
Kabupaten berau - Kalimantan Timur

Kabupaten Sekadau - Kalimantan Barat

Kabupaten Tebo - Jambi

Kabupaten Kotawaringin Timur - Kalimantan Tengah

Kabupaten Paser - Kalimantan Timur

Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, 
Kabupaten Pasangkayu - Sulawesi Barat

PERIODE 2019 - 2022

Luas Lahan Sudah Produksi
19.519,09 Hektare

Luas Lahan belum produksi
3.914,02 hektare

Luas Lahan belum tanam
952,58 hektare

total luas lahan terdata sebagai sawit swadaya
dan sudah memiliki data kepemilikan

24.385,69 Ha

bidang/persil sudah definitif 
sebagai perkebunan Sawit SWADAYA
 

23.550

data pekebun sawit swadaya
INFOGRAFIS SERI #1

legaitas lahan pekebun

sertifkat hak milik

10.840,15 ha

girik/skt/skgr

4.141,91 ha

ulayat/adat

82,81 ha

65,5% 6.721 Pekebun
Laki-laki

34,5% 3.541 Pekebun
perempuan

luas lahan terpetakan JUMLAH PEKEBUN sawit 

10.262
pekebun

242.569 ha
lahan sudah terakuisisi/terpetakan di 8 lokasi 
menggunakan perangkat gps handheld dan wahana 
tanpa awak (Drone multirotor & fixed wing)

luas lahan terdata

4.884 ha
berhasil terbit s-tdb

tidak ada informasi

11.746,7 ha

Sejak Juli 2019 hingga Agustus 2022, Yayasan KEHATI melalui program SPOS 
Indonesia bersama 7 mitra di 8 kabupaten berbeda telah melakukan kegiatan pemetaan dan 
pendataan sawit swadaya dengan menggunakan beberapa metode pengambilan data. 
Kegiatan pendataan kepemilikan kebun menggunakan lembaran kuisioner dan juga
dibantu dengan aplikasi pendataan E-sawitrakyat yang mengacu pada format formulir 
S-TDB. Prosesnya dilakukan oleh tenaga enumerator yang berasal dari masing-masing desa. 
Sedangkan untuk kegiatan pemetaaan, mitra di lapangan menggunakan 2 jenis alat 
pengambilan data yakni menggunakan GPS Handheld Receiver dan juga menggunakan 
Wahana Tanpa Awak berupa Drone jenis Multirotor dan atau jenis FixedWing. Penggunaan 
metode tersebut disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik dari masing-masing daerah.
 
Sepanjang periode tersebut, SPOS Indonesia sudah berhasil mengaukuisisi lahan seluas 
242.569 ha yang 24.385,69 ha (23.550 bidang lahan) diantaranya merupakan perkebunan 
sawit swadaya yang sudah memiliki informasi kepemilikan (40,43% legalitas SHM). 
Jumlah pekebun yang berhas i l  d idata  sekitar  10 .262  pekebun.  Sela in  i tu , 
SPOS Indonesia  juga berhasil bekerjasama dengan mitra untuk membantu pemerintah 
daerah dalam proses penerbitan 4.884 ha S-TDB (2.369 pekebun) di 5 provinsi lokasi program.
 

16.840 ha
Proses Pengajuan S-TDB
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