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1.

Deskripsi Kegiatan

1.1 Lokasi dan Ukuran Area Kajian
Penilaian Stok Karbon Tinggi dilakukan di areal perkebunan kelapa sawit PT. PT. United Agro Indonesia (PT. UAI)
seluas 6.723,55 ha. Secara administrasi, areal perkebunan kelapa sawit PT. UAI berada di Kecamatan Dadahup,
Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis terletak pada 114°34'48,73" BT - 114°45'22,39"
BT dan 2°27'37,86"LS - 2°41'33,69"LS. Lokasi areal izin PT. UAI dalam peta Indonesia disajikan pada Gambar 1.1,
dan lokasi areal izin PT. UAI dalam peta Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada Gambar 1.2.

Gambar 1.1. Peta lokasi areal izin PT. UAI dalam Peta Indonesia
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Gambar 1.2. Peta lokasi areal izin PT. UAI dalam Peta Provinsi Kalimantan Tengah

1.2 Gambaran Tentang Areal Perkebunan yang Diusulkan
PT. UAI di dalam operasionalnya telah memperoleh izin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor
356/ADMINSDA Tahun 2012 Tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. United Agro
Indonesia Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan
Tengah dengan Luas 4.000 ha dengan 20% lahan untuk kebun plasma. Surat Bupati Kapuas Nomor :
525.26/1862/Admin.SDA.2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.
UAI di Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dengan luas 2.723,55 ha.
Adapun informasi yang berkaitan dengan kepemilikan lahan adalah:
Nama Perusahaan

:

PT. United Agro Indonesia (PT. UAI)

Alamat Perusahaan

:

Desa Dadahup, Sumber Makmur Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas Propinsi
Kalimantan Tengah

Bentuk Badan Hukum

:

Perseroan Terbatas

Jenis Usaha

:

Perdagangan Hasil Perkebunan (Kelapa Sawit)

Komoditi

:

Kelapa Sawit

Status Pengembangan

:

Eksisting

Susunan Pengurus

:

Direktur

: Tn. Chong Seet Fei

Pimpinan Kebun

: Tn. Voo Min Kong
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Surat Keterangan
Domisili Perusahaan
(SKDP)

:

No. 136/1/824.1/13 (Tanggal 13 Maret 2013)

Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)

:

09.01.1.46.51058 (berlaku s/d Tanggal 16 Februari 2019) (Jakarta, 24 Juni 2015)

Pembangunan perkebunan kelapa sawit PT UAI 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 pembangunan perkebunan kelapa sawit. Dokumen ANDAL beserta RKL dan
RPL-nya telah disusun tahun 2014 untuk memperoleh aspek legalitas lingkungan dari pemerintah.
PT. UAI merupakan unit pengelola di bawah PT. Genting Plantations Nusantara yang merupakan anggota RSPO
(members of RSPO) sejak tahun 2006. PT. UAI 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 UAI dapat diakses melalui jalan darat lan darat dari Banjarmasin. Rute yang dilewati yaitu dari
Banjarmasin – Kuala Kapuas - areal izin PT. UAI, dengan menggunakan kendaraan roda empat dengan waktu
tempuh kurang lebih selama 3,5 - 4 jam. Kondisi jalan dari Banjarmasin menuju Kuala Kapuas berupa jalan
beraspal, sedangkan dari Kuala Kapuas menuju areal izin PT. UAI berupa jalan aspal dan jalan tanah.

1.3 Deskripsi Lanskap di Sekitarnya
Kapuas merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah yang menjadi sasaran utama proyek
Pengembangan Lahan Gambut (PLG) sejuta hektar tahun 1995 silam. Proyek ini dinyatakan gagal pada tahun 1998
karena rusaknya ekosistem dan tatanan sosial yang mengakibatkan penurunan tutupan hutan serta kebakaran
tahunan pada hutan dan lahan gambut. Kebakaran besar terjadi lagi pada tahun 2019 tepatnya di bulan September
di areal hutan lindung dan Cagar Alam serta tanaman gelam yang berada di dalam konsesi PT. UAI.
Areal konsesi PT. UAI sendiri berada di areal bekas proyek PLG tersebut, Berdasarkan peta tutupan lahan Badan
Planologi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup tahun 2017 dan didukung dengan hasil kegiatan survey
lapangan, diketahui sebagian besar areal di sekitar PT. UAI berupa kebun campuran yang didominasi oleh karet,
hutan tanaman gelam, perkebunan sawit. Tutupan hutan sekunder di lanskap termasuk Low Forest Landscape
dengan luas tutupan hutan sebesar ± 5% (berdasarkan perhitungan GIS) dari total seluruh lanskap ± 10 km dari
batas areal izin PT. UAI. Oleh karena itu, konteks lanskap hutan rendah (<30%) dipertimbangkan sesuai dengan
langkah 6 sampai 11 pada Patch Analysis serta mempertimbangkan potensi resiko tinggi untuk Patch Prioritas
Menengah karena sangat mudah diakses oleh masyarakat setempat. Sebaran tutupan lahan hutan di sekitar areal
izin PT. UAI disajikan pada Gambar 1.3.
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Gambar 1.3. Peta tutupan hutan di sekitar areal izin PT. UAI
Menurut PP 26/2008 dan PP13/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional bahwa Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
Kawasan lindung nasional terdiri atas (PP13/2017) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam pelestarian alam, cagar budaya, kawasan
lindung geologi dan kawasan lindung lainnya. Berdasarkan penetapan kawasan hutan SK.
454/MenLHK/Setjen/PLA.2.6.2016, seluruh areal izin PT. UAI merupakan Areal Penggunaan Lain (APL). Areal PT. UAI
berbatasan langsung dengan areal hutan lindung serta cagar alam Gambar 1.4. Dilihat dari batas-batasnya areal PT.
UAI sebagai berikut:
- Sebelah Utara

:

Berbatasan dengan perkebunan PT. Globalindo Agung Lestari (GAL), serta kebun/ladang
dan pemukiman masyarakat.

- Sebelah Selatan

:

berbatasan dengan SS Mangkatip, perkebunan PT. Globalindo Investasi Lestari (GIL) dan
PT. BCM, serta kebun/ladang dan pemukiman masyarakat.

- Sebelah Barat

:

berbatasan dengan SS Mangkatip, perkebunan PT. Lifere Agro Kapuas dan PT. BCM.

- Sebelah Timur

:

berbatasan dengan perkebunan PT. Globalindo Agung Lestari (GAL) dan PT. Lifere Agro
Kapuas, serta kebun/ladang dan pemukiman masyarakat.
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Gambar 1.4. Peta status kawasan dan konsesi di sekitar areal izin PT. UAI
Di dalam wilayah kajian tidak terdapat cakupan area EBA & IBA serta distribusi Orangutan. Areal EBA (Endemic Bird
Area) & IBA (Important Bird Area) terdekat dari areal sekitar PT. UAI ini terbilang cukup jauh yaitu sekitar ± 58 km
ke arah Selatan dan ± 98 km ke arah Timur. Demikian juga pada distribusi Orangutan yang diperoleh dari FORINA
Indonesia, dapat dilihat pada Gambar 1.5 bahwa areal terdekat dari distribusi Orangutan sekitar ± 18 km ke arah
Barat dan tidak memiliki patch-patch hutan yang tersisa yang dapat dijadikan sebagai koridor untuk Orangutan
tersebut. Secara lanskap kondisi areal sudah mengalami perubahan menjadi areal perladangan, perkebunan dan
pemukiman.

10

Gambar 1.5. Peta Wilayah Sebaran EBA & IBA serta Distribusi Orangutan sekitar areal izin PT. UAI
Kondisi disekitar PT. UAI terdiri dari landsistem kahayan dan gambut namun PT. UAI sendiri memiliki kebijakan yang
menyatakan bahwa tidak akan membuka atau melakukan penanaman baru di areal lahan gambut. PT. UAI juga
sudah melakukan pemetaan semi detil tanah pada tahun 2014 dan disajikan pada Gambar 1.6 di bawah. Areal
lahan perkebunan PT. UAI secara aktual tergolong lahan sesuai marginal (S3) dengan faktor pembatas adalah
rendahnya tingkat ketersediaan hara, ancaman banjir musiman dan drainase tanah yang terhambat serta potensi
ancaman pirit (saat survei tidak ditemukan secara faktual namun karakteristik tanah seperti yang ditemukan
berpotensi akan muncul oksidasi pirit). Hasil tersebut mengatakan bahwa areal lahan PT. UAI memiliki potensi
untuk dikelola untuk pengembangan tanaman kelapa sawit namun diperlukan pemecahan masalah melalui input
peningkatan kesuburan dan penurunan tingkat kemasaman tanah melalui pengapuran, pengendalian bahaya banjir
musiman dengan pembuatan tanggul serta perbaikan drainase tanah yang terhambat dengan pembuatan saluran
drainase untuk menurunkan permukaan air tanah.
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Gambar 1.6. Peta Studi Semi Detil Tanah di areal izin PT. UAI
1.3.1 Keanekaragaman Hayati
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 Orangutan (IUCN 2008). Hal ini dilakukan karena keberadaan wilayah-wilayah keanekaragaman hayati
yang tersebar dengan jarak yang relatif jauh serta untuk mengetahui kemungkinan pengaruh dampak yang terjadi
baik dampak dari luar maupun dari dalam Unit Pengelola terhadap wilayah – wilayah keanekaragaman hayati
tersebut.
Berdasarkan analisis peta areal PT UAI dan sebaran orang utan berdasarkan IUCN, dikawasan PT UAI tidak termasuk
habitat Orangutan (Gambar 1.5). Hal ini didukung dengan hasil penilaian lapang dan wawancara dengan
masyarakat, keberadaan mamalia besar Pulau Kalimantan dalam hal ini Orangutan (Pongo pygmeus) sudah tidak
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ditemukan di areal izin lokasi PT UAI. 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.
1.3.2 Kondisi Demografi Desa
Kondisi demografi desa-desa yang menjadi fokus studi pada umumnya masuk dalam kategori tidak padat kecuali
desa Dadahup. 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 1.1. Tabel 1.1,
menunjukkan bahwa jumlah penduduk di desa-desa yang menjadi lokasi studi memiliki jumlah penduduk yang
cukup dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu 13,70 jiwa per km² di desa Sumber Makmur dan
kepadatan tertinggi di desa Dadahup yaitu 255,77 jiwa per km². Desa Dadahup memiliki kepadatan yang sangat
tinggi karena merupakan desa asli yang sekaligus berfungsi sebagai wilayah ibu kota kecamatan.
Tabel 1-1. Kondisi demografi dan luas wilayah desa-desa studi
Jumlah
Jumlah penduduk
No
Desa
Rumah
Laki-laki Perempuan Total
tangga
1
Sumber Alaska
182
348
328
676
2
Sri Mulya
35
72
65
137
3
Sumber Makmur
39
78
72
150

Rasio Jenis
Kelamin

Kepadatan
penduduk

106

39,76

111

13,70

108

13,89

4

Dadahup

716

1.439

1.354

2.793

106

255,77

5

Tambak Bajai
Total

106

203

195

398

104

34,76

1.078

2.140

2.014

4.154

106

Sumber : Kecamatan Dadahup Dalam Angka 2019

Kondisi Rasio Jenis Kelamin desa di sekiat PT UAI, menurut Teori Kependudukan menunjukkan bahwa semua desa
masih dalam kondisi pertumbuhan pembangunan yang belum mencapai optimal. Dalam hal ini masih terjadi
pertumbuhan penduduk masuk ke desa yang sebagian besar merupakan penduduk berjenis kelamin laki-laki yang
berusia produktif karena pertumbuhan ekonomi yang memerlukan lebih banyak tenaga kerja laki-laki, seperti
tumbuhnya usaha di bidang perkebunan oleh perusahaan besar.
Desa di sekitar PT UAI dapat dikatakan memiliki keragaman etnis yang cukup tinggi. Hal ini karena keberadaan
perusahaan telah membuat banyak pendatang yang datang sebagai pekerja. Sebagian besar masyarakat di di desa
sekitar PT UAI adalah masyarakat Dayak. Berdasarkan agama, mayoritas adalah Islam kecuali di Desa Tambak Bajai.
Bagi perusahaan PT UAI, pemahaman terhadap agama dan kepercayaan penduduk yang bermukim di sekitar areal
menjadi sesuatu hal yang penting untuk dilakukan, karena kasus-kasus konflik antara perusahaan dan masyarakat
biasanya terjadi karena ketidaktahuan dan pelanggaran yang dilakukan perusahaan yang datang dari luar terhadap
kepercayaan lokal. Dalam pembukaan lahan sawit misalnya, ketidaktahuan tentang tempat-tempat keramat
berdasarkan agama dan kepercayaan lokal dapat menggusur tempat tersebut dan mengakibatkan munculnya
persepsi negatif pada masyarakat terhadap perusahaan.
Tabel 1-2. Kondisi agama dan suku di desa sekitar PT. UAI
Agama
Suku
No
Desa
Agama lainnya
Suku lainnya
Mayoritas
Mayoritas
1
Tambak Bajai
Kristen
Islam, Kaharingan
Dayak
Jawa, Bali
Protestan
2
Dadahup
Islam
Kristen protestan,
Dayak
Banjar, Jawa, Bali,
Kaharingan
3
Srimulya (F2)
Islam
Kristen Protestan
Sunda
Jawa, Banjar, Dayak
4
Sumber Makmur (F5) Islam
Kristen protestan, Hindu
Dayak
Bali, Jawa, Banjar
5
Sumber Alaska
Islam
Kristen Protestan
Jawa
Dayak, Banjar
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Pada umumnya infrastruktur beberapa desa masih minim, terutama kondisi jalan dan komunikasi. Kondisi jalan
yang menghubungkan antar desa adalah jalan tanah dengan kondisi rusak dan berlubang. Pada saat musim hujan
sangat licin dan membahayakan pengemudi sedangkan pada musim kemarau berdebu. Kondisi jalan yang berdebu
dapat mengakibatkan masyarakat terserang ISPA, hal ini ditunjukkan dengan ISPA menjadi penyakit terbanyak yang
diderita oleh masyarakat di Kecamatan Dadahup pada tahun 2017 dengan 3.044 kasus (31,91%) (BPS Dadahup
2019).
Selain kondisi infrastruktur, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kehidupan masyarakat seperti sarana
kesehatan dan pendidikan dapat dikatakan terbatas kecuali sarana peribadatan yang tersedia di seluruh desa.
Sarana dan parasarana penunjang yang lengkap hanya tersedia di pusat Kecamatan yaitu Dadahup. Selain sarana
dan prasarana, ketersediaan tenaga kesehatan di desa sekitar PT UAI juga dapat dikatakan masih terbatas. Secara
rinci ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan di desa-desa sekitar PT UAI tersaji pada Tabel 1-3
sampai Tabel 1-6.
Tabel 1-3. Ketersediaan sarana peribadatan di desa sekitar PT. UAI
No

Desa

Masjid

Mushalla

Gereja

Pura

1

Tambak Bajai

1

-

1

-

2

Dadahup

2

3

1

1

3

Srimulya (F2)

1

1

-

-

4

Sumber Makmur (F5)

1

1

-

-

5

Sumber Alaska

1

5

-

-

TK

SD

SMP

SMA

Sumber : Kecamatan Dadahup Dalam Angka 2019

Tabel 1-4. Ketersediaan sarana pendidikan di desa sekitar PT. UAI
No

Desa

1

Tambak Bajai

√

√

-

-

2

Dadahup

√

√

√

√

3

Srimulya (F2)

-

√

-

-

4

Sumber Makmur (F5)

-

√

-

-

5

Sumber Alaska

√

√

-

-

Sumber : Kecamatan Dadahup Dalam Angka 2019

Tabel 1-5. Ketersediaan sarana kesehatan di desa sekitar PT. UAI
Puskesmas
No
Desa
Puskesmas
pembantu

Praktek bidan

Polindes

Posyandu

1

Tambak Bajai

-

1

1

-

1

2

Dadahup

1

-

-

1

3

3

Srimulya (F2)

-

1

-

-

1

4

Sumber Makmur (F5)

-

1

-

-

1

5

Sumber Alaska

-

1

-

-

1

Sumber : Kecamatan Dadahup Dalam Angka 2019
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Tabel 1-6. Ketersediaan tenaga kesehatan di desa sekitar PT. UAI
No

Desa

Dokter

Bidan

Tenaga kesehatan lainnya

Dukun bayi

1

Tambak Bajai

-

-

-

3

2

Dadahup

1

8

29

4

3

Srimulya (F2)

1

1

1

4

Sumber Makmur (F5)

-

-

1

1

5

Sumber Alaska

-

1

1

3

Sumber : Kecamatan Dadahup Dalam Angka 2019

Gambar 1.7. Peta Administrasi Batas Desa Sekitar Areal Izin PT. UAI

1.4 Daftar Laporan/Penilaian yang Digunakan dalam Penilaian SKT
Dokumen atau laporan relevan yang digunakan di dalam menunjang analisis penilaian SKT di areal PT. UAI sebagai
berikut:
1. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan – ANDAL (2014)
2. Laporan High Conservation Value (Final Report oleh PT. Sonokeling Akreditas Nusantara, 2016)
(Satisfactory, 2020)
3. Laporan Pemetaan Tanah Semi Detail dan Kesesuaian Lahan (Final Report oleh PT. Sonokeling Akreditas
Nusantara, 2016)
4. Laporan Social Impact Assessment (Final Report oleh PT. Sonokeling Akreditas Nusantara, 2019)
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5. Laporan Free, Prior, and Informed Consent (Final Report oleh PT. Sonokeling Akreditas Nusantara, 2019)

1.5 Data Relevan yang Tersedia
Data yang digunakan dalam kajian ini terdiri dari berbagai data baik data tabulasi, data spasial dan dokumen lain
yang terkait. Tabel data relevan yang digunakan di dalam kajian ini disajikan pada tabel di bawah ini:
Tabel 1-7. Data Relevan yang digunakan pada Kajian Stok Karbon Tinggi PT. UAI
Data dan Informasi
Sekunder
Peta Sebaran Orangutan
Kalimantan
Peta EBA & IBA Kalimantan
Peta Kadastral PT. UAI
Citra Sentinel 2A 17
November 2019
Kecamatan Dalam Angka
Peta Sebaran Desa (Podes)
Peta Penunjukkan
Kawasan Hutan 2016
Peta Rupa Bumi Indonesia
Skala 1:50.000
Peta Penutupan Lahan
Tahun 2017

2.

Sumber

Peruntukan

https://www.forina.org/

Deskripsi Lokasi

http://www.birdlife.org/
PT. United Agro Indonesia

Deskripsi Lokasi
Deskripsi Lokasi

https://ers.cr.usgs.gov/

Analisis Tutupan Lahan

Pemerintah Kecamatan atau BPS
BPS Tahun 2014

Deskripsi Lokasi
Deskripsi Lokasi

SK. 454/MenLHK/Setjen/PLA.2.6.2016

Deskripsi Lokasi

Badan Informasi Geospasial Indonesia (BIG)

Deskripsi Lokasi

Badan Planologi Kehutanan dan Lingkungan Hidup
tahun 2017

Deskripsi Lokasi & Tutupan
Lahan Lanskap

Tim Penilai SKT dan Timeline

2.1 Nama dan kualifikasi
Tabel 2-1. Daftar Tim Penilai Stok Karbon Tinggi (SKT) di areal PT. UAI
Nama

Ir. Kresno Dwi Santosa, MSi

Dr. Ir. Harnios Arief, M.ScF

Kualifikasi
HCV Leader Assesor,
Biodiversity & Social
Specialist, ALS
Registered, HCSA
Registered
Practitioners
HCS Assesor, HCV
Assesor, Forestry
specialist,
Biodiversity, HCSA
Registered
Practitioners

Peran

Pengalaman di
dalam Negeri

Ketua Tim (bertanggung jawab
dalam seluruh pelaksanaan
penilaian baik di lapangan
maupun dalam proses analisis
data dan penulisan laporan)

30 years working in
Indonesia on
environmental &
Social related
projects

Internal Reviewer

20 years working in
Indonesia on
environmental dan
forestry related
projects

Berry Lira Rafiu, S.hut

HCS Assesor, HCV
Assesor, and
Biodiversity
Specialist

Forest Inventory

Dery Nurdiana, S.hut

HCS Assesor, HCV
Assesor, and

Forest Inventory, GIS Analyst

10 years working in
Indonesia on
environmental &
vegetation
assessments
10 years working in
Indonesia on
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Joko Mijiarto, S.hut, Msi

Biodiversity
Specialist, GIS
Specialist
HCV Assesor,
Community
Development
Communication,
Stakeholder
Mapping, SEIA, FPIC,
sosio economic
forestry, ecotourism,
conservation
biodiversity.

environmental &
vegetation
assessments

Social Fasilitator

6 years working in
Indonesia on
environmental &
Social related
projects

2.2 Jangka Waktu Penilaian
Kegiatan analisis simpanan karbon tinggi dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang tidak dapat terpisahkan.
Rangkaian proses-proses tersebut meliputi tahap persiapan, survei di lapangan, analisis data dan informasi, serta
penulisan laporan. Persiapan survei diisi dengan kajian desk study melalui studi literatur dari dokumen yang telah
tersedia sebelumnya yang meliputi dokumen ANDAL, HCV, Semi detail tanah, SIA, FPIC dan analisis lokasi kajian
yang meliputi pembuatan peta kerja, penyusunan titik sebaran plot sampling, sampai penyusunan jadwal dan
kegiatan selama di lapangan dan setelah di lapangan. Kegiatan survei dilakukan selama 10 hari efektif terhitung
tanggal 20 januari – 31 Januari 2020. Secara lengkap timeline pelaksanaan SKT dan kajian pendukung lainnya dapat
dilihat pada Tabel 2.2.
Tabel 2-2. Timeline Pelaksanaan Penilaian Stok Karbon Tinggi (SKT) di areal PT. UAI
Assessment

Timeline
(Survei Lapangan – Pelaporan)

Asessor

High Conservation Value

Januari 2016 - Maret 2016

PT. Sonokeling Akreditas Nusantara

Semi Detail Soil Assessment

November 2016 - Desember 2016

PT. Sonokeling Akreditas Nusantara

Social Impact Assessment

Desember 2019 - Januari 2020

PT. Sonokeling Akreditas Nusantara

FPIC Assessment

Desember 2019 - Januari 2020

PT. Sonokeling Akreditas Nusantara

High Carbon Stock Assessment

Januari 2020 - Maret 2020

PT. Anugerah Lintas Zaman

3.

Ringkasan Penilaian Dampak

3.1 Ikhtisar Penilaian Dampak Sosial
PT. UAI telah melakukan kajian dampak sosial (social impact assessment) pada tahun 2014. 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 PT. UAI dan desa-desa sekitarnya. Penilaian
dampak sosial dilakukan terhadap 5 desa yang ada di sekitar areal izin PT. UAI yaitu Desa Sumber Alaska, Desa
Dadahup, Desa Sri Mulya, Desa Sumber Makmur (F3) dan Desa Tambak Bajai.
Kegiatan pengelolaan dan pengusahaan perkebunan, termasuk perkebunan kelapa sawit, memiliki hubungan saling
mempengaruhi diantara kondisi lingkungan sosial masyarakat dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit
sebagai suatu unit usaha yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pengelolaan dan pengusahaan
perkebunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegagalan dan keberhasilan dalam pengelolaan
perkebunan sawit akan mempengaruhi perhatian dan kepedulian perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan
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sosial. Sebaliknya, kegagalan dan keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan sosial akan menentukan arah
pencapaian pengelolaan kebun sawit.
Bidang kajian yang terkena dampak pada lingkungan eksternal PT. UAI meliputi: (1) bidang infrastruktur, (2) bidang
sosial ekonomi, (3) bidang kependudukan (demografi), (4) bidang sosial budaya dan religi serta (5) bidang
kesehatan masyarakat. Adapun komponen kegiatan pada perkebunan kelapa sawit meliputi: (1) pengurusan
perizinan dan Hak Guna Usaha (HGU), (2) sosialisasi rencana kegiatan, (3) pembebasan lahan masyarakat, (4)
penerimaan tenaga kerja, (5) penataan batas dan areal kebun (landspacing), (6) pembukaan dan penyiapan lahan
(landclearing), (7) pembangunan fasilitas dan sarana prasarana, (8) pembibitan kelapa sawit, (9) penanaman Land
Cover Crop (LCC), (10) pemeliharaan tanaman dan pengendalian hama/penyakit, (11) pemanenan dan
pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS), (12) pengolahan limbah kebun, (13) perlindungan dan pengamanan areal
kebun, (14) pembinaan kebun mitra serta (15) Corporate Social Responsibility (kelola sosial).
Berdasarkan hasil penilaian dampak sosial yang dilakukan, dampak penting dari kegiatan perkebunan PT. UAI yang
berpotensi mempengaruhi lingkungan sosial masyarakat adalah dampak yang bersifat positif, berupa persepsi
positif terhadap keberadaan perusahaan, persepsi positif pada infrastruktur jalan dan jembatan, penyerapan
tenaga kerja, peningkatan pendapatan keluarga, peningkatan aktivitas ekonomi, kemudahan aksesibilitas yang
dinikmati masyarakat, program Community Development (Comdev) atau Corporate Social Responsibility (CSR)
khususnya bantuan di bidang pendidikan, bantuan sosial, dan sebagainya.
Dampak bersifat negatif dari kegiatan perkebunan kelapa sawit perusahaan yang berpotensi muncul adalah
persepsi negatif yang disebabkan kecemburuan sosial, persaingan mendapatkan kesempatan kerja, dampak
infrastruktur jalan, kurangnya fasilitas karyawan, potensi minimnya pelayanan kesehatan, potensi hilangnya
sumber matapencaharian berkebun/bertani, potensi terjadinya kerusakan ekosistem (terutama yang berupa
resapan air dan mata air), potensi pencemaran lingkungan, dan sebagainya, baik langsung maupun tidak langsung.
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.

3.2 Ikhtisar Penilaian Dampak Lingkungan
Sebagai wujud komitmen perusahaan terhadap lingkungan hidup, PT. UAI telah memiliki dokumen Analisis Dampak
Lingkungan Hidup (AMDAL) dan telah mendapatkan persetujuan kelayakan lingkungan Nomor 188.44/65/2014
tanggal 5 Februari 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa
Sawit di Kecamatan Dadahup dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/66/2014 tentang izin
lingkungan pembangunan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit.
Teknis penyusunan dokumen AMDAL tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik
Indonesia No 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan
AMDAL dimana budidaya perkebunan dengan luas ≥ 3000 ha merupakan kegiatan yang wajib AMDAL. Disamping
itu berdasarkan UU No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan setiap pelaku usaha wajib memelihara kelestarian
fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya. Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup
perusahaan perkebunan wajib membuat AMDAL atau UKL/UPL.
Dalam perkembangannnya, PT. UAI melakukan perluasan areal perkebunan, sehingga pihak perusahaan diwajibkan
melakukan perubahan izin Lingkungan melalui mekanisme Addendum AMDAL. Oleh karena itu, PT. UAI telah
mengantongi dokumen kelayakan lingkungan berupa Addendum AMDAL pada tahun 2015.
Di dalam dokumen AMDAL, disebutkan tentang prakiraan dampak penting pada setiap tahapan pembagunan, yakni
tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, tahap operasi dan tahap pasca operasi. Pada saat penyusunan dokumen ini,
maka posisi tahapan pembangunannya adalah kegiatan operasi seperti penanaman, pemanenan dan pemasaran
hasil panen.
Dari prakiraan dan evaluasi dampak, bahwa kegiatan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit PT. UAI
memiliki dampak penting yang harus dikelola dan dipantau. Walaupun terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup
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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). Dalam dokumen
AMDAL tersebut, PT. UAI telah memenuhi standar kelayakan secara lingkungan dan dapat diteruskan menjadi
usaha perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit. Adapun rekomendasi penilaian kelayakan lingkungan
berdasarkan dokumen AMDAL diantaranya a) Pengelolaan dan pemantauan kualitas air sungai untuk
meminimalkan dampak negatif dengan cara tidak mengaplikasikan pestisida pada saat hujan dan menggunakan
pupuk organic; dan b) perusahaan wajib mengadakan kawasan konservasi, khususnya di areal sempadan sungai
dan tidak melakukan penebangan di areal sekitar sungai dan memperhatikan batas areal perusahaan.

4.

Keterlibatan Masyarakat / FPIC

4.1 FPIC dipimpin oleh Perusahaan
4.1.1 Informasi Latar Belakang Sosial
Proses pembangunan perkebunan kebun kelapa sawit tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat di
sekitarnya. Keberhasilan proses pembangunan tidak dapat terjadi tanpa adanya persetujuan dan kerjasama yang
baik antara perusahaan dengan masyarakat. PT. UAI telah melakukan identifikasi terhadap desa-desa yang memiliki
keterkaitan dan berpotensi tekena dampak keberadaan perusahaan. Prioritas penetapan sampling desa yang
terkena dampak pembangunan PT. UAI didasarkan pada wilayah administrasi desa dan keterkaitan desa-desa
dengan areal izin lokasi. Prioritas pertama adalah desa-desa yang berada di dalam lokasi izin lokasi, prioritas kedua
adalah desa-desa yang terletak berbatasan dengan izin lokasi dan prioritas ketiga adalah desa-desa yang berada di
luar izin lokasi. Berdasarkan ketiga prioritas tersebut, desa yang memiliki keterkaitan atau terdampak keberadaan
PT UAI berada dilima wilayah desa, satu wilayah kecamatan, dan satu wilayah kabupaten (Tabel 4-1).
Tabel 4-1. Kondisi demografi dan luas wilayah desa-desa studi
Jumlah
Jumlah penduduk
No Desa
Rumah
Laki-laki Perempuan
tangga
1
Sumber Alaska
182
348
328
2
Sri Mulya
35
72
65
3
Sumber Makmur
39
78
72
4
Dadahup
716
1.439
1.354
5
Tambak Bajai
106
203
195
Total
1.078
2.140
2.014

Total

Rasio Jenis
Kelamin

Kepadatan
penduduk

676
137
150
2.793
398
4.154

106
111
108
106
104
106

39,76
13,70
13,89
255,77
34,76

Sumber : Kecamatan Dadahup Dalam Angka 2019

Kondisi demografi desa-desa yang menjadi fokus studi pada umumnya masuk dalam kategori tidak padat kecuali
desa Dadahup. 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 4.1. Tabel 4.1,
menunjukkan bahwa jumlah penduduk di desa-desa yang menjadi lokasi studi memiliki jumlah penduduk yang
cukup dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu 13,70 jiwa per km² di desa Sumber Makmur dan
kepadatan tertinggi di desa Dadahup yaitu 255,77 jiwa per km². Desa Dadahup memiliki kepadatan yang sangat
tinggi karena merupakan desa asli yang sekaligus berfungsi sebagai wilayah ibu kota kecamatan.
Kondisi Rasio Jenis Kelamin desa di sekiat PT UAI, menurut teori kependudukan menunjukkan bahwa semua desa
masih dalam kondisi pertumbuhan pembangunan yang belum mencapai optimal. Dalam hal ini masih terjadi
pertumbuhan penduduk masuk ke desa yang sebagian besar merupakan penduduk berjenis kelamin laki-laki yang
berusia produktif karena pertumbuhan ekonomi yang memerlukan lebih banyak tenaga kerja laki-laki, seperti
tumbuhnya usaha di bidang perkebunan oleh perusahaan besar.
Desa di sekitar PT UAI dapat dikatakan memiliki keragaman etnis yang cukup tinggi. Hal ini karena keberadaan
perusahaan telah membuat banyak pendatang yang datang sebagai pekerja. Sebagian besar masyarakat di di desa
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sekitar PT UAI adalah masyarakat Dayak. Berdasarkan agama, mayoritas adalah Islam kecuali di Desa Tambak Bajai.
Bagi perusahaan PT UAI, pemahaman terhadap agama dan kepercayaan penduduk yang bermukim di sekitar areal
menjadi sesuatu hal yang penting untuk dilakukan, karena kasus-kasus konflik antara perusahaan dan masyarakat
biasanya terjadi karena ketidaktahuan dan pelanggaran yang dilakukan perusahaan yang datang dari luar terhadap
kepercayaan lokal. Dalam pembukaan lahan sawit misalnya, ketidaktahuan tentang tempat-tempat keramat
berdasarkan agama dan kepercayaan lokal dapat menggusur tempat tersebut dan mengakibatkan munculnya
persepsi negatif pada masyarakat terhadap perusahaan.
Tabel 4-2. Kondisi agama dan suku di desa sekitar PT. UAI
Agama
No Desa
Agama lainnya
Mayoritas
1

Tambak Bajai

2
3
4
5

Dadahup
Srimulya (F2)
Sumber Makmur (F5)
Sumber Alaska

Kristen
Protestan
Islam
Islam
Islam
Islam

Suku
Mayoritas

Suku lainnya

Islam, Kaharingan

Dayak

Jawa, Bali

Kristen protestan, Kaharingan
Kristen Protestan
Kristen protestan, Hindu
Kristen Protestan

Dayak
Sunda
Dayak
Jawa

Banjar, Jawa, Bali,
Jawa, Banjar, Dayak
Bali, Jawa, Banjar
Dayak, Banjar

Pada umumnya infrastruktur beberapa desa masih minim, terutama kondisi jalan dan komunikasi. Kondisi jalan
yang menghubungkan antar desa adalah jalan tanah dengan kondisi rusak dan berlubang. Pada saat musim hujan
sangat licin dan membahayakan pengemudi sedangkan pada musim kemarau berdebu. Kondisi jalan yang berdebu
dapat mengakibatkan masyarakat terserang ISPA, hal ini ditunjukkan dengan ISPA menjadi penyakit terbanyak yang
diderita oleh masyarakat di Kecamatan Dadahup pada tahun 2017 dengan 3.044 kasus (31,91%) (BPS Dadahup
2019).
Selain kondisi infrastruktur, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kehidupan masyarakat seperti sarana
kesehatan dan pendidikan dapat dikatakan terbatas kecuali sarana peribadatan yang tersedia di seluruh desa.
Sarana dan parasarana penunjang yang lengkap hanya tersedia di pusat Kecamatan yaitu Dadahup. Selain sarana
dan prasarana, ketersediaan tenaga kesehatan di desa sekitar PT UAI juga dapat dikatakan masih terbatas. Secara
rinci ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan di desa-desa sekitar PT UAI tersaji pada Tabel 4-3
sampai Tabel 4-6.
Tabel 4-3. Ketersediaan sarana peribadatan di desa sekitar PT. UAI
No

Desa

Masjid

1
Tambak Bajai
2
Dadahup
3
Srimulya (F2)
4
Sumber Makmur (F5)
5
Sumber Alaska
Sumber : Kecamatan Dadahup Dalam Angka 2019

Mushalla

Gereja

Pura

3
1
1
5

1
1
-

1
-

TK

SD

SMP

SMA

√
√
√

√
√
√
√
√

√
-

√
-

1
2
1
1
1

Tabel 4-4. Ketersediaan sarana pendidikan di desa sekitar PT. UAI
No

Desa

1
Tambak Bajai
2
Dadahup
3
Srimulya (F2)
4
Sumber Makmur (F5)
5
Sumber Alaska
Sumber : Kecamatan Dadahup Dalam Angka 2019

Tabel 4-5. Ketersediaan sarana kesehatan di desa sekitar PT. UAI
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No

Desa

Puskesmas

1
Tambak Bajai
2
Dadahup
1
3
Srimulya (F2)
4
Sumber Makmur (F5)
5
Sumber Alaska
Sumber : Kecamatan Dadahup Dalam Angka 2019

Puskesmas
pembantu

Praktek bidan

Polindes

Posyandu

1
1
1
1

1
-

1
-

1
3
1
1
1

Tabel 4-6. Ketersediaan tenaga kesehatan di desa sekitar PT. UAI
No

Desa

1
2
3
4
5

Tambak Bajai
Dadahup
Srimulya (F2)
Sumber Makmur (F5)
Sumber Alaska

Dokter

Bidan

Tenaga kesehatan lainnya

Dukun bayi

1

8
1
1

29
1
1
1

3
4
1
1
3

-

Sumber : Kecamatan Dadahup Dalam Angka 2019

Gambar 4.1. Peta Administrasi Batas Desa Sekitar Areal Izin PT. UAI
4.1.2 Penemuan Berkaitan Pemilikan Tanah
4.1.2.1 Kepemilikan Lahan
Secara umum, kepemilikan lahan di desa sekitar PT UAI dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu lahan miliki
masyarakat adat dan lahan milik masyarakat transmigrasi (Gambar 4.2). Kepemilikan lahan oleh masyarakat adat
diperoleh dengan membuka lahan yang kemudian diturunkan kepada anak-anaknya. Tanda tanah yang telah
menjadi milik adalah ketika dibuka tanah kemudian ditanam tanaman seperti karet atau padi maka akan diakui
secara adat sebagai lahan milik pembuka lahan. Namun apabila setelah dibuka lahan dibiarkan maka belum
dianggap sebagai lahan milik masyarakat tersebut. Luasan tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat berebeda21

beda. Perbedaan luas kepemilikan lahan tersebut dipengaruhi oleh kemampuan membuka lahan masyarakat.
Masyarakat yang mampu membuka lahan semakin luas, maka akan memiliki tanah yang semakin luas pula. Lahan
yang dibuka oleh masyarakat dulunya berupa hutan maupun semak yang kemudian dikonversi menjadi pertanian
lahan kering untuk ditanam padi ataupun karet. Sampai saat ini, lahan miliki masyarakat adat masih sangat jarang
yang memiliki sertifikat tanah. Bukti kepemilikan lahan masyarakat adat di dapat terbagi menjadi 3 yaitu Paklaring,
Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dan Surat Keterangan Tanah (SKT). Paklaring merupakan bukti surat tanah
keterangan Belanda. SKTA merupakan surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Lembaga adat. Sedangkan SKT
merupakan surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.

Gambar 4.2. Skema Kepemilikan lahan di desa sekitar PT. UAI
Sementara itu, lahan miliki masyarakat transmigrasi diperoleh dari pemberian pemerintah ketika program
transmigrasi pada tahun 1999an dan telah memiliki sertifikat. Secara umum pembagian dan pemanfatan lahan di
desa transmigrasi adalah sebagai berikut:
1) Lahan pekarangan merupakan lahan yang diperuntukan untuk rumah dan halaman dengan luas 0,25
ha/kepala keluarga. Lahan pekarangan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam tanaman
buah ataupun untuk menambah penghasilan dengan menanam sawit (Gambar 4.3);
2) Lahan usaha merupakan lahan yang diperuntukkan untuk sumber perekonomian dengan luas 2 ha/kepala
keluarga. Lahan usaha dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan kebun karet, tanaman palawija, sawit
pribadi dan ada sebagian yang dikerjasamakan dengan perusahaan PT UAI menjadi kebun plasma.
3) Lahan sisa pembagian atau restan; merupakan lahan-lahan sisa pembagian kapling sewaktu PLG sehingga
lahan sisa ini relatif tersebar di wilayah desa. Lahan ini biasanya belum bersertifikat, namun ada beberapa
yang sudah disertai SKT dari desa dan kecamatan.
4) Lahan tanah kas desa (TKD), luas rata-rata TKD adalah 10 ha. Lahan ini merupakan areal sebagai sumber
penghasilan desa. Lahan ini pada awalnya tidak bersertifikat, namun untuk keperluan-keperluan tertentu
maka sudah ada yang disertifikatkan atau SKT. Ada beberapa desa yang menggunakan TKD ini menjadi
kebun plasma dengan PT UAI.
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Gambar 4.3. Contoh pemanfaatan lahan di areal pekarangan dan usaha masyarakat transmigran di desa sekitar
PT. UAI
Saat ini masyarakat transmigran ada yang memiliki lahan yang lebih luas dibandingkan dengan awal pemberian
(2,25 ha) karena banyak dari masyarakat transmigran yang pulang ke daerah asalnya dan menjual lahannya kepada
masyarakat yang bertahan. Tanah tersebut dibeli dengan harga yang relatif murah yaitu berkisar Rp.
500.000,00/kapling. Namun saat ini harga tanah sudah lebih mahal, harga tanah dan bangunan saat ini dapat
mencapai Rp. 40.000.000/kapling.
4.1.2.2 Proses Pembebasan Lahan
Dalam rangka untuk memulai pembukaan kebun sawit, PT UAI terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada
masyarakat. 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. PT UAI memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk
bermitra atau tidak.
Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat memahami manfaat keberadaan PT UAI terhadap masyarakat
sekitar, dan menentukan kompensasi lahan atau yang biasa disebut dengan istilah Ganti Rugi Lahan (GRL) atau
Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) yang nantinya akan diterapkan. Besarnya kompensasi yang diberikan oleh
perusahaan adalah Rp. 5.000.000/ha. Untuk menghindari konflik lahan, perusahaan meminta kepada setiap pemilik
lahan yang akan menyerahkan lahannya ke PT UAI untuk mengurus surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh
perangkat desa sebagai ganti sertifikat tanah. Kemudian, pada saat pengukuran pihak perusaahan melibatkan
pemilik lahan, perangkat desa, adat dan masyarakat yang berbatasan dengan pihak penjual untuk menyaksikan
pengukuran dan disertai dengan foto.
Bagi masyarakat yang bermitra maka masyarakat diminta menyerahkan sertifikat tanah ke koperasi dan akan
didaftarkan menjadi anggota koperasi plasma yaitu Koperasi Globalindo Maju Sejahtera (GMS) terdiri dari 13 desa
dan Anugerah Dadahup Berjaya (adb) hanya dua desa yaitu Tambak Bajai dan Dadahup. Sampai tahun 2020, Luas
total areal yang telah dimitrakan adalah 6.000 ha (Tabel 4.7). Saat ini untuk masyarakat yang bergabung dengan
Koperasi Globalindo Maju Sejahtera telah menerima dana talangan sebesar Rp. 2.100.000/3 bulan. Sementara itu,
untuk koperasi ADB masih dalam proses pendaftaran calon mitra. Adapun untuk masyarakat yang tidak ingin
bermitra di antaranya karena beberapa alasan: ingin mandiri dalam mengelola lahan, adanya isu bahwa sawit tidak
ramah lingkungan atau ketakutan bahwa sertifikat tidak akan kembali.
Tabel 4-7. Luas wilayah desa-desa sekitar PT. UAI
No Desa
Status Desa
Luas wilayah Areal yang sudah ditanam
Persentase
(Ha)
(Ha)
(%)
1
2

Tambak Bajai
Dadahup

Asli
Asli

1.145
1.092

564,06
795,95

49,26
72,89
23

No Desa

Status Desa

Luas wilayah
(Ha)

3
Srimulya (F2)
Transmigrasi
1.000
4
Sumber Makmur (F5)
Transmigrasi
1.080
5
Sumber Alaska
Transmigrasi
1.700
Total
6.017
*Berdasarkan Data Podes 2014 dan Data Desa PT. UAI

Areal yang sudah ditanam
(Ha)

Persentase
(%)

Dalam proses pembebasan lahan
965,65
Dalam proses pembebasan lahan
2.325,69

89.41
-

Dalam pelaksanaannya pernah terjadi beberapa permasalahan terkait dengan kepemilikan lahan seperti adanya
lahan yang tumpang tindih antara lahan adat dan lahan transmigrasi, batas desa yang belum pasti terutama untuk
desa asli. Dalam penyelesaian konflik lahan, baik perusahaan maupun apparat desa mendahulukan penyelesaian
dengan cara kekeluargaan melalui mediasi dengan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa didampingi oleh
apparat desa. Apabila dengan cara tersebut permsalahan tersebut belum selesai, maka perusahaan dan aparat
desa sepakat untuk membawanya ke jalur hukum.

Gambar 4.4. Peta GRTT di kawasan PT. UAI dan sekitarnya
4.1.3 Lain – lain FPIC Sebelum Penilaian
PT UAI selalu melibatkan masyarakat sebelum perusahaan membuka perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut
dilakukan oleh PT UAI untuk menghindari konflik dan menguatkan hubungan perusahaan dengan masyarakat.
Perusahaan menyadari, dukungan dari masyarakat merupakan salah satu factor pendukung keberhasilan
perusahaan. Perusahaan juga terus melibatkan masyarakat dalam pemetaan partisipatif kegiatan Andal (tahun
2014), HCV (tahun 2016), SIA (tahun 2019).

4.2 Deskripsi Pelibatan Masyarakat, Aktivitas Pemetaan Partisipatif yang Dilakukan Semasa
Penilaian
Partisipasi merupakan salah satu aspek yang paling penting di dalam masyarakat yang dapat mendukung
keberhasilan suatu pengembangan masyarakat. Partisipasi dipandang sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam
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proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara kerjanya. Partisipasi harus
menciptakan peranserta yang maksimal dari masyarakat selaku subjek dari kegiatan dengan tujuan agar semua
orang dalam masyarakat tersebut dapat dilibatkan secara aktif pada proses dan kegiatan masyarakat dalam setiap
tahapan FPIC/PADIATAPA. Tujuan dilaksanakannya pemetaan partisipatif di areal PT. UAI adalah sebagai berikut:
1. Memberikan gambaran umum mengenai pola kepemilikan lahan masyarakat dan pemanfaatan lahan di
areal PT UAI untuk mencegah dan mengurangi potensi sengketa tanah antar masyarakat dengan PT UAI;
2. Memetakan batas indikatif antar desa;
3. Memberikan informasi mengenai areal-areal penting bagi ketahanan pangan masyarakat terutama yang
berada di areal PT UAI;
4. Mengetahui tutupan lahan dan pandangan masyarakat mengenai pembukaan lahan untuk pembangunan
kelapa sawit.
Penilaian HCS/SKT pada PT UAI dilakukan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan penerapan FPIC.
Konsep FPIC sendiri merupakan hak yang dimiliki masyarakat untuk memberikan atau tidak memberikan
persetujuan (consent) atas setiap proyek yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lahan, mata
pencaharian, dan lingkungan masyarakat. Persetujuan ini diberikan atau tidak diberikan secara bebas yang artinya
tanpa adanya paksaan, intimidasi atau manipulasi, dan melalui perwakilan masyarakat yang mereka tunjuk sendiri
secara bebas. Konsep inilah yang digunakan untuk menilai HCS/SKT pada PT UAI.
Adapun tahapan dan keterlibatan masyarakat dalam proses FPIC adalah sebagai berikut:
1) Tahap Identifikasi para pihak yang berkepentingan. Identifikasi para pihak yang berkepentingan dilakukan
melalui studi literatur terhadap dokumen yang ada sebelumnya seperti dokumen HCV dan SIA PT UAI. Dari
dokumen tersebut, kemudian dikonfirmasi kepada manajemen PT UAI ketika opening meeting;
2) Tahap Persiapan komunikasi dan wawancara dengan para pihak yang sudah diidentifikasi. Sebelum
dilakukan sosialisasi terlebih dahulu tim bersama manajemen perusahaan menginformasikan tujuan dan
rencana yang akan dilakukan pada kegiatan SKT. Kemudian, pihak perusahaan melalui tim humas
menginformasikan kepada setiap kepala desa bahwa akan ada kegiatan SKT oleh Tim PT ALZ sekaligus
meminta kepada kepala desa agar mengundang atau menginformasikannya kepada apparat desa, tokoh
adat, tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat untuk berkumpul dan berdiskusi dengan Tim PT ALZ;
3) Tahap menginformasikan kepada masyarakat adat terkait dan para pemangku kepentingan tentang
pelaksanaan HCS. Kegiatan ini didahului dengan melakukan penjelasan singkat terkait konsep umum HCS,
tahapan kegiatan HCS, kunjungan lapangan yang akan dilaksanakan, hasil akhir dari kegiatan HCS, serta
proses-proses atau tahapan kegiatan FPIC yang akan dilakukan tim PT ALZ. Kegiatan ini bertujuan untuk
memberikan informasi awal kepada masyarakat terkait detail kegiatan penilaian HCS/SKT serta meminta
persetujuan untuk melakukan kegiatan sosialisasi diawal penilaian SKT di setiap desa. Proses ini dilakukan
untuk meminimalisasi terjadinya kesalahpahaman masyarakat selama proses penilaian SKT;
4) Tahap memetakan hak-hak masyarakat (pemetaan partisipatif) (Gambar 4.5). Kegiatan pemetaan
partisipatif dilakukan dengan menunjukkan peta PT UAI. Kemudian peserta FGD diminta untuk
menunjukkan areal-areal penting di areal PT UAI terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam/hutan,
areal bercocok tanam sebagai sumber matapencaharian, lahan-lahan penting yang ingin dilindungi, situs
bersejarah, warisan nenek moyang, batas-batas areal konsesi PT UAI, batas administrasi desa dan arealareal penting lainnya yang sekiranya akan terkena dampak dari pembangunan perusahaan. Setelah peserta
diskusi memberikan gambaran mengenai kepemilikan dan pemanfaatan lahan, selanjutnya dilakukan
observasi lapang untuk memastikan informasi yang diberikan oleh masyarakat;
Tahap proses diskusi oleh masyarakat dan membiarkan mereka menentukan sendiri hasilnya, apakah setuju untuk
dilakukan pembangunan perusahaan atau tidak. Dari hasil FGD, masyarakat menerima dengan baik dan menyetujui
dilakukannya kegiatan penilaian HCS di areal PT UAI oleh tim PT ALZ. Alasan mereka adalah kajian HCS ini baik
dan penting agar ada kehati-hatian bagi perusahaan dalam membuka kebun kelapa sawit di masa yang akan
datang.
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Gambar 4.5. Kegiatan FGD di desa sekitar PT. UAI
Peserta dalam diskusi ini meliputi perwakilan pihak pemerintah (Kepala Desa, Ketua BPD), adat (Demang Adat),
tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat pemilik lahan (Lampiran 3.5). 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.

4.3 Ketahanan Pangan
Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang
diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan
bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau
minuman. Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk
memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945
maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan
mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil
dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat
juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Berdasarkan UU No. 18/2012 tentang Pangan, yang dimaksud
dengan Ketahanan Pangan adalah "kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata,
dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup
sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan".
Masyarakat desa sekitar PT UAI mengkonsumsi beras sebagai sumber karbohidrat utama. Beras diperoleh
masyarakat dengan membeli di pasar mingguan atau warung sekitar (Gambar 4.6). Harga beras bervariasi
tergantung kualitasnya dengan harga termurah adalah Rp. 10.000/kg. Selain itu, khusus masyarakat yang kurang
mampu terdapat beras bantuan dari Pemerintah. Masyarakat tidak menanam padi karena kualitas lahan yang
kurang optimal untuk pertumbuhan padi, selain itu ada larangan dari Pemerintah untuk tidak membuka lahan
dengan cara membakar. Selain kebutuhan karbohidrat, kebutuhan protein (sayur, buah, ayam, daging) juga dengan
mudah diperoleh oleh masyarakat dengan membeli. Terdapat juga masyarakat yang beternak ayam untuk
memenuhi kebutuhan protein. Secara lengkap, ketersediaan sarana pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat
dapat dilihat pada Tabel 4.8.
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Gambar 4.6. Lokasi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat
Tabel 4-8. Lokasi masyarakat memenuhi kebutuhan pangan
No

Desa

Pasar

Pertokoan

Warung kelontong

Warung makan

1

Tambak Bajai

√

-

√

-

2

Dadahup

√

√

√

√

3

Srimulya (F2)

√

-

√

√

4

Sumber Makmur (F5)

√

-

√

√

5

Sumber Alaska

√

√

√

√

Sumber: Kecamatan Dadahup dalam Angka 2019

Unsur lainnya yang juga penting dalam ketahanan pangan adalah kebutuhan air (Gambar 4.7). Berdasarkan hasil
FGD, diketahui bahwa mayoritas masyarakat saat ini menggunakan sumur bor dan air isi ulang untuk memenuhi
kebutuhan air meskipun masih terdapat masyarakat yang memanfaatkan air sungai terutama di Desa Tambak Bajai.
Kedalaman sumur bor yang dapat diminum lebih dari 100 m. Menurut masyarakat, apabila di bawah kedalaman
tersebut air sumur masih terasa masam dan terkadang masih terdapat buih-buih besi. Khusus untuk air isi ulang,
masyarakat dapat membelinya di pasar, warung atau di depo pengisian air isi ulang.

Gambar 4.7. Sumber pemenuhan air masyarakat di desa sekitar PT. UAI
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat saat ini tidak memiliki ketergantungan
terhadap sumberdaya di kawasan PT UAI. Rendahnya ketergantungan tersebut karena masyarakat memiliki
alternatif yang lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan pangan yaitu dengan cara membeli. Hal tersebut dapat
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terjadi karena tiga pilar ketahanan pangan menurut UU No. 18 tahun 2002 telah terpenuhi. Ketiga pilar tersebut
meliputi ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas
(stability) yang harus tersedia dan terjangkau setiap saat dan setiap tempat.
PT UAI memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan di desa sekitar terutama dalam aspek
keterjangkauan. Saat ini mayoritas mata pencaharian utama masyarakat di desa sekitar PT UAI adalah sebagai
karyawan perusahaan terutama karyawan harian lepas. Dengan bekerja di perusahaan, masyarakat memiliki
pendapatan yang tetap setiap bulannya sesuai dengan UMR yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain bekerja
sebagai karyawan, masyarakat juga masih memiliki penghasilan tambahan dari di bidang pertanian terutama dari
tanaman perkebunan yaitu karet dan sawit. Harga jual karet di berkisar antara Rp. 7.000-8.500/kg sedangkan harga
sawit adalah Rp. 1.000-1.200/kg. Salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan budidaya
tanaman perkebunan adalah naik turunnya harga komoditas yang diusahakan. Kedepannya, masyarakat terutama
yang menjadi anggota plasma akan mendapatkan tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan pangan dari hasil
kebun plasma.
Peran penting lain PT UAI dalam mendukung ketahanan pangan adalah dalam membuka akses di desa sekitar
perusahaan. Masyarakat menyatakan bahwa keberadaan PT UAI telah membuka akses bagi masyarakat sekitar.
Keterbukaan akses membuat arus barang dari dan keluar desa semakin mudah. Kondisi tersebut membuat
masyarakat semakin mudah untuk membeli kebutuhan pokok dan menjual hasil pertanian.

Gambar 4.8. Kondisi akses desa di sekitar PT. UAI

4.4 Pelibatan Masyarakat, FPIC, Pemetaan Partisipatif – Ringkasan Hasil / Temuan Utama
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 Januari 2020.
Sebelum melakukan pembukaan lahan, perusahaan telah melakukan FGD dan pemetaan partisipatif untuk
mengidentifikasi area-area penting bagi mata pencaharian masyarakat dan ketahanan pangan masyarakat.
Masyarakat diminta menjelaskan apakah ada di areal PT UAI 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. Metode pendekatan ini tertuang pada SOP perusahaan
dalam membangun kerjasama dengan masyarakat. Adapun SOP tersebut antara lain:
a. SOP Corporate Social Responsibility
b. SOP Keputusan Bebas didahulukan & diinformasikan
c. SOP Komunikasi Lingkungan Internal dan Eksternal
d. SOP Mekanisme Kerjasama Masyarakat
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e. SOP Mekanisme Pemberian Informasi Kepada Masyarakat
f. SOP Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lahan
g. SOP Pembebasan Lahan
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. Secara lengkap tata waktu pelaksanaan FPIC dapat dilihat
pada Tabel 4.9.
Tabel 4-9. Tata waktu pelaksanaan kegiatan FPIC
No.
A

B
1

Kegiatan

Waktu

Pengumpulan informasi dilakukan dengan
pengecekan atau review dokumen yang meliputi:
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.
Kunjungan Lapangan
Identifikasi dan Konsultasi dengan Pemangku
Kepentingan

20 - 26
Januari 2020

▪

Desa Tambak Bajai

26 Januari
2020

27 Januari
2020

Deskripsi

Topik Diskusi:
1. Kebijakan dan Prosedur GRTT
2. Penilaian Dampak Sosial
Perusahaan
3. Kebijakan dan Prosedur CSR
4. High Conservation Value (HCV)
5. P&C RSPO
6. P&C ISPO
7. 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 UAI.
4. Meminta dukungan dan
persetujuan masyarakat untuk
pembangunan kebun kelapa
sawit PT UAI
• Mayoritas pekerjaan masyarakat
adalah sebagai karyawan
perusahaan
• Suku mayoritas adalah Dayak
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No.

Kegiatan

Waktu

Deskripsi
•
•

•
•

▪

Desa Sumber Makmur

28 Januari
2020

•

•
•
•

•
•

▪

Desa Sri Mulya

29 Januari
2020

•

•
•
•

•
•

▪

Desa Dadahup

30 Januari
2020

•

•
•
•

•
•

▪

Desa Sumber Alaska

31 Januari

•

Agama mayoritas adalah Muslim
Kebutuhan pangan diperoleh
dengan cara membeli di pasar
atau pedagang keliling
Terdapat areal hutan lindung
tetapi di luar kawasan PT UAI
Masyarakat mendukung rencana
kerja dari tim PT ALZ untuk
melakukan kegiatan penilaian
HCS di areal izin lokasi PT UAI
Mayoritas pekerjaan masyarakat
adalah sebagai karyawan
perusahaan
Suku mayoritas adalah Dayak
Agama mayoritas adalah Muslim
Kebutuhan pangan diperoleh
dengan cara membeli di pasar
atau pedagang keliling
Terdapat areal hutan lindung
tetapi di luar kawasan PT UAI
Masyarakat mendukung rencana
kerja dari tim PT ALZ untuk
melakukan kegiatan penilaian
HCS di areal izin lokasi PT UAI
Mayoritas pekerjaan masyarakat
adalah sebagai karyawan
perusahaan
Suku mayoritas adalah Sunda
Agama mayoritas adalah Muslim
Kebutuhan pangan diperoleh
dengan cara membeli di pasar
atau pedagang keliling
Areal berhutan sudah tidak ada
lagi
Masyarakat mendukung rencana
kerja dari tim PT ALZ untuk
melakukan kegiatan penilaian
HCS di areal izin lokasi PT UAI
Mayoritas pekerjaan masyarakat
adalah sebagai karyawan
perusahaan
Suku mayoritas adalah Dayak
Agama mayoritas adalah Muslim
Kebutuhan pangan diperoleh
dengan cara membeli di pasar
atau pedagang keliling
Areal berhutan sudah tidak ada
lagi
Masyarakat mendukung rencana
kerja dari tim PT ALZ untuk
melakukan kegiatan penilaian
HCS di areal izin lokasi PT UAI
Mayoritas pekerjaan masyarakat
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No.

Kegiatan

Waktu
2020

2

Mengunjungi sampel/komunitas setempat dan areal
konsesi

27-31
Januari 2020

C

Pemaparan hasil penilaian sementara scoping study
melalui Closing Meeting.
Penyusunan Laporan

31 Januari
2020
Februari –
Maret 2020

D

Deskripsi
adalah sebagai karyawan
perusahaan
• Suku mayoritas adalah Jawa
• Agama mayoritas adalah Muslim
• Kebutuhan pangan diperoleh
dengan cara membeli di pasar
atau pedagang keliling
• Areal berhutan sudah tidak ada
lagi
• Masyarakat mendukung rencana
kerja dari tim PT ALZ untuk
melakukan kegiatan penilaian
HCS di areal izin lokasi PT UAI
Memetakan areal-areal masyarakat yang
berada di areal ijin PT UAI terutama areal
penting untuk ketahanan pangan, air
bersih masyarakat dan kawasan bernilai
budaya tinggi
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Gambar 4.9. Contoh peta hasil pemetaan partisipatif
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Gambar 4.10. Hasil sketsa pemetaan partisipatif dalam bentuk spasial

5.

Penilaian Nilai Konservasi Tinggi

5.1 Ringkasan Program Nilai Konservasi Tinggi (NKT)
Berdasarkan hasil penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di areal izin PT UAI, di areal tersebut teridentifikasi
sebanyak 6 (enam) kategori NKT, yaitu kategori NKT 1 (Sub-kategori NKT 1.1, NKT 1.2, NKT 1.3 dan NKT 1.4),
kategori NKT 2 (NKT 21, NKT 2.3), kategori NKT 3, kategori NKT 4 (NKT 4.1), kategori NKT 5 dan kategori NKT 6.
Luas total areal NKT di areal izin PT. UAI seluas 6.723,55 Ha atau sebesar 100,00% dari seluruh total areal
perusahaan (6.723,55 Ha). Dari total areal tersebut dibedakan menjadi: areal yang tidak boleh dibuka (No GO
Areas) seluas 573,62 Ha dan areal yang boleh dibuka (Go Areas) seluas 6.149,93 Ha, seperti disajikan pada Tabel
20. Areal NKT yang ditetapkan sebagai areal konservasi (no go areas) seluas 573,62 Ha adalah areal-areal yang
penetapannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan areal-areal yang secara spesifik
memiliki tutupan lahan vegetasi alamiah serta areal – areal yang berperan dalam mendukung spesies yang
statusnya terancam. Distribusi areal NKT di PT. UAI disajikan pada Gambar 4.1 di bawah.
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Gambar 5.1. Peta KBKT di areal izin PT. UAI
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6.

Analisa Citra Tutupan Lahan

6.1 Area Cakupan Kajian (AOI) dan Definisinya
Areal penting penilaian pada kajian ini menggunakan batas kadastral PT. UAI ditambah penyangga (buffer) sejauh
±2 km. Pengambilan batas 2 km karena areal konsesi PT. UAI bersebelahan dengan Sungai Besar Mangkatip dan
sebelah timur dan sekitar kajian tidak memiliki daerah yang penting karena sudah dikonversi menjadi sawit serta
bekas lahan terbakar.

6.2 Deskripsi Citra yang Digunakan untuk Klasifikasi
Kajian ini menggunakan komposit citra satelit Sentinel 2B dengan resolusi spasial 10 meter. Adapun kondisi wilayah
kajian berdasarkan peta citra sentinel ditunjukkan pada Gambar 6.1.

Gambar 6.1. Peta Citra Sentinel
Citra di atas diperoleh dari website https://ers.cr.usgs.gov/ dengan deskripsi Citra Sentinel 2B (Product Uri :
S2B_MSIL1C_20191117T022949_N0208_R046_T50MKC_20191117T055701), Tanggal akusisi 17 November 2019.
Pemilihan citra ini didasarkan pada kondisi atmosfer yang terbaik setelah kejadian kebakaran lahan pada bulan
September – Oktober 2019 dengan tutupan awan di bawah 10% khususnya pada cakupan AOI. Citra Senintel-2
termasuk citra resolusi tinggi dengan swath yang lebah dan merupakan citra Multispectral Instrument (MSI) yang
memiliki 13 band spektral dimana 4 band (Band 2, Band 3, Band 4 dan Band 8) memiliki resolusi 10 meter.

6.3 Metode untuk Stratifikasi dan Software Digunakan
Analisis klasifikasi tutupan lahan yang dilakukan pada kajian ini menggunakan opsi 3 menurut Toolkit HCSA
Approach yaitu klasifikasi tutupan lahan berbasis citra satelit dengan kombinasi pengecekan data lapangan.
35

Pemilihan opsi ini dengan pertimbangan biaya yang disediakan perusahaan tidak mencukupi untuk opsi 1 dan opsi
2. Dalam klasifikasi tutupan lahan ini, data yang akan menjadi obyek untuk klasifikasi tutupan lahan adalah Citra
Sentinel 2B akusisi 17 November 2019, sedangkan software yang dipergunakan dalam proses klasifikasi tutupan
lahan adalah adalah Ecognition Developer.
Metode klasifikasi tutupan lahan menggunakan metode Object-Based Clasification (OBIA). Object-based
classification yaitu suatu metode dengan melihat pixels individual, kelompok pixels menjadi daerah (segmen) dari
sifat spektral serupa, kemudian diklasifikasikan dengan otomatis kemudian dikoreksi menggunakan interpretasi
visual dan ditetapkan ke dalam kelas-kelas hutan SKT (Tabel 6.1). Hasil tersebut ditinjau ulang menggunakan indeks
vegetasi transformasi NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) dan pengetahuan/pertimbangan pakar. Alur
kerja stratidikasi tutupan lahan PT. UAI disajikan pada Gambar 6.2 di bawah ini:

Perkebunan Kelapa Sawit yang
Sudah dibangun termasuk di
dalamnya jalan blok, emplasment,
pabrik

Data
Citra Sentinel
17 Nov 2019

Segmentasi

Klasifikasi
Tutupan Lahan
berbasis Objek

Kelas Tutupan Lahan Diluar Lahan
Yang Sudah dibangun
- Tutupan Hutan Potensi SKT
(HRM dan HK)
- Tutupan Non Hutan SKT
(Belukar, semak, tahah
terbuka, pertanian lahan
kering dll)
Perencanaan Titik Sampling Uji
Akurasi

Tutupan Hutan
Revisi Kelas
Tutupan Lahan

SKT

Tutupan non
Hutan SKT

Penilaian Akurasi
Inventarisasi
Hutan

Ground Ceck

Kelas Tutupan
Lahan Akhir

Gambar 6.2. Alur Kerja Stratifikasi Tutupan Lahan PT. UAI
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Gambar 6.3. Proses Segmentasi Menggunakan Software Ecognition
Pre-processing yang dilakukan menggunakan Citra dalam kajian ini adalah komposit band. Raw Image Information
untuk kombinasi band yang digunakan untuk klasifikasi tutupan lahan adalah kombinasi band 11-8-4 (Vegetation
Analysis) untuk membedakan kelas tutupan lahan. Kajian ini juga melakukan interpretasi gambar menggunakan 128-4 (Colour Infrared Vegetation) untuk melihat kerapatan dan ketebalan biomassa vegetasi.
Tabel 6-1. Kategori kelas tutupan lahan dalam Kajian SKT
Kelas
Tutupan Lahan

Deskripsi

Kategori Tutupan Lahan SKT
HK

Hutan Kerapatan: Hutan Kerapatan Tinggi (HK1), Hutan Kerapatan 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
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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
Perkebunan atau pertanian skala besar atau kecil (smallholders agricultural) yang tumpang tindih
dengan wilayah konsesi.

MINE

Kawasan Pertambangan
Kawasan ini bisa dibedakan lebih lanjut antara kawasan pertambahan legal/berizin dengan
kawasan pertambangan ilegal/tidak berizin.

SH

Petani Perkebunan Plasma dan Pemanfaatan Plasma
Kawasan ini bisa dibedakan lebih lanjut sebagai sistem hutan

*Tookit HCSA Versi 2.0

Hasil klasifikasi tutupan lahan dari proses segmentasi dan interpretasi manual kemudian diklasifikasi ulang
menggunakan intepretasi visual (visual interpretation) menggunakan citra resolusi tinggi dari Google Earth dan dari
hasil kegiatan survei lapangan berdasarkan data inventarisasi hutan SKT yang diproses menggunakan software QGIS
3.6.1. Tabel 6.2 menjadi rujukan untuk menentukan batas kisaran nilai stok karbon berbagai kelas tutupan lahan
SKT.
Tabel 6-2. Perkiraan nilai stok karbon tinggi berbagai kelas tutupan lahan SKT
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Uji akurasi digunakan untuk mengevaluasi ketelitian atau kesalahan dari klasifikasi tutupan lahan yang telah
ditentukan berdasarkan tutupan lahan awal terutama pada kelas tutupan lahan diluar lahan yang sudah dibangun.
Akurasi ini dianalisis dengan menggunakan suatu matriks kontingensi atau matriks kesalahan (confusion matrix).
Tabel 6-3. Matriks penghitungan kesalahan
Data Klasifikasi di Peta

A
X11
X21
X31
X+1
X11/X+1

A
B
C
Total Piksel
Akurasi Pembuat

Kelas Referensi
B
X12
X22
X32
X+2
X22/X+2

C
X13
X23
X33
X+3
X33/X+3

Jumlah Piksel

Akurasi Pengguna

X1+
X2+
X3+
N

X11/X1+
X22/X2+
X33/X3+

Dari tabel di atas maka akurasi yang bisa dihitung terdiri dari akurasi pembuat (producer’s accuracy), akurasi
pengguna (user’s accuracy), dan akurasi keseluruhan (overall accuracy). Secara matematis rumus dari akurasi di
atas dapat dinyatakan sebagai berikut:

Keterangan:
N = Banyaknya piksel dalam contoh
Xi+ = Jumlah piksel dalam baris ke –i

User Accuracy

= (

Producer’s Accuracy

= (

Overall Accuracy

=

Xii = Nilai diagonal dari matrik kontingensi baris ke-i dan kolom ke-i

Menurut Jaya (2010), saat ini akurasi yang dianjurkan adalah akurasi kappa (kappa accuracy), karena overall
accuracy secara umum masih over estimate. Akurasi kappa ini sering juga disebut dengan indeks kappa. Secara
matematis akurasi kappa disajikan sebagai berikut:
Kappa Accuracy

=

Keterangan:
N
= Banyaknya piksel dalam contoh
Xii
= Nilai diagonal dari matriks kontingensi baris ke-i dan kolom ke-i
Xi+
= Jumlah piksel dalam baris ke-i
X+I
= Jumlah piksel dalam kolom ke-i

Nilai kappa lebih dari 80% mengindiksikan keeratan kesepakatan (strength of agreement) yang sangat kuat dan
dapat dipertanggungjawabkan. Sementara nilai kappa 60% - 80% menandakan validasi hasil cukup kuat. Sedangkan
nilai kappa kurang dari 40% menandakan hasil interpretasi yang rendah (poor).

39

6.4 Hasil Tutupan Lahan (Awal)

Gambar 6.4. Peta kelas tutupan awal PT. UAI sebelum kegiatan survei lapangan

6.5 Tabel Luasan Setiap Kelas Tutupan Lahan (Awal)
Tabel 6-4. Luas tutupan lahan berdasarkan kelas potensial SKT
Kelas Tutupan Lahan

Mineral

Luas (ha)
Gambut

Total

Persentase dari total
luasan %

Kelas Potensial SKT:
Hutan Regenerasi Muda (HRM)
Sub-total

24,33

-

24,33

0,36

24,33

-

24,33

0,36

123,95

-

123,95

1,84

1.399,79

-

1.399,79

20,82

96,83

-

96,83

1,44

1.866,65

-

1.866,65

27,76

2.384,87

-

2.384,87

35,47

0,56

-

0,56

0,01

0,38
6.723,55

-

0,38
6.723,55

0,01
99,64

6.723,55

-

6.723,55

100

Kelas Non SKT :
Kebun Karet Campuran (SH)
Hutan Tanaman (HT)
Belukar (B)
Lahan Terbuka (LT)
Sawit (AGRI)
Lahan Terbangun (Lainnya)
Badan Air (Lainnya)
Sub-total
GRAND TOTAL
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6.6 Akurasi Penilaian
Tabel 6-5. Hasil penilaian akurasi menggunakan Contingency Matrix
Classified Class
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

Hutan Sekunder
Kebun Karet Campuran
Hutan Tanaman (Gelam)
Belukar
Lahan Terbuka
Sawit
Lahan Terbangun (Lainnya)
Badan Air (Lainnya)
Total Refrence
Overral Accuracy
Kappa Accuracy

C1
8
2

C2

C3

C4

9

Refrence Class
C5
C6

C7

Ground
Truth

C8

1
1
8

5
1

4
5
1
11
73%

9
5
100% 100%

10
80%

1
4
5
1
1
100% 100% 100% 100%

8
12
6
9
4
5
1
1
45
89,13
86,91

Berdasarkan hasil perhitungan uji akurasi diketahui bahwa hasil klarifikasi dari tutupan lahan memiliki nilai akurasi
keseluruhan (Overall Accuracy) sebesar 89,13% dan akurasi per kelas dengan nilai Kappa Accuracy sebesar 86,91%.

7.

Inventarisasi Hutan

7.1 Desain Pengambilan Contoh dan Plot yang Digunakan
Jumlah plot pengukuran cadangan karbon dilakukan dibeberapa tipe penutupan lahan dengan menggunakan nilai
selang kepercayaan sebesar 90%. Penentuan jumlah plot sampel menggunakan persamaan yang terdapat dalam
Toolkit Pendekatan SKT Versi 1.0 maupun Versi 2.0:

Keterangan:
N
t

:
:

Jumlah sampel plot untuk pendugaan rata-rata ±E
Nilai t dari tabel uji t student untuk selang kepercayaan
90%
s
: Standar deviasi yang diduga berdasarkan data set yang
ada dari tipe hutan yang serupa
E
: Kemungkinan galat, dituliskan sebagai persentasi
dengan nilai rata-rata
Pada kajian ini, penggunaan sampel plot ditujukan pada tutupan lahan yang memiliki potensi sebagai SKT yaitu
Hutan Regenerasi Muda (HRM), Karet Campuran (SH), Hutan Tanaman (HT) dan Belukar (B). Jumlah plot pada
kajian inventarisasi hutan di areal PT. UAI disajikan dalam Tabel 7.1:
Tabel 7-1. Jumlah plot inventarisasi pada tutupan hutan SKT
Kelas Tutupan
Lahan SKT
Hutan Regenerasi Muda (HRM)
Belukar
Kebun Campuran
Hutan Tanaman

Estimasi Rata-Rata
Biomassa
*55
**25
**40
**50

SD
12
5
10
10

t-0,9
atau 10%
1,66
1,66
1,66
1,66

Plot rencana

Plot realisasi

berdasarkan

Di lapangan

formula
13
11
17
11

10
7
9
4
41

Total Plot

52
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*Rata-rata biomassa Tookit Versi 2.0
** Krisnawati et al. (2014)

Kondisi tutupan lahan di areal PT. UAI didominasi oleh sawit dan kebun campuran, hal ini dikarenakan banyaknya
desa trans di dalam areal PT. UAI sehingga banyak konversi hutan yang terjadi. Areal yang masih berpotensi sebagai
HCS yaitu disekitar sempadan sungai yang masih dimanfaatkan masyarakat untuk mencari rotan dan sebagai
penyangga banjir musiman yang dialami. Penentuan plot sampling di sebar secara merata pada tiap-tiap patch
hutan regenerasi muda dan belukar yang telah diklasifikasi namun ada beberapa patch yang dilewati ketika realisasi
di lapangan karena keterbatasan akses dan tutupan yang tidak sesuai.
Patch hutan yang teridentifikasi tidak terlalu luas dan hanya disekitar areal sempadan Sungai Mangkatip, Plot
inventarisasi dibuat secara transek/jalur dimana setiap jalur terdapat 1-3 plot dengan jarak 50-100 meter. (Gambar
7.1)

Gambar 7.1. Peta pengambilan plot sampling di areal izin PT. UAI
Tim untuk melakukan inventarisasi hutan merupakan tim PT. ALZ dengan pengalaman yang luas di dalam
inventarisasi hutan dan keanekaragaman hayati. Selain itu, terdapat anggota tim penunjang dari PT. UAI dan
masyarakat yang memahami jenis pohon lokal di daerah plot sampling. Keikutsertaan masyarakat di dalam tim ini
juga untuk mendapatkan gambaran penggunaan lahan yang ada di areal kajian, seperti kepemilikan lahan,
kebakaran dan lainnya. Nama anggota tim serta peran untuk kegiatan inventarisasi hutan PT. UAI disajikan pada
Tabel 7.2
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Tabel 7-2. Tim Inventarisasi Hutan SKT di lokasi Kajian
Tim Inventarisasi

Posisi

Tugas

Yuri D Simangunsong

Sustainability Genting Group

Navigating to transect starting point

Berry Lira Rafiu

Inventarisasi Karbon, Botanist

Pencatatan buku lapang, identfikasi jenis

Deri Nurdiana

Inventarisasi Karbon, Botanist, GIS
Expert

Pencatatan buku lapang, identfikasi jenis, Navigating to
transect starting point

Adrian

Asisten pengukur

Pengukur diameter dan pengenal nama lokal tumbuhan

Rajak

Asisten pengukur

Pengukur diameter dan pengenal nama lokal tumbuhan

Bima

Perintis, operator kompas

Pembuatan jalur transek

7.2 Metodologi yang Digunakan untuk Pengambilan Sample di Lapangan (Hutan)
Bentuk plot inventarisasi hutan berupa lingkaran seperti Gambar 7.2. sesuai dengan yang disarankan di dalam
toolkit HCSA. Terdapat dua kelas plot yaitu Plot utama dan sub plot. Plot utama memiliki luas 500m2 dan sub plot
memiliki luas 100m2.
Radius plot utama sejauh 12,61 m, sedangkan pada sub plot memiliki radius 5,64 m. Pohon yang diinventarisasi
pada plot utama yaitu pohon dengan diameter lebih dari 15 cm, sedangkan pada sub plot hanya pada pohon
dengan diameter 5-14,9 cm. Pembagian dan desain plot inventarisasi hutan disajikan pada tabel 7.2.
Tabel 7-3. Pembagian dan desain plot
Radius (meter)
2

Luas (m )
Diameter

Plot utama

Sub plot

12,61

5,64

500
>15 cm

100
5 – 14,9

Gambar 7.2. Bentuk plot inventarisasi hutan
Langkah-langkah yang dilaksakan pada saat melakukan inventarisasi hutan antara lain:
a. Mencatat beberapa informasi penting seperti tanggal pengambilan data, nama plot, titik koordinat, nama
pengambil data/ketua tim, jenis tutupan, jenis tanah (gambut, mineral atau berpasir), keadaan sekitar
(bekas terbakar, bekas tebangan, tergenang atau yang lainnya).
b. Membuat plot lingkaran sesuai ukuran masing-masing plot,
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c. Memastikan pohon-pohon yang diinventarisasi masuk kedalam plot,
d. Mencatat data seperti nama pohon, diameter.
e. Melakukan dokumentasi sekeliling sesuai arah mata angin dan kanopi/tajuk hutan.
Metode pengukuran diameter yang dilakukan pada pada berbagai bentuk pohon disajikan pada Gambar 7.3.

Gambar 7.3. Metode pengukuran pada berbagai bentuk pohon dilapangan

7.3 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 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).
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:
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.
2 IPCC. 2006. Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. UNFCCC.
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Karbon Total (ton C/ha) = ∑([Karbon Pohon])/[Ukuran plot dalam hektar]

7.4 Deskripsi Kelas Tutupan Lahan
Tabel 7-4. Deskripsi fisik kondisi tutupan lahan dalam penilaian SKT di areal PT. UAI
Kelas Tutupan Lahan

Rata-rata
Nilai Karbon
(Ton C/Ha)

Hutan Regenerasi Muda
(HRM)

63,65

Belukar (B)

24,18

Hutan Tanaman (HT)

46,32

Karet Campuran (SH)

55,06

Deskripsi Fisik dari Tutupan Lahan, seperti campuran species, tipe
hutan (pionir, regenerasi, primer dll.), distribusi diameter, indeks
struktural, indeks kedewasaan, dll.
Didominasi oleh vegetasi primer, Jenis umum yang dijumpai seperti Rengas
(Gluta renghas) dan Jemihing (Dillenia pulchella). Distribusi batang per hektar
untuk kelas diameter 5-14,9 cm sebanyak 1.440 ind/ha, sedangkan kelas
diameter >15 cm sebanyak 442 Ind/hektar.
Sudah mulai banyak ditemukan vegetasi pionir. Campuran spesiesnya
didominasi oleh spesies tertentu yakni Gelam (Melaleuca leucadendron).
Distribusi batang per hektar untuk kelas diameter 5-14,9 cm sebanyak 912,5
ind/ha, sedangkan kelas diameter >15 cm adalah 150 Ind/hektar.
Jenis yang ditemukan pada tutupan ini hanya satu jenis yakni Karet (Hevea
brasilensis). Adapun distribusi batang per hektar untuk kelas diameter 5-14,9
cm adalah 313 ind/ha, sedangkan kelas diameter >15 cm adalah 515
Ind/hektar.
Merupakan lahan budidaya masyarakat yang di dominasi oleh tanaman karet
(Hevea brasiliensis). Adapun jenis-jenis asosiasinya yang sering dijumpai
adalah Jemihing (Dillenia pulchella) dan Jambu-jambu (Eugenia sp). Distribusi
batang per hektar untuk kelas diameter 5-14,9 cm sebanyak 1267 ind/ha,
sedangkan kelas diameter >15 cm adalah 493 Ind/hektar.

7.5 Foto Indikasi dari Setiap Kelas Vegetasi
Hutan Regenerasi Muda (HRM)
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Belukar (B)

Hutan Tanaman (HT)

Karet Campuran (SH)

7.6 Analisis statistik (Persamaan alometrik, analisis selang kepercayaan dan justifikasi)
Untuk pengukuran potensi biomassa, dipergunakan persamaan alometrik dari penelitian yang kompatibel dan
sangat berkorelasi dengan kondisi di wilayah studi. Perhitungan nilai biomassa tersimpan menggunakan persamaan
alometrik Ketterings et al (2001) sebagai berikut:
AGB = 0.11ρ(D2.62)
AGB
D
ρ

: Above Ground Biomass (Kg)
: Diameter at breast height (cm)
: Wood density (g.cm-1)
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Nilai berat jenis pohon didapatkan dari World Agroforestry Centre3 sesuai dengan nama latin jenis tersebut, dan
apabila terdapat jenis yang tidak teridentifikasi, maka berat jenis menggunakan nilai sebesar 0.55 ton/m3 untuk
spesies tropis (HCS Approach, 20174).
Analisis statistik yang diterapkan dalam analisis SKT adalah analisis statistik deskriptif, 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 Microsoft excel. Adapun hasil uji ANOVA dan uji lanjut Scheffe disajikan pada Tabel 7.4 dan
Tabel 7.5.
Tabel 7-5. Uji ANOVA stok karbon
Sumber
Model
Galat
Total

SS

DF

MS

6.810,22
1.331,19
8.141,41

3
26
29

F

2.270,07
51,19

F Tingkat Kepercayaan 90%

44,33

Beda Nyata

2,97

Ya

Tabel 7-6. Uji Scheffe
Analisis Scheffe
N

Variabel
Hutan Regenerasi Muda (HRM)
Belukar (B)
Hutan Tanaman (HT)
Karet Campuran (SH)

Jumlah Kuadrat (SS)

Rata-Rata

10
7

636,53
169,24

63,20
25,88

4
9

185,26
495,51

55,15
49,80

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

1.331,19
51,19
0,10
4
30
2,97

Hasil Tes Scheffe
Pairwise Difference Between Sample Means
Tipe

HRM

HRM

KC

HT

BLK

8,60

17,34

39,48

8,74

30,88

KC
HT

22,14

BLK

Scheffe Comparisson Values
Tipe
HRM
3
4

HRM

KC

HT

BLK

9,82

12,65

10,53

http://worldagroforestry.org/regions/southeast_asia/resources/wood-density-database
The HCS Approach Toolkit version 2.0, May 2017
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KC
HT

12,85

10,77
13,40

BLK
Significant Differences
Tipe

HRM

HRM

KC

HT

BLK

No

Yes

Yes

No

Yes

KC
HT

Yes

BLK

Tabel 7.4, menunjukkan besaran nilai F hitung (44,33) > F tabel (2,97). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan yang signifikan untuk nilai rata-rata stok karbon pada setiap kelas tutupan hutan SKT di areal PT. UAI.
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 7.5. Hasil analisis Scheffe
menunjukkan rata-rata stok karbon antara kelas tutupan pada Hutan Regenerasi Muda (HRM), Belukar (B), Hutan
Tanaman (HT) dan Karet Campuran (SH) masing-masing memiliki nilai yang berbeda nyata.

7.7 Ikhtisar Analisis Statistik dari Hasil Simpanan Karbon Setiap Kelas Vegetasi
Berdasarkan hasil perhitungan pada empat kelas tutupan lahan, nampaknya hutan regenerasi muda (HRM)
memiliki nilai C rata-rata yang paling tinggi yakni sebesar 63,65 ton C/ha. Pada tutupan belukar memiliki nilai C
rata-rata sebesar 24,18 ton C/ha. Sedangkan pada tutupan Hutan Tanaman dan Karet Campuran memiliki nilai
rerata karbon berturut-turut sebesar 46,32 ton C/ha dan 55,06 ton C/ha. Adapun ringkasan hasil perhitungan Stok
Karbon Tinggi di areal izin PT. UAI disajikan pada Tabel 7.6.
Tabel 7-7. Hasil perhitungan stok karbon tinggi
Strata Vegetasi

Jumlah Plot

Batang/ha

LBDS Total
(m2/ha)

Rata-rata
C(ton/ha)

Galat
Standar

Batas
atas

Batas
bawah

Hutan Regenerasi Muda

10

1882

343,68

63,65

2,21

65,87

61,44

Belukar

7

1180

73,71

24,18

3,87

28,05

20,31

Hutan Tanaman

4

765

85,92

46,32

1,82

48,13

44,50

Karet Campuran

9

1362

201,87

55,06

1,75

56,81

53,30

7.8 Hasil Inventarisasi Hutan
Berdasarkan hasil inventarisasi, setidaknya di areal PT. UAI masih ditemukan 22 jenis tumbuhan dengan jumlah
total individu sebanyak 873. Pada tutupan hutan regenerasi muda (HRM), jenis-jenis yang banyak dijumpai adalah
Rengas (Gluta renghas), Jemihing (Dillenia pulchella) dan Laban (Vitex pubescens). Pada tutupan belukar, jenis yang
paling banyak dijumpai adalah Galam (Melaleuca leucadendra). Jenis gelam merupakan merupakan jenis cepat
tumbuh (fast growing species) yang merupakan ciri-ciri dari tegakan belukar. Pada tutupan karet campuran (SH)
yang paling banyak dijumpai adalah karet (Hevea brasiliensis) dengan jumlah individu sebanyak 155 dengan asosiasi
jenis terbanyak berupa Jemihing (Dillenia pulchella) dan Jambu-jambu (Eugenia sp). Sedangkan pada tutupan Hutan
Tanaman (HT) hanya dijumpai satu jenis yakni Karet (Hevea brasiliensis) dengan jumlah individu sebanyak 105.
Adapun tabel sebaran jenis untuk masing-masing tipe tutupan disajikan pada Tabel 7.7.
Tabel 7-8. Sebaran jenis vegetasi di areal PT. UAI
No Nama Ilmiah
1

Alstonia pneumatophora

Belukar

HRM

Hutan
Tanaman

Karet
Campuran

Jumlah
Total

-

21

-

2

23
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No Nama Ilmiah

Belukar

HRM

Hutan
Tanaman

Karet
Campuran

Jumlah
Total

2

Amomum coccineum

-

16

-

-

16

3

Artocarpus elasticus

-

27

-

8

35

4

Barringtonia racemosa

-

25

-

-

25

5

Breynia cernua

-

2

-

6

Cinnamomum macrophyllum

-

3

-

4

7

7

Cleistanthus myrianthus

-

7

-

-

7

8

Dillenia indica

-

6

-

-

6

9

Dillenia pulchella

-

34

-

32

66

10

Dracontomelon dao

-

24

-

-

24

11

Eugenia sp

3

23

-

30

56

12

Ficus padana

-

11

-

-

11

13

Garcinia diocia Bl.

-

-

-

15

15

14

Gluta renghas

-

66

-

4

70

15

Hevea brasiliensis

17

-

105

155

277

16

Ilex cymosa Bl.

-

32

-

-

32

17

Macaranga trichocarpa

3

26

-

-

29

18

Melaleuca leucadendron

98

-

-

98

19

Melicope confusa

-

2

-

-

2

20

Scolopia spinosa (Roxburg) Warb.

-

2

-

-

2

21

Vernonia arborea

-

12

-

8

20

22

Vitex pubescens

12

26

12

50

133

365

270

873

Jumlah Total

8.

105

2

Hasil Patch Analisis dan Draft Akhir Hasil ICLUP

8.1 Hasil Decision Tree dan Draf Awal ICLUP
Tabel 8-1. Hasil Decision Tree di areal PT. UAI
No.
Patch

Luas Area
(Ha)

Luas Inti
(Ha)

Prioritas (Prioritas Tinggi, Prioritas
Menengah dan Prioritas Rendah)

1

0,47

No Core

LPP-No Core

2

1,64

No Core

LPP-No Core

3

1,57

No Core

LPP-No Core

4

2,15

No Core

LPP-No Core

5

2,20

No Core

LPP-No Core

6

3,68

No Core

LPP-No Core

7

2,88

No Core

LPP-No Core

Deskripsi dari hasil Decision Tree
Indikatif konservasi karena terkoneksi dengan
areal NKT di luar kajian (Sungai Besar
Mangkatip)
Indikatif konservasi dengan tindakan mitigasi
risiko
Indikatif konservasi dengan tindakan mitigasi
risiko
Indikatif konservasi dengan tindakan mitigasi
risiko
Indikatif konservasi dengan tindakan mitigasi
risiko
Indikatif konservasi dengan tindakan mitigasi
risiko
Indikatif konservasi dengan tindakan mitigasi
risiko
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8

0,91

No Core

LPP-No Core

9

2,58

No Core

LPP-No Core

10

3,30

No Core

LPP-No Core

11

3,86

No Core

LPP-No Core

Indikatif konservasi karena terkoneksi dengan
areal NKT di luar kajian (Sungai Besar
Mangkatip)
Indikatif Pengembangan, pra RBA and RBA
checked
Indikatif konservasi karena terkoneksi dengan
areal NKT
Indikatif konservasi karena terkoneksi dengan
areal NKT di luar Kajian (Sungai Besar
Mangkatip)

Berdasarkan hasil analisis patch yang dilakukan sesuai dengan Toolkit Versi 2.0, terdapat 11 patch hutan yang
teridentifikasi sebagai stok karbon tinggi. Seluruh patch tersebut tidak memiliki inti dan masuk ke kategori prioritas
rendah (LPP – No Core).
Setelah mengikuti tahapan Decision Tree, terdapat 3 patch yang langsung dikonservasi karena terkoneksi yaitu
patch dengan ID 1, 8 dan 11 dengan areal NKT namun di luar batas dari PT. UAI (Sungai Besar Mangkatip), hal ini
sesuai dengan tahap 5 yang mengatakan bahwa patch dengan keberadaan dalam jarak 200 meter yang diukur
antara tepi patch paling dekat dengan patch prioritas tinggi (tidak ditemukan) atau kawasan hutan NKT, lahan
gambut, atau sempadan sungai di dalam atau berdekatan dengan kawasan yang diusulkan. Kemudian terdapat 6
patch yang di usulkan menjadi areal konservasi (ID Patch 2, 3, 4, 5, 6 dan 7) setelah pengecekan pra RBA (lampiran
2). Terakhir terdapat patch yang diusulkan menjadi areal indikatif pengembangan (ID Patch 9) karena tidak memiliki
nilai konservasi setelah pengecekan pra RBA.
Berdasarkan hasil analisis di atas, luas total patch hutan yang berada di dalam areal izin PT. UAI yaitu 22,67 ha yang
ditandai sebagai areal Indikatif Konservasi.

8.2 Ringkasan Hasil Pra-RBA, RBA dan Setiap Final Verifikasi dan Konsultasi
Berdasarkan patch analisis yang sudah diidentifikasi, terdapat 7 patch hutan yang masuk kedalam kategori LPP
dengan tanpa inti dan melalui tahapan Pra-RBA. Dari 7 patch yang diidentifikasi, terdapat 1 patch yang diusulkan
untuk pengembangan karena kondisi dan resiko yang tinggi apabila dijadikan sebagai usulan konservasi. 6 patch
lainnya akan diusulkan sebagai areal konservasi dengan mitigasi risiko. Hasil pengecekan Pra-RBA dapat dilihat pada
lampiran 2.
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8.3 Final Draft ICLUP

Gambar 8.1. Peta draft rekomendasi penggunaan lahan (ICLUP) di areal izin PT. UAI
Berdasarkan hasil analisis yang diterapkan di areal PT. UAI. Kawasan konservasi tersebut mencakup areal NKT dan
SKT serta areal perlindungan lainnya. Luas areal konservasi secara keseluruhan adalah 604,20 ha atau sebesar
9,21% dari total luas izin lokasi PT. UAI ± 6.723,55 ha. Usulan areal konservasi terpadu di areal izin PT. UAI disajikan
pada Tabel 8.2 dan Gambar 8.1.
Tabel 8-2. Rekomendasi ICLUP
No
1
2
3

Usulan Area Konservasi

Luas (Ha)

Areal NKT
Areal SKT di luar areal NKT*
Integrasi Areal SKT dan Areal NKT
Total

573,62
30,58
604,20

Ket: *Perubahan luasan patch karena proses give and take untuk pengelolaan

Dalam tabel di atas, rekomendasi atau usulan yang akan dikonservasi berdasarkan patch analysis yang dilakukan
sebesar 604,20 ha. Terdiri dari luas areal NKT yaitu 573,62 ha dan areal SKT di luar areal NKT seluas 30,58 ha. Dari
usulan tersebut tidak terdapat integrasi antara areal SKT dan areal NKT atau yang tumpang tindih.

9.

Rencana Penggunaan Lahan Indikatif (Land Use Indicative)

9.1 Ringkasan dari Hasil Akhir Verifikasi Lapangan
Hasil analisis final menunjukkan bahwa areal PT. UAI tidak memiliki areal gambut yang sudah diverifikasi dan tidak
memiliki areal potensi untuk ketahanan pangan masa depan. Sebagian besar area yang diidentifikasi sebagai areal
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SKT berada pada sempadan Sungai Mangkatip dan beberapa di dalam areal PT. UAI yang sering terjadi banjir
musiman. Adanya aktifitas warga di daerah tersebut menyebabkan daerah tersebut memiliki resiko tinggi dari
kegiatan pembukaan lahan oleh masyarakat. Hasil rekomendasi penggunaan lahan tersebut perlu dikomunikasikan
dengan para stakeholder agar dapat dijadikan sebagai penggunaan lahan akhir (ICLUP) yang final.

9.2 Ikhtisar Kegiatan Pengelolaan Dan Pemantauan Konservasi Hutan Untuk Dimasukkan Dalam
Rencana Konservasi Dan Pengembangan (Penggunaan Lahan)
Pengelolaan dan Pemantauan Konservasi Hutan yang dapat dilakukan oleh PT. UAI harus dipadukan dengan
pengelolaan dan pemantauan areal Nilai Konservasi Tinggi, sehingga kegiatan pengelolaan dan pemantauan dapat
berjalan dengan efektif dan efisien.
Adapun kegiatan yang dapat dimasukkan kedalam rencana konservasi dan pengembangan antara lain:
1. Mengeluarkan areal konservasi yang teridentifikasi SKT - NKT dari rencana pembangunan dan
pengembangan,
2. Memelihara dan mempertahankan areal yang teridentifikasi SKT - NKT dengan cara:
• Sosialisasi kepada para pihak tentang areal konservasi hutan SKT – NKT,
• Penetapan areal konservasi hutan SKT - NKT secara partisipatif,
• Pemasangan papan informasi hutan konservasi SKT – NKT pada kawasan yang ditetapkan dengan
melibatkan pihak desa,
• Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam rangka mengurangi perburuan liar,
penebangan liar, dan konversi areal di dalam areal izin, serta penegakan hukum secara efektif,
3. Dalam rangka memperkaya keanekaragaman hayati diareal konservasi SKT – NKT maka dapat melakukan
beberapa upaya antara lain :
• Program penanaman pohon dan re-vegetasi menggunakan spesies lokal untuk meningkatkan
keanekaragaman hayati serta mengembalikan areal konservasi yang telah terganggu,
• Tidak melakukan pembukaan lahan yang dilakukan di sempadan sungai yang merupakan tempat
konsentrasi keanekaragaman hayati,,
• Melakukan pengkaayaan pada sempadan sungai untuk meningkatkan
fungsi sempadan
menggunakan tanaman vertiver.
4. Meningkatkan kapasistas sumberdaya manusia antara lain dengan melakukan :
• Pelatihan terkait hutan konservasi bagi staff dan masyarakat sekitar.
5. Pada skala lanskap, pengelolaan kawasan lindung perlu diperkuat, seperti peningkatan kesadaran bersama
masyarakat setempat untuk menghentikan penebangan, perburuan dan pembakaran di kawasan
konservasi. Manajemen PT. UAI perlu mengembangkan program Masyarakat Bebas Api. Program ini dapat
juga dikembangkan / diperluas pada areal konservasi dan sekitarnya.
6. PT. UAI juga perlu bekerja sama dengan BKSDA, Pemda dan PT. GAL untuk pengelolaan areal lindung yang
termasuk dalam lanskap kajian SKT.
7. Manajemen areal HCS yang sudah terkonversi menjadi kebun kelapa sawit (sempadan sungai dan kanal)
antara lain:
• Mengurangi penggunaan bahan kimia yang berpotensi masuk ke badan sungai maupun kanal
• Melakukan koordinasi dengan para marga pemilik ulayat serta pemerintah daerah tentang
pengelolaan sempadan sungai
• Melakukan uji kualitas air secara berkala
• Evaluasi tingkat keberhasilan rehabilitasi/pengkayaan
• Pengukuran tingkat sedimentasi di sungai
• Mengukur perubahan lebar sempadan sungai yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundangan dan BMP RSPO
• Memantau bahaya kebakaran pada areal sempadan dan rawa ketika musim kemarau.
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9.3 Daftar Aktivitas yang Masih Harus Dilakukan Sevelum Rencana Konservasi dan Pembangunan
dapat Diselesaikan
1. Melakukan review, revisi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip FPIC didalam pembebasan lahan,
antara lain memastikan persetujuan masyarakat atas pembebasan lahan untuk areal konservasi.
2. Melakukan penataan batas areal SKT bersama dengan masyarakat.
3. Sosialisasi rencana pengelolaan dan pemantauan areal SKT kepada masyarakat dan mengembangkan
mekanisme pengaduan untuk menyelesaikan konflik terkait dengan areal SKT.
4. Perusahaan perlu menyusun strategi potensial untuk menyediakan insentif dan manfaat bagi masyarakat
dengan membantu melindungi dan mengelola areal SKT.
5. Melakukan verifikasi terhadap hutan konservasi secara partisipatif dengan masyarakat di masing-masing
desa untuk menyusun rencana tata guna lahan (landuse planning).
6. Meningkatkan sumber daya manusia yang akan dilibatkan dalam pengelolaan dan pemantauan kawasan
konservasi.
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Lampiran
Lampiran 1. Jalur Plot Sampel
No
Kelas Vegetasi
1
Jalur Hutan Regenerasi Muda
2
Jalur Hutan Regenerasi Muda
3
Jalur Hutan Regenerasi Muda
4
Jalur Hutan Regenerasi Muda
5
Jalur Kebun Karet Campuran
6
Jalur Kebun Karet Campuran
7
Jalur Hutan Regenerasi Muda
8
Jalur Hutan Regenerasi Muda
9
Jalur Hutan Regenerasi Muda
10
Jalur Hutan Regenerasi Muda
11
Jalur Belukar
12
Jalur Hutan Tanaman
13
Jalur Belukar
14
Jalur Belukar
15
Jalur Belukar
16
Jalur Belukar
17
Jalur Belukar
18
Jalur Belukar
19
Jalur Kebun Karet Campuran
Jalur Kebun Karet Campuran
20
Jalur Kebun Karet Campuran
21
Jalur Kebun Karet Campuran
22
Jalur Kebun Karet Campuran
23
Jalur Kebun Karet Campuran
24
Jalur Kebun Karet Campuran
25
Jalur Kebun Karet Campuran
26
Jalur Kebun Karet Campuran
27
Jalur Kebun Karet Campuran
28
29
Jalur Hutan Tanaman
30
Jalur Hutan Tanaman

Kode Plot di GPS
HRM 01 UAI
HRM 02 UAI
HRM 03 UAI
HRM 04 UAI
HRM 05 UAI
HRM 06 UAI
HRM 07 UAI
HRM 08 UAI
HRM 09 UAI
HRM 10 UAI
Belukar 01 UAI
Belukar 02 UAI
Belukar 03 UAI
Belukar 04 UAI
Belukar 05 UAI
Belukar 06 UAI
Belukar 07 UAI
HT 01 UAI
KARET 01
KARET 02
KARET 03
KARET 04
KARET 05
KARET 06
KARET 07
KARET 08
KARET 09
HT 02 UAI
HT 03 UAI
HT 04 UAI

Jalur
1
1
2
2
3
3
4
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
18
19

Plot ID
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
5.1
6.1
7.1
8.1
9.1
10.1
11.1
12.1
13.1
14.1
14.2
14.3
15.1
15.2
15.3
16.1
16.2
16.3
17.1
18.1
19.1

X
254368
254271
254321
254205
254187
254166
254779
254841
254890
253365
232505
232837
232548
232752
233392
233983
234269
233725
233054
233053
233051
233262
233357
233449
234171
234289
234401
231669
232032
232464

Y
9740669
9740607
9740639
9739656
9739716
9739784
9740358
9740405
9740457
9739252
9707697
9708407
9709745
9710333
9710631
9711500
9711864
9713913
9709220
9709130
9709054
9708531
9708542
9708562
9709897
9709892
9709953
9706310
9707397
9708376
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Lampiran 2 Pra-RBA Check
No ID Patch

2, 3, 4, 5, 6, 7

9

No ID Patch

Atribut
Keberadaan sungai permanen
dengan lebar >2m
Keberadaan sungai musiman
dengan lebar >2m
Keberadaan mata air
Keberadaan rawa atau kawasan
yang tergenang secara permanen
Keberadaan lereng curam yang
membatasi pengembangan
Aspek lokasi dan aksesibilitas
Pengamatan lain (termasuk
hidupan liar dan tumbuhan)
Keberadaan sungai permanen
dengan lebar >2m
Keberadaan sungai musiman
dengan lebar >2m
Keberadaan mata air
Keberadaan rawa atau kawasan
yang tergenang secara permanen
Keberadaan lereng curam yang
membatasi pengembangan

Keberadaan
(Y/N)

Keterangan Pengamatan

N

Tidak terdapat sungai permanen

N

Tidak terdapat sungai musiman

N

Tidak terdapat mata air
Menjadi rawa musiman ketika musim banjir
kecuali ID no. 2 yang selalu tergenang

Y
N

Tidak terdapat lereng curam

N

Lokasi masih bisa diakses namun tergenang
Dikelilingi oleh lahan gelam yang bekas
terbakar

Y
N

Tidak terdapat sungai permanen

N

Tidak terdapat sungai musiman

N

Tidak terdapat mata air

N

Tidak terdapat rawa permanen/musiman

N

Tidak terdapat lereng curam

Aspek lokasi dan aksesibilitas

N

Lokasi masih bisa diakses karena
berdampingan dengan areal pengelolaan

Pengamatan lain (termasuk
hidupan liar dan tumbuhan)

N

Dikelilingi oleh lahan gelam bekas terbakar

Foto kondisi sekitar patch

2

3, 4, 5, 6, 7

9
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Lampiran 3 Decision Tree Analysis
Analisis Patch terhadap tutupan lahan potensial SKT di areal izin PT. UAI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
Tahap 1 :
Overlay data potensial SKT, areal NKT dan Areal Indikatif Masyarakat
Deskripsi :
Areal potensial SKT yang ada di areal izin PT. UAI seluruhnya berasal
dari areal tutupan Hutan Regenerasi Muda (HRM). Sedangkan areal
NKT yang digunakan adalah areal NKT yang telah diidentifikasi pada
tahun 2016. Areal kebun indikatif masyarakat adalah hasil dari
kegiatan pemetaan partisipatif pada saat dilapangan.
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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. SAP yang di
ekstrak seluruhnya merupakan areal Hutan Regenerasi Muda (HRM).
Terdapat 11 patch hutan SKT dengan total luas 25,93 ha
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Tahap 3 :
Deskripsi :

Mengidentifikasi inti patch dan prioritas patch
Dari sebaran 11 patch potensi hutan SKT yang ada, di areal PT. UAI
seluruhnya merupakan prioritas rendah tanpa 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. (PT tidak tersedia)
• 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
Seluruh areal patch yang sudah diidentifikasi ditandai sebagai areal
indikatif konservasi di areal izin PT. UAI karena keberadaannya
tumpang tindih dengan areal NKT.

Tahap 7 :
Deskripsi :

• Penilaian Risiko
Kawasan resiko di areal PT UAI merupakan areal radius 1 km dari jalan
dan sungai besar serta areal radius 2 Km dari pemukiman yang ada di
dalam areal PT. UAI. 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

Deskripsi :
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Tahap 9 & 10 :
Deskripsi :

tersisa untuk proses tahap 8
Pengecekan pra penilaian keanekaragaman hayati secara cepat (Pra
RBA), Kajian keanekaragaman hayati secara cepat (RBA)
Pada tahap 9 terdapat patch yang telah dilakukan pra RBA (ID: 2, 3, 4,
5, 6, 7) dan menjadi areal konservasi yang diusulkan dengan tindakan
mitigasi. Hasil pengecekan pra RBA terlampir pada lampiran 2.
Untuk ID 9 menjadi areal yang diusulkan untuk pengecekan RBA,
namun setelah ditinjau di lapangan, tidak signifikan untuk dijadikan
areal konservasi dan menjadi indikatif areal pengembangan.
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Tahap 11 dan 12:

Integrasi dan Perencanaan Konservasi: Integrasi areal NKT dengan
areal hutan SKT, peta konservasi yang diusulkan
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Tahap 13:

Menyesuaikan desain kawasan untuk menyederhanakan dan
memperhalus batas area dan tukar-menukar untuk pengisian dan
restorasi berdasarkan konsep saling memberi dan menerima.
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Lampiran 4 Daftar Hadir FGD
Desa Dadahup

63

Desa Sri Mulya

64

Desa Sumber Alaska

65

Desa Sumber Makmur

66

Desa Tambak Bajai

67

Persetujuan (Consent) Kegiatan FPIC di PT UAI

68

69

70

71
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