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RINGKASAN DARI PENILAIAN SEIA:
Penilaian SEIA telah dilakukan secara parsitipatif untuk area proyek PT. Agro Rawas Ulu.

SEIA ini meliputi review dari sumber-sumber dokumen, survey lapangan, wawancara

individu dan konsultasi publik di Desa-desa dalam wilayah proyek dan untuk pemilik tanah

masyarakat sekitar yang terkena dampak . Ringkasan dan temuan dari wawancara dan

konsultasi publik termasuk dalam laporan SEIA ini.

Penilaian sebelumnya disiapkan oleh pimpinan tim yang sama untuk unit manajemen lain

Sipef telah dikaji dalam audit sertifikasi P&C RSPO dan temuan sesuai dengan P&C RSPO.

RINGKASAN DARI PENILAIAN NKT:
Tim Spesialis NKT dipimpin oleh seorang penilai utama NKT yang telah disetujui oleh RSPO

(Dr.Purwo Susanto dari Yayasan Kelapa Sawit Berkelanjutan lndonesia), melakukan

penilaian NKT di area proyek PT. Agro Rawas Ulu. Penilaian ini meliputi analisa citra satelit,

survey lapangan yang luas, dan konsultasi publik dengan masyarakat yang tinggal di wilayah



proyek. Telah dibuat laporan penilaian NKT termasuk rekomendasi pengelolaan dan
peningkatan area NKT yang ditemukan didalam wilayah proyek.

Beberapa areal NKT ditemukan dalam wilayah proyek, Total area seluas 1,195.21 ha.
Sebagian besar adalah daerah riparian yang merupakan NKT 4 (dan potensi NKT 1), total
888 ha. Dua Kelompok hutan sekunder teridentifikasi sebagai NKT 1, seluas 257 ha. Salah
satu areal kecil yang merupakan hutan sekunder teridentifikasi sebagai pendukung NKT2
(dan potensi NKT 1). Terakhirterdapat 10 (sepuluh) kuburan dan tempat-tempat lain yang
dianggap suci teridentifikasi di dalam wilayah proyek. Tidak diketemukan area yang
mendukung NKT 3 dan NKT 5.

Desktop study penilaian NKT dilakukan secara terpisah untuk menentukan apakah kawasan
NKT hilang setelah November 2005 dengan fokus pada perubahan penggunaan lahan dari
hutan sekunder menjadi daerah non hutan. Perubahan tersebut ditemukan telah terjadi, di
atas lahan sekitar 154 ha di sekitar Desa Pangkalan, Teladas, dan Desa Lubuk Mas.
Namun, data dan pemeriksaan lahan menegaskan bahwa perubahan penggunaan lahan
tidak disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh PT ARU atau entitas komersial lainnya,
melainkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat.

RINGKASAN RENCANA PENGELOLAAN:
Rencana Pengelolaan untuk PT. Agro Rawas Ulu didasarkan pada praktek terbaik yang
telah diterapkan di perkebunan sawit lainnya dari Sipef group di lndonesia. Temuan dan
rekomendasi dari SEIA dan penilaian NKT telah terintegrasi dalam rencana pengelolaan.
Peer review dokumen penilaian NKT akan dilakukan pad bulan Agustus 2012 dan konsultasi publik

dilakukan pada bulan September 2012.

Persiapan lahan direncanakan akhir 2012 setelah penerbitan (penilaian dampak sosial-
lingkungan) AMDAL dan dokumen hukum lainnya yang mendukung, khususnya IUP (izin

usaha). AMDAL sedang berlangsung, dan tahap awal (KA-ANDAL) telah selesai. IUP ini

akan diproses segera setelah penerbitan AMDAL oleh pemerintah daerah (Bupati Musi

Rawas). HGU (Hak Guna Usaha ) akan diproses setelah itu, sesuai peraturan lndonesia.
Rencana pengelolaan konsisten dengan P & C RSPO untuk Penanaman Baru.



PERNYATAAN VERIFIKASI:
Aktivitas fisik di lapangan belum dilakukan, kegiatan yang sedang berlangsung saat ini
adalah ganti rugitanah.

SEIA dan penilaian NKT adalah komprehensif, profesional dan sesuai dengan prinsip,

kriteria dan indikator RSPO yang berlaku untuk penanaman baru.
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