :
Belukar (B)
Lahan Terbuka (LT)
Karet Campuran (SH)
Kebun Campuran (SH)
Pertanian Campuran (AGRI)
Pemukiman (Lainnya)
Badan Air (Lainnya)
Sub-total
Total

Luas (ha)*

Persentase dari total
luasan (%)

277,92
277,92

2,00

729,79
1.664,01
1.196,98
7.651,85
2.010,14
270,21
99,58
13.622,56
13.900,48

5,25
11,97
8,61
55,05
14,46
1,94
0,72
100,00

*Luasan berdasarkan software

6.7. Ringkasan dari area-area potensial hutan SKT, berdasarkan analisis
lanjutan
Dalam HCSA Toolkit, area potensial hutan SKT berada dalam kelas Hutan Kerapatan (HK1,
HK2 dan HK3) dan kelas Hutan Regenerasi Muda (HRM). Berdasarkan Tabel 6.3, total
area seluas 277,92 ha atau 2% dari luas izin lokasi harus dipertimbangkan sebagai area
potensial hutan SKT untuk analisis lebih lanjut dalam proses analisis patch SKT.
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7. Hasil Inventarisasi Hutan
7.1. Desain Pengambilan Contoh dan Plot yang Digunakan
Jumlah plot untuk tutupan lahan hutan SKT dihitung menggunakan formula yang terdapat
dalam Toolkit HCSA modul 4. Formula tersebut adalah sebagai berikut:

N = t2 s2/E2
Keterangan:

N
t
s
E

= jumlah sampel untuk pendugaan rata-rata ± E
= nilai t dari tabel uji t Student untuk selang kepercayaan 90%.
= standar deviasi
= Galat

Dalam kajian ini, inventarisasi dilakukan untuk sampel pada 5 strata tutupan lahan yaitu
Hutan Kerapatan (HK), Belukar (B), Lahan Terbuka (LT) dan Kebun Campuran/
Agroforestry (SH) dan Karet Campuran (SH). Jumlah plot untuk kegiatan inventarisasi
dalam kajian ini disajikan dalam Tabel 7.1.
Tabel 7.1. Jumlah plot inventarisasi pada tutupan lahan hutan SKT
Kelas Tutupan
Lahan SKT
Hutan Kerapatan Rendah (HK1)
Belukar (B)
Lahan Terbuka (LT)
Kebun Campuran/Agroforestry (SH)
Karet Campuran (SH)

Estimasi
Rata-Rata
Biomassa
169
57
23
30
30

Total Plot

SD

t-0,9
atau 10%

51
12
4
8
8

1,66
1,66
1,66
1,66
1,66

Plot rencana
berdasarkan
formula
25
12
8
20
-

Plot realisasi
Di lapangan

65

125

35
25
15
30
20

Jumlah plot iventarisasi realisasi yang didapatkan oleh tim dalam penilaian SKT ini secara
keseluruhan berjumlah 125 plot. Penambahan beberapa plot dilapangan dilakukan dengan
pertimbangan untuk menguatkan analisis dan adanya penambahan kelas tutupan lahan
berupa Karet Campuran (SH).
Secara umum, plot inventarisasi diletakkan secara transek/jalur dimana setiap jalur terdapat 3
– 5 plot dengan jarak 75 m.

7.2. Peta Sebaran Titik Sampling
Sebaran plot invetarisasi pada tutupan lahan hutan SKT di lokasi kajian disajikan pada
Gambar 7.1.
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Gambar 7.1. Peta Sebaran Plot Inventarisasi di areal PT. PALJ

7.3. Anggota Tim Inventarisasi Hutan dan Tugasnya
Anggota tim invetarisasi tutupan lahan hutan SKT berikut tugasnya di lokasi kajian disajikan
pada Tabel 7.2.
Tabel 7.2. Tim inventarisasi hutan SKT di lokasi kajian
Tim Inventarisasi

Kasuma Wijaya

Kresno Dwi Santosa

Sigit Pamungkas

Peran dalam
Penilaian SKT
Ketua Tim, Remote
Sensing & GIS
Specalist
Internal Reviewer

FPIC

Hendi Kusnadi

Forest Inventory

Rahman Fero Balfas

Forest Inventory

Syirojuddin

Forest Inventory

Planning staff PT.
PALJ

Asisten pengukur

Gelar, Kualifikasi dan Pengalaman
Master Degree (M.Si), HCS Assesor, Carbon
Stock/GHG Asessor, HCV Assesor, Remote
Sensing & GIS Specialist, Forestry specialist,
HCSA Registered Practitioners
Master Degree (M.Si), HCS Assesor, HCV Leader
Assesor, Biodiversity & Social Specialist, ALS
Registered, HCSA Registered Practitioners
Master Degree (M.Si), HCV Assesor,
Communication on Agriculture and Rural
Development Specialist, and Community
Development Communication, Social practitioners
and Stakeholder Mapping, SEIA, FPIC.
Bachelor Degree (S.Hut), HCS Assesor, HCV
Assesor, and GIS Specialist
Bachelor Degree (S.Hut), HCS Assesor, HCV
Assesor, and Biodiversity Specialist
Bachelor Degree (S.Hut), HCS Assesor, HCV
Assesor, and Biodiversity Specialist
-
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Tim Inventarisasi

Peran dalam
Penilaian SKT

Gelar, Kualifikasi dan Pengalaman

Planning staff PT.
PALJ

Operator Kompas

-

Labourer from
Community

Pembuatan jalur
transek dan
pembersih plot

-

7.4. Metodologi yang Digunakan untuk Pengambilan Sampel di Lapangan
(Hutan)
Bentuk plot sampel yang digunakan pada kegiatan inventarisasi hutan di areal izin PT. PALJ
adalah dua lingkaran konsentris dari suatu titik pusat berupa Plot Besar dengan luas 500 m2
atau 0,05 ha dan Sub Plot dengan luas 100 m2 atau 0,01 ha. Layout plot inventarisasi hutan
SKT di lokasi kajian disajikan pada Gambar 7.2.

Gambar 7.2 Layout Plot Inventarisasi Hutan SKT
Pengukuran inventarisasi hanya dilakukan pada jenis tumbuhan besar, yang memiliki
diameter setinggi dada (diameter at breast/dbh) lebih dari 5 cm. Pada plot besar (500 m2),
data yang diukur adalah seluruh pohon dengan diameter > 15 cm, sedangkan pada sub plot
(100 m2), data yang diukur adalah seluruh pohon dengan diameter 5 – 14,9 cm. Pohon-pohon
yang sudah diidentifikasi jenis dan diukur diameter batangnya, kemudian dicatat dalam tally
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sheet dan diberi tanda dengan flagging tape. Metode pengukuran diameter pada berbagai
bentuk pohon disajikan pada Gambar 7.3.

Gambar 7.3 Metode Pengukuran Pada Berbagai Bentuk Pohon

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 breast high/DBH).
Setelah data DBH diperoleh beserta jumlah vegetasi dalam setiap plot, tahap selanjutnya
dilakukan perhitungan nilai batang setiap hektarnya. Persamaan yang digunakan adalah
sebagai berikut:
Batang per hektar = (jumlah pohon dalam plot)/(ukuran plot dalam satuan hektar).
Seluruh informasi DBH dari vegetasi yang diukur selanjutnya digunakan untuk menghitung
nilai stok karbon 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 allometrik untuk menduga biomassanya.
Perhitungan biomassa dalam penilaian Stok karbon di areal kajian menggunakan persamaan
Ketterings et al (2001)1, yaitu:
TDW = 0,11 x x ρ x (DBH)2.62
Keterangan:
TDW = biomassa (kg); ρ = berat jenis kayu (gr/cm3), DBH = diameter setinggi dada (cm)

Pertimbangan dalam penggunaan rumus tersebut adalah kesesuaiannya untuk digunakan
pada tipe hutan sekunder di daerah tropis. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika
menggunakan persamaan allometrik adalah berat jenis kayu. Nilai berat jenis kayu dalam
kajian ini diperoleh dari basis data kekerasan kayu yang dikeluarkan oleh Pusat Agroforestry
Dunia (World Agroforestry Centre-WAC).

1

Ketterings QM et al. 2001. Reducing Uncertainty in the Use of Allometric Biomass Equations for Predicting Above-Ground
Tree Biomass in Mixed Secondary Forests. Forest Ecology and Management 120: 199-209.
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Setelah diketahui nilai biomassanya, selanjutnya nilai stok karbon dihitung dalam satuan
ton C/ha. Persamaan umum yang digunakan dalam penghitungan stok karbon dari biomassa
diatas permukaan tanah adalah:
Massa Karbon (ton) = Biomassa x (Faktor Konversi Karbon)
Faktor konversi karbon mengestimasi komponen karbon biomassa vegetasi. Faktor ini dapat
dihasilkan untuk tipe hutan tertentu atau menggunakan nilai standar dari IPCC sebesar 0,47
(IPCC, 2006)2.
Penghitungan total stok karbon pohon (ton C/ha) pada masing-masing plot menggunakan
persamaan berikut:
Karbon Total (ton C/ha) = ∑([Karbon Pohon])/[Ukuran plot dalam hektar]

7.6. Dokumentasi Setiap Kelas Vegetasi
Hutan Kerapatan Rendah (HK1)

Belukar (B)

2

IPCC. 2006. Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. UNFCCC.
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Lahan Terbuka (LT)

Kebun Campuran (SH)

Karet Campuran (SH)

7.7. Analisis Statistik (Persamaan Alometrik, Analisis Selang Kepercayaan, dan
Justifikasi
Persamaan Alometrik yang digunakan untuk mengukur biomassa pohon adalah Kattering
(2001). Data yang digunakan untuk menghasilkan informasi nilai biomassa adalah data
diameter setinggi dada/ Diameter Breast High (dBH). Seluruh nilai biomassa dari spesies
yang ditemukan di lokasi kajian dihitung menggunakan persamaan tersebut. Selanjutnya
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nilai simpanan karbon diperoleh dari hasil konversi biomassa pohon dikalikan faktor
konversi 0,47.
Analisis statistik yang diterapkan dalam analisis SKT adalah analisis statistik deskriptive, Uji
ANOVA dan uji lanjut Scheffe simpanan karbon pada setiap kelas tutupan hutan SKT.
Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakter umum nilai rata-rata simpanan
karbon dalam selang kepercayaan 90% pada setiap kelas tutupan lahan. Sedangkan Uji
ANOVA dan uji lanjut Scheffe dilakukan untuk mengetahui nilai beda nyata simpanan
karbon dalam selang kepercayaan 90% pada setiap kelas tutupan hutan SKT. Seluruh
analisis dan uji statistik dilakukan menggunakan software SPSS versi 19.
Tabel 7.3. Uji ANOVA stok Karbon
Sumber
Model
Galat
Total

SS

DF

108.004,45
2.526,31
110.530,76

4
120
124

MS
27.001,11
21,05

F
1.282,56

F Tingkat
Kepercayaan 90%
1,99

Beda Nyata
Ya

Tabel 7.4. Uji Scheffe

Variabel
Hutan Kerapatan Rendah (HK1)
Belukar (B)
Lahan Terbuka (LT)
Karet Campuran (SH)
Kebun Campuran (SH)

Analisis Scheffe
N
Jumlah Kuadrat (SS)
35
252.842,39
25
20.021,79
15
20
30
SSE
MSE
p

143,65
12.523,67
19.435,67
2.526,31
21,05
0,10

k
N
F (p;k-1;N-k)

5
125
1,99

Perbedaan berpasangan antara rata-rata sampel
Tipe
HK1
B
LT
SH1
Hutan Kerapatan Rendah (HK1)
56,97
83,34
60,42
Belukar (B)
26,37
3,45
Lahan Terbuka (LT)
- 22,92
Karet Campuran (SH1)

Rata-Rata
84,91
27,94
1,57
24,49
24,88

SH2
60,03
3,06
-23,31
-0,38

Kebun Campuran (SH2)
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Nilai Perbandingan Scheffe
Tipe
HK1
B
LT
Hutan Kerapatan Rendah (HK1)
3,4
4,0
Belukar (B)
4,2

SH1
3,6
3,9

SH2
3,2
3,5

4,4

4,1
3,7

Lahan Terbuka (LT)
Karet Campuran (SH1)
Kebun Campuran (SH2)

Perbedaan Nyata
HK1
B

Tipe
Hutan Kerapatan Rendah (HK1)
Belukar (B)
Lahan Terbuka (LT)
Karet Campuran (SH1)
Kebun Campuran (SH2)

Ya

LT

SH1

SH2

Ya
Ya

Ya
Ya
Ya

Ya
Ya
Ya
Tidak

Tabel 7.3, menunjukkan besaran nilai F hitung (1.282,56) > F tabel (1,99), yang menyatakan bahwa
terdapat perbedaan yang signifikan untuk nilai rata-rata stok karbon pada setiap kelas
tutupan hutan SKT di areal izin PT. PALJ. Kemudian dilakukan uji lanjutan untuk
mengetahui secara lebih signifikan perbedaan nyata diantara masing-masing kelas tutupan
hutan SKT menggunakan Uji Scheffe yang disajikan pada Tabel 7.4. Hasil analisis Scheffe
menunjukkan rata-rata stok karbon antara kelas tutupan SKT pada Hutan Kerapatan Rendah
(HK1), Belukar (B), Lahan Terbuka (LT), Karet Campuran (SH) dan Kebun Campuran
(SH), masing-masing memiliki nilai yang berbeda nyata. Khusus untuk tutupan lahan
Belukar (B), Karet Campuran (SH1) dan Kebun Campuran (SH2) menunjukkan nilai ratarata stok karbon tidak berbeda nyata.

7.8. Ikhtisar Analisis Statistik dari Hasil Analisis Simpanan Karbon Setiap
Kelas Vegetasi
Ringkasan hasil perhitungan Stok Karbon Tinggi di areal izin PT. PALJ disajikan pada
Tabel 7.5.
Tabel 7.5. Hasil Perhitungan Stok Karbon Tinggi
Luas
bidang
dasar
total
(m2/ha)

Stock
Karbon
Rata-rata
(ton C)

Galat
Standar
dari Stok
Karbon
Rata-rata

Batas
Kepercayaan 90%

Jumlah
Plot

Batang/ha
rata-rata

Hutan Kerapatan Rendah (HK1)

35

1.302

872,34

84,91

0,66

Bawah
83,79

Atas
86,02

Belukar (B)

25

906

410,79

27,94

0,92

26,36

29,51

Lahan Terbuka (LT)

15

104

9,88

1,57

0,71

0,32

2,83

Karet Campuran (SH)

20

2.271

278,30

24,49

1,18

22,46

26,52

Kebun Campuran (SH)

30

1.059

392,74

24,88

1,00

23,18

26,57

Kelas Tutupan Lahan
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7.9. Hasil Inventarisasi Hutan
Tabel 7.6, menunjukkan jumlah dan sebaran jenis pohon dari hasil kegiatan inventarisasi
hutan SKT di areal izin PT. PALJ pada berbagai kelas tutupan hutan SKT. Jumlah jenis
pohon yang ditemukan di areal izin PT. PALJ adalah 67 jenis dengan total pohon sejumlah
2.165 pohon. Jenis pohon pada tutupan lahan Hutan Kerapatan Rendah (HK1) didominasi
oleh Shorea laevis Ridley sebanyak 78 pohon. Jenis pohon pada tutupan lahan Belukar (B)
didominasi oleh Macaranga triloba (Bl.) Muell. Arg. Sebanyak 63 pohon. Jenis pohon pada
tutupan Kebun Campuran (SH) dan Karet Campuran (SH) didominasi oleh Hevea
brasiliensis (Willd. ex A. Jussieu) Muell. Arg. Sebanyak masing-masing 77 dan 195 pohon.
Tabel 7.6. Sebaran jenis pada kelas tutupan lahan SKT di areal izin PT. PALJ

Jenis
Actinodaphne sp.
Aleurites moluccana (L.) Willd.
Alstonia scholaris (L.) R.Br.
Anacardium occidentale L
Anthocephalus cadamba Miq.

4

Hutan
Kerapatan
Rendah
(HK1)
7

3

11

Belukar
(B)

Lahan
Terbuka
(LT)

Castanopsis argentea (Blume)
A.DC
Dialium hydnocarpoides De Wit
Dillenia excelsa (Jack.) Gilg.
Diospyros bantamensis Koord.&
Valeton ex Bakh.
Dracontomelon mangiferum Bl.
Duabanga moluccana Blume
Durio kutejensis (Hassk.) Beccari
Durio zibethinus Murr.
Dyera lowii Hook.f.
Eugenia cerina M.R. Henderson
Eugenia sp-1.
Eugenia sp-2.
Eugenia sp-3.
Euphoria malaiensis Radlk.
Ficus benjamina L.

Karet
Campuran
(SH)

Jumlah

11
4

12
22
18
7

12

7

19

22

3

25

14
19
25
25
22

8
9
10
13
6

22
35
35
38
28
14
28

1
11
7

Artocarpus altilis (Parkinson)
Fosberg
Artocarpus anisophyllus Miq.
Artocarpus elasticus Reinw. ex Bl.
Artocarpus heterophyllus Lamk.
Artocarpus integer (Thund.) Merr.
Baccaurea dulcis Muell. Arg.
Campnosperma auriculatum Hk.f.
Canarium denticulatum Blume

Kebun
Campuran
(SH)

7

5
8

9
19

1
7

3

9

7

10

3

7

25
7

4

9

1

8
17

12
21

1

3
2
3

9

1
1

11
16

16
23

2
4

3
6

13

14
11
7
7
35

4
2
4
22

17
10
20
6

3

7-9

35
48
11
60
3
13
46
56
20
9
19

Jenis

Belukar
(B)

Ficus callosa Willd.

2

Ficus elastica Roxb. ex Hornem
Garcinia parvifolia (Miq) Miq
Glutta renghas
Hevea brasiliensis (Willd. ex A.
Jussieu) Muell. Arg.
Homalanthus populneus (Giesel.)
Pax.
Knema cinerea (Poir.) Warb.
Koompassia excelsa Taub.
Lansium domesticum Corr.
Litsea firma Hk.F.
Macaranga conifera Muell. Arg.

5

Macaranga gigantea (Reichb.f. &
Zoll.) Muell. Arg.
Macaranga pruinosa (Miq.) Muell.
Arg.
Macaranga rhizinoides Muell. Arg.
Macaranga semiglobosa J.J.
Smith.
Macaranga triloba (Bl.) Muell.
Arg.
Mangifera caesia Jack.
Mangifera indica L.
Myristica iners Blume
Nephelium cuspidatum Bl.
Nephelium lappaceum L.
Ochanostachys amentacea Mast.
Octomeles sumatrana Miq.
Palaquium gutta Burck
Parkia speciosa Hassk.
Peronema canescens Jack.
Pithecellobium jiringa (Jack)
Prain ex King.
Polyalthia glauca Boerl

Hutan
Kerapatan
Rendah
(HK1)

Lahan
Terbuka
(LT)

Kebun
Campuran
(SH)

Karet
Campuran
(SH)

2
7
18

5

12
23
2

77

195

272

2

7

16

7
2

14
8

23
2
16

17
50

19
7

14

30

72

9

63

21

1

4

13

18

5

11

8
6
5

11
17
22

3

2

1

123

1

2

3

5

15

25

14

19

118

7
20

2
12

14
32
32

1

8

2
27

16

21

19

2

18
43
19
23
27
40
10

17
11

23
10
19
36
57
46

42

5

7

Jumlah

7

1

24
19

Psidium guajava L.
Scaphium macropodum Beumee ex
K. Heyne
Shorea bracteolata Dyer
Shorea gibbosa Brandis
Shorea laevis Ridley
Shorea pinanga Scheff.
Shorea stenoptera Burck.
Tristania maingayi Duthi

8

10

18

11
1
2
7
3
7

39
6
78
37
30
8

50
7
81
44
58
15

Tristania obovata R.Br.

13

21

5

11

1
14

11

16

34

7 - 10

Jenis
Vatica rassak Bl.
Vitex pubescens Vahl.
Total

11

Hutan
Kerapatan
Rendah
(HK1)
14

11
483

6
632

Belukar
(B)

Lahan
Terbuka
(LT)

Kebun
Campuran
(SH)

Karet
Campuran
(SH)

Jumlah

3
18

28

24
604

2
428

Tabel 7.7, menunjukkan deskripsi fisik kondisi tutupan lahan dalam penilaian SKT di areal
izin PT. PALJ.
Tabel 7.7. Sebaran jenis pada kelas tutupan lahan SKT di areal izin PT. PALJ
Kelas Tutupan Hutan

Rata-rata
Nilai Karbon
(Ton C/Ha)

Hutan Kerapatan Rendah (HK1)

84,91

Belukar (B)

27,94

Lahan Terbuka (LT)

1,57

Karet Campuran (SH)

24,49

Kebun Campuran (SH)

24,88

Deskripsi fisik dari tutupan lahan, seperti campuran species,
tipe hutan (pionir, regenerasi, primer dll.), distribusi
diameter, indeks struktural, indikator kedewasaan, dll.
Masih terdapat vegetasi primer, pohon di dominasi oleh jenis
Shorea laevis Ridley, distribusi kelas diameter 15 – 29,9 cm (254
pohon), kelas diameter >30 cm (174 pohon).
Merupakan vegetasi pionir, pohon di dominasi oleh jenis
Macaranga triloba (Bl.) Muell, distribusi kelas diameter 5 –
14,9 cm (370 pohon), kelas diameter 15-29,9 cm (113 pohon).
Didominasi oleh vegetasi semak di lahan kering dengan beberapa
pohon dari jenis Eugenia SP.
Merupakan lahan budidaya masyarakat yang di dominasi oleh
tanaman karet (Hevea brasiliensis).
Merupakan lahan budidaya masyarakat (Agroforestry) yang di
dominasi oleh tanaman karet (Hevea brasiliensis) dan tanaman
buah (tree crops).

7 - 11

43
2.165

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

Gambar 8.1. Peta Kelas Vegetasi yang telah dikoreksi dengan kondisi lapangan

8-1

9. Hasil Patch Analysis
9.1. Hasil dan (Decision Tree)
Tabel 9.1. Perhitungan Patch Analysis Area Stok Karbon Tinggi
No.
Patch

Luas
Area
(Ha)

Luas Inti
(Ha)

Prioritas (Prioritas Tinggi,
Prioritas Menengah dan
Prioritas Rendah)

1

8,01

<10 ha

Prioritas Rendah

2

11,71

<10 ha

Prioritas Rendah

3

18,79

<10 ha

Prioritas Rendah

4

21,09

<10 ha

Prioritas Rendah

5

170,20

10-100 ha

6

1,39

No Core

Prioritas Rendah

7

4,43

No Core

Prioritas Rendah

8

5,02

No Core

Prioritas Rendah

9

13,51

<10 ha

Prioritas Rendah

23,78

<10 ha

Prioritas Rendah

10

Prioritas Menengah

Deskripsi dari hasil Decision Tree
Indikatif konservasi karena terkoneksi
dengan Areal NKT
Indikatif konservasi karena terkoneksi
dengan Areal NKT
Indikatif konservasi karena terkoneksi
dengan Areal NKT
Indikatif konservasi karena terkoneksi
dengan Areal NKT
Indikatif konservasi karena tumpang
tindih dengan areal NKT
Indikatif konservasi karena terkoneksi
dengan Areal NKT
Indikatif konservasi karena terkoneksi
dengan Areal NKT
Indikatif konservasi karena tumpang
tindih dengan areal NKT
Indikatif konservasi karena tumpang
tindih dengan areal NKT
Indikatif konservasi karena tumpang
tindih dengan areal NKT

9.2. Komentar Mengenai Hasil (Decision Tree)
Berdasarkan proses Decision tree Analisis Patch Hutan SKT di areal izin PT. PALJ terdapat
10 patch potensi hutan SKT, terdiri dari 1 patch hutan SKT dengan luas inti 10-100 ha (PM),
6 patch hutan SKT dengan luas <10 ha (PR) dan 3 patch hutan SKT yang tidak memiliki inti
(PR - No Core).
Areal PM ( patch no 5) dan areal PR (patch no. 10) ditandai sebagai areal Indikatif
konservasi di areal izin PT PALJ, karena keberadaannya tumpang tindih dengan areal NKT.
Areal PR (patch no 1, 2, 3, 4, 9) dengan luas inti <10 ha ditandai sebagai areal indikatif
konservasi karena terkoneksi dengan areal NKT dalam jarak 200 m. Kemudian areal PR-No
core sejumlah 3 patch ( no 6, 7, 8) juga ditandai sebagai areal indikatif konservasi karena
terkoneksi dengan areal NKT dalam jarak 200 m.
Dari luas total areal potensi Hutan SKT (277,92 ha) di areal izin PT PALJ, seluruhnya areal
yang ditandai sebagai areal Indikatif Konservasi.
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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
indikatif dirancang untuk mengintegrasikan konservasi areal NKT dan SKT dengan
mempertimbangkan aspek sosial masyarakat. 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.
Hasil pengecekan lapangan menunjukan bahwa sebagian besar area yang diidentifikasi
sebagai area SKT berada pada areal berhutan. Terbuka jalan akses ke daerah tersebut dan
jaraknya yang tidak relatif jauh dari pemukiman dan jalan menyebabkan daerah tersebut
memiliki resiko tinggi dari kegiatan pembukaan lahan oleh masyarakat.

10.2.

Peta Draft SKT Final

Dari keseluruhan hasil analis ditetapkan areal yang akan menjadi arel konservasi terpadu di
areal izin PT. PALJ. Kawasan konservasi tersebut mencakup areal NKT dan SKT. Luas
areal konservasi secara keseluruhan adalah 3.272,92 ha atau sebesar 24% dari keseluruhan
luas areal izin PT. PALJ (±13.900 ha). Usulan areal konservasi terpadu di areal izin PT.
PALJ disajikan pada Tabel 10.1 dan Gambar 10.1.
Tabel 10.1. Usulan areal konservasi
No
1
2
3

Usulan Area Konservasi
Areal NKT
Areal SKT di luar areal NKT
Integrasi Areal SKT dan Areal NKT
Total

Luas (Ha)
2.995,00
65,42
212,50
3.272,92
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Gambar 10.1. Peta Draft Areal Konservasi Terpadu di areal izin PT. PALJ

10.3. Ikhtisar Kegiatan Pengelolaan Dan Pemantauan Konservasi Hutan
Untuk Dimasukkan Dalam Rencana Konservasi Dan Pengembangan
(Penggunaan Lahan)
Kegiatan pengelolaan dan pemantauan konservasi hutan yang akan dimasukan ke dalam
rencana konservasi dan pengembangan lahan akan mempertimbangkan aspek sosial, NKT
dan SKT yang telah terindentifikasi yang meliputi:
1. Area yang teridentifikasi sebagai NKT dan SKT untuk dikeluarkan dari rencana
pengembangan lahan, ditetapkan menjadi No-Go area dan diinformasikan kepada para
stakeholder terkait.
2. Pada skala landskap, pengelolaan kawasan lindung perlu diperkuat, seperti peningkatan
kesadaran bersama masyarakat setempat untuk menghentikan penebangan, perburuan
dan pembakaran di kawasan konservasi. Manajemen PT. PALJ perlu mengembangkan
program Masyarakat Bebas Api. Program ini dapat juga dikembangkan / diperluas pada
areal konservasi dan sekitarnya.
3. Pengelolaan berupa perlindungan areal kecil hutan SKT di luar konsesi, manajemen
PT.PALJ perlu bekerja sama dengan beberapa pihak terkait, seperti Pihak Dinas
Kehutanan Provinsi untuk areal hutan di kawasan hutan lindung yang ada di bagian utara
PT. PALJ. Kemudian pihak IUPHHK PT. Finantara Intiga untuk areal kecil hutan yang
ada di bagian Timur PT. PALJ dan pihak PT. Makmur Jaya Malindo untuk areal kecil
hutan yang ada di bagian Barat PT. PALJ.
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4. Sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat sekitar mengenai batas-batas areal NKTSKT, fungsi penting NKT-SKT, serta melakukan pengelolaaan dan pemantauan secara
partisipatif.
5. Pengembangan upaya kolaborasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam rangka
pelestarian dan perlindungan areal Konservasi termasuk areal SKT-NKT di dalam
konsesi dan pada tatanan lanskap.
6. Pengembangan program pengelolaan dan pemantauan yang meliputi :
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪

Penetapan areal SKT
Penandaan areal NKT dan SKT
Pemasangan plang informasi area SKT
Pembuatan plot untuk monitoring SKT
Indentifikasi ancaman terhadap area NKT-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 NKT-SKT yang
terlah terganggu.
Peningkatan kapasitas manajemen tim dalam melindungi areal konservasi.
Bekerjasama dengan BKSDA untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat
mengenai peraturan perundangan terkait konservasi, seperti larangan berburu
(senapan, racun, jebakan), membakar lahan, menebang pohon diarea konservasi dan
lain-lain.

Integrasi semua kawasan konservasi pada tahap ini dilakukan di wilayah SKT dan NKT.
Untuk mempertahankan nilai konservasi yang ada di areal izin PT. PALJ, perusahaan telah
mengeluarkan area NKT dari rencana pembangunan kelapa sawit. Hasil dari penilaian SKT
juga akan dikeluarkan dari rencana pembangunan kelapa sawit dan ditetapkan menjadi area
konservasi, serta dikelola secara bersama-sama dengan para stakeholder terkait.

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

▪

Perlu dilakukan verifikasi dan konsultasi publik hasil penilaian SKT bersama
masyarakat di masing-masing desa, sehingga dapat dilakukan penyusunan
Penggunaan Lahan secara komprehensif (ICLUP) yang akan diakui dan disetujui
oleh masyarakat.
Melakukan penataan batas areal SKT bersama dengan masyarakat
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▪

▪

Sosialisasi rencana pengelolaan dan pemantauan areal SKT kepada masyarakat dan
mengembangkan mekanisme pengaduan untuk menyelesaikan konflik terkait dengan
areal SKT.
Perusahaan perlu menyusun strategi potensial untuk menyediakan insentif dan
manfaat bagi masyarakat dengan membantu melindungi dan mengelola areal SKT.
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Lampiran
Lampiran 1.

Prosedur Kegiatan FPIC

Kegiatan FPIC dilakukan dalam 4 tahapan, yaitu: tahap persiapan, tahap kegiatan lapangan, tahap analisis dan
intepretasi serta dan tahap penyusunan laporan.

A. Tahap Persiapan dilakukan melalui desk study. Kegiatan desk study dimaksudkan untuk
mengumpulkan informasi dasar dan uji cepat tuntas.
a) Data informasi dasar seperti menggali informasi data sekunder berupa:
- Kajian dan dokumen berupa: kajian dasar sosial, laporan SIA/SEIA, penilaian
penguasaan lahan, laporan HCV, laporan HCS, laporan LUC, RPJMDes,
Kecamatan dalam Angka, Kabupaten dalam Angka, data GRTT, dan sebagainya.
- Informasi berupa: lokasi masyarakat di dalam atau di sekitar Area of Interest
(AOI), pemetaan pemangku kepentingan, demografi, etnografi, data penguasaan
lahan, latar belakang bahasa, latar belakang budaya, kajian etno-botani, status
sosio-ekonomi, sosio-budaya, dan kebutuhan pembangunan desa.
b) Uji cepat tuntas , melaksanakan uji tuntas cepat untuk memahami proses
PADIATAPA dilakukan dengan pengungkapan penuh tentang areal konsesi
perusahaan yang diusulkan masyarakat dan pemangku kepentingan yang berpotensi
terkena dampak, dan proses untuk negosiasi dan persetujuan ke depan telah
disepakati, dan rencana konservasi yang diajukan dengan perwakilan ditunjuk
melalui proses yang adil.
B. Tahap Kegiatan Lapangan, meliputi kegiatan;
(1). Pertemuan Pembuka (Opening Meeting), kegiatan ini dimaksudkan untuk
menyampaikan tujuan kegiatan FPIC, ruang lingkup kegiatan, menyusun tim kerja
lapangan, dan menyepakati jadwal kegiatan
(2). Kunjungan lapangan, dilakukan tim melalui penggalian data yang dilakukan
melalui proses atau tahapan atau proses FPIC (Gambar L-1) yaitu;
▪ Tahap 1

: Identifikasi para pihak yang berkepentingan. Pada tahap ini perlu
dilakukan pemetaan stakeholder, siapa saja para pihak yang terkait
dan relevan dengan studi, serta keterwakilan dari lembaga-lembaga
tersebut.

▪ Tahap 2

: Persiapan komunikasi dan wawancara dengan para pihak yang
sudah diidentifikasi.

▪ Tahap 3

: Memetakan hak-hak masyarakat (pemetaan partisipatif), terkait
dengan pemanfaatan sumberdaya alam/hutan, lahan-lahan penting
yang ingin dilindungi, situs bersejarah, warisan nenek moyang dan
areal-areal penting lainnya yang sekiranya akan terkena dampak dari
pembangunan perusahaan.
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▪ Tahap 4

: Menginformasikan kepada masyarakat adat terkait dan para
pemangku kepentingan tentang informasi tersebut pada tahap 3.

▪ Tahap 5

: Proses diskusi oleh masyarakat dan membiarkan mereka
menentukan sendiri hasilnya, apakah setuju untuk dilakukan
pembangunan perusahaan atau tidak.

▪ Tahap 6

: Merangkum semua hasil dari tahap 1 – tahap 5, memverifikasi
persetujuan dari masyarakat, mengkonfirmasi ulang hasil yang sudah
disepakati.
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Gambar L-1. Alur Proses FPIC berdasarkan panduan RSPO
(3). Pertemuan Penutup (Closing Meeting), bertujuan untuk menyampaikan hasil-hasil
sementara yang berupa informasi singkat mengenai potret sosial, isu-isu sosial dan
konflik sosial agar pihak manajemen perusahaan mendapatkan substansi pokok dari
hasil identifikasi yang bersifat sementara dan dapat menindaklanjuti hal-hal penting
atau mendesak dilakukan, tidak harus menunggu hingga laporan hasil FPIC selesai.
C. Tahap Analisis dan Interpretasi, dilakukan beberapa kegiatan yang meliputi identifikasi
tanah masyarakat lokal/tanah ulayat, dan isu-isu atau konflik sosial kekinian serta tahap
penyusunan draft rancangan rekomendasi pengelolaan dan pengawasan areal konservasi
bersama masyarakat.
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D. Tahap Pelaporan, tahap penulisan laporan, terdiri dari:
▪ Penulisan Draft Laporan. Laporan disusun dengan format dan sistematika yang
dapat dipertanggungjawabkan, namun juga runtut dan sederhana, disertai sajian visual,
sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh unit manajemen perusahaan. Output dari
tahapan ini adalah Draft Laporan.
▪ Penulisan Laporan Akhir. Kegiatan ini difokuskan untuk memasukkan saran atau
masukan yang relevan dari perusahaan dan dari pihak lain yang dianggap penting
untuk dimasukkan sebagai bagian dari Laporan Akhir.
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Lampiran 2.
NO

Lokasi Plot Sampel

KELAS VEGETASI

JALUR

PLOT ID

X

Y

1
2
3
4
5

Jalur Hutan Kerapatan
Jalur Hutan Kerapatan
Jalur Hutan Kerapatan
Jalur Hutan Kerapatan
Jalur Hutan Kerapatan

20
20
20
20
20

20.1
20.2
20.3
20.4
20.5

556968
557036
557103
557171
557239

10093188
10093220
10093253
10093285
10093317

6
7
8
9
10
11

Jalur Hutan Kerapatan
Jalur Hutan Kerapatan
Jalur Hutan Kerapatan
Jalur Hutan Kerapatan
Jalur Hutan Kerapatan
Jalur Hutan Kerapatan

11
11
11
11
11
10

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
10.1

541475
541529
541583
541638
541692
555571

10087662
10087713
10087765
10087817
10087869
10084645

12
13
14
15
16
17

Jalur Hutan Kerapatan
Jalur Hutan Kerapatan
Jalur Hutan Kerapatan
Jalur Hutan Kerapatan
Jalur Hutan Kerapatan
Jalur Hutan Kerapatan

10
10
10
10
9
9

10.2
10.3
10.4
10.5
9.1
9.2

555625
555679
555733
555787
556139
556152

10084697
10084749
10084801
10084854
10085307
10085381

18
19
20
21
22
23

Jalur Hutan Kerapatan
Jalur Hutan Kerapatan
Jalur Hutan Kerapatan
Jalur Hutan Kerapatan
Jalur Hutan Kerapatan
Jalur Hutan Kerapatan

9
9
9
3
3
3

9.3
9.4
9.5
3.1
3.2
3.3

556165
556178
556191
555920
555955
555991

10085455
10085529
10085603
10086641
10086707
10086773

24
25
26
27
28
29

Jalur Hutan Kerapatan
Jalur Hutan Kerapatan
Jalur Hutan Kerapatan
Jalur Hutan Kerapatan
Jalur Hutan Kerapatan
Jalur Hutan Kerapatan

3
3
2
2
2
2

3.4
3.5
2.1
2.2
2.3
2.4

556026
556062
555426
555485
555543
555602

10086839
10086905
10087572
10087619
10087666
10087712

30
31
32
33
34
35

Jalur Hutan Kerapatan
Jalur Hutan Kerapatan
Jalur Hutan Kerapatan
Jalur Hutan Kerapatan
Jalur Hutan Kerapatan
Jalur Hutan Kerapatan

2
1
1
1
1
1

2.5
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

555660
555064
555123
555181
555240
555299

10087759
10089219
10089266
10089313
10089359
10089406

36
37
38
39
40
41

Jalur Belukar
Jalur Belukar
Jalur Belukar
Jalur Belukar
Jalur Belukar
Jalur Belukar

14
14
14
14
14
13

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
13.1

548620
548691
548761
548832
548903
543265

10092638
10092663
10092688
10092713
10092738
10083253

42

Jalur Belukar

13

13.2

543326

10083296
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NO

KELAS VEGETASI

JALUR

PLOT ID

X

Y

43
44

Jalur Belukar
Jalur Belukar

13
13

13.3
13.4

543388
543450

10083338
10083380

45
46
47
48
49
50

Jalur Belukar
Jalur Belukar
Jalur Belukar
Jalur Belukar
Jalur Belukar
Jalur Belukar

13
12
12
12
12
12

13.5
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

543512
556533
556599
556665
556731
556797

10083423
10092506
10092542
10092578
10092613
10092649

51
52
53
54
55
56

Jalur Belukar
Jalur Belukar
Jalur Belukar
Jalur Belukar
Jalur Belukar
Jalur Belukar

8
8
8
8
8
7

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
7.1

554404
554475
554545
554616
554687
550738

10091808
10091834
10091859
10091884
10091909
10092965

57
58
59
60
61
62

Jalur Belukar
Jalur Belukar
Jalur Belukar
Jalur Belukar
Jalur Lahan Terbuka
Jalur Lahan Terbuka

7
7
7
7
6
6

7.2
7.3
7.4
7.5
6.1
6.2

550812
550887
550961
551035
549160
549215

10092975
10092985
10092995
10093006
10085750
10085800

63
64
65
66
67
68

Jalur Lahan Terbuka
Jalur Lahan Terbuka
Jalur Lahan Terbuka
Jalur Lahan Terbuka
Jalur Lahan Terbuka
Jalur Lahan Terbuka

6
6
6
18
18
18

6.3
6.4
6.5
18.1
18.2
18.3

549270
549325
549381
549136
549188
549240

10085851
10085901
10085952
10087857
10087911
10087965

69
70
71
72
73
74

Jalur Lahan Terbuka
Jalur Lahan Terbuka
Jalur Lahan Terbuka
Jalur Lahan Terbuka
Jalur Lahan Terbuka
Jalur Lahan Terbuka

18
18
25
25
25
25

18.4
18.5
25.1
25.2
25.3
25.4

549292
549344
553063
553127
553190
553254

10088019
10088073
10094791
10094831
10094870
10094910

75
76
77
78
79
80

Jalur Lahan Terbuka
Jalur Karet Campuran
Jalur Karet Campuran
Jalur Karet Campuran
Jalur Karet Campuran
Jalur Karet Campuran

25
19
19
19
19
19

25.5
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5

553317
554697
554739
554780
554821
554862

10094950
10084603
10084666
10084729
10084791
10084854

81
82
83
84
85
86

Jalur Karet Campuran
Jalur Karet Campuran
Jalur Karet Campuran
Jalur Karet Campuran
Jalur Karet Campuran
Jalur Karet Campuran

17
17
17
17
17
16

17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
16.1

542453
542507
542560
542614
542667
549425

10084752
10084700
10084647
10084594
10084542
10082801
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NO

KELAS VEGETASI

JALUR

PLOT ID

X

Y

87
88

Jalur Karet Campuran
Jalur Karet Campuran

16
16

16.2
16.3

549482
549540

10082849
10082898

89
90
91
92
93
94

Jalur Karet Campuran
Jalur Karet Campuran
Jalur Karet Campuran
Jalur Karet Campuran
Jalur Karet Campuran
Jalur Karet Campuran

16
16
15
15
15
15

16.4
16.5
15.1
15.2
15.3
15.4

549597
549655
551757
551727
551696
551666

10082946
10082994
10087261
10087193
10087124
10087055

95
96
97
98
99
100

Jalur Karet Campuran
Jalur Kebun Campuran
Jalur Kebun Campuran
Jalur Kebun Campuran
Jalur Kebun Campuran
Jalur Kebun Campuran

15
24
24
24
24
24

15.5
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5

551636
554035
554101
554166
554232
554297

10086987
10085015
10084979
10084943
10084906
10084870

101
102
103
104
105
106

Jalur Kebun Campuran
Jalur Kebun Campuran
Jalur Kebun Campuran
Jalur Kebun Campuran
Jalur Kebun Campuran
Jalur Kebun Campuran

23
23
23
23
23
22

23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
22.1

545552
545606
545660
545714
545768
544239

10088077
10088129
10088181
10088233
10088285
10085045

107
108
109
110
111
112

Jalur Kebun Campuran
Jalur Kebun Campuran
Jalur Kebun Campuran
Jalur Kebun Campuran
Jalur Kebun Campuran
Jalur Kebun Campuran

22
22
22
22
21
21

22.2
22.3
22.4
22.5
21.1
21.2

544218
544198
544177
544156
550450
550512

10085117
10085189
10085261
10085333
10088987
10088947

113
114
115
116
117
118

Jalur Kebun Campuran
Jalur Kebun Campuran
Jalur Kebun Campuran
Jalur Kebun Campuran
Jalur Kebun Campuran
Jalur Kebun Campuran

21
21
21
5
5
5

21.3
21.4
21.5
5.1
5.2
5.3

550575
550638
550701
550551
550613
550675

10088906
10088865
10088824
10093780
10093822
10093864

119
120
121
122
123
124

Jalur Kebun Campuran
Jalur Kebun Campuran
Jalur Kebun Campuran
Jalur Kebun Campuran
Jalur Kebun Campuran
Jalur Kebun Campuran

5
5
4
4
4
4

5.4
5.5
4.1
4.2
4.3
4.4

550737
550799
554483
554464
554446
554427

10093906
10093948
10092624
10092697
10092770
10092842

125

Jalur Kebun Campuran

4

4.5

554408

10092915
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Lampiran 3.

Hasil Penilaian Akurasi Menggunakan Contingency Matrix

Classified Class
C1

Hutan Kerapatan Rendah (HK1)

C2

Reference Class
C1

C2

C3

C4

Ground
Truth

C5

35

-

1

-

-

35

Belukar (B)

-

25

1

-

-

25

C3

Lahan Terbuka (LT)

-

-

15

-

-

15

C4

Karet Campuran (SH)

-

20

-

-

-

20

C5

Kebun Campuran (SH)

-

-

-

-

30

30

35

45

15

-

30

125

Total Reference
Overall Accuracy

84%

Kappa Accuracy

80%

Berdasarkan hasil perhitungan uji akurasi diketahui bahwa hasil klasifikasi dari tutupan
lahan final memiliki nilai akurasi keseluruhan (Overall Accuracy) sebesar 84,5% dan akurasi
per-kelas dengan nilai Kappa Accuracy sebesar 80%.
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Lampiran 4.

Decision Tree Analysis

Analisis Patch terhadap tutupan lahan potensial SKT di areal izin PT. PALJ dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut :
Tahap 1 :
Deskripsi :

Overlay data potensial SKT, areal NKT dan Areal Indikatif
Masyarakat
Areal potensial SKT yang ada di areal izin PT. PALJ seluruhnya
berasal dari areal tutupan Hutan Kerapatan Rendah (HK1). Sedangkan
areal NKT yang digunakan adalah areal NKT yang telah diidentifikasi
pada tahun 2015. Untuk areal kebun indikatif masyarakat adalah hasil
dari kegiatan pemetaan partisipatif.
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Tahap 2 :
Deskripsi :

Mengekstrak semua kelas hutan SKT dan menggabungkan patch yang
terkoneksi secara fisik
Areal potensial hutan SKT yang ada di areal izin PT. PALJ yang di
ekstrak seluruhnya merupakan areal Hutan Kerapatan Rendah (HK1).
Terdapat 10 patch hutan SKT dengan total luas 277,92 ha.
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Tahap 3 :
Deskripsi :

Mengidentifikasi inti patch dan prioritas patch
Dari sebaran 10 patch potensi hutan SKT yang ada, di areal PT. PALJ
terdapat 1 patch hutan SKT dengan luas inti 10-100 ha (PM), 6 patch
hutan SKT dengan luas <10 ha (PR) dan 3 patch hutan SKT yang tidak
memiliki inti (PR - No Core)
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Tahap 4,5,6 :

Deskripsi :

• Mengidentifikasi patch PR dan patch PM yang menciptakan
konektivitas diantara patch PT.
• Mengidentifikasi patch PR dan patch PM yang menciptakan
konektivitas ke patch PT atau areal hutan NKT atau areal gambut
atau sempadan sungai
• Memisahkan patch PM dan patch PR
Areal PM ( patch no 5) dan areal PR (patch no. 10) ditandai sebagai
areal Indikatif konservasi di areal izin PT PALJ, karena keberadaannya
tumpang tindih dengan areal NKT. Areal PR (patch no 1, 2, 3, 4, 9)
dengan luas inti <10 ha ditandai sebagai areal indikatif konservasi
karena terkoneksi dengan areal NKT dalam jarak 200 m. Kemudian
areal PR-No core sejumlah 3 patch ( no 6, 7, 8) juga ditandai sebagai
areal indikatif konservasi karena terkoneksi dengan areal NKT dalam
jarak 200 m
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Tahap 7 :
Deskripsi :

Penilaian Resiko
Kawasan resiko di areal PT PALJ merupakan areal radius 1 km dari
jalan dan sungai besar serta areal radius 2 Km dari pemukiman yang
ada di dalam areal PT. PALJ. Hasil analisis menunjukkan tidak ada
Patch PM tersisa untuk proses tahap 7

Tahap 8 :

Tinjauan keberadaan Hutan Kerapatan Rendah, Hutan Kerapatan
Menengah atau Hutan Kerapatan Tinggi pada Patch Prioritas
Menengah
Pada tinjauan keberadaan Hutan Kerapatan Rendah, Hutan Kerapatan
Menengah atau Hutan Kerapatan Tinggi, tidak terdapat Patch PM
tersisa untuk proses tahap 8

Deskripsi :

Tahap 9 dan Pengecekan pra penilaian keanekaragaman hayati secara cepat (Pra
10:
RBA), Kajian keanekaragaman hayati secara cepat (RBA).
Deskripsi :
Hasil analisis menunjukkan tidak ada Patch PM tersisa untuk proses
tahap 9 dan 10.

Tahap 11 dan 12:

Integrasi dan Perencanaan Konservasi: Integrasi areal NKT dengan
areal hutan SKT, peta konservasi yang diusulkan
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