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1. Deskripsi Kegiatan
1.1.

Lokasi dan Ukuran Area Kajian

Penilaian High Carbon Stock (HCS) atau Stok Karbon Tinggi (SKT) dilakukan pada areal Izin Usaha
Perkebunan (IUP) PT Kharisma Inti Usaha (PT KIU) dengan luas ± 19.784,79 ha yang terdiri dari kebun
inti dan plasma, selain itu laporan ini juga mengkaji wilayah sekitarnya (lanskap). Areal HGU
Perkebunan Kelapa Sawit PT KIU berada pada Bujur Timur 114° 49’ 9,7068” - 115° 04’ 31,9210” dan
Lintang Selatan 2° 54’ 54,9951” - 3° 09’ 17,6479’’. Secara Administratif, areal izin PT KIU tersebar di
tiga wilayah kecamatan yang saling berbatasan langsung yaitu Kecamatan Candi Laras Utara,
Kecamatan Tapin Tengah, dan Kecamatan Binuang. Lokasi kebun terdiri dalam satu blok hamparan
yang terbagi dalam empat Estate. Dari radius sebaran areal kebun, dengan mengacu pada wilayah
administratif tiga kecamatan tersebut, maka batas-batas areal izin PT KIU adalah sebagai berikut:
•
•
•
•

Sebelah Utara
Sebelah Selatan
Sebelah Timur
Sebelah Barat

: Kec. Candi Laras Utara dan Tapin Tengah
: Kec. Binuang dan Kabupaten Banjar (Kec. Simpang Empat)
: Kec. Tapin Tengah, Tapin Selatan dan Binuang.
: Kec. Candi Laras Utara dan Tapin Tengah
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Gambar 1 Peta Areal Izin Usaha Perkebunan di Areal PT KIU
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1.2.

Gambaran Tentang Areal Perkebunan yang Diusulkan

PT KIU merupakan perusahaan perkebunan sawit yang berdiri tahun 2005. Luas area PT KIU + 19.784,79
ha yang terdiri dari kebun inti dan plasma. Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan
Kelapa Sawit (PKS) PT KIU seluas 17.000 ha (kebun inti) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapin No.
201 tahun 2006. PT KIU terlibat dalam perkebunan kelapa sawit dan pengolahan minyak sawit mentah.
Sebelumnya, PT KIU beroperasi sebagai anak perusahaan dari Lee Rubber Company (Pte) Limited,
kemudian pada 10 Oktober 2017 PT KIU beroperasi sebagai anak perusahaan dari Genting Plantations
Berhad. Area PT KIU telah memperoleh sertifikat HGU seluas 14.661 ha berdasarkan BPN RI No. 06
Tahun 2008. Legalitas operasional berupa IUP berdasarkan SK Bupati Tapin No.142 Tahun 2008. Kajian
AMDAL juga telah dilakukan dan disetujui oleh komisi AMDAL berdasarkan SK Gubernur Kalimantan
Selatan No. 188.44/0186.A/KUM/2008. Kemudian pada tahun 2016 dilakukan adendum AMDAL, RKL,
dan RPL untuk Izin Lingkungan berdasarkan SK Bupati Tapin No. 188.45/233/KUM/2016 dan juga
Persetujuan Kelayakan Lingkungan – Adendum AMDAL, RKL, RPL berdasarkan SK Bupati Tapin No.
188.45/234/KUM/2016. Area PT KIU telah dilakukan penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) pada Juli
2018. Berdasarkan Peta Sistem Fungsi Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Selatan
merujuk ke Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 435/Menhut-II/2014, tanggal 23 Juli 2009,
menunjukkan bahwa areal penilaian HCS di wilayah izin lokasi PT KIU pada areal Inti dan Plasma berada
pada Areal Penggunaan Lain (APL).

1.3.

Deskripsi Lanskap di Sekitarnya

Konteks lanskap di PT KIU dapat dikaji dalam beberapa aspek, diantaranya adalah kondisi geografi,
iklim, geologi, jenis tanah, dan kondisi hidrologinya. Berdasarkan geografinya, PT KIU berada di daerah
equator, dimana iklim di wilayah ini lebih ditentukan oleh pergerakan relatif matahari dengan aktivitas
konvektif yang bervariasi di setiap wilayah. Oleh karena itu, kondisi hujan di areal ini merupakan hujanhujan konvektif dan menyebabkan wilayah ini mempunyai kondisi iklim basah. Sedangkan berdasarkan
Peta Geologi Pulau Kalimantan, terdapat dua formasi geologi di areal PT KIU yang didominasi oleh
Formasi Endapan Alluvium seluas 19.526,66 ha atau sekitar 98,7% dan Formasi Dahor seluas 256,31 ha
atau sekitar 1,3%.
Klasifikasi tanah di areal PT KIU ditetapkan berdasarkan Soil Taxonomy (USDA) 1984. Sebaran tanah
yang dijumpai di lapang disajikan dalam suatu peta tanah yang berisi Satuan Peta Tanah (SPT). Hasil
pengamatan lapang serta data hasil laboratorium menunjukkan bahwa terdapat 9 SPT di areal PT KIU
yang secara lengkap disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1 Satuan Peta Tanah yang dijumpai di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT KIU
Famili Tanah (USDA, 2014)
SPT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tanah Dominan

Typic Haplohemists,
disik (D)

Terric Haplohemists,
disik (P)

Typic Haplosaprists,
disik (P)

Terric Haplosaprists,
disik (P)

Terric Sulfisaprists,
disik (P)
Sulfic Endoaquents,
berliat sangat halus,
campuran,
isohipertermik (P)
Typic Sulfaquepts,
berliat sangat halus,
campuran,
isohipertermik (P)
Typic Endoaquents,
berliat sangat halus,
campuran,
isohipertermik (P)
Sulfic Endoaquepts,
berliat sangat halus,
campuran,
isohipertermik (P)

Tanah lainnya

Lereng
(%)

Relief
Amplitudo
(m)

Bahan Induk
Bentuk
Wilayah

Luas
ha

%

407,71

2,12

649,74

3,38

281,16

1,46

3.773,03

19,64

942,85

4,91

Terric
Haplohemists
(M)

0–1

<2

Datar

Typic
Haplohemists
(F)

0–1

<2

Datar

Terric
Haplosaprists
(F)

0–1

<2

Datar

Typic
Haplosaprists
(T)

0–1

<2

Datar

Typic
Sulfisaprists
(F)

0–1

<2

Datar

Timbunan
bahan organik
tebal (> 130 cm)
diatas bahan
mineral.
Timbunan
bahan organik
sedang (<130
cm) diatas
bahan mineral
Timbunan
bahan organik
tebal (> 130 cm)
diatas bahan
mineral.
Timbunan
bahan organik
sedang (<130
cm) diatas
bahan mineral
Timbunan
bahan organik
sedang (<130
cm) diatas
bahan mineral

0–1

<2

Datar

Deposit aluvium
resen-subresen

3.282,87

17,09

0–1

<2

Datar

Deposit aluvium
resen-subresen

8.021,24

41,75

0–1

<2

Datar

Deposit aluvium
resen-subresen

420,56

2,19

0–1

<2

Datar

Deposit aluvium
resen-subresen

1.432,60
1.432,60

7,46
100,00

Aquic
Quartzipsam
ments (T)

Sistem lahan yang terdapat di areal PT KIU terdiri dari lima sistem lahan yang sebagian besar didominasi
oleh Sistem Lahan Mendawai (MDW) yang merupakan daerah rawa gambut dangkal (ketebalan
gambut 51-200 cm) dengan bentuk topografi yang relatif datar serta kemiringan lereng 2% seluas
13.752,53 ha atau 69,51% dari luas total areal penilaian. Pada posisi kedua, sistem lahan didominasi
oleh Sistem Lahan Kahayan (KHY) yang merupakan dataran banjir, berkembang dari bahan induk
sedimen estuarin-marin serta bahan organik, dengan jenis mineral campuran, tekstur halus, berada
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pada ketinggian antara 0 – 10 mdpl dengan kemiringan lereng < 2% seluas 3.154,86 ha atau 15,95%
dari luas total areal penilaian. Pada posisi ketiga, sistem lahan didominasi oleh Tanjung (TNJ) yang
merupakan seluas 2.658,84 ha atau 13,44% dari luas total areal penilaian. Pada posisi keempat, sistem
lahan didominasi oleh Klaru (KLR) yang merupakan dataran banjir permanen, berkembang dari bahan
induk sedimen sungai, bahan organik serta pasir tua, jenis mineral campuran, halus, yang berada pada
ketinggian antara 2 – 10 mdpl dengan kemiringan lahan < 2% dan pola aliran sungai termasuk tipe
sinuous seluas 218,52 ha atau 1,10% dari luas total areal penilaian. Pada posisi kelima, sistem lahan
didominasi oleh sistem lahan Lawanguwang (LWW) yang merupakan daerah bergelombang yang
berkembang dari bahan induk batuan sedimen, jenis batuan yang terdiri dari mudstone, batupasir, dan
sedimen sungai, jenis mineral tergolong mineral felsik, halus, berada pada ketinggian antara 20 – 150
mdpl dengan kemiringan lahan 2 – 8% dan pola aliran sungai termasuk tipe dendritik seluas 0,04 ha
atau 0,000002% dari luas total areal kajian.
Berdasarkan Digital Elevation Model (DEM) yang berasal dari Citra Satelit Shuttle Radar Topographic
Mission (SRTM) dengan resolusi 90 meter, PT KIU berada pada ketinggian antara 0 – 17 mdpl. Citra
satelit kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mengetahu kelas kelerengan. Pada umumnya, seluruh PT
KIU memiliki kelas lereng yang termasuk kategori datar (0 - 8%).
Areal PT KIU termasuk ke dalam Satuan Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito seluas 19.784,79
ha. Sungai-sungai yang melintasi areal izin lokasi PT KIU terdiri atas 3 sungai yaitu, S. Muning, S. Bubur,
dan S. Bahalang. Kondisi dan karakteristik DAS, sungai, dan anak-anak sungai yang terdapat disekitar
areal izin lokasi PT KIU mengindikasikan bahwa areal izin PT KIU berada di hilir sungai sehingga perlu
dilestarikan sebagai penyedia air dan resapan air agar tidak berdampak banjir.
Lokasi PT KIU bukan merupakan kawasan prioritas keanekaragamanhayati (Kehati). Hasil overlay antara
batas izin lokasi PT KIU dengan peta-peta pusat keanekaragaman hayati di Kalimantan menunjukkan
hasil bahwa area PT KIU terletak jauh dari area The Hearth of Borneo, Important Bird Area (IBA),
Endemic Bird Area (EBA), dan area Ramsar. Kawasan prioritas keanekeragamanhayati yang terdekat
adalah kawasan EBA jajaran Pegunungan Meratus yang berjarak sekitar 48 km ke arah timur.
Kondisi tutupan lahan di areal PT KIU di dominasi oleh tanaman sawit, tegakan pohon gelam, dan
semak belukar. PT KIU mengalokasikan sedikit area yang masih memiliki tutupan pohon yang di
dominasi oleh pohon gelam dan beberapa jenis tumbuhan semak. Keanekaragaman jenis flora yang
ditemukan tidak begitu banyak, seperti gelam, rengas, senduduk, rumput purun tikus, dan sebagainya.
Sementara keanekaragaman jenis fauna di dominasi dari jenis burung seperti burung cabak, elang
tikus, burung madu dan beberapa jenis primata seperti monyet ekor panjang dan bekantan.
Penduduk lokal yang bermukim di sekitar areal PT KIU didominasi oleh Suku Banjar (80%), Suku Jawa
10 %, dan sisanya sekitar 10% Suku Dayak Bukit, Bugis, China, Sunda, Flores, Padang, Batak, dan suku
bangsa lainnya, terutama yang berada di wilayah Kecamatan Tapin Tengah dan Kecamatan Binuang
sebagai pusat kegiatan perekonomian yang terdekat dari areal PT KIU. Bahkan ada satu desa yaitu Desa
Papagan Makmur, Kec. Tapin Tengah yang mayoritas penduduknya berasal dari Suku Jawa karena
merupakan kawasan transmigrasi. Selain program transmigrasi, kehadiran perusahaan pertambangan
batubara dan perkebunan kelapa sawit, membawa dampak terhadap migrasi penduduk yang signifikan
di wilayah ini. Beberapa suku datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Sebagian pendatang menetap
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di wilayah ini karena faktor perkawinan dengan masyarakat lokal ataupun karena merantau untuk
mencari pekerjaan.
Sumber mata pencaharian yang paling penting bagi masyarakat lokal di wilayah kajian adalah kegiatan
pertanian serta perkebunan, pedagang, logging, mencari ikan, wirausaha, menjadi karyawan
perusahaan dan pegawai negeri sipil (PNS).

Gambar 2 Peta Status Fungsi Kawasan di Areal PT KIU
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Gambar 3 Jarak PT KIU dengan Heart of Borneo (HoB) dan Intact Forest Landscape (IFL)

Gambar 4 Jarak PT KIU dengan Important Bird Area (IBA) dan Endemik Bird Area (EBA)
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1.4.

Peta Situs Lokasi Kajian

Gambar 5 Peta Lokasi KIU di Provinsi Kalimantan Selatan

1.5.

Data Relevan yang Tersedia

Data relevan yang tersedia meliputi:
• Data Pohon dan Rumus Alometrik Perhitungan Karbon berdasarkan Katterings et al. (2001).
• Citra Satelit Sentinel 2A dengan tanggal perekaman 05 Juni 2018.
• Citra Satelit World Imagery Google Earth.

1.6.

Daftar Laporan/Penilaian yang Digunakan dalam Penilaian SKT

Penilaian SKT merupakan serangkaian proses yang di dalamnya menggabungkan sejumlah data dan
informasi yang terkait satu sama lain. Informasi yang digunakan dalam proses penilaian SKT
diantaranya berasal dari data:
• Laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT Kharisma Inti Usaha yang
dilakukan pada tahun 2008 dan dilakukan addendum pada tahun 2016.
•

Laporan Nilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV) PT Kharisma Inti Usaha yang dilakukan oleh Remark
Asia pada Juli 2018.
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•
•
•

Laporan Social Impact Assessment (SIA) PT Kharisma Inti Usaha yang dilakukan oleh Remark
Asia pada Juli 2018.
Laporan Carbon Stock Assessment (CSA) PT Kharisma Inti Usaha yang dilakukan oleh remark
Asia pada Juli 2018.
Laporan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (PADIATAPA) / FPIC PT
Kharisma Inti Usaha yang dilakukan oleh Remark Asia pada tahun 2019.
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2. Tim Penilai SKT Dan Timeline
2.1.

Nama dan Kualifikasi
Tabel 2 Daftar Tim dalam Kegiatan Penilaian Stok Karbon Tinggi di PT KIU

No

Nama

Peran

Keahlian/Fungsi/Tugas

Ketua tim
ALS15022DM

Socio-Culture, Partisipatory Approach, Auditor,
HCV & HCS Assessor, Full Licensed ALS Integrated
HCV-HCS Lead Assessor.

Remark Asia
1

DWI RAHMAD MUHTAMAN

2

DIAN PRATIWI

Anggota

Registered HCSA assessor, GIS Analyst and
Remote Sensing, Land Use and Land Cover
Change Analysis.

3

TATANG ROHIMAT

Anggota

Social Economic, Social Impact Assessment, FPIC

4

ASLINDA NUR MAZIDA

Anggota

Social Economic, Social Impact Assessment, FPIC

5

DWI BUDI SISWANTONO

Anggota

GIS Analyst and Remote Sensing, Land Use and
Land Cover Change Analysis.

6

NANANG KHAIRUL HADI

Anggota

Biodiversity, Forest Inventory

7

MARLAN

Anggota

Biodiversity, Forest Inventory

8

RIYANDA YUSFIDIYAGA

Anggota

Biodiversity, Forest Inventory

PT KIU
1

DWIYANA SATOTO

Manajer Estate KIU 1 Membantu koordinasi dan teknis di lapangan

2

AGUSTIAN

Manajer Estate KIU 2 Membantu koordinasi dan teknis di lapangan

3

MINOK MURJONO

Manajer Estate KIU 3 Membantu koordinasi dan teknis di lapangan

4

HERI

Manajer Estate Plasma Membantu koordinasi dan teknis di lapangan
Tapin Tengah

Masyarakat Desa
1

TAUFIQ RAHMAN

Teknisi Pengenal Pohon Mengetahui spesies pohon di dalam plot.

2

MISRAN

Asisten pengukuran

3

HENDRA

Pembersih Jalur

4

PUTRA

Operator Hip Chain

Mengukur diameter, memberikan label pohon,
dan mengidentifikasi spesies.
Membersihkan tumbuhan merambat dan
memanjat pohon agar pengukuran diameter
dapat dilakukan dengan lebih mudah.
Mengukur panjang transek dan lokasi titik tengah
plot sepanjang transek.
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No

Nama

5

HARANI

6

IBRAMSYAH

Peran

Keahlian/Fungsi/Tugas

Compass Man

Line Cutter

Memastikan jalur transek dibuat secara tepat
pada sudut kompas yang telah ditentukan
sebelumnya.
Membersihkan jalur transek agar memudahkan
pergerakan cepat menuju titik plot.

2.2. Tatawaktu untuk Mengerjakan Langkah-Langkah Utama dalam
Penilaian
Tabel 3 Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penilaian SKT
Penilaian

Tatawaktu
(Survei Lapangan dan Pelaporan)

Assessor

FPIC

1 – 10 April 2019

Remark Asia

SKT

1 – 10 April 2019

Remark Asia
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3. Keterlibatan Masyarakat/FPIC
3.1. Ikhtisar Keterlibatan Masyarakat, FPIC, Pemetaan Partisipatif
Berdasarkan persyaratan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa atau Free
Prior and Informed Consent - FPIC), proses pembukaan lahan harus mengikutsertakan masyarakat lokal
sejak awal rencana pembangunan kebun kelapa sawit. Hal ini untuk memastikan bahwa masyarakat
setempat telah mengerti akan tujuan dan dampak terhadap mereka, baik positif maupun negatif,
sebelum adanya pembangunan wilayah yang berpotensi dampak pada masyarakat.
Tahapan pertama dari proses FPIC yaitu melakukan identifikasi terhadap keberadaan perkebunan
kelapa sawit yang akan dibangun, apakah berdampak pada hak-hak masyarakat yang sudah hidup di
wilayah itu sebelum kedatangan perusahaan. Bagi kebanyakan masyarakat adat, tanah atau lahan
bukan hanya sekedar tempat mencari penghidupan dan meningkatkan perekonomian, tetapi juga
melekat nilai-nilai budaya, adat, identitas, organisasi sosial, sejarah, dan tradisi.
Keterlibatan masyarakat dalam proses sosialisasi PT KIU sudah dilakukan dalam proses penyusunan
Dokumen AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan Hidup) tahun 2016 dari mulai pra kontruksi, kontruksi,
sampai tahap operasional baik keterlibatan dalam kegiatan survei maupun keterlibatan dalam acara
konsultasi publik. Konsultasi publik yang dilakukan oleh pihak perusahaan bekerjasama dengan pihak
pemerintah setempat, masyarakat dan tokoh masyarakat yang berada disekitar areal PT KIU. Konsultasi
Publik tersebut bertujuan untuk memberikan dan menggali informasi, mengumpulkan saran dan
masukan dari pemangku kepentingan agar masyarakat dapat berperan serta pada usaha dan atau
kegiatan yang akan dikembangkan oleh perusahaan seperti rencana pengadaan lahan, rekruitmen
tenaga kerja, rencana penggunaan lahan, serta bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk
membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Survei dari tim Remark Asia melibatkan secara aktif warga baik sebagai pendamping survei, diskusi
(FGD), pertemuan dengan stakeholder terpilih (tokoh masyarakat), dan konsultasi publik. Mereka yang
dilibatkan dalam kegiatan survei maupun FGD mencakup Kades, BPD, LPM, Tokoh Masyarakat, Ketua
RT, Kepala Dusun, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Masyarakat lainnya.
Proses FPIC
A. Pra Assessment atau Scoping Study
Tahapan Pra Assessment atau Scoping Study dilakukan oleh tim Remark Asia guna memperoleh
persetujuan (consent) untuk melakukan penilaian lanjutan terkait rencana kegiatan penilaian HCS.
Scoping Study dilakukan pada tanggal 24 – 31 Juli 2018. Beberapa tahapan untuk memperoleh
persetujuan pada FPIC antara lain adalah:
1. Sosialisasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) kunci
Sosialisasi dengan pemangku kepentingan/stakeholder dalam kajian HCS-FPIC scoping study untuk
rencana kegiatan HCS dilakukan pada saat proses Focus Group Discussion (FGD) ke desa-desa
bersamaan dengan kajian Social Impact Assessment (SIA) dan High Conservation Value (HCV) yang
dilaksanakan pada tanggal 24 – 31 Juli 2018.
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2. Observasi atau Kunjungan ke Desa/ Lokasi Survei
Observasi atau kunjungan ke desa atau lokasi survei di lakukan pada saat scoping study untuk
melihat secara langsung kondisi desa dan sekitarnya. Pada saat kunjungan ke desa dilakukan pula
wawancara dan FGD dengan perwakilan masyarakat. Observasi atau kunjungan ke desa dilakukan
pada tanggal 24-31 Juli 2018.
3. Identitas Stakeholder atau Pemangku Kepentingan
Berikut disajikan para pemangku kepentingan yang berpengaruh di setiap desa sekitar PT KIU:
Tabel 4 Daftar Stakeholder
No

Nama

Jabatan

Desa

1

Sapuani

Ketua Koperasi Binuang Maju Bersama

Binuang

2

Baehaki

Bendahara

Binuang

3

Yusran

Wakil Ketua Koperasi

Binuang

4

Hj. Darmiati Ayu

Lurah Binuang

Binuang

5

Jaidi

Lurah Raya Belanti

Raya Belanti

6

Arifin Fahmi

BPD

Pulau Pinang

7

Fani

Kades

Pulau Pinang

8

M. Napiah

Kaur Perencanaan

Pematang Karangan Hilir

9

Ahmad Yani

Kasi Pelayanan

Pematang Karangan Hilir

10

M. Ismail

Kadus

Pematang Karangan Hilir

11

Mursidah

Kaur Keuangan

Pematang Karangan Hilir

12

Taupik Hernanda

Kaur Umum

Pematang Karangan Hilir

13

Yunani

Kades

Pematang Karangan Hilir

14

Syahrudin

Kades

Pandahan

15

Musliadi

Sekdes

Pandahan

16

Ardiansyah

Kades

Papagan Makmur

17

Rohmad

Aparat Desa

Papagan Makmur

18

Tasrip

Masyarakat

Papagan Makmur

19

Sahran Nor

Masyarakat

Papagan Makmur

20

Jahrah

Ketua PKK

Papagan Makmur

21

Patriah SH

Lurah

Karangan Putih

22

Tuhrani SE

Tokoh Masyarakat

Karangan Putih
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No

Nama

Jabatan

Desa

23

Junaedi

Kades

Sungai Bahalang

24

Ah. Syamlan

Sekdes

Sungai Bahalang

25

Bay Arifin

Kaur

Sungai Bahalang

26

Ahmad Tasrin

Kasi Pembangunan

Sungai Bahalang

27

Abdul Sani

Kades

Sukaramai

28

M. Rum

Sekdes

Sukaramai

29

Saleh

Kades

Keladan

30

H. Ardiansyah

Sekdes

Keladan

31

Abdul Hakim

Masyarakat

Keladan

32

Fakhriansyah

Kades

Sungai Selai Hilir

33

Sutono

Humas

PT KIU

34

Ahmad Sukhaimi

Surveior

PT KIU

35

Abdul Hakim

PT KIU

4. Persetujuan (Consent) untuk melaksanakan penilaian HCS
Dari hasil pertemuan baik konsultasi publik atau sosialisasi maupun observasi/kunjungan ke
desa/lokasi survei, serta FGD atau wawancara dengan kepala desa, BPD, LPM, Tokoh Adat, Tokoh
Pemuda, dan tokoh masyarakat desa lainnya menerima dengan baik dan menyetujui
dilakukannya kegiatan penilaian HCS di areal PT KIU oleh tim Remark Asia untuk full assessment
dengan anggota tim yang lengkap. Alasan mereka adalah kajian HCS ini baik dan penting agar ada
kehati-hatian (tidak sembarangan) membuka kebun kelapa sawit di masa yang akan datang.
B. Full Assessment
1. Kajian Sosial
Kegiatan FPIC HCS full assessment atau penilaian secara lengkap dilakukan pada tanggal 01 - 10
April 2019. Dalam proses penilaian full assessment tidak ada perubahan jumlah desa yang menjadi
fokus Kajian, yaitu tetap 11 desa sesuai saat kajian HCV dan SIA yang telah dilakukan pada tahun
2018, terdapat beberapa perubahan stakeholder di beberapa desa disebabkan karena terjadi
suksesi kepemimpinan, seperti Desa Sungai Salai Hilir, Desa Pandahaan, Desa Papagan Makmur,
dan Desa Pematang Karangan Hilir, telah dipimpin oleh kepala desa yang baru. Untuk desa-desa
dan kelurahan lainnya seperti Desa Keladan, Desa Sungai Bahalang, Desa Sukaramai, Desa Pulau
Pinang, Desa Karangan Putih, Kelurahan Raya Blantik dan Kelurahan Binuang masih dijabat oleh
Kepala Desa/Lurah yang sama saat scoping berlangsung.
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Dalam kegiatan FPIC dilakukan juga pemetaan partisipatif dengan membuat sketsa desa yang
melibatkan kades dan tokoh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui areal-areal yang
masih memiliki hutan di dalam areal plasma maupun inti. Selain itu, dalam kegiatan FPIC diperoleh
juga informasi terkait dampak sosial yang terjadi dengan hadirnya PT KIU, baik dampak positif
maupun dampak negatif. Terkait dengan Dampak Sosial akan dijelaskan tersendiri pada Sub Bab
mengenai Ikhtisar Penilaian Dampak Sosial (SIA).
2. Survei Partisipatif
Proses FPIC seharusnya dilakukan sebelum melakukan pembukaan lahan. Namun bagi
perkebunan yang sudah terlanjur dibuka, maka FPIC dilakukan untuk memastikan proses
pembukaan lahan pada saat lampau memenuhi hak-hak masyarakat atas lahan. Salah satu bagian
penting dari proses FPIC adalah survei partisipatif. Survei partisipatif FPIC-HCS ini dilaksanakan
pada tanggal 02 - 09 April 2019.
Hasil kunjungan tim FPIC HCS di desa-desa kajian yang dilakukan melalui kegiatan FGD dengan
para pemangku kepentingan, adalah sebagai berikut:
a.

Masyarakat setuju dan mendukung rencana kerja dari tim konsultan Remark Asia untuk
melakukan kegiatan penilaian HCS di areal konsesi PT KIU dan di areal Plasma Masyarakat.
Masyarakat berharap agar lahan telah dibuka menjadi kebun sawit di area PT KIU dapat
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan tidak mengabaikan
kelestarian dari sisa-sisa hutan yang ada.

b.

Masyarakat menyatakan bahwa tutupan lahan perkebunan kelapa sawit PT KIU awalnya
berupa hutan rawa yang memiliki vegetasi seperti pohon pulai, harapat, pulantang, danar,
belangiran dan pohon gelam, saat itu masyarakat selain bertanam padi dan karet, mereka
menebang pohon-pohon tersebut untuk dipakai sendiri dan di jual untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari.

c.

Seluruh area HGU PT KIU telah dari awal pembukaan sudah melalui proses sosialisasi dan
kemitraan bersama koperasi untuk sistem plasmanya dan dinyatakan tidak ada kepemilikan
dari masyarakat maupun masyarakat adat.

d.

Masyarakat bersedia untuk membantu penyelenggaraan kunjungan lapang dan bersedia
terlibat secara aktif untuk menunjang kajian yang sedang dilakukan oleh konsultan PT
Remark Asia.

Pemilihan pendamping ditentukan dengan lokasi plot-plot sample yang akan dinilai HCS nya,
karena desa yang dilibatkan hanya desa yang daerah administrasinya terdapat plot sample
penilaian HCS. Untuk desa-desa kajian yang areal administratifnya tidak terdapat plot sample HCS,
tetap di lakukan FPIC hanya sebatas koordinasi dan cross-check mengenai batas areal administasi
desa-desanya.
Dari hasil diskusi dengan pihak manajemen PT KIU, dan berdasarkan titik koordinat plot sample
ternyata sebagian besar berada di areal HGU PT KIU, dan sebagian kecil titik plot sample berada
di areal plasma Tapin Tengah. Untuk penilaian HCS di titil-titik plot sample yang berada di areal
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HGU PT KIU, secara langsung bisa dilaksanakan dengan pendampingan dari pihak manajemen PT
KIU setelah mendapat izin dari pihak pemerintah desa yang secara administratif areal desa nya
terbukti masuk di wilayah HGU PT KIU yang terdapat plot sample HCS.
Dari saat dilakukan FGD/Diskusi di setiap desa dan sesuai dengan arahan dari beberapa tokoh
masyarakat saat pre assessment, terutama di desa-desa sekitar plot sample yang berada di areal
plasma, jumlah pendamping yang terlibat dalam survei partisipatif disesuaikan dengan jumlah
kajian yang dilakukan tim PT KIU dan Remark Asia. Berikut nama-nama pendamping yang
diusulkan untuk terlibat langsung dalam kegiatan survei partisipatif HCS.
Pendamping dari pihak manajemen PT KIU untuk Plot Sample di Areal HGU PT KIU
Berdasarkan diskusi dgn pihak manajemen PT KIU diperoleh nama-nama yang bisa mewakili PT
KIU sebagai pemilik HGU dan sekaligus mewakili warga desa dimana plot sample tersebut secara
adminintratif masuk di wilayah desa tersebut, untuk melakukan pendampingan sebagai bentuk
partisipasi warga pada kegiatan HCS yang dilakukan oleh tim Remark Asia.
Pendamping dari Desa-desa untuk Plot Sample yang berada di areal Plasma Tapin Tengah
Berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Manajemen PT KIU untuk pengelolaan Plasma Tapin
tengah dan Hasil FGD dengan Pemerintah Desa-Desa di areal plasma maka untuk melakukan
pendampingan sebagai partisipasi warga pada kegiatan HCS yang dilakukan oleh Tim Remark Asia
ditentukan para pendamping berdasarkan kesepakatan bersama yaitu menyerahkan sepenuhnya
pada pengelola plasma.
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Gambar 6 Proses Diskusi dengan Perangkat Desa
Pemetaan Partisipatif
a. Peta Pemanfaatan Ruang/Penggunaan Lahan
Pemetaan partisipatif dilakukan untuk identifikasi terhadap wilayah-wilayah penting yang dilindungi
oleh masyarakat karena mengandung unsur budaya, sejarah, spiritual, atau sebagai sumber mata
pencaharian dan identifikasi penggunaan lahan. Pemetaan partisipatif juga dilakukan untuk
mengidentifikasi para pemilik lahan yang di areal konsesi PT KIU.
Untuk mengidentifikasi penggunaan lahan, tim melakukan diskusi atau FGD dengan masing-masing
Desa terlebih dahulu dengan dipandu menggunakan peta sebaran dan administrasi desa, peta
tutupan lahan, peta KBKT, Peta HCV dan meminta perwakilan warga atau tokoh masyarakat untuk
menggambarkan sketsa desa atau lokasi lahan yang sudah di diserahkan menjadi HGU maupun yang
belum atau yang masih diakuisisi oleh warga untuk kepentingan areal pertanian. Berikut disajikan
hasil sketsa masing-masing desa yang diperoleh dari hasil gambar langsung maupun berdasarkan
sketsa peta yang sudah ada sebelumnya.
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Gambar 7 Hasil Diskusi Pemetaan Partisipatif
Dari sketsa peta partisipatif kemudian di overlay-kan dengan pemetaan berbasis GIS (Sumber: PT
KIU), sehingga diperoleh lokasi lahan warga yang berbatasan dengan HGU PT KIU dan yang masuk
di masing-masing Plasma (enclave). Lahan enclave yaitu lahan milik masyarakat yang dikelilingi oleh
area plasma PT KIU, sedangkan lahan masyarakat adalah lahan yang terletak di penggiran area
plasma PT KIU. Lahan enclave dan lahan milik masyarakat ini adalah lahan masyarakat yang tidak
ikut dalam program plasma. Kondisi tutupan lahan pada enclave dan lahan milik masyarakat ini
berupa lahan terbuka dan semak belukar. Luasan enclave dan lahan masyarakat yang berada di
dalam area PT KIU yaitu 717,10 ha (Tabel 5). Lahan enclave yang terdapat di plasma Binuang
merupakan lahan milik tokoh masyarakat setempat yang tidak mau menyerahkan lahannya untuk
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program plasma, kemungkinan lahan tersebut akan digunakan untuk lahan pertanian atau
perkebunan karet. Sedangkan lahan masyarakat yang terdapat di area plasma Tapin Tengah
merupakan lahan milik masyarakat dari luar daerah, karena masyarakat setempat saat ini tidak
mengetahui pemilik dari lahan-lahan tersbut. Berdasarkan informasi di lapangan, kemungkinan
lahan tersebut akan dijual kepada pemerintah karena adanya isu akan dibangun jalan lintas yang
akan melalui lahan-lahan tersebut.
Tabel 5 Tabel Luasan lahan enclave dan lahan milik masyarakat yang tidak ikut program plasma
No.

Keterangan

Luas (ha)

1

Enclave

137,64

2

Lahan Miliki Masyarakat yang tidak ikut program plasma

579,46

Luas Total (ha)

717,10

Gambar 8 Peta Penggunaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit PT KIU dan Areal Plasma
b. Peta Batas Administrasi Desa
Hasil kajian dengan metode partisipatory mapping akan memperoleh informasi areal yang
terindikasi perlu mitigasi maupun areal yang menjadi kegiatan FPIC. Sketsa peta yang dibuat dengan
partisipatory mapping selanjutnya dilakukan verifikasi. Verifikasi dilakukan dengan overlay sketsa
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peta dan kondisi nyata di lapangan menggunakan aplikasi sistem informasi geografis (GIS) untuk
kepentingan hasil analisis FPIC.

Gambar 9 Peta Indikatif Sebaran Desa Sekitar Areal PT KIU
Dari hasil diskusi atau FGD, diperoleh informasi bahwa batas administrasi antar desa masih belum
jelas dan belum sepakat terutama untuk desa-desa di Kecamatan Tapin Tengah. Desa Papagan
Makmur sebagai desa Trans yang arealnya sudah sertifikat masih terdapat potensi konflik
pengakuan batas dengan desa-desa tetangga seperti Desa Pandahaan, Desa Pematang Karangan
Hilir, dan Desa Sungai bahalang. Untuk areal HGU PT KIU batas administrasi desa juga masih bias.
Sebagian masih memakai patokan pembagian desa dari Disdukcapil dalam kaitan dengan Daerah
Pemilihan. Selain itu areal yang menjadi HGU PT KIU awalnya merupakan kawasan rawa tak bertuan,
sehingga desa-desa tua di sekitarnya pun secara administratif maupun secara adat tidak ada
pengakuan yang resmi atau legal.
Dari hasil FGD di desa-desa kajian juga diketahui bahwa wilayah administrasi desa yang masuk di
Areal HGU PT KIU diantaranya yaitu; Desa Sungai Salai Hilir, Desa Pandahaan, Desa Pematang
Karangan Hilir, Sungai Bahalang, dan Desa Sukarame. Namun dari aktifitas kegiatan masyarakat
sudah tidak ada yang menyentuh ke areal HGU PT KIU.
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c. Informasi Kepemilikan Lahan
Umumnya masyarakat memiliki lebih dari satu bidang lahan dengan kepemilikan rata- rata antara
2 - 3 ha. Sebagian besar masyarakat menggunakan lahannya untuk menanam karet, padi ladang,
dan tanaman buah.
Legalitas dan kepemilikan lahan masyarakat lokal dan adat diatur oleh hukum negara Republik
Indonesia. Pada awalnya mayoritas penguasaan lahan oleh masyarakat lokal dan adat tidak
didasarkan pada bukti kepemilikan legal dan hanya dibuktikan berdasarkan pengakuan oleh
penguasa lahan yang bertetangga. Kepemilikan lahan mula-mula berkembang dari tradisi pertanian
gilir balik yang diawali dengan pemilihan lahan yang biasanya berupa hutan. Lahan hutan bebas
yang mulanya diidentifikasi dalam kegiatan perburuan kemudian dibuka dengan teknik tebas bakar.
Teknik tebas bakar dilakukan dengan menebang semua pohon, menebas semak belukar, dan
membiarkannya kering. Sekat bakar kemudian dibuat di sekeliling lahan yang telah ditebas.
Tumpukan ranting, semak dan belukar yang telah ditebas dan menjadi sangat kering kemudian
dibakar. Api pembakaran dikendalikan secara gotong royong oleh keluarga besar pembuka ladang
agar tidak menjalar.
Lahan yang dibakar dan sudah dibiarkan mendingin dalam beberapa hari kemudian ditanami padi
lahan kering atau padi bukit dengan cara ditugal, yaitu dibuat lubang tanam dengan tongkat kayu
kemudian di dalam lubangnya di sebarkan bibit padi. Umumnya setiap keluarga memiliki persediaan
bibit dari jenis padi lokal tahunan. Padi dibiarkan tumbuh dan sesekali disemprot gulma dan rumput
liarnya dengan pestisida kemudian ditunggu sampai berbuah dan siap dipanen.
Kegiatan perladangan umumnya dilakukan dengan cara bergotong-royong secara bergantian yang
diikuti kerabat dan tetangga sekampung. Setiap desa menyepakati waktu perladangan tertentu
dengan memperhitungkan situasi cuaca dan kemungkinan serangan hama. Sistem gotong-royong
dalam mengelola lahan ini menciptakan tradisi dalam tata guna lahan dan kepemilikan lahan.
Paska adanya program transmigrasi dari pemerintah maka sebagian besar masyarakat telah
mengikuti program sertifikasi lahan garapan menjadi sertifikat hak milik. Sebagian pemilikan lahan
didaftarkan ke kantor Desa setempat namun sebagian besar hanya didasarkan pada pengakuan
pemilik lahan sebatas. Karena itu sistem penyelesaian perselisihan dalam kaitan dengan
penguasaan lahan dapat diselesaikan melalui lembaga adat atau langsung melalui lembaga
peradilan negara.
Pemanfaatan lahan yang dimiliki warga meliputi kegiatan berburu, sumber kayu bahan bangunan
dan kayu bakar, sumber tanaman obat tradisional, rotan, madu, gaharu, kegiatan ladang berpindah
dan sebagian dijadikan kebun karet, serta sebagian kecil masyarakat sudah ada yang menanam
komoditas sawit secara mandiri. Sungai sebagai sumber air minum dan MCK, sumber ikan, sarana
transportasi, tambang emas, dll. Selain itu, lahan digunakan untuk areal tanaman buah-buahan,
palawija dan tanaman lainnya yang dilakukan di lahan-lahan lain di sekitar rumah.
Dari waktu ke waktu terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap komoditas perkebunan yang
ditanam warga yaitu dari karet banyak yang beralih menjadi kelapa sawit. Hal ini terjadi karena
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pertimbangan kepastian hasil, dimana hasil dari bertanam sawit dirasakan warga lebih menjanjikan
daripada karet yang sangat tergantung dengan cuaca, dimana ketika musim hujan getah karet
terlarut air hujan sehingga hasilnya sedikit bahkan tidak ada, begitu juga kalau terlalu terik matahari
maka getah yang keluar juga sedikit karena mengering.
Informasi kepemilikan lahan di dalam areal Plasma Tapin Tengah yang juga termasuk Plot Sample
kajian, harus dilakukan secara detail lagi, karena dari beberapa sumber tokoh masyarakat mayoritas
tidak mengetahui nama-nama warga yang memiliki lahan di dalam areal tersebut. Rata-rata warga
mengatakan bahwa di dalam areal plasma terdapat lahan warga yang telah berpindah tangan
kepada orang-orang luar daerah. Dengan demikian perlu dikaji lebih detail lagi dengan melibatkan
tim GIS atau tim pengembangan lahan untuk memastikan siapa-sapa pemilik lahan didalam areal
sekitar plasma. Harapannya akan sangat membantu dalam penentuan areal HCV maupun areal HCS.
d. Lahan Masyarakat Lokal dan Keamanan Sumber Kehidupan di Masa Depan
Berdasarkan data hasil wawancara dan FGD dengan aparat desa dan perwakilan warga desa, yang
menyatakan bahwa penduduk di wilayah studi mayoritas (antara 75%-90%) bermatapencaharian
sebagai petani. Komoditas utama pertanian adalah karet, sawit dan padi lahan basah. Luas lahan
yang dimiliki masyarakat desa di sekitar PT KIU, berkisar antara 0,5 – 5 ha per KK. Lahan tersebut,
biasanya terbagi 2 komoditi, untuk sawah dan untuk kebun karet atau kebun sawit.
Budidaya padi pada awalnya dilakukan dengan sistem perladangan berpindah (shifting cultivation)
dan teknik tebas bakar. Setelah ladang padi di gunakan beberapa kali tanam dan panen, bisanya
sebagian ladang ditanami pokok karet, terutama di area yang dekat dengan pemukiman. Namun
sejak tahun 2015, kegiatan perladangan berpindah terus berkurang karena ada surat maklumat
kepolisian nomor: Mak/01/VII/2015/Polda Kalbar tentang larangan pembakaran hutan dan
lahan/kebun. Sejak saat itu, padi ladang semakin berkurang. Namun, komoditas padi tetap
dipertahankan, para petani masih menanam padi di lahan basah, dan mendapat pengairan dari
sungai-sungai sekitar. Berdasarkan wawancara, hasil padi dalam 0,5 - 1 ha sawah, kira-kira antara 3
– 6 ton padi. Hasil padi tersebut biasanya untuk konsumsi satu keluarga dalam setahun. Jika
terdapat kelebihan, di jual di sekitar kecamatan.
Saat ini lahan masyarakat saat ini didominasi oleh tanaman karet, luas kebun karet masyarakat
sangat bervasiasi, antara 2 – 5 ha. Rata-rata 1 ha kebun karet bisa menghasilkan 7 kg per hari. Pada
saat survei, karet mentah dihargai Rp 6.000 –Rp 7.000 per kg.
Namun seiring berjalannya waktu terjadi perubahan peralihan yang cukup signifikan dari komoditas
karet menjadi kelapa sawit. Hal ini terjadi karena pertimbangan kepastian hasil, dimana hasil dari
bertanam sawit dirasakan warga lebih menjanjikan daripada karet yang sangat tergantung dengan
cuaca, dimana ketika musim hujan getah karet terlarut air hujan sehingga hasilnya sedikit bahkan
tidak ada, saat musim kemarau getah yang keluar juga sedikit karena mengering. Dengan adanya
program plasma, memberi harapan baru dan jaminan penghasilan kepada masyarakat.
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3.2. Ikhtisar Penilaian Dampak Sosial/SIA (jika ada)
Komitmen untuk pengelolaan kebun kelapa sawit yang ramah sosial dan lingkungan terus diupayakan
oleh PT KIU, – Genting Plantations Berhad yang terletak di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Candi Laras
Utara, Tapin Tengah, dan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Penilaian dilakukan
oleh tim konsultan dari Remark Asia. Kegiatan Studi Dampak Sosial dilakukan di 11 desa/kelurahan,
4 Koperasi Plasma, serta FGD Internal di lingkungan PKS dan Perkebunan Sawit PT KIU.
Pendekatan Studi Dampak Sosial
Studi Dampak Sosial dilakukan dalam kerangka pendekatan ‘Keberlanjutan Sosial’ (Social
Sustainability). Kehadiran perkebunan kelapa sawit akan memberikan pengaruhnya terhadap social
sustainability masyarakat lokal di desa-desa sekitar perkebunan. Dalam hal ini ada lima komponen dari
social sustainability, yakni: 1). Human capital, 2). Natural capital, 3). Financial capital, 4). Social capital,
dan 5). Physical capital. Setiap komponen capital tersebut terdiri dari elemen-elemen. Lingkup dan
fokus identifikasi dari elemen-elemen tersebut didasarkan atas isu-isu yang dipandang atau dirasakan
penting oleh para pihak (stakeholders). Hasil-hasil identifikasi isu dari para pihak tersebut kemudian
diverifikasi dan dieksplorasi di lapangan.
Pendekatan yang dilakukan dalam Studi Dampak Sosial adalah teknis sebagai berikut: 1) Partisipatif;
sejauh mungkin para pihak (stakeholders) dilibatkan secara aktif dalam proses identifikasi dampak, 2).
Konsultasi: representasi stakeholders dilibatkan secara aktif untuk menggali aspirasi atau gagasan
bagaimana dampak dikelola, 3). Triangulasi: melakukan kajian lapangan dengan mengkombinasikan
teknik observation-interview-verification dan 4). Rapid; dilakukan secara cepat untuk menggali isu-isu
dan substansinya.
Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan Studi Dampak Sosial dilakukan pada tanggal 23 Juli – 1 Agustus 2018, efektif
selama 7 hari kegiatan pengambilan data lapangan. Kegiatan Studi Dampak Sosial dilakukan baik di
lingkungan internal perusahaan yaitu perkebunan inti dan PKS UP maupun lingkungan eksternal
perusahaan yaitu kantor pemerintahan kecamatan terkait, desa-desa sekitar dan koperasi plasma UP
dengan melibatkan 4 orang tim pengkaji, dan menjumpai sekitar 120 narasumber, 16 stakeholders
serta menyelenggarakan 17 pertemuan informal dan 4 pertemuan formal.
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Dampak Sosial
Kehadiran perusahaan memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat dan
berkembangnya perekonomian lokal serta berkontribusi terhadap perbaikan ekonomi masyarakat
melalui penyerapan tenaga kerja yang menopang kestabilan ekonomi keluarga. Dampak positif lainnya
yang sangat signifikan adalah terbentuknya hubungan kerjasama dalam pengelolaan kebun sawit
plasma melalui kerjasama inti dan koperasi plasma desa-desa sekitar terhadap pengelolaan lahanlahan masyarakat yang dinilai kurang atau tidak produktif.
Terbukanya akses jalan darat yang menghubungkan antar desa, ibu kota kecamatan, kabupaten
maupun propinsi yang sebelumnya sangat tergantung pada transportasi air melalui sungai. Dampak
lanjutan setelah mampu merencanakan keuangan keluarga dengan membiayai pendidikan anak
sehingga meningkatkan rata-rata tingkat pendidikan masyarakat. Pembangunan perkebunan kelapa
sawit oleh PT KIU memberikan pembelajaran dan menjadikan sawit minded kepada masyarakat dalam
mengelola kebun kelapa sawit mandiri.
Dampak negatif dari keberadaan PT KIU yang dirasakan masyarakat sekitar terutama adalah
pencemaran sungai oleh aplikasi pupuk, penanggulangan gulma dan hama penyakit tanaman (bahanbahan kimia berbahaya), sehingga sungai yang dulunya bisa dikonsumsi untuk air minum sekarang
terbatas untuk MCK. Dampak negatif lainnya yaitu berkurangnya hasil Sumber Daya Hutan dan Sumber
Daya Alam seperti kayu, rotan, ikan, madu, hewan buruan dll.
Dampak negatif dan/atau isu-isu yang berkaitan dengan konflik lahan baik antara masyarakat dengan
perusahaan maupun di antara masyarakat, hampir dikatakan tidak ada informasi yang berkaitan
dengan konflik lahan tersebut. Hal ini disebabkan beberapa kemungkinan diataranya adalah:
1. Lahan yang dikelola oleh PT KIU sebagian besar merupakan lahan negara dan lahan milik dari
pemilik perusahaan sebelumnya, sehingga tidak banyak lahan masyarakat yang dibebaskan
melalui GRL (Ganti Rugi Lahan), GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh), sagu hati dll,
2. Lokasi pemukiman penduduk berada di luar wilayah izin lokasi PT KIU,
3. Batas wilayah administrasi desa/kelurahan pada umumnya sudah ada kesepakatan yang jelas
dengan desa/kelurahan yang berbatasan.
4. Lahan PT KIU pada awalnya merupakan lahan rawa/gambut yang belum ada akses jalan sehingga
masih sulit untuk dijangkau oleh masyarakat serta pemanfaatan oleh masyarakat relatif kurang.
Rekomendasi dan Rencana Pengelolaan Dampak
Beberapa hal yang harus segera dilakukan oleh perusahaan terkait dengan kondisi perusahaan saat ini
adalah Kondisi Critical yaitu terendamnya lahan sawah dan sebagian pemukiman penduduk pada
musim hujan yang menyebabkan tidak bisa bercocok tanam padi hal ini terjadi di Kelurahan Raya
Belanti RT 12, 13, dan 14 Cempaka. Upaya yang perlu segera dilakukan adalah melakukan kerjasama
dengan beberapa perusahaan sekitar yang terkait dan pemerintah daerah yang berwenang dalam
menanggulangi hal tersebut di atas.
Kondisi lain berdasarkan Penilaian Faktor Risiko yaitu pada Kondisi High yang perlu mendapat
perhatian khusus adalah:
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1. Hasil plasma belum dibagikan pada anggota (KUD Jasa Sinar Alam Tapin Tengah), terkendala
pendataan anggota koperasi dan pembuatan rekening tabungan masing-masing anggota koperasi
belum selesai (300 anggota yang belum selesai dari 800 anggota).
2. Kondisi jalan kebun yang buruk dan beberapa lokasi kebun yang terendam air terutama pada musim
hujan, sehingga menyulitkan kegiatan pengelolaan kebun (pemanenan, pemupukan, transportasi
dll).
3. Belum tersedianya kendaraan angkutan antar jemput para pekerja kebun/karyawan.
4. PT KIU belum membangun jalan akses khusus ke plasma Keladan, masih menggunakan akses jalan
milik desa, sehingga menimbulkan kerusakan jalan desa.
5. PT KIU menggunakan sarana jalan Desa Pematang Karangan Hilir untuk transportasi terutama
angkutan TBS yang menimbulkan kerusakan jalan desa dan jalan berdebu.
6. Tata kelola manajemen air antar PT KIU, PT HASNUR, PT PBB dan Jalan angkutan batubara belum
terkoordinasi dengan baik.
Rencana Pengelolaan Dampak Sosial disusun untuk menyediakan acuan bagi pelaksanaan programprogam dan/atau kegiatan-kegiatan pengelolaan sosial perusahaan sehingga sumber daya yang dimiliki
dapat difokuskan secara lebih terarah, terintegrasi dan efektif dalam mencapai visi sosial perusahaan.
Dalam konteks pengelolaan dampak sosial dan pengembangan relasi perusahaan dengan masyarakat,
maka program-program pengelolaan sosial berupa kegiatan-kegiatan pengelolaan untuk mencapai visi
sosial perusahaan sebagai berikut:
(1) Kegiatan pengelolaan dilakukan agar dapat meminimalisasi dampak sosial negatif dan/atau risiko
sosial, serta yang dapat mengembangkan dampak sosial positif.
(2) Pengelolaan dampak sosial melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung yaitu pihakpihak yang memberikan dan menerima dampak.
(3) Kegiatan pengelolaan dilakukan untuk dapat memperkuat modal sosial untuk keberlanjutan sosial
masyarakat (social sustainability) dan
(4) Bentuk program/kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan sejauh mungkin memiliki
hubungan langsung dengan kompetensi dan usaha inti perusahaan (core business).
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Tabel 6 Matrik Rencana Pengelolaan Dampak Sosial di Perkebunan Kelapa Sawit PT KIU

Kategori
Kritis
(Critical)

Tinggi
(High)

Isu Strategi dan Penilaian
Dampak
Isu Strategis
Terendamnya lahan sawah dan
sebagian pemukiman penduduk
pada musim hujan yang
menyebabkan tidak bisa bercocok
tanam padi hal ini terjadi di
Kelurahan Raya Belanti RT 12, 13
dan 14 Cempaka.
Hasil plasma belum dibagikan
pada anggota (KUD Jasa Sinar
Alam Tapin Tengah), terkendala
pendataan anggota koperasi dan
pembuatan rekening tabungan
masing-masing anggota koperasi
belum selesai (300 anggota yang
belum selesai dari 800 anggota
Kondisi jalan kebun yang buruk
dan beberapa lokasi kebun yang
terendam air terutama pada
musim hujan, sehingga
menyulitkan kegiatan pengelolaan
kebun (pemanenan, pemupukan,
transportasi dll.)
Belum tersedianya kendaraan
angkutan antar jemput para
pekerja kebun/karyawan

PT KIU belum membangun jalan
akses khusus ke plasma Keladan,
masih menggunakan akses jalan
milik desa, sehingga menimbulkan
kerusakan jalan desa.

Tatakelola manajemen air antar
PT KIU, PT HASNUR, PT PBB dan
Jalan angkutan batubara belum
terkoordinasi dengan baik

Rekomendasi atau Alternatif Strategi/kegiatan

- Pengecekan SOP dan jika SOP belum tersedia, maka perlu
disusun SOP, seperti:
▪ SOP Mekanisme Tata Kelola Sosial/CSR
▪ SOP Meknisme Bina Lingkungan Komunikasi
▪ SOP Mekanisme Pengaduan dan Penanganan Keluhan
Warga
▪ SOP Penanganan Konflik Eksternal
- Pengecekan SOP dan jika SOP belum tersedia, maka perlu
disusun SOP, seperti:
▪ SOP Kemitraan/Pembinaan dan Pendampingan Koperasi
Plasma
▪ SOP Mekanisme Pengelolaan Kebun Plasma
▪ SOP Meknisme Bina Lingkungan Komunikasi

- Pengecekan SOP dan jika SOP belum tersedia, maka perlu
disusun SOP, seperti:
▪ SOP Mekanisme Pengelolaan Kebun Plasma
▪ SOP Mekanisme perbaikan dan Perawatan Jalan di dalam
areal Kebun Inti dan Plasma

- Melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi terkait
tunjangan fasilitas kendaraan operasional karyawan
- Merencanakan fasilitas kendaraan antar jemput karyawan

- Pengecekan SOP dan jika SOP belum tersedia, maka perlu
disusun SOP, seperti:
▪ SOP Kemitraan/Pembinaan dan Pendampingan Koperasi
Plasma
▪ SOP Mekanisme Pengelolaan Kebun Plasma
▪ SOP Meknisme Bina Lingkungan Komunikasi
▪ Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan
▪ Meknisme Bina Lingkungan Komunikasi
- Pengecekan SOP dan jika SOP belum tersedia, maka perlu
disusun SOP, seperti:
▪ SOP Mekanisme Tata Kelola Sosial/CSR
▪ SOP Meknisme Bina Lingkungan Komunikasi
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Kategori

Isu Strategi dan Penilaian
Dampak

Rekomendasi atau Alternatif Strategi/kegiatan
▪ SOP Mekanisme Pengaduan dan Penanganan Keluhan
Warga
▪ SOP Penanganan Konflik Eksternal

Tinggi
(High)

Dampak
Terbukanya Lapangan Kerja bagi
masyarakat sekita

- Pengecekan SOP dan jika SOP belum tersedia, maka perlu
disusun SOP, seperti:
▪ SOP Rekrutment tenaga kerja
▪ SOP Meknisme Bina Lingkungan Komunikasi
▪ SOP Mekanisme Pengaduan dan Penanganan Keluhan
Warga
▪ SOP Mekanisme Tata Kelola Sosial/CSR
▪ SOP Monitoring dan Evaluasi Program CSR
- Program CSR berbasis Community Development (Comdev)
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4. Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT)
4.1. Ringkasan yang berkaitan dengan ringkasan laporan untuk Publik
PT KIU telah berkomitmen untuk mewujudkan praktik pengelolaan kebun sawit lestari. Sebagai wujud
dari komitmen tersebut perusahaan telah melakukan identifikasi/kajian keberadaan NKT pada bulan
Juli 2018. Penilaian dilakukan oleh tim konsultan dari Remark Asia dan dipimpin oleh tim leader yang
telah teregistrasi HCV Assessor Licensing Scheme (Provisionally Licensed Assessor ALS15023SS). Kajian
NKT dilakukan berdasarkan Common Guidance tahun 2017. Kajian dilakukan untuk area PT KIU dan
desa-desa sekitarnya. Laporan HCV telah submit ke HCVRN dan sedang menunggu review dari Quality
Panel.
NKT yang ditemukan di area penilaian adalah NKT 1, NKT 3, dan NKT 4. Unsur NKT 1 dikaitkan dengan
adanya populasi beberapa spesies endemik atau RTE. Pada areal PT KIU Terdapat 2 jenis fauna yang
masuk kedalam kategori Critically Endangered (Kritis) yaitu Trenggiling (Manis javanica) dan Bekantan
(Nasalis larvatus). Elemen NKT 3 di dalam areal PT KIU terdapat ekosistem yang terancam yaitu
ekosistem peat swamp dan freshwater swamp. Sedangkan area yang mempunyai potensi menjadi NKT
4 adalah lahan gambut yang memiliki kedalaman >3 m serta area moratorium gambut. Luas indikatif
total area NKT adalah 961,97 hektar, dengan area KPNKT seluas 965,84 hektar atau 5,03% dari total
luas area PT KIU dan areal plasma.
Tabel 7 Ringkasan Keberadaan NKT di Areal PT KIU
Kategori NKT

Deskripsi

Status

NKT 1.
Konsentrasi
keanekaragaman
hayati
NKT 2. Ekosistim
pada level
lanskap yang luas
serta mosaik
ekosistim.

Konsentrasi keanekaragaman hayati termasuk
spesies endemik, dan spesies langka, terancam
atau terancam punah (RTE) yang signi kan pada
tingkat global, regional atau nasional.
Ekosistem pada level lanskap yang luas serta
mosaik ekosistem yang signi kan pada level
global, regional atau nasional, serta yang
mencakup populasi yang layak dari sebagian
besar spesies alami dengan pola distribusi dan
jumlah yang alami.
Ekosistem, habitat, atau refugia yang langka,
terancam, atau terancam punah

Ada

NKT 3.
Ekosistem dan
habitat.
NKT 4. Jasa
ekosistem

Jasa ekosistem dasar dalam situasi kritis termasuk
perlindungan daerah tangkapan air serta kontrol
terhadap erosi pada tanah dan lereng yang
rentan.

Tidak
Ada

KBKT
(ha)
257,31

-

KPNKT
(ha)
257,31

-

Ada

216,89

220,76

Ada

748,00

751,87
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Kategori NKT
NKT 5.
Kebutuhan
dasar untuk
komunitas
masyarakat.
NKT 6. Identitas
budaya
komunitas
masyarakat

Deskripsi

Status

Situs dan sumber daya yang fundamental dalam
memenuhi kebutuhan dasar komunitas lokal
atau masyarakat adat (contohnya sebagai
sumber mata pencaharian, kesehatan, nutrisi,
air), yang diidenti kasi melalui keterlibatan
dengan komunitas atau masyarakat adat.
Situs, sumber daya, habitat, dan lanskap yang
memiliki signi kansi kultural, arkeologis atau
sejarah di tingkat global atau nasional dan/atau
yang memiliki kepentingan kultural, ekologi,
ekonomi atau religi/sakral yang kritis bagi
budaya tradisional komunitas lokal atau
masyarakat adat, yang diidenti kasi melalui
interaksi/ engagement dengan komunitas lokal
atau masyarakat adat terkait.

Ada

Tidak
Ada

KBKT
(ha)
43,34

43,34

-

-

961,97
(5,01%)

Total Keseluruhan NKT

KPNKT
(ha)

965,84
(5,03%)

Tabel 8 Ringkasan Ancaman terhadap Keberadaan NKT, Rekomendasi Pengelolaan dan Pemantauan
NKT di PT KIU

NKT
NKT
1

Jenis/bentuk
Kawasan NKT
• Bekantan dan
habitatnya

Ancaman
Terhadap
Keberadaan NKT
▪ Perburuan
satwaliar
yang
dilindungi
khususnya
Bekantan

Rekomendasi Pengelolaan

Rekomendasi Pemantauan

▪ Sosialisasi jenis-jenis
satwaliar yang dilindungi
dan/atau langka
khususnya Bekantan
kepada karyawan,
kontraktor, maupun
masyarakat

▪ Patroli rutin pada kawasan
konservasi terutama yang
ada Bekantan.

▪ Pemasangan papan
larangan berburu
terutama di areal
konservasi yang dihuni
oleh Bekantan
▪ Penyadartahuan tentang
pentingnya keberadaan
satwaliar terutama
Bekantan bagi masyarakat

▪ Pengecekan dan
memperbaiki papan amaran
yang rusak.
▪ Pemasangan papan amaran
tentang pentingnya
keberadaan satwaliar
dilindungi terutama
bekantan yang merupakan
satwa maskot Kalimantan
Selatan.
▪ Sosialisasi rutin mengenai
keberadaan satwaliar yang
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NKT

Jenis/bentuk
Kawasan NKT

Ancaman
Terhadap
Keberadaan NKT

Rekomendasi Pengelolaan
dan juga wilayah dimana
Bekantan itu berada

▪

Pengambilan
kayu gelam
di areal
konservasi
khususnya
yang didiami
oleh
Bekantan

▪ Sosialisasi dan pelarangan
pengambilan kayu gelam
di kawasan konservasi
khususnya yang didiami
oleh Bekantan kepada
karyawan, kontraktor, dan
masyarakat
▪ Pemasangan papan
amaran mengenai
larangan mengambil kayu
gelam di areal konservasi

Rekomendasi Pemantauan
dilindungi khususnya
Bekantan.
▪ Lebih diperbanyak sosialisasi
mengenai pelarangan
pengambilan kayu gelam di
areal konservasi.
▪ Perbanyak papan amaran
larangan pengambilan kayu
gelam.
▪ Patroli rutin untuk
pengamanan areal
konservasi dari pengambilan
kayu gelam.

▪ Patroli rutin untuk
pengamanan areal
konservasi
▪ Penanaman jenis-jenis
pohon lokal setempat
agar lebih beragam jenis
pohon pakan bekantan
▪

▪

Kebakaran
(khususnya
areal
konservasi
yang di
dominasi
pohon
gelam) yang
merupakan
tempat
tinggal
Bekantan

▪ Pemasangan papan
amaran bahaya kebakaran

Menurunnya
populasi
Bekantan

▪ Melakukan inventarisasi
dan survei populasi
Bekantan untuk
mengetahui jumlah yang
ada di areal konservasi
tersebut

▪ Sosialisasi kepada
karyawan, kontraktor, dan
masyarakat mengenai
kebakaran
▪ Meningkatkan
kemampuan karyawan,
kontraktor, dan
masyarakat dalam
menangani kebakaran

▪ Pengecekan dan perbaikan
papan amaran kebakaran
yang rusak.
▪ Diperbanyak sosialisasi
kepada karyawan,
kontraktor, dan masyarakat
mengenai kebakaran.
▪ Pelatihan cara-cara
mengatasi kebakaran kepada
kepada karyawan,
kontraktor, dan masyarakat.
▪ Melakukan penghitungan
jumlah populasi Bekantan
secara berkala.
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NKT
NKT
3

Jenis/bentuk
Kawasan NKT
• Ekosistem
gambut

Ancaman
Terhadap
Keberadaan NKT
▪ Kebakaran
lahan

Rekomendasi Pengelolaan
▪ Melakukan tindakan
pencegahan kebakaran
lahan gambut, dengan
sosialisasi, pemasangan
papan amaran bahaya
kebakaran gambut,
larangan tindakantindakan yang dapat
menyebabkan kebakaran
▪ Penyediaan alat-alat
pemadaman kebakaran

Rekomendasi Pemantauan
▪ Patroli dan pemantauan
rutin kebakaran lahan
gambut
▪ Pengecekan fungsi alat-alat
pemadam kebakaran secara
rutin apakah masih berfungsi
atau tidak
▪ Pelatihan cara penanganan
kebakaran gambut kepada
karyawan, kontraktor, dan
masyarakat

▪ Meningkatkan
kemampuan karyawan,
kontraktor, dan
masyarakat dalam
menangani kebakaran
gambut
NKT
4

• Sungai dan
sempadannya

▪

▪

Pembukaan
dan
penanaman
sawit yang
tidak
mentaati
aturan
sempadan
sungai
Pemupukan
sawit pada
batas
sempadan
sungai yang
dapat
mencemari
kualitas air
sungai

▪

Melakukan penghijauan
kembali area sempadan
sungai yang telah terjadi
degradasi tutupan lahan
sesuai dengan lebar
buffer yang ditetapkan
pada setiap sungai

▪

Menghindari
pemupukan yang
berlebihan di sekitar
sempadan sungai agar
kualitas air sungai tetap
terjaga dari zat
pencemar pupuk

▪

Melakukan sosialisasi
terhadap karyawan
internal maupun
eksternal tentang
sempadan sungai dan
vegetasinya

▪

Melakukan monitoring
secara berkala terhadap
tingkat pertumbuhan
tanaman di sempadan
sungai

▪

Membuat papan
peringatan dan himbauan
terhadap area NKT.

▪

Menerapkan sanksi
terhadap orang yang
melanggar peringatan
ataupun himbauan baik
itu sanksi ringan sampai
berat.
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NKT

Jenis/bentuk
Kawasan NKT

• Gambut
dalam dan
moratorium

Ancaman
Terhadap
Keberadaan NKT

▪

▪

Terjadi
kebakaran
yang dapat
merusak
fungsi
gambut
sebagaimana
mestinya
Sistem
drainase air
gambut yang
tidak
mengalir
dengan
lancar

Rekomendasi Pengelolaan

Rekomendasi Pemantauan
▪

Monitoring berkala
terhadap kualitas air
sungai.

Meskipun sekarang
sudah ada alat
pemadam kebakaran
untuk di bawah
permukaan tanah,
tetapi harus tetap
dilakukan tindakan
preventif dalam
penanganan kebakaran
lahan terutama gambut

▪

Pemantauan rutin
bekerjasama terhadap
kebakaran terutama saat
musim kemarau.

▪

Menyediakan alat
pemadam kebakaran di
masing-masing estate
untuk mempermudah
menangani jika terjadi
kebakaran lahan.

▪

Membuat menara
pemantau kebakaran
lahan di setiap estate

▪

Membuat papan amaran
tentang bahanya
membakar lahan gambut.

▪

Berkoordinasi dengan
pihak lain baik itu
swasta, pemerintah,
maupun masyarakat
untuk mencegah
kebakaran gambut

▪

Sosialisasi dalam rangka
tindakan preventif
terhadap internal
maupun eksternal
tentang bahaya terjadinya
kebakaran gambut.

▪

Melakukan pengaturan
ulang tentang arah
aliran air gambut yang
masuk dan keluar
karena intensitas
terjadinya banjir cukup
besar. Hal ini
disebabkan aliran air
yang berada di dalam
area perkebunan tidak
berjalan dengan lancar

▪

Melakukan pengukuran
tinggi muka air gambut
secara berkala.

▪

Bekerja sama dengan
pihak lain terutama
perusahaan di sekitar
terkait dengan aliran air
gambut yang tidak lancar.

▪

Kolaborasi aktif dengan
stakeholder terkait
tentang pengelolaan
gambut secara terpadu.

▪
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Gambar 10 Peta NKT di Areal PT KIU
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5. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)
5.1. Ringkasan
Kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit PT KIU di Kecamatan Candi Laras Utara, Kecamatan
Tapin Tengah, dan Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan disadari akan
menimbulkan dampak terhadap lingkungan baik fisik-kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya serta
kesehatan masyarakat setempat, baik dampak positif maupun dampak negatif. Untuk mengetahui
dampak yang mungkin timbul dari pembangunan perkebunan kelapa sawit PT KIU maka dilakukan
kajian Social and Environmental Impact Assessment atau yang lebih dikenal dengan AMDAL (Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan). Kegiatan penilaian AMDAL di PT KIU dilakukan pada tahun 2008 yang
kemudian dilakukan addendum pada tahun 2016.
Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) kegiatan perkebunan PT KIU berpedoman
kepada UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 27
1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, serta Permen LH Nomor 11 Tahun 2006
Tentang Jenis Rencana dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi AMDAL, serta merujuk kepada
peraturan perundangan pelaksana lainnya yang terkait.
Ruang lingkup penilaian AMDAL PT KIU dibatasi oleh empat faktor/batasan utama, yaitu: batas
proyek/kegiatan, batas ekologis, batas sosial, dan batas administratif. Tahapan kegiatan yang dikaji
dibagi menjadi empat tahapan utama, yaitu: tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, tahap operasi dan
tahap pasca operasi. Dari hasil penilaian yang dilakukan, diperoleh beberapa dampak penting,
diantaranya:
•

•

•

•

Dampak penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam studi AMDAL perkebunan kelapa
sawit PT KIU pada tahap pra konstruksi adalah adanya perubahan sikap dan persepsi
masyarakat, timbulnya keresahan sosial serta perubahan social budaya dalam msyarakat. Pada
tahap ini kegiatan yang ditelaah adalah sosialisasi rencana pembangunan, tata batas, dan
pembebasan lahan.
Dampak penting pada tahap konstruksi adalah perubahan iklim mikro, penurunan kualitas
udara, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air permukaan, peningkatan laju erosi,
terjadinya sedimentasi, penurunan keanekaragaman flora dan fauna, kemudian adanya
kesempatan kerja, kesempatan usaha, peningkatan pendapatan masyarakat, perubahan sikap
dan persepsi masyarakat, potensi terjadinya konflik, perubahan pola perilaku masyarakat.
Dampak penting yang perlu mendapatkan perhatian pada tahap operasi adalah penurunan
kualitas udara, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air, serta tingkat kesehatan
masyarakat.
Dampak penting yang perlu mendapatkan perhatian pada tahap pasca operasi adalah berupa
peningkatan laju erosi dan sedimentasi, penurunan kualitas air permukaan, perubahan iklim
mikro, peningkatan kebisingan, perubahan keanekaragaman jenis fauna dan biota air,
peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, dan perubahan tata nilai/persepsi dalam
masyarakat. Rekomendasi pengelolaan untuk meminimalkan dampak negatif dan
memaksimalkan dampak positif diformulasikan kedalam matriks pada Tabel 9.
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Tabel 9 Matriks Rekomendasi Pengelolaan Lingkungan Hidup PT KIU
No.
1

Komponen

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Arahan penggunaan lahan

•

•

•

2

Penurunan kejadian
kebakaran lahan

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
3

Perubahan kualitas udara

•

Pendekatan Teknologi
Membuat desain kegiatan yang sesuai dengan penggunaan lahan
eksisting.
Selalu menginventarisasi setiap terjadi perubahan penggunaan lahan.
Pembukaan lahan secara bertahap sesuai kebutuhan.
Tanggapan dan penyelesaian secara cepat mengenai keluhan
masyarakat terhadap perubahan penggunaan lahan sebagai dampak
proyek.
Pendekatan Sosial Budaya
Tanggapan dan penyelesaian secara cepat mengenai keluhan
masyarakat terhadap perubahan penggunaan lahan sebagai dampak
proyek.
Pendekatan Institusi
Melakukan koordinasi kepada instansi terkait dengan penataan ruang
dalam penyusunan rencana penggunaan lahan
Pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli api dan
pelatihan/inhouse training penyiapan lahan tanpa bakar (zero burning)
Membuat inventarisasi lokasi rawan kebakaran
Pengelolaan data dan informasi monitoring hotspot dan peringkat
bahaya kebakaran
Pembuatan sekat bakar pada lahan-lahan yang teridentifikasi berpotensi
kebakaran
Membuat menara pemantau kebakaran pada beberapa titik rawan
kebakaran
Menyediakan embung-embung untuk pemadaman kebakaran
Menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai standar untuk
operasional pemadaman kebakaran
Membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran lahan perkebunan
yang terdiri dari sistem tanggap darurat kebakaran lahan dan standar
operasional prosedur (SOP) pencegahan dan penanggulangan
kebakaran lahan dan prosedur evakuasi masyarakat
Membuat struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam
penanganan kebakaran lengkap dengan regu-regu pemadam kebakaran
Megadakan latihan-latihan penanggulangan kebakaran dan evakuasi
masyarakat
Melakukan peringatan dini saat terjadi kebakaran
Tanggapan dan penyelesaian secara cepat mengenai keluhan
masyarakat terhadap bencana kebakaran di dalam dan di sekitar proyek
Melakukan koordinasi kepada instansi terkait dengan antisipasi
pencegahan dan penanggulangan kebakran lahan
Pendekatan teknologi
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No.

Komponen

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kegiatan pembukaan lahan dilakukan secara bertahap dengan
membatasi bukaan lahan sesuai dengan kebutuhan operasional.
Mengupayakan secara maksimal untuk mempertahankan vegetasi
tingkat pohon di sekitar jalan area perkebunan.
Melakukan penyiraman pada area pekerjaan untuk mengurangi
peningkatan konsentrasi debu, terutama pada musim kemarau.
Pembatasan kecepatan kendaraan angkut, terutama yang melintasi
daerah pemukiman penduduk maksimal 40 km/jam.
Pembatasan kapasitas angkut kendaraan agar jangan sampai melebihi
batas maksimum yang direkomendasikan pabrikan.

•

•
4

Peningkatan tingkat
kebisingan

•
•
•
•
•
•

Operasional Pabrik:
Mengupayakan secara maksimal untuk mempertahankan vegetasi
tingkat pohon atau membuat zona penyangga pada lokasi pabrik.
Penggunaan kacamata dan penutup hidung pada sumber pencemaran
udara.
Melakukan perawatan peralatan dan mesin-mesin yang digunakan
secara berkala.
Melaksanakan uji emisi gas buang dari cerobong asap.
Pengendalian hasil keluaran cerobong dilakukan dengan cara
membangun cerobong asap sesuai dengan standarnya.
Mengamati lokasi titik api dan membatasi potensi penyebaran
kebakaran.
Melakukan pemadaman sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dan
mengoptimalkan strategi penanggulangan kebakaran.
Tanggapan dan penyelesaian secara cepat mengenai keluhan
masyarakat terhadap perubahan penggunaan lahan sebagai dampak
proyek.
Melakukan koordinasi kepada instansi terkait dalam mengurangi
dampak-dampak akibat penurunan kualitas udara.
Mengupayakan secara maksimal untuk mempertahankan vegetasi
tingkat pohon atau membuat zona penyangga pada tapak proyek
Penggunaan penyumbat/pucuk telinga pada pekerjaan yang tingkat
kebisingannya tinggi (>85db)
Mempertahankan vegetasi tingkat pohon di sekitar jalan angkut untuk
mobilisasi peralatan dan material, serta demobilisasi alat
Pembatasan kecepatan kendaraan angkut, terutama yang melintasi
daerah pemukiman penduduk maksimal 40 km/jam
Pembatasan kapasitas angkut kendaraan agar jangan sampai melebihi
batas maksimum yang direkomendasikan pabrikan.
Melakukan perawatan peralatan dan mesin-mesin yang digunakan
secara berkala agar dapat mengurangi kebisingan yang diakibatkan
pada saat beroperasinya alat tersebut
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No.

Komponen

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup
•
•

5

Perubahan kesuburan
tanah

•
•
•

6

Perubahan kualitas air
sungai

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
7

Perubahan
keanekaragaman flora

•

Tanggapan dan penyelesaian secara cepat mengenai keluhan
masyarakat terhadap kebisingan sebagai dampak kegiatan proyek
Melakukan koordinasi dengan istasi terkait dalam mengurangi dampakdampak akibat peningkatan kebisingan
Kegiatan
pemeliharaan
serta
penggunaan
pupuk
dan
pestisida/herbisida mengacu pada SOP yang telah dibuat
Tanggapan dan penyelesaian secara cepat mengenai keluhan
masyarakat
Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengurangi
dampak-dampak akibat perubahan kesuburan tanah
Kegiatan pembukaan lahan dilakukan secara bertahap dengan
membatasi bukaan lahan sesuai dengan kebutuhan operasional.
Mencegah masuknya sedimen ke sistem perairan utama dengan cara
membuat saluran drainase yang berfungsi sebagai saluran peniris air
larian pada setiap areal/lahan yang dibersihkan
Memastikan dan merawat sistem drainase dan pengolahan yang telah
dibangun agar dapat berfungsi dengan baik sesuai rencana
Menggunakan pupuk dan pestisida sesuai kebutuhan operasional
Menggunakan pupuk dan pestisida organic atau ramah lingkungan
Mengoperasionalkan dan merawat IPAL sesuai dengan SOP yang telah
dibuat
Seluruh limbah yang dihasilkan pada tahap aktivitas pabrik serta
pengelolaan sarana dan prasarana yang terdapat di pabrik dikelola di
IPAL
Mengendalikan masuknya limbah cair ke badan air (sungai) di lokasi
kegiatan
Meminimalkan penurunan kualitas air sungai penerima dan mencegah
terjadinya pencemaran air permukaan
Untuk kegiatan gudang, bengkel, dan genset yang menghasilkan air
limbah bercampur dengan ceceran bahan bakar dan minyak pelumas
dilakukan penanganan dengan menggunakan oil trap
Ceceran minyak dan oil yang tertampung kemudian dikumpulkan dan
dipindahkan ke wadah penampung minyak kemudian ditangani lebih
lanjut oleh pihak ketiga yang telah mendapat izin pengelolaan limbah
B3
Tanggapan dan penyelesaian secara cepat mengenai keluhan
masyarakat terhadap kualitas air sebagai dampak kegiatan proyek
Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengurangi
dampak-dampak perubahan kualitas sungai
Mengendalikan dan membatasi/meminimalkan pembukaan lahan
secara ketat dan terpadu, yaitu pembukaan lahan hanya pada area yang
memang diperlukan untuk pembangunan jalan, dan pembangunan
sarana dan prasarana

42 | P a g e

No.

Komponen

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup
•
•
•
•

•
•

•

8

Perubahan habitat
satwaliar

•

•
•
•
•

•
•

•
9

Penurunan kelimpahan dan
keanekaragaman biota air

Kegiatan pembersihan lahan dilakukan secara bertahap dengan
membatasi bukaan dengan kebutuhan lahan sesuai dengan operasional
Memantau kondisi perkembangan vegetasi yang berfungsi sebagai
buffer zone yang terdapat di sekitar jalan
Memasang papan informasi dan larangan membakar lahan
Membantu pengupayaan konservasi jenis-jenis flora dan fauna
endemik, langka, dan dilindungi yang dijumpai di kawasan ini oleh
instansi pemerintah daerah terkait, sebagai bagian dari program
pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup
Melakukan kerjasama/konsultasi dengan instansi terkait dalam
mendukung upaya rehabilitasi flora dan fauna
Tanggapan dan penyelesaian secara cepat mengenai keluhan
masyarakat terhadap hilangnya tanaman endemik sebagai dampak
kegiatan proyek
Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengurangi
dampak-dampak akibat perubahan kelimpahan dan keanekaragaman
flora
Mengendalikan dan membatasi/meminimalkan pembukaan lahan
secara ketat dan terpadu, yaitu pembukaan lahan hanya pada area yang
memang diperlukan untuk pembangunan jalan, dan pembangunan
sarana dan prasarana
Kegiatan pembersihan lahan dilakukan secara bertahap dengan
membatasi bukaan dengan kebutuhan lahan sesuai dengan operasional
Memantau kondisi perkembangan vegetasi yang berfungsi sebagai
buffer zone
Memasang papan informasi dan larangan membakar lahan
Membantu pengupayaan konservasi jenis-jenis flora dan fauna
endemik, langka, dan dilindungi yang dijumpai di kawasan ini oleh
instansi pemerintah daerah terkait, sebagai bagian dari program
pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup
Melakukan kerjasama/konsultasi dengan instansi terkait dalam
mendukung upaya rehabilitasi flora dan fauna
Tanggapan dan penyelesaian secara cepat mengenai keluhan
masyarakat terhadap hilangnya habitat satwaliar sebagai dampak
kegiatan proyek
Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengurangi
dampak-dampak akibat perubahan habitat satwaliar

• Kegiatan pembukaan lahan dan pematangan lahan dilakukan secara
bertahap dengan membatasi bukaan lahan sesuai dengan kebutuhan
operasional
• Mencegah masuknya sedimen ke sistem perairan utama dengan cara
membuat saluran drainase di sekitar lahan dilengkapi dengan sedimen
trap untuk ditampung
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No.

Komponen

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Memastikan dan merawat sistem drainase dan pengolahan yang telah
dibangun agar dapat berfungsi dengan baik sesuai rencana
• Mengoperasionalkan dan merawat IPAL sesuai dengan SOP yang telah
dibuat
• Seluruh limbah yang dihasilkan pada tahap aktivitas pabrik serta
pengelolaan sarana dan prasarana yang terdapat di kawasan pabrik
dikelola di IPAL
• Mengendalikan masuknya limbah cair ke badan air (sungai) di sekitar
lokasi kegiatan
• Meminimalkan penurunan kualitas air sungai penerima dan mencegah
terjadinya pencemaran air permukaan
• Untuk kegiatan gudang, bengkel dan genset yang menghasilkan air
limbah bercampur dengan ceceran bahan bakar dan minyak pelumas
dilakukan penanganan dengan menggunakan oil separator
• Tanggapan dan penyelesaian secara cepat mengenai keluhan
masyarakat terhadap perubahan kelimpahan dan keanekaragaman
biota air
• Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengurangi
dampak-dampak akibat perubahan kelimpahan dan keanekaragaman
biota air

10

Perubahan kesempatan
kerja dan berusaha

•

•

•
•
•

•

•

•

Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang program
kemitraan dan rencana kegiatan perkebunan kelapa sawit secara
keseluruhan
Memberikan bantuan pembinaan pengembangan pertanian pangan,
terutama mereka yang lahannya dibebaskan atau diikutsertakan dalam
kemitraan perkebunan kelapa sawit yang diintregrasikan dengan
kegiatan CD, dengan titik berat pada program intensifikasi pertanian
Memprioritaskan penduduk lokal sebagai tenaga kerja baik pada tahap
konstruksi maupun operasi
Melakukan program pengembangan usaha kecil untuk meningkatkan
pendapatan penduduk lokal
Pemberian upah kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan peraturan
pemerintah kalimantan Selatan yang berlaku dan tidak membedakan
dengan tenaga kerja dari luar daerah pada posisi yang sama di
perusahaan
Melakukan sosialisasi kegiatan secara terbuka dan kontinyu yang
dibarengi fdengan dialog dan memperhatikan aspirasi yang
berkembang di masyarakat
Peningkatan dampak positif untuk menekan munculnya perspektif
negative terhadap PT KIU berupa kesempatan berusaha bagi
masyarakat sekitar/lokal
Tanggapan dan penyelesaian secara cepat mengenai keluhan
masyarakat terhadap perubahan mata pencaharian dan pendapatan
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No.

Komponen

Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup
•

11

Dinamika sikap dan
persepsi masyarakat

•

•

•

•
•
12

Perubahan pola kesakitan
penduduk

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

keluarga sebagai dampak kegiatan proyek
Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengurangi
dampak-dampak akibat mata pencaharian dan pendapatan keluarga
Mengoptimalkan dampak positif kegiatan pembangunan perumahan
bagi terciptanya kesempatan kerja dan usaha yang secara langsung
maupun tidak langsung akan meningkatkan pendapatan masyarakat
dan perkembangan perekonomian lokal
Mengoptimalkan penanggulangan dampak terhadap lingkungan,
terutama dampak pencemaran air permukaan, pencemaran udara dan
kebisingan dengan cara-cara yang telah dijelaskan sebelumnya
Melaksanakan komunikasi dua arah atau dialog dengan masyarakat
setempat untuk memperoleh umpan balik yang efektif dalam
pelaksanaan upaya pengelolaan dampak lingkungan terhadap
pencemaran air permukaan, pencemaran udara dan kebisingan
Tanggapan dan penyelesaian secara cepat mengenai keluhan
masyarakat terhadap kegiatan perusahaan
Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengurangi
dampak-dampak sikap dan persepsi masyarakat
Melakukan penanggulangan dampak terhadap lingkungan geofisikkimia dan biologi dengan cara yang telah dijelaskan sebelumnya
Pengendalian vector dan binatang pengganggu di lokasi kegiatan
Melaksanakan komunikasi dua arah atau dialog dengan masyarakat
setempat untuk memperoleh umpan balik yang efektif dalam
pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan geofisik-kimia dan biologi
Menggunakan alat pelindung pernafasan dan alat pelindung
pendengaran terutama bagi tenaga kerja pada tahap konstruksi
Melaksanakan program penyuluhan kesehatan di lingkungan karyawan
dan masyarakat wilayah pengelolaan
Mendukung pelaksanaan pembangunan sector kesehatan sesuai
kemampuan perusahaan
Penerapan K3 dan melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan secara
berkala
Melaksanakan komunikasi dua arah atau dialog dengan masyarakat
setempat untuk memperoleh umpan balik yang efektif dalam
pelaksanaan upaya pengelolaan dampak lingkungan terhadap
pencemaran air permukaan, pencemaran udara dan kebisingan
Tanggapan penyelesaian secara cepat mengenai keluhan masyarakat
terhadap kegiatan perusahaan
Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengurangi
dampak-dampak akibat perubahan pola kesakitan masyarakat
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6. Analisis Citra Tutupan Lahan
6.1.

Area penting dan definisinya

Area kajian dalam analisis SKT adalah areal Izin Usaha Perkebunan PT KIU. Secara keseluruhan areal
kajian PT KIU adalah 19.784,79 hektar dan area sekitar 5 km dari batas IUP PT KIU. Batasan tersebut
dikaji terutama dalam penentuan keberadaan area berhutan di luar IUP yang kemungkinan besar
terhubung dengan patch hutan yang berada dalam Izin Usaha Perkebunan PT KIU. Informasi nilai
simpanan karbon diperoleh dari analisis tutupan lahan melalui analisis citra satelit dan survei lapangan.

6.2.

Deskripsi dari citra yang Digunakan untuk Stratifikasi

Toolkit HCS versi 2 telah memberikan pilihan metode di dalam membangun stratifikasi penutupan
lahan HCS. Pilihan-pilihan tersebut akan terkait dengan ketersediaan biaya dan ketersediaan data
khususnya citra satelit yang terkait lokasi kajian. Pilihan-pilihan media tersebut antara lain:
penggunaan full LIDAR dan Penggunaan Citra Satelit resolusi tinggi yang dikombinasikan dengan
sampling inventarisasi hutan.
Pada kajian kali ini pilihan media yang digunakan adalah menggunakan pilihan kedua dimana pada fase
membangun stratifikasi penutupan lahan diawal dilakukan dengan interpretasi citra satelit sentinel 2
(resolusi 10 meter) dengan tanggal liputan 05 Juni 2018 dengan tutupan awan ≤ 5% dari areal PT KIU.
Pada proses re-stratifikasi penutupan lahan tersebut dilakukan dengan melakukan citra World Imagery
Google Earth yang dikombinasikan dengan hasil sampling inventarisasi hutan. Metode yang digunakan
didalam melakukan interpretasi kedua citra satelit tersebut adalah kombinasi antara metode
unsupervised, supervised dan pada proses finalisasi dengan justifikasi expert melalui digitasi visual yang
didasarkan pada hasil sampling vegetasi yang dilakukan.
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6.3.

Sample dari citra

Gambar 11 Peta Area of Interest (AOI) Lokasi Kajian, Citra Sentinel 2 Tanggal 05 Juni 2018
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Gambar 12 Peta Area of Interest (AOI) Lokasi Kajian, Citra World Imagery Google Earth

6.4.

Metode untuk Stratifikasi dan Software yang Digunakan

Klasifikasi tutupan lahan yang digunakan dalam kajian ini menggunakan 2 interpretasi, yaitu klasifikasi
terbimbing (supervised classification) dan interpretasi secara visual. Software yang digunakan dalam
melakukan klasifikasi tutupan lahan adalah ArcGIS 10.4. Interpretasi visual digunakan untuk melakukan
koreksi interpretasi awal berdasarkan hasil survei lapangan.
Uji Akurasi
Uji akurasi dilakukan terhadap hasil interpretasi citra satelit terbaru dengan hasil verifikasi lapangan,
jumlah titik sampel sebanyak 139. Pada awal interpretasi terdapat kekeliruan dalam klasifikasi hutan
regenerasi muda dengan semak belukar. Tetapi setelah dilakukan interpretasi ulang diperoleh nilai
Overall Accuracy sebesar 89,93 % dan Kappa Accuracy sebesar 86,84 %. Nilai tersebut berada pada
ketepatan hampir sempurna.
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Tabel 10 Matrik Uji Akurasi
Data Acuan Training

Diklasifikasikan sebagai

Penutupan Lahan

Badan
Air

Badan Air
Hutan Regenerasi
Muda
Kebun Karet
Lahan Terbangun
Lahan Terbuka
Rawa
Semak Belukar
Kebun Sawit
Total

Producer Accuracy
PA %

Hutan
Regenerasi
Muda

Kebun
Karet

Lahan
Lahan
Terbangun Terbuka

Semak Kebun
Belukar Sawit

Rawa

3
9
3
7
2

1
10

35
3

3
1
100

9
1
100

3
1
100

9
0.78
77.78

35
1
100

1
100

3

20
1
32

0.63
62.5

1
100

45
45

User
Accuracy

Total

UA %

3

1

100

9

1

100

3
8
47
3
20
46
139

1
0.88
0.74
1
1
0.98

100
87.5
74.47
100
100
97.83

Overall Accuracy
0.90
89.93

Kappa Accuracy
0.87
86.84

Overall Accuracy = ((3+9+3+7+35+3+20+45)/139) x 100% = 89,93 %
Kappa Accuracy=

[(139𝑥125)−4535]
(1392 )−4535

17375−4535

𝑥 100% = 19321−4535 𝑥 100% = 86,84%
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6.5.

Peta Kelas Vegetasi Awal

Gambar 13 Peta Kelas Vegetasi Interpretasi Awal

6.6.

Tabel Luasan Setiap Kelas vegetasi
Tabel 11 Luas Tutupan Lahan berdasarkan Kelas Potensial SKT
Luasan
(ha)*

Kelas Tutupan Lahan
Kelas Potensial SKT:
Hutan Kerapatan Tinggi (HK3)
Hutan Kerapatan Sedang (HK2)
Hutan Kerapatan Rendah (HK1)
Hutan Regenerasi Muda
Sub-total
Kelas Non SKT, dll.:
Semak Belukar
Lahan Terbuka
Kebun Sawit, Lahan Terbangun, Kebun Karet, Rawa, Badan Air
Sub-total
TOTAL
* Luasan berdasarkan perhitungan GIS

Persentase dari
total luasan (%)
59,07
59,07

0,30
0,30

131,49
2.008,59
17.585,64
19.722,71
19.784,79

0,66
10,15
88,88
99,70
100
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6.7. Ringkasan dari area-area potensial hutan HCS, berdasarkan Analisis
lanjutan
Tabel 12 Nilai Rata-rata Simpanan Karbon Masing-masing Kelas Vegetasi
Kelas Vegetasi

Luas (ha)

Nilai Karbon Rata-rata (ton C/ha)

Potensial SKT:
Hutan Kerapatan Tinggi

-

-

Hutan Kerapatan Sedang

-

-

Hutan Kerapatan Rendah

-

-

Hutan Regenerasi Muda

59,07

47,48

Semak Belukar

131,49

24,26

Lahan Terbuka

2.008,59

1,81

TOTAL

2.199,15

Potensi Non SKT:
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7. Hasil Inventarisasi Hutan
7.1.

Desain Pengambilan Contoh dan Plot yang Digunakan

Penentuan jumlah plot sampel dilakukan dengan menggunakan tools Winrock Calculator dengan
tingkat kepercayaan (coinfidence level) sebesar 90% dan kesalahan sample (error sampling) sebesar
10%. Rumus yang digunakan adalah formula yang dibangun oleh Welker et al. (2007) berdasarkan
CDM-Executive Board (2006), yaitu AR-AM0001, AR-AM0003, AR-AM0004, AR-AM0005, AR-AM0006
dan AR-AM0007. Formulasi tersebut adalah sebagai berikut (UNFCCC 2006):
Keterangan:
A
Ai
AP
Sti
Ci
Q
p
N
Ni
E
N
ni
Z

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

= 0.05 (implying a 95% confidence level)

52 | P a g e

7.2. Peta Sebaran Titik Sampling

Gambar 14 Peta Realisasi Survei di Areal PT KIU
Jumlah titik sampling yang dianalisis sebanyak 44 yang merupakan titik sampling kajian SKT di area IUP
PT KIU (Gambar 14). Titik sampling tersebut tersebar di area PT KIU yaitu KIU 1, KIU 3, dan Plasma Tapin
Tengah. Jumlah rencana titik sampling invetarisasi berdasarkan perhitungan Winrock Kalkulator yaitu
sebanyak 44 titik sample (Tabel 13). Titik sampling diletakkan pada transek/jalur yang telah dibuat yaitu
sepanjang 1 km. Terdapat 4 transek/jalur dengan jumlah titik pada masing-masing transek yaitu
sebanyak 9 hingga 15. Jumlah dan penempatan transek disesuaikan berdasarkan lokasi dan luasan
masing-masing kelas tutupan lahan yang tersedia. Tutupan lahan di PT KIU sebagian besar telah
berubah menjadi kebun kelapa sawit, dan menyisakan sedikit tutupan lahan alami yaitu berupa hutan
regenerasi muda dan semak belukar. Sehingga tidak banyak pilihan dalam penempatan transek dan
titik pengamatan.
Penempatan titik dilakukan secara sistematis dengan jarak antar titik sejauh 100 m. Penempatan titik
pada jalur dilakukan dengan pendeketan metode analisis vegetasi jalur berpetak. Dimana petak-petak
sampling vegetasi dibuat dalam satu jalur yang telah ditentukan dan dibuat jarak yang sistematis antar
petak sampling tersebut. Metode jalur berpetak ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi
yang lebih akurat dan konsisten mengenai kondisi vegetasi karena penempatan titik dilakukan secara

53 | P a g e

sistematik. Pengambilan data vegetasi pada kegiatan inventarisasi hutan SKT ini tidak menggunakan
plot berpetak, namun dimodifikasi menggunakan plot lingkaran berdasarkan panduan toolkit HCSA.
Sebagian besar titik sampiling berjarak sekitar 50 m dari jalan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah
pengambilan data di lapangan karena kondisi medan yang cukup sulit dimana sebagian besar lokasi
titik pengamatan merupakan daerah rawa (tergenang air). Jarak 50 meter dari jalan tersebut sudah
mempertimbangkan adanya efek tepi (edge effect). Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan bahwa
tidak dapat perbedaan kondisi vegetasi antara titik sampling dengan jarak 50 m dari jalan dengan
kondisi vegetasi pada titik yang lebih jauh dari jalan. Hal ini karena hampir seluruhnya kondisi vegetasi
di lokasi pengamatan didominasi oleh gelam (Melaleuca leucadendron) dan relatif tidak terdapat
perbedaan ukuran diameter antara gelam yang dekat dengan jalan (atau terletak di pinggir blok)
dengan gelam yang jauh dari jalan (terletak di tengah blok). Selain itu di setiap pinggiran blok terdapat
kanal, dan pada area yang masih berupa vegetasi alami (non kelapa sawit) tidak terdapat akses masuk
berupa jembatan seperti yang terdapat pada blok-blok yang telah tertanam kelapa sawit sehingga lebih
aman dari gangguan manusia.
Tim Remark Asia telah melakukan invetarisasi vegetasi di berbagai kelas tutupan lahan yang terdapat
di PT KIU. Kelas tutupan lahan yang terdapat di PT KIU yakni mulai dari Lahan terbuka, semak belukar,
dan hutan regenerasi muda.
Tabel 13 Perhitungan Jumlah Plot Sampling berdasarkan Winrock Calculator

7.3.

Anggota Tim Inventarisasi Hutan dan Tugasnya

Tim inventarisasi hutan terdiri 3 sub tim, yaitu 1 tim berasal dari Tim Internal PT KIU, 1 tim berasal dari
perwakilan desa-desa yang di assessment, dan 1 tim berasal dari Tim PT Remark Asia. Tim yang berasal
dari PT KIU terdiri dari 4 orang manajer estate, yaitu Agustian, Minok, D. Satoto, dan Heri yang bertugas
melakukan koordinasi dan pengaturan di lapangan, serta pemegang tanggung jawab selama kegiatan
assessment. Mereka juga berperan dalam menyambungkan informasi dari pihak PT Remark Asia
kepada masyarakat desa yang lokasinya dilakukan penilaian.
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Tim yang berasal dari perwakilan desa terdiri dari 4 orang. Perwakilan masyarakat desa yang
mendampingi juga bekerja di PT KIU sebagai tenaga harian. Perwakilan dari desa membantu
operasional di lapangan seperti membuka jalan (perintis), membuat plot, mengukur pohon, dan
identifikasi jenis pohon.
Tim yang berasal dari PT Remark Asia terdiri dari 5 orang, yaitu satu orang ketua tim, satu orang ahli
remote sensing dan GIS, serta tiga orang ahli biodiversitas dan perhitungan karbon. Ketua tim bertugas
menyusun dan menganalisis simpanan karbon di lokasi kajian. Satu orang tenaga ahli di bidang
pemetaan (GIS) bertugas menganalisis terkait luasan, patch analysis, dan seluruh informasi yang
dibutuhkan terkait dengan pemetaan. Tiga orang lainnya merupakan tenaga ahli biodiversity yang
bertugas menganalisis informasi kenaekaragaman hayati dan perhitungan karbon di lokasi kajian.
Secara lebih rinci, tugas dan jabatan masing-masing tim penilai adalah sebagai berikut:
• Team Leader
• Analisis Citra dan GIS
• Analisis Biodiversity dan karbon
• Analisis Biodiversity dan karbon
• Analisis Biodiversity dan karbon

: Dwi Rahmad Muhtaman
: Dwi Budi Siswantono
: Nanang Khairul Hadi
: Riyanda Yusfidiyaga
: Marlan

Dwi Rahmad Muhtaman
Dwi R Muhtaman memperoleh gelar Master in Public Administration
dari Auburn University, Alabama, USA dan mendapatkan gelar Sarjana
dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan spesialisasi Sosial Ekonomi,
Fakultas Peternakan. Selama lebih dari 15 tahun terlibat secara aktif
dalam bidang pengelolaan sumberdaya alam, terutama bidang
kehutanan; pada aspek sertifikasi pengelolaan hutan yang
berkelanjutan. Konsultan untuk penilaian sertifikasi hutan, terutama
sebagai ahli aspek sosial, baik untuk hutan alam ataupun hutan
tanaman. Terlibat dalam penilaian sertifikasi (skema FSC dan LEI) di
Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Jawa. Telah terlibat dalam lebih dari
40 penilaian sertifikasi kehutanan dan produk hutan sejak 1996 – 2009 pada lebih dari 45 konsesi dan
industri kehutanan.
Dwi merupakan auditor CoC untuk industri produk kehutanan dan telah mengaudit industri kayu.
Dalam lebih dari delapan tahun terakhir, Dwi aktif dalam proses RSPO dan implementasi standar RSPO
melalui penilaian pabrik pengelolaan dari perkebunan kelapa sawit dan identifikasi NKT dan Penilaian
Dampak Sosial. Telah bekerja dengan lebih dari 25 perusahaan perkebunan diantaranya grup Lonsum,
grup Wilmar Internasional, Musim Mas dan IOI. Dwi juga melakukan audit RSPO di Johor, Sabah,
Sarawak (Malaysia) dan Indonesia. Memiliki jaringan yang kuat dengan komunitas LSM juga pihak
swasta terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Dia menjadi konsultan lepas untuk berbagai
perusahaan, organisasi internasional dan LSM.
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Pada tahun 2003, Dwi menjadi ahli sosial untuk penyusunan HCVF Toolkit Indonesia dan sebagai
assessor untuk mengidentifikasi HCVF pada konsesi hutan dan perkebunan kelapa sawit. Sebagai
anggota dari Kelompok Kerja RILO HCV 2010 – 2011; Anggota Komite Teknis Forest Stewardship Council
(FSC) untuk Revisi Konsep High Conservation Value Forest (2011); sebagai salah satu pendiri Jaringan
NKT Indonesia (HCV Network Indonesia), 2011 dan anggota Expert Panel of HCV Resource Network,
Oxford.
Dwi merupakan co-founder, Direktur dan auditor Remaark Asia- Sustainability Advisory Group sebuah
perusahaan konsultansi yang memberikan jasa konsultasi dan sertifikasi dan yang bekerja pada bidang
kehutanan, pertanian dan pembangunan berkelanjutan secara umum. Remark Asia juga memberikan
jasa identifikasi HCV, kajian dampak sosial, pelatihan dan bantuan teknis.
Dwi dapat dikontak melalui email: dwi.muhtaman@re-markasia.com

Dwi Budi Siswantono
Dwi Budi Siswantono memperoleh gelar Sarjana Kehutanan dari Institut
Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2017. Semasa kuliah aktif dalam
kegiatan organisasi Sylva Indonesia Pengurus Cabang IPB serta Himpunan
Profesi – Himpunan Mahasiswa Aktif Konservasi Flora Fauna dan
Ekowisata. Sudah hampir 2 tahun lamanya Dwi Budi Siswantono telah
bekerja sebagai konsultan independen untuk pemetaan dan perencanaan
hutan, juga sebagai tenaga ahli GIS. Bekerja sebagai tenaga ahli
Geographic Information Sistem (GIS) / Remote Sensing sejak tahun 2016
hingga saat ini. Mulai tahun 2018 bergabung dengan Remark Asia sebagai
GIS Officer.
Dwi Budi Siswantono berpengalaman dalam bidang Analisa pemetaan,
Analisa Penginderaan Jauh (Remote Sensing), serta perencanaan pemetaan. Dia sudah cukup lama
berkecimpung di dalam pemetaan. Selama lebih dari 2 tahun bekerja dalam berbagai proyek-proyek.
Menjadi surveior sekaligus menjadi tenaga ahli GIS pada tahun 2016 serta membuat database untuk
kegiatan analisis pemetaan hutan, serta analisis penggunaan data citra dari mulai resolusi rendah
hingga tinggi. Telah melakukan profesi sebagai Tenaga Ahli GIS di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.
Selain itu pernah menjadi asisten Laboratorium Analisis Spasial Lingungan Departemen KSHE IPB.
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Nanang Khairul Hadi
Nanang Khairul Hadi memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada tahun
2012 dari Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor dengan jurusan
Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (KSHE), dan gelar Master
Sains pada tahun 2016 dari Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor
dengan jurusan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL).
Mulai aktif melakukan survei dan penelitian tentang keanekaragaman
hayati semenjak di bangku kuliah. Keahlian utamanya adalah melakukan
invetarisasi flora dan fauna, dan hingga saat ini cukup aktif dalam kegiatan
penelitian mengenai burung. Sejak tahun 2012 mulai terlibat aktif sebagai
tenaga lepas pada beberapa lembaga konsultan lingkungan dan NGO.
Bidang yang dikerjakan adalah penilaian keanekaragaman hayati untuk
penyusunan dokumen diantaranya adalah AMDAL, Environmental Baseline Assessment (EBA),
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA), High Conservation Value (HCV), High Carbon Stock
(HCS), Carbon Stock Assessment (CSA), pada beberapa perusahaan bidang perkebunan, kehutanan,
pertambangan, migas, dan industri manufaktur di Indonesia. Mulai tahun 2018 bergabung dengan
Remark Asia sebagai Biodiversity Specialist.

Marlan
Marlan Alumni Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan (KSH), Fakultas
Kehutanan Institut Pertanian Bogor, pada tahun 2009. Semasa kuliah
Marlan Sering melakukan survei dan penelitian di bidang Kehutanan
khususnya dalam bidang Konservasi Flora dan Fauna serta aktif di organisasi
mahasiswa yang bergerak dalam bidang konservasi flora dan fauna. Setelah
lulus, Marlan bekerja pada NGO Frankfurt Zoologycal Society Indonesian
Program (FZS-IP) dari Tahun 2010-2012. Pernah bekerja di Lembaga
Sertifikasi Hutan dengan keahlian pada bidang PHPL khususnya Kriteria
Ekologi (Auditor Ekologi) pada Tahun 2013-2015. Saat ini Marlan bekerja
sebagai tenaga lepas di perusahaan konsultan sebagai tenaga ahli NKT/HCV
bidang Keanekaragaman Hayati, dan pernah mengikuti pelatihan HCV ALS
Lead Assesor di Bogor yang berlokasi di The Sahira Hotel and Restaurant pada tanggal 12-16 Desember
2016.
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Riyanda Yusfidiyaga
Riyanda Yusfidiyaga memperoleh gelar sarjana kehutanan dari Fakultas
Kehutanan, Institut Pertanian Bogor dengan jurusan Konservasi
Sumberdaya Hutan dan Ekowisata pada tahun 2015. Pernah bekerja pada
lembaga konservasi di Lampung Barat selama 2 tahun pada tahun 20162018. Keahlian utamanya adalah melakukan invetarisasi flora dan fauna,
serta penilaian karbon. Pada tahun 2018 telah melakukan beberapa kajian
HCS di Sumatera. Saat ini bekerja sebagai tenaga lepas untuk melakukan
penilaian HCS di PT Remark Asia.

7.4. Metodologi yang Digunakan untuk Pengambilan Sample di Lapangan
(Hutan)
Plot yang digunakan dalam kajian Stok Karbon Tinggi pada PT KIU berupa plot lingkaran yang terdiri
dari plot kecil berukuran 100 m2 dan plot besar berukuran 500 m2 (Gambar 15). Penempatan sampling
dilakukan dengan membuat lintasan transek yang terdiri dari 9 sampai 15 plot. Jenis tumbuhan yang
diukur adalah jenis tumbuhan yang memiliki diameter setinggi dada (DBH) lebih dari atau sama dengan
5 cm. Pengukuran jenis tumbuhan yang diukur dalam plot kecil dalam ukuran 100 m2 adalah tumbuhan
yang memiliki diameter 5 – 14,9 cm, sedangkan jenis tumbuhan yang diukur dalam plot besar dalam
ukuran 500 m2 adalah tumbuhan berdiameter lebih dari atau sama dengan 15 cm.
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Gambar 15 Bentuk Plot Sampling di lapangan

Gambar 16 Pengukuran Diameter Pohon Setinggi Dada (DBH)

7.5.

Metodologi yang Digunakan untuk Perhitungan Karbon

Metodologi yang digunakan dalam perhitungan karbon adalah metode non destructive sampling atau
metode analisis karbon tanpa pemanenan. Dalam prakteknya, pengukuran karbon dilakukan melalui
pengukuran diameter batang pohon. Diameter yang dimaksud adalah diameter setinggi dada orang
dewasa atau diameter breast high (DBH). Nilai DBH yang telah diukur kemudian dimasukkan ke dalam
persamaan allometrik yang sebelumnya sudah diperoleh pada saat kajian desk study sebelum
dilakukannya assessment di lapangan. Persamaan allometrik yang digunakan merupakan persamaan
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allometrik untuk menduga biomassa. Selanjutnya, nilai biomassa yang diperoleh dikonversi menjadi
nilai massa karbon atau simpanan karbon (karbon tersimpan) yang terdapat dalam vegetasi.

7.6. Dokumentasi Setiap Kelas Vegetasi
A. Hutan Regenerasi Muda (HRM)
Utara

Timur

Selatan

Barat

Atas

Bawah

Gambar 17 Dokumentasi Kelas Vegetasi Hutan Regenerasi Muda
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B. Belukar
Utara

Timur

Selatan

Barat

Atas

Bawah

Gambar 18 Dokumentasi Kelas Vegetasi Belukar
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F. Lahan Terbuka
Utara

Timur

Selatan

Barat

Atas

Bawah

Gambar 19 Dokumentasi Kelas Vegetasi Lahan Terbuka

7.7. Analisis Statistik (Persamaan Alometrik, Analisis Selang Kepercayan,
dan Justifikasi)
Setelah data DBH diperoleh beserta jumlah vegetasi dalam setiap plot, selanjutnya dilakukan
penghitungan nilai batang tiap hektar. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:
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𝑩𝒂𝒕𝒂𝒏𝒈 𝒑𝒆𝒓 𝒉𝒆𝒌𝒕𝒂𝒓 =

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑷𝒐𝒉𝒐𝒏 𝒅𝒂𝒍𝒂𝒎 𝑷𝒍𝒐𝒕
𝑼𝒌𝒖𝒓𝒂𝒏 𝑷𝒍𝒐𝒕 (𝒉𝒂)

Nilai DBH dari vegetasi yang diukur di lapangan kemudian digunakan untuk menghitung nilai karbon
pada masing-masing vegetasi. Nilai karbon tiap vegetasi selanjutnya dijumlahkan sehingga didapat nilai
karbon per plot. Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan nilai treshold sebagai masukan dalam
pengklasifikasian kelas vegetasi. Pendekatan yang digunakan adalah dengan persamaan alometrik
untuk menduga nilai biomassa tiap jenis vegetasi. Persamaan allometrik yang digunakan adalah untuk
hutan rawa gambut secara umum berasarkan Murdiyarso et. al. 2004, yaitu sebagai berikut:
𝐁 (𝐓𝐨𝐧) = 𝟎, 𝟏𝟗 𝐱 𝛒 𝐱 , (𝐃𝐁𝐇)𝟐,𝟑𝟕

Penggunaan rumus tersebut turut mempertimbangkan kesesuaiannya terhadap tipe ekosistem hutan
rawa gambut di daerah tropis. Beberapa hal yang juga harus diperhatikan ketika menggunakan
persamaan alometrik adalah berat jenis kayu. Berat jenis kayu dapat dilihat pada basis data kekerasan
kayu yang dikeluarkan oleh Pusat Agroforestri Dunia (World Agroforestry Centre – WAC). Jika hanya
genus yang diketahui, maka kekerasan kayu atau jenis kayu yang digunakan adalah nilai rata-rata di
tingkat genus tersebut. Jika tidak teridentifikasi maka digunakan nilai standar 0,55 ton/m³ untuk
spesies pohon tropis dan 0,247 ton/m³ untuk palem (IPCC, 2006). Namun, hasil survey di lapangan
komposisi vegetasi hampir seluruhnya merupakan jenis gelam (Melalueca leucadendron) yang memiliki
berat jenis 0,72 g/cm3 (ICRAF Database, 2021). Setelah diketahui nilai biomassanya, nilai stok karbon
dihitung berdasarkan persamaan yang dikeluarkan oleh IPCC yaitu:
𝐂 (𝐓𝐨𝐧) = 𝟎, 𝟒𝟕 𝐱 𝐁𝐢𝐨𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚

Kemudian dilanjutkan perhitungannya menjadi nilai karbon per hektar dengan rumus:
𝐂 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 (𝐓𝐨𝐧⁄𝐡𝐚) =

∑ 𝐊𝐚𝐫𝐛𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐡𝐨𝐧
𝐔𝐤𝐮𝐫𝐚𝐧 𝐩𝐥𝐨𝐭 (𝐡𝐚)

7.8. Ikhtisar Analisis Statistik dari Hasil Analisis Simpanan Karbon Setiap
Kelas Vegetasi
Hasil analisis simpanan karbon di PT KIU tersaji dalam Tabel 14 yang dilakukan melalui pendekatan
biomassa menggunakan model persamaan alometrik. Nilai biomassa selanjutnya dikonversi menjadi
nilai karbonnya sehingga diketahui simpanan karbon tuntuk setiap stratifikasi vegetasi. Persamaan
alometrik yang digunakan bersifat umum untuk seluruh vegetasi yang ditemukan di lokasi kajian di PT
KIU (seluruh nilai karbon pada vegetasi dihitung menggunakan persamaan tersebut). Persamaan
tersebut dapat diterapkan di berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah tropis. Hasil analisis
menunjukkan bahwa strata vegetasi yang terdapat di lokasi kajian terdiri dari hutan regenerasi muda
(HRM), belukar (B), dan lahan terbuka (LT).
Hasil analisis menunjukkan bahwa strata vegetasi yang terdapat di lokasi kajian terdiri dari lahan
terbuka (LT) sampai hutan regenerasi muda (HRM). Nilai simpanan karbon yang diperoleh pada setiap
strata vegetasi (hasil aktual) memiliki nilai rata-rata simpanan karbon yang masuk ke dalam nilai
treshold simpanan karbon seperti penelitian yang dilakukan oleh Golden Agri Resources (GAR), The
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Forest Trust (TFT), dan Greenpeace pada tahun 2012. Batasan DBH yang dilakukan pada setiap strata
vegetasi yang ditemukan di lapangan juga mengacu kepada penelitian tersebut. Oleh karena itu, area
yang termasuk kategori HRM di wilayah konsesi PT KIU dapat dijadikan area konservasi karena memiliki
kategori simpanan karbon tinggi (SKT). Namun, deliniasi dan luas area yang dapat dijadikan area
konservasi perlu dianalisis lebih dalam dengan mempertimbangkan 12 step dalam proses Patch
Analysis. Hasil analisis perhitungan simpanan karbon disajikan pada Tabel 14 di bawah ini.
Tabel 14 Hasil Analisis Statistik Perhitungan Simpanan Karbon untuk setiap Kelas Vegetasi

Land cover class

Number of
Plots

Stems per
hectare

Basal
Area

Average
Carbon
Stocks

Standard
error of
the
mean

Confidence limits
(90%)
Lower

Upper

YRF

10

1212

22,76

47,48

1,82

44,15

50,82

S

15

1653

13,00

24,26

1,77

21,15

27,38

OL

19

1450

1,06

1,81

0,84

0,34

3,27

Selain informasi simpanan karbon, pada Tabel 14 diketahui pula nilai kerapatannya. Walaupun
kerapatan vegetasi (batang/ha) setiap strata vegetasi tidak berbanding lurus dengan nilai simpanan
karbonnya, namun dominasi (basal area) menunjukkan nilai yang berbanding lurus. Dominasi tingkat
pohon akan semakin tinggi pada daerah-daerah Hutan Regenerasi Muda dibanding Belukar dan Lahan
Terbuka. Dominasi yang dimaksud adalah dominasi kelas pohon yang memiliki diameter lebih dari 15
cm. Hal tersebut menyebabkan, nilai simpanan karbon pada Hutan Regenerasi Muda lebih tinggi
dibandingkan Belukar. Dominasi semakin besar mengindikasikan semakin besarnya nilai biomassa
sehingga karbon yang tersimpan pun akan semakin tinggi pada strata vegetasi tersebut.
Informasi terakhir yang dapat digali dari Tabel 14 adalah nilai standar error. Semakin kecil nilai standar
error dari nilai rata-rata simpanan karbonnya maka hasil analisis dan perhitungan semakin mewakili
interpretasi kondisi rata-rata simpanan karbon di lapangan. Nilai standar error pada Tabel 14
menunjukkan nilai yang cukup jauh dari nilai rata-rata simpanan karbonnya untuk seluruh stratifikasi
vegetasi yang ditampilkan. Hasil analisis pada Tabel 14 juga mengindikasikan bahwa area-area yang
memiliki nilai simpanan karbon lebih kecil dari 35 ton C/ha dapat dijadikan area kegiatan perkebunan
kelapa sawit sedangkan sisanya termasuk area potensial SKT. Area potensial SKT yang dimaksud adalah
hutan regenerasi muda.
Untuk mengetahui nilai beda nyata simpanan karbon pada setiap tutupan lahan diperlukan uji statistik.
Uji statistik yang digunakan yaitu Uji ANOVA. Perhitungan Tabel anova menunjukan terdapat
perbedaan signifikan antara strata Young Regeneration Forest (YRF) dan Scrub (S). Hasil analisis Uji
ANOVA disajikan pada Tabel 15.
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Tabel 15 Hasil Analisis Varian
Analyse of variance
Source

Sum of Squares

df

Mean Square

Model

14112,96

2

7056,48

Error

1200,00

41

29,27

Total

15312,95

43

f

F_90%CL

Signif diff

2,44

Yes

241,10

356,12

Tabel 16 Hasil Uji Scheffe Pairwise
Schefee's test result
Pairwise differences between sample means
Type

YRF

YRF

OL

S
23,22

45,67
22,46

S
OL
Scheffe comparison value
Type

YRF

OL

S

YRF

4,88

4,67
4,13

S
OL
Signifficant differences
Type
YRF
S

YRF

S

OL

Yes

Yes
Yes

OL

Untuk menentukan apakah ada perbedaan nyata antara tutupan lahan di areal kajian, digunakan
Scheffe’s Pairwise Multiple Comparison. Perbandingan tersebut menunjukan bahwa kelima tutupan
lahan yang dibandingkan memiliki perbedaan nyata. Analisis menyatakan bahwa ada perbedaan nyata
antara YRF-S, YRF-OL, dan S-OL berdasarkan nilai rata–rata karbon masing-masing tutupan lahan.
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7.9.

Hasil Inventarisasi Hutan
Tabel 17 Deskripsi Masing-masing Kelas Vegetasi

Kelas
Tutupan
Lahan

Hutan
Regenerasi
Muda

Belukar

Lahan
Terbuka

Rata-rata
Nilai
Karbon
(ton C/ha)

Deskripsi fisik dari tutupan lahan, seperti campuran species, tipe hutan
(pionir, regenerasi, primer dll.), distribusi diameter, indeks struktural,
indikator kedewasaan, dll.

47,48

Hutan Regenerasi Muda memiliki DBH rata-rata tiang sebesar 11 cm dan pohon
sebesar 20 cm. Sedangkan untuk Kerapatan tingkat Tiang sebesar 1.455,56
batang/ha dan untuk kerapan tingkat pohon sebesar 182,22 batang/ha.
Tumbuhan yang mendominasi untuk tingkat tiang dan untuk tingkat pohon
adalah Gelam (Melaleuca leucadendron).

24,26

Belukar biasanya pada lantai vegetasinya padat ditumbuhi tumbuhan bawah,
semak, dan paku-pakuan. Untuk DBH pada tiang rata-ratanya adalah 10 cm dan
pada pohon sebesar 17 cm. Pada kelas belukar ini memiliki kerapatan pada
tingkat tiang sebesar 3.000,00 batang/ha, Sedangkan untuk pohon memiliki
kerapadan sebasar 50 batang/ha dengan dominasi tingkat tiang dan pohon
adalah jenis Gelam (Melaleuca leucadendron).

1,81

Berupa hamparan lahan terbuka (badan jalan, area terbuka, area perkantoran)
maupun area dengan dominasi rerumputan, tumbuhan bawah, semai dan
pancang. Beberapa kondisi ditemukan tingkat tiang dan pohon dalam jumlah
yang sangat sedikit.
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8. Klasifikasi Tutupan Lahan
8.1. Peta Tutupan Lahan yang Dilengkapi Dengan Judul, Tanggal, Legenda, dan
beberapa patch hutan yang teridentifikasi.
Pada analisis awal tutupan lahan, tutupan lahan pada beberapa area diinterpretasi sebagai hutan
regenerasi muda atau hutan terdegradasi. Saat pengambilan sampel dilakukan, terdapat perbedaan
interpretasi citra dengan kondisi lapangan yakni beberapa merupakan tutupan hutan dengan
kerapatan baik rendah, sedang maupun tinggi. Beberapa lainnya memiliki tutupan berupa semak
belukar dan lahan terbuka. Hasil klasifikasi tutupan lahan setelah dikoreksi dengan data lapangan
disajikan pada Gambar 20.

Gambar 20 Peta Kelas Vegetasi yang telah dikoreksi dengan Kondisi Lapangan
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9. Hasil Patch Analysis
9.1.

Hasil dan Decision Tree (termasuk pre-RBA and hasil RBA)
Tabel 18 Hasil Analisis Patch Hutan SKT

FID

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

LC

Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest

Patch Core

Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area

Connectivity
HPP

Risk
Zone

Landscape
Class

Patch
ClasS

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check

NKT 1-4
Buffer
Cconectivity
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14

Recom
mendation

Luas
(ha)

Conserve

0,142

Conserve

0,050

Conserve

7,262

Conserve

0,177

Conserve

0,013

Conserve

0,061

Conserve

0,220

Conserve

0,114

Conserve

0,036

Conserve

0,242

Conserve

0,013

Conserve

0,030

Conserve

0,017

Conserve

0,067

Conserve

0,096

Conserve

0,007

Conserve

0,552

Conserve

0,462
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FID

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

LC

Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest

Patch Core

Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority,
Core Area <10
ha
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area

Connectivity
HPP

Risk
Zone

Landscape
Class

Patch
ClasS

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check

NKT 1-4
Buffer
Cconectivity
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14

Recom
mendation

Luas
(ha)

Conserve

0,003

Conserve

0,003

Conserve

0,003

Conserve

0,002

Conserve

0,004

Conserve

0,002

Conserve

0,007

Conserve

0,011

Conserve

0,013

Conserve

0,036

Conserve

0,020

Conserve

0,060

Conserve

0,004

Conserve

0,007

Conserve

0,028

Conserve

0,011

Conserve

0,080

Conserve

18,976

Conserve

0,536

Conserve

0,024

69 | P a g e

FID

38

39

40

41

42

43

LC

Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest
Young
Regeneration
Forest

9.2.

Patch Core

Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority,
Core Area <10
ha
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area
Low Priority
Patch, No Core
Area

Connectivity
HPP

Risk
Zone

Landscape
Class

Patch
ClasS

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

-

High
Risk

Low Forest
Cover

PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check
PRE RBA
and RBA
Check

NKT 1-4
Buffer
Cconectivity
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14
Connectivity
with HCV 14

Recom
mendation

Luas
(ha)

Conserve

10,543

Conserve

10,610

Conserve

0,558

Conserve

1,147

Conserve

0,237

Conserve

6,589

Komentar Mengenai Hasil (Decision Tree)

Berdasarkan hasil analisis Decision Tree sesuai dengan Toolkit HCSA Versi 2.0, langkah pertama yang
dilakukan adalah melakukan overlay antara penutupan lahan akhir SKT dengan hasil pemetaan
partisitipatif. Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif, tidak ada areal lahan milik masyarakat atau
lahan enclave yang masuk ke dalam areal potensi SKT. Langkah selanjutnya adalah menggabungkan
(merge) tutupan lahan SKT dan mengidentifikasi kawasan inti patch (Core Area) dengan melakukan
buffer ke dalam kawasan inti sebesar 100 meter. Dari hasil proses tersebut, terdapat 80 patch yang
memiliki potensi Stok Karbon Tinggi dalam skala lanskap. Sedangkan, dalam area IUP PT KIU sendiri
hanya terdapat 44 patch. Seluruh patch dalam area IUP PT KIU termasuk ke dalam kategori prioritas
rendah.
Proses analisis selanjutnya adalah mengidentifikasi patch yang terhubung dengan prioritas tinggi. Jika
terdapat patch yang terhubung dengan prioritas tinggi, maka termasuk ke dalam kategori sebagai
indikatif konservasi. Patch kecil ini berfungsi sebagai koridor yang menyambungkan dengan hutan yang
lebih luas diluar area IUP. Setelah itu, analisis risiko ancaman juga dilakukan pada patch yang memiliki
prioritas menengah. Data yang digunakan untuk analisis risiko ancaman yaitu, permukiman, jalan,
sungai, dan penutupan lahan kebun sawit. Radius risiko ancaman pada permukaan seluas 1 km.
Sedangkan radius risiko ancaman untuk jalan, sungai, dan kebun sawit seluas 2 km. Apabila terdapat
patch yang memiliki prioritas menengah dengan luasan inti hutan > 10 ha, maka dikategorikan sebagai
indikatif konservasi yang perlu dilakukan aksi mitigasi. Sedangkan, berdasarkan hasil analisis patch
menunjukkan bahwa area IUP PT KIU termasuk ke dalam kategori prioritas rendah (LPP).
Proses selanjutnya adalah mengidentifikasi patch yang terhubung dan bertampalan dengan areal NKT.
Area yang masih memiliki keanekaragaman hayati tinggi terdapat pada KIU estate 1 dan 3. RBA dan
Pre-RBA Check tidak dilakukan karena seluruh area yang teridentifikasi SKT pada area IUP PT KIU
merupakan area yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT).
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10. Rencana Penggunaan Lahan Indikatif (Land Use
Indicative)
10.1. Ringkasan dari Hasil Akhir Verifikasi Lapangan (Jika Dibutuhkan)
Rencana penggunaan lahan akhir dirancang untuk mengintegrasikan konservasi HCV dan HCS dengan
mempertimbangkan aspek sosial masyarakat dan tatanan lanskap. Hasil integrasi kawasan tersebut
perlu dikomunikasikan kembali dengan masyarakat sekitar, verifikasi, dan final penggunaan lahan akhir
(ICLUP) perlu dilakukan bersama dengan masyarakat. Kegiatan tersebut akan menegaskan kembali
bahwa penggunaan lahan di kawasan konservasi dan pembangunan yang direncanakan akan
mematuhi rencana pengelolaan perusahaan, rencana FPIC masyarakat, dan sejalan dengan program
pembangunan pemerintah daerah. Proses tersebut akan dipandu oleh GPS untuk mengulangi rencana
tata guna lahan, kawasan konservasi, dan untuk menandai batas-batas kawasan konservasi, sehingga
pendekatan ini akan menciptakan hubungan yang solid antara HCV, HCS, dan sosial.

10.2. Peta SKT Final

Gambar 21 Peta SKT Final di Areal PT KIU
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10.3. Itkhisar Kegiatan Pengelolaan Dan Pemantauan Konservasi Hutan Untuk
Dimasukkan Dalam Rencana Konservasi Dan Pengembangan (Penggunaan
Lahan)
Kegiatan pengelolaan dan pemantauan konservasi hutan yang akan dimasukan ke dalam rencana
konservasi dan pengembangan lahan akan mempertimbangkan aspek sosial, HCV dan HCS yang telah
terindentifikasi yang meliputi:
1. Area yang teridentifikasi sebagai HCV dan SKT untuk dikeluarkan dari rencana pengembangan
lahan, tetapkan areal tersebut menjadi No-Go area dan diinformasikan kepada para stakeholder
terkait.
2. Untuk tatatanan lanskap, pengelolaan kawasan lindung perlu diperkuat, seperti peningkatan
kesadaran bersama masyarakat setempat untuk menghentikan penebangan liar di kawasan yang
dilindungi.
3. Sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat sekitar mengenai batas-batas areal HCV-SKT, fungsi
penting HCV-SKT, serta melakukan pengelolaaan dan pemantauan secara partisipatif.
4. Pengembangan upaya kolaborasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam rangka
pelestarian dan perlindungan areal Konservasi termasuk areal HCV-SKT di dalam konsesi dan pada
tatanan lanskap.
5. Pengembangan program pengelolaan dan pemantauan yang meliputi:
• Manajemen dan monitoring untuk HCV dan SKT area
• Penetapan areal SKT
• Penandaan areal HCV dan SKT
• Pemasangan plang informasi area SKT
• Pembuatan plot untuk monitoring SKT
• Indentifikasi ancaman terhadap area HCV-SKT seperti perambahan lahan, pengambilan kayu,
perburuan, pembakaran lahan dan ancaman lainnya, serta tindakan mitigasi dan
penanganannya.
• Pengembangan program sosial yang mana melibatkan perlindungan secara partisipatif areal
konservasi dengan masyarakat.
• Patroli secara reguler setiap bulan dan disesuaikan dengan tingkat ancaman yang ada.
• Program penanaman pohon dan re-vegetasi menggunakan spesies lokal untuk meningkatkan
keanekaragaman spesies serta mengembalikan areal HCV-SKT yang telah terganggu.
• Peningkatan kapasitas managemen tim dalam melindungi areal konservasi.
• Bekerjasama dengan BKSDA untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai
peraturan perundangan terkait konservasi, seperti larangan berburu (senapan, racun,
jebakan), membakar lahan, menebang pohon di area konservasi dan lain-lain.
Integrasi semua kawasan konservasi pada tahap ini dilakukan di wilayah HCV dan SKT. Untuk
mempertahankan nilai konservasi yang ada di PT KIU, perusahaan telah mengeluarkan area NKT dari
rencana pembangunan kebun kelapa sawit. Hasil dari penilaian SKT juga akan dikeluarkan dari rencana
pembangunan untuk menjadi area konservasi. Dikarenakan sebagian besar area SKT yang
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teridentifikasi bertampalan dengan area NKT, maka area NKT dan SKT yang telah dikeluarkan dari
rencana pembangunan tersebut akan dikelola secara bersama-sama. Total area yang akan dikonservasi
sebagai area NKT/SKT di PT KIU sebesar 966,89 ha atau sekitar 4,89 % (Tabel 19).
Tabel 19 Areal NKT dan SKT di PT KIU
Area Konservasi PT KIU

Luas (ha)

NKT diluar SKT
SKT
NKT & SKT
Total

907,82
1,01
58,07
966,89

Gambar 22 Peta SKT Integrasi NKT
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Tabel 20. Tabel Luasan Rekomendasi ICLUP
No.

Rekomendasi ICLUP

Luas (ha)

1

Emplacement

2

Enclave

137,64

19,42

3

Lahan Milik Masyarakat Yang Tidak Ikut Program Plasma

542,96

4

Go Area / Lahan yang dapat dikembangkan

5

No-Go Area / Areal Konservasi

18.117,87
966,89

Luas Total (ha)

19.784,79

Gambar 23 Peta ICLUP di Areal PT KIU
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10.4. Daftar kegiatan yang masih harus dilakukan sebelum rencana
konservasi dan pembangunan dapat diselesaikan
Kegiatan yang masih perlu diselesaikan diantaranya:
a. Melakukan identifikasi kepemilikan lahan masyarakat terkait rencana pengelolaan PT KIU.
b. Verifikasi terkait tentang pemetaan partisipatif dari hasil penilaian SKT dan NKT untuk menyusun
penggunaan lahan.
c. Monitoring areal konservasi yang ditetapkan berdasarkan SKT dan NKT.
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Lampiran
Note: Bagian ini untuk peer reviewers menyelesaikan peninjauan dan tidak akan disertakan dalam
Laporan Ringkasan terakhir yang diposkan ke situs web HCSA.

Mohon untuk upload dokumen berikut ke dalam folder SharePoint yang disediakan. Jika dokumen tidak
disediakan, tolong komentari mengapa.

No.

Dokumen

1

Laporan Lengkap Penilaian Dampak Sosial dan Detail Pertemuan yang
Diselenggarakan dan Temuan

2

Laporan Lengkap HCV

3

Laporan Lengkap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

4

Laporan Lengkap Stok Karbon Tinggi

5

Citra Tutupan Lahan, dengan Resolusi yang Cukup untuk Melakukan
Analisis Ulang.
Forest Plot Data Lengkap

6
7

8

Upload di SharePoint
(Ya/Tidak/Komentar)

File Bentuk (Shape Files)
i. Peta Penggunaan Lahan Masyarakat
ii. Peta Tutupan Lahan
iii. Analisis Patch Hutan SKT
(Setiap patch harus diberi nomor menggunakan GIS koordinat di pusat
patch.)
Peta, file dan lain-lain data tambahan
(Silahkan daftar)
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Lampiran 1. Notulensi Konsultasi Publik Identifikasi Stok Karbon Tinggi/High Carbon Stock (HCS) Di PT
Kharisma Inti Usaha Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan

Tanggal : 18-19 November 2019
Tempat : Kantor PT KIU – 4, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan
Waktu
: 09.00 – 12.00 WITA
Agenda :
1. Presentasi
2. Diskusi
3. Saran/tanggapan
4. Lampiran
Pro-kontra terhadap alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit melahirkan suatu kompromi
dimana pembukaan perkebunan kelapa sawit dibatasi pada lahan dengan nilai stok karbon rendah.
Sementara itu, lahan-lahan teridentifikasi memiliki stok karbon tinggi (HCS) harus tetap dilindungi.
Permasalahan lain yang sering terjadi adalah masyarakat masih mempunyai interaksi yang tinggi
dengan hutan tersebut namun ternyata hutan tersebut masuk ke dalam kategori HCS. Untuk
memberikan persepsi yang sama kepada masyarakat terkait hal tersebut, maka dilakukan konsultasi
publik. Kegiatan konsultasi publik juga dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat
terkait konsep umum HCS, tahapan kegiatan HCS, pelaporan hasil akhir dari kegiatan HCS, serta prosesproses atau tahapan kegiatan tim Remark Asia baik pada scoping study maupun pada kegiatan full
assessment. Kegiatan konsultasi publik ini melibatkan para pemangku kepentingan mulai dari pihak
manajemen perusahaan hingga perwakilan setiap desa yang berada dalam area konsesi PT KIU. Selain
itu, pada akhir kegiatan konsultasi publik ini akan diberikan surat pernyataan kepada masyarakat
terkait apakah masyarakat bersedia untuk melindungi area yang ditetapkan sebagai HCS jika ternyata
terdapat area HCS di dalam desa tersebut.
Berikut beberapa catatan diskusi saat konsultasi publik
1. Presentasi : Pemaparan proses dan hasil penilaian HCS (Dwi Rahmad Muhtaman)
• Konsep stok karbon tinggi dilakukan untuk menerapkan konsep “nihil deforestasi”
• Pengukuran HCS dilakukan untuk mendapatkan stratifikasi vegetasi, mendapatkan
nilai karbon disetiap tutupan lahan
• Idealnya pengukuran HCS dilakukan sebelum pembukaan lahan agar tutupan lahan
yang mempunyai nilai karbon yang tinggi tidak dialihfungsikan / tidak dibuka
• Konsep HCS tidak terdapat dalam peraturan pemerintah oleh karena nya pengukuran
ini bersifat sukarela. Perusahaan dalam hal ini PT KIU, dalam kegiatannya mengelola
perkebunan sawit, ingin memperhatikan konsep-konsep lingkungan agar lingkungan
tetap lestari dan berkelanjutan.
• Pekebunan kelapa sawit PT KIU berada jauh dari lanskap hutan utuh, yakni 183 km dari
Taman Nasional Sebangau dan 245 km dari Heart of Borneo (HoB) sehinggak kegiatan
perkebunan sawit ini tidak menngganggu lanskap hutan utuh
• Lahan-lahan yang dapat “dibuka” adalah lahan dengan nilai karbon dibawah 35 ton
C/ha
• Lahan dengan indikasi konservasi di PT KIU memiliki luas 59,07 ha dengan tutupan
lahan hutan regenerasi muda
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•
•

Lahan tersebut berada pada Desa Pandahan dan Desa Pematangkarangan seluas 49,51
ha. luasan per desa tidak dapat ditentukan karena batas desa yang masih belum jelas.
Sisanya seluas 9,56 ha berada pada Desa Binuang
Setelah diadakan sesi diskusi terkait keberadaan HCS pada 3 desa tersebut, diberikan
formulir terkait kesediaan masyarakat untuk melindungi area yang ditetapkan sebgaai
HCS

2. Diskusi
a) Pak Jaedi (kelurahan Raya Belantik)
Setelah bapak dan tim melakukan pengukuran stok karbon, sampai dimana ambang
batas kebutuhan karbon untuk kehidupan? Jika stok karbon dibawah ambang batas
apa dampaknya bagi lingkungan dan manusia?
Jawab:
Karbon merupakan salah satu zat yg dibutuhkan oleh mahluk hidup. Keberadaan
karbon bisa memunculkan sisi positif dan negatif. Sebagai contoh (sisi negatif), karbon
digunakan sebagai bahan bakar untuk menghidupkan mesin kendaraan yang
menghasilkan asap. Jika asap ini berkolabori dengan unsur oksigen akan menjadi
senyawa karbon monoksida yang berbahaya bagi makhluk hidup. Disisi lain (sisi
positif), karbon juga merupakan bagian dari sistem fotosisntesis yang akan
menghasilkan oksigen. Pada kesempatan kali ini, yang kami ukur bukanlah ambang
batas kenyamanan atau dampak terhadap kehidupan sekitar. Kami melakukan
pengukuran terhadap area-area mana saja yang mempunyai tanaman berhutan yang
harus dilindungi dengan cara menghitung karbon yang terkandung pada area tersebut.
Jika hasil pengukuran menunjukkan terdapat karbon diatas 35 ton /ha, maka area
tersebut wajib dilindungi. Tentu saja jika semakin banyak ton karbon/ha ,maka
semakin baik bagi lingkungan sekitar
b) Tokoh Masyarakat
Permasalahan yang kami hadapi adalah terkait masalah pembebasan lahan antara
tapin tengah dengan perusahaan dan HGU masih belum jelas. Kami juga belum pernah
menerima ganti rugi dari tahun 1988, perusahaan tidak pernah mau menanggapi hal
ini. Lahan sudah menjadi sawit
Jawab:
(Remark Asia)
Terkait pembebasan lahan dan HGU bukan menjadi fokus utama kami dalam kegiatan
ini. Fokus utama kami adalah menyampaikan hasil pengukuran HCS yang kami lakukan
pada area konsesi PT KIU. Terkait teknis pembebasan lahan dan HGU dapat ditanyakan
kembali kepada pihak perusahaan. Dan juga lahan bapak sudah berbentuk sawit,
bukan lagi tutupan hutan yang kami tetapkan sebagai HCS
(PT KIU – Pak Ciptadi)
Sejak awal kami melakukan pembukaan untuk penanaman kelapa sawit, kami
sosialisasikan kepada masyarakat setempat dan tidak ada masalah. Terkait HGU sudah
dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia, mulai dari BPN,
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pemerintah daerah hingga kepala desa. Hasilnya adalah ada beberapa lahan yang
dibuka sesuai dengan aturan dan kesepakatan.
c) Tokoh Masyarakat
Stok kabon yang teridentifikasi di area konsesi PT KIU hanya 59,07 ha, yang menjadi
pertanyaan adalah apakah tanaman sawit tidak bisa menghasilkan karbon?
Jawab:
(Remark Asia)
Semua tanaman mengandung karbon, termasuk serasah pun mengandung karbon.
Konsep ini hanya mengukur karbon diatas permukaan. Yang dihitung karbonnya
adalah tanaman yang termasuk tanaman hutan. Hal ini untuk melindungi hutan yang
tersisa. Selain itu, hutan ini mempunya fungsi konservasi terhadap lingkungan
sehingga lingkungan berkelanjutan. Sebenarnya, tidak semua perusahaan mau
melindungi, karna secara legal hal ini adalah tidak wajib. Namun PT KIU dalam
kegiatannya berkebun kelapa sawit mau untuk menyisakan sebagian lahannya sebagai
hutan. Selain itu, ada tuntutan dari para pembeli minyak sawit dari PT KIU ini yang
mengharuskan PT KIU untuk tetap menyisakan sebagian lahannya untuk dibiarkan
menjadi areal hutan/konservasi
3. Kesimpulan dan Saran/Tanggapan
a) Masyarakat:
Masyarakat yang berada pada desa teridentifikasi HCS telah meyetujui untuk
dilakukannya konservasi pada area tersebut. Masyarakat menginginkan untuk
memperbanyak sosialisasi serta pemasangan plang pada area yang ditetapkan sebagai
area HCS. Selain itu, masyarakat meminta bentuk konkrit dari perusahaan untuk
menjaga area HCS. Masyarakat tidak menginginkan jika dikemudian hari komitmen ini
tidak sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana mestinya, dengan kata lain area
ini kembali berubah fungsi dan kembali dibuka untuk perkebunan sawit. Jika
dimungkinkan, masyarakat juga menginginkan adanya MOU dengan perusahaan untuk
saling bekerjasama menjaga area HCS ini.
b) PT KIU:
PT KIU sejak awal telah mempersiapkan lahan untuk dijadikan kawasan konservasi
seluas 222 ha. Hal ini terlihat dari tidak dibukanya lahan-lahan tersebut untuk kelapa
sawit dan vegetasi yang ada adalah vegetasi awal. Hal yang lebih ditakutkan oleh
perusahaan adalah ketika perusahaan telah menyediakan area konservasi namun
masih ada masyarakat atau pihak lain yang masuk untuk mengambil hasil, menggarap
lahan, ataupun menggangu hewan-hewan di area tersebut sehingga ekosistemnya
menjadi terganggu. Terkait keinginan masyarakat untuk dibuatkan suatu MOU,
perusahaan akan sangat terbuka. PT KIU juga akan sangat berkomitmen terhadap area
konservasi ini, jika kedepannya ada pihak lain yang menggarap lahan ini maka
perusahaan meminta untuk segera diinfokan. Begitupun dengan PT KIU, jika ada
karyawan PT KIU yang mengganggu area HCS tersebut maka sanksi nya adalah
langsung diberhentikan
c) Remark Asia:
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Harus ada kerjasama yang baik antara perusahaan dan masyarakat untuk menjaga area
yang telah ditetapkan menjadi area konservasi (HCS). Selain itu, masyarakat dan
perusahaan dapat juga membentuk Tim Pengawal MoU dan memasukkan konsekuensi
hukum jika MoU tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Lampiran 2. Daftar Stakeholder Kegiatan Konsultasi Publik
No.

Nama

Jabatan/Instansi

No. Kontak

1
2
3

Agustian
D. Satoto
Raihana

EM PT KIU-2
EM PT KIU-1
Sekertaris Koperasi Mandiri Sejahtera

081250459488
081349540015
085250942067

4
5
6
7
8
9

Minak M
Dr. Faizal AA
Ciptadi Nata O
Munzirin
Reyhan R
Sapuani

EM PT KIU-3
GPN - TAK
PT KIU
Sekcam Tapin Tengah
Kordinator Kop. BMB
Ketua Kop. BMB

081251944809
08118878765
081258556868
081258556868
-

10
11
12
13
14
15

Ali Bijaksana
Matthew Lee
Jaidi
M. Salimi
Hery S
Fani

SSTA KIU
Act EM KIU 4
Lurah Rawa Belanti
Tokoh Masyarakat
EM PT KIU
Kades P.P

081250381927
-

16
17
18
19
20
21

Taberani R
Harmoko
Anyol
Slamet
Bambang A
Hidayat

Kades Pematang Karangan
Sekdes
EM PP/PB
Kel. Karang putih
Sekertaris Lurah

081348035395
082156386495
081250298478
089155623548

22
23
24
25
26
27

Rosby
H. Muliadi S
Eko Hanyom
Hamzah AS
Syariansyah
Syahrudin

Kel. Karang putih
Camat Binuang
Sekcam Binuang
Lurah Binuang
Staff Kel.
Kades Pandahan

081254005136
081349741966
081349641998
081251700221
082352167471
081346524022

28
29
30
31
32
33

M.Rum
Abdul Sani
M. Bijirmi
M. Fauzi
Harmoko
Esti Saptorini

Sekdes
Kades
KAUR
KASI
Sekdes Pematang Karangan
KASI Pemb. Keamatan Binuang

082156386495
08125160116

081395479977
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Lampiran 3. Berita Acara Kegiatan Kosultasi Publik
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Lampiran 4. Berita Acara Kesepakatan Area High Carbon Stock
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Lampiran 5. Daftar Hadir Kegiatan Konsultasi Publik
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Lampiran 6. Dokumentasi Kegiatan Konsultasi Publik
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