Briefing Paper Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Selembar Kertas dan Jejak Kejahatan Korporasi
I.

Pengantar

Sejak tahun 1980-an, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) memberikan perhatian
serius pada sektor hutan tanaman industri. Catatan tersebut dapat dilihat dari kasus PT. Inti
Indorayon (IIU) di Porsea yang kemudian berubah rupa menjadi PT. Toba Pulp Lestasi (TPL).
Kritik terhadap pembangunan hutan tanaman industri yang konon bertujuan untuk mengatasi
persoalan deforestasi dengan sokongan pendanaan yang begitu besar, pada akhirnya justru
menjadi malapetaka bagi hutan Indonesia dan keselamatan masyarakat di dalamnya, demi
ambisi menguasai pasar kertas dunia.
Dalam cerita persaingan perdagangan dunia, di seluruh sektor pengelolaan sumber daya alam,
pemerintah selalu menjamin iklim investasi, dengan jaminan tanah yang begitu mudah bisa
didapat (bahkan secara gratis dengan merampas tanah masyarakat adat/masyarakat lokal),
upah buruh yang murah dan jaminan stabilitas keamanan. Kebakaran hutan dan gambut yang
terjadi begitu massif di tahun 2015 dan massifnya konflik agraria/sumber daya alam, menjadi
penunjuk bahwa begitu kuatnya cengkraman bisnis ini membangun kuasanya, baik secara
ekonomi maupun politik, berpuluh-puluh tahun tanpa koreksi yang mendasar sedikitpun dari
negara, sebagai pemegang mandat Konstitusi.
Briefing paper ini disusun oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai sebuah
pandangan organisasi terhadap hutan tanaman industri atau lebih tepat disebut sebagai kebun
kayu dengan model pembangunan industri ini yang monokultur. Briefing paper ini disusun
berbasiskan pada pengalaman kerja-kerja advokasi melawan industri kebun kayu dari hulu
hingga hilir. Secara sengaja kami menggunakan terminologi kebun kayu, bukan hutan tanaman
industri. Penggunaan terminologi ini dimaksudkan untuk mendekonstruksi anggapan bahwa
hutan tanaman industri adalah bagian dari hutan, dengan fungsi produksi. Bagi WALHI, hutan
tanaman industri bukanlah hutan, karena dibangun dengan basis monokultur dan kayu sebagai
komoditasnya. Hutan bukan hanya kayu, melainkan seluruh biodiversity yang terdapat di
dalamnya dengan fungsi ekologisnya masing-masing. Hutan tanaman industri yang
dikonstruksi sebagai hutan, sesungguhnya sedang mereduksi makna dari hutan itu sendiri,
yang memiliki satu kesatuan ekologis yang penting bagi keberlanjutan seluruh makhluk hidup.
Briefing paper yang bertajuk “Selembar kertas dan Jejak kejahatan korporasi” ini ingin
menjelaskan bagaimana perjalanan selembar kertas dari bahan baku hingga produksi menjadi
selembar kertas yang hadir di tangan konsumen. Tidak seindah yang kita bayangkan, karena
dari seluruh prosesnya, jejak-jejak kejahatan korporasi kita temui sepanjang rantai pasoknya.
Mulai dari merampas tanah masyarakat adat/masyarakat lokal yang pada ujungnya melahirkan
berbagai kasus/konflik yang terus termanifestasikan tanpa ada upaya penyelesaiannya secara
sistematis oleh negara sebagai pemberi legitimasi/izin, memonopoli penguasaan hutan/tanah
dengan berlindung dibalik kalimat sakti “pertumbuhan ekonomi” dan ambisi menjadi pemasok
kertas dunia dan siapa raksasa penguasa bisnis yang berupaya mencuci praktik kotornya
melalui jualan komitmen-komitmennya.
Gambaran ini diharapkan mampu merubah
pandangan publik terhadap bisnis ini dan sekaligus menjadi kekuatan politik untuk memaksa
negara hadir menyelesaikan problem struktural dalam sengkarut kehutanan Indonesia.
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II.

Fakta Selembar Kertas; Jejak Kejahatan dari Hulu hingga Hilir

A. Di Hilir, Mencemari Sungai Kehidupan
Pada tahun 2014, masyarakat Sungai Ciujung Serang Banten melaporkan pencemaran sungai
Ciujung akibat pembuangan limbah PT. Indah Kiat Pulp and Paper kepada Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. PT. IKPP Tbk. Serang membuang limbah beracun ke
sungai Ciujung dari Kecamatan Kragilan yang mengalir hingga Muara Tengkurak di Kec.
Tirtayasa. Dengan kondisi ini, diperkirakan 17 (tujuh belas) desa di 5 (lima) Kecamatan yang
terdampak akibat pencemaran sungai Ciujung. Masyarakat di wilayah terdampak juga
terancam sangat rentan mengkonsumsi air beracun yang dapat berdampak buruk bagi
kesehatan mereka. Selain itu, pencemaaran juga sangat berdampak pada menurunnya
produksi ikan dan udang di Sungai Ciujung. Pembuangan limbah PT. IKPP Serang Tbk., dinilai
sebagai penyebab utama tercemarnya ratusan hektar tambak di sungai.
Pencemaran sungai Ciujung terungkap dalam dokumen audit lingkungan PT. IKPP Tbk. Audit
lingkungan ini mencakup kualitas air sungai, tapak fisik pabrik, serta ketidaktaatan terhadap
peraturan dan perizinan. Hingga tahun 2016, kasus pencemaran Sungai Ciujung oleh PT.
IKPP Serang masih terus berlanjut dan tanpa upaya penegakan hukum yang lebih substansial
dari pemerintah.
Audit Lingkungan Hidup Wajib sudah pernah dilakukan sejak Juli 2011 dan laporan tersebut
resmi disahkan pada September 2012. Dari laporan audit lingkungan hidup wajib pada
pengelolaan air limbah PT. IKPP Serang Mill khusus berkontribusi dan membuang limbah cair
ke sungai Ciujung hampir mencapai 84% (tepatnya 83,92%) meski ada satu lagi pabrik kertas
yang membuang limbah ke sungai yaitu PT. Cipta Paperia namun perusahaan ini telah
dihentikan aktivitasnya untuk sementara waktu karena sedang dalam proses hukum pidana.
Kondisi sungai semakin kritis namun Pemerintah Kabupaten Serang justru memberikan izin
pembuangan limbah cair (IPLC) kepada PT. IKPP Serang Mill dengan jumlah kuota
pembuangan yang semakin besar. Sebelumnya PT. IKPP Serang Mill diberikan kuota buangan
limbah cair sebesar 40.000 m3 perbulan dan berdasarkan data yang diperoleh per Januari
2016, Pemkab Serang mengeluarkan SK IPLC untuk PT. IKPP Serang Mill sebesar 67.213 m3
perbulan hingga berakhir pada 15 April 2017.
Perjalanan bahan baku kertas hingga ke Industri pengolahan kertas PT. IKPP, menjadi jejak
bagaimana lembaran-lembaran kertas diproduksi di Indonesia hingga mampu memenuhi
kebutuhan pasar kertas dunia. Dalam investigasi yang dilakukan oleh WALHI Jambi, WALHI
Riau dan WALHI Sumsel mengungkap bahwa penyediaan bahan baku dalam produksi kertas
PT. IKPP Tbk bersumber dari tiga provinsi tersebut. Rantai pasok bahan baku kayu utama PT.
IKPP Tbk., meliputi wilayah propinsi Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan.
Berdasarkan Laporan Penelusuran Rantai Pasok IKPP yang dilakukan oleh WALHI Sumatera
Selatan (2017), Unit Management PT.IKPP Perawang Mill memproduksi pulp dan kertas dari
kayu yang bersumber dari sertifikasi skema LEI dan Non-LEI. Sumber kayu yangbersertifikat
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LEI diperoleh dari PT. Wirakarya Sakti (WKS) Distrik 1 s/d 7. Sedangkan, sumber Non-LEI,
berupa kayu HTI acacia dan eucalyptus dari PT. Arara Abadi (Riau) dan kayumixed hardwood
maupun HTI oleh perusahaan lainnya.
Berdasarkan Studi Lapangan WALHi Jambi (2017) yang dilakukan pada PT. Wirakarya Sakti
(WKS) yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri dan PT. Lontar Papyrus Pulp and
Paper Industry (LPPPI) yang merupakan pabrik yang menjadi tempat kayu diolah dan
diproduksi.
Dari kedua laporan tersebut, dapat dilihat hubungan secara jelas bahwa PT. LPPPI Jambi
sebagai pemasok bahan baku bagi PT. IKPP Perawang diketahui mendapatkan bahan baku
bersertifikasi LEI dari PT. WKS Jambi, khsususnya dari Distrik 1 s/d7. Dengan demikian,
seluruh pasokan bahan baku dan proses pengolahan pulp dan kertas PT. IKPP merupakan
satu rangkaian rantai produksi dan distribusi perusahaan APP group.
Ditemukan, bahwa hubungan pasokan bahan baku dan proses produksi kertas PT. IKPP
meliputi provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Riau, dan Banten. Di wilayah-wilayah tersebut
ditemukan beberapa kasus, yakni: Konflik agraria, kekerasan, kriminalisasi, deforestasi dan
kebakaran hutan, korupsi, hingga pencemaran sungai. Kasus tesebut diakibatkan oleh praktik
buruk perusahaan pemasok bahan baku dan perusahaan penghasil kertas PT. IKPP, dimana
seluruh perusahaan tersebut adalah perusahaan APP Group yang berproduksi di Indonesia.
Penghancuran bentang alam bukan hanya dialami oleh wilayah yang menjadi sumber bahan
bakunya, tetapi juga penghancuran kawasan ekosistem esensial lainnya, yakni ekosistem
karst. Hasil penelitian yang dilakukan oleh WALHI Sumatera Barat tahun 2017 menunjukkan
bahwa produksi bubuk kapur menyokong industri kertas yang sumbernya berasal dari
perusahaan yang menambang kawasan karst. Seperti PT. Bakapindo yang beroperasi di Bukit
Batuah Putiah, Jorong Durian Kenagarian Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek
Kabupaten Agam Sumatera Barat. Setiap bulannya 7000 ton bubur kapur disupply untuk PT.
IKPP, selain juga ke RAPP (8000 ton). Selain menghancurkan kawasan ekosistem karst yang
memiliki fungsi ekologis, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat, praktik pertambangan ini
juga telah berdampak buruk terhadap warga, berupa pencemaran dari debu dan peningkatan
risiko bencana.
PT. IKPP Tbk. merupakan salah satu perusahaan Asian Pulp and Paper (APP Group) yang
khusus memproduksi kertas dan pulp dari Group perusahaan Sinarmas. Didirikan pada tahun
1976 melalui penyertaan modal (joint venture), Sinar Mas Group memiliki 67% dari total saham
di tahun 1986. Proses produksinya di Indonesia menghasilkan berbagai jenis komoditas; Pulp
(bubur kertas), berbagai jenis kertas, dan produk pengemasan. Pasar potensialnya mencakup
pasar dalam negeri dan telah tersebar di berbagai negara besar di seluruh benua. Tak salah
jika dikatakan bahwa PT. IKPP Tbk. merupakan “industri kertas raksasa” yang dimiliki oleh
Asian Pulp and Paper (APP – Sinar Mas Group) yang memasok kebutuhan kertas dunia.
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Praktik buruk tidak hanya terjadi di wilayah produksi kertas, namun juga di wilayah penyedia
bahan baku. Alur prkatik buruk tersebut telah menjadi “Jejak Hitam Korporasi” dalam
produksi kertas di Indonesia.
B. Monopoli dan Pelanggengannya
Perjalanan terhadap pemanfaatan hutan telah berlangsung sejak zaman penjajahan belanda,
setelah kemerdekaan, dan hingga saat ini. Praktek pemanfaatan kawasan hutan pasca
kemerdekaan di indonesia salah satunya dengan adanya Pembangunan hutan tanaman atau
sekarang dikenal Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (UPHHK-HT)
yang di tujukan untuk menunjang penyediaan bahan baku dalam jumlah dan kualitas yang
memadai dan berkesinambungan bagi industri perkayuan, pertukangan, dan bahkan sekarang
untuk energi. Dalam hal regulasi untuk pemanfaatan hutan tanaman di tandainya lahirnya
Peraturan pemerintah (PP) republik indonesia nomor 64 tahun 1957.1 Dari periode 1957 –
2014, untuk penetapan ijin luasan dan waktu pengelolaan terhadap kawasan hutan untuk
hutan tanaman dari sisi legalisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.2
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Peraturan pemerintah (PP) republik indonesia nomor 64 tahun 1957 tentang penyerahan sebagian dari urusan
pemerintah pusat dilapangan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat kepada daerah-daerah swatantra tingkat
I swatantra tingkat II
2 PP No. 21 tahun 1970, PP No. 7 tahun 1990, PP No. 6 Tahun 1999, PP No. 34 tahun 2002, PP No. 6 tahun
2007,Permenhut No. P.8/Menhut-II/2014,PermenLHK No. P.4/Menlhk/Setjen/PHPL.3/1/2016
1
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Namun regulasi yang ada selama ini dalam upaya untuk pengaturan luasan dan waktu
pemanfaatan sektor hutan tanam tidak pernah berlaku surut, sehingga memunculkan tafsir
bahwa negara telah mempertahankan monopoli oleh perusahan induk (Holding Company).
Penguasaan ruang kawasan hutan melalui skema izin hutan tanaman / Kebun kayu dari data
kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan 3
Tahun
Unit
Luas (Ha)

2011
249
10.046.839

2012
238
9.834.744

2013
252
10.053.520

2014
340
13.45.1778

2015
333
13.451.778

2016
287
10.899.140

Hingga akhir tahun 2017, tercatat luas kawasan hutan indonesia 125.956.142,71 Ha. dari
luasan, itu sebesar 22% memiliki fungsi konservasi, 24% memiliki fungsi lindung, dan 55%
merupakan fungsi produksi. Keberadaan kawasan hutan dalam hal pengelolaan, pemanfaatan,
dan penggunaan untuk kesejahteraan merupakan hal yang wajib (mandatory) sesuai dengan
tujuan undang undangan 19 tahun 2014 perubahan 41 tahun 2009 tentang kehutanan.
Dalam laporan keberlanjutan APP (APP’s Sustainability Report), APP menyatakan Sinar Mas
Forestry, perusahaan yang sepenuhnya milik PT. Purinusa Ekapersada sebagai pemasok
tunggal serat kayu bagi APP Indonesia. Saat ini, Sinar Mas Forestry berafiliasi melalui ikatan
kepemilikan dan/atau kontrak komersial dengan 33 pemasok kayu pulp yang mengelola 38
konsesi hutan tanaman industri (HTI) seluas 2,6 juta ha di 5 provinsi, yaitu: Riau, Jambi,
Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
Kebun kayu menjadi salah satu sektor komoditas yang menguasai tanah yang begitu luas atau
aktor yang memonopoli lahan di Indonesia selain sektor lain yakni perkebunan sawit, HPH dan
tambang. Dalam catatan WALHI sampai tahun 2014, monopoli kawasan hutan dari 4 (empat)
sektor saja telah mencapai 57 juta hektar, dari total 132 juta hektar kawasan hutan Indonesia.
Sektor HPH (logging) menguasai 25 juta hektar, perkebunan sawit mencapai 12,35 juta hektar,
tambang 3,2 juta hektar. Bagaimana dengan hutan tanaman industri sendiri? Tahun 2001, luas
area HTI mencapai 5,043,772 hektar. Meningkat pada tahun 2005 menjadi 5,734,980 hektar
dan hingga tahun 2015, luas area hutan tanaman industri semakin meluas menjadi 10,700,842
hektar, dan sebagian besar dikuasai oleh Asia Pulp and Paper dan APRIL.
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Basis Data Geospasial Kehutanan 2011 - 2016
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No

Hulu
Provinsi

Hilir
Group

Provinsi

Group

Sumut

APRIL – TPL

1

Aceh

2

Sumut

RGM/APRIL/TPL

Riau

RAPP – Indah Kiat

3

Sumbar

APRIL

Jambi

WKS

4

Sumsel

APP / Marubeni, PAKRIN

Banten

IKPP

5

Jambi

APP

Jabar

Indah Kiat

6

Babel

APP, Sim Darby, WILMAR

Jatim

Tjiwi

7

Lampung

Sungai Budi Group,
Pelabuhan Marubeni

Kalteng

Korindo , Nagabuana

8

Riau

APP, APRIL, Sampoerna

Sumsel

OKI Pulp, PT. TEL

9

Bengkulu

HTR Penyuplai

Kaltim

Djarum,

10

Kalteng

Korindo, SBK, Tayong,

11

Kalbar

APP, Sumitomo

12

Kaltim

April, Jarum, MHP

13

Kalsel

APP

6

14

papua

Medco, APP, Sumitomo,
Korindo

15

Sulteng

BHP

16

Malut

Korindo

Dan kondisi penguasaan oleh korporasi kebun kayu ini asimetris dengan pencapaian program
perhutanan sosial dan TORA Kawasan Hutan yang ada hingga akhir 2017 seluas 1.334 Juta
ha dari target 12,7 Perhutanan Sosial dan TORA 9 juta.4
Skema
Unit
Luas (Ha)

HD
367
678.864

HKM
741
301.549

HTR
2.868
248.895,7

KK
193
88.210

IPHPS
12
6.168

HA
17
11.291,34

Total
4.181
1.334.978,34

C. Pasar dan Pendanaan Sektor Kebun Kayu
Menguatnya bisnis kebun kayu dari hulu hingga hilir ini disokong oleh pasar dan pendanaan
yang begitu besar, dari keseluruhan aliran dana dalam rantai pasoknya dari hulu hingga
industri hilirnya, bahkan sejak zaman orde baru. Negara memfasilitasi pinjaman bagi
perusahaan-perusahaan yang beralih ke hutan tanaman industri dengan bunga 0%. Sehingga,
berbondong-bondonglah para taipan menjarah hutan alam dan kawasan yang dilindungi.
Kemana larinya pasokan kertas, apakah untuk memenuhi kebutuhan kertas dalam negeri atau
lagi-lagi seperti komoditas lainnya, untuk memenuhi pasar global. Dari aliran pasar yang
ditemui, bahwa sebagian besar hasil kebun kayu ini lari ke pasar global. APP dan APRIL
merupakan pemasok kayu untuk pasar global.
Tabe: Daftar Negara Investor Untuk Hutan Kebun APP – Sinarmas 2010 – 2017 (juta USD)
Negara
Investor
dan Tahun
China
Finland
Finland
Indonesia
Liechtenstei
n
Malaysia
Netherlands
Saudi
Arabia
South Korea
Switzerland
United
Kingdom
4

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0
0
0
23.72

85.29
0
0
205.9

0
0
0
598.82

15
0
0
254.26

88.6
0
0
229.27

50
0
0
1031.95

72
0
0.73
477.34

0
0.29
0
0

0

0

0

0

0

0

0.01

0

0
0

0
0

0
0

0
0

60
0

0
0.54

57
0

0
0

0

0

13.49

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
3.4

0
0

27.02
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0.06

0

PSKL – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Januari 2018
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United
States
Total

0

0

0

0

0

0.13

0.27

9

23.72

291.19

612.31

272.66

377.87

1109.64

607.41

9.29

Tabel . Asal negara Inverastasi dan Bank yang mendanai APP – Sinarmas 2010 – 2017
Negara China

Negara Indonesia

Bank of China

Bank Bukopin

China Development Bank

Bank Central Asia

China Eximbank

Bank DKI

Industrial and Commercial Bank of China

Bank Ganesha

Negara Finland
JOM Rahastoyhtiö
Negara Germany
Allianz

IDB Group
Negara South Korea
Hana Financial
Negara Switzerland

Bank Mandiri

ICB Banking Group

Bank Negara Indonesia

Negara United Kingdom

Bank Pan Indonesia

Old Mutual

Bank Rakyat Indonesia
Negara Liechtenstein

Negara Saudi Arabia

Negara United States

Ciptadana Capital

Dimensional Fund Advisors

CT Corpora

Eaton Vance

Government of Indonesia

Fidelity Investments

CIMB Group

Indonesia Eximbank

Lord, Abbett & Co

Malayan Banking

MNC Investama

Thoma Bravo

LGT
Negara Malaysia

Negara Netherlands

Victoria Investama

APG Group

III. Menjual Komitmen, Menangguk Profit
Pertanyaan ini ditujukan kepada dua entitas yang menjadi aktor yang melanggengkan bisnis
yang dalam seluruh cerita rantai pasoknya ada jejak pelanggaran hukum dan pelanggaran hak
asasi manusia, baik hak ekonomi, sosial dan budaya maupun hak politik. Yakni state actor dan
non state actor dalam hal ini korporasi.
Sustainability menjadi jargon atau jualan, baik oleh pemerintah maupun korporasi. Klaim
sebagai perusahaan yang baik dibungkus lewat baju “sustainability”, yang dilihat pada
berbagai aspek yang semua aspek tersebut menjadi sorotan atau perhatian publik.
APP telah mengumumkan kebijakan Forest Conservation Policy (FCP) sejak 5 Februari 2013.
Hal ini ditujukan untuk meningkatkan komitmen APP dalam melindungi hutan alam di seluruh
rantai pasoknya. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh konsesi pemasoknya di Indonesia yang
meliputi sekitar 2,6 juta hektar lahan; Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan
Kalimantan Timur. Terdapat empat prinsip kunci dalam FCP, yakni:
1. Tidak ada lagi pembukaan hutan alam dimana APP beroperasi, yang diidentifikasi
melalui penilaian independen High Conservation Value (HCV) dan High Carbon
Stock (HCS),
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2. APP akan mendukung tujuan Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi gas
rumah kaca melalui perlindungan hutan gambut dan penerapan praktek kerja terbaik
dalam manajemen lahan gambut,
3. APP dan pemasok kayunya akan menerapkan praktek kerja terbaik dalam
hubungannya dengan masyarakat, yang mencakup prinsip-prinsip Free Prior
Informed Consent (FPIC), untuk menghindari dan mengatasi konflik sosial di rantai
pasok kayunya di Indonesia, dan,
4. APP akan mengembangkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa sumbersumber pulp impornya mendukung manajemen hutan yang bertanggung jawab.
Kebijakan ini berlaku dimulai dari tanggal 1 Februari 2013, dan akan diberlakukan kepada: 1.
APP dan seluruh pemasok kayunya di Indonesia 2. Seluruh serat kayu yang berasal dari
Indonesia dan dipergunakan oleh pabrik APP di Indonesia dan China. 3. Ekspansi di masa
depan.
Di bawah ini fakta menunjukkan bahwa seluruh komitmen tersebut, hanya menjadi bagian dari
pelanggengan investasi mereka. Menggunakan “isu keberlanjutan lingkungan hidup dan
sosial”. Isu keberlanjutan menjadi opportunity baru bagi APP untuk mengakumulasi
keuntungan bisnis mereka. Nampaknya APP sangat menyadari, bahwa pembeli dan publik
dapat dikecohkan dengan branding mereka sebagai perusahaan yang bertanggung jawab,
baik secara lingkungan hidup maupun sosial.
A. Konflik Tenurial dan Sumber Daya Alam

Dari analisis spasial yang dilakukan, ada 4.175 desa yang wilayahnya berisan dengan
IUPHHK-HT. APP-Sinar Mas Group bersinggungan dengan 668 desa dan APRIL
bersinggungan dengan 114 desa. Angka ini ingin mengatakan bahwa konflik tenurial pada
akhirnya menjadi sebuah keniscayaan, karena konsesi perusahaan pastinya berada di
permukiman dan wilayah kelola rakyat. Dan sebagian besar konflik terjadi, karena tidak ada
FPIC dari komunitas masyarakat, terlebih di masa orde baru semua bisnis sumber daya alam
dijalankan dengan watak yang militeristik.
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Di propinsi Jambi, kebun kayu milik perusahaan APP memiliki 3 perusahaan yaitu PT.
Wirakarya Sakti (WKS), PT. Rimba Hutani Mas dan Tebo Multi Agro. Ketiga perusahaan
tersbut berada di 5 (lima) Kabupaten yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung
Timur, Muaro Jambi, Batanghari dan Tebo, sedangkan desa yang terdampak dari aktifitas
perusahaan berjumlah sekitar 120 desa.
Dengan adanya perusahaan kebun kayu milik APP justru menjadi konflik terhadap lahan dan
lingkungan dengan masyarakat atau komunitas, dari database WALHI Jambi konflik terjadi di
mulai dengan penggusuran lahan pertanian dan perladangan masyarakat, kriminalisasi,
intimidasi dan kekerasan sampai pembunuhan terhadap petani/aktifis tani.
Kasus PT. WKS di Jambi

Dari rekaman data yang dilakukan oleh WALHI Jambi ada beberapa tindakan kekerasan yang
dilakukan oleh pihak perusahaan kebun kayu milik APP yaitu PT. Wirakarya Sakti (WKS) antara
lain:
1. Pada tanggal 28 Desember 2007 masyarakat bukit rinting Desa Lubuk Mandarsah
melakukan aksi penyetopan alat berat perusahaan PT. WKS untuk menghentikan
penggusuran lahan pertanian dan mengambil alih lahan masyarakat, sehingga
menyebabkan 12 alat berat dan satu mobil milik PT. WKS terbakar. Peristiwa tersebut
sembilan orang warga di tangkap dan di jatuhkan hukuman penjara 15 bulan.
2. Pada tanggal 10 November 2010 satu orang petani Ahmad Adam Desa Senyerang
meninggal dunia karena di tembak oleh aparat kepolisan (Brimob) Jambi, saat petani
melakukan aksi blokade akses jalan produksi kayu HTI di Sungai Pengabuan untuk
meminta lahan warga seluas 7.224 Ha di kembalikan.
3. Pada tahun 2015, Indra Pelani, pemuda tani dari Lubuk Mandarsah Jambi dibunuh oleh
sekuriti perusahaan PT. Wirakarya Sakti (WKS), anak perusahaan Asia Pulp and Paper.
Kematian Indra Pelani tidak lepas dari perjuangannya selama ini yang menuntut hak atas
tanah. Kematian Indra Pelani yang coba diingkari oleh PT. WKS/APP dengan mengalihkan
tanggungjawab tersebut pada perusahaan outsourcingnya.
Peristiwa kekerasan, kriminalisasi dan sampai pada pembunuhan yang terjadi pada Ahmad Adam
dan Indra Pelani adalah fakta yang paling buruk bagaimana APP menjalankan bisnis yang penuh
dengan kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Jika klaim keberhasilan mereka di dalam memenuhi komitmennya adalah dapat
menyelesaikan 42% konflik dengan masyarakat. Tentu kami mempertanyakan, dimana saja
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konflik yang diklaim mampu diselesaikan oleh APP dan model penyelesaian konflik seperti apa
yang dilakukan. Buktinya, mereka justru menciptakan konflik baru dengan warga di 39 desa.
PT. Bangun Rimba Sejahtera merupakan perusahaan yang akan menjadi pemasok PT. Oki
Pulp and Mills, milik APP di Sumatera Selatan, saat ini sedang berkonflik dengan warga di
Bangka Barat yang menolak kehadiran mereka. Wilayah konsesi PT. BRS mencapai 66.640
hektar yang berada di 39 Desa di Kabupaten Bangka Barat mengancam sumber penghidupan
warga yang matapencahariannya sebagai petani. Hingga paper ini dikeluarkan, APP tidak
mengakui bahwa PT. BRS adalah perusahaan yang menjadi bagian dari seluruh cerita rantai
pasoknya. Dan kami melihat, dorongan penyelesaian konflik masyarakat dengan perusahaan
yang difasilitasi oleh pemerintah, sebagian besar diarahkan atau dipaksakan dengan skema
“kemitraan” dengan perusahaan, tanpa adanya perubahan relasi di dalamnya. Perusahaanlah
yang tetap memiliki dan memegang kendalinya.
B. Penghancuran Hutan alam & Ekosistem Rawa Gambut
Ditengah realisasi tanam yang hanya 45% dari rencana, sedangkan investasi sedang
meningkatkan kapasitas pabrik pulp sebesar 26,5% menjadi sekitar 10 juta ton, tentu saja akan
kembali menargetkan hutan alam untuk menutupi kekurangan penanaman dan peningkatan
kebutuhan bahan baku. Penghentian penebangan hutan alam sesungguhnya tidak terjadi,
karena pemerintah menerbitkan perubahan kriteria kawasan hutan untuk Hutan Tanaman
Industri (HTI) dari hutan kritis ke hutan alam, PP 06 tahun 2007 jo 03 tahun 2008 yang menjadi
pintu perluasan penerbitan izin HTI di hutan alam.

Kebutuhan perluasan konsesi yang dilakukan APP dengan tidak tersedianya lahan mineral,
maka lahan gambut menjadi tujuan perluasan konsesi mereka. Peraturan pemerintah nomor
52 tahun 2016 terkait perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2014 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang melarang kegiatan yang
menyebabkan kerusakan di kesatuan hidrologis gambut. Namun, APP dan perusahaan yang
terafiliasi langsung maupun tidak, tetap melakukan aktivitas pengeringan gambut.
Di Kalimantan Barat, terdapat 41 entitas perusahaan industri hutan kayu dengan luas 1.
901.491 hektar (GNPSDA KPK RI - KLHK 2015). Dari total luasan konsesi kebun kayu di
Kalimantan Barat, 302.498,59 ha berada di kawasan ekosistem rawa gambut. Demikian juga di
Riau. Dari total 803.708 hektar konsesi perusahaan terafiliasi dengan APP, berada di lahan
gambut. Dari proses assesment yang dilakukan oleh WALHI Kalimantan Barat, ada 3 (tiga)
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pola dan corak pengembangan konsesi “Hutan Kayu” adalah; (1). Pemberian izin selalu
berorientasi pada kawasan dengan potensi kayu (alam) yang masih tinggi. (2). Pemberian izin
tidak memproteksi kawasan gambut dan habitat satwa dilindungi. (3). Kuat indikasi “land
banking”, karena luasan izin tidak berbanding lurus dengan realisasi tanam.
Tingginya kepentingan pelaku usaha hutan tanaman industri terhadap hutan alam tidak bisa
dilepaskan dari kegagalan mereka dalam menjalankan kewajibannya terhadap konsesi yang
telah didapatkan, dimana kebutuhan akan kayu dari hutan alam meningkat karena realisasi
penanaman pada konsesi tidak dilakukan. Kebutuhan bahan baku tahun 2009 seharusnya
dapat dipenuhi bila realisasi penanaman pada tahun 2000 hinga tahun 2004 sesuai dengan
luas konsesi, pada faktanya dari luas penerbitan konsesi diterbitkan pada kurun waktu 4 tahun
mencapai 1,5 juta hektar, relasi penanaman dari tahun 2000 hingga 2004 hanya mencapai 525
Ribu Hektar atau 1/3 dari luas yang harus ditanam pemegang izin. Sedangkan realisasi
penanaman perusahaan HTI dari tahun 2011 hingga 2015 hanya mampu seluas 2.115.924,27
hektar atau 45,97% dari rencana tanam. Dan kegagalan mereka dilimpahkan biaya
lingkungannya kepada negara dan publik.
C. Jejak Korporasi dalam Kebakaran Hutan & Ekosistem Rawa Gambut
HOTSPOT DI KONSESI IUPHHK - HT
TAHUN INDONESIA
IUPHHK-HT APP - SINARMAS APRIL - RGE
2010
4548
696
179
245
2011
15905
2663
825
420
2012
18443
3560
1059
412
2013
15888
3211
691
1101
2014
36153
8590
4578
1611
2015
57696
14704
9400
1611
2016
5103
814
158
206
2017
2206
215
33
9

Hasil analisis WALHI terkait kebakaran hutan dan lahan menunjukkan besarnya peran
korporasi, khususnya sektor kehutanan dan perkebunan dalam tragedi asap di
Indonesia.Analisis ini menunjukkan “jejak api” grup-grup korporasi di 5 propinsi yang
mengalami dampak terparah; Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan
Kalimantan Tengah.

12

3000
2449

2500
2000

1340

1500
1000

912
538

430

500
0
Kalteng

Kalbar

Riau

Sumsel

Jambi

2015

tabel: titik api di komoditas kebun kayu

Dari tahun 2010 sampai 2015 titik api berjumlah 105.057, dimana tahun 2015 terdapat 25.253
titik api (per 28 September 2015). Patut diperhatikan bahwa bertahun-tahun titik api ditemukan
di konsesi perkebunan monokultur skala besar, terutama yang beroperasi di lahan gambut.
Sampai dengan bulan September 2015, WALHI menemukan bahwa di dalam konsesi
perusahaan ditemukan titik api; Kalimantan Tengah 5.672, Kalimantan Barat 2.495, Riau
1.005, Sumatera Selatan 4.416, dan Jambi 2.842. Mayoritas titik api tahun 2015 berada di
dalam konsesi perusahaan, terutama kebun kayu. (Hutan Tanaman Industri) sebanyak 5.669
titik api dan perkebunan kelapa sawit sebanyak 9.168 titik api.

gambar: titik api di konsesi APP di Riau

Koalisi ornop Sumatera Selatan menemukan bahwa total area terbakar di dalam konsesi APP
adalah 78% (293.065 Ha) dari area konsesi terbakar di Sumatera Selatan (375.823 hektar),
yang notabene adalah 37% dari seluruh area konsesi APP di Sumatera Selatan. Rekaman
landsat menunjukkan, sebesar 174.080 ha dari areal konsesi terbakar APP adalah pada lahan
gambut. APP mengelak dari tanggungjawab atas kebakaran hutan dan lahan di konsesi
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mereka. Namun fakta di pengadilan membuktikan bahwa PT. Bumi Mekar Hijau (PT. BMH)
bersalah, meskipun dengan sanksi hukum yang kami pandang tidak maksimal.

IV. Land Swap: False Solution
Paska kebaran hutan dan ekosistem rawa gambut yang begitu besar terjadi pada tahun 2015,
pemerintahan Jokowi-JK mengeluarkan berbagai kebijakan penting untuk mengatasi dan
mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut. Diantaranya mengeluarkan Perpres
No. 1/2016 tentang Badan Restorasi Gambut, dan Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2016
terkait perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Ekosistem Gambut yang melarang kegiatan yang menyebabkan kerusakan di
kesatuan hidrologis gambut. Dan terakhir mengeluarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2017
soal penundaan dan penyempurnaan tata kelola pemberian izin baru hutan alam primer dan
lahan gambut.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan kebijakan yang
mendorong revisi Rencana Kerja Usaha (RKU) bagi industri, khususnya 101 pemegang izin
hutan tanaman industri yang berada di rawa gambut yang memiliki fungsi lindung dengan luas
mencapai 2,5 juta hektar, dari sekitar 4 juta hektar yang harus direstorasi, melalui 4 Peraturan
Menteri LHK yang merupakan turunan dari PP 57 Tahun 2016. Permen Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (LHK) Nomor P. 40/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2017 yang memfasilitasi land
swap untuk perusahaan hutan tanaman industri dengan atas nama keterlanjuran. Sayangnya,
kebijakan tegas untuk melindungi dan memulihkan kerusakan ekosistem gambut justru disertai
kebijakan kontradiktif yang bersifat kompromis, dimana dalam Permen ini terdapat dua tujuan
saling kontradiktif, yang satu bertujuan melindungi gambut, sedangkan sisi lainnnya mengarah
pada tujuan melegalkan laju deforestasi di kawasan hutan tanah mineral melalui muatan
kebijakan land swap.
WALHI menilai kebijakan yang memberikan kemewahan kepada korporasi ini justru dapat
melemahkan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan. Kebijakan memberikan
lahan pengganti atau landswap kepada perusahaan yang melanggar hukum sebagai agenda
“pemutihan” oleh negara. Terlebih konsesi yang akan direstorasi tersebut merupakan wilayah
konsesi yang terbakar, harusnya perusahaan ini dihukum, bukan malah diberikan lahan baru.
Kebijakan landswap pada akhirnya menjadi rantai impunitas bagi kejahatan korporasi.
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Dalam konteks regulasi, pemerintah cenderung permisif terhadap proses penghancuran
lingkungan untuk eksploitasi SDA berbasis komoditi. Tingginya kewenangan penerbitan izin
tidak diimbangi dengan tanggung jawab dan peningkatan kapasitas kontrol negara terhadap
pemegang konsensi. Mudahnya proses perizinan melimpahkan kewenangan pengelolaan
terhadap SDA kepada korporasi, mengantarkan situasi dimana luasnya wilayah yang dikuasai
korporasi jauh melampaui daya kelola korporasi itu sendiri. Seperti halnya konsensi hutan
tanaman industri (HTI) yang luas per korporasi bisa mencapai 300.000 hektar, membuat
kebakaran tidak dapat dipadamkan oleh pemilik konsensi.

Dalam pandangan WALHI, kebijakan “tukar guling” adalah solusi yang salah. Jika dilihat dari
peta sebaran izin kebun kayu di kawasan ekosistem gambut, artinya seluas 2,583,891.05
hektar yang akan dipindahkan oleh pemerintah. sehingga tidak relevan jika landswap
dijalankan. Pemerintah melalui landswap ini justru sedang berencana menciptakan konflik
baru, karena pasti akan bersinggungan dengan desa.
Bukan hanya berpotensi menciptakan konflik baru, kebijakan landswap ini pada akhirnya
sedang mendesign sebuah bencana ekologis baru di wilayah yang akan dijadikan lahan
pengganti, meskipun hingga detik ini kita belum mengetahui dimana wilayahnya. Karena ketika
kita bicara desa, artinya kita harus bicara desa bukan hanya sebatas administratif, melainkan
desa sebagai sebuah kesatuan ekologis yang di dalamnya ada fungsi ekologis dan termasuk
kerentanannya. Dari pengalaman praktik bisnis yang dijalankan selama ini saja sudah
menciptakan bencana ekologis, memindahkan konsesi mereka tanpa adanya upaya
penegakan hukum, sama artinya membiarkan perusahaan mengulang praktik buruk yang telah
mereka lakukan selama lebih dari tiga dekade. Negara merancang bencana ekologis demi
mengambilalih tanggungjawab korporasi, atas nama keterlanjutan investasi.
Di ruang yang lain, Dengan luasan 2,4 juta area gambut yang harus direstorasi dan 1,4 juta
merupakan konsesi perusahaan, institusi yang diberi mandat melakukan restorasi gambut
yakni Badan Restorasi Gambut (BRG) mestinya mengarahkan upaya restorasi pada dorongan
tanggungjawab korporasi untuk melakukan restorasi dengan tanpa mengurangi tindakan
penegakan hukum yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan bukan dengan terus
memfasilitasinya melalui kebijakan tukar guling.
V.

Penutup dan Rekomendasi
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Hampir setengah abad, APP – Sinar Mas group, APRIL dan group bisnis hutan tanaman
industri menjalankan bisnisnya dengan praktik yang sarat dengan pelanggaran hukum dan
pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), demi melanggengkan bisnis dan terus
mengakumulasi keuntungan. Berbicara komoditas kertas, APP tidak hanya mesti bertanggung
jawab atas pengelolaan konsesi untuk penyedia bahan baku, tetapi juga pada industri
pengolahan lanjutan yang menghasilkan kertas siap pakai dan didistribusikan ke pasar global.
Kondisi ini tentu menjadi kompleks dalam memastikan tanggung jawab korporasi yang
mendapatkan keuntungan super (super profit) dari pengolahan hutan dan lahan dan produksi
komoditas kertas dalam satu rantai produksi korporasi.Namun, dengan cara ini, kita dapat
memastikan bahwa tanggung jawab korporasi tidak bisa dipisah-pisahkan dalam satu rantai
produksi. Menuntut tanggung jawab atas dampak dari praktik buruk PT. IKPP Tbk., menjadi
bagian penting dalam menuntut tanggung jawab korporasi Asian Pulp and Paper (APP) – Sinar
Mas group di Indonesia, dan seluruh lembaga pendanaan atau institusi keuangan yang
menyokong bisnis mereka.
5 tahun sejak APP –Sinar Mas group meluncurkan Forest Consevation Policy (FCP), WALHI
menilai bahwa itu tidak lebih hanyalah komitmen palsu, sebuah politik pencitraan pasar dengan
tujuan utama, kembali menangguk laba sebesar-besarnya, bukan dimaksudkan untuk
membenahi tata kelola bisnis mereka. Karena kami meyakini, komitmen tersebut lebih
bermaksud untuk “menjawab” konsumen atau pasar mereka yang banyak menyorot berbagai
praktik pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kita tidak lagi bisa
bersandar pada semua skema pasar dan instrument yang bersifat voluntary. Impunitas
terhadap kejahatan korporasi harus diakhiri, penegakan hukum harus dijalankan.
Jika kita menelusuri perjalanan selembar kertas yang di dalamnya terdapat jejak-jejak
kejahatan korporasi, jejak kejahatan itu sesungguhnya tidak lepas dari semua kemewahan
yang didapatkan dan difasilitasi oleh negara melalui berbagai kebijakan dan regulasinya.
Selama lebih dari tiga dasawarsa, bahkan paska reformasi-pun, tidak ada koreksi yang bersifat
struktural dan sistematis untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup dan agraria di
Indonesia. Pun pemerintahan Jokowi-JK memiliki komitmen untuk mengatasi ketimpangan,
menjanjikan kesejahteraan bagi rakyat dan menyelesaikan konflik agraria.
Kita tentu tidak menghendaki private sector terus menanggung profit sebesar-besar dan
mengakumulasi modal dengan mengalihkannya kepada negara dan publik. Karenanya, mau
tidak mau negara mesti dipaksa untuk menjalankan agenda yang sudah disampaikan oleh
Presiden untuk melakukan penegakan hukum, mencabut kebijakan landswap yang
sesungguhnya adalah solusi yang salah (false solution) dan mencabut perizinan kepada
perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan ekosistem gambut dan mendesak
tanggungjawab korporasi untuk memulihkannya. Jika selama ini perusahaan sudah terbukti
gagal dalam berproduksi, maka berhentilah untuk memberikan kemewahan kepada industri
kebun kayu dan seluruh rantai pasoknya untuk ekspansi dan memberikan cadangan kawasan
hutan kepada korporasi. Baik KLHK maupun Badan Restorasi Gambut (BRG) mestinya
mendorong penegakan hukum kepada pemilik konsesi yang jelas-jelas terbakar. Bukan justru
memfasilitasi agenda pemutihan pelanggaran hukum dan kemudian mengalihkan beban dan
tanggungjawab pemilik konsesi kepada negara.
Pada akhirnya, carut marut tata kelola sumber daya alam, khususnya di sektor kehutanan telah
melahirkan begitu banyak masalah, selain deforestasi, kebakaran dan konflik tenurial yang
begitu tinggi di dalam dan sekitar kawasan hutan. Sehingga kebijakan moratorium berbasis
capaian dengan indikator yang terukur sekali lagi menjadi maha penting, jeda memberikan izin
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dalam kurun waktu minimal 25 tahun, sembari secara bersamaan melakukan review perizinan,
penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi, mengembalikan dan melindungi wilayah
kelola rakyat, serta memastikan pemulihan kawasan ekosistem esensial yang telah
dihancurkan oleh industri berbasis lahan seperti kebun kayu salah satunya. (selesai)
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