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1.  Deskripsi Kegiatan 
 

1.1. Lokasi dan Luas Area Kajian 
 

Area penilaian HCSA adalah areal HGU PT Prasetia Utama (selanjutnya disebut PT PU atau Perusahaan) 
dengan luas 9.097,39 ha1. Secara geografis, area kajian terletak pada rentang koordinat 115° 59' 12,4" 
- 116° 4' 35,2" BT dan 0° 24' 3,8" - 0° 31' 43,3" LU (Gambar 1). Secara administrasi, areal HGU PT PU 
terletak di wilayah Desa Muara Pedohon, Umaq Dian, Buluq Sen, dan Muara Ritan, Kecamatan Tabang, 
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Dengan demikian, masyarakat 
terdampak dalam konteks kajian ini adalah masyarakat di keempat desa tersebut. 
 
Batas-batas lokasi kajian ini adalah sebagai berikut: 

▪ Sebelah utara:  perkebunan kelapa sawit PT Sawit Khatulistiwa Plantation 

▪ Sebelah timur: Sungai Belayan serta perkebunan kelapa sawit PT Sasana Yudha Bhakti dan 
PT Enggang Alam Sawita 

▪ Sebelah selatan:  Sungai Ritan dan kawasan Hutan Produksi  

▪ Sebelah barat:  perkebunan kelapa sawit PT Enggang Alam Sawita 
 

 
Gambar 1. Peta lokasi area penilaian HCSA 

 

 

 
1  Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 33/HGU/BPN/1999. Adapun 

luas areal kajian berdasarkan perhitungan GIS (GIS acreage) mencakup 9.093,78 ha (UTM 50N). Perbedaan ini lazim terjadi 
karena proses digitasi dan/atau proyeksi dari peta fisik menjadi data digital. Agar konsisten dengan data spasial yang 
digunakan, maka variabel perhitungan luas dalam penilaian ini mengacu pada luas hasil analisis GIS. 
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1.2. Gambaran Tentang Areal Perkebunan yang Diusulkan 
 
PT Prasetia Utama (PT PU) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit 
yang telah berdiri sejak 19872. Namun, dalam perkembangannya perusahaan ini beberapa kali berubah 
kepemilikan sahamnya. PT PU telah beroperasi sejak tahun 1999 di bawah PT Jaya Prima Sentosa 
Group, luas area yang telah dikonversi menjadi kebun kelapa sawit hingga tahun 2014 sekitar 61,2 ha.  

Status legalitas PT PU adalah Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 33/HGU/BPN/1999. Perizinan lain yang telah diperoleh 
Perusahaan adalah Izin Usaha Perkebunan (IUP)3 serta Izin Kelayakan Lingkungan4. 

Sebelum menjadi konsesi perkebunan, wilayah kajian merupakan Kawasan Hutan yang beralih fungsi 
menjadi Kawasan Budidaya Non-Kehutanan (atau Area Penggunaan Lain), sesuai dengan surat 
pelepasan Kawasan Hutan pada tahun 19925. Meskipun dalam kronologisnya wilayah ini merupakan 
bekas Kawasan Hutan, namun di dalam area kajian terdapat lahan-lahan perorangan, baik yang berupa 
ladang, kebun kelapa sawit, kebun karet, maupun semak belukar bekas ladang. 

 

1.3. Deskripsi Lanskap di Sekitarnya 
 

Tutupan Lahan 

Secara umum, keberadaan hutan pada konteks lanskap tergolong rendah hingga sedang. Tutupan 
hutan banyak terdapat di sebelah barat laut wilayah kajian, sementara di sebelah utara, timur dan 
selatan areal HGU didominasi lahan budidaya ataupun semak belukar bekas lahan budidaya. Konsesi 
perkebunan kelapa sawit di lanskap kajian tersebar di sebelah utara, timur, dan selatan (Error! R
eference source not found.). 

Berdasarkan analisis citra Landsat 8 dan Sentinel-2 bulan Oktober dan Desember 2021, diketahui 
bahwa semak belukar merupakan tutupan lahan yang dominan di area kajian dan sekitarnya. Sebagian 
kecil area hutan sekunder di dalam areal HGU tersambung dengan hutan sekunder di sebelah barat 
lanskap yang status lahannya adalah Kawasan Hutan Produksi. Tutupan lahan di wilayah kajian dan 
sekitarnya dijelaskan lebih lanjut pada Bab 6. 
 
Sejarah Kerusakan Hutan dan Penyebab Deforestasi 

Pemanfaatan lahan dan hutan di areal HGU dan sekitarnya telah berlangsung lama, sedikitnya sejak 46 
tahun yang lalu. Pada tahun 1975-1979, di wilayah ini beroperasi perusahaan logging, yakni PT Kayu 
Lapis Indonesia. Selanjutnya kegiatan pembalakan kayu dilakukan oleh PT Lembang Ganesha pada 
tahun 1980 hingga 1987. Pada tahun 1990, wilayah ini merupakan konsesi dari PT Hutan Kusuma yang 
memperoleh izin untuk Hutan Tanaman Industri (HTI), namun perusahaan tersebut tidak beroperasi. 

Hasil analisa citra satelit akuisisi 25 Mei 1998 (Gambar 3) menunjukkan bahwa sebagian besar AOI 
bertutupan semak dan belukar. Hal tersebut disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang terjadi 
pada tahun 1997-1998. Selanjutnya, pada tahun 1999, PT PU memperoleh HGU di bawah grup 
manajemen PT Jaya Prima Sentosa. Hingga tahun 2006 (di bawah manajemen lama, sebelum diakuisisi 
oleh R.E.A Holding Plc tahun 2017), luas area yang tertanam kelapa sawit adalah 61 ha. Seluruh area 
kebun kelapa sawit tersebut saat ini dikuasai oleh masyarakat Desa Muara Ritan. 
 

 
2  Akta Pendirian Nomor 37 tanggal 13 April 1987, Notaris Laden Mering, S.H. 

3  Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 525.26/008/IUP.BID.I/X/2015/BP2T tanggal 13 Oktober 2015 

4  Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No 151 tahun 2015 tanggal 12 Desember 2015 

5  Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 852/1.PTS-II/92 tanggal 31 Agustus 1992 
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Gambar 2. Peta situasi wilayah kajian yang dikelilingi konsesi perkebunan kelapa sawit 

 

 
Gambar 3. Citra Landsat 5-TM bulan Mei 1998 yang menunjukkan hampir seluruh wilayah kajian terbakar 
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Fitur Fisik 

Iklim di wilayah kajian tergolong sangat basah dengan dua puncak hujan terjadi dalam setahun, yakni 
pada bulan April dan November. Rata-rata curah hujan tahunan adalah 3.500 mm dengan 174 hari 
hujan. Berdasarkan profil topografinya, wilayah ini berada di dataran rendah dengan elevasi dominan 
< 100 m dpl. Kelerengan lahan bervariasi dari datar (< 8%) hingga agak terjal (25-40%).  

Sementara itu, jenis tanah di areal HGU PT PU seluruhnya merupakan tanah mineral dengan dominasi 
jenis tanah hapludult dan dystrudept. Berdasarkan peta Kesatuan Hidrologi Gambut (KLHK, 2017), area 
KHG terdekat berada 65 km di sebelah tenggara wilayah kajian (Gambar 4). Wilayah ini juga bukan 
merupakan area moratorium, baik moratorium gambut, hutan primer, maupun kawasan (Gambar 5). 
 

 
Gambar 4. Posisi wilayah kajian terhadap area KHG terdekat 
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Gambar 5. Area moratorium terdekat dengan wilayah kajian yang berada di barat laut 

 
Fitur dan Nilai Keanekaragaman Hayati 

Berdasarkan informasi sebaran keanekaragaman hayati bernilai penting yang disajikan pada Daftar 
Merah Spesies Terancam Punah IUCN (the IUCN Red List of Threatened Species), beberapa spesies RTE 
diindikasikan tersebar di lanskap wilayah kajian. Pada taksa satwa, spesies RTE tersebut antara lain, 
trenggiling (Manis javanica) berstatus Kritis (CR-Critically Endangered); bekantan (Nasalis larvatus), 
kelawait (Hylobates muelleri), dan kucing kepala-datar (Prionailurus planiceps), yang berstatus Genting 
(EN-Endangered); serta beruang madu (Helarctos malayanus), rusa (Rusa unicolor), buaya sinyulong 
(Tomistoma schlegellii), dan kura katup (Cuora amboinensis), yang berstatus Rentan (VU-Vulnerable). 
Sedangkan pada taksa tumbuhan, di wilayah kajian diduga masih terdapat beberapa spesies flora yang 
terancam punah terutama dari family Dipterocarpaceae. 

Kawasan koservasi terdekat dari wilayah kajian yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah Cagar 
Alam Muara Kaman-Sedulang yang terletak di sebelah timur areal HGU dengan jarak 60 km (Gambar 
6) Selain kawasan konservasi yang ditetapkan pemerintah, beberapa organisasi internasional telah 
mengidentifikasi area-area kunci bagi keanekaragaman hayati (key biodiversity areas) di Kalimantan 
menurut kritera masing-masing. Posisi areal kajian terhadap beberapa area kunci biodiversity yang 
diakui secara internasional adalah: 

1. Important Bird and Biodiversity Areas (IBAs). IBAs terdekat adalah Long Bangun ID 063 yang 
berjarak ±8 km ke arah barat laut 

2. Endemic Bird Areas (EBA); EBA Kalimantan meliputi pegunungan yang berada di wilayah 
teritorial tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia dan Brunei. Lokasi penilaian berada di luar EBA 
dengan jarak terdekat dari AOI sejauh 24 km 

3. The Heart of Borneo (HoB). Kawasan ini mencakup Intact Forest Landscap (IFL), dan EBA terbesar 
di Sundaland. HoB terletak 12 km ke arah barat dan utara dari areal penilaian 

4. Ramsar Site. Ada dua Ramsar Sites di Kalimantan, yaitu TN Danau Sentarum di Kalimantan Barat 
(berjarak ±400 km arat barat), dan TN Tanjung Puting di Kalimantan Tengah (berjarak ±500 km 
arah barat daya). 
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Gambar 6. Peta kawasan penting bagi keanekaragaman hayati 

 
Karakteristik Demografi dan Sosial Ekonomi 

Desa Muara Ritan merupakan desa yang memiliki wilayah terluas (34.783,2 ha) dan memiliki jumlah 
penduduk terbesar (819 jiwa). Sementara Desa Buluq Sen merupakan desa dengan luas wilayah 
terkecil (18.052,5 ha), namun memiliki jumlah penduduk lebih besar (695 jiwa) dibandingkan dengan 
Desa Muara Pedohon (330 jiwa). Seluruh pusat desa terkonsentrasi di sekitar Sungai Belayan atau di 
luar areal HGU, meskipun di dalam HGU juga dijumpai beberapa rumah ataupun pondok masyarakat. 

Masyarakat lokal (indigenous people) yang mendiami wilayah kajian adalah masyarakat Suku Dayak 
Kenyah, sementara masyarakat pendatang terdiri dari Suku Kutai, Bugis, Banjar, dan Jawa. Masyarakat 
Desa Muara Pedohon, Umaq Dian, dan Buluq Sen mayoritas merupakan Suku Dayak, sementara 
masyarakat Desa Muara Ritan mayoritas merupakan Suku Kutai, Bugis, Banjar, dan Jawa. Kehadiran 
masyarakat pendatang disebabkan oleh alasan perkawinan dan pekerjaan. Seluruh masyarakat Suku 
Dayak beragama Kristen (Protestan dan Katholik), sedangkan masyarakat Suku Kutai, Jawa, Bugis, dan 
Banjar beragama Islam.  

Masyarakat lokal dari Suku Dayak Kenyah saat ini tidak lagi memeluk kepercayaan lama, meskipun 
beberapa upacara adat dan kesenian masih dilaksanakan terutama berkaitan dengan siklus 
perladangan padi. Sementara kebudayaan masyarakat Suku Kutai melakukan upacara tahunan seperti 
Erau yang merupakan kebudayaan dari Kesultanan Kutai Kartanegara. 

Berdasarkan pola ruang pada RTRW Kabupaten Kutai Kartangera (Gambar 8), seluruh areal HGU PT PU 
berada di kawasan perkebunan dan berbatasan dengan Hutan Produksi (HP) di sebelah selatan yang 
bersambungan hingga ke sebelah barat lanskap kajian. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor 
perkebunan dengan komoditas utama kelapa sawit merupakan sumber mata pencaharian utama 
masyarakat setempat. Hasil survei lapang menjumpai bahwa sebagian besar masyarakat lokal 
bermatapencaharian sebagai karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sebagian lainnya 
bermatapencaharian sebagai pembalak kayu komersial, petani karet, petani kelapa sawit, petani padi, 
pembudidaya sarang walet, karyawan perusahaan pertambangan, dan pencari ikan. 
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Gambar 7. Peta batas desa di wilayah kajian dan sekitarnya 

 

 
Gambar 8. Pola ruang wilayah kajian dan sekitarnya pada RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara  
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1.4. Daftar Laporan yang Digunakan dalam Penilaian HCS 
 
Laporan-laporan yang digunakan sebagai acuan dalam kajian ini adalah sebagai berikut: 

▪ Laporan Penilaian HCV (sudah melalui proses review di ALS-HCV Network dan telah dinyatakan 
satisfactory pada tanggal 16 Februari 2021)6 

▪ Laporan ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial) (November 2015) 

▪ Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan 
Hidup (RPL) (November 2015) 

▪ Laporan Land Use Change Analysis (Juli 2018) 

▪ Laporan Land Use Risk Identification (Januari 2022) 

▪ Laporan Social Impact Assessment (Januari 2022) 
 
 

1.5. Data Relevan yang Tersedia 
 

Data yang digunakan dalam penilaian HCSA PT PU yaitu: 

▪ Citra satelit utama: Landsat 8 OLI TIRS, path/row: 117/60, tanggal akuisisi 31 Oktober 2021, 

tutupan awan 15%; Cloud mask: Landsat 8 OLI TIRS (tanggal 21 Maret 2021), Sentinel-2A tile 

number T50NLF (tanggal 12 Oktober 2021 dan 1 Desember 2021), serta Sentinel-2B (tanggal 27 

Oktober 2021) (https://earthexplorer.usgs.gov)  

▪ Citra satelit resolusi tinggi TerraColor tahun 2015-2016 (ESRI Satellite) 

▪ Panduan identifikasi tumbuhan (http://www.asianplant.net/)  

▪ Pedoman penggunaan model allometrik untuk pendugaan biomassa dan stok karbon hutan 

Indonesia (Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan No.01/VIII-

P3KR/2012)  

▪ RSPO GHG Assessment Procedure for New Development. Version 4 (RSPO, 4 July 2021); efektif 

berlaku setelah Maret 2022 

▪ Monograph: Allometric Models for Estimating Tree Biomass at Various Forest Ecosystem 

Types in Indonesia (Krisnawati et al, 2012) 

▪ Data spasial areal HGU PT PU 

▪ Data spasial Rupa Bumi Indonesia (RBI-Base Map) Kabupaten Kutai Kartanegara (BIG, 2017) 

▪ Data plot inventarisasi vegetasi 

▪ Data hasil wawancara dan pemetaan partisipatif 

▪ Data hasil pemetaan lahan masyarakat-land tenure PT PU 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
6  https://hcvnetwork.org/reports/laporan-penilaian-high-conservation-valuept-prasetia-utama-kabupaten-kutai-

kartanegara-provinsi-kalimantan-timur-indonesia/  

https://earthexplorer.usgs.gov/
http://www.asianplant.net/
https://hcvnetwork.org/reports/laporan-penilaian-high-conservation-valuept-prasetia-utama-kabupaten-kutai-kartanegara-provinsi-kalimantan-timur-indonesia/
https://hcvnetwork.org/reports/laporan-penilaian-high-conservation-valuept-prasetia-utama-kabupaten-kutai-kartanegara-provinsi-kalimantan-timur-indonesia/
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2. Tim Penilai HCSA Dan Tata Waktu  
 

 

2.1.  Nama dan Kualifikasi 
 

Penilaian HCSA dilaksanakan oleh Tim Aksenta (PT Gagas Dinamiga Aksenta) sebanyak enam orang. 
Tim penilai dibantu oleh masyarakat yang ditunjuk sebagai perwakilan dari desa dan staf PT PU yang 
bertugas memandu kegiatan lapangan dan kunjungan desa. Komposisi tim penilai disajikan pada Tabel 
1 dan Tabel 2. Biografi setiap anggota tim pelaksana kajian disajikan pada Lampiran 1. 
 
Tabel 1. Tim pelaksana penilaian HCSA 

Nama Posisi Bidang Keahlian Pengalaman 

Fersely 
Getsemani 
Feliggi 

Ketua Tim; HCSA 
practitioner7 

HCSA Assessment, hidrologi, konservasi 
tanah dan air, Land Use Changes 
Analysis, Remote Sensing, GIS, Carbon 
Stock Assessment 

Negara: Indonesia dan Malaysia  

Bahasa: Indonesia dan Inggris 

Ryan Karida 
Pratama 

Anggota tim; GIS 
analyst dan pemetaan; 
HCSA practitioner6 

Remote Sensing, Land Use Changes 
Analysis, Carbon Stock Assessment, 
HCS Patch Analysis 

Negara: Indonesia dan Malaysia 

Bahasa: Indonesia dan Inggris 

Heidei Putra 
Hutama 

Anggota tim; GIS 
analyst dan pemetaan 

Analisis spasial, Land Use Changes 
Analysis, Remote sensing, GIS Carbon 
Stock Assessment 

Negara: Indonesia dan Malaysia 

Bahasa: Indonesia dan Inggris 

Rahmat 
Darmawan 

Anggota tim; 
Invetarisasi vegetasi 
dan identifikasi flora 

Identifikasi flora, ekologi hutan, Carbon 
Stock Assessment 

Negara: Indonesia dan Malaysia 

Bahasa: Indonesia dan Inggris 

E. Guntara 
Permana 

Anggota tim; 
Invetarisasi vegetasi 
dan identifikasi flora 

Identifikasi flora, ekologi hutan, Carbon 
Stock Assessment 

Negara: Indonesia 

Bahasa: Indonesia dan Inggris 

Rama Maulana Anggota tim; 
Invetarisasi vegetasi 
dan identifikasi flora 

Identifikasi flora, ekologi hutan, Carbon 
Stock Assessment 

Negara: Indonesia Bahasa: 
Indonesia dan Inggris 

Noor Rakhmat 
Danumiharja 

Anggota tim: 

Ahli sosial (FPIC dan 
pemetaan partisipatif) 

Sosial ekonomi, dampak sosial, verifikasi 
FPIC, sosial budaya, kajian tenurial, 
pemetaan partisipatif  

Negara: Indonesia dan Malaysia 

Bahasa: Indonesia dan Inggris 

 
Tabel 2. Tim inventarisasi hutan 

Nama Posisi 

Fersely Getsemani Feliggi Koordinator Tim 

Rahmat Darmawan 

Guntara Permana 

Rama Maulana 

Yordan (Buluq Sen) 

Anyeq (Buluq Sen) 

Iyan (Buluq Sen) 

Teknisi Identifikasi Spesies (Species Identification Technician) 

Alex (Buluq Sen) 

Bira (Buluq Sen) 

Anas (Buluq Sen) 

Asisten Pengukuran (Measuring Assistant) 

Ebit (Buluq Sen) 

Miko (Buluq Sen) 

Kule (Buluq Sen) 

Pembersih Plot (Plot Cleaner) 

 
7  http://highcarbonstock.org/hcs-approach-quality-review-process/hcs-approach-registered-organisations/  

http://highcarbonstock.org/hcs-approach-quality-review-process/hcs-approach-registered-organisations/
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Nama Posisi 

Martinus (Buluq Sen) 

Ayut (Buluq Sen) 

Ebit (Buluq Sen) 

Operator lingkar batang (Hip Chain Operator) 

Bira (Buluq Sen) 

Yordan (Buluq Sen) 

Anyeq (Buluq Sen) 

Penunjuk arah (Compass Man) 

Pai (Buluq Sen) 

Ateng (Buluq Sen) 

Miko (Buluq Sen) 

Perintis jalur (Line Cutter) 

 
 

2.2.  Jangka Waktu Pelaksanaan Penilaian HCSA 
 

Tabel 3. Rangkaian dan jadwal pelaksanaan penilaian HCSA 

Penilaian Tata Waktu Pelaksana 

Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Agustus-November 2015 PT Agronusa Sartika 

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan 

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) 
Agustus-November 2015 PT Agronusa Sartika 

Social Impact Assessment (SIA) Februari-April 2014 diperbarui pada 

November-Desember 2021 

PT Gagas Dinamiga Aksenta 

Land Use Changes Analysis (LUCA) Mei-Juli 2018 PT Gagas Dinamiga Aksenta 

High Conservation Value (HCV) Mei 2018-Januari 2021 PT Gagas Dinamiga Aksenta 

High Carbon Stock Approach (HCSA) November 2021-Januari 2022 PT Gagas Dinamiga Aksenta 

 

Tabel 4. Tata waktu pelaksanaan penilaian HCSA 

Tahapan Kegiatan Lokasi Waktu 

Pra-penilaian 

dan desk-top 

study 

• Pengumpulan data dan informasi awal terkait status proyek 

Kantor 

Aksenta, 

Bogor 

10-16 November 

2021 

• Pengumpulan data awal dari sumber sekunder seperti 

laporan, jurnal, buku, data statistik, dan peta dasar.  

• Pengumpulan data sekunder dari perusahaan seperti hasil 

penilaian HCV, LUCA, kajian tenurial dan pemetaan 

partisipatif, ANDAL, RKL, dan RPL.  

• Analisis data dan analisis spasial, serta pemeriksaan cepat 

pemenuhan pra-kondisi (due diligence) 

• Penyusunan desain dan jadwal penilaian lengkap 

Penilaian 

lengkap 

• Verifikasi pemenuhan pra-kondisi (due diligence) 

• Pengecekan tutupan lahan awal 

• Plot Invetarisasi vegetasi   

• Wawancara dan pemetaan partisipatif dengan masyarakat 

dan menyampaikan potensi area HCS di areal kajian 

• Kompilasi data lapangan dan koordinasi internal tim 

Areal HGU  

PT PU 

17-25 November 

2021 

• Presentasi dan diskusi dengan manajemen PT PU 

• Penyerahan Interim report 

Kantor PT PU, 

Balikpapan 

26 November 

2021 

Analisis data 

dan pelaporan 

• Analisis data lapangan dan data spasial 

• Penulisan (draft) laporan dan QC internal Aksenta 

Kantor 

Aksenta, 

Bogor 

November 2021-

Januari 2022 

• Penyampaian draft laporan dan finalisasi Januari 2022 
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3. Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan 
 

 

3.1. Ikhtisar Penilaian Dampak Sosial 
 

PT PU telah melakukan kajian dampak sosial pada tahun 2014 yang sumber dampaknya berupa 
komunikasi kepada masyarakat, kebijakan, dan kegiatan oleh Manajemen lama. Kajian dampak sosial 
kemudian diperbarui pada tahun 2021 yang menyimpulkan bahwa sumber dampaknya adalah 
kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Manajemen baru sejak tahun 2017, yaitu saat PT 
PU beralih kepemilikan. Sebelum menentukan dampak sosial perlu diketahui interaksi antara pihak 
Manajemen baru dengan masyarakat selama ini. Sebagaimana diketahui, PT PU belum melakukan 
pembangunan kebun sama sekali. Pihak Perusahaan baru melakukan sosialisasi sebelum melakukan 
kegiatan perolehan lahan dan pembukaan lahan. Kemudian selama masa pemberlakuan pembatasan 
kegiatan masyarakat akibat pandemi Covid-19, Perusahaan tidak melakukan kegiatan apa pun 
berkenaan dengan sosialisasi dan pengukuran lahan. Berikut interaksi yang baru terjadi: 

• Tingkat interaksi masyarakat dengan lahan PT PU tergolong tinggi. Areal HGU ini merupakan lahan 
yang tersisa bagi masyarakat petani di wilayah kajian untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Lebih 
dari 50% luas areal HGU merupakan lahan garapan atau bekas digarap oleh masyarakat 

• Awal 2018, perwakilan dari Desa Muara Ritan dan Desa Muara Pedohon menghadiri sosialisasi 
inventarisasi lahan yang direncanakan oleh PT Prasetia Utama 

• Awal 2019, masyarakat Desa Muara Ritan menghadiri rapat pembahasan penetapan nilai ganti rugi 
lahan 

• Masyarakat di Desa Buluq Sen dan Desa Muara Ritan membentuk Tim dan melakukan kegiatan 
inventarisasi dan pengukuran lahan. Kegiatan tersebut menghasilkan total keluasan lahan yang 
diukur adalah 3.162,64 ha 

 
Sampai saat kajian dilaksanakan SIA tahun 2021, PT PU belum memberikan dampak terhadap 
pentagon asset masyarakat setempat. Pentagon asset yang dimaksud adalah natural capital, human 
capital, financial capital, physical capital, dan social capital. Ringkasan potensi dampak dari 
keberadaan dan beroperasinya PT PU ke depan dijelaskan pada Tabel 5. 
 

Tabel 5. Ringkasan potensi dampak terhadap pentagon asset masyarakat setempat 

Pentagon asset Potensi dampak 

Natural capital Potensi dampak terbesar terhadap natural capital di desa-desa sekitar adalah berkurangnya lahan 
pertanian bagi masyarakat. Namun bagi masyarakat Desa Buluq Sen akan tergantikan dengan kebun 
plasma. 

Pembukaan lahan berskala besar berpotensi berdampak negatif terhadap usaha burung walet milik 
masyarakat dalam areal HGU.    

Pembangunan kebun plasma berpotensi berdampak positif bagi masyarakat Desa Buluq Sen. 

Human capital Keberadaan kebun PT PU akan meningkatkan peluang bekerja bagi angkatan kerja dari Desa Buluq 
Sen dan desa tetangga yaitu Desa Muara Ritan. Dengan luas potensi pengembangan sebesar 
6.070,5 ha yang dapat dibuka menjadi kebun maka jumlah tenaga kerja yang diperlukan sekitar 
2.400-2.500 orang, jauh lebih besar daripada jumlah kepala keluarga di 4 kampung yaitu 889 orang). 

Financial capital Kompensasi atas lahan yang dibebaskan oleh masyarakat (Rp 7,5 juta per ha) tidak memberi dampak 
apabila dibelanjakan bukan untuk investasi. Besaran tersebut belum dapat diinvestasikan untuk 
membeli lahan kembali. Nilai Rp 7,5 juta per ha setara dengan nilai lahan kosong 10 tahun lalu di 
Desa Muara Ritan. Namun nilai itu dapat diinvestasikan untuk membeli bibit sawit untuk penanaman 
seluas 1 ha dengan melakukan kerjasama dengan orang yang memiliki lahan.  

Bagi kelompok masyarakat yang membebaskan lahan yang luas akan semakin meningkatkan aset 
dan tabungannya. Apabila seseorang melepas 10 ha, dari GRTTnya tersebut ia dapat mendirikan 
sebuah bangunan walet dari material seng. 
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Pentagon asset Potensi dampak 

PT PU akan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Bagi masyarakat yang memilih 
menjadi karyawan, bekerja di Perusahaan atau kebun plasma akan memberikan pendapatan bulanan 
yang rutin dan pasti. Walau demikian pilihan pekerjaan yang lebih menarik bagi masyarakat adalah 
bekerja di perusahaan tambang atau bekerja mengurus kebunnya sendiri.  

Operasional PT PU menciptakan peluang usaha bagi masyarakat lokal seperti pengangkutan TBS 
dan pengangkutan CPO (apabila akan ada pabrik). 

Physical capital Areal HGU yang tidak akan diusahakan sebagaimana mestinya oleh Perusahaan di Desa Muara 
Pedohon, Desa Umaq Dian, dan Desa Muara Ritan berpotensi menghambat pembangunan daerah, 
program pemerintah, atau pendaftaran tanah dan sertifikasi lahan masyarakat. 

Social capital Proses inventarisasi dan pembebasan lahan berpotensi menimbulkan konflik lahan antar warga atau 
antar desa. Masalahnya tidak berasal dari pihak perusahaan, namun dari sisi masyarakat. Beberapa 
warga kampung mengklaim lahan yang sangat luas dan tumpang-tindih dengan yang diklaim warga 
lain. Isu tenurial lain adalah batas wilayah antar kampung belum definitif. Tahun 2019 ada kegiatan 
penetapan batas oleh pemerintah namun belum ditetapkan dan tidak semua kampung 
menyetujuinya. Kampung-kampung lama tetap berpegangan pada kesepakatan pada masa lampau 
karena enggan berbagi lahannya kembali kepada kampung-kampung baru.  

  
 

3.2. Ikhtisar Penilaian Dampak Lingkungan 
 

Penilaian AMDAL mencakup Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan 
(RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Ruang lingkup penilaian AMDAL adalah rencana 
usaha dan/atau budidaya perkebunan kelapa sawit berdasarakan areal HGU PT PU seluas 9.097,395ha 
(Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 33/HGU/BPN/1999) 
dan rencana pembangunan pabrik minyak kelapa sawit dengan kapasitas 60 ton TBS/jam. 

Dokumen AMDAL mencakup rencana kegiatan pembangunan perkebunan dan pabrik minyak kelapa 
sawit yang diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap komponen lingkungan hidup, baik 
dampak negatif maupun dampak positif. Rencana kegiatan pembangunan perkebunan dan pabrik 
minyak kelapa sawit dikelompokkan menjadi empat tahapan, yaitu (i) tahap pra-kontruksi, (ii) 
kontruksi, (iii) operasi, dan (iv) pasca operasi. Rencana kegiatan penyebab dampak pada setiap tahapan 
pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak kelapa sawit PT PU tersaji pada Tabel 6. 
 

Tabel 6. Rencana kegiatan penyebab dampak pada setiap tahapan kegiatan  

No Tahapan Kegiatan 
Tahun ke- 

1 2 3 4 5 6 7-20 21 22 23 24 25 

A. TAHAP PRA-KONTRUKSI 

1 Sosialisasi rencana kegiatan X            

2 Pembebasan lahan X X           

3 Penerimaan tenaga kerja X X X          

4 Mobilisasi peralatan X X X          

B. TAHAP KONTRUKSI 

1 Pembangunan emplasmen X X           

2 Pembangunan jaringan jalan X X X          

3 Pengangkutan karyawan X X X X         

4 Penyiapan lahan pembibitan X            

5 Pembibitan X X X X         

6 Penyiapan areal tanam X X X X         

7 Penanaman kelapa sawit X X X X         

8 Penyiapan lahan pabrik X X           

9 Pembangunan pabrik   X          
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No Tahapan Kegiatan 
Tahun ke- 

1 2 3 4 5 6 7-20 21 22 23 24 25 

C. TAHAP OPERASI 

1 Pemeliharaan tanaman   X X X X X X X X X X X 

2 
Pemanenan dan Pengangkutan 
TBS 

   X X X X X X X X X 

3 Operasional Pabrik Kelapa Sawit    X X X X X X X X X 

4 Operasional emplasmen X X X X X X X X X X X X 

 
a. Aktivitas perkantoran dan 

perumahan karyawan 
X X X X X X X X X X X X 

 
b. Operasional bengkel dan 

genset 
X X X X X X X X X X X X 

 
c. Operasional gudang pupuk 

dan pestisida 
X X X X X X X X X X X X 

 d. Operasional poliklinik X X X X X X X X X X X X 

 
e. Operasional menara pemantau 

kebakaran 
X X X X X X X X X X X X 

5 Corporate Social Responsibility X X X X X X X X X X X X 

D. TAHAP PASCA OPERASI 

1 
Rehabilitasi dan pengembalian 
lahan 

           X 

2 Demobilisasi Peralatan            X 

3 Pemutusan Hubungan Kerja           X X 

 
Identifikasi dampak potensial yang diprakirakan akan timbul akibat kegiatan operasional Perusahaan 
meliputi komponen geofisik kimia, biologi, sosial, dan kesehatan masyarakat. Dampak-dampak 
potensial yang paling dominan terjadi pada tahap konstruksi dan operasi. Hasil identifikasi dampak 
tersebut kemudian dievaluasi dan dikelompokkan menjadi dampak penting sebagai berikut:  

1) Penurunan kualitas udara ambien dan peningkatan kebisingan 

2) Penurunan kualitas air permukaan dan keragaman biota air 

3) Perubahan tata aliran permukaan dan peningkatan debit run off 

4) Peningkatan laju erosi dan beban sedimen 

5) Perubahan tutupan vegetasi 

6) Migrasi satwa liar 

7) Peningkatan kesempatan bekerja, kesempatan berusaha, dan pendapatan masyarakat 

8) Persepsi dan sikap negatif masyarakat serta konflik kepentingan 

9) Terjadi gangguan lalu lintas darat dan perairan 

10) Penurunan kualitas sanitasi lingkungan 

11) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat lokal 

12) Terjadi gangguan keselamatan dan kesehatan masyarakat 
 

Dampak negatif penting kemudian akan dikelola dan dipantau sehingga prediksi dampak yang mungkin 
muncul akibat kegiatan pembangunan kebun dapat dimitigasi. Adapun dampak positif penting akan 
dikembangkan sehingga kegiatan operasional Perusahaan dapat memberi manfaat bagi lingkungan 
dan masyarakat. 
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4. Keterlibatan Masyarakat/ FPIC 
 

Pelaksanaan verifikasi FPIC mengacu pada dokumen Free, Prior and Informed Consent: Guide for RSPO 
members (2015), yang menunjukan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan dengan bagan alir 
(flowchart) dalam proses pelibatan masyarakat untuk memperoleh persetujuan yang sejalan dengan 
persyaratan standar RSPO. Kegiatan verifikasi mengenai keterlibatan masyarakat atas pembangunan 
perkebunan kelapa sawit PT PU dan penilaian HCSA dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu (i) 
pengumpulan data dan informasi awal mengenai areal kajian dan status area rencana pengembangan; 
(ii) pengumpulan informasi dan tinjauan atas kebijakan perusahaan terkait komitmen perusahaan dan 
perizinan pelaksanaan penilaian HCSA; (iii) tinjauan atas proses FPIC yang telah dilakukan perusahaan; 
dan (iv) verifikasi kepada masyarakat atas komitmen perusahaan, perizinan pelaksanaan penilaian 
HCSA, dan proses FPIC yang telah dilakukan perusahaan.   
 
 

4.1.  FPIC yang Dilakukan Perusahaan 
 

Due-diligence dilakukan untuk mengidentifikasi pemenuhan pra-kondisi sebelum pelaksanaan 
penilaian dilakukan. Hal tersebut mencakup empat komponen utama, yaitu (i) komitmen perusahaan 
dalam upaya pelestarian lingkungan dan sosial, (ii) komitmen perusahaan untuk menjadikan kajian 
High Carbon Stock (HCS) sebagai pedoman dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan area 
konservasi, (iii) legalitas areal dan operasional atas wilayah kelola perusahaan, dan (iv) proses 
perolehan persetujuan (FPIC) yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan terkait dengan rencana 
operasional perusahaan dan pelaksanaan penilaian. 
 

1. Komitmen perusahaan terhadap perlindungan lingkungan dan sosial 

PT Prasetia Utama (PT PU) merupakan perusahaan pengembang usaha perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya 
di Provinsi Kalimantan Timur. Sebelumnya, PT PU berada di bawah group Bakrie Plantation. Semenjak September 2017, 
PT PU telah beralih ke perusahaan R.E.A Holdings Plc (selanjutnya disebut REA). REA telah menjadi anggota RSPO 
sejak tanggal 10 November 2007 dengan nomor keanggotaan 1-0045-07-000-00. PT PU telah berkomitmen membangun 
perkebunan secara berkelanjutan seperti tertuan dalam Kebijakan Pembangunan Bertanggung Jawab 
(https://www.rea.co.uk/websites/reaholdingsplc/English/3100/what-policies-has-rea-implemented_.html). Dalam 
kebijakan tersebut, perusahaan menjadikan komitmen perlindungan terhadap tenaga kerja, lingkungan, sosial dan ekonomi 
sebagai nilai penting dalam strategi operasional perusahaan. Perusahaan meyakini, bahwa dengan komitmen tersebut 
perusahaan mampu untuk terus berkembang dan memberikan nilai tambah (added value) bagi para stakeholder.   

2. Komitmen perusahaan untuk menjadikan kajian High Carbon Stock (HCS) sebagai pedoman dalam kegiatan 
pengelolaan dan pemantauan area konservasi 

PT PU berkomitmen untuk melakukan pengelolaan terhadap area-area yang bernilai karbon tinggi berdasarkan hasil 
penilaian High Carbon Stock Approach (HCSA). Dengan demikian, seluruh kegiatan pembukaan pembukaan lahan akan 
dihentikan hingga seluruh rangkaian penilaian dan laporan selesai dilaksanakan.  

Komitmen tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT REA Kaltim (PT PU sebagai bagian dari grup PT REA 
Kaltim) No. 003/BOD_REA/ P/II/2015 tanggal 9 September 2021 tentang Kebijakan Lingkungan dan Konservasi 
Keanekaragaman Hayati, pada poin 4 (https://www.rea.co.uk/websites/reaholdingsplc/English/3100/what-policies-has-
rea-implemented_.html). 
 

3. Legalitas areal dan operasional atas wilayah kelola perusahaan 

PT PU hadir di wilayah Tabang mulai tahun 1995 sebagai perusahaan pembalakan kayu dan berakhir pada pada tahun 
1997, kemudian beralih menjadi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Izin lokasi PT PU untuk perkebunan kelapa sawit 
diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 29 Desember 
1997 seluas 10.300 hektar yang berlokasi di Desa Muara Ritan, Buluq Sen, Umaq Dian dan Desa Muara Pedohon, 
Kecamatan Tabang. Hak Guna Usaha (HGU) diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) Nomor 33/HGU/BPN/99 tanggal 6 April 1999 seluas 9.097,395 hektar. 

Izin Kelayakan Lingkungan dan izin lingkungan diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 
151 tahun 2015 tanggal 12 Desember 2015. Izin Usaha Perkebunan (IUP) terbit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai 
Kartanegara Nomor 525.26/IUP. BID.I/X/2015/BP2T tanggal 13 Oktober 2015 

https://www.rea.co.uk/websites/reaholdingsplc/English/3100/what-policies-has-rea-implemented_.html
https://www.rea.co.uk/websites/reaholdingsplc/English/3100/what-policies-has-rea-implemented_.html
https://www.rea.co.uk/websites/reaholdingsplc/English/3100/what-policies-has-rea-implemented_.html
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4. Proses perolehan persetujuan (FPIC) yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan terkait dengan rencana 
operasional perusahaan dan pelaksanaan penilaian 

PT PU telah melakukan proses FPIC yang dimulai dengan sosialisasi tentang rencana kegiatan/usaha budidaya tanaman 
perkebunan kelapa sawit dengan unit pengolahannya, yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2013 dalam rangka 
penyusunan AMDAL. Sosialisasi dihadiri Muspika Tabang (Camat, Polsek, Koramil), Dinas terkait (BLHD, Perkebunan, 
Pertanahan), para perangkat desa (kepala desa, sekretaris desa, ketua LPM, ketua BPD, kepala adat) serta tokoh 
masyarakat dari desa yang berpotensi terkena dampak (Desa Buluq Sen dan Muara Ritan). 

Pada dasarnya masyarakat dari dua desa menyambut baik kehadiran PT PU dan tidak menolak Perusahaan yang akan 
membangun perkebunan  kelapa sawit di wilayahnya, namun demikian dalam sesi diskusi ada beberapa catatan dari 
masyarakat yang meminta agar perusahaan menunjukkan keseriusannya dengan cara membuat perjanjian tertulis sebagai 
bentuk komitmen perusahaan, karena masyarakat sebelumnya merasa kecewa dengan janji perusahaan yang telah 15 
tahun sejak PT PU memperoleh HGU belum ada kegiatan yang berarti. 

PT PU sebagai anggota RSPO telah melakukan kajian-kajian yang dipersyaratkan sebelum melakukan pembukaan lahan. 
Pada tahun 2014 dilakukan kajian HCV, kajian dampak sosial (SIA), dan kajian AMDAL, serta kajian cadangan karbon 
(CSA) yang dilakukan tahun 2015. Kajian-kajian tersebut diawali dengan sosialisasi kepada para pihak baik di tingkat desa 
maupun di tingkat kecamatan termasuk para tokoh masyarakat lokal. Namun demikian keberterimaan masyarakat pada PT 
PU belum terlalu baik, masyarakat masih belum melihat keseriusan PT PU memenuhi janjinya. 

Tahun 2017 PT REA Kaltim menjadi pemegang saham mayoritas di PT PU. Perbaikan manajemen dan komunikasi dengan 
masyarakat dilakukan oleh manajemen PT PU yang baru. Pada tanggal 26 Februari 2018 dan tanggal 7 Maret 2018 
dilaksanakan rapat koordinasi antara manajemen PT PU dengan para pihak terkait, yakni Muspika Tabang, para perangkat 
desa dan tokoh masyarakat dari empat desa (Muara Ritan, Buluq Sen, Umaq Dian, Muara Pedohon). Dalam pertemuan 
tersebut disepakati untuk melakukan pemetaan partisipatif terhadap lahan garapan masyarakat dalam areal HGU PT PU, 
setiap desa dibentuk Tim Desa yang akan mendampingi Tim Survey dari Perusahaann. Perusahaan dapat menunjukan 
dokumen kegiatan rapat koordinasi berupa notulensi dan daftar hadir. 

Kegiatan sosialisasi berikutnya dilaksanakan di Desa Muara Ritan pada tanggal 25 Oktober 2018 dan di Desa Buluq Sen 
pada tanggal 7 November 2018. Manajemen PT PU menyampaikan rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit 
dengan materi sosialisasi meliputi hal-hal sebagai berikut : 

a. Mekanisme pembebasan lahan dan penanganan konflik lahan. 
b. Program kemitraan dalam rencana pembangunan kebun plasma. 
c. Program pemberdayaan masyarakat (Community Development). 
d. Teknis budidaya kebun secara umum. 
e. Program pengelolaan lingkungan dan konservasi. 
f. Program perekrutan karyawan. 
g. Aspek penting program berkelanjutan (sustainable) dalam rencana pembenagunan kebun baru. 

Awal 2019, masyarakat Desa Muara Ritan menghadiri rapat pembahasan penetapan nilai ganti rugi lahan. Masyarakat di 
Desa Buluq Sen dan Desa Muara Ritan membentuk Tim dan melakukan kegiatan inventarisasi dan pengukuran lahan. 
Kegiatan tersebut menghasilkan total keluasan lahan yang diukur adalah 3.162,64 ha. 

Perusahaan dapat menunjukkan bukti kegiatan sosialisasi di Desa Muara Ritan berupa Daftar hadir peserta sosialisasi, 
notulensi pertemuan dan foto dokumentasi (Lampiran 3), serta bukti kegiatan sosialisasi di Desa Buluq Sen berupa Daftar 
hadir peserta sosialisasi, notulensi pertemuan dan foto dokumentasi (Lampiran 3). 

Dalam rangka penilaian HCSA, Perusahaan terlebih dahulu menyampaikan permohonan izin kepada Kepala Desa untuk 
dapat dilakukan penilaian HCSA, sebagaimana tertuang dalam Surat Permohonan Izin PU.CA-1413/XI/2021 pada tanggal 
11 November 2021 (Lampiran 3). Berdasarkan surat tersebut, Kepala Desa mengizinkan dan mendukung PT PU untuk 
dapat melakukan penilaian HCSA di wilayah desanya. 
 

 
 

4.1.1 Informasi Latar Belakang Sosial 
 
Konteks sosial di areal kajian telah dikaji pada dokumen ANDAL dan HCV. Konteks sosial dalam 
dokumen ANDAL dan SIA menggambarkan dampak sosial yang timbul dari pembangunan perkebunan 
kelapa sawit terhadap masyarakat tempatan. Sedangkan dalam dokumen kajian HCV mengidentifikasi 
area-area yang dianggap penting oleh masyarakat tempatan dalam konteks sosial dan budaya.  
 
Demografi | Areal kajian secara administrasi pemerintahan berada di empat wilayah desa, Desa Muara 
Ritan, Buluq Sen, Umaq Dian, dan Muara Pedohon, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, 
Provinsi Kalimantan Timur. Desa-desa lain yang bertetangga dengan areal HGU PT PU adalah Desa 
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Ritan Baru, Tukung Ritan, dan Desa Bilah Talang. Wilayah kajian berada di kecamatan yang berbatasan 
dengan kawasan hutan di bagian Timur di mana lokasi pemukiman keempat desa berada di sepanjang 
aliran Sungai Belayan. Berikut adalah demografi desa-desa yang berada dalam wilayah kajian. 

 

Tabel 7. Desa-desa di wilayah kajian berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduknya 

Nama Desa Luas (km²) Jumlah Rumah Tangga Jumlah Penduduk Mayoritas Etnis 

Muara Ritan 811,19 294 991 Kutai 

Buluq Sen 348,58 276 839 Dayak Kenyah 

Umaq Dian 165,17 199 663 Dayak Kenyah 

Muara Pedohon 113,91 120 368 Dayak Kenyah 

Sumber : Kecamatan Tabang Dalam Angka 2020 (BPS Kabupaten Kutai Kartanegara) 

 
Berdasarkan Tabel 7 di atas, tampak bahawa Desa Muara Ritan memiliki wilayah paling luas 
dibandingkan dengan tiga desa lainnya yang masuk dalam wilayah kajian. Namun demikian, lebih dari 
separuh wilayah desa ini merupakan Kawasan Hutan Produksi kelompok hutan Sungai Belayan – Sungai 
Ritan (Gambar 9).  
 

 
Gambar 9. Peta kawasan hutan di sekitar wilayah kajian  

  
Mata Pencaharian | Sumber mata pencaharian masyarakat di desa-desa dalam wilayah kajian pada 
dasarnya bertumpu pada sektor sektor usaha pertanian, meliputi sub sektor tanaman pangan, 
perkebunan, peternakan dan perikanan. Pada umumnya, petani di Kecamatan Tabang merupakan 
petani tradisional, dimana mereka mengusahakan lahannya secara berpindah-pindah. Pada tahun 
2019, total padi sawah luas panen 951 hektar tetapi tidak diketahui volume produksinya. Adapun desa 
yang mengusahakan padi sawah, antara lain: Desa Gunung Sari, Desa Ritan Baru, Desa Umaq Dian, dan 
Desa Sidomulyo. Petani ladang biasanya memiliki beberapa luasan areal untuk memungkinkan mereka 
berpindah guna terjadinya suksesi alami yang menghasilkan unsur hara tanah terbentuk kembali.  
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Selain padi, masyarakat juga menanam aneka tanaman palawija seperti ubi kayu, jagung, ubi jalar dan 
kacang tanah. Sedangkan jenis tanaman holtikultura yang banyak diusahakan diantaranya kacang 
panjang, cabai besar, cabai rawit, kangkung dan bayam. Menurut Kepala Desa Umaq Dian, warga 
desanya terutama ibu-ibu PKK saat ini sangat bersemangat mengembangkan tanaman sayuran karena 
semua hasil pertanian terutama sayuran dibeli oleh perusahaan tambang yang beroperasi di 
wilayahnya. 

Seiring dengan hadirnya perusahaan pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit di wilayah 
ini, banyak warga masyarakat yang bekerja di perusahaan tersebut. Kehadiran perusahaan-perusahaan 
juga telah mendorong meningkatnya pendatang. Hal ini berdampak kepada pola kehidupan serta 
semakin beragamnya mata pencaharian masyarakat di wilayah kajian.  

Berkembangnya usaha perkebunan kelapa sawit sekala perusahaan di Kecamatan Tabang, sekaligus 
turut mengembangkan perkebunan rakyat. Menurut data statistik Kecamatan Tabang dalam Angka 
tahun 2019, kebun kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan seluas 19.807 hektar, sedangkan kebun 
kelapa sawit masyarakat sampai dengan tahun 2019 seluas 1.401 hektar dengan produksi selama 
tahun 2019 mencapai 3.720,29 ton.  
 
Etnis, Agama dan Adat| Etnis mayoritas di Kecamatan Tabang adalah Dayak Kenyah, Kutai, dan Bugis, 
sisanya adalah masyarakat etnis Dayak Punan, Jawa, Banjar, Timor, dan lain sebagainya. Masyarakat 
etnis Dayak Kenyah, Punan dan Kutai merupakan masyarakat yang telah sejak lama menempati 
wilayah Kecamatan Tabang, sehingga bisa dikatakan sebagai penduduk asli di wilayah tersebut. Meski 
secara historis, masyarakat etnis Dayak tersebut hijrah dari wilayah Apau Kayan yang masuk dalam 
wilayah Kabupaten Malinau dan bermukim di Kecamatan Tabang, begitu pula dengan masyarakat etnis 
Kutai yang umumnya hijrah dari wilayah Tenggarong dan Muara Kaman. Sedangkan masyarakat selain 
ketiga etnis tersebut merupakan pendatang yang memang bertujuan untuk pengembangan usaha atau 
penghidupan di luar wilayah asalnya (merantau), dan bukan melalui program transmigrasi. 

Masyarakat Dayak Kenyah mayoritas menganut agama Kristen Protestan dan Katolik, sedangkan suku 
Kutai, jawa dan Bugis mayoritas beragama Islam. Agama Kristen lebih dapat diterima oleh masyarakat 
Dayak Kenyah, dan Suku Dayak pada umumnya, dikarenakan memperbolehkan mengkonsumsi babi 
dan memelihara anjing untuk keperluan berburu. Meskipun agama Kristen dan Islam sudah menjadi 
keyakinan yang berhasil menggantikan keyakinan sebelumnya yaitu animisme dan dinamisme, namun 
nilai-nilai luhur adat termasuk menghormati nasehat dan keputusan Ketua Adat masih dipegang sangat 
kuat. Dalam terminologi sosiologi, situasi tersebut dapat disebut sebagai kelompok masyarakat 
Etnoreligius. 

Dengan masuknya perusahaan-perusahaan ke sekitar wilayah kajian, keberagaman etnis mulai 
terlihat. Tidak sedikit para pendatang yang tetap tinggal dan berkeluarga meskipun sudah tidak lagi 
bekerja pada perusahaan. Alasannya, karena banyak potensi usaha yang dapat dikembangkan 
dibandingkan jika kembali ke kampung halaman. Bahkan, para pendatang yang menetap dengan 
tingkat ekonominya sudah dianggap mapan, biasanya membawa keluarganya dari kampung halaman 
untuk bersama-sama mencari penghidupan.  

Pelaksanaan adat dan budaya lokal seperti pada saat panen padi atau lainnya, ritualnya berupa 
pengucapan syukur yang sudah dipengaruhi oleh aktivitas keagamaan. Demikian juga dengan kegiatan 
ritual yang berhubungan dengan siklus hidup manusia, seperti upacara kelahiran, perkawinan dan 
kematian, lebih banyak dilakukan di rumah ibadah baik di gereja ataupun di masjid, sesuai dengan 
agama yang dianut. 
 
Aksesibilitas Desa | Sungai Belayan dan beberapa anak sungai lainnya seperti Sungai Ritan dan Sungai 
Sengen merupakan urat nadi transportasi bagi masyarakat Kecamatan Tabang. Jalur sungai masih 
tetap penting sebagai sarana mobilitas penduduk terutama untuk menjangkau ladang-ladang mereka 
yang pada umumnya berada di tepian sungai. Bagi mayoritas suku Kutai, Sungai Belayan di masa lalu 
merupakan jalur perdagangan dan penyebaran agama Islam ke desa-desa yang ada di hulu, sampai 
pada akhirnya tinggal dan bermukim di Desa Muara Ritan. 
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Sekitar tahun 2007, mulai dibuat jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang melintasi areal PT PU 
dari selatan (Desa Muara Ritan) hingga ke utara (Desa Muara Pedohon/Umaq Dian). Hal tersebut 
membuat masyarakat mulai melakukan penguasaan dan pengusahaan lahan-lahan yang sulit 
dijangkau dari jalur sungai. Dengan demikian kegiatan pembukaan lahan untuk perladangan yang 
dilakukan semakin masif dan luas oleh masyarakat setempat (sekitar wilayah kajian), terlebih lagi 
dengan praktik perladangan secara berpindah yang sangat umum dilakukan oleh masyarakat. 

  
Sumber Air Bersih, Energi dan Fasilitas Komunikasi | Sumber air bersih yang digunakan oleh 
masyarakat di wilayah kajian untuk keperluan MCK, pada umunya berasal dari air sungai dan sumur 
bor, sedangkan untuk kepentingan air minum dan memasak menggunakan air isi ulang. Di Desa Umaq 
Dian satu unit sumur bor yang dibangun hasil CSR perusahaan tambang biasa dimanfaatkan oleh 3-5 
keluarga. Sementara sumur bor di Desa Buluq Sen yang dibangun hasil CSR PT REA Kaltim sudah banyak 
yang tidak berfungsi, untuk kepentingan air bersih masyarakat memanfaatkan air sungai Meqloq dan 
untuk memenuhi kebutuhan air minum menggunakan air galon isi ulang yang dijual di warung-warung. 
Masyarakat Desa Muara Ritan kebutuhan air bersih diperoleh dari Sungai Ritan yang mengalir melintasi 
wilayah desa, dan untuk air minum menggunakan air galon isi ulang. 

Bahan bakar untuk keperluan memasak warga sudah menggunakan LPG yang dapat dibeli dari warung-
warung kelontong yang terdapat di sekitar desa. Kayu bakar masih digunakan oleh warga, terutama 
pada saat acara-acara besar seperti pernikahan atau acara besar lainnya. Demikian halnya dengan 
bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan bermotor juga dapat dibeli di pedagang-pedagang 
eceran. Pada tahun 2019, belum semua desa di Kecamatan Tabang dialiri oleh listrik PLN. Berdasarkan 
data BPS Kecamatan Tabang Dalam Angka Tahun 2020, dari 19 desa yang ada, hanya sembilan desa 
yang sudah dialiri listrik PLN, sedangkan 10 desa lainnya masih menggunakan penerangan listrik non-
PLN atau dari lampu bukan listrik. Jumlah total pelanggan listrik PLN tahun 2019 mencapai 878 
pelanggan, dimana 878 merupakan pelanggan lama dan belum ada pelanggan baru. Jaringan 
komunikasi di dalam wilayah dapat diakses di pusat-pusat pemukiman desa kecuali di Desa Buluq Sen 
karena fasilitas BTS sedang mengalami gangguan (kerusakan). 
 

4.1.2 Penguasaan Lahan (Land Tenure) 
 

Identifikasi penguasaan lahan (hak atas lahan) atau land tenure study bertujuan untuk mendata pemilik 
lahan dan peruntukan lahan di areal kajian. Hal ini dibutuhkan untuk menentukan kepada siapa proses 
FPIC harus dilakukan sehingga tercapai kesepakatan. Selain itu, land tenure study juga digunakan 
sebagai data awal dalam penilaian HCSA yang bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan lahan di areal 
kajian.  

Secara historis, wilayah kajian semula merupakan bagian dari kawasan hutan Sungai Belayan-Sungai 
Ritan yang dilepaskan negara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 852/ KPTS-II/92 
tanggal 31 Agustus 1992 seluas ± 10.300 ha. Kemudian PT PU memperoleh Ijin Lokasi atas lahan eks 
kawasan hutan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai 
Kartanegara No. 55/PKT/BPN-16.3/UM-43/XII-1997 tanggal 29 Desember 1997. Setelah melalui proses 
perpanjangan Izin Lokasi dan pengukuran secara kadastral tanah seluas 9.097,395 ha, PT PU mendapat 
HGU berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN No. 33/HGU/BPN/99 tanggal 6 April 1999. 

Masyarakat sendiri memanfaatkan wilayah kajian untuk kegiatan perladangan mulai sekitar tahun 
2007, sejak dibuat jaringan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum yang melintasi areal PT PU. Hal tersebut 
membuat masyarakat mulai melakukan penguasaan dan pengusahaan terhadap lahan-lahan yang 
semula sulit dijangkau dari jalur sungai.  Penguasaan lahan pada awalnya dilakukan sebatas untuk 
berladang padi gunung yang luasnya tidak lebih dari 2 ha, namun seiring dengan berjalannya waktu, 
penguasaan lahan semakin meluas karena masyarakat Dayak masih melakukan tradisi ladang 
berpindah. Saat ini, masyarakat tidak lagi hanya menanam padi gunung di areal ladangnya, tetapi mulai 
ditanami dengan pohon kelapa sawit. Kegiatan ini mulai dilakukan seiring dengan berkembangnya 
usaha perkebunan kelapa sawit dalam sekala perusahaan, seperti PT REA Kaltim Plantation, PT 
Enggang Alam Sawita dan PT Sasana Yudha Bhakti. 
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Pemanfaatan lahan komunal untuk tujuan adat dan budaya masyarakat setempat tidak ditemukan 
dalam areal HGU PT PU, baik oleh masyarakat Dayak Kenyah maupun masyarakat Kutai. Hal tersebut 
dikarenakan pengaruh adat istiadat dan budaya kedua etnis masyarakat tersebut sudah mulai 
ditinggalkan dan lebih cenderung menjalani kehidupannya berdasarkan agama yang dianut. Meski 
demikian, kegiatan-kegiatan adat dan budaya yang sifatnya seremonial masih tetap dilakukan, 
terutama pada saat-saat tertentu, namun tidak lagi melakukan kegiatan upacara tersebut pada 
tempat-tempat tertentu yang dikeramatkan atau dihormati secara adat.  

Perihal penguasaan lahan bagi sebagian masyarakat lokal masih memegang kebiasaan leluhur mereka, 
seperti perladangan berpindah. Setiap warga desa tidak dilarang untuk membuka lahan di lokasi mana 
saja sepanjang belum dibuka oleh warga lainnya, meskipun secara batas administrasi pemerintahan 
berbeda wilayah desanya. Pengaturan kepemilikan lahan saat ini tidak lagi dilakukan secara formal-
tradisional melalui hukum adat seperti di masa lalu. Meski begitu, sebagai salah satu tetua atau tokoh 
masyarakat, peran kepala adat tetap diperlukan sebagai bagian dari tim penanganan konflik tanah, 
baik konflik di antara warga desa maupun antara warga desa dengan pihak perusahaan. Penanganan 
konflik oleh kepala adat terutama berkaitan dengan fungsi mediator atau fasilitator antara parapihak.  

Prosedur GRTT yang dilakukan Perusahaan terhadap lahan garapan masyarakat berdasarkan bukti 
kepemilikgarapan berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh pihak pemerintah desa. Terhadap 
lahan garapan yang diwariskan, proses GRTT akan melibatkan seluruh ahli waris, dengan 
sepengetahuan saksi-saksi seperti Tim Desa ataupun saksi batas lahan. Tahapan pembebasan lahan, 
seperti tercantum dalam SOP Perusahaan, mencakup: sosialisasi, pembentukan tim pembebasan lahan 
(internal dan Tim Desa), pra-inventarisasi, blocking area, inventarisasi lahan dan tanam tumbuh, 
pembuatan berita acara inventarisasi, kesepakatan harga, persiapan dokumen pembayaran, 
pelaksanaan pembayaran, dan berita acara serah terima lahan.8 
 
 

4.1.3 FPIC Lainnya Sebelum Penilaian 
 
PT PU telah melakukan serangkaian sosialisasi sejak perusahaan memperoleh HGU pada tahun 1999 
hingga saat penilaian HCSA dilakukan, dengan kronologis sebagai berikut: 

1. Sosialisasi dalam rangka konsultasi publik hasil kajian HCV (di bawah manajemen lama) pada hari 
Sabtu tanggal 8 Maret 2014 di Balai Pertemuan Desa Muara Ritan, dihadiri oleh 30 orang 
masyarakat dari Desa Muara Ritan dan Desa Buluq Sen 

2. Pemberitahuan kepada Kepala Desa Bilah Talang, Muara Pedohon, Umaq Dian,  Muara Ritan, Buluq 
Sen, Desa Raitan Baru, Tukung Ritan dan Desa Gunung Sari tentang kedatangan Tim konsultan yang 
akan melakukan kajian lapangan tentang Dampak Sosial atas kehadiran dan beroperasinya PT PU, 
yang dilaksanakan mulai tanggal 2 sampai 9 Maret 2014. 

3. Pemberitahuan kepada Kepala Desa Muara Ritan, Buluq Sen, Umaq Dian dan Muara Pedohon 
tentang rencana kajian Cadangan Karbon dalam areal HGU PT PU, yang dilaksanakan mulai tanggal 
8 sampai 13 April 2015. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan warga desa setempat sebagai 
pemandu lapangan sekaligus sebagai narasumber pengenalan jenis tumbuhan dalam areal kajian 

4. Sosialisasi dalam rangka konsultasi final kajian HCV pada bulan Mei-Juli 2019. Konsultasi final 
melibatkan perwakilan masyarakat lokal dari Desa Muara Pedohon, Buluq Sen, Muara Ritan, 
Pemerintahan Kecamatan Tabang, sementara stakeholder di tingkat regional mencakup Dinas 
Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara, 
BKSDAE Provinsi Kalimantan Timur, dan Ecositrop (Lembaga Swadaya Masyarakat-LSM). 

 
 
 
 

 
8 REA.BPO.DCA.NLC Prosedur Kompensasi Lahan Baru tanggal 3 Februari 2020 efektif berlaku 3 Maret 2020 
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4.2.  Deskripsi Keterlibatan Masyarakat dan Kegiatan Pemetaan Partisipatif 
 
Keterlibatan masyarakat dalam penilaian HCSA dibagi menjadi dua bagian, yaitu keterlibatan 
masyarakat dalam survey lapangan (membantu Tim Penilai dalam mengidentifikasi nama lokal setiap 
spesies, membantu dalam pembuatan plot invetarisasi vegetasi dan penujuk arah menuju lokasi survey 
yang telah ditetapkan oleh tim penilai), serta keterlibatan masyarakat sebagai responden dalam 
wawancara dan pemetaan partisipatif untuk memverifikasi FPIC dan sosialisasi yang telah dilakukan 
oleh perusahaan.  

Saat penilaian dilakukan, lembaga yang ditunjuk sebagai perwakilan masyarakat yaitu lembaga 
pemerintah (kepala desa) dan lembaga adat (ketua adat). Kepala desa dan ketua adat memberikan 
rekomendasi beberapa masyarakat yang akan ikut serta dalam survey lapangan.  

Wawancara dan pemetaan partisipatif melibatkan 50 responden/pihak dari tujuh komunitas/ 
stakeholders (Tabel 8). Kegiatan wawancara dan pemetaan partisipatif dilakukan pada waktu-waktu 
tertentu yang tidak mengganggu pekerjaan dan jam istirahat responden. Bahkan tim penilai 
menanyakan kembali tentang kesediaan dan kesiapan responden sebelum proses wawancara dan 
diskusi dimulai. Dengan demikian, selama penilaian ini dilakukan tidak ditemukan kendala apapun yang 
menghambat proses wawancara dan diskusi tersebut, Ringkasan wawancara dapat dilihat pada Tabel 
9. Dokumentasi kegiatan wawancara dan pemetaan partisipatif tersaji pada Lampiran 3.  

 

Tabel 8. Ringkasan komunitas/stakeholders yang terlibat dalam penilaian HCSA 

Komunitas/Stakeholders Jumlah Metode 

Perangkat Desa 14 Wawancara, Pemetaan Partisipatif 

Lembaga Adat 5 Wawancara, Pemetaan Partisipatif 

Lembaga BPD 1 Wawancara, Pemetaan Partisipatif 

Tokoh Agama 5 Wawancara, Pemetaan Partisipatif 

Petani kelapa sawit 12 Wawancara, Pemetaan Partisipatif 

Tokoh masyarakat/Tim Desa 6 Wawancara, Pemetaan Partisipatif 

Manajemen Perusahaan 6 Wawancara, Pemetaan Partisipatif 

 

Tabel 9. Ringkasan wawancara dan pemetaan partisipatif bersama responden 

Komunitas 
Nama/ Jabatan/ 

Peran 
Tipe 

Interaksi 
Perhatian dan/atau Rekomendasi yang berkaitan 

dengan kajian HCS 

Perangkat Desa 

 

Udau/Kepala Desa 
Umaq Dian 

Wawancara 
dan 
Konsultasi 

▪ Demografi desa dan batas desa. Luas wilayah Desa 
16.500 ha), jumlah penduduk 166 KK (800 jiwa) 

▪ Luas wilayah desa cukup besar namun sebagian besar 
merupakan kawasan hutan (50%), konsesi perusahaan 
tambang PT Indonesia Pratama (IP) seluas 5.000 ha dan 
perusahaan kelapa sawit SKP seluas 3.000 ha (sebagian 
tumpang tindih dengan konsesi tambang IP). Kebun 
masyarakat seluas 1.000 ha. 

▪ PAD diperoleh dari dari fee PT IP nilainya Rp 600 juta per 3 
bulan. 

▪ Organisasi ibu-ibu (PKK) mendapat kontrak dari PT IP 
untuk menjual sayuran. 

▪ Warga Desa Umaq Dian semua lulusan SMA yang 
melamar kerja ke PT IP dijami akan diterima. 

▪ Memlihara burung walet menjadi alternatif sebagai sumber 
usaha andalan masyarakat. 

Petrus Sung/Kepala 
Desa Buluq Sen 

Wawancara 
dan konsultasi 

▪ Minta agar dibuat kesepakatan tertulis antara Perusahaan 
dengan masyarakat Desa Buluq Sen sebagai bukti adanya 
itikad baik dari Perusahaan. 
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Komunitas 
Nama/ Jabatan/ 

Peran 
Tipe 

Interaksi 
Perhatian dan/atau Rekomendasi yang berkaitan 

dengan kajian HCS 

▪ Keberadaan HGU PT PU yang kemudian tidak segera 
diusahakan, merugikan masyarakat desa karena areal 
garapan tidak dapat dibuat alas haknya dan menghambat 
bantuan pemerintah. 

▪ Sebagai Pj Kepala Desa, tidak mengetahui batas antara 
HGU dengan lahan milik masyarakat desa Buluq Sen. 

▪ Dalam hal masyarakat mengklaim memiliki lahan garapan 
dengan luasan ratusan ha, secara logika hal tersebut tidak 
mungkin karena tidak sesuai dengan kebiasaan 
masyarakat Dayak Buluq Sen. 

Sung/Kepala Desa 
Muara Pedohon 

Wawancara 
dan konsultasi 

▪ Jumlah warga Desa Muara Pedohon 97 KK (300 jiwa) 
▪ Prinsipnya setuju atas kedatangan PT PU di wilayahnya 

dan masyarakat menyambut dengan senang hati karena 
bisa menjual buah kelap sawit ke pabrik PT PU yang 
notabene adalah bagian dari PT REA Kaltim. 

▪ Batas Desa Muara Pedohon dengn Desa Umaq Dian 
berada dalam areal HGU PT PU sesuai dengan hasil 
penegasan dari Tim Tata Batas Desa dari Pemrintah 
Kabupaten Kukar. 

▪ Pada tahun 2017 beberapa desa dalam wilayah 
Kecamatan Tabang (termasuk Desa Muara Pedohon) 
mengalokasikan dana untuk membeli bibit kelapa sawit 
yang bersertifikat untuk dibagikan kepada masyarakat 

Lembaga Adat Anyeq 
Selalau/Kepala 
Adat Umaq Dian 

Wawancara,  ▪ Masyarakat desa masih melestarikan adat dan budaya 
Dayak dalam kehidupan sehari-hari, utamanya yang terkait 
dengan kegiatan berladang seperti jenei (prosesi sebelum 
tanam), undat (prosesi setelah panen) 

▪ Peran lembaga adat dalam kepemilikan lahan sudah 
berkurang, namun tetap penting ketika ada perselisihan 
lahan, baik antar warga dengan warga maupun antara 
warga dengan perusahaan) 

Lembaga BPD Ruben/anggota 
BPD Umaq Dian 

Wawancara,  ▪ Masyarakat Desa Umaq Dian lebih dari 50 orang memiliki 
kebun kelapa sawit di lahan HGU PT PU, luas kebun rata-
rata 2 ha tapi ada juga yang memiliki kebun seluas 8 ha. 

▪ Dalan areal HGU PT PU yang berada di wilayah Desa 
Umaq Dian juga digarap oleh warga desa Buluq Sen dan 
Desa Ritan Baru. 

Tokoh Agama Ligit/penggiat GKII 
Desa Umaq Dian 

Wawancara,  ▪ Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Desa Umaq Dian 
mendapat CSR dari PT IP berupa  

H. Musthopa/Ketua 
DKM masjid Al 
Ikhlas Desa Muara 
Ritan 

 ▪ Suku Kutai yang notabene beragama Islam awalnya 
berasal dari Hambau, Muara Pelak, Tuanan,  Kembang 
Janggut menyebar ke arah hulu untuk bekerka kayu 
terutama saat banjir kap, lalu menetap di beberapa wilayah 
salah satunya di Desa Muara Ritan. 

▪ Dampak negatif yang dirasakan oleh penduduk yang 
umumnya tinggal di sepanjang Sungai Belayan adalah 
menurunnya kualitas air yang diduga akibat pencemaran 
dari kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit. 

Petani Kelapa 
sawit 

Syakroni/petani 
kelapa sawit Desa 
Muara Ritan. 
 

FGD, 
wawancara 

▪ Memiliki lahan dalam areal HGU PT PU seluas 2 ha berupa 
belukar. Rencana akan dibangun kebun kelapa sawit, 
namun jika ada kesepakatan harga ganti rugi dengan PT 
PU bisa saja dilepas. 

▪ Perusahaan menjanjikan akan melakukan sosialisasi 
lanjutan setelah sosialisasi pada 25 Oktober 2018, namun 
tidak dilakukan dan tiba-tiba ada kegiatan pengukuran 
lahan garapan masyarakat. 
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Komunitas 
Nama/ Jabatan/ 

Peran 
Tipe 

Interaksi 
Perhatian dan/atau Rekomendasi yang berkaitan 

dengan kajian HCS 

Yotam/petani 
kelapa sawit Desa 
Buluq Sen 

 ▪ Sejak tahun 1996 telah tinggal dalam areal HGU PT PU, 
dan telah membangun rumah permanen di tepi jalan poros. 

▪ memiliki lahan garapan seluas 20 ha, berupa kebun karet, 
kebun kelapa sawit, dan kebun durian. Sebagian lahan 
garapan akan dilepas jika harga disepakati dan sebagian 
lagi akan dipertahankan untuk dikelola sendiri. 

Yon Un/ petani 
kelapa sawit Desa 
Umaq Dian 

Wawancara  ▪ sebagai warga  Desa Umaq Dian belum pernah mengikuti 
sosialisasi yang dilakukan oleh PT PU 

▪ Mengaku memiliki lahan di dalam areal HGU seluas 18 ha 
yang sudah ditanam kelapa kelap sawit 6 ha, lainnya masih 
belukar dan rencana akan ditanami kelapa sawit, tidak 
akan dilepas kepada perusahaan karena hasilnya sudah 
terbukti bisa menyekolahkan anak sampai kuliah. 

▪ Memiliki rumah walet 2 unit dalam areal HGU PT PU. 

Tokoh 
masyarakat 

Batang 
Tuban/Tokoh 
masyarakat Desa 
Umaq Dian 

Wawancara ▪ PT PU (manajemen lama) adalah perusahaan  kayu dan 
menjajikan untuk membangun kebun kelapa sawit, namun 
faktanya perusahaan melakukan penebangan kayu, 
setelah kayu habis kabur. Setelah PT PU diambil alih oleh 
REA Kaltim, perusahaan belum pernah melakukan 
sosialisasi langsung kepada masyarakat Desa Umaq Dian 
tentang rencana membangun kebun kelapa sawit. 

Wahyudiansyah/ 
Tokoh masyarakat 
Desa Muara Ritan, 
Tim Desa. 
 
Pathamsanur/ 
Perangkat Desa 
Muara Ritan 
 
Syakroni/petani 
Desa Muara Ritan 
 
Muzakir /petani 
Desa Muara Ritan 
 
Marzuki/petani 
Desa Muara Ritan 
 
Juliansyah/petani 
Desa Muara Ritan 
 
Heriansyah/petani 
Desa Muara Ritan 
 
Adwar Acok/petani 
Desa Muara Ritan 
 

FGD di Desa 
Muara Ritan 

▪ Batas Wilayah Desa Muara Ritan, di arah Barat berbatasan 
dengan Kabupaten Kutai Barat, Timur dengan Sungai 
Belayan, Utara dengan Air Terjun Sungai Tumau, Selatan 
dengan Sungai Lalan. 

▪ Luas wilayah sekira 31.000 Ha, sebagian besar merupakan 
kawasan hutan produksi. 

▪ Kegiatan pengukuran dilaksanakan dalam rangka 
inventarisasi  lahan yang digarap masyarakat dala areal 
HGU PT PU. (lokasi, luas, nama penggarap) 

▪ Pelaksana oleh Tim Survey PT PU didampingi Tim Desa 
yang dibentuk oleh Kepala Desa serta penggarap dan para 
penggarap yang berbatasan. Kegiatan dilaksanakan pada 
tahun 2019, terhenti karena kendala pandemi. Luas areal 
yang telah diukur kira-kira 70% dari luas areal yang berada 
di wilayah desa Muara Ritan. Data hasil pengukuran masih 
diproses oleh tim survey.  

▪ Warga Desa Ritan Baru (Pak Jaing dkk) mengklaim 
memiliki lahan garapan seluas 30 ha. Warga lainnya dari 
Desa Buluq Sen (Samuel Kajan) mengaku memiliki ladang 
dalam areal HGU PT PU seluas 40 ha. 

▪ Pengukuran dilakukan terhadap warga yang sejak awal 
sudah menyatakan siap melepaskan lahan kepada PT PU, 
tetapi mengenai nilai ganti ruginya masih minta negosiasi 
dengan Perusahaan. Beberapa warga masih belum 
bersedia untuk diukur lahan garapannya karena masih 
pikir-pikir. Tidak ada warga yang secara tegas menyatakan 
tidak akan melepas lahan garapannya kepada Perusahaan. 

▪ Lahan yang belum ditanami (belukar) umumnya mau 
dilepas, tapi lahan yang sudah ada tanaman sawitnya akan 
dipertahankan, kecuali nilai ganti ruginya cocok. 

▪ Tidak ada lahan komunal yang dimiliki secara adat, yang 
ada adalah kepemilikan kelompok, baik atas nama 
kelompok tani atau kelompok keluarga. 

 Tek Wan/Tim Ukur 
Desa Buluq Sen 
 

FGD di Desa 
Buluq Sen 

▪ Manajemen PT PU pernah melakukan sosialisasi di Desa 
Buluq Sen pada 7 November 2018, hal yang disampaikan 
tentang rencana pembangunan kebun kelapa sawit 
termasuk rencana pembangunan kebun plasma. 
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Komunitas 
Nama/ Jabatan/ 

Peran 
Tipe 

Interaksi 
Perhatian dan/atau Rekomendasi yang berkaitan 

dengan kajian HCS 

Yotam/tokoh 
masyarakat Desa 
Buluq  
Sen 
 
Yosep Udau/petani  
Desa Buluq Sen 
 
Pendeta 
Eddy/tokoh agama 
Buluq Sen 

▪ Masyarakat menghendaki pembangunan kebun plasma 
dilakukan lebih dahulu, karena ada latar belakang 
pengalaman kekecewaan sebelumnya terkait dengan 
pembangunan kebun plasma di PT SYB. 

▪ Masyarakat minta agar PT PU untuk segera membuka 
lahan, jangan ditunda-tunda, semakin lama ditunda akan 
merugikan masyarakat Desa Buluq Sen karena dari hari ke 
hari warga dari desa tetangga terus berdatangan membuka 
lahan di wilayah Desa Buluq Sen. 

▪ Saat ini areal HGU PT PU merupakan hasil take over dari 
manajemen lama oleh PT REA  Kaltim. Sebelumnya 
masyarakat belum pernah mendapat sosialisasi dari 
manajemen lama, masyarakat bahkan tidak kenal dengan 
para pengelolanya. 

▪ Perusahaan diminta untuk mengalokasikan tanah adat  di 
areal HGU PT PU seluas 50 ha 

▪ Mohon agar ke depan Perusahaan dapat membantu 
memperbaiki atau membuat jalan di kebun masyarakat 
agar hasil panen dapat mudah diangkut. 

Manajemen PT 
PU 

Boy Toreh Wawancara di 
Kantor PT PU 

▪ PT PU (manajemen baru) telah melakukan sosialisasi di 
Desa Muara Ritan dan Desa Buluq Sen pada bulan 
Oktober dan bulan November 2018.   

▪ Pemetaan partisipatif (inventarisasi lahan garapan dan 
pemiliknya) Dilakukan oleh Tim Survey Perusahaan 
didampingi Tim Desa, sebagai pemandu mengidentifikasi 
pemilik lahan garapan. Kegiatan pengukuran terhenti saat 
pandemi, setiap desa lock down. Mulai bulan November 
kegiatan inventarisasi akan dilanjutkan. 

▪ Desa Buluq Sen mengajukan permohonan kepada 
Perusahaan untuk mengalokasikan lahan seluas 150 ha 
untuk plasma adar, namun lokasinya belum ditentukan. 

▪ Luas areal masing-masing desa yang masuk dalam HGU 
PT PU diperkirakan : 
Desa Buluq Sen sekitar 4.400 ha 
Desa Muara Ritan sekitar 2.200 ha 
Desa Umaq Dian sekitar 2.000 ha 
Desa Muara Pedohon sekitar 1.000 ha 

▪ Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT diberlakukan terhadap 
lahan termasuk tanam tumbuh di atasnya kecuali tanaman 
kelapa sawit. 

 
 

4.3.  Ketahanan Pangan 
 
Kabupaten Kutai Kartanegara sudah memiliki Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2016 yang berisi 
tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi. Untuk mewujudkan ketersediaan pangan di 
antaranya tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan 
melalui RTRW Kabupaten dan peningkatan produktivitas dan produksi lahan pangan sesuai potensi 
dan karakteristik lahan serta mengembangkan produksi pangan lokal yang berbasis sumberdaya, 
kelembagaan dan budaya lokal. 

Menurut Badan Ketahanan Pangan, Angka Rawan Pangan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 
(persen penduduk dengan konsumsi kalori per hari kurang dari 1.400 kalori) adalah 15,94 persen, 
menurun apabila dibandingkan dengan angka tahun 2014 yang mencapai 32,08 persen. Hal ini 
ditopang dari pertambahan area sawah maupun ladang padi (sawah tadah hujan) yang dibudidayakan 
oleh masyarakat. 
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Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggandeng tujuh stakeholder dalam rangka membangun 
ketahanan pangan dan pembinaan sumber daya manusia petani. Bupati Kutai Kartanegara (Edi 
Damansyah) menyatakan hal tersebut pada saat penandatanganan kerja sama program budidaya dan 
kerja sama pembelian jagung pipil kering di Kabupaten Kutai Kartanegara. Program ini juga bagian dari 
upaya Pemkab Kutai Kartanegara untuk mempersiapkan ketahanan pangan. Saat ini Pemerintah 
Kabupaten Kutai Kartanegara tengah menyiapkan 7.600 hektare lahan tanam, di mana budidaya 
jagung pipil kering menjadi salah satu komoditas unggul yang diprediksi akan memenuhi kebutuhan 
pangan, baik di dalam maupun di luar Provinsi Kalimantan Timur9. 

Kecamatan Tabang berdasarkan peta lampiran Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi katagori Kawasan Hutan Produksi, Pertanian 
Lahan Basah, Kawasan peruntukan Pertanian termasuk kawasan perkebunan (karet, lada, kelapa) serta 
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Dengan demikian, Pemerintah telah mengalokasikan 
lahan-lahan pertanian, termasuk KP2B untuk mendukung ketahanan pangan. Regulasi mengenai 
perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan (LCP2B) dan KP2B telah diterbitkan Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 41 
tahun 2009 beserta peraturan-peraturan turunannya. 

 

 
Gambar 10. Peta Tata Guna Lahan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 

 

Berdasarkan dokumen HCV (Aksenta 2018), diketahui bahwa sumber penghidupan masyarakat 
setempat didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan. Kecamatan Tabang menjadi andalan 
produsen utama padi ladang bagi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Data BPS menunjukkan bahwa 
kebutuhan lahan pertanian di empat wilayah desa kajian masih cukup tersedia. Dengan asumsi alokasi 
0,5 ha per orang, maka kebutuhan lahan di Desa Muara Ritan, Buluq Sen, Umaq Dian, dan Muara 
Pedohon adalah berturut-turut 495,5 ha, 419,5 ha, 331,5 ha, dan 184 ha. Luas tersebut jauh lebih kecil 
daripada luas wilayah masing-masing desa (lihat Tabel 7). 

 
9  Bisnis.com berdasarkan rilis Bupati Kutai Kartanegara pada 18 Agustus 2021 
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Terkait dengan pertumbuhan penduduk, BPS (2020)10 menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk di 
Kecamatan Tabang paling banyak terjadi akibat migrasi. Hal ini dikarenakan banyak pendatang yang 
bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit maupun perusahaan tambang yang banyak terdapat 
di Kecamatan Tabang, termasuk di empat desa kajian. Namun demikian, pertumbuhan penduduk 
akibat migrasi tersebut diprediksi akan kecil pengaruhnya terhadap ketahanan pangan di tingkat lokal. 
Kebutuhan beras para pekerja lazim dipasok oleh Perusahaan, meski ini sangat bergantung pada 
kebijakan masing-masing perusahaan. Selain itu, keberadaan jalan poros yang menghubungkan pusat 
Kecamatan Tabang dengan Kecamatan Kembang Janggut berdampak pada terbukanya akses barang 
dan jasa, termasuk penyediaan produk-produk pertanian. 
 

4.4.  Ikhtisar Keterlibatan Masyarakat, FPIC, dan Pemetaan Partisipatif 
 
Verifikasi atas pemenuhan prinsip FPIC dilakukan dalam dua tahap, yaitu (i) memeriksa dokumen 
perusahaan berkenaan dengan sosialisasi dan rencana perolehan lahan, dan (ii) wawancara, diskusi 
dan pemetaan partisipatif dengan masyarakat, instansi pemerintah desa, dan pihak perusahaan. 
Kepala desa dalam tatanan sosial di Indonesia merupakan pemimpin yang dipilih secara langsung oleh 
masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa. Salah satu tugas kepala desa, serta pemerintah kecamatan, 
dalam menjalankan birokrasi adalah menjadi perwakilan masyarakat, termasuk dalam berelasi dengan 
perusahaan yang beroperasi di wilayah administrasinya. 

Dalam melakukan konsultasi dan diskusi, tim penilai menjelaskan tentang definisi dan tujuan dari 
kajian HCSA serta meminta umpan balik dari masyarakat lokal untuk pengelolaan area-area yang 
diidentifikasi sebagai area HCS. Para responden diberikan kebebasan untuk menjawab, tidak 
menjawab, atau menunda jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan oleh tim penilai. Tim penilai 
pun memberikan informasi yang lengkap kepada responden terkait kajian HCSA serta memberikan 
keleluasaan responden untuk bertanya.  Area-area konservasi yang mencakup area HCV dan HCS 
dijelaskan secara ringkas beserta contoh-contoh area yang lazim dijumpai di wilayah kajian. 
Penyampaian informasi tersebut disertai dengan alat bantu peta cetak lokasi HGU. Dokumentasi 
keterlibatan masyarakat dan proses FPIC disajikan pada Lampiran 3. 

Sebagai bagian dari proses FPIC, tim penilai mendatangi keempat desa kajian yang menjadi masyarakat 
terdampak. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi awal kepada perwakilan masyarakat terkait 
detail kajian HCSA serta meminta persetujuan untuk melakukan kegiatan lapang. Selanjutnya, hasil 
kajian akan disosialisasikan kembali kepada masyarakat setelah melalui proses peer review. Selain itu, 
kegiatan ini juga dilakukan karena di masa yang akan datang area-area yang menjadi lokasi 
teridentifikasi HCS akan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauannya, 
terutama area-area yang berada di luar areal HGU Perusahaan. Kolaborasi yang dapat dilakukan antara 
lain pembentukan forum pengelola area konservasi, patroli bersama, pelatihan mitigasi konflik satwa 
liar ataupun penanganan ketika terjadi konflik satwa liar dengan manusia. 

Berdasarkan telaah dokumen dan wawancara dengan para responden selama kajian, elemen Free, 
Prior dan Informed pada prinsip FPIC telah terpenuhi. Hal tersebut menjadikan pengambilan keputusan 
oleh masyarakat yang menyatakan menerima pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh 
perusahaan disertai rencana kerjasama dalam bentuk kemitraan pembangunan kebun untuk 
masyarakat menjadi sebuah keputusan (consent) yang berkualitas.  

Elemen Free (Bebas) – Mengacu pada prinsip ini, wawancara dan FGD dimaksudkan untuk memeriksa 
dan memastikan kehendak masyarakat melepas atau tidak melepas lahan yang mereka garap benar-
benar atas dasar sukarela, tanpa paksaan, intimidasi, manipulasi maupun rayuan atau iming-iming. 

Berdasarkan dokumen berita acara sosialisasi dan hasil wawancara serta FGD, terungkap bahwa 
masyarakat yang hadir dalam kegiatan sosialiasi diberi kebebasan mengemukakan pendapat masing-
masing. Masyarakat diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, apakah melepaskan lahan 
garapannya untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit atau tidak. Peserta juga tidak diminta untuk 

 
10 Kecamatan Tabang dalam Angka Tahun 2020 
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segera membuat keputusan pada pertemuan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi 
memenuhi elemen Free dari FPIC.  

Sejauh ini perusahaan telah melakukan sosialisasi dan perundingan dengan masyarakat berkenaan 
dengan pembebasan lahan secara keseluruhan. Dalam FGD yang dilakukan Tim Aksenta dengan 
masyarakat di desa-desa kajian, responden menyatakan bahwa tidak pernah terdapat pemaksaan, 
ancaman (intimidasi) yang dilakukan oleh perusahaan dalam kaitannya dengan sosialisasi dan 
pembebasan lahan. Masyarakat dapat setuju atau menolak pembebasan lahan untuk pembangunan 
kebun kelapa sawit. Hal ini sesuai dengan kebijakan perusahaan No: 005/BOD_REA/P/II/2015 
(diperbarui pada September 2021) tentang Kebijakan Pembangunan Bertanggung Jawab, bahwa 
Perusahaan menghormati hak masyarakat lokal untuk memberikan persetujuan atau menolak untuk 
penanaman kelapa sawit di atas tanah mereka di mana mereka memiliki hak hukum, dan/atau hak 
adat (tradisional), dan/atau hak kepemilikan, dan/atau akses/penggunaan ke tanah. Selama negosiasi 
masyarakat dapat memilih untuk diwakili oleh lembaga budaya, sosial, dan politik mereka sendiri. 

Elemen Prior (Terlebih Dahulu) – Mengacu pada prinsip ini, wawancara dan FGD dimaksudkan untuk 
memeriksa dan memastikan bahwa pihak Perusahaan melakukan sosialisasi, termasuk meminta izin, 
terlebih dahulu kepada masyarakat tempatan sebelum memulai kegiatan operasionalnya. 

Berikut adalah serangkaian kegiatan yang telah dilakukan Perusahaan sebelum memulai proses 
pembebasan lahan dan pembangunan kebun: (i) melakukan pendekatan secara personal untuk 
meminta izin ke desa-desa  dan kecamatan di wilayah kajian, (ii) melakukan sosialisasi di tingkat 
kecamatan, (iii) melakukan sosialisasi di tingkat desa, iv)  melakukan konsultasi publik AMDAL, v) 
menyelenggarakan sosialisasi secara formal yang mengundang semua pihak yang berkepentingan.vi)  
melakukan pemetaan partisipatif dan konsultasi publik berkenaan dengan hasil kajian HCV. Tahapan-
tahapan tersebut juga terkonfirmasi dari pengakuan para peserta FGD dan wawancara dengan 
masyarakat di wilayah kajian. 

Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Perusahaan menghargai partisipasi  masyarakat 
sebelum memulai proses pembebasan lahan dan pembangunan perkebunan kelapa sawit. 
Sebagaimana dinyatakan oleh Forest People Programme (2008): "A critical aspect of Free, Prior and 
Informed Consent is that communities are asked to make decisions well prior to investments, land 
acquisition or development plans being put in place. Communities must be informed and consulted 
about proposed plantations long before developments are decided on by the companies." Jadi dapat 
disimpulkan bahwa proses sosialisasi Perusahaan telah memenuhi elemen Prior dari FPIC.  

Elemen Informed (Mendapat Cukup Informasi) – Mengacu pada prinsip ini, wawancara dan FGD 
dimaksudkan untuk memeriksa dan memastikan informasi apa saja yang telah disampaikan oleh 
perusahaan kepada masyarakat tempatan dalam kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan selama 
ini. Dilakukan pula penilaian apakah informasi-informasi tersebut sudah lengkap, obyektif dan akurat 
sehingga memadai untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk mengambil keputusan 
dengan baik. 

Sosialisasi awal kepada perwakilan masyarakat di empat desa kajian dilakukan pada tanggal 26 
Februari 2018 dan tanggal 7 Maret 2018. Kemudian melakukan Perusahaan sosialisasi lanjutan di Desa 
Muara Ritan dan Desa Buluq Sen. Sosialisasi lanjutan baru dilakukan Perusahaan di dua desa tersebut, 
sementara di Desa Umaq Dian dan Muara Pedohon direncanakan akan dilakukan pada tahap 
berikutnya. Tindak lanjut pasca sosialisasi awal sempat terhenti akibat pandemi Covid-19 yang tidak 
memungkinkan untuk melakukan pertemuan. Cakupan informasi pada sosialisasi di Desa Muara Ritan 
dan Buluq Sen adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut terhadap sosialisasi yang telah dilakukan 
sebelumnya oleh perusahaan kepada pemerintah desa 

2. Materi yang disampaikan  

• Mekanisme pembebasan lahan dan penanganan konflik lahan 

• Program kemitraan dalam rencana pembangunan kebun plasma 

• Program pemberdayaan masyarakat (Community Development) 
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• Teknis budidaya kebun secara umum 

• Program pengelolaan lingkungan dan konservasi 

• Program perekrutan karyawan 

• Aspek penting program berkelanjutan dalam rencana pembangunan kebun baru 

3. Hal-hal yang berkembang saat diskusi, diantaranya  

• Isu mengenai proses ganti rugi lahan 

• Isu mengenai pemberdayaan masyarakat dan rekruitmen tenaga kerja 

• Isu mengenai aspek agronomi pengelolaan kebun 

• Isu mengenai pengelolaan areal konservasi 
 
Saat FGD di Desa Muara Ritan, masyarakat mengakui sudah mendapat kesempatan untuk bertanya 
pada saat sosialisasi, namun sebagian warga desa menganggap suasana sosialisasi terlalu ramai dan 
merasa kesulitan untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Masyarakat berharap akan 
memperoleh informasi lebih lengkap pada pertemuan berikutnya sebagaimana dijanjikan oleh pihak 
manajemen PT PU, namun sampai saat dilaksanakannya FGD, pertemuan belum terlaksana. 

Bagi masyarakat Desa Buluq Sen, kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh manajemen PT PU 
dianggap sebagai sosialisasi tahap awal dan belum menghasilkan kesepakatan (MoU) yang bisa 
menjadi pegangan masyarakat. Karena itu, masyarakat Buluq Sen meminta agar sosialisasi berikutnya 
dihadiri petinggi Perusahaan yang dapat memberikan keputusan saat berdialog dengan masyarakat.  

Forest People Programme (2008) menyatakan bahwa "The provision of adequate information to 
interested parties is a core aspect of Free, Prior and Informed Consent. Before communities can make 
fairly based and informed decisions about proposed developments on their lands they need to 
understand the long and short term implications of plantations including their: i) potential impacts and 
costs, ii) potential benefits and gains, iii) legal implications." Dari uraian di atas, dapat disimpulkan 
bahwa proses sosialisasi yang dilakukan oleh Perusahaan belum sepenuhnya memenuhi elemen FPIC 
ini. Hal demikian wajar karena proses sosialisasi mendapat kendala dengan merebaknya wabah 
pandemi Covid-19. Perusahaan berencana tetap menyampaikan informasi yang relevan sesuai 
perkembangan tahapan pembangunan kebun. 

Consent − Keputusan Menerima atau Menolak – Mengacu pada prinsip ini, wawancara dan FGD 
dimaksudkan untuk memeriksa dan memastikan bahwa masyarakat menyatakan persetujuan atau 
penolakannya untuk melepaskan lahan kepada perusahaan untuk dibangun menjadi perkebunan 
kelapa sawit didasarkan pada pengetahuan yang cukup mengenai kemungkinan risiko yang akan 
dihadapi dan manfaat yang akan diperoleh. 

Perusahaan memberikan kebebasan untuk menentukan pilihan apakah warga masyarakat akan 
melepaskan lahan atau tidak. Masyarakat pada dasarnya menyetujui dan tidak menolak kehadiran 
perusahaan perkebunan sawit, tetapi belum semua masyarakat di wilayah kajian bersedia untuk 
melepaskan lahan dengan alasan yang bebeda. Alasan yang banyak dikemukakan masyarakat adalah 
menunggu kepastian besarnya nilai ganti rugi dari Perusahaan, hal ini terkait dengan berkembangnya 
isu di tengah masyarakat mengenai besaran nilai ganti rugi yang tidak jelas sumbernya. 

Masyarakat juga belum dapat memberikan kesediaan untuk melepaskan atau tidak melepaskan lahan 
garapannya, karena merasa belum ada dokumen tertulis sebagai bentuk kesepakatan antara 
manajemen PT PU dengan wakil masyarakat terkait dengan rencana pembangunan kebun plasma. 

Pemetaan partisipatif dilakukan dengan membuat sketsa peta atas dasar pengetahuan narasumber 
mengenai wilayahnya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk menghindari salah interprestasi 
mengenai lokasi suatu tempat. Narasumber atau peserta pemetaan partisipatif dipandu dengan arah 
mata-angin peta serta lokasi acuan yang dapat dikenali masyarakat seperti sungai, jalan, areal konsesi 
perusahaan, atau desa sekitar. Lokasi yang ditunjukkan pada sketsa peta kemudian dikunjungi secara 
purposif guna mendapatkan titik koordinat dengan alat bantu GPS. Dokumentasi kegiatan pemetaan 
partisipatif ditunjukkan pada Lampiran 3.  
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Topik-topik pemetaan partisipatif terutama berkenaan dengan penggunaan lahan oleh masyarakat 
dan lokasi-lokasi yang memiliki nilai penting bagi masyarakat, seperti area-area yang merupakan tanah 
ulayat, area bernilai penting bagi masyarakat dari segi historis, kepentingan sumber penghidupan pada 
masa kini dan mendatang, identitas sosial budaya, serta penyediaan jasa lingkungan.  

Dari hasil pemetaan partisipatif, diketahui bahwa sungai-sungai di lokasi kajian merupakan sumber air 
bagi masyarakat. Sungai-sungai di wilayah ini juga merupakan tempat masyarakat mencari ikan yang 
hasilnya untuk dikonsumsi sendiri. Adapun penggunaan lahan didominasi oleh bekas ladang yang saat 
kajian ini dilakukan bertutupan semak belukar. Penggunaan lahan yang lain adalah tempat berburu 
bagi sebagian masyarakat, yakni di area-area yang masih bertutupan hutan, serta ladang dan kebun 
(kelapa sawit dan karet) masyarakat yang tersebar di kanan-kiri jalan poros Tabang-Kembang Janggut 
dan di sempadan Sungai Ritan dan Sungai Sengen. Tidak ada tanah ulayat/adat maupun lahan yang 
khusus dicadangkan masyarakat untuk lahan pertanian mereka. Sementara area penting bagi 
masyarakat dari segi historis-kultural terdapat di Desa Muara Ritan berupa masjid, serta di Desa 
Tukung Ritan (di luar AOI) berupa situs sakral Belawing yang penting bagi masyarakat Dayak Kenyah. 
Dokumentasi dan hasil pemetaan partisipatif ditunjukkan pada Gambar 11 dan Gambar 12. 
 

  

 

Gambar 11. Dokumentasi kegiatan pemetaan partisipatif bersama perwakilan masyarakat 
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Gambar 12. Peta hasil pemetaan partisipatif di areal HGU PT PU 
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5. Penilaian High Conservation Value (HCV) 
 

 

5.1. Ringkasan Penilaian HCV 
 

Penilaian HCV telah melalui proses review ALS-HCV Network dan telah dinyatakan satisfactory pada 
tanggal 16 Februari 2021.11 Hasil penilaian HCV menemukan 4 tipe HCV di dalam areal HGU PT PU, 
yaitu HCV 1, HCV 3, HCV 4 dan HCV 5. Sementara HCV 6 hanya ditemukan di luar Unit Manajemen 
(UM) PT PU atau di AOI, yaitu di dalam pemukiman masyarakat Desa Muara Ritan dan Tukung Ritan. 
Luas total area yang memiliki nilai HCV dan HCVMA di dalam UM adalah 2.006,2 ha (Tabel 10 dan 
Gambar 13).  

Dalam melakukan penilaian HCV, tim penilai melakukan konsultasi dan komunikasi dengan seluruh 
stakeholder terutama masyarakat lokal. Konsultasi yang dilakukan dalam penilaian HCV ini melibatkan 
seluruh kelompok minoritas seperti keterlibatan perempuan, masyarakat pendatang yang berbeda 
suku dan agama dari kelompok mayoritas, serta masyarakat pra-sejahtera. 

Berdasarkan hasil identifikasi ancaman terhadap area HCV, pembalakan kayu ilegal di dalam Unit 
Manajemen yang dilakukan oleh masyarakat lokal di areal bertutupan hutan merupakan ancaman 
dengan dampak tinggi yang terjadi sangat cepat. Kegiatan pembalakan kayu ini sangat masif dilakukan 
di seluruh wilayah dengan tutupan hutan sekunder, sehingga perlu diantisipasi dengan pengelolaan 
dan pemantauan partisipatif dari seluruh stakeholder. 

Pengelolaan dan pemantauan lintas sektor HCV yang penting dilakukan oleh manajemen PT PU adalah 
sebagai berikut: 

1. Segera menyusun dokumen Rencana Aksi untuk pengelolaan dan pemantauan HCV yang lebih 
rinci minimal untuk 3 tahun ke depan. 

2. Membangun kelembagaan dan peningkatan kapasitas unit/divisi pengelolaan dan pemantauan 
HCV, yaitu: melatih staf atau merekrut staf yang memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk 
pengelolaan dan pemantauan HCV.  

3. Membuat SOP dan menerapkan SOP internal untuk pengelolaan dan pemantauan HCV. 

4. Melakukan evaluasi dan pembaruan HCV setiap 3 tahun sekali untuk mengetahui kelestarian 
nilai area HCV dan kemungkinan bertambah atau berkurangnya area HCV. 

5. Melakukan deliniasi dan demarkasi area HCV yang sudah diidentifikasi dan memasang sign 
board sebagai bentuk sosialisasi dan penyadartahuan masyarakat terkait informasi area HCV 

6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat lokal; intansi pemerintah; perusahaan tetangga 
terkait keberadaan area HCV yang telah diidentifikasi. 

7. Pengelolaan HCV secara partisipatif dan kolaboratif dengan semua stakeholders, termasuk 
perusahaan lain di sekitar, pemerintah lokal, LSM dan masyarakat lokal, dalam menjaga dan 
memantau area HCV (cross-cutting management). 

8. Mendokumentasikan secara berkala mengenai adanya aktivitas pembalakan kayu komersil dan 
kebakaran lahan. 

 

5.2. Ringkasan Keberadaan Area HCV 
 

Tipe HCV yang teridentifikasi di areal HGU PT PU adalah HCV 1, HCV 3, HCV 4 dan HCV 5 dengan total 
luas HCV/HCVMA mencakup 2.006,2 ha (menggunakan sistem proyeksi TM3). Luas dan batas seluruh 
area HCVMA ini masih bersifat indikatif. Untuk mendapatkan area HCV definitif memerlukan kegiatan 
lanjutan berupa demarkasi dan deliniasi area HCV. 

 
11  https://hcvnetwork.org/reports/laporan-penilaian-high-conservation-valuept-prasetia-utama-kabupaten-kutai-

kartanegara-provinsi-kalimantan-timur-indonesia/  

https://hcvnetwork.org/reports/laporan-penilaian-high-conservation-valuept-prasetia-utama-kabupaten-kutai-kartanegara-provinsi-kalimantan-timur-indonesia/
https://hcvnetwork.org/reports/laporan-penilaian-high-conservation-valuept-prasetia-utama-kabupaten-kutai-kartanegara-provinsi-kalimantan-timur-indonesia/
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Tabel 10. Lokasi dan luas area HCV dan HCVMA 

ID Lokasi Tipe HCV 
Luas (Ha) 

HCV HCVMA GO HCVMA NO GO 

ID01 Sempadan Sungai Belayan 1 & 4 38,3 - - 

ID02 Blok Hutan Sungai Belayan 1 & 3 352,9 - - 

ID03 Sungai Batu Brang 1, 3 & 4 32,9 - 0,6 

ID04 Blok Hutan Sungai Belayan 1 & 3 311,1 65,3 4,7 

ID05 Blok Hutan Sungai Jalin 1 & 3 174,8 55,4 57,5 

ID06 Sungai Jalin 1, 3, 4, 5 83,6 - 0,2 

ID07 Sungai Jalin Tukung 4,5 31,2 - 0,2 

ID08 Blok Hutan Sungai Bayeq 1, 3 & 4 105,4 6,8 - 

ID09 Sungai Bayeq 1, 3 & 4 22,2 - 1,0 

ID10 Gunung Naga 4 49,0 - - 

ID11 Belukar Sungai Belayan 1 & 3 23,8 6,2 - 

ID12 Sungai Meqloq 1, 4 & 5 107,8 - 0,5 

ID13 Gunung Mendam 4 253,7 - - 

ID14 Sungai Tumau 4 24,7 - 0,6 

ID15 Lereng Curam 1 & 4 25,3 - - 

ID16 Sungai Sengen 1; 4 & 5 85,4 - - 

ID17 Sungai Banggeh 4 41,7 - 0,2 

ID18 Sempadan Sungai Ritan 1 & 4 42,4 - 1,0 

Sub Total Luas area HCV dan HCVMA PT PU 1.806,2 133,7 66,3 

Total Luas area HCV dan HCVMA PT PU 2.006,2 

Luas areal HGU PT PU 9.097,39 

Persentase Total HCV terhadap areal HGU PT PU 22% 

Keterangan: luas dihitung menggunakan sistem proyeksi TM3 

 

 
Gambar 13. Peta area HCV/HCVMA di wilayah kajian 



 

Laporan Penilaian HCSA PT Prasetia Utama  32 

6. Analisis Tutupan Lahan 
 

 

6.1.  Definisi Area Lanskap 
 

Analisis tutupan lahan dilakukan di wilayah kajian dan lanskap sekitarnya atau Area of Interest (AOI) 
yang mencakup areal HGU PT PU dan area penyangga pada radius 1 km dari batas HGU12. Hal ini 
dilakukan untuk mengidentifikasi peran dan konektivitas tutupan hutan di wilayah kajian sebagai 
bagian dari lanskap yang lebih luas. Selanjutnya, hasil analisis tutupan lahan akan dipertimbangkan 
kembali dengan melihat konektivitas terhadap kawasan konservasi dan kawasan lindung terdekat 
dengan jarak 5 km dari wilayah kajian. 
 

6.2.  Deskripsi Citra Satelit untuk Stratifikasi 
 

Analisis tutupan lahan menggunakan citra satelit Landsat 8 OLI TIRS dari United States Geological 
Survey (USGS)13 sebagai citra satelit utama dengan spesifikasi sebagai berikut: resolusi spasial 30 
meter, tutupan awan 15%, dan tanggal akuisisi 31 Oktober 2021 (Gambar 14). Pada area-area yang 
tertutup awan, digunakan kombinasi beberapa citra satelit, yakni Landsat 8 OLI TIRS (tanggal 21 Maret 
2021), Sentinel-2A tile number T50NLF (tanggal 12 Oktober 2021 dan 1 Desember 2021), serta Sentinel-
2B (tanggal 27 Oktober 2021). 

Selain itu, stratifikasi vegetasi juga menggunakan citra resolusi tinggi TerraColor dari ESRI Satellite 
dengan resolusi 1 meter, tutupan awan <5% (mosaik tahun 2015-2016). Citra satelit resolusi tinggi 
digunakan terutama pada saat analisis tutupan lahan awal (Gambar 15). 

Sebelum dilakukan analisis, citra satelit Landsat 8 melalui proses awal (pre-processing image), yaitu 
image composite dengan cara menggabungkan band 6, band 5, dan band 3. Sementara band composite 
yang digunakan pada citra Sentinel adalah band 11, 8, dan 4. Hasil dari image composite adalah false 
color atau kombinasi warna yang kemudian digunakan untuk analisis segmentasi tutupan lahan. 
 
 

6.3.  Metode Stratifikasi Tutupan Lahan dan Software yang Digunakan 
 

Analisis tutupan lahan awal dilakukan pada tahapan pra-penilaian. Hasil analisis awal tersebut 
digunakan untuk merancang survey lapangan dan rencana pengambilan sample plot inventarisasi 
hutan/vegetasi. Selanjutnya, hasil dari survey lapangan digunakan untuk validasi sehingga 
menghasilkan tutupan lahan final. Analisis tutupan lahan final dilakukan setelah survey lapangan 
dengan faktor koreksi temuan lapangan dan plot inventarisasi hutan. Tutupan lahan final selanjutnya 
digunakan untuk membuat klasifikasi tutupan lahan HCS dan analisis patch, dengan 
mempertimbangkan hasil plot inventarisasi hutan seperti jumlah batang per hektar dan nilai karbon 
pada setiap kelas DBH (lihat Tabel 21). 

Metode yang digunakan untuk analisis tutupan lahan yaitu kombinasi antara object-based visual 
interpretation dan visual interpretation dengan on-screen manual digitizing terhadap data pseudo-
natural color citra satelit. Metode ini mempertimbangkan warna, tekstur, bentuk, lokasi, dan ukuran 
objek yang terlihat pada citra satelit, dengan tujuan untuk membedakan antartipe tutupan lahan.  
Kemampuan dan pengalaman interpreter memiliki peranan penting dalam metode ini. Proses image 
composite menggunakan image analysis tools pada software ArcGis 10.x, sedangkan proses 
segmentasi dan penggabungan tutupan lahan dilakukan menggunakan perangkat lunak eCognition 
Developer 9.01 dan ArcGis 10.x. Klasifikasi tutupan lahan yang digunakan mengacu pada SNI 7645-
1:2014 tentang Klasifikasi Penutupan Lahan-Bagian 1: Skala kecil dan menengah. 

 
12  HCS Approach Toolkit Version 2 Module 5 (HCSA Steering Group, 2017) 

13  https://earthexplorer.usgs.gov/  

https://earthexplorer.usgs.gov/
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Gambar 14. Citra satelit Landsat 8 yang digunakan sebagai citra utama pada analisis tutupan lahan 

 

 
Gambar 15. Citra satelit resolusi tinggi dengan sebaran titik imajiner untuk analisis tutupan lahan awal 
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6.4.  Hasil Tutupan Lahan 
 

Analisis tutupan lahan awal dilakukan dengan menggunakan 99 titik training sample berupa titik 
imajiner (Gambar 15). Titik imajiner yang dimaksud adalah titik verifikasi tutupan lahan melalui citra 
resolusi tinggi Rapideye Ortho Tile (resolusi 1 meter) dengan tanggal akusisi yang paling mendekati 
dengan waktu penilaian HCSA. Analisis tutupan lahan awal menghasilkan beberapa kelas tutupan 
lahan, seperti yang tersaji pada Tabel 11 dan Gambar 16. 
 

Tabel 11. Luas dan klasifikasi tutupan lahan awal di areal kajian 

Tutupan lahan* Luas (ha)** % dari luas areal kajian 

Hutan lahan rendah sekunder kerapatan rendah-sedang 656,4 7,2 

Belukar 1.836,3 20,2 

Semak belukar 5.348,6 58,8 

Perkebunan karet 9,2 0,1 

Perkebunan kelapa sawit 379,7 4,2 

Semak 801,2 8,8 

Lahan terbuka 65,9 0,7 

Total 9.097,4 100,0 

Keterangan: * SNI 7645-1:2014 Klasifikasi penutup lahan - Bagian 1: Skala kecil dan menengah; ** sistem proyeksi TM3 

 

 
Gambar 16. Peta tutupan lahan awal di wilayah kajian dan sekitarnya 

 
Klasifikasi tutupan lahan awal selanjutnya divalidasi untuk mendapatkan tutupan lahan final. Validasi 
yang dimaksud yaitu melakukan accuracy assessment antara tutupan lahan awal dengan titik ground 
truthing dan plot karbon atau inventarisasi hutan (lihat Bab 7). Jumlah titik ground-truthing tutupan 
lahan adalah gabungan dari 224 titik observasi visual dan 216 titik plot inventarisasi hutan/vegetasi. 
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Lokasi titik ground-thruting ditentukan berdasarkan purposive sampling dengan mempertimbangkan 
kelas tutupan lahan yang tidak ditetapkan sebagai plot inventarisasi hutan/vegetasi. 

Hasil verifikasi lapang menunjukkan bahwa semak belukar merupakan tutupan lahan yang dominan di 
wilayah kajian. Tutupan hutan di dalam areal HGU PT PU terkonsentrasi di bagian utara, yakni di antara 
Sungai Jalin dan Sungai Batu Brang. Sementara ladang, kebun kelapa sawit, dan kebun karet tersebar 
sporadik di dalam wilayah kajian. Ladang dan kebun milik masyarakat tersebut berada di sekitar akses 
jalan darat yang berupa: (i) jalan beton yang dibuat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai 
Kartanegara pada tahun 2006; dan (ii) jalan-jalan (blok) bekas perusahaan logging. Selain itu, ladang 
maupun bekas ladang juga dijumpai di sekitar aliran sungai yang masih digunakan masyarakat, seperti 
Sungai Belayan, Sungai Ritan, dan Sungai Sengen. Dokumentasi dan deskripsi tutupan lahan di wilayah 
kajian ditunjukkan pada Tabel 12 dan Tabel 13. Sementara luas dan lokasi tutupan lahan final tersaji 
pada Sub Bab 6.5. 
 

Tabel 12. Deskripsi dan dokumentasi foto tutupan lahan di wilayah kajian 

Kelas Tutupan 

Lahan 
Deskripsi Foto 

Hutan lahan rendah 

sekunder kerapatan 

rendah-sedang 

Tutupan hutan lahan rendah sekunder 

kerapatan rendah-sedang di areal HGU PT PU 

paling banyak dijumpai di sekitar Sungai Batu 

Brang dan Sungai Jalin. Area hutan ini 

merupakan area yang tidak terbakar pada 

tahun 1997/1998. 

Tutupan hutan lahan rendah sekunder 

kerapatan rendah-sedang memiliki tutupan 

tajuk rata-rata di atas 40%. Luas tutupan lahan 

ini 658,2 ha atau 7,2% dari luas areal kajian. 

 

 

 

 

 

 

Belukar Tutupan lahan belukar tersebar hampir di 

seluruh areal HGU, namun yang paling luas 

terletak di bagian tengah HGU PT PU, yakni di 

antara Sungai Jalin Tutung dan Sungai 

Sengen. 

Luas tutupan hutan regenerasi muda adalah 

1.867,1 ha atau 20,5% dari luas areal kajian. 
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Kelas Tutupan 

Lahan 
Deskripsi Foto 

Semak belukar Tutupan lahan semak belukar menggambarkan 

proses awal suksesi dengan ciri didominasi 

oleh tumbuhan pionir dan tanaman bekas 

ladang. 

Semak belukar merupakan tutupan yang paling 

dominan di areal HGU PT PU dengan luas area 

mencakup 5.221,3 ha atau 57,4% dari luas 

areal HGU. 
 

 

 

Perkebunan karet Tanaman karet yang dijumpai di dalam areal 

HGU PT PU merupakan kebun milik 

masyarakat yang tersebar di sekitar jalan 

akses, baik jalan darat maupun jalur sungai. 

Total luas kebun karet mencakup 21,1 ha 

(0,2%). 

 

Perkebunan kelapa 

sawit 

Kebun kelapa sawit yang terdapat di dalam 

HGU merupakan tanaman manajemen PT PU 

terdahulu (sebelum diakuisisi REA Kaltim) yang 

ditanam sekitar tahun 1993-1996 (61,2 ha), 

serta tanaman milik masyarakat setelah Mei 

2014 (325 ha). Tanaman kelapa sawit yang 

ditanam manajemen PT PU terdahulu saat ini 

dikelola oleh masyarakat. 

 

Semak Area semak tersebar sporadik di seluruh areal 

HGU PT PU dan banyak terdapat di sekitar 

jalan atau di sempadan sungai. Area tersebut 

umumnya merupakan area bekas perladangan. 

Total luas semak mencakup 644,4 ha (7,1%) 

 

Ladang Perladangan yang ditemukan di wilayah kajian 

umumnya merupakan ladang padi. Selain itu, 

terdapat juga tanaman pisang dan singkong. 

Beberapa di antara area ladang ada juga yang 

ditemukan bangunan, baik rumah kayu 

(pondok) maupun rumah permanen. Luas 

ladang mencakup 237,8 ha (2,6%). 
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Kelas Tutupan 

Lahan 
Deskripsi Foto 

Lahan terbuka Lahan terbuka di dalam wilayah kajian 

sebagian besar merupakan jalan, baik jalan 

beton yang menghubungkan Kecamatan 

Kembang Janggut dengan Kecamatan Tabang 

(atas) maupun jalan tanah bekas jalan logging 

(bawah). Selain itu, ada juga lahan terbangun 

atau permukiman yang tersebar sporadik di 

beberapa titik di sepanjang jalan. 

Luas tutupan lahan terbuka adalah 61,4 ha 

atau 0,7% dari luas areal HGU PT PU. 

 

 

 
 

Tabel 13.  Klasifikasi tutupan lahan berdasarkan Standar Nasional Indonesia dan padanannya dengan klasifikasi 
tutupan lahan HCS 

No Kelas Tutupan Lahan Definisi SNI *) 
Kelas Tutupan 

Lahan HCS 
Definisi HCS **) 

Kelas Potensi HCS 

1 Hutan lahan rendah 

primer (kerapatan 

rendah hingga tinggi) 

Hutan yang tumbuh dan 

berkembang di habitat lahan kering 

yang berupa hutan dataran rendah, 

belum mengalami intervensi 

manusia. Jika kerapatannya 10%-

40% (rendah), 41%-70% (sedang), 

> 70% (tinggi) 

Hutan Kerapatan 

Tinggi (HKT) 

Hutan alam dengan tajuk tertutup 

hingga terbuka dengan kerapatan 

tinggi. Data inventarisasi 

menunjukkan keberadaan pohon 

dengan diameter > 30 cm dan 

didominasi oleh spesies klimaks. 

Rentang nilai karbon > 150 Cton/ha 

2 Hutan lahan rendah 

sekunder (kerapatan 

rendah hingga tinggi) 

Hutan yang tumbuh dan 

berkembang di habitat lahan kering 

yang berupa hutan dataran rendah, 

sudah mengalami intervensi 

manusia. Jika kerapatannya 41%-

70% (sedang), > 70% (tinggi) 

Hutan Kerapatan 

Rendah-Sedang 

(HKR, HKS) 

Hutan alam dengan tajuk tertutup 

hingga terbuka, beragam dari hutan 

kerapatan rendah sampai sedang. 

Data inventarisasi menunjukkan 

keberadaan pohon dengan diameter 

>30 cm dan didominasi oleh spesies 

klimaks. 

Rentang nilai karbon 75-90 Cton/ha 

(HKR), 90-150 Cton/ha (HKS) 

3 Belukar Kawasan lahan kering yang telah 

ditumbuhi dengan berbagai 

vegetasi alami heterogen dan 

homogen dengan tingkat kerapatan 

jarang hingga rapat. Kawasan 

tersebut didominasi vegetasi 

rendah (alami). 

Hutan 

Regenerasi 

Muda (HRM) 

Hutan yang sangat terganggu atau 

kawasan hutan dalam tahap 

regenerasi menuju struktur aslinya. 

Distribusi diameter didominasi oleh 

pohon dengan DBH 10-30 cm dengan 

frekuensi spesies pionir yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan HK1.  

Dalam kelas tutupan lahan ini 

mungkin terdapat kawasan-kawasan 

kecil yang berupa kawasan pertanian 

atau plasma. 

Rentang nilai karbon 35-75 Cton/ha. 
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No Kelas Tutupan Lahan Definisi SNI *) 
Kelas Tutupan 

Lahan HCS 
Definisi HCS **) 

Kelas Non-HCS 

4 Semak Belukar Formasi atau struktur vegetasi 

berupa kumpulan semak dengan 

ketinggian antara 50 cm sampai 

dengan 2 m, yang didominasi oleh 

vegetasi berkayu, yang diselingi 

oleh pepohonan sangat pendek 

dengan ketinggian ≤ 5 m. 

Belukar (B) Didominasi oleh belukar rendah 

dengan penutupan tajuk yang 

terbatas. Mencakup lahan dengan 

rerumputan tinggi, tumbuhan paku-

pakuan dan spesies pioneer yang 

tersebar. 

5 Semak Penutupan lahan berupa tumbuhan 

yang tumbuh alami dengan 

ketinggian rata-rata kurang dari 2 m 

namun lebih dari 50 cm, berupa 

kayu maupun bukan kayu. 

Lahan Terbuka 

(LT) 

Lahan yang baru dibuka dan 

sebagian besar terdiri dari 

rerumputan atau  

tanaman, sementara tumbuhan 

berkayu hanya sedikit. 

6 Perkebunan kelapa 

sawit 

Lahan yang ditanamai dengan 

tanaman kelapa sawit dalam bentuk 

hamparan yang luas dan pola 

tanam yang teratur, serta 

berorientasi industri 

Perkebunan 

Pertanian 

(AGRI) 

Sebagai contoh, perkebunan kelapa 

sawit skala besar yang tumpang 

tindih dengan wilayah pembangunan. 

7 Perkebunan karet Lahan yang ditanami dengan 

tanaman karet dalam bentuk 

hamparan yang luas, homogen, 

dan pola tanam yang teratur, baik 

yang dikelola perorangan maupun 

perusahaan. 

8 Badan air Semua badan air yang berbentuk 

secara alami baik yang mengalir 

atau genangan. 

Lainnya Badan air seperti sungai dan danau, 

kawasan pembangunan, pemukiman, 

jalan, dll. 

9 Jalan  Area terbangun yang terdiri dari 

satu atau lebih jalur jalan. Jalur ini 

dapat terbuat dari beton, aspal, 

atau tanah yang diperkeras dan 

dipadatkan (Consolidated). 

Keterangan:  *) SNI 7645-1:2014 Klasifikasi penutup lahan - Bagian 1: Skala kecil dan menengah; **) HCSA Toolkit Modul 4 
  
 

6.5.  Tabel Luas Kelas Tutupan Lahan Final 
 

Tabel 14. Luas tutupan lahan berdasarkan kelas potensial SKT 

Tutupan lahan SNI * Tutupan lahan HCS ** 
Luas (ha) *** % dari 

luas HGU Mineral Peat Total 

Kelas Potensi HCS 

Hutan lahan rendah primer Hutan kerapatan tinggi (HKT) - - - - 

Hutan lahan rendah sekunder 
kerapatan rendah-sedang 

Hutan kerapatan rendah-sedang 
(HKR-HKS) 

658,2 - 658,2 7,2 

Belukar Hutan regenerasi muda (HRM) 1.867,1 - 1.867,1 20,5 

Sub-total 2.525,2 - 2.525,2 27,8 
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Tutupan lahan SNI * Tutupan lahan HCS ** 
Luas (ha) *** % dari 

luas HGU Mineral Peat Total 

Kelas Non-HCS 

Semak belukar Belukar (B) 5.221,3 - 5.221,3 57,4 

Perkebunan karet 
Perkebunan dan Pertanian (AGRI) 

21,1 - 21,1 0,2 

Perkebunan kelapa sawit 386,1 - 386,1 4,2 

Semak Lahan terbuka (LT) 644,4 - 644,4 7,1 

Ladang 
Lainnya 

237,8 - 237,8 2,6 

Lahan terbuka 61,4 - 61,4 0,7 

Sub-total 6.572,2 - 6.572,2 72,2 

Total 9.097,4 - 9.097,4 100,0 

Keterangan:  * SNI 7645-1:2014 Klasifikasi penutup lahan - Bagian 1: Skala kecil dan menengah 

** HCSA Toolkit Modul 4 

*** Sistem proyeksi TM3 

 

 
Gambar 17. Tutupan lahan final di wilayah kajian dan sekitarnya 

 
 

6.6.  Penilaian Akurasi 
 

Accuracy assessment tutupan lahan dilakukan dengan membandingkan kelas tutupan lahan awal 
dengan titik ground-thruthing dan plot inventarisasi hutan (lihat Gambar 18). Accuracy assessment 
yang digunakan dalam penilaian ini adalah overall accuracy dan kappa accuracy14. Nilai overall 

 
14 Cohen, J. 1960. A Coefficient of Agreement for Nominal Scales. Educational and Psychological Measurement. Vol. 20 (1): 

pp. 37–46. 



 

Laporan Penilaian HCSA PT Prasetia Utama  40 

accuracy yang harus dipenuhi adalah 80% untuk tutupan lahan final15. Re-klasifikasi tutupan lahan 
dilakukan apabila nilai overall accuracy kurang dari batas yang telah ditetapkan. 

Accuracy assessment dilakukan hanya pada tutupan lahan final, sedangkan accuracy assessment untuk 
tutupan lahan awal tidak dilakukan. Hal ini dikarenakan training sample untuk penentuan tutupan 
lahan awal bersumber dari titik imajiner, sehingga hasil tutupan lahan awal akan sama dengan titik 
imajiner dari citra Rapideye Ortho Tile. Dengan kata lain, nilai overall accuracy tutupan lahan awal akan 
mencapai 100%. 

Berdasarkan hasil accuracy assessment, didapatkan overall accuracy sebesar 89,77% dan kappa 
accuracy sebesar 87,39% (Tabel 15). Nilai tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan 
dalam HCSA Toolkit yaitu lebih dari 80% (untuk tutupan lahan final) serta nilai kappa accuracy berada 
pada kategori almost perfect opportunity16. Tutupan lahan final selanjutnya digunakan untuk 
mengkategorikan klasifikasi tutupan lahan HCS (lihat Tabel 13). 
 

Tabel 15. Penilaian akurasi tutupan lahan final di wilayah kajian 

Tutupan 
Lahan 

Verifikasi 
Total  User 

Accuracy 
UA (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8  

H
as

il 
In

te
rp

re
ta

si
 C

it
ra

 S
at

el
it

 1 38 -  -  -  -  -  -  -  38           1,00  100,00  

2 -  105 -  -  -  -  -  -  105           1,00    100,00  

3 -  2 124 4 -  1  -  -  131           0,95  94,66  

4 -  -  -  4 -  -  -  -  4           1,00  100,00  

5 -  -  -  -  66 1  -  -  67           0,99  98,51  

6 -  -  -  -  2 34 35 -  71           0,48  47,89  

7 -  -  -  -  -  -  -  -  0                 -  -  

8 -  -  -  -  -  -  -  24 24           1,00  100,00  

Total 38 107 124 8 68 36 35 24 440    
              
Produser 
Accuracy 

1,00 0,98 1,00 0,50 0,97 0,94 0,00 1,00 
  

OA (%) 89,77 

PA (%) 100,00 98,13 100,00 50,00 97,06 94,44 0,00 100,00   Kappa (%) 87,39 

Keterangan:  1 = Hutan sekunder (kerapatan rendah-sedang); 2 = Belukar; 3 = Semak belukar; 4 = Karet; 5 = Kelapa sawit;  

 6 = Semak; 7 = Ladang; 8 = Lahan terbuka 

 
 

 
15 The HCS Approach Toolkit Module 4, Page 15-16 

16 Cohen, J. 1968. Weighted Kappa: Nominal Scale Agreement with Provision for Scaled Disagreement or Partial Credit. 
Psychological Bulletin Vol. 70: pp. 213-20. 
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7. Inventarisasi Hutan 
 

 

7.1.  Desain dan Jumlah Pengambilan Sampel Inventarisasi Hutan 
 
Jumlah plot invetarisasi hutan/vegetasi untuk pengukuran karbon ditentukan menggunakan metode 
rancangan percobaan dengan melihat variabel standar deviasi dan kisaran nilai karbon pada setiap tipe 
tutupan lahan di areal kajian (Persamaan 1). Tutupan lahan yang teridentifikasi dan sebagai lokasi plot 
invetarisasi hutan yaitu hutan lahan rendah sekunder kerapatan rendah-sedang, belukar, dan semak 
belukar. Nilai standar deviasi dan kisaran nilai karbon tutupan lahan tersebut tersaji pada Tabel 16.  

 

𝑁 =
𝑡2 𝑥 𝑠2

𝐸2   (Persamaan 1) 

 

Keterangan: 

N  = jumlah sampel  

t = nilai t dari tabel uji t Student untuk selang kepercayaan 90%  

s = standar deviasi yang diduga berdasarkan data set yang ada dari tipe hutan yang serupa.  

E  = standar error sebagai persentase dugaan nilai rata-rata 

 

Tabel 16. Rancangan jumlah plot inventarisasi hutan/vegetasi di wilayah kajian 

Klasifikasi Tutupan 

Lahan SNI 

Klasifikasi 
Tutupan Lahan 

HCS 
Nilai t* 

Standar 
Deviasi 

(ton-C/ha)* 

Rata-rata 

(ton-C/ha)* 

Kisaran Cadangan 
Karbon AGB  
(ton-C/ha)** 

Jumlah 
Plot 

Hutan lahan rendah 
sekunder kerapatan 

rendah-sedang 

Hutan kerapatan 
rendah-sedang 

1,66 44,75 120 >75 38 

Belukar 
Hutan regenerasi 
muda 

1,66 31,63 70 15-35 56 

Semak belukar Belukar 1,66 12,77 25 0-15 88 

Total 182 

Keterangan: *Clarification on HCV-HCSA Manual Requirements (Advice Note 3 HCV-HCSA Assessment) 

                      ** The HCS Approach Toolkit, Module 4, Page 23 

 

Distribusi plot invetarisasi hutan/vegetasi ditempatkan secara acak dan sistematis17. Kombinasi 
penempatan plot bertujuan untuk meningkatkan keakuratan data serta memastikan penyebaran plot 
di seluruh area kajian dapat terpenuhi. Penempatan plot secara acak merupakan pendekatan yang 
lebih menyeluruh dan kuat secara statistik. Sedangkan penempatan plot secara sistematis digunakan 
untuk memaksimalkan jumlah plot yang diukur. Plot secara acak ditempatkan pada area dengan 
ukuran (polygon) yang relatif kecil, dan plot secara sistematis ditempatkan pada area dengan ukuran 
(polygon) yang relatif besar dengan menggunakan jalur transek dengan jarak teratur. Distribusi plot 
inventarisasi hutan/vegetasi di wilayah kajian tersaji pada Gambar 18. 

Penempatan plot secara sistematis dilakukan dengan mempertimbangkan aksesibilitas (melalui jalan 
atau sungai), sebaran titik di dalam batas wilayah kajian, serta keterwakilan titik berdasarkan tipe 
tutupan lahan awal. Untuk menghindari bias, misalnya pengaruh efek tepi (edge effect), maka 
pengambilan plot dilakukan minimal 100 m dari jalan atau dari batas poligon. 
 
 

 
17  HCS Approach Toolkit Version 2 May 2017 (HCSA Steering Group, 2017) 
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Gambar 18. Distribusi plot inventarisasi hutan di wilayah kajian 

 
 

7.2.  Metode Pengambilan Sampel di Lapangan 
 

Pengumpulan data invetarisasi vegetasi/hutan dilakukan dengan menggunakan plot lingkaran 

(Gambar 19) dan sampel yang diambil hanya biomassa atas permukaan/ above ground biomass (AGB). 

Desain plot lingkaran berukuran 500 m2 dengan sub-plot berukuran 100 m2. Sub plot digunakan untuk 

mengukur pohon yang dikelompokkan berdasarkan kelas diameternya (Tabel 17). Pada setiap plot dan 

sub-plot dilakukan pengukuran variabel biomassa seperti diameter setinggi dada (DBH), tinggi pohon, 

nama jenis vegetasi, dan persentase tutupan tajuk.  

 

 
Gambar 19. Bentuk dan ukuran plot dan sub plot 
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Tabel 17. Ukuran Plot dan sub-plot pengambilan sampel karbon 

Plot Lingkaran Radius Plot (m) Luas Plot (m2) Obyek vegetasi/DBH pohon yang diukur (cm) 

Sub Plot 5,64 100 Tingkat pancang dan tiang dengan ukuran DBH 5-14,9 cm 

Plot Besar 12,61 500 Tingkat Tiang dan Pohon dengan ukuran DBH >15 cm 

 

 

7.3.  Metode Perhitungan Karbon 
 

Variabel diameter setinggi dada (DBH), tinggi pohon dan nama jenis vegetasi selanjunya dianalisis 

untuk menduga nilai cadangan karbon. Pendugaan nilai cadangan karbon didapatkan dengan 

pendekatan persamaan alometrik untuk menduga biomassa. Persamaan alometrik yang digunakan 

adalah alometrik umum hutan sekunder (Adinugroho, 2009)18 dengan parameter nilai DBH 

(Persamaan 2). Selanjutnya nilai biomassa yang didapatkan dari persamaan alometrik diturunkan 

menggunakan koefisien 0,47 (HCSA Toolkit Versi 2, 2017) untuk mendapatkan nilai cadangan karbon. 

Setelah perhitungan nilai cadangan kabon setiap individu didapatkan, selanjutnya menduga nilai 

cadangan karbon dalam satuan hektar dengan menggunakan Persamaan 3.  
 

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (𝑘𝑔) = 0.19999 ∗ 𝐷𝐵𝐻2.14 (Persamaan 2) 

K𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑡𝑜𝑛/ℎ𝑎) =
𝛴([𝐶𝑎𝑑𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑛])

𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑙𝑜𝑡 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 ℎ𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟
 (Persamaan 3) 

 

Data plot inventarisasi hutan dianalisis kembali untuk melihat struktur dan komposisi vegetasi serta 

estimasi batang per hektar. Analisis struktur dan komposisi menggunakan Indeks Nilai Penting (INP) 

yang dapat menggambarkan dominasi suatu spesies tumbuhan dalam komunitas (Soegianto, 1994 

dalam Indirayanto, 2006). Untuk menghitung INP, digunakan persamaan-persamaan sebagai berikut:  

 

𝐾𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 (𝐾)  =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑒𝑠

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑒𝑡𝑎𝑘
 𝑥 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢/ℎ𝑎 (Persamaan 4) 

𝐾𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 (𝐾𝑅) =
𝐾𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑒𝑠

𝐾𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑒𝑠
 𝑥 100% (Persamaan 5) 

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 (𝐹) =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑡𝑎𝑘 𝑑𝑖𝑗𝑢𝑚𝑝𝑎𝑖 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑒𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑒𝑡𝑎𝑘
 (Persamaan 6) 

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 (𝐹𝑅) =
𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑒𝑠

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑒𝑠
 𝑥 100% (Persamaan 7) 

𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖 (𝐷) =
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑒𝑠

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑒𝑡𝑎𝑘
 (Persamaan 8) 

𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 (𝐷𝑅) =
𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑒𝑠

𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑒𝑠
 𝑥 100% (Persamaan 9) 

Indeks Nilai Penting (INP) = KR + FR + DR (Persamaan 10) 

 

Selanjutnya, setiap plot dianalisis untuk mendapatkan estimasi batang per hektar dan kerapatan tajuk. 

Analisis ini digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam klasifikasi tutupan lahan HCS. Jumlah 

rata-rata batang per hektar dihitung dari ukuran plot dengan menggunakan Persamaan 11. Sedangkan 

kerapatan tajuk dihitung saat di lapangan dengan indikator persentasi intersepsi cahaya oleh tajuk 

vegetasi yang diklasifikasikan berdasarkan empat kelas kerapatan seperti yang tersaji pada Tabel 18.  

 
18  Pedoman penggunaan model alometrik untuk pendugaan biomassa dan stok karbon hutan Indonesia (Peraturan Kepala Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kehutanan No.P.01/VIII-PDKR/2012 
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𝐵𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑙𝑜𝑡

𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑙𝑜𝑡 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 ℎ𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟
                                (Persamaan 11) 

 

Tabel 18. Klasifikasi kelas kerapatan tajuk 

Kerapatan Intersepsi cahaya 

Lahan kosong 0-10% 

Rendah 10-25% 

Sedang 25-50% 

Tinggi >50% 

 
 

7.4.  Deskripsi Tutupan HCS 
 

Tabel 19. Deskripsi dan rata-rata nilai karbon pada setiap tutupan lahan HCS 

Tutupan lahan 

SNI*) 

Tutupan 

lahan HCS 

Rata-rata nilai 

karbon (tC/ha) 

Deskripsi tutupan lahan HCS (spesies pionir, regenerasi 

primer), diameter distribution dan kondisi ekologis 

Hutan lahan 

rendah 

sekunder 

kerapatan 

rendah-sedang 

Hutan 

kerapatan 

rendah-

sedang  

(HKR-HKS) 

97,0 Hutan kerapatan rendah-sedang ditemukan dibagian utara areal 

kajian yaitu di sekitar aliran Sungai Batu Brang dan Sungai Jalin. 

Data inventarisasi menunjukan jumlah spesies yang dijumpai 

sebanyak 107 spesies yang terdiri dari 28 famili. 

Hutan kerapatan rendah-sedang pada tahun 1969 pernah 

mengalami pengambilan hasil hutan berupa kayu yang dilakukan 

perusahaan HPH PT Lembang Ganesa, sehingga terjadi suksesi 

secara maksimal yang membuat hutan yang berada di areal kajian 

saat ini berupa hutan alam dengan tutupan tajuk rendah-sedang. 

Area ini merupakan hutan yang tersisa pasca kebakaran lahan tahun 

1997/1998. Keberadaan pohon dengan diameter >30cm masih 

dijumpai di area ini. Berdasarkan distribusi diameter yang dihitung, 

18% terdiri dari pancang (DBH<10cm), 28% terdiri dari tiang (DBH 

10-<20cm), 18% terdiri dari pohon (DBH 20-<30cm) dan 36% terdiri 

dari pohon besar (DBH ≥30cm). 

Plot inventarisasi hutan menemukan spesies meranti (Shorea sp.) 

dan kapur (Dryobalanops lanceolata). Selain itu ditemukan juga 

spesies keruing (Dipterocarpus sp.) dan bengkirai (Shorea laevis). 

Belukar Hutan 

regenerasi 

muda (HRM) 

51,8 Hutan regenerasi muda memiliki struktur vegetasi yang lengkap 

mulai dari semai, pancang, tiang, pohon dan pohon besar. Area ini 

merupakan area yang terbakar pada tahun 1997/1998 dan 

mengalami suksesi alami pasca kebakaran tersebut. 

Data inventarisasi menunjukan jumlah spesies yang dijumpai 

sebanyak 89 spesies yang terdiri dari 32 famili. Keberadaan pohon 

dengan diameter >30cm masih dijumpai di tutupan hutan regenerasi 

muda. Berdasarkan distribusi diameter yang dihitung, 20% terdiri 

dari pancang (DBH<10cm), 37% terdiri dari tiang (DBH 10-<20cm), 

23% terdiri dari pohon (DBH 20-<30cm) dan 20% terdiri dari pohon 

besar (DBH ≥30cm). 

Hasil plot inventarisasi hutan menjumpai jenis-jenis meranti (Shorea 

sp.), kapur (Dryobalanops lanceolata) dan kayu arang (Diospyros 

polisanthera). Selain itu, ditemukan juga spesies keruing 

(Dipterocarpus sp.) dan mahang (Macaranga sp.). Spesies mahang 

merupakan spesies pionir pada area terbuka yang menghuni 

ekosistem dataran rendah pada awal suksesi dan sebagai indikator 

suatu wilayah pernah mengalami gangguan (alami ataupun buatan). 
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Tutupan lahan 

SNI*) 

Tutupan 

lahan HCS 

Rata-rata nilai 

karbon (tC/ha) 

Deskripsi tutupan lahan HCS (spesies pionir, regenerasi 

primer), diameter distribution dan kondisi ekologis 

Semak belukar Belukar 23,1 Vegetasi belukar merupakan ekosistem yang sedang mengalami 

proses suksesi yang ditandai dengan tumbuhan mulai dari jenis 

pionir hingga jenis suksesi lanjutan. 

Tutupan HCS belukar merupakan tutupan lahan yang mendominasi 

di areal kajian HGU PT PU, yang paling luas terletak di antara Sungai 

Jalin Tutung dan Sungai Sengen. 

Jumlah spesies yang dijumpai pada tutupan lahan ini adalah 68 

spesies yang terdiri dari 26 famili. Berdasarkan distribusi diameter 

yang dihitung, 37% terdiri dari pancang (DBH<10cm), 39% terdiri 

dari tiang (DBH 10-<20cm) dan 24% pohon (DBH 20-<30cm). 

Spesies vegetasi dominan yang dijumpai seperti laban (Vitex 

pubescens), terap (Artocarpus sp.), kayu ara (Ficus sp.) dan mahang 

(Macaranga sp.). 

Semak Lahan terbuka 8,3 Lahan terbuka yang berada di areal kajian PT PU terdiri dari semak 

bekas ladang masyarakat dengan tutupan lahan yang 

menggambarkan proses awal suksesi dengan ciri didominasi oleh 

tumbuhan pionir dan tanaman bekas ladang. Selain itu, ditemukan 

juga tutupan lainnya seperti ladang, kebun sawit, dan kebun karet 

yang tersebar sporadik, terutama di sekitar jalan utama yang 

menghubungkan Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan 

Tabang, serta di sepanjang Sungai Ritan dan Sungai Sengen. 

Jumlah spesies yang dijumpai pada vegetasi lahan terbuka yang 

diantaranya berupa bekas ladang adalah 11 spesies yang terdiri dari 

11 famili. Berdasarkan distribusi diameter yang dihitung, didominasi 

tingkat pancang (DBH<10cm) sebesar 81%, kemudian tiang (DBH 

10-<20cm) sebesar 14%, pohon (DBH 20-<30cm) sebesar 4% dan 

pohon besar (DBH ≥30cm) sebesar 1%. 

Spesies vegetasi dominan yang dijumpai yaitu dari jenis 

kalibato/karun (Trema tomentosa) dan mahang (Macaranga sp.). 
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7.5.  Dokumentasi Foto Tutupan HCS 

 

Hutan Kerapatan Rendah-Sedang (HKR-HKS) 

 

Utara 

 

Selatan 

 

Barat 

 

Timur 

Kode GPS: 039F_RDRM 

X = 116,03566 E 
Y = 0,51947 N 

 

 

Kanopi 
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Hutan Regenerasi Muda 

 

Utara 

 

Selatan 

 

Barat 

 

Timur 

Kode GPS: 077F_RDRM 

X = 116,00084 E 
Y = 0,47715 N 

 

 

 

Kanopi 

 
 
 



 

Laporan Penilaian HCSA PT Prasetia Utama  48 

Belukar 

 

Utara 

 

Selatan 

 

Barat 

 

Timur 

Kode GPS: 083F_RDRM 

X = 116,00371 E 
Y = 0,48039 N 

 

 

 

Kanopi 
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Lahan Terbuka 

 

Utara 

 

Selatan 

 

Barat 

 

Timur 

Kode GPS: 032FRDRM 

X = 116,00105 E 
Y = 0,51702 N 

 

 

 

Kanopi 
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7.6.  Metode Analisis Statistik  
 

Persamaan alometrik yang digunakan untuk menghitung biomassa merujuk pada buku “Monograf 
Alometrik untuk Pendugaan Biomassa Pohon pada Berbagai Tipe Ekosistem Hutan di Indonesia” yang 
dipublikasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Kementerian Kehutanan.  

Analisis statistik yang digunakan dalam estimasi cadangan karbon di areal kajian yaitu Annova test dan 
Scheffe test. Annova test (Analysis of variance) adalah analisis statistik (variansi) untuk menguji 
signifikansi perbedaan seluruh tutupan lahan dengan parameter nilai karbon. Selang kepercayaan yang 
digunakan adalah 90%. Hasil akhir dari annova test adalah nilai F hitung dan F tabel. Jika nilai F hitung 
lebih dari F tabel, maka dapat disimpulkan antar tutupan lahan mempunyai perbedaan yang signifikan. 
Begitu sebaliknya, apabila nilai F hitung kurang dari F tabel, maka dapat disimpulkan antartutupan 
lahan tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. 

Scheffe test adalah kelanjutan dari Analisis of Variance (Annova test). Scheffe test dapat dilakukan 
apabila hasil hipotesis annova menyatakan antar tutupan lahan mempunyai perbedaan yang 
signifikan. Scheffe test digunakan untuk menguji dan mengetahui signifikansi perbedaan antar tutupan 
lahan dilihat dari parameter nilai rata-rata karbon.  
 

7.7.  Ikhtisar Analisis Statistik Cadangan Karbon 
 

Tabel 20. Ringkasan analisis cadangan karbon berdasarkan tutupan HCS 

Tutupan lahan HCS 
Luas 
(ha) 

Jumlah 
Plot 

Rata-rata 
Cadangan 

Karbon 
(ton-C/ha) 

Standard 
error of the 

mean 

Confidence 
limits (90%) 

Cadangan 
Karbon Total 
(kilo ton-C) 

          Lower Upper  

Hutan Kerapatan 
Rendah-Sedang 

658,2 34 97,0 2,6 92,5 101,4 63,8 

Hutan Regenerasi 
Muda 

1.867,1 94 51,8 1,6 49,2 54,4 96,7 

Belukar 5.221,3 68 23,1 1,9 20,0 26,2 120,7 

 

7.8.  Hasil Inventarisasi Hutan 
 

Rancangan jumlah titik plot mencakup 182 plot, terdiri dari 38 plot pada hutan kerapatan (rendah-
sedang), 56 plot hutan regenerasi muda, dan 88 plot belukar. Adapun realisasi plot berjumlah 216 titik 
yang terdiri dari 34 plot pada hutan kerapatan (rendah-sedang), 94 plot hutan regenerasi muda, 68 
plot belukar, serta 20 plot (tambahan) pada lahan terbuka. Secara keseluruhan, total realisasi plot 
inventarisasi hutan/vegetasi sudah melebihi rancangan awal. Namun demikian, ada perbedaan antara 
realisasi dengan rancangan awal pada setiap tutupan HCS. Hal ini terkait dengan perubahan identifikasi 
tutupan lahan awal dan final (lihat Bab 6). Di beberapa lokasi sebelumnya dirancang untuk plot tutupan 
belukar, tetapi secara kriteria tutupan HCS termasuk hutan regenerasi muda, sehingga dilakukan revisi 
tutupan lahan. Ada juga lokasi yang sebelumnya dirancang untuk plot tutupan belukar tetapi ternyata 
merupakan kebun karet atau termasuk dalam kategori lahan terbuka pada klasifikasi HCS. Ringkasan 
hasil inventarisasi hutan per kelas DBH ditunjukkan pada Tabel 21. 

Analisis statistik (annova test dan scheffe test) dilakukan pada 196 plot inventarisasi hutan/vegetasi, 
tidak termasuk 20 plot semak/lahan terbuka. Analisis yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui 
tingkat signifikansi perbedaan antara nilai karbon di setiap tutupan HCS. Nilai cadangan karbon masing-
masing tutupan lahan HCS dikatakan signifikan apabila nilai P < α pada Anova test dan nilai selisih rata-
rata antar kelas tutupan lahan (Absolute values) ≥ nilai scheffe. Hasil dari Annova test dan scheffe test 
tersaji pada Tabel 22 dan Tabel 23.  
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Tabel 21. Ringkasan jumlah batang dan nilai karbon per kelas DBH pada setiap tutupan HCS 

Tutupan Lahan 
Jumlah 

plot 

stem/ha Nilai karbon (tC/ha) 

Total 
A  

(5-15) 
B  

(15-30) 
C  

(30-50) 
D 

(>50) 
Total 

A  
(5-15) 

B  
(15-30) 

C  
(30-50) 

D 
(>50) 

Hutan Kerapatan Sedang 16 875,3 552,5 142,5 116,3 64,0 120,7 7,3 10,1 26,0 77,3 

Hutan Kerapatan Rendah 18 1.015,4 712,2 160,0 96,5 46,7 82,0 8,9 10,9 23,1 39,1 

Hutan Regenerasi Muda 94 1.080,6 749,8 223,2 75,9 31,7 63,1 10,2 14,8 16,8 21,3 

Belukar 68 1.187,4 1.010,9 176,5 -  -  23,1 11,1 12,0 -  -  

Lahan Terbuka 20 1.100,0 1.060,0 40,0 -  -  9,8 7,4 2,5  - -  

Keterangan: A, B, C, D = kelas DBH dalam cm 

 

Tabel 22. Hasil annova test 

Sumber SS df MS F P-value F_90% CL Signifikansi 

Between Groups 124.493,7   2,0  62.246,9   262,6  8,5 x 10-56  2,3  Signifikan 

Error  45.748,7  193,0   237,0   - - - 

Total 170.242,4   195,0   873,0   - - - 

 

Tabel 23. Hasil scheffe test 

Variabel N SS Avg 

Hutan Kerapatan Rendah-Sedang (HKR-HKS) 34 31.925,6 97,0 

Hutan Regenerasi Muda (HRM) 94 12.214,0 51,8 

Belukar (B) 68 1.650,2 23,1 

SSE 45.789,9  
MSE 237,3  

p 0,1  
k-1 3,0  

N 196,0  
F 2,3  

Pair Wise Difference (Absolute values) 

Tutupan lahan HCS HKR-HKS HRM B 

HKR-HKS - 45,18 73,86 

HRM - - 28.68 

B - - - 

Scheffe Comparison Values 

Tutupan lahan HCS HKR-HKS HRM B 

HKR-HKS - 6,7 7.0 

HRM - -  5,3 

B - - - 

Significant Differences 

Tutupan lahan HCS HKR-HKS HRM B 

HKR-HKS - Signifikan Signifikan 

HRM -   Signifikan 

B - - - 

 
Estimasi cadangan karbon pada tingkat plot menunjukkan bahwa masing-masing tutupan lahan HCS 
(hutan kerapatan rendah-sedang, hutan regenerasi muda, dan belukar) memiliki perbedaan yang 
signifikan. Hasil tutupan lahan HCS dan data plot inventarisasi hutan/vegetasi sudah terpenuhi dan 
dapat dilanjutkan ke tahap Patch Analysis Decision Tree. 
 



 

Laporan Penilaian HCSA PT Prasetia Utama  52 

8. Patch Analysis 
 

 

8.1.  Hasil Decision Tree dan Draft ICLUP Awal 
 

Tahap 1: Identifikasi dan overlay potensi area konservasi 

Tahap pertama decision tree yaitu melakukan overlay antara tutupan (patch) HCS dengan area-area 
penting, yaitu area yang bernilai HCV. Adapun lahan masyarakat dan lahan gambut tidak terdapat di 
dalam maupun di sekitar wilayah kajian (Gambar 20). Tutupan HCS yang teridentifikasi yaitu Hutan 
Kerapatan Rendah-Sedang dan Hutan Regenerasi Muda dengan total luas 2.525,2 ha yang 1.010,8 ha 
di antaranya tumpang-tindih (overlap) dengan area HCV (Tabel 24). 
 

Tabel 24. Potensi area konservasi di areal HGU PT PU 

No Deskripsi Luas (ha) 

1 Areal kajian 9.097,4 

2 Lahan masyarakat -  

3 Area HCV* 2.006,2 

4 Lahan gambut - 

5 Tutupan HCS** 2.525,2 

Keterangan: * Total luas area HCV/HCVMA 
                      ** Terdapat patch HCS tumpang tindih dengan area HCV/HCVMA seluas 1.010,8 ha 

 

 
Gambar 20. Peta potensi area konservasi di wilayah kajian dan sekitarnya 
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Tahap 2: Penggabungan tutupan lahan HCS 

Analisis pada tahap kedua menghasilkan 118 patch yang terdiri 87 patch di dalam wilayah kajian atau 
di areal HGU PT PU, 14 patch di lanskap kajian atau di AOI, serta 17 patch di dalam HGU yang 
tersambung hingga ke AOI (Gambar 21). 
 

 
Gambar 21. Peta patch HCS di wilayah kajian dan sekitarnya 

 
Tahap 3: Penggabungan tutupan lahan HCS 

Inti patch (core area) merupakan area yang tidak terkena efek tepi (edge effect), seperti pengaruh 
perubahan iklim mikro, gangguan angin, atau gangguan manusia19. Luas inti patch HCS bergantung 
dari bentuk patch itu sendiri; semakin kompak dan utuh, luas inti patch cenderung semakin besar. 
Jarak yang digunakan untuk menentukan efek tepi adalah -100 m dari tepi patch HCS. Selanjutnya, luas 
inti patch dihitung dan dikelompokkan menurut prioritas yaitu High Priority Patch (HPP; luas inti >100 
ha), Medium Priority Patch (MPP; luas inti 10-100 ha), dan Low Priority Patch (LPP; luas inti <10 ha). 

Hasil analisis patch HCS terhadap luas inti patch menunjukkan bahwa di wilayah kajian dan sekitarnya 
terdapat 4 HPP, 14 MPP, 24 LPP, dan 76 LPP tanpa inti (Gambar 22). Area HPP (#35, #66, #102, dan 
#114) pada tahap ini ditetapkan menjadi area konservasi HCS, sedangkan sisa patch yang lain akan 
dianalisis pada tahap-tahap berikutnya. 
 
Tahap 4 dan 5: Analisis konektivitas patch dengan HPP dan HCV 

Analisis konektivitas dilakukan atas patch dengan luas inti < 100 ha (MPP, LPP, dan LPP tanpa inti) 
terhadap area HPP serta area HCV. Jarak yang digunakan sebagai acuan konektivitas adalah 200 m dari 
tepi area HPP dan HCV. Jika patch berada pada radius 200 m dari area HPP atau HCV, maka patch 
tersebut dikategorikan sebagai indikatif area konservasi HCS. Pada tahap ini, diketahui bahwa 29 patch 
terhubung dengan area HPP dan 64 patch terhubung dengan HCV (Gambar 23), termasuk seluruh area 
MPP. Terhadap patch LPP yang tidak memiliki konektivitas akan dianalisis pada tahap selanjutnya. 

 
19 HCS Approach Toolkit Version 2 Module 5 (HCSA Steering Group, 2017) 
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Gambar 22. Peta kelas prioritas patch HCS di wilayah kajian dan sekitarnya 

 

 
Gambar 23. Peta konektivitas patch HCS 
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Tahap 6 dan 7: Pemisahan MPP-LPP dan Penilaian Risiko 

Penilaian risiko tidak dilakukan karena seluruh area MPP telah teridentifikasi sebagai indikatif 
konservasi. Sementara area-area LPP yang tidak terhubung dengan area konservasi HCS akan dianalisis 
dengan mempertimbangkan lanskap tutupan hutan. Jika lanskap tutupan lahan hutan rendah (<30%) 
maka patch prioritas rendah tersebut akan dipertimbangkan menjadi indikatif area konservasi HCS, 
namun jika lanskap tutupan lahan hutan tinggi (30-80%) maka patch tersebut akan dipertimbangkan 
menjadi area potensi pengembangan (lihat tahap 12).  
 
Tahap 8: Tutupan HCS (LDF, MDF, dan HDF) pada MPP yang berisiko tinggi 

Oleh karena seluruh area MPP telah teridentifikasi sebagai indikatif konservasi pada tahap 
sebelumnya, maka analisis pada tahap ini tidak dilakukan. 
 
Tahap 9 dan 10: Pre-Rapid Biodiversity Assessment dan Rapid Biodiversity Assessment 

Seluruh area MPP telah teridentifikasi sebagai area indikatif konservasi, sehingga analisis tahap ini 
pada area MPP tidak dilakukan. Adapun tutupan hutan pada tingkat lanskap tergolong sedang-tinggi 
(>30%, lihat Gambar 25), sehingga area LPP (dengan dan tanpa inti) akan dipertimbangkan dalam 
proses tukar-menukar (“give and take”) pada tahap 13 untuk mencapai tujuan viabilitas dan optimisasi. 

 
Tahap 11: Penggabungan area indikasi konservasi HCS dengan area HCV, lahan gambut dan kawasan 
konservasi 

Pada tahap ini, area yang terindikasi bernilai konservasi HCS mencakup 2.460 ha dengan 1.010,8 ha di 
antaranya merupakan area HCV (Gambar 24). Selain itu, terdapat 995,4 ha area HCV di luar patch 
konservasi HCS sehingga hasil penggabungan area konsevasi HCS dengan area HCV pada tahap ini 
adalah 3.455,4 ha. Adapun lahan gambut dan kawasan konservasi tidak ada, baik di dalam wilayah 
kajian maupun di lanskap (AOI). 
 

 
Gambar 24. Peta penggabungan area indikatif konservasi HCS dan area HCV 
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Tahap 12: Analisis konektivitas pada tingkat lanskap dan koridor 

Lanskap hutan di sekitar wilayah kajian banyak terdapat di sebelah barat areal HGU. Tutupan hutan itu 
terhubung dengan kawasan bernilai konservasi, seperti Key Biodiversity Area, Important Bird Area, dan 
the Heart of Borneo. Jarak lurus wilayah kajian dengan area-area penting tersebut adalah 12 km 
(Gambar 25). Sementara di sebelah timur areal HGU terdapat Sungai Belayan dengan lebar 80-120 m 
yang menjadi pembatas alami. Keberadaan Sungai Belayan menyebabkan tidak ada keterhubungan 
antara tutupan hutan di sebelah timur Sungai Belayan dengan hutan di dalam wilayah kajian ataupun 
dengan kawasan bernilai konservasi penting di sebelah barat areal HGU. Dengan kata lain, di wilayah 
ini tidak ada konektivitas antarlanskap hutan (Gambar 26). Meski begitu, patch hutan di dalam areal 
HGU dapat berpotensi menjadi koridor (utara-selatan). Jalur koridor tersebut menghubungkan hutan 
di bagian barat dengan hutan di sempadan Sungai Belayan di batas timur HGU, serta dengan sempadan 
Sungai Ritan di batas selatan HGU. 
 

 
Gambar 25. Peta potensi konektivitas tutupan hutan di sekitar wilayah kajian 
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Gambar 26. Peta potensi konektivitas antarlanskap 

 
Tahap 13: Proses “give and take” dan area konservasi yang diajukan, penggunaan lahan masyarakat 
dan rencana pengembangan 

Seluruh patch yang bernilai konservasi HCS serta seluruh area HCV telah ditetapkan sebagai area 
indikatif konservasi pada tahap-tahap sebelumnya. Namun demikian, terdapat beberapa celah kosong 
sehingga berpotensi menyulitkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan area konservasi. Oleh karena 
itu, pada tahap ini dilakukan analisis “give and take” sehingga dihasilkan area yang utuh untuk 
diusulkan menjadi area konservasi.  

Penentuan dan pertimbangan area konservasi yang diajukan adalah sebagai berikut: (i) dapat 
meningkatkan bentuk, ukuran dan kawasan inti area konservasi, (ii) meminimalisir risiko dan ancaman 
terhadap area konservasi, (iii) menjadikan area sebagai habitat/kantong satwa, dan (iv) meningkatkan 
dan mengoptimalkan perlindungan, pemantauan, dan pengelolaan area konservasi. Berdasarkan 
pertimbangan tersebut, terdapat 333,1 ha area “give” dan 295,4 ha area “take”. Dengan demikian, 
total luas yang diusulkan menjadi area konservasi adalah 3.493,1 ha (Gambar 27). 
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Gambar 27. Peta hasil analisis “give and take” 

 

Tabel 25. Perhitungan Patch Analysis dan deskripsi hasil Decision Tree 

ID Patch 
Luas Patch (ha) 

Luas Inti (ha) Prioritas Patch Deskripsi dari Hasil Decision Tree 
AOI HGU Total 

1 - 6,7 6,7 - LPP_NoCore Take 

2 - 19,1 19,1 
2,3 

LPP Indikatif Konservasi 

2 - 0,8 0,8 LPP Take 

3 - 10,0 10,0 - LPP_NoCore Take 

4 - 1,5 1,5 - LPP_NoCore Take 

5 - 2,8 2,8 - LPP_NoCore Indikatif Pengembangan 

6 3,7 5,0 8,7 0,02 LPP Indikatif Pengembangan 

7 - 3,5 3,5 - LPP_NoCore Indikatif Pengembangan 

8 - 3,4 3,4 - LPP_NoCore Indikatif Pengembangan 

9 - 0,0003 0,0003 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

10 - 0,4 0,4 - LPP_NoCore Take 

11 68,5 - 68,5 24,1 LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

12 - 0,6 0,6 - LPP_NoCore Indikatif Pengembangan 

13 - 0,8 0,8 - LPP_NoCore Take 

14 - 93,2 93,2 
35,9 

MPP Indikatif Konservasi 

14 - 23,5 23,5 MPP Take 

15 - 1,9 1,9 - LPP_NoCore Indikatif Pengembangan 

16 2,8 - 2,8 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

17 - 7,2 7,2 - LPP_NoCore Take 

18 1,2 6,5 7,7 - LPP_NoCore Take 

19 - 0,9 0,9 - LPP_NoCore Take 

20 1,2 - 1,2 - LPP_NoCore Take 

21 4,7 - 4,7 0,01 LPP Take 
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ID Patch 
Luas Patch (ha) 

Luas Inti (ha) Prioritas Patch Deskripsi dari Hasil Decision Tree 
AOI HGU Total 

22 - 2,8 2,8 - LPP_NoCore Indikatif Pengembangan 

23 2,7 1,9 4,7 - LPP_NoCore Indikatif Pengembangan 

24 - 1,6 1,6 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

25 - 19,6 19,6 
1,2 

LPP Indikatif Konservasi 

25 - 3,2 3,2 LPP Take 

26 - 1,0 1,0 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

27 - 2,0 2,0 - LPP_NoCore Take 

28 - 2,4 2,4 - LPP_NoCore Take 

29 - 1,2 1,2 
0,1 

LPP Indikatif Konservasi 

29 7,1 17,9 25,0 LPP Take 

30 - 0,6 0,6 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

31 - 0,5 0,5 - LPP_NoCore Take 

32 - 3,9 3,9 - LPP_NoCore Take 

33 - 1,9 1,9 - LPP_NoCore Take 

34 - 0,7 0,7 - LPP_NoCore Take 

35 - 427,2 427,2 
191,2 

HPP Indikatif Konservasi 

35 - 16,9 16,9 HPP Take 

36 - 3,0 3,0 - LPP_NoCore Indikatif Pengembangan 

37 1,6 24,3 25,9 
2,3 

LPP Indikatif Konservasi 

37 - 0,7 0,7 LPP Take 

38 58,2 5,4 63,6 
18,9 

MPP Indikatif Konservasi 

38 - 1,4 1,4 MPP Take 

39 - 3,1 3,1 - LPP_NoCore Take 

40 - 0,8 0,8 - LPP_NoCore Indikatif Pengembangan 

41 - 15,5 15,5 
1,2 

LPP Indikatif Konservasi 

41 - 3,7 3,7 LPP Take 

42 - 1,1 1,1 - LPP_NoCore Indikatif Pengembangan 

43 - 11,2 11,2 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

43 - 2,7 2,7 - LPP_NoCore Take 

44 - 0,0 0,0 
1,3 

LPP Indikatif Konservasi 

44 - 24,3 24,3 LPP Take 

45 3,4 6,7 10,2 - LPP_NoCore Indikatif Pengembangan 

46 - 27,5 27,5 
0,1 

LPP Indikatif Konservasi 

46 - 10,6 10,6 LPP Take 

47 5,8 88,5 94,3 22,2 MPP Indikatif Konservasi 

48 - 6,5 6,5 - LPP_NoCore Take 

49 - 20,6 20,6 
0,1 

LPP Indikatif Konservasi 

49 - 2,4 2,4 LPP Take 

50 28,5 16,1 44,6 
14,2 

MPP Indikatif Konservasi 

50 - 8,3 8,3 MPP Take 

51 - 0,5 0,5 - LPP_NoCore Indikatif Pengembangan 

52 - 43,2 43,2 
5,4 

LPP Indikatif Konservasi 

52 - 16,5 16,5 LPP Take 

53 - 10,1 10,1 0,7 LPP Indikatif Konservasi 

54 - 3,1 3,1 - LPP_NoCore Take 

55 - 0,8 0,8 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

56 - 15,7 15,7 0,2 LPP Indikatif Konservasi 

57 - 24,5 24,5 
3,1 

LPP Indikatif Konservasi 

57 - 0,2 0,2 LPP Take 

58 - 9,1 9,1 0,1 LPP Indikatif Konservasi 
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ID Patch 
Luas Patch (ha) 

Luas Inti (ha) Prioritas Patch Deskripsi dari Hasil Decision Tree 
AOI HGU Total 

59 82,3 - 82,3 29,1 MPP Indikatif Konservasi 

60 - 8,1 8,1 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

60 - 4,8 4,8 - LPP_NoCore Take 

61 - 9,3 9,3 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

62 - 5,1 5,1 - LPP_NoCore Take 

63 - 0,1 0,1 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

63 - 5,6 5,6 - LPP_NoCore Take 

64 - 1,0 1,0 - LPP_NoCore Indikatif Pengembangan 

65 - 0,0 0,0 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

65 - 3,8 3,8 - LPP_NoCore Take 

66 - 344,4 344,4 
184,0 

HPP Indikatif Konservasi 

66 - 6,1 6,1 HPP Take 

67 - 1,3 1,3 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

67 - 3,4 3,4 - LPP_NoCore Take 

68 - 1,0 1,0 - LPP_NoCore Take 

69 - 20,4 20,4 1,7 LPP Indikatif Konservasi 

70 - 5,9 5,9 0,01 LPP Indikatif Pengembangan 

71 - 14,2 14,2 0,2 LPP Indikatif Pengembangan 

72 - 22,3 22,3 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

72 - 7,7 7,7 - LPP_NoCore Take 

73 80,8 33,9 114,7 47,6 MPP Indikatif Konservasi 

74 - 1,7 1,7 - LPP_NoCore Take 

75 8,4 76,6 85,0 
8,5 

LPP Indikatif Konservasi 

75 - 8,7 8,7 LPP Take 

76 - 21,8 21,8 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

77 14,4 62,4 76,8 
35,8 

MPP Indikatif Konservasi 

77 - 4,1 4,1 MPP Take 

78 - 9,2 9,2 0,04 LPP Indikatif Konservasi 

79 - 1,3 1,3 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

80 - 1,2 1,2 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

81 - 1,2 1,2 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

82 12,5 10,1 22,7 
5,09 

LPP Indikatif Konservasi 

82 - 8,8 8,8 LPP Take 

83 26,4 - 26,4 1,9 LPP Indikatif Konservasi 

84 - 24,7 24,7 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

84 - 1,7 1,7 - LPP_NoCore Take 

85 56,1 - 56,1 12,9 MPP Indikatif Konservasi 

86 - 2,2 2,2 - LPP_NoCore Take 

87 - 5,5 5,5 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

88 - 2,8 2,8 
0,04 

LPP Indikatif Konservasi 

88 - 10,9 10,9 LPP Take 

89 - 1,3 1,3 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

90 10,0 - 10,0 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

91 2,1 - 2,1 - LPP_NoCore Indikatif Pengembangan 

92 234,5 - 234,5 80,2 MPP Indikatif Konservasi 

93 - 3,6 3,6 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

94 - 9,3 9,3 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

95 - 3,0 3,0 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

96 102,0 - 102,0 23,2 MPP Indikatif Konservasi 

97 - 2,7 2,7 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 
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ID Patch 
Luas Patch (ha) 

Luas Inti (ha) Prioritas Patch Deskripsi dari Hasil Decision Tree 
AOI HGU Total 

98 - 2,8 2,8 - LPP_NoCore Take 

99 - 1,1 1,1 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

100 - 3,6 3,6 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

100 - 4,0 4,0 - LPP_NoCore Take 

101 - 1,4 1,4 - LPP_NoCore Indikatif Pengembangan 

102 4,9 265,1 270,0 129,0 HPP Indikatif Konservasi 

103 - 0,4 0,4 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

104 2,3 70,7 72,9 26,5 MPP Indikatif Konservasi 

105 - 2,2 2,2 - LPP_NoCore Take 

106 - 3,6 3,6 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

107 - 2,9 2,9 - LPP_NoCore Indikatif Pengembangan 

108 - 26,8 26,8 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

108 - 3,4 3,4 - LPP_NoCore Take 

109 - 4,4 4,4 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

110 - 4,7 4,7 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

110 - 0,6 0,6 - LPP_NoCore Take 

111 - 2,8 2,8 - LPP_NoCore Take 

112 - 5,7 5,7 - LPP_NoCore Indikatif Pengembangan 

113 - 5,4 5,4 - LPP_NoCore Take 

114 308,9 88,2 397,2 
201,4 

HPP Indikatif Konservasi 

114 - 7,3 7,3 HPP Take 

115 76,1 - 76,1 26,3 MPP Indikatif Konservasi 

116 98,8 143,5 242,2 55,5 MPP Indikatif Konservasi 

117 9,6 - 9,6 - LPP_NoCore Indikatif Konservasi 

118 43,9 - 43,9 6,7 LPP Indikatif Pengembangan 

Keterangan: 

- Penghitungan luas menggunakan sistem proyeksi TM3 

- LPP_NoCore = Patch Prioritas Rendah (tanpa inti); LPP = Patch Prioritas Rendah; MPP = Patch Prioritas Sedang; 
HPP = Patch Prioritas Tinggi  

 

8.2.  Ikhtisar hasil pre-RBA, RBA, Verifikasi, dan Konsultasi 
 

Pre-RBA dan RBA (tahap 9-10) tidak dilakukan karena seluruh area MPP telah teridentifikasi sebagai 
indikatif konservasi pada tahap 4-5. Sementara area LPP yang tidak terhubung dengan area HPP atau 
HCV dianalisis dengan mempertimbangkan tutupan hutan pada level lanskap (tahap 12) dan tukar-
menukar (tahap 13). 

Kegiatan FPIC mengenai rencana penggunaan lahan di areal HGU PT PU mencakup konsultasi dan 

diskusi dengan alat bantu peta lokasi (A4 print out). Rencana penggunaan lahan yang dikonsultasikan 

antara lain usulan pengembangan kebun kelapa sawit serta potensi area konservasi dengan 

mempertimbangkan tutupan hutan dan kondisi lanskap, seperti keberadaan Sungai Belayan di sebelah 

timur areal HGU serta hamparan hutan di sebelah barat. Dokumentasi kegiatan FPIC disajikan pada 

Lampiran 3. 

 

8.3.  Hasil Draft ICLUP Akhir 
 

Analisis patch melalui decision tree (PADT) dilakukan terhadap 87 patch di dalam areal HGU PT PU, 14 

patch di lanskap kajian atau di AOI sejauh 1 km, serta 17 patch di dalam HGU yang tersambung hingga 

ke AOI. Seluruh tahapan PADT dilakukan untuk menentukan area potensi konservasi.  
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Dari hasil PADT diketahui bahwa di dalam areal HGU PT PU terdapat 60 patch area konservasi HCS 

dengan total luas 2.497,7 ha, termasuk 333,1 ha area “give” (infill) serta 1.010,8 ha area HCS yang 

overlap dengan HCV. Luas area HCV yang tidak overlap dengan area HCS mencakup 995,4 ha. Dengan 

demikian, total luas area yang diusulkan menjadi area konservasi adalah 3.493,1 ha. Lahan masyarakat 

dan lahan gambut tidak ada di wilayah kajian sehingga draft ICLUP akhir setelah proses “give and take” 

menghasilkan area potensi pengembangan seluas 5.604,3 ha (Tabel 26, Gambar 28, dan Gambar 29). 

 

Tabel 26. Potensi area konservasi di areal HGU PT PU 

No Deskripsi Luas (ha) * 

1 Areal kajian 9.097,4 

2 Area HCV ** 995,4 

3 Area konservasi HCS *** 2.497,7 

4 Lahan gambut - 

Sub Total Area Usulan Konservasi 3.493,1 

5 Lahan masyarakat -  

6 Area potensi pengembangan 5.604,3 

Keterangan: * Menggunakan sistem proyeksi TM3 

 ** Tidak termasuk area yang ovelap dengan patch HCS seluas 1.010,8 ha (total luas HCV/HCMVA 2.006,2 ha) 

                      *** Termasuk patch HCS yang overlap dengan area HCV/HCVMA seluas 1.010,8 ha 

 

 
Gambar 28. Peta draft ICLUP akhir 
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Gambar 29. Peta ringkasan draft ICLUP akhir 
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9.  Pengelolaan dan Pemantauan Area Konservasi 
 

 

9.1.  Ikhtisar Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan untuk Dimasukkan dalam 

Rencana Konservasi dan Pengembangan (Penggunaan Lahan) 

Rekomendasi pengelolaan dan pemantauan yang bersifat umum merupakan kegiatan-kegiatan yang 
dapat diikutsertakan sebagai bagian dari kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan-kegiatan ini dapat 
menjadi bagian dari tanggung jawab Manajer kebun dan Tim Sustainability Perusahaan. Berikut adalah 
rekomendasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan: 

• Finalisasi draft ICLUP dengan menerapkan prinsip-prinsip FPIC yang melibatkan masyarakat 
lokal, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah desa, kecamatan serta pemerintah daerah. 
Finalisasi ICLUP dimulai dengan melakukan pengukuhan area konservasi dengan melibatkan 
masyarakat lokal sebagai bagian dari pengembangan kebun kelapa sawit 

• Sosialisasi kepada pemilik lahan (jika ada) dan kelompok masyarakat, serta membangun 
kesepahaman bersama untuk melestarikan area konservasi agar tidak dikonversi menjadi 
peruntukkan/penggunaan lahan lain. Sosialisasi ini harus menghasilkan nota kesepahaman 
(dalam bentuk dokumen) yang berisi komitmen masyarakat dan perusahaan untuk tidak 
mengonversi area yang ditetapkan atau disepakati menjadi area konservasi 

• Sosialisasi kepada seluruh staf dan karyawan Perusahaan dengan tujuan untuk melindungi dan 
mengelola area konservasi secara bersama 

• Penetapan dan delineasi area konservasi untuk menghasilkan peta definitif sebagai langkah awal 
pengelolaan dan pengamanan, sehingga aktivitas operasional perkebunan tidak akan 
menganggu area konservasi. Kegiatan delineasi harus melibatkan pemilik lahan (jika ada) dan 
masyarakat yang nantinya akan ikut serta dalam melestarikan area konservasi 

• Demarkasi dengan cara pemasangan patok (tanda) batas area konservasi yang diikuti dengan 
pemasangan papan informasi tentang area konservasi  

• Penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan area konservasi, serta mengintegrasikan 
dengan Standard Operating Procedure (SOP) Perusahaan terkait area konservasi 

• Pembentukan unit khusus pengelola area konservasi, termasuk tim patroli yang bertugas 
memantau, melindungi, dan mengelola area konservasi, termasuk memitigasi ancaman 
terhadap area konservasi, seperti pembalakan, perambahan, kebakaran, ataupun perburuan 
satwa. Unit pengelola tersebut dapat berkolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah desa 

• Pembebasan lahan (kompensasi/ganti rugi) terhadap area-area konservasi yang berada di dalam 
areal HGU dengan menerapkan prinsip-prinsip FPIC serta sesuai dengan SOP Perusahaan  

• Kolaborasi dalam mengelola area konservasi bersama dengan pemerintahan desa, pemerintah 
daerah, dan pihak terkait, terutama terhadap area konservasi yang berada di luar HGU PT PU 

 

9.2.  Daftar Kegiatan yang Masih Harus Dilakukan Sebelum Rencana Konservasi dan 

Pembangunan dapat diselesaikan 

• Melanjutkan proses sosialisasi untuk memastikan masyarakat memperoleh cukup informasi 
sebelum membuat keputusan pelepasan lahan dan keputusan penting lainnya terkait dengan 
rencana pembangunan kebun plasma 

• Melakukan delineasi dan demarkasi area konservasi untuk menghasilkan peta definitif  

• Verifikasi batas area konservasi di lapangan, khususnya pada area konservasi yang berada di 
lahan-lahan milik masyarakat. Jika terkonfirmasi bahwa terdapat area konservasi di lahan 
masyarakat, maka Perusahaan diharuskan melakukan pendekatan kepada pemilik lahan dengan 
menerapkan prinsip FPIC dan mendapatkan kesepakatan bersama dengan pemilik lahan 
mengenai tata guna konservasi di lahan tersebut 


