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1. Tujuan 

1. Menentukan jumlah sample unit contoh yang akan diamati 

2. Menentukan lokasi pengambilan sampel survey biodiversity 

3. Menetapkan jalur pengamatan survey biodiversity 

 

2. Ruang Lingkup  

Pengukuran, pembagian dan pengklasifikasian terhadap suatu kawasan kebun 

sawit yang akan dijadikan obyek pengamatan keanekaragaman flora dan 

fauna.  

 

3. Referensi 

a. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan  

b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya 

Alam Hayati & Ekosistemnya. 

c. PP No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan 

Satwa 

d. PP No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan & 

Satwa Liar 

e. P. 106 tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TENTANG JENIS TUMBUHAN 

DAN SATWA YANG DILINDUNGI    

 

4. Definisi 

a. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan 

oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.  
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b. Penarikan contoh keanekaragaman hayati merupakan pengamatan terhadap 

keanekaragaman flora dan fauna yang dilakukan hanya pada sebagian obyek 

dari anggota populasi yang diperhatikan. 

c. Sampling  merupakan pengumpulan data dengan cara mencatat sebagian kecil 

dari populasi yang diamati atau sering disebut sebagai penarikan contoh. 

d. Populasi adalah kelompok organisme yang terdiri dari individu-individu sejenis 

yang saling berinteraksi dan berkembangbiak pada suatu tempat dan waktu 

tertentu (Anderson , 1985). 

e. Parameter adalah sembarang nilai yang menjelaskan karakteristik atau ciri 

populasi. 

f. Validitas merupakan ukuran derajat kecukupan dan kelayakan interpretasi 

yang didasarkan atas hasil pengamatan. 

g. Unit contoh adalah unit bagian dari populasi  dimana pengamatan, pengukuran 

dan atau pencacahan dilakukan secara aktual terhadap ciri-ciri atau 

karakteristik obyek. 

h. Inventarisasi merupakan kegiatan pengumpulan data dan atau pemeriksaan 

informasi inti yang diperlukan untuk pengelolaan, termasuk memberikan 

informasi dasar bagi aktivitas penilaian spesifik dan monitoring atau 

pemantauan. 

i. Intensitas sampling merupakan tingkat penarikan contoh yang digunakan 

untuk menentukan banyaknya unit contoh yang akan di amati dalam suatu 

areal pengamatan. 

j. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai 

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah 

banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara 

kesuburan tanah.  

k. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang 

mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman 

tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah 

sistem penyangga kehidupan.  
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l. Kawasan Berhutan (KB) adalah lahan yang ditumbuhi dengan kayu alam yang 

ditimbulkan oleh alam. 

m. Tanah Kosong (TK) terdiri dari lapangan yang gundul atau yang hampir gundul 

(padang rumput, hutan belukar, dsb) yang dapat dianggap akan memberi 

permudaan hutan yang berhasil baik. 

n. Kebun Masyarakat (KM) adalah kawasan yang berisikan tanaman perkebunan 

masyarakat biasanya berupa tanaman karet atau buah-buahan 

o. Situs Budaya adalah suatu kawasan yang yang ditetapkan oleh masyarakat 

sebagai identitas budaya lokal.  

p. Lahan Pertanian (LP) adalah kawasan yang yang merupakan areal budidaya 

masyarakat yang berisikan tanaman semusim. 

q. Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) adalah  kawasan yang ditetapkan 

dengan fungsi utama memberikan perlindungan pada lokasi sempadan pantai, 

sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata 

air dan kawasan perlindungan jurang. 

 

5. Tanggung Jawab 

Penanggung jawab implementasi penanganan disesuaikan dengan 

struktur organisasi dalam perusahaan dan melibatkan semua bagian. 

a. Manager kebun 

• Sebagai penanggung Jawab area,mengesahkan dan mengendalikan 

dokumen Sertifikasi yang berlaku di wilayah kebun sawit. 

• Mengeluarkan Surat Perintah Kerja ( SPK ) Tim Biodiversity 

• Mengendalikan pelaksanaan tehnik penarikan contoh lokasi survey 

Biodiversity di wilayah kebun. 

 

b. Asisten Kepala Kebun 

• Mengusulkan rencana lokasi kawasan pengelolaan biodiversity ke Seksi  

Perencanaan 
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• Melakukan pembinaan terhadap pelaksana di lapangan. 

c. Asisten Perencanaan 

• Asisten perencanaan bertanggung jawab atas proses perencanaan dan 

pengambilan contoh untuk survey biodiversity. 

d. Asisten Kebun 

• Asisten kebun bertanggung Jawab untuk menjamin terlaksananya 

pembuatan dan penandaan jalur pengamatan biodiversity serta 

pelaporannya ke Kebun. 

e. SPO Officer/ Staf Lapangan 

• Polter atau mandor melakukan pembuatan jalur pengamatan dan 

pematokan jalur pengamatan survey biodiversity. 

• Bertanggung jawab dalam penandaan lokasi unit contoh. 

 

6. Prosedur kerja 

6.1. Identifikasi Tutupan Lahan 

 Operator GIS melakukan Identifikasi Tutupan lahan  berdasarkan dua 

tahap yaitu : 

6.1.1. Identifikasi berdasarkan tipe kawasan 

6.1.1.1. Kawasan lindung antara lain :  Hutan Lindung, 

Kawasan Perlindungan Setempat (KPS), Cagar 

Alam/Suaka Alam/Hutan Wisata, Situs Budaya. 

6.1.1.2. Kawasan Produksi  : KU I-II, KU III-IV, KU V-VI,KU 

VII UP, KM, TK, LP. 

6.1.2. Identifikasi berdasarkan altitude (ketinggian tempat dari 

permukaan air laut) 
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• Kawasan kebun dengan ketinggian 0 – 1000 m, 

mendata kawasan kebun yang berada di wilayah 

kebun yang mempunyai ketinggian antara 0 – 1000 

m dari permukaan laut.  

• Kawasan kebun pada ketinggian > 1000 m, 

mendata kawasan kebun yang berada di wilayah 

kebun yang mempunyai ketinggian lebih dari 1000 

m dari permukaan laut. 

6.1.3. Identifikasi kawasan hutan berdasarkan keluasan 

Operator GIS mendata kawasan kebun baik kawasan lindung 

maupun produksi yang mempunyai luas > 10 ha dan 

panjang/lebar > 500 m. Kawasan yang mempunyai luas < 10 

m dan panjang/lebar <500 m tidak dimasukkan dalam calon 

lokasi unit contoh 

 

6.2. Overlay dari hasil identifikasi kawasan berdasarkan altitude 

dan keluasan. 

Untuk menentukan letak plot unit contoh maka harus dilakukan 

overlay antara Kawasan kebun yang telah dibedakan berdasarkan 

altitude yaitu kawasan pada ketinggian 0 – 1000 mdpl dan kawasan 

pada ketinggian >1000 mdpl dengan hasil identifikasi yang 

mempunyai luas>10 ha dan panjang/lebar < 500 m.  

 

6.3. Penetapan Intensitas Sampling (%) 

Intensitas sampling merupakan tingkat penarikan contoh yang 

digunakan untuk menentukan banyak dan luasn unit contoh yang 

akan di amati dalam suatu areal pengamatan. Intensitas sampling 
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dinyatakan dalam persen (%) sebesar 0,5% - 2,5 % disesuaikan 

dengan jumlah tenaga, biaya dan waktu. 

 

6.4. Penetapan N unit Contoh 

Jumlah N unit contoh populasi bergantung pada luasan kawasan 

yang akan diamati dan luas setiap unit contoh. Jumlah atau ukuran 

unit contoh (N) populasi dapat dihitung sebagai berikut : 

 

     

     

    N =  Jumlah seluruh unit contoh 

    A =  Luas total areal pengamatan 

    a =  Luas setiap unit contoh 

Misal, suatu areal dengan luas 100 ha akan dilakukan pengamatan 

dengan menggunakan unit contoh berbentuk kaudrat berukuran 50 

m x 500 m dan intensitas sampling sebesar 10%. Maka jumlah unit 

contoh (N) populasi dapat diperoleh : 

a  =  panjang x lebar 

    =  50 x 500 m 

    =  25.000 m  

    =  2,5 ha 

N  =  A / a 

N =  A / a 
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    =  100 / 2,5 

    = 40 unit contoh 

n  =  IS% x N 

    =  10% x (40) 

    =  4 unit contoh 

 

   Keterangan : a  =  luas setiap unit contoh 

    N   =  populasi contoh, yakni seuruh unit 

contoh 

    n   =  jumlah unit contoh yang benar-

benar diamati 

    A   =  luas total area pengamatan 

    IS%  = persen intensitas sampling 

 

6.5. Penentuan sebaran dan letak unit contoh  

Unit contoh yang digunakan harus memenuhi kriteria antara lain 

mempunyai luasan yang paling luas, keterwakilan habitat, dan 

keterwakilan ekosistem. Sebaran dan letak unit contoh ditentukan 

berdasarkan metode sistematik proporsional yaitu semakin luas 

kawasan semakin banyak jumlah unit contohnya.   
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6.6. Penandaan lokasi unit contoh 

Kelompok kerja melakukan penandaan lokasi unit contoh setelah 

sebaran dan letak unit contoh ditentukan. Penandaan dilakukan 

dengan pemasangan patok (beton) dan pelabelan jalur dengan 

menggunakan kertas berwarna (agar tampak jelas). 

 


