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Gambar sampul: Kebun sawit PT Palma Satu dari Darmex Agro Group. Perusahaan ini menjadi tersangka oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga memberikan uang suap kepada Gubernur Riau Annas
Maamun untuk mengubah fungsi lahan mereka yang masuk kawasan hutan ©Eyes on the Forest, 2019.
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RINGKASAN EKSEKUTIF
Di Indonesia, pengembangan kebun sawit dalam Kawasan Hutan dianggap terlarang secara hukum.
Analisis GIS oleh koalisi Eyes on the Forest (EoF) menemukan Provinsi Riau, produsen terbesar minyak
sawit mentah (crude palm oil, CPO) memiliki 47% (2,5 juta hektar) dari perkebunan sawit provinsi pada
2019/2020 berada dalam Kawasan Hutan termasuk Kawasan seperti Taman Nasional Tesso Nilo.
Sebagai tambahan, hingga 39% (2,1 juta hektar) kebun sawit telah dibangun di luar Kawasan Hutan
tanpa memiliki data pemerintah (Badan Pertanahan Nasional) soal izin yang diperlukan (Hak Guna
Usaha, HGU) dan karenanya legalitas mereka perlu diverifikasi. Sebagai kesimpulan, hanya 14% (0,8
juta hektar) dari kebun sawit Riau yang bisa dianggap legal karena terletak di luar Kawasan Hutan dan
HGU mereka tercatat oleh Pemerintah.
Kurun waktu Februari-November 2019, EoF melakukan pemantauan lapangan di lebih dari 5% kebun
ilegal kebun sawit di Riau tanpa HGU di Kawasan Hutan dan APL (129,948 hektar) yang dikelola oleh 1
koperasi unit desa, 3 perseorangan (cukong) dan 39 perusahaan termasuk Adimulya, Astra, Darmex
Agro, First Resources, Gama & Samsung, Hutahaean, Indofood, KLK, Pancaputra Ganda, Peputra
Masterindo dan Provident Agro (Tabel 1 & 2). Dan 29 dari 43 unit pengelolaan ada di dalam dan di
sekitar dua lansekap konservasi: Tesso Nilo dan Bukit Tigapuluh dengan taman nasional di masingmasing zona intinya, serta koridor harimau Bukit Batabuh. Di lokasi-lokasi ini pernah disorot dalam
laporan-laporan EoF sebelumnya sebagai asal muasal rantai pasokan Tandan Buah Segar (TBS) ilegal
dan CPO yang tercemar. 23 dari 43 entitas mengelola perkebunan ilegal memiliki pabrik kelapa sawit
(PKS) mereka sendiri ataupun dari kelompoknya yang memproses TBS ilegal mereka (Tabel 3).
Dari 20 unit pengelolaan yang tidak memiliki PKS sendiri/grup, EoF memilih 16 unit untuk dilakukan
rantai investigasi pengawalan guna menemukan pembeli tingkat hilir mereka. Investigasi EoF antara
Mei dan November 2019 menemukan bahwa TBS ilegal dari unit-unit yang dibeli oleh 15 PKS
mencakup grup-grup Darmex, First Resources, Incasi Raya, Jhagdra, Mitra Agung Sawita Sejati dan
Royal Golden Eagle (Tabel 4). PKS itu juga termasuk 5 pelanggar berulang yang disorot Laporan EoF
“Cukup Sudah” pada 2018. Pabrik First Resources (PT. Subur Arum Makmur 1 Senamanenek Mill) yang
memiliki sertifikasi RSPO (Mass Balance Supply Chain Model) menunjukkan bahwa bagian
konvensional tak bersertifikat dari produk Mass Balance pabrik mengandung TBS ilegal.
Antara Juli dan November 2019, EoF juga melacak truk-truk CPO milik 9 dari 15 PKS di atas dan
menemukan bahwa CPO tercemar TBS ilegal telah dibeli oleh 6 pabrik penyulingan dari Darmex, First
Resources, Musim Mas, Permata Hijau, Royal Golden Eagle dan Wilmar. Semuanya terkecuali
penyulingan Darmex adalah anggota RSPO dan memiliki sertifikat-sertifikat RSPO Mass Balance,
Segregated and Identity Preserved Supply Chain (Tabel 5).
Grup-grup ini dan pabrik kelapa sawit serta refinery (penyulingan) terdaftar dalam laporan ini adalah
pemasok umumnya yang langsung atau tak langsung di antara daftar pemasok CPO yang
dipublikasikan oleh banyak pedagang atau pemakai penting yang berkomitmen nol deforestasi. Pada
2020, dua tahun sejak kami terbitkan laporan pada 2018, “Cukup sudah!’’, dan tahun target biasa
untuk mencapai nol deforestasi bagi semua merek, mayoritas pemasok kelapa sawit dunia justru terus
dicemari oleh TBS yang ditanam secara ilegal di sejumlah habitat tersisa terakhir dari satwaliar yang
dilindungi seperti harimau, gajah dan orang utan, serta lahan gambut kaya-karbon yang mudah
terbakar di Sumatera.
Skala isu hukum yang dihadapi pembeli dan penjual global produk tercemar cukup besar, karena
pabrik dan penyulingan yang memasok produk-produk tercemar ke dalam ekonomi global telah
mengetahui isu legalitas sistemik sejak dari dulu. Sudah diketahui, mereka telah gagal mengatasi isu
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yang mencoba menghindari investasi yang diperlukan untuk membersihkan sistem. Bahkan saat ini,
dan terlepas dari penguatan dashboard dan laporan kelestarian tahunan, mayoritas pabrik dan
penyulingan tidak melacak asal-muasal produk mereka menuju perkebunan pihak ketiga. Walaupun
mereka memahami inilah satu-satunya cara untuk mengidentifikasi dan menolak TBS ilegal dan
produk tercemar.
Membiarkan pengelolaan dan perdagangan kebun sawit ilegal dan tak lestari mengakibatkan kerugian
besar bagi Negara dalam hal kehilangan penghasilan pajak. Provinsi Riau sendiri diperkirakan
kehilangan pendapatan pajak potensial sebesar Rp107 triliun (7,3 milyar dollar AS) per tahun dari 1,4
juta hektar kebun sawit tak berizin dan ilegal. Bagaimana pula nilainya bertambah jika kita
pertimbangkan semua kerugian lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh industrinya?
14 April 2016, Presiden berkomitmen melakukan moratorium penerbitan izin kebun sawit dan
tambang batubara. Dua tahun berikutnya, Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8
tahun 20181 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan
Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Pelaksanaan yang berhasil pada moratorium ekspansi kebun
sawit berdasarkan Inpres No 8/2018 akan menjadi cahaya di ujung lorong guna mengatasi ilegalitas
meluas di sektor ini, melindungi dan merestorasi ekosistem dan lingkungan, mengurangi kebakaran
tahunan, kabut asap regional dan emis gas rumah kaca yang sangat tinggi.
Bagaimanapun, dua tahun setelah penerbitan Inpres Moratorium 2018, Omnibus Law yang
kontroversial diterbitkan pada 2 November 2020 melalui UU Nomor 11 tahun 2020 soal Cipta Kerja
(UUCK). UUCK agaknya digambarkan sebagai satu cara untuk melegalkan perkebunan ilegal yang
dikelola oleh entitas bisnis atapun smallholder. Bagaimanapun, berdasarkan analisis hukum, EoF
berpendapat bahwa UU Cipta Kerja tak bisa dilihat serta merta sebagai “tiket untuk keluar dari
penjara” bagi semua perkebunan sawit ilegal. Mempertimbangkan resiko-resiko lingkungan dan
hukum yang serius dan diketahui, EoF merekomendasikan para pembeli global untuk fokus membuat
kemajuan dalam menerapkan kebijakan-kebijakan NDPE (Dilarang deforestasi dan eksploitasi gambut)
dengan melacak asal muasal produk minyak sawit di perkebunan dan menjauhi perkebunan ilegal
segera, daripada hanya menunggu dan berharap bahwa undang-undang baru akan melegalkan asalusul bahan terlarang mereka. Sebagaimana analis kami menunjukkan banyak di antaranya yang tidak
layak dan bahkan mereka akan harus membayar biaya sangat besar serta menjalani proses sulit.
EoF juga berharap laporan ini memberikan input berguna untuk pelaksanaan Inpres Moratorium Sawit
2018, sehingga semua Kementerian/Lembaga terkait mampu menegakkan hukum terhadap
perusahaan/perseorangan yang mengelola perkebunan ilegal dan menjual produk ilegal. Masih
banyak kerja yang harus dilakukan Pemerintah guna menegakkan UU Cipta Kerja dan peraturanperaturan khususnya dalam menangani perkebunan ilegal demi melindungi hutan alam tersisa dan
Kawasan konservasi selamanya. Kesimpulan kunci kami dan rekomendasi khusus termaktub dalam
bagian Kesimpulan & Rekomendasi.
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PENDAHULUAN
Di Indonesia, perkebunan kelapa sawit yang dibangun dalam Kawasan Hutan dianggap terlarang
secara hukum2. Laporan bersama Kementerian Pertanian, Lembaga Antariksa dan Penerbangan
Nasional (LAPAN), Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun
2019 menyimpulkan bahwa 20% (3,5 juta hektar) dari total tutupan kebun sawit nasional (16,8 juta
hektar) pada 2016 berada di dalam Kawasan Hutan.3
Kajian sama menyimpulkan Riau memiliki luasan kebun sawit terbesar di antara 25 provinsi di
Indonesia dengan 3.3 juta hektar, atau 19% dari total luas nasional.4 Angka sama dikutip oleh data
Kementerian Pertanian yang dipublikasikan pada Desember 2019.5 (3,4 juta hektar atau 20% total
nasional). Data statistik pemerintah lainnya soal industri sawit terbitan November 2019 menyatakan
Riau memproduksi jumlah besar minyak mentah sawit (CPO) pada 2017: 7,6 juta ton atau 22%
produksi total nasional. 6
Bagaimanapun, provinsi ini diperkirakan kehilangan potensi penghasilan pajak sebesar Rp.107 triliun
(7,3 miliar dollar AS) per tahun dari 1,4 juta hektar kebun sawit tak berizin dan ilegal, demikian
menurut Panitia Khusus Monitoring Perizinan Lahan Perkebunan DPRD Riau7. Pada 2020 mereka
meningkatkan estimasi area kebun sawit ilegal menjadi 1,8 juta hektar dari total 4,2 juta hektar.8
Pada 14 April 2016, Presiden berkomitmen melakukan moratorium penerbitan izin kebun sawit dan
tambang batubara. Pada 2018, dia menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2018 tentang
Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas
Perkebunan Kelapa Sawit. 9 Pada 2019, Pemerintah Riau mengumumkan bahwa ia akan mengambil
tindakan hukum terhadap 1,2 juta hektar kebun sawit ilegal yang dikendalikan para cukongi termasuk
nama-nama besar seperti perusahaan.10
Kajian CIFOR 201911 menjelaskan dua contoh modus operasi lazim dilakukan perusahaan dalam
mengelola kebun ilegal: (1) dengan memanfaatkan oknum masyarakat untuk membuka hutan dalam
rangka memenuhi kewajiban perusahaan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20%
dari luas Izin Usaha Perkebunan (IUP) mereka, (2) masyarakat dibujuk untuk membuka lahan di sekitar
perkebunan perusahaan, dengan iming-iming bahwa perusahaan yang menutup biaya yang
dibutuhkan untuk proses administratifnya, termasuk melengkapi surat-surat.
Pelaksanaan yang berhasil pada moratorium ekspansi kebun sawit berdasarkan Inpres No 8/2018 akan
menjadi cahaya di ujung lorong guna mengatasi ilegalitas meluas di sektor ini, melindungi dan
merestorasi ekosistem dan lingkungan, mengurangi kebakaran tahunan, kabut asap regional dan emis
gas rumah kaca yang masif. Salah satu instruksi dari Presiden kepada Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan adalah tanggungjawab mengidentifikasi perkebunan sawit dalam Kawasan Hutan dan
mengambil tindakan hukum terhadap perkebunan ilegal.
Kini, setelah dua tahun berlalu sejak Inpres moratorium sawit diteken, EoF mengadakan serangkaian
investigasi dan menyiapkan laporan ini guna menjawab sejumlah pertanyaan berikut. Sehingga kami
bisa memberikan fakta berdasarkan input-input untuk mendukung upaya oleh para pejabat negara
yang ditunjuk dalam Inpres moratorium sawit agar perkebunan ilegal tidak lagi beroperasi
mencemarkan perniagaan produk sawit global:
i

Cukong berarti pemilik modal
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•
•
•
•
•
•

Berapa banyak kebun sawit ilegal ada di Riau dan adakah resiko lingkungannya? Lihat Bab 1.
Siapa mengelola kebun-kebun ini dan apa modus operandi mereka? Lihat Bab 2 dan Lampiran
I.
Siapa membeli tandan buah segar (TBS) ilegal dari kebun-kebun ini? Lihat Bab 3 dan Lampiran
II.
Siapa membeli minyak sawit mentah (CPO) yang tercemari TBS ditanam ilegal? Lihat Bab 4
dan Lampiran III.
Akankah Omnibus Law memutihkan perkebunan ilegal? Lihat Bab 5 dan Lampiran IV, V dan
VI.
Siapa yang seharusnya mengambil tindakan untuk menghentikan perdagangan TBS ilegal dan
CPO tercemar? Lihat Kesimpulan dan Rekomendasi.
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TEMUAN INVESTIGASI
1. Mengidentifikasi perkebunan sawit ilegal di Riau
Guna memverifikasi penambahan luasan kebun sawit ilegal di Riau, EoF mengadakan Analisa GIS
menggunakan:
(1) Peta tutupan lahan 2019/2020 berdasar pada interpretasi visual citra satelit Landsat (WWF
Indonesia & Setiabudi 2020),
(2) Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Surat Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan nomor
903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, 7 Desember 2016), dan
(3) Database Hak Guna Usaha (HGU) dari BPN 2016.
Analisis EoF menemukan bahwa (Peta 1):
● Berdasarkan interpretasi visual citra satelit Landsat 2019 dan 2020 (WWF & Setiabudi 2020),
hingga 59% (5,40 juta hektar) daratan Riau telah diliputi tutupan kebun sawit.
1. 3,26 juta ha adalah tanaman monokultur kelapa sawit yang cukup tua terlihat pada citra
Landsat, dikelola secara komersial (1,62 juta ha) atau oleh petani kecil (1,64 juta ha),
2. 0,69 juta ha adalah lahan yang ditanami tanaman campuran termasuk kelapa sawit,
3. 1,03 juta ha adalah lahan yang baru dibuka dan ditutupi oleh vegetasi muda yang tumbuh
kembali, termasuk kelapa sawit muda yang terlalu kecil dan tidak terlihat pada citra Landsat,
dan
4. 0,42 juta ha adalah lahan yang baru dibuka dan tidak sepenuhnya tertutup oleh vegetasi,
beberapa di antaranya mungkin atau akan ditanami bibit kelapa sawit muda.
● Hal yang kontras, BPN hanya mendaftarkan 862.236 hektar dari area HGU di Riau pada 2016.
● Dari 5.4 juta hektar kawasan sawit Riau, hanya 14% (777.002 hektar, area abu-abu pada peta 1),
yang dapat dianggap legal karena berada di luar kawasan hutan dan memiliki HGU (BPN 2016).
● 47% (2.519.854 hektar, area merah dan oranye pada Peta 1) dari Kawasan sawit Riau telah
ditanami secara ilegal dalam Kawasan Hutan Riau, menempati hampir setengah dari kawasan
hutan (dari total 5.413.709 hektar). Kebun sawit ilegal berada di:
1. 4.0% di Area Konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA)/ Kawasan Pelestarian Alam (KPA),
103.009 hektar termasuk 49.176 hektar di Taman Nasional Tesso Nilo),
2. 4.6 % di Hutan Lindung (HL, 116.105 hektar),
3. 22.3% di Hutan Produksi Terbatas (HPT, 561.714 hektar),
4. 32.9% di Hutan Produksi (HP, 830.211 hektar), dan
5. 36,1% di Hutan Produksi dapat dikonversi (HPK, 908.759 hektar).
● Dari area kelapa sawit ilegal di Kawasan Hutan Riau:
1. 54.121 hektar telah memiliki HGU yang didaftarkan oleh BPN (2016) (area merah di Peta 1).
Pengembangan kebun sawit di Kawasan Hutan adalah ilegal bahkan dengan HGU, kecuali jika
Kawasan Hutan secara resmi dilepaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
menjadi area untuk penggunaan perkebunan/pertanian.
2. 2.465.733 ha tidak memiliki HGU terdaftar di BPN (2016) (area oranye pada Peta 1)
Jika para pengelola kebun tidak memiliki izin-izin sah yang tidak terdaftar di BPN tahun 2016,
perkebunan-perkebunan ini masih tetap dianggap ilegal.
● Sebagai tambahan, 39% (2.099.724 hektar, area kuning pada Peta 1) dari Kawasan sawit Riau
pada 2020 telah ditanami di luar Kawasan Hutan namun tak memiliki HGU. Dari area sawit ini,
area yang dikelola unit pengelolaan luasnya di atas 25 hektar dan tanpa HGU saat ini masih
dianggap ilegal. Kami tidak bisa mengestimasi total perkebunan ilegal tersebut karena kurangnya
data GIS provinsi dari seluruh unit pengelolaan dengan IUP dan HGU di Riau.
●
Secara total, antara 47% dan 86% Kawasan sawit Riau berkemungkinan ilegal.
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Peta 1.—Kawasan sawit Riau pada 2020 (WWF & Setiabudi 2020) secara ilegal ditanam dalam
Kawasan Hutan (KLHK 2016) (area merah, oranye) atau di luar Kawasan Hutan tanpa HGU (BPN 2016,
Kawasan kuning) dan 43 unit pengelolaan sawit diinvestigasi oleh EoF pada 2019.
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2. Menginvestigasi sampel perkebunan sawit ilegal di Riau
EoF memilih 43 unit pengelolaan pada Peta 1, yang memiliki 215.608 hektar total luas sebagai sampel
acak (Tabel 1) dan melakukan investigasi lapangan antara Februari dan November 2019 guna
memahami modus operandi mereka. 29 dari 43 unit pengelolaan berada di dalam dan sekitar dua
lansekap konservasi, Tesso Nilo dan Bukit Tigapuluh dengan taman nasional sebagai area inti masingmasingnya, serta Koridor Harimau Bukit Batabuh (ditunjukkan dengan dua kotak dengan garis-garis
luar warna merah di Peta 1). Kawasan-kawasan yang disoroti dalam sejumlah laporan EoF sebelumnya
yang membuntuti rantai pasok TBS ilegal dan CPO tercemar12, 13, 14, 15
EoF menemukan:
●
●
●

●
●
●

●

●

●

Luasan per unit dari 43 pengelolaan sawit berkisar antara 126 hektar hingga 16.849 hektar (Tabel
1).
20 unit memiliki HGU, namun kebanyakan dari mereka juga beroperasi di luar HGU, keduanya di
dalam dan di luar Kawasan Hutan (lihat angka-angka tebal di Tabel 1).
97% (208.121 ha) dari 43 unit pengelolaan telah ditanami dengan sawit pada 2019/2020. 60%
(129.948 ha) dari kebun sawit itu ilegal, mewakili 5% perkebunan ilegal di provinsi, karena
mereka:
o Tumpang tindih dengan Kawasan Hutan (dengan atau tanpa HGU) (99.582 ha), atau
o Tidak bertumpang-tindih dengan Kawasan Hutan namun tidak memiliki HGU (30.366 ha) (Tabel
2).
Satu unit pengelolaan dijalankan oleh koperasi unit desa (KUD) yang memiliki kerjasama KKPA
dengan PT Tri Bakti Sarimas dari Sarimas group. (#2 dalam Peta 1, Tabel 1 & 2)
Tiga unit dimiliki oleh cukong dari Riau dan Sumatera Utara (#5, 16 dan 20 pada Peta 1, Tabel 1
dan 2).
39 unit pengelolaan sawit dikelola oleh perusahaan, dimana Darmex Agro memiliki jumlah
terbanyak yang diinvestigasi EoF (12 perusahaan), disusul oleh First Resources (3), Pancaputra
Ganda (2) dan GAMA & Samsung (2) serta grup-grup lainnya memilki masing-masing satu
perusahaan: Adimulya, Astra, Hutahaean, Indofood, KLK, Peputra Masterindo dan Provident
Agro. Sisanya, 12 perusahaan, belum ditemukan memiliki grup perusahaan.
Saat ini, Darmex Agro group memiliki dua entitas menjadi tersangka dan satu telah dibebaskan
pengadilan tindak pidana korupsi terkait dengan kasus korupsi 2014 yang memenjarakan mantan
Gubernur Riau Annas Maamun, akademisi/pebisnis Gulat Medali Emas Manurung, dan
pengusaha serta wakil bendahara PDI Perjuangan daerah Riau, Edison Marudut Marsadauli
Siahaan)16, 17, 18, 19. Tiga tersangka – beneficial owner Darmex Group dan PT Duta Palma (Surya
Darmadi), Manajer Legal PT Duta Palma (Suheri Terta) yang saat laporan ini dibebaskan
pengadilan negeri, dan perusahaan sawit yang juga disorot dalam laporan ini, (PT Palma Satu).
Mereka terkait dengan pemberian suap sebesar Rp 8 milyar kepada Annas agar gubernur
mengubah peruntukan lahan dari Kawasan hutan menjadi Kawasan Non-hutan sehingga
perkebunan mereka yang terdapat dalam Kawasan hutan bisa diputihkan.
Darmex juga perusahaan yang menerima dana subsidi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa
Sawit tahun 2017 sejumlah Rp7,5 triliun bersama Wilmar, First Resources, Musim Mas dan Louis
Dreyfus Company20.
Selain itu, Darmex Agro dengan 12 perusahaan kebun yang diinvestigasi oleh laporan ini juga bisa
menghindari pajak dengan beroperasi kebanyakan di Kawasan Hutan yang ilegal
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Tabel 1.—43 unit pengelolaan sawit diinvestigasi oleh EoF pada 2019, oleh zonasi Rencana Tata Ruang (KLHK 2016) dan izin HGU (BPN 2016) (lihat Lampiran
1 untuk temuan investigasi pada masing-masing unit). Unit-unit dalam huruf tebal memiliki perkebunan di dalam dan di luar area izin HGU
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Tabel 2.—Area-area yang ditanami sawit tampak cukup tua dilihat oleh citra Landsat pada 2016 (WWF 2016) di 43 unit pengelolaan sawit yang diinvestigasi
oleh EoFpada 2019, dengan zonasi Rencana Tata Ruang (KLHK 2016) atau izin HGU (BPN 2016). Unit-unit pada huruf tebal memiliki perkebunan di dalam dan
di luar area izin HGU.
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3. Melacak TBS ditanam ilegal dari Kawasan Hutan menuju pabrik kelapa
sawit
EoF menemukan 23 dari 43 entitas pengelola kebun ilegal memiliki pabrik mereka sendiri atau
pabrik kelompok mereka yang memproses TBS ilegal (Tabel 3). Tak satupun memiliki sertifikat RSPO
certified.

Unit# (Map)

Tabel 3.—43 unit pengelolaan yang diinvestigasi dan pabrik kelapa sawit milik mereka atau kelompok
mereka. 16 unit dalam cetak tebal dipilih untuk rantai pasok TBS dari investigasi lacak kawal (Tabel4).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Nama perusahaan atau entitas
lainnya mengelola kebun ilegal
yang diinvestigasi EoF

PT Runggu Prima Jaya
KUD Prima Sehati
PT Melona
PT Palma / PT. Buana Citra
Andalas
PK
PT Ciliandra Perkasa
PT Banyu Bening Utama
PT Torus Ganda
PT Seberida Subur
PT Torganda
PT Toton
PT Bagas Indah Perkasa
PT Sekar Bumi Alam Lestari
PT Panca Agro Lestari
PT Selantai Agro Lestari
NB
PT Peputra Supra Jaya
PT Naga Rona Tama
PT Tasma Puja
AH
PT Hutahaean
PT Gerbang Sawit Indah
PT Cerenti Subur
PT Mekarsari Alam Lestari
PT Gandaerah Hendana
PT Perkebunan Nusantara V
(Pesikaian)
PT Surya Agrolika Reksa
PT Johan Sentosa
PT Duta Palma Nusantara
PT Gunung Mas Raya Jumrah
(Rimba Melintang)
PT Bumi Sawit Perkasa
PT Palma Satu
PT Kencana Amal Tani
PT Sinar Widia Parmarta
PT Inecda Plantation
PT Tunggal Perkasa Plantation
PT Tasma Puja
PT Eluan Mahkota
PT Seko Indah
PT Langgam Inti Hibrindo
PT Aditia Palma Nusantara
PT Wasundari Indah
PT Air Jernih

Pabrik sawit sendiri atau kelompok (DPRD 2015,
database PKS EoF)

Tiada pabrik
PT Tri Bakti Sarimas Bukit Payung Mill
Tiada pabrik
Tiada pabrik
Tiada pabrik
PT Ciliandra Perkasa (Sei Batang Ulak)
PT Banyu Bening Utama
PT Torus Ganda
Tiada pabrik
PT Torganda Rantau Kasai Mill
Tiada pabrik
Tiada pabrik
PT Sekar Bumi Alam Lestari Tapung Kanan Mill
Tiada pabrik
Tiada pabrik
Tiada pabrik
PT Peputra Supra Jaya
Tiada pabrik
PT Tasma Puja Batang Cenaku Mill
Tiada pabrik
PT Hutahaean Gora Gahama Mill Kebun DaluDalu
Tiada pabrik
PT Cerenti Subur
PT Mekarsari Alam Lestari
PT Gandaerah Hendana
Tiada pabrik
PT Surya Agrolika Reksa Sei Basau Mill
PT Johan Sentosa
PT Duta Palma Nusantara
PT Gunung Mas Raya Sungai Bangko Mill
Tiada pabrik
Tiada pabrik
PT Kencana Amal Tani (Inhu)
Tiada pabrik
PT Inecda Plantation
PT Tunggal Perkasa Plantation
PT Tasma Puja Sei Kuamang Mill
PT Eluan Mahkota
Tiada pabrik
PT Langgam Inti Hibrindo
Tiada pabrik
PT Pangkalan Baru Indah
Tiada pabrik

Asosiasi grup atau
kemitraan pabrik kelapa
sawit

Sarimas

First Resources
Darmex
Pancaputra Ganda
Pancaputra Ganda

KLK

Peputra Masterindo
Tiada info
Hutahaean

Kabupaten/Kota

Indragiri Hulu
Kuantan Singingi
Kuantan Singingi
Kuantan Singingi
Kuantan Singingi
Kampar
Indragiri Hulu
Rokan Hulu
Indragiri Hulu
Rokan Hulu
Indragiri Hulu
Indragiri Hulu
Kampar
Indragiri Hulu
Indragiri Hulu
Indragiri Hulu
Pelalawan
Indragiri Hulu
Indragiri Hulu
Indragiri Hulu
Rokan Hulu

Darmex
Darmex
GAMA & Samsung

Rokan Hulu
Kuantan Singingi
Pelalawan
Pelalawan
Kuantan Singingi

Adimulya
Darmex
Darmex
Indofood

Kuantan Singingi
Kampar
Kuantan Singingi
Rokan Hilir

Darmex
GAMA & Samsung
Astra
Tiada info
Darmex
Provident Agro
Tiada info

Kampar
Indragiri Hulu
Indragiri Hulu
Indragiri Hulu
Indragiri Hulu
Indragiri Hulu
Kampar
Rokan Hulu
Indragiri Hulu
Pelalawan
Rokan Hulu
Kampar
Rokan Hulu
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Dari 20 unit pengelolaan yang tidak memiliki kebun sawit sendiri atau pun kebun grup, EoF melacak
TBS ilegal dari lokasi panen pertama dalam kebun ilegal pada 16 unit (dalam tulisan tebal pada Tabel
3) hingga kendaraan-kendaraan mengantarkan TBS ilegal memasuki gerbang pabrik kelapa sawit (PKS)
pembeli.
Rangkaian investigasi dilakukan antara Mei dan November 2019 menemukan TBS ilegal dari 16 unit
dibeli oleh 15 pabrik kelapa sawit termasuk (Tabel 4, peta rantai kawal pada Lampiran 2):
●

●

●

●

●

●

Empat pabrik sawit grup Darmex (PT Banyu Bening Utama, PT Eluan Mahkota, PT Kencana Amal
Tani dan PT Wana Jingga Timur). Semua kecuali yang terakhir mengambil TBS dari perkebunan
ilegal mereka sendiri yang diinvestigasi EoF (#7, #38, #33 pada Tabel 3).
Dua pabrik, PT Fortius Agro Asia (pabrik dengan kebun) dan PT. Gemilang Sawit Lestari (pabrik
mandiri), yang dikenal publik bagian grup perusahaan Anugerah. Perusahaan-perusahaan ini
terkait dengan grup Royal Golden Eagle (RGE). Dua pemegang saham PT Gemilang Sawit (PT
Super Mitra Nusantara Abadi dan PT Sumatraprima Perkasasejati)21 merupakan perusahaan
induk terkait dengan RGE, menurut satu laporan terkini dipublikasikan oleh Koalisi Anti Mafia
Hutan, koalisi LSM termasuk EoF22. Salah satu perusahaan ini terkait dengan RGE, PT
Sumatraprima Perkasasejati, juga pemegang saham minoritas PT Fortius Agro Asia23. Presiden
Komisaris PT Fortius Agro Asia saat ini adalah Protasius Daritan, karyawan senior RGE, demikian
menurut Annual Report Tanoto Foundation 201524. Hingga beberapa tahun silam25, dua
pemegang saham PT Fortius Agro Asia adalah perusahaan tergabung dengan British Virgin Islands
yang terkait dengan perusahaan-perusahaan terhubung RGE serta perseorangan, dalam laporan
ICIJ Offshore Leaks Database, mereka adalah Enerventure Limited26 dan Powerpoint Investments
Limited27. Hingga September 2019, pemegang-pemegang saham terkini PT Fortius Agro Asia,
selain PT Sumatraprima Perkasasejati, adalah perusahaan-perusahaan berasal dari Malaysia,
yakni Millventure Sdn Bhd dan Bioenergy Enterprise Sdn Bhd28.
Tiga pabrik grup lainnya: Grup Mitra Agung Sawita Sejati (PT. Mitra Agung Swadaya, pabrik
mandiri), Jhagdra grup (PT. Persada Agro Sawita, pabrik dengan kebun), First Resources grup
(PT. Subur Arum Makmur 1 Senamanenek Mill, pabrik dengan kebun).
Lima pabrik tidak bermerek: PT Bungo Suko Menanti (pabrik mandiri), PT Dhamasraya Sawit
Lestari (pabrik mandiri), PT Kharisma Agro Sejahtera (pabrik dengan kebun), PT Nikmat Halona
Reksa (pabrik dengan kebun) dan pabrik PT Tasma Puja Batang Cenaku (juga mengambil TBS dari
kebun ilegal sendiri yang diinvestigasi EoF, #19 pada Tabel 3).
Para pelanggar berulang disorot dalam laporan EoF (2018) “Cukup sudah”, yakni PT Wana Jingga
Timur, PT. Gemilang Sawit Lestari, PT. Peputra Supra Jaya, PT. Sumbar Andalas Kencana, pabrik
Muara Timpeh, grup Incasi Raya dan pabrik PT Tri Bakti Sarimas 2 Ibul.
Di antara 15 perusahaan, PT. Subur Arum Makmur 1, pabrik Senamanenek (TBS/FFB CoC 13)
hanyalah pabrik memiliki sertifikasi RSPO. Pabrik kelapa sawit ini disertifikasi dengan MB Supply
Chain Model dengan area kebun sertifikasi (di luar skema petani kecil) seluas 9.271 ha29.
Investigasi ini menunjukkan bagian konvensional belum bersertifikasi dari produk MB pabrik
mengandung TBS ilegal.
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Nama pabrik CPO
(jika ada, unit
pengelolaan
perkebunan terkait
# di tabel 1-3)

1

PT Runggu Prima
Jaya (#1)

S0°51'11.13",
E101°57'47.61"

HL

Tak

PT Gemilang Sawit
Lestari

Anugerah

Tak

74

2

PT Melona (#3)

S0°55'20.12",
E101°49'30.58"

HL

Tak

PT Bungo Suko
Menanti

Tiada info

Tak

67

3

PT Melona (#3)

S0°55'25.76",
E101°50'21.71"

HL

Tak

PT Sumbar
Andalas Kencana
Muara Timpeh Mill

Incasi
Raya

Ya

68

4

PK (#5)

S0°57'34.43",
E101°48'49.55"

HL

Tak

PT Dhamasraya
Sawit Lestari

Tiada info

Tak

56

23-24
Mei
2019

5

PT Palma/PT.
Buana Citra
Andalas (#4)

S0°58'10.37",
E101°46'48.58"

HL

Tak

PT Dhamasraya
Sawit Lestari

Tiada info

Ya

37

16 Mei
2019

6

PT Bagas Indah
Perkasa (#12)

S0°46'31.32",
E102°2'17.42"

HPT

Tak

PT Mitra Agung
Swadaya

Mitra
Agung
Sawita
Sejati

Tak

54

14-15
Mei
2019

7

PT Toton (#11)

S0°56'9.22",
E102°14'10.35"

HPT

Tak

PT Tasma Puja
Batang Cenaku
mill (#19)

Tiada info

Ya

28

8

AH (#20)

S0°48'1.25",
E102°4'0.59"

HPT

Tak

PT Kharisma Agro
Sejahtera

Tiada info

Ya

39

HPK

Tak

Darmex

Ya

10

HPK

Tak

Jhagdra

Ya

9

HPK

Tak

Tiada info

Ya

100

HPK

Tak

Anugerah

Ya

12

HP

Tak

First
Resources

Ya

11

HPK

Tak

Darmex

Ya

19

HPT

Tak

Darmex

Ya

23

HP

Tak

Darmex

Ya

28

HPT

Tak

Darmex

Ya

25

CoC #

HGU?

Group

Pun
ya
perk
ebu
nan
sen
diri?

Total jarak
perjalanan (km)

Pembeli TBS

Status kawasan
hutan

Sumber TBS

Tanggal investigasi

Tabel 4.—Rantai pasok TBS, ditanami secara ilegal oleh 16 unit beroperasi di dalam Kawasan Hutan
menuju pabrik sawit (lihat Lampiran 2 untuk masing-masing peta CoC). Pabrik-pabrik kelapa sawit
yang berhuruf tebal memiliki perkebunan ilegal mereka sendiri yang terdaftar dalam Tabel 3 sebagai
sumber TBS.

9
10
11

Perusahaan dan
nama entitas
lainnya (nomor unit
pengelolaan kebun
di tabel 1-3)

PT Aditia Palma
Nusantara (#41)
PT Seko Indah
(#39)
PT Sinar Widia
Pamarta (#34)

12

PT Air Jernih (#43)

13

PT Bumi Sawit
Perkasa (#31)

14
15
16
17

PT Palma Satu
(#32)
PT Seberida Subur
(#9)
PTPN V Pesikaian
(#26)
PT Panca Agro
Lestari (#14)

Grup terkait
atau
kemitraan

(Group of
local
financial
backers)

Cukong dari
Sumatera
Utara
Darmex
Darmex

First
Resources
Darmex
Darmex
(BUMN)
Darmex

Lokasi GPS

N1°0'55.67",
E100°34'56.14"
S0°24'55.22",
E102°17'58.52"
S0°24'48.94",
E102°17'0.03"
N0°29'34.59",
E100°44'54.70"
N0°51'10.74",
E100°55'58.21"
S0°37'11.68",
E102°33'10.75"
S0°42'35.51",
E102°25'39.78"
S0°24'51.49",
E101°54'45.87"
S0°37'53.41",
E102°36'41.26"

PT Eluan
Mahkota (#38)
PT Persada Agro
Sawita
PT Nikmat Halona
Reksa
PT Fortius Agro
Asia
PT Subur Arum
Makmur 1
Senamanenek Mill
PT Kencana Amal
Tani (#33)
PT Kencana Amal
Tani (#33)
PT Wana Jingga
Timur
PT Banyu Bening
Utama (#7)
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25-26
Mei
2019
15-16
Mei
2019
23-24
Mei
2019

6-7
Nov
2019
22-23
Mei
2019
7 Agt
2019
2 Agt
2019
3 Agt
2019
6 Agt
2019
26 Jul
2019
1 Agt
2019
30 Jul
2019
29 Jul
2019
31 Jul
2019

4. Melacak CPO tercemar TBS ditanam ilegal
Antara Juli dan November 2019, EoF juga melacak truk-truk CPO dari 9 di antara 15 pabrik kelapa sawit
yang diidentifikasi sebagai menerima TBS ilegal (Tabel 4) dan didokumentasikan rute mereka terus
menerus hingga menuju tujuan akhir (Tabel 5, peta di Lampiran 3). CPO tercemar dengan TBS ilegal
diangkut menuju enam fasilitas hilir:
1. PT Wilmar Nabati Indonesia Dumai Refinery, grup anggota Wilmar International Limited (Anggota
RSPO30 dan memiliki sertifikat SCC untuk Mass Balance dan Pemisahan). Pelanggar berulang disorot
oleh Laporan EoF (2018) “Cukup sudah!”
2. PT Intibenua Perkasatama Lubuk Gaung Refinery, anggota grup Musim Mas Holdings Pte. Ltd.
(Anggota RSPO member31 dan memiliki sertifikat SCC untuk keseimbangan masa (Mass Balance),
(Pemisahan dan Identitas Dilestarikan).
3. PT Nagamas Palm Oil dari grup Permata Hijau (Anggota RSPO32 dan memilki sertifikat SCC untuk
Keseimbangan Massa (Mass Balance).
4. PT Sari Dumai Sejati, anggota AAA Oils & Fats Pte. Ltd. (Anggota RSPO33 dan memiliki sertifikat
SCC untuk Keseimbangan Massa, Pemisahan dan Pelestarian Identitas (Mass Balance, Segregated
and Identity Preserved) dari RGE/Apical group. Pelanggar berulang yang disorot laporan EoF
(2018) “Cukup sudah”.
5. PT Adhitya Serayakorita, anggota grup First Resources Limited (Anggota RSPO34 dan memiliki
sertifikat SCC untuk Mass Balance.
6. PT Bayas Bio Fuel di luar Darmex group (bukan anggota RSPO, tidak ada sertifikat SCC).

Pabrik kelapa sawit
dikonfirmasaikan menerima
TBS ditanam ilegal

Grup
Korporasi

1

PT Mitra Agung Swadaya

Mitra Agung
Sawita Sejati

2

PT Tasma Puja Batang
Cenaku Mill

Tiada info

3

PT Kharisma Agro Sejahtera

Tiada info

4

PT Persada Agro Sawita

Jhagdra

5

PT Nikmat Halona Reksa

Tiada info

6

PT Fortius Agro Asia

Anugerah

Tujuan akhir: refinery
/pelabuhan
PT Wilmar Nabati
Indonesia Dumai
Refinery
PT Intibenua
Perkasatama Lubuk
Gaung Refinery
PT Wilmar Nabati
Indonesia Dumai
Refinery
PT Nagamas Palm
Oil Lestari
PT Intibenua
Perkasatama Lubuk
Gaung Refinery
PT Sari Dumai Sejati

Grup
Korporasi

Daerah

CoC #

Tabel 5.—Rantai pasok pabrik sawit tercemar dengan TBS ditanam ilegal di Kawasan Hutan (lihat
Lampiran 3 untuk masing-masing peta CoC).
Data
investiga
si

Wilmar

Dumai

5-6 Nov
2019

Musim Mas

Dumai

2-4 Oct
2019

Wilmar

Dumai

1-3 Oct
2019

Permata
Hijau

Dumai

18-20
Oct 2019

Musim Mas

Dumai

19-21
Agt 2019

RGE

Dumai

14-15
Agt 2019

7

PT Subur Arum Makmur 1
Senamanenenk Mill

First
Resources

PT Adhitya
Serayakorita

First
Resources

8

PT Kencana Amal Tani

Darmex

PT Bayas Bio Fuel

Darmex

9

PT Wana Jingga Timur

Darmex

PT Bayas Bio Fuel

Darmex

Dumai

14-15
Agt 2019

Indragiri
Hilir
Indragiri
Hilir

18 Oct
2019
19 Agt
2019

Sertifikat RSPO

MB; SG (CU-RSPO
SCC-8333301)
MB; SG; IP (CU-RSPO
SCC-832467)
MB; SG (CU-RSPO
SCC-8333301)
MB (82450315012)
MB; SG; IP (CU-RSPO
SCC-832467)
MB; SG; IP (CU-RSPO
SCC-821960)
MB (
INTERTEK-RSPO0101066 & BMTRSPO-001058)
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5. Analisis hukum: Akankah UU Cipta Kerja memutihkan perkebunan
ilegal?
Pemberlakuan Undang-undang No. 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja/Omnibus Law pada 2
November 2020 merupakan loncatan besar bagi hukum Indonesia guna meningkatkan lingkungan
investasi dan menyederhanakan perizinan bisnis untuk mereka.
Pengembangan ugal-ugalan perkebunan sawit ilegal di dalam dan luar Kawasan Hutan di provinsi Riau
telah lama disoroti Pemerintah, media dan Lembaga Swadaya Masyarakat termasuk EoF dari sejak
dulu. UU Cipta Kerja telah mengamandemen banyak dalil hukum Indonesia yang berlaku dengan
kaitan perizinan usaha dan mencakup aturan-aturan baru guna mengatasi kegiatan usaha perkebunan
ilegal.
Saat ini, sejumlah pebisnis kebun sawit sepertinya berpikiran UU Cipta Kerja semacam “kartu bebas
keluar dari penjara” bagi perkebunan sawit ilegal untuk meneruskan bisnis mereka seperti biasanya.
Tapi, apakah ini benar? Akankah UU Cipta Kerja benar-benar melegalisir semua kebun sawit ilegal
saat ini?
Analisis GIS kami (Bab 1) menemukan hanya 14% (777.022 ha) dari kebun sawit Riau yang legal karena
berlokasi di luar Kawasan Hutan dan memiliki HGU, dengan dugaan mereka juga memiliki Izin Lokasi
dan/atau Izin Usaha Perkebunan (IUP). 86% kebun sawit Riau bisa diasumsikan ilegal karena mereka
berada di Kawasan Hutan (47% totalnya, 2,5 juta ha, termasuk KSA/KPA dan HL) atau di luar
Kawasan Hutan (39% total, 2,1 juta ha) kebanyakannya tanpa ada hak-hak terkait atas sertifikat
tanah (misal HGU).
EoF melakukan analisis legal rinci (lihat Lampiran IV, V dan VI) dan menemukan bahwa UU Cipta Kerja
membagi kebun sawit yang dianggap ilegal sebelum berlakunya UU, termasuk 86% kebun sawit Riau,
ke dalam enam (6) jenis berdasarkan kriteria kelayakan dan menjelaskan persyaratan wajib untuk
penyelesaian masing-masing jenis ilegalitas (#1, 2 dan 4-7 di Tabel 6).
Hingga saat ini, kami tak bisa mengonfirmasikan legalitas sebenarnya dari total 86% kebun sawit Riau
atau mengidentifikasi enam jenis kebun ilegal karena kurangnya data seprovinsi, resmi atau tidak,
terkait dengan kriteria kelayakan termasuk identitas pelaku usaha, ada/tidaknya Izin Lokasi dan/atau
Izin Usaha Perkebunan, izin kehutanan, luasan kebun per pelaku usaha, dan sebagainya. Dalam rangka
mengumpulkan data demikian, pekerjaan inventaris seperti yang dilakukan EoF pada 2019 (Bab 2 dan
Lampiran 1) dan lebih banyak lagi akan perlu dilaksanakan.
Dalam kasus apapun, EoF menyimpulkan berdasarkan analisis hukum rincinya bahwa UU Cipta Kerja
bisa melegalisir sebagian, namun bukan semua, dari perkebunan sawit ilegal saat ini melalui
pemenuhan persyaratan wajib tertentu. UU Cipta Kerja tidaklah bertujuan menjamin legalisasi
otomatis dari semua kebun sawit ilegal saat ini, dan dengan demikian para pembeli seharusnya
tidak mempercayai jika para pemasok mereka menggolongkan UU Cipta Kerja sebagai “kartu bebas
keluar dari penjara” untuk semua kebun sawit ilegal di mana para pemasok langsung atau tak
langsung mereka beroperasi. Mempertimbangkan resiko-resiko lingkungan dan hukum yang serius
dan diketahui, EoF merekomendasikan para pembeli global untuk fokus membuat kemajuan dalam
menerapkan kebijakan-kebijakan NDPE (Dilarang deforestasi dan eksploitasi gambut) dengan
melacak asal-muasal produk minyak sawit di perkebunan dan menjauhi perkebunan ilegal segera,
daripada hanya menunggu dan berharap bahwa undang-undang baru akan melegalkan asal-usul
bahan terlarang mereka. Sebagaimana analis kami menunjukkan banyak di antaranya yang tidak
layak dan bahkan mereka akan harus membayar biaya sangat besar serta menjalani proses sulit.
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Berikut ini temuan-temuan kunci kami:
1. Tidak semua perkebunan sawit yang sudah dibangun sebelum berlakunya UU Cipta Kerja di dalam
Kawasan Hutan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang aktif sewaktu berlakunya UU Cipta
Kerja bisa dilegalkan oleh UU (lihat #1 dan #2 di Tabel 6 untuk rinciannya). Pasal 110A dan 110B baru
UU Cipta Kerja dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) memiliki
persyaratan spesifik yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha (perusahaan atau perseorangan,
termasuk petani sawit mandiri) guna melegalkan kebun. Sebagai contoh:
a. Perkebunan sawit yang telah terbangun oleh perusahaan atau perseorangan sebelum berlakunya
UU Cipta Kerja di dalam Kawasan Hutan yang memiliki izin lokasi dan/atau izin di bidang
perkebunan yang sesuai dengan RTRW Provinsi atau Kabupaten/Kota pada waktu kegiatan usaha
dibangun dan/atau dimulai operasinya akan diberikan “masa tenggang” 3 tahun. Ini sejak UU Cipta
Kerja diberlakukan guna melengkapi proses usulan izin kehutanan yang disyaratkan seperti diatur
dalam Pasal 110A ayat (1) UU P3H. Ketidaklengkapan prosedur dalam waktu 3 tahun akan membuat
pengenaan Sanksi Administratif dengan membayar Denda Administratif. Jika pelaku usaha tidak
membayar Denda Administratif, izin lokasi dan/atau izin usaha perkebunan akan dicabut (lihat #1 di
Tabel 6)
b. Petani sawit mandiri akan berhak untuk melengkapi izin kehutanan mereka dalam Pasal 110A
ayat (1) sepanjang mereka memiliki STD-B dan STD-P. (lihat #1 di Tabel 6).
c. Perkebunan sawit yang telah terbangun oleh perusahaan atau perseorangan sebelum berlakunya
UU Cipta Kerja di dalam Kawasan Hutan tanpa izin kehutanan atau izin lokasi dan izin bidang
perkebunan maka dianggap perkebunan ilegal dan akan dikenai Sanksi Administratif. Ini sesuai
dengan Pasal 110B paragraph (1) UU P3H juncto Pasal 3 ayat (3) Peraturan Sanksi Administratif
Kehutanan. Penyelesaian kebun sawit ilegal dalam Pasal 110B paragraph (1) setelah pembayaran
Denda Administratif akan berbeda dengan Pasal 110A. (lihat #2 di Tabel 6).
d. Petani mandiri sawit yang merambah Kawasan Hutan setidaknya selama lima (5) tahun terus
menerus dengan maksimal area seluas lima (5) hektar termasuk dalam Pasal 110B ayat (2) UU P3H
terkait dengan Pasal 41 Peraturan Sanksi Administratif Kehutanan akan diselesaikan melalui
pengelolaan area hutan dengan persyaratan spesifik yang harus dipenuhi perseorangan (lihat #2 di
Tabel 6).
2. Tidak semua kebun sawit ilegal yang sudah terbangun sebelum berlakunya UU Cipta Kerja berada
di luar Kawasan Hutan akan dilegalkan oleh UU Cipta Kerja (lihat #3 - #6 di Tabel 6 untuk rinciannya).
3. Semua kebun sawit yang sudah terbangun setelah berlakunya UU Cipta Kerja (2 November 2020)
melanggar UU berlaku akan dikenai sanksi pidana (lihat #7 dan #8 di Tabel 6 untuk rinciannya).
Mekanisme penyelesaiaan dan sanksi administratif dalam Pasal 110A dan 110B bukanlah peraturan
berlanjut, agaknya, ia hanya berlaku bagi kebun sawit yang sudah terbangun sebelum berlakunya UU
Cipta Kerja pada 2 November 2020.
4. Efektivitas dan hasil UU Cipta Kerja dalam mengatasi perkebunan sawit ilegal masih perlu
pembuktian karena:
a. ia tergantung tidak hanya pada kinerja pelaku usaha kebun sawit guna memenuhi persyaratan
wajib, namun juga efektivitas Lembaga pemerintah dalam melaksanakan UU, termasuk proses
inventaris oleh KLHK dalam mengidentifikassi kebun sawit yang termasuk dalam Pasal 110A atau
110B; dan
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b.

belum ada Peraturan Menteri LHK ataupun Menteri Pertanian baru yang diterbitkan untuk
melaksanakan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah. Peraturan pelaksana UU Cipta Kerja
melalui Peraturan Pemerintah diberlakukan oleh Pemerintah sejak 2 Februari 2021 (diterbitkan
daring akhir Februari). Ia peraturan terkait dengan penyelesaian usaha kebun sawit ilegal di
dalam Kawasan Hutan telah menjelaskan banyak celah pada UU Cipta Kerja. Bagaimanapun, tidak
semua aturan secara jelas mengatur dan memerlukan peraturan pelaksana tambahan seperti
Peraturan Menteri LHK dan Menteri Pertanian. Peraturan Menteri berguna untuk pelaksanaan
sebenarnya guna memberikan petunjuk teknis tentang bagaimana melaksanakan sejumlah
klausul termasuk yang terkait dengan proses mendapatkan izin-izin kehutanan dan usaha
perkebunan, kerjasama antara pelaku usaha dan Menteri LHK dan kaitan konsekuensi kebun
sawit ilegal di dalam Kawasan Hutan.
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Tabel 6.—Tata Cara Penyelesaian Kebun Sawit dan Status Legal berdasarkan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya.

#

Kriteria kelayakan kebun sawit sesuai
Persyaratan wajib bagi pelaku usaha guna memenuhi dan legalitas kebun sawit di dalam dan/atau di luar
UU Cipta Kerja dan peraturan
“masa tenggang” 3 tahun sejak berlakunya UU Cipta Kerja (2 November 2020)
pelaksanan

A. Perkebunan sudah terbangun SEBELUM berlakunya UU Cipta Kerja, berlokasi DI DALAM Kawasan Hutan* (fungsi apapun) berdasarkan zonasi RTRW
pada waktu berlakunya UU Cipta Kerja
*Kemungkinan ada inkonsistensi antara RTRW Provinsi atau Kabupaten/Kota dan RTRW Nasional
1

Berdasarkan Pasal 110A Undangundang
Pencegahan
dan
Pemberantasan Pengrusakan Hutan
(UU P3H), perkebunan sawit yang:
● sudah terbangun oleh pelaku usaha
(perusahaan atau perseorangan
termasuk petani mandiri) sebelum
UU Cipta Kerja berlaku;
● memiliki Izin Lokasi dan/atau Izin
Usaha Perkebunan yang sesuai
dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah
Provinsi
atau
Kabupaten/Kota sewaktu usaha
perkebunan dibangun (IUP-P/IUPB/STD-P/STD-B); dan
● tidak memiliki izin kehutanan yang
diwajibkan (Izin Pelepasan Kawasan

Dalam “masa tenggat”: 2 November 2020 - 2
November 2023
Status legal perkebunan sawit selama periode
ini tidak jelas menurut UU Cipta Kerja, jika
pelaku usaha tidak menaati persyaratan wajib di
bawah ini dan memperoleh persetujuan penting
dari Menteri LHK guna membuat perkebunan
jadi LEGAL atau melakukan kerjasama sesuai
dengan keputusan Menteri LHK, maka
perkebunan menjadi LEGAL.

Setelah “masa tenggat”

Perkebunan LEGAL, jika pelaku usaha telah memperoleh
persetujuan diperlukan dari Menteri LHK atau
melaksanakan Kerjasama sesuai dengan keputusan
Menteri LHK.
Perkebunan akan memiliki status legal tidak jelas, jika
pelaku usaha telah mengajukan permohonan
memperoleh izin kehutanan namun masih menunggu
persetujuan/keputusan Menteri LHK.
Perkebunan ILEGAL, jika pelaku usaha memiliki:
Pelaku usaha harus:
● Tidak mengajukan melengkapi izin kehutanan;
● Melengkapi permohonan memperoleh izin ● Tidak membayar Denda Administratif sejumlah 10
kehutanan diperlukan dalam jangka 3 tahun
kali PSDH dan DR (karena tidak melengkapi izin
sejak berlakunya UU Cipta Kerja;
kehutanan selama 3 tahun sejak berlakunya UU Cipta
● Membayar PSDH dan DR; serta
Kerja) maka dalam masa 6 bulan sejak Denda
● Memperoleh persetujuan diperlukan dari
Administratif dikenakan; dan
KLHK untuk MELEGALKAN kebun sawit
mereka di dalam Kawasan Hutan.
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Hutan/pola
Tukar
Kawasan Hutan).

Menukar Persetujuan/Keputusan Menteri LHK tergantung
pada fungsi Kawasan Hutan dimana kebun sawit
berlokasi:
● Kawasan Hutan Produksi tanpa tumpang
tindih dengan izin kehutanan yang berlaku:
Persetujuan untuk Pelepasan Kawasan
Hutan.
● Produksi Kawasan Hutan bertumpang tindih
dengan izin kehutanan berlaku:
a.
Jika Izin Lokasi/Izin Perkebunan
diterbitkan lebih dulu, Menteri LHK
dimandatkan untuk merevisi area lahan
yang dinyatakan dalam izin kehutanan
(kecuali tumpang tindih pada izin pinjam
pakai
Kawasan
yang
dimiliki
pemerintah/pemerintah daerah/digunakan
untuk proyek strategis nasional, area lahan
diusulkan untuk pelepasan Kawasan hutan
akan dikurangi dengan area izin pinjam
pakai kawasan). Pelaku usaha akan
kemudian
memperoleh
persetujuan
pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri LHK.
b. Jika izin kehutanan diterbitkan lebih
dahulu, pelaku usaha dan pemegang izin
kehutanan melakukan pengelolaan lahan
melalui kerjasama (dari 1 daur 25 tahun
sejak masa tanam). Setelah daur demikian,
Kawasan akan dikembalikan kepada
Negara).
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●

Tidak memperoleh persetujuan diperlukan dari
Menteri LHK.

Sebagai konsekuensi tidak
membayar Denda
Administratif dan tidak memperoleh persetujuan
diperlukan dari Menteri LHK, izin lokasi dan/atau izin
usaha perkebunan (apapun yang dimiliki perkebunan)
dari kebun sawit akan dicabut.
Jika izin lokasi dan/atau izin perkebunan dicabut,
perkebunan sawit bisa melakukan mekanisme
penyelesaian dalam Pasal 110B di bawah guna
menyelesaikan kebun sawit ilegal mereka.

●

2

Berdasarkan Pasal 110B UU P3H,
perkebunan sawit yang:
● sudah terbangun oleh pelaku usaha
(perusahaan atau perseorangan
termasuk petani sawit mandiri)
sebelum
UU
Cipta
Kerja
diberlakukan;
● tidak memiliki surat-surat sah
apapun
(IUP-B/IUP-P-IUP/STDB/STD-P/Izin Lokasi/HGU); dan
● tidak memiliki izin kehutanan
diperlukan
(Surat
Keputusan
Pelepasan Kawasan Hutan / Izin
Tukar Menukar Kawasan Hutan).

Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan
Konservasi) tanpa tumpang tindih dengan
izin kehutanan berlaku: Persetujuan untuk
Meneruskan Kegiatan Usaha (selama 1 daur
15 tahun sejak masa tanam). Setelah selama
daur itu, Kawasan akan dikembalikan
kepada Negara.

Perkebunan ILEGAL.
Namun perkebunan bisa menjadi LEGAL jika pelaku usaha membayar Denda Administratif* (mungkin
dibayar secara cicilan selama 12 bulan sejak diterbitkannya Sanksi Administratif) dan memperoleh
persetujuan diperlukan dari Menteri LHK atau bekerjasama dengan Menteri LHK. Persetujuan Menteri
LHK/Keputusan bergantung pada fungsi Kawasan Hutan dimana kebun sawit itu berlokasi:
● Kawasan Hutan Produksi tanpa tumpang tinding dengan izin kehutanan berlaku: Persetujuan untuk
Penggunaan Kawasan Hutan (untuk 1 daur untuk maksimal 25 tahun sejak masa tanam). Bagaimanapun,
tidak jelas apa yang akan terjadi setelah itu.
● Kawasan Hutan Produksi tumpang tindih dengan izin kehutanan berlaku: MenLHK akan memfasilitasi
Kerjasama dengan pemegang izin kehutanan.
● Hutan Lindung dan/atau Kawasan Hutan Konservasi: Mengembalikan area kepada Negara (waktu
pengembalian seharusnya dinyatakan dalam pemberitahuan pada Sanksi Administratif).
Perkebunan masih ILEGAL jika pelaku usaha tidak membayar Denda Administratif dan tidak memperoleh
persetujuan diperlukan dari MenLHK atau menaati keputusan MenLHK (seperti dirincikan di atas).
*Pengecualian: Tidak ada Sanksi Administratif akan dikenakan pada pelaku usaha perseorangan yang
memiliki kebun sawit dan bertempat di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan selama setidaknya lima (5)
tahu secara terus-menerus dengan area maksimal lima (5) hektar. Perkebunan ilegal mereka akan
diselesaikan melalui program pengelolaan Kawasan Hutan pemerintah: Perhutanan Sosial, Lahan-lahan
disasar untuk reforma agraria, atau perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan. Perseorangan harus
menyediakan bukti:

19 | EoF (Juni 2021) Omnibus Law bukan legalisasi otomatis untuk kebun-kebun sawit illegal

1. Penduduk di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan dengan kartu tanda penduduk (KTP); atau surat
keterangan tempat tinggal atau domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat yang
menjelaskan alamat perseorangan itu di dalam Kawasan Hutan atau di desa yang berbatasan langsung
dengan Kawasan Hutan.
2. Penduduk di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus
memiliki surat penduduk tetap, dan surat pernyataan dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah; dan
3. Memiliki kendali Kawasan Hutan dengan maksimal luar lima (5) hektar dengan bukti kepemilikan tanah
(Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Girik, Letter C, Verklaring, Eigendom atau Surat
Keterangan Tanah), atau Surat Pernyataan dari Kepala Desa atau Lurah atau pengakuan kemitraan
Kehutanan dan surat perlindungan termasuk Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat.
B. Perkebunan sudah terbangun SEBELUM berlakunya UU Cipta Kerja, berlokasi DI LUAR Kawasan Hutan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah
sewaktu berlakunya UU Cipta Kerja
3

Perusahaan Perkebunan tidak memiliki Perkebunan ILEGAL.
izin perkebunan (IUP-B/IUP-P/IUP)
Namun perkebunan bisa menjadi LEGAL jika pelaku usaha mengajukan Izin Usaha untuk tujuan kegiatan
usaha perkebunan dalam jangka 6 bulan sejak pengenaan denda administratif oleh Lembaga berwenang dan
memperoleh Izin Usaha.
Perkebunan masih tetap ILEGAL jika pelaku usaha tidak mengajukan Izin Usaha setelah melewati masa 6
bulan sejak pengenaan sanksi administratif, dan tidak membayar Denda Administratif.

4

Perusahaan Perkebunan tidak memiliki Perkebunan LEGAL jika pelaku usah mengajukan HGU (UU Cipta Kerja tidak memberikan tenggat waktu
Hak Guna Usaha (HGU)
spesifik).
Perkebunan ILEGAL jika pelaku usah tidak memiliki HGU.ii

ii

Meskipun tidak ada sanksi pidana atau administratif kepada pelaku usaha untuk memiliki ha katas tanah (Hak Guna Usaha/hak milik) UU Perkebunan mengatur bahwa
setiap orang yang secara tidak sah menanam, menggunakan, bertempat tinggal dan/atau menguasai Lahan Perkebunan akan dikenai hukuman penjara atau denda.
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5

Petani sawit mandiri tidak memiliki izin Perkebunan LEGAL jika pelaku usaha mengajukan Izin Usaha (UU Cipta Kerja tidak memberikan tenggat
perkebunan (STD-P/STD-B)
waktu yang spesifik).
Perkebunan ILEGAL jika pelaku usaha tidak memiliki Izin Usaha.

6

Petani sawit mandiri tidak memiliki hak- Perkebunan LEGAL jika pelaku usaha mengajukan hak-hak atas tanah (UU Cipta Kerja tidak memberikan
hak atas tanah (HGU/Hak Milik/Hak tenggat waktu yang spesifik).
Pakai/girik/letter c/SKT)
Perkebunan ILEGALjika pelaku usaha tidak memiliki hak-hak atas tanah.iii

C. Perkebunan sudah terbangun setelah berlakunya UU Cipta Kerja
7

Perkebunan sawit di Kawasan Hutan.

Perkebunan LEGAL jika pelaku usaha memiliki Izin Usaha di bidang perkebunan, sertifikat hak atas tanah
yang sesuai, dan persetujuan KLHK, kerjasama, atau kemitraan di bidang kehutanan sebelum beroperasinya
perkebunan sawit.
Perkebunan ILEGAL jika pelaku usaha tidak memiliki dokumen-dokumen yang disyaratkan di atas. Pelaku
usaha akan dikenai sanksi pidana berdasarkan undang-undang dan peraturan karena tidak memiliki
persetujuan KLHK/Kerjasama atau kemitraan di bidang kehutanan dan sanksi administratif karena tidak
memiliki Izin Usaha di bidang perkebunan.

8

Perkebunan sawit di luar Kawasan Perkebunan LEGAL jika pelaku usaha memiliki Izin Usaha di bidang perkebunan dan dan sertifikat hak atas
Hutan.
tanah yang sesuai.
Perkebunan ILEGAL jika pelaku usaha tidak memiliki dokumen-dokumen yang disyaratkan di atas. Pelaku
usaha akan dikenai sanksi administratif karena tidak memiliki Izin Usaha di bidang perkebunan. Sebagai
tambahan, pelaku usaha bisa dikenai hukuman penjara atau denda karena secara tidak sah menanam,
menggunakan, menempati dan/atau menguasai Lahan Perkebunan.

iii

Ibid.
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan-kesimpulan EoF dari investigasi Februari hingga November 2019 menggaungkan
kesimpulan kunci laporan 2018 dan laporan-laporan sebelumnya
35
, seperti:
● Bagian yang signifikan, hingga 86% (4,610,578 juta hektar) dari kebun sawit di provinsi Riau
adalah ilegal pada 2019/2020.
● Investigasi EoF hingga 5% dari semua kebun sawit yang teridentifikasi ilegal di provinsi Riau
mencakup investigasi rantai kawalan yang menemukan TBS ilegal dari bagian kecil kebun sawit
ilegal Riau yang terlibat dan mengimplikasikan banyak pemain kunci di industri sawit global:
o mereka dikelola oleh 43 unit pengelolaan termasuk perusahaan-perusahaan besar;
o 23 entitas mengelola kebun ilegal ini juga memiliki pabrik kelapa sawit mereka sendiri atau
grup mereka yang memproses TBS ilegal dari kebun-kebun ini;
o Empat (4) dari 23 pabrik kelapa sawit (PKS) dan 11 PKS lainnya membeli TBS ilegal dari kebun
ilegal non-grup yang telah diinvestigasi oleh EoF.
o Truk-truk CPO dari 9 PKS mengantarkan CPO tercemar dengan TBS ilegal menuju enam
fasilitas hilir; dan
o Banyak dari PKS dan fasilitas hilir merupakan para pemasok yang terdaftar oleh banyak
merek global dan pedagang yang berkomitmen nol deforestasi.
● Grup-grup korporasi ditemukan terlibat mengelola kebun-kebun ilegal ini, membeli TBS ilegal dan
CPO tercemar dari TBS ilegal adalah: Adimulya, Anugerah/Royal Golden Eagle, Astra, Darmex,
First Resources, Gama & Samsung, Hutahaean, Incasi Raya, Indofood, Jhagdra, KLK, Mitra
Agung Sawita Sejati, Musim Mas, Pancaputra Ganda, Peputra Masterindo, Permata Hijau,
Provident Agro, dan Wilmar.
● Bahkan entitas bersertifikasi RSPO Mass Balance, Segregated and Identify Preserved Supply Chain
ditemukan terlibat dalam perdagangan TBS ilegal dan CPO tercemar. Kurangnya penelusuran
membuat kontaminasi menyebar pada rantai pasok global. Hanya identifikasi dan segregasi ketat
pada sumber TBS dari pihak ketiga yang tak dikenal, sering diperdagangkan oleh agen, dapat
mengurangi kontaminasi ini.
Rekomendasi EoF kepada Perusahaan
Menimbang hal di atas, rekomendasi EoF kepada pembeli produk sawit, RSPO dan komunitas CSO
masih sama dengan yang sebelumnya pada laporan 2018 “Cukup sudah”. Rekomendasi laporan itu
kepada produsen difokuskan terhadap “Big 4” (4 Besar) – Wilmar, RGE, GAR dan Musim Mas,
betapapun, rekomendasi-rekomendasi sama berlaku bagi grup-grup lainnya dan perusahaanperusahaan yang tersebut dalam laporan ini.
Berdasarkan pada analisis kami soal UU Cipta Kerja, EoF menambahkan rekomendasi kepada para
pembeli global: untuk fokus membuat kemajuan cepat dalam menerapkan kebijakan-kebijakan
NDPE (Dilarang deforestasi dan eksploitasi gambut) dengan melacak asal muasal produk minyak
sawit di perkebunan dan menjauhi perkebunan ilegal segera, daripada hanya menunggu dan
berharap bahwa undang-undang baru akan melegalkan asal-usul bahan terlarang mereka.
Sebagaimana analis kami menunjukkan banyak di antaranya yang tidak layak dan bahkan mereka
akan harus membayar biaya sangat besar serta menjalani proses sulit.
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Kotak 1. Rekomendasi diterbitkan dalam Laporan EoF (2018) Cukup sudah!
Kepada Big 4 – Wilmar, RGE, GAR dan Musim Mas [dan semua perusahaan yang disebut dalam
laporan ini]:
• Memprioritaskan “ketelusuran TBS” (kebun ke pabrik) dan mulai mengidentifikasi dan
membuang pemasok ilegal yang mencemarkan seluruh rantai pasok Anda (agen dan pabrik
pihak ketiga), hingga mereka mengubah praktek mereka.
• Meningkatkan sistem ketelusuran Anda guna
benar-benar mengevaluasi legalitas dan
kelestarian perkebunan yang memproduksi fasilitas Anda dan melampaui tidak hanya
mengidentifikasi minimnya informasi seperti sekarang yang terjadi.
• Mewajibkan PKS pemasok mencakup 22 pabrik tersangkut yang disorot di laporan ini untuk
menelusuri dan melaporan asal TBS mereka, mengungkapkan dan memverifikasi persentasi TBS
yang diterima dari perkebunan sendiri, plasma dan skema smallholder, agen-agen dan penanam
independen, dan mengajak mereka mengevaluasi legalitas dan kelestarian pasokan TBS
• Keluarkan pemasok yang gagal membuat perbaikan penting dan meneruskan tergantung pada
sumber TBS ilegal/tidak lestari, namun tetap bekerjasama dan bekerja menuju solusi. Namun
memulai lagi pembelian hanya ketika ada bukti terverifikasi independen bahwa sumber TBS
ilegal/tidak sudah tidak dipasok.
• Khususnya Wilmar harus berhenti membeli dari PKS yang terus diidentifikasi oleh EoF sebagai
pelanggar berulang bahkan jika konsultan kalian yang mengatakan produk itu bersih
• Miliki tenggat waktu yang jelas, setelah tidak ada pasokan dari agen-agen dan pihak ketiga yang
akan diterima menyusul pendekatan “tinggalkan samasekali jika dalam keraguan” jika mereka
tidak punya bukti dan verifikasi lokasi, legalitas dan keberlanjutan semua sumber TBS mereka.
• Bagikan data rantai pasok Anda dan bekerja bersama sebagai satu industri guna
mengidentifikasi, membuang dan mencoret agen dan pemasok yang dipertanyakan. Maka
penanam illegal tidak lagi memiliki pasar untuk produk mereka dan tidak bisa mengalihkan
produk mereka begitu saja kepada pelanggan yang kurang peduli, membiarkan produk
tercampur mereka akhirnya menyangkutkan semua orang dengan rantai pasok hilir yang
tercampur.
• Gunakan peringatan ekstra ketika mempertimbangkan pabrik yang disebut independen, pabrik
tanpa basis perkebunan mereka sendiri – karena pemasok akan menjadi sangat potensial
mereka menerima TBS dari perkebunan ditanam illegal
• Mensyaratkan perusahaan khusus dalam transportasi CPO, seperti Grup SK, untuk bergabung
dengan upaya mereka melalui pemisahan pasokan dari PKS berbeda guna mencegah CPO
tercampur menodai pasokan di seluruh dunia.
• Mendukung smallholder beroperasi dengan sah dan pemasok independen untuk memperbaiki
praktek dan mencapai sertifikasi RSPO sehingga mereka bisa membedakan diri sendiri dari
pelaku yang buruk.
• Mengatasi warisan mereka dan berkontribusi kepada restorasi dari Kawasan lindung, Nilai
Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi yang Anda bantu kehancurannya, termasuk tempattempat di ekosistem Tesso Nilo dan lansekap Bukit Tigapuluh.
• Tidak melepas investasi “asset beracun”, seperti dilakukan Wilmar terhadap PT. Citra Riau
Sarana dan PT. Asiatic Persada36, serta berinvestasi dalam membersihkan fasilitas-fasilitas
seperti itu sehingga mereka tak lagi memfasilitasi deforestasi illegal dan mencemarkan aliran
pasok global. Jika Anda sudah divestasi, janganlah beli dari mereka lagi namun tetaplah
berhubungan, bekerja menuju solusi, dan mulai membeli lagi jika hanya ketika sudah ada bukti
terverifikasi independen bahwa sumber TBS ilegal/tidak lestari tidak dimasukkan.
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Kepada hilir pembeli sawit global:
• Janganlah “berpaling”, namun beri tekanan lah kepada si 4 Besar dan pemasok lainnya guna
memenuhi rekomendasi di atas dan kolaborasi dengan rekan dan WWF serta parapihak lokal
penting (NGO, pemerintah) guna menemukan pendekatan lazim dan solusi.
• Prioritaskan ketelusuran “TBS ke pemakai akhir” melalui pakar audit berakreditasi dan
bekerjasama dengan WWF dan parapihak lokal penting (NGO, pemerintah) guna menjamin pasok
sawit legal dan lestari:
➢ Melalui minyak sawit bersertifikasi terpisah berdasarkan Model Rantai Pasok RSPO ”Identity
Preserved (IP)” atau “Segregated (SG) dan memperkuat P&K (lihat rekomendasi untuk RSPO
di bawah) atau POIG, dan
➢ dengan hanya membeli minyak campuran dengan Model Rantai Pasok “Mass Balance (MB)”
atau “Book & Claim” RSPO jika semua minyak belum tersertifikasi telah diverifikasi
independen oleh auditor berakreditasi untuk legalitas dan kepatuhan dengan komitmen nol
deforestasi kita sendiri.
• Dukung konservasi dan restorasi dari kawasan Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi yang
hilang atau terdegradasi produksi sawit seperti Tesso Nilo dan Bukit Tigapuluh.
• Terbitkan daftar komprehensif dari pemasok CPO dan TBS. Transparansi penuh akan membantu
membersihkan sektor ini.
Kepada RSPO dan anggotanya termasuk perusahaan disebutkan dalam laporan ini:
• Memperkuat Prinsip dan Kriteria RSPO (P&C) dan Sistem Sertifikasi Rantai Pasok guna menjamin
bahwa:
➢ Produk sertifikasi RSPO adalah legal dan menaati kebijakan nol deforestasi korporat paling
ambisius di dalam industri
➢ Anggota RSPO –termasuk di 4 Besar- diminta akuntabel untuk seluruh grup korporat dari
perusahaan dan semua rantai pasok termasuk pemasok TBS dan CPO pihak ketiga kepada
penyulingan grup, yang searah dengan visi RSPO untuk “mentransformasi pasar guna
membuat sawit lestari menjadi norma” dan Kode Etik.
➢ Kemajuan anggota RSPO dalam pelaksanaan rencana seluruh grup dan rantai pasok dengan
luas, terikat waktu menuju sertifikasi dan kemajuan secara regular diaudit oleh RSPO untuk
mengkonfirmasikan ini dan kekurangan kemajuan berakibat pencabutan keanggotaan
RSPO. Informasi progress soal ini harus dipublikasikan di website RSPO.
➢ RSPO mengambil tindakan keras termasuk mencabut keanggotaan karena pelanggaran
oleh anggota RSPO terhadap hukum dan peraturan berlaku di negara, RSPO P&C dan Kode
Etik, sebaga contoh dalam kasus dimana fasilitas asosiasi menerima TBS dan pasokan ilegal
dari pabrik CPO yang terlibat dalam perdagangan TBS yang diproduksi secara ilegal dan
tidak lestari.
➢ RSPO Mass Balance tidak tercampur dengan minyak sawit ilegal dengan memperkenalkan
sistem kontrol dan cek untuk rantai pasok minyak tak bersertifikat.
• Anggota RSPO secara cepat bergerak maju menuju 100% CSPO berdasarkan RSPO P&C yang
diperkuat (seperti di atas) dan/atau POIG, dan mewajibkan semua pemasok menjadi anggota
RSPO dengan sertifikasi yang sesuai (P&C atau Rantai Pasok untuk IP dan SG).
• Sekretariat RSPO mempublikasikan respon kepada Kementerian LHK soal bagaimana RSPO
bekerja mengakhiri sumber asal sawit oleh anggota RSPO dari taman nasional seperti TNTN.
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Rekomendasi EoF
Moratorium 2018

kepada

Pemerintah

soal

Pelaksanaan

Inpres

Guna menghentikan perdagangan produk ilegal, pemerintah memiliki peranan fundamental untuk
dijalankan. Menimbang besarnya kerugian ekonomi nasional, deforestasi, kerusakan lingkungan dan
dampak negatif terhadap masyarakat tempatan, EoF berharap Pemerintah Indonesia bisa memulai
membenahi industry dengan memanfaatkan kesempatan yang diberikan melalui Instruksi President
soal moratorium sawit.
EoF merekomendasikan kepada pejabat/Lembaga negara yang ditunjuk dalam Inpres no 08 tahun
2018:
●

●

●

●

●

Menteri Koordinator Perekonomian mengkordinasikan para pejabat berwenang terkait guna
melaksanakan Inpres nomor 8 tahun 2018 guna mengidentifikasi perkebunan sawit yang
melanggar hukum dan melakukan tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan maupun
perseorangan yang mengelola kebun sawit ilegal, misalnya kebun dalam Kawasan Hutan ataupun
di luar Kawasan Hutan yang tidak memiliki izin dan prosedur yang benar.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan identifikasi dan mengusut perkebunan
kelapa sawit yang terindikasi berada dalam Kawasan Hutan seperti yang diinvestigasi koalisi EoF
dalam laporan ini dan mengambil tindakan hukum terhadap perkebunan ilegal.
Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menghentikan proses pengajuan penerbitan
HGU dan mengevaluasinya karena HGU cenderung digunakan untuk melawan hukum seperti
temuan EoF di 43 kebun ini.
Menteri Pertanian menyusun dan memverifikasi data dan peta Izin Usaha Perkebunan Kelapa
Sawit dan pendaftaran Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Kelapa Sawit khususnya di provinsi
Riau.
Gubernur dan Bupati/Walikota menunda penerbitan rekomendasi/ izin usaha perkebunan
kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru yang berada pada Kawasan
Hutan.

Kepada para penegak hukum: EoF merekomendasikan kepada Lembaga penegak hukum sebagai
berikut:
•
•
•

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan terhadap aparatur negara
dan korporasi atas dugaan terjadinya tindak korupsi dalam penerbitan HGU, pemberian
rekomendasi izin atau perubahan lahan serta dugaan tindakan melanggar hukum lainnya.
Kepolisian
Daerah
melakukan
pengusutan
dan
tindakan
hukum
terhadap
perusahaan/perseorangan yang diduga melanggar hukum karena mengembangkan kebun sawit
dalam Kawasan Hutan.
Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri melakukan penuntutan hukum kepada
perusahaan/perseorangan yang melakukan pelanggaran hukum karena mengelola perkebunan
sawit ilegal dalam Kawasan Hutan.

Rekomendasi EoF kepada Pemerintah Indonesia terkait pelaksanaan UU
Cipta Kerja Omnibus Law terkait Perkebunan Kelapa Sawit Ilegal
EoF merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk:
●

Memberikan klarifikasi lebih jauh soal penerapan Pasal 110B UU Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan di UU Cipta Kerja kepada pelaku usaha kebun sawit yang tidak memiliki izin
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●

●

●

●

●

●
●

kehutanan dan dan izin lokasi dan/atau izin berusaha atau dikenal sebagai perkebunan ilegal.
Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2021 belum memberikan penyelesaian jelas untuk kondisi
demikian. Peraturan pelaksana lebih lanjut, mis. Peraturan Kementerian, harus jelas dalam
penerapan Pasal 110B tersebut.
Memberikan peraturan lebih jauh soal Penggunaan Kawasan Hutan yang menggantikan izin
pinjam pakai Kawasan Hutan. Peraturan Menteri LHK soal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan masih
berlaku dan harus dibuat konsisten dengan perubahan yang dibuat untuk UU Cipta Kerja. Lebih
jauh, ia harus diperkuat agar Penggunaan Kawasan Hutan bisa diterapkan kepada usaha
perkebunan sawit.
Memberikan peraturan lebih jauh bagi perseorangan yang melakukan kegiatan usaha
perkebunan di luar wilayah hutan yang tidak memiliki dokumen sah apapun, seperti HGU, status
hak pakai, STD-B/STD-P atau NIB. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 hanya mengatur
penyelesaian bagi perusahaan perkebunan, dan bukan untuk perseorangan.
Mempertahankan konsistensi antara pelaksanaan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah UU
Cipta Kerja dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Adanya
kesenjangan antara UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah dengan undang-undang berlaku
(seperti UU kehutanan dan UU perkebunan) harus segera dibuat konsisten.
Memverifikasi dan memvalidasi secara hati-hati perseorangan yang dikecualikan dari sanksi
administratif dalam Pasal 41 Peraturan Sanksi Administrasif Kehutanan. Pemerintah Indonesia
tidak boleh membiarkan interpretasi kreatif soal aturan ini guna menguntungkan perseorangan
yang berasal dari luar Kawasan Hutan dan menjalankan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan
Hutan tanpa memiliki hak dan merugikan orang yang benar-benar berhak atas lahan itu.
Menjamin UU Cipta Kerja menghormati undang-undang dan peraturan berlaku untuk
perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dan mendukung pelaksanaan
Instruksi Presiden soal Moratorium sawit 2018.
Menerbitkan peta perkebunan sawit yang sudah terbangun di Indonesia pada 2019 sebagai basis
bagi perkebunan yang potensial layak untuk legal dalam Omnibus Law.
Nol Toleransi bagi perkebunan sawit baru tanpa izin sah setelah Omnibus Law atau UU Cipta Kerja
diberlakukan.
#HABIS
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Lampiran I: Perkebunan sawit di dalam Kawasan Hutan
Pengembangan kebun sawit oleh 39 perusahaan, 1 koperasi dan 3 oleh pemodal di dalam kawasan
hutan sangat jelas melanggar peraturan di Indonesia yang tidak membolehkan ekspansi kebun sawit
di dalam kawasan hutan seperti diatur dalam:
•

•

Undang-undang No. 18/2013 “Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan” Pasal 17, (2)
Setiap orang dilarang: b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan
hutan;
Undang-undang No 41/1999 “Kehutanan” Pasal 50, (3) Setiap orang dilarang: a. mengerjakan
dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; dimana yang
dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan
tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk
pertanian, atau untuk usaha lainnya.

Seluruh kegiatan budidaya perkebunan kelapa sawit di Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peraturan di Indonesia yang terkait usaha
perkebunan kelapa sawit ialah:
•

•

•

•

•

Undang-undang Nomor 39 Pasal 42 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Kegiatan usaha budidaya
Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah
mendapatkan hak atas tanah dan/atau Izin Usaha Perkebunan.
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang
Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 8, Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan
luas 25 (dua puluh lima) ha atau lebih wajib memiliki IUP-B.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/Ot.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan
Usaha Perkebunan, Pasal 6 (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) ha atau lebih wajib memiliki izin.
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan
Usaha Perkebunan, Pasal 4 (1) Usaha Budidaya Perkebunan yang luas lahannya 25 ha atau lebih
wajib memiliki IUP.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 28 Hak
guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam
jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau
peternakan.

Berikut penjelasan rinci terkait 43 perusahaan dan pengusaha kebun sawit yang arealnya berada
dalam kawasan hutan berdasarkan 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, 07 Desember 2016,
Tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau.
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1. PT Runggu Prima Jaya
PT Runggu Prima Jaya (RPJ) mengelola 2.478 hektar lahan yang hampir sepenuhnya dikembangkan
menjadi perkebunan kelapa sawit pada tahun 2020. PT RPJ pertama kali diperkirakan membuka kebun
kelapa sawit pada tahun 2007/2008 di Desa Pauh Ranap, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten
Indragiri Hulu dengan modus mengganti rugi lahan dari beberapa petani berdasarkan surat tanah
SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian). Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut diterbitkan oleh
Kepala Desa Pauh Ranap.

Peta 1. Foto 1. Pintu masuk PT Runggu Prima Jaya, Foto 2 menunjukkan tanaman sawit PT Runggu Prima Jaya
berumur kurang lebih 4-10 tahun. ©EoF September 2019.

Berdasarkan analisis citra 2015 dan pantauan tim di lapangan pada bulan September 2019, PT Runggu
Prima Jaya memiliki lahan seluas 2.478 hektar dengan luas kebun sawit 2.461 hektar pada tahun 2020.
Lahan dibagi menjadi 5 divisi dengan rincian sebagai berikut:
a. Divisi I, secara administratif berlokasi di Desa Pauh Ranap, Kecamatan Batang Peranap,
Kabupaten Indragiri Hulu. Beberapa titik koordinat PT Runggu divisi I antara lain: 0°50'57.44"S
101°58'4.09"E, 0°51'11.23"S 101°57'26.61"E, 0°51'49.46"S 101°58'1.11"E, 0°51'55.00"S
101°57'34.92"E dan 0°51'36.89"S 101°56'55.97"E. Tim mengindikasikan areal seluas lebih
kurang 817 hektar ini telah ditanami sawit berumur di atas 10 tahun, artinya ditanam dibawah
tahun 2009.
b. Divisi II, secara administratif berlokasi di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap,
Kabupaten Indragiri Hulu. Beberapa titik koordinat PT Runggu divisi II antara lain: 0°50'56.51"S
101°56'42.36"E, 0°52'43.64"S 101°55'45.26"E dan 0°53'5.14"S 101°55'39.95"E. Tim
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mengindikasikan areal seluas lebih kurang 600 hektar ini telah ditanami sawit berumur antara
4-8 tahun, artinya ditanam pada tahun 2005-2011.
c. Divisi III, secara administratif berlokasi di Desa Serangge, Kecamatan Batang Peranap,
Kabupaten Indragiri Hulu. Beberapa titik koordinat PT Runggu divisi III antara lain:
0°52'46.48"S 101°53'28.81"E, 0°53'17.12"S 101°54'10.73"E, dan 0°52'53.46"S 101°52'53.82"E.
Tim mengindikasikan areal seluas lebih kurang 230 hektar ini telah ditanami sawit berumur
antara 4-8 tahun, artinya ditanam pada tahun 2005-2011.
d. Divisi IV, secara administratif berlokasi di Perbatasan Indragiri Hulu - Kuantan Singingi.
Beberapa titik koordinat PT Runggu divisi IV antara lain: 0°52'53.73"S 101°52'54.02"E dan
0°52'9.11"S 101°52'29.99"E. Tim mengindikasikan areal seluas lebih kurang 600 hektar ini
telah ditanami sawit berumur antara 4-8 tahun, artinya ditanam pada tahun 2005-2011.
e. Divisi V, secara administratif berlokasi di Desa Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku,
Kabupaten Indragiri Hulu. Beberapa titik koordinat PT Runggu divisi V antara lain: 0°50'37.32"S
102°3'5.07"E, 0°50'47.36"S 102°3'23.14"E dan 0°51'21.59"S 102°3'41.51"E. Tim
mengindikasikan areal seluas lebih kurang 231 hektar ini telah ditanami sawit berumur antara
4-8 tahun, artinya ditanam pada tahun 2005-2011. Berdasarkan pantauan di lapangan,
sebagian areal kebun PT Runggu divisi V tidak dikelola atau ditelantarkan.
Hasil tumpang susun areal perkebunan kelapa sawit PT Runggu Prima Jaya dan kawasan hutan
berdasarkan
Keputusan
Menteri
Kehutanan
Nomor.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016,
menunjukkan hampir seluruh areal PT RPJ atau seluas 2.294 hektar berada dalam kawasan Hutan
Lindung, sisanya 73 hektar berada di Hutan Produksi (HP) dan 110 hektar berada di Hutan Produksi
Terbatas (HPT).
Investigasi EoF mengindikasikan PT RPJ mengembangkan kebun kelapa sawit di dalam kawasan
hutan tanpa memiliki izin apapun. Dilansir dari harian Hallo Riau, Pemerintah Kabupaten Inhu juga
menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin untuk PT Runggu Prima Jaya dan PT RPJ
tidak memiliki legalitas yang jelas sejak tahun 201137.
2. KUD Prima Sehati
KUD Prima Sehati merupakan koperasi petani kecil yang berlokasi di Desa Lubuk Ramo, Kecamatan
Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. KUD Prima Sehati melakukan pola kemitraan dengan PT
Tri Bhakti Sarimas (PT TBS) untuk kebun plasma kelapa sawit. Kebun kelapa sawit tersebut
diperuntukan bagi masyarakat Pucuk Rantau yang tersebar di 11 desa di Kecamatan Kuantan Mudik.
Luas Kebun dalam pola kemitraan inti plasma adalah 9.316 hektar. Berdasarkan informasi dari
lapangan, diketahui bahwa kebun plasma yang saat ini masih di kelola PT Tri Bhakti Sarimas.
Hasil analisis citra 2015 dan pantauan di lapangan, ditemukan areal perkebunan KUD Prima Sehati di
Kawasan Hutan seluas 1.243 hektar. Setelah dilakukan tumpang susun areal perkebunan kelapa sawit
KUD Prima Sehati dan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, menunjukkan hampir seluruh areal KUD Prima Sehati
atau seluas 1.235 hektar berada dalam kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh (HLBB) dan hanya 8
hektar berada di APL. Sehingga diindikasikan bahwa KUD Prima Sehati dan PT TBS mengembangkan
kebun sawit dengan pola KKPA di Kawasan Hutan yang fungsinya sebagai Hutan Lindung.
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Peta 2. Foto 1. Sebuah penanda di dalam kebun sawit KUD Prima Sehati, Foto 2-6 menunjukan tanaman sawit
KUD Prima Sehati berumur kurang lebih 2-18 tahun ©EoF April 2019.

Hasil pemantauan EoF pada bulan April 2019 di kebun sawit milik KUD Prima Sehati di beberapa titik
koordinat yakni 0°41'40.82"S 101°28'37.02"E, 0°43'38.62"S 101°29'39.79"E, 0°43'39.54"S
101°29'47.77"E, 0°44'25.60"S 101°31'31.72"E, 0°45'13.10"S 101°32'4.66"E dan 0°47'12.73"S
101°34'5.86"E yang mengindikasikan tanaman sawit yang ditanam mulai tahun 1998 hingga 2014.
Artinya umur tanaman sawit pada areal ini bervariasi 2 – 18 tahun.
3. PT Melona
PT Melona memiliki perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Desa Sei Besar, Kecamatan Pucuk
Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan beberapa titik koordinat lokasi antara lain 0°55'42.50"S
101°49'31.73"E, 0°55'15.05"S E101°49'48.61", 0°54'23.81"S 101°50'27.22"E, 0°54'12.91"S
101°50'4.06"E, 0°54'2.08"S 101°50'14.09"E.
Berdasarkan monitoring DPRD Provinsi Riau terhadap perizinan perusahan perkebunan kelapa sawit
di Riau 2015, di temukan PT Melona memiliki kebun seluas sekitar 584 hektar. Setelah dilakukan
tumpang susun areal perkebunan kelapa sawit PT Melona dan kawasan hutan berdasarkan Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, diindikasikan seluruh areal PT
Melona berada dalam kawasan hutan lindung Bukit Batabuh.

30 | EoF (Juni 2021) Omnibus Law bukan legalisasi otomatis untuk kebun-kebun sawit illegal

Peta 3. Foto 1-6. Tanaman Sawit yang diindikasikan berusia 12 tahun milik PT Melona. ©EoF Maret 2019.

Merujuk pada data BPN 2016, PT Melona juga tidak memiliki izin HGU. Namun, temuan EoF di
lapangan pada bulan Maret 2019 mengindikasikan bahwa PT Melona telah menanam sawit sejak 12
tahun yang lalu.
4. PT Palma (PT Buana Citra Andalas)
Pada bulan Maret 2019, tim EoF melakukan investigasi ke kebun sawit milik PT Palma atau PT Buana
Citra Andalas yang berlokasi di Desa Perhentian Sungkai, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten
Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, PT Palma memiliki kebun sawit seluas
lebih kurang 717 hektar dan diperkirakan tanaman sawit telah berumur 10 hingga 21 tahun.
Beberapa titik koordinat areal PT Palma antara lain: 0°58'11.15"S 101°46'16.11"E, 0°57'46.28"S
101°47'7.64"E, 0°57'32.56"S 101°47'25.31"E, 0°58'21.15"S 101°48'57.68"E, 0°58'15.82"S
101°49'19.59"E dan 0°58'2.69"S 101°49'15.74"E.
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Peta 4. Foto 1-6. Tanaman Sawit yang diindikasikan berusia 10-21 tahun milik PT Palma atau Buana Citra
Andalas. ©EoF Maret 2019.

Hasil tumpang susun kawasan PT Palma dengan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 mengindikasikan
hampir seluruh atau seluas 574 hektar kebun sawit milik PT Palma berada di kawasan Hutan
Lindung. Padahal, data BPN 2016 menyebutkan bahwa PT Palma tidak memiliki izin HGU.
5. PK
PK (inisial) adalah perusahaan di Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki kebun sawit di beberapa
titik koordinat yakni 0°56'53.52"S 101°47'20.26"E, 0°57'14.04"S 101°48'0.16"E, 0°57'32.28"S
101°48'27.09" E, 0°57'47.91"S 101°48'50.45"E. PK secara administratif berlokasi di Desa Perhentian
Sungkai, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi.
Hasil tumpang susun perkebunan milik PK dengan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri
Kehutanan nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 mengindikasikan seluruh areal kebun atau
seluas 445 hektar berada di dalam kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Lindung.
Investigasi EoF pada bulan Maret 2019 menemukan bahwa tanaman sawit milik PK telah berumur 17
tahun. EoF mengindikasikan bahwa PK telah menguasai kebun sawit di dalam kawasan Hutan
Lindung selama 17 tahun tanpa memiliki izin apapun.
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Peta 5. Foto 1-4. Tanaman Sawit yang diindikasikan berusia 17 tahun milik PK. ©EoF Maret 2019.

6. PT Ciliandra Perkasa
PT Ciliandra Perkasa merupakan perusahaan sawit yang berafiliasi dengan Grup First Resources.
Secara administratif, perusahaan ini terletak di Desa Sei. Batang Ulak, Kecamatan Salo, Kabupaten
Kampar. Saat melakukan investigasi di lapangan pada Maret 2019, EoF menemukan sebuah papan
informasi yang menyebutkan bahwa PT Ciliandra Perkasa memiliki HGU seluas 6.782 hektar. Namun
berdasarkan data BPN 2016, PT Ciliandra hanya memiliki HGU seluas 3.845 hektar.
Analisis EoF menemukan bahwa HGU yang dimiliki PT Ciliandra berada dalam kawasan hutan yakni
98 hektar berada di Hutan Lindung (HL), 15 hektar berada di Hutan Produksi (HP), 39 hektar di Hutan
Produksi dapat Dikonversi (HPK).
Kemudian, berdasarkan hasil monitoring pansus DPRD Provinsi Riau terhadap perizinan perusahaan
perkebunan kelapa sawit 2015 dan analisis EoF, PT Ciliandra Perkasa juga memiliki kebun sawit sekitar
2.505 hektar di luar HGU atau diindikasikan tidak memiliki HGU. Jika dilakukan tumpang susun dengan
kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016,
areal seluas 2.505 hektar tersebut berada 202 hektar di HPT, 1.234 hektar di HP dan 1.069 hektar
berada di HPK.
Hasil investigasi EoF mengindikasikan bahwa PT Ciliandra Perkasa telah mengembangkan kebun
kelapa sawit antara 15-26 tahun yang lalu. Indikasi ini berasal dari hasil pengamatan di beberapa titik
antara lain; 0°8'57.54"N 101°3'59.89"E, 0°9'46.24"N 101°5'40.17"E, 0°10'52.82"N 101°5'49.15"E,
0°8'207"N 101°5'21.49"E, 0°7'47.80"N 101°5'58.04"E, 0°12'38.55"N 101°5'0.10"E.
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Peta 6. Foto 1, 4-6 menunjukkan areal kebun sawit berusia 15-26 tahun yang dimiliki oleh PT Ciliandra Perkasa.
Foto 2 merupakan papan peringatan dilarang membakar dalam kawasan PT Ciliandra. Foto 3. Plat yang dipasang
pada batang kelapa sawit menunjukkan luas blok dan tahun tanam 2005. ©EoF Maret 2019.

7. Banyu Bening Utama
PT Banyu Bening Utama merupakan anak perusahaan dari grup DARMEX yang memiliki kebun sawit
di Desa Kuala Mulia, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan hasil monitoring
DPRD Provinsi Riau terhadap perizinan perusahaan perkebunan kelapa sawit tahun 2015, PT Banyu
Bening Utama (BBU) memiliki luas lebih kurang 7.977 hektar. Berdasarkan hasil tumpang susun
dengan
kawasan
hutan
berdasarkan
Keputusan
Menteri
Kehutanan
Nomor
903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 dan dengan data BPN 2016, hampir seluruh areal HGU PT BBU
seluas 6.420 hektar dikelola oleh PT BBU dalam kawasan hutan: 6.351 hektar berada pada HPK dan 6
hektar berada di kawasan Hutan Lindung. PT BBU juga mengembangkan sawit di luar HGU atau
diindikasikan tidak memiliki HGU seluas 1.549 hektar yang seluruhnya berada pada HPK. Sehingga
diindikasikan bahwa hampir keseluruhan areal PT BBU berada di dalam kawasan hutan, dengan atau
tanpa izin HGU.
Hasil Investigasi EoF pada bulan Februari 2019, menunjukan bahwa umur tanaman sawit PT BBU
sekitar 2-20 tahun. Beberapa titik koordinat pemantauan adalah; 0°38'20.18"S 102°32'5.36"E ,
0°35'47.35"S 102°33'6.92"E, 0°33'56.41"S 102°33'3.22"E, 0°32'32.60"S 102°33'31.69"E,
0°30'56.80"S 102°35'12.88"E, 0°29'15.25"S 102°38'36.47"E, 0°29'15.24"S 102°39'43.33"E.
Pada tahun 2015 lalu38, PT BBU pernah tercatat sebagai perusahaan yang melakukan tindakan korupsi
dengan melibatkan terpidana Annas Maamun (mantan Gubernur Riau), Gulat Manurung dan Edison
Marudut. Kemudian pada tahun 2017, PT BBU tercatat sebagai salah satu dari 33 perusahaan yang
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dilaporkan oleh Koalisi Rakyat Riau (KKR) ke Polda Riau dengan dugaan menggarap kawasan hutan
dan lahan yang melebihi hak guna usaha (HGU)39.

Peta 7. Foto 1. Spanduk saran dan pengaduan tentang seputaran kawasan PT BBU, Foto 2. Bangunan Sekolah
Dasar (SD) Johan Sentosa di kawasan HPK, Foto 3, 4, 5 dan 6. Tanaman kelapa sawit berusia 2-15 tahun
dikawasan HPK milik PT BBU, Foto 7 dan 8. Papan nama selamat datang pintu masuk keluarnya bagi karyawan
PT BBU. ©EoF, Februari 2019.

8. PT Torus Ganda
PT Torus Ganda merupakan anak perusahaan dari Pancaputra Ganda Grup yang memiliki kebun sawit
di wilayah Desa Rantau Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Beberapa titik
koordinat areal PT Torus Ganda antara lain: 1°13'55.33"N 100°26'47.87"E, 1°15'35.33"N
100°27'57.83"E, 1°16'3.10"N 100°29'47.39"E, 1°14'13.53"N 100°30'37.09"E, 1°13'4.09"N
100°29'29.72"E. Diperkirakan umur tanaman sekitar 15-25 tahun.
Temuan di lapangan mengindikasikan PT Torus Ganda memiliki luas sekitar 12.805 hektar, padahal
dalam data BPN Riau tahun 2016, disebutkan bahwa PT Torus Ganda hanya memiliki izin HGU seluas
7.928 hektar.
Berdasarkan tumpang susun data HGU BPN Riau dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, keseluruhan HGU PT Torus Ganda merupakan Hutan Produksi
Terbatas (HPT). EoF juga mengindikasikan terdapat sekitar 4.467 hektar sawit yang ditanam oleh PT
Torus Ganda di luar areal HGU atau tidak memiliki HGU yang hampir seluruhnya berada di HPT.
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Peta 8. Foto 1,4,5. Tanaman sawit yang berusia 15-25 tahun di kebun PT Torus Ganda, Foto 2,7,8. Papan selamat
datang di beberapa titik di kebun PT Torus Ganda, Foto 3 dan 6 merupakan merupakan sebuah penanda yang
berisikan informasi tentang tahun tanam, afdeling, nama blok, dan luas blok sawit dalam kebun PT Torus Ganda.
©EoF, Februari 2019.

9. PT Seberida Subur
Salah satu perusahaan yang berafiliasi dengan Duta Palma adalah PT Seberida Subur. Kebun kelapa
sawit milik PT Seberida Subur terletak Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri
Hulu, dengan titik koordinat antara lain; 0°42'31.56"S 102°24'46.77"E, 0°42'29.62"S 102°26'9.67"E,
0°42'54.79"S 102°25'28.15"E, 0°43'38.79"S 102°25'8.09"E, 0°43'4.02"S 102°24'26.56"E, 0°42'5.48"S
102°25'25.67"E, 0°42'13.63"S 102°25'7.76"E.
Berdasarkan monitoring DPRD Provinsi Riau terhadap perizinan perusahan perkebunan kelapa sawit
di Riau 2015, di temukan PT Seberida Subur memiliki luas sekitar 2.149 hektar, tanpa menguasai izin
lahan apapun.
Berdasarkan tumpang susun areal perkebunan kelapa sawit PT Seberida Subur dan kawasan hutan
sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, menunjukkan
sebagian areal hampir seluruh areal PT Seberida Subur berada dalam kawasan hutan. 2.135 hektar
diantaranya berada di HPT dan 14 hektar sisanya berada di HPK.
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Peta 9. Foto 1-4,6, dan 7 merupakan tanaman sawit yang diindikasikan berusia 12 tahun dalam kebun PT
Seberida Subur, Foto 5. Fasilitas umum berupa Masjid (Al Muhajirin) di dalam kawasan PT Seberida Subur ©EoF,
Februari 2019.

10. PT Torganda
PT Torganda merupakan anak perusahaan dari Grup Pancaputra Ganda yang berlokasi di Tambusai
Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pada bulan Februari 2019, tim EoF melakukan investigasi
di beberapa titik koordinat areal PT Torganda antara lain 1°19'23.23"N 100°22'6.80"E, 1°14'27.40"N
100°19'52.93"E, 1°18'19.00"N 100°18'50.82"E, 1°14'36.89"N 100°18'19.19"E. Hasil investigasi EoF dan
analisis citra 2015 mengindikasikan bahwa PT Torganda seluas 12.190 hektar telah ditanami kelapa
sawit berusia 20-26 tahun.
Hasil overlay dengan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, sebagian besar kebun PT Torganda atau
sekitar 812 hektar berada di HPT dan 9.645 hektar berada di HPK. Sementara, berdasarkan Buku Basis
Data Spasial Kehutanan 2016 dan data BPN 2016, PT Torganda tidak memiliki pelepasan Kawasan
hutan dan tidak memiliki HGU.
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Peta 10. Foto 1,3 dan 4 merupakan sebuah penanda yang berisikan informasi tentang tahun tanam, afdeling,
nama blok, dan luas blok sawit dalam kebun PT Torganda, Foto 2 dan 5. Tanaman sawit PT Torganda yang
diindikasikan berumur kurang lebih 20-26 tahun, Foto 6. Plang afdeling VI PT Torganda ©EoF, Maret 2019.

11. PT Toton
PT Toton merupakan perusahaan dari Toton Grup yang mengusai dan menanam kebun sawit di
kawasan hutan pada perbatasan Provinsi Riau dan Jambi. Kebun PT Toton berada di Desa Alim,
Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (Riau) dan Desa Pemayungan Kecamatan Sumay,
Kabupaten Tebo (Jambi). Berdasarkan pengamatan di lapangan dan analisis citra tahun 2015, PT Toton
memiliki luas lebih kurang 1.504 hektar. Dimana sekitar 1.338 hektar pada HPT di Provinsi Riau dan
sekitar 166 hektar di Kawasan Hutan Produksi (HP) di Provinsi Jambi.
Di wilayah Provinsi Jambi, kebun PT Toton berada di Hutan Produksi (HP) yang sudah mendapatkan
Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Hasil Kayu – Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) PT Alam Bukit Tiga Puluh
(ABT) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 7/1/IUPHHKHA/PMDN/2015 pada 24 Juli 2015.
Penguasaan areal ini diindikasikan dilakukan oleh PT Toton berdasarkan bukti-bukti berikut (lihat foto
di bawah):
1) Spanduk peresmian “Syukuran Peresmian Perkebunan Toton Group Kebun Alim” Inhil-Riau13 Maret 2016,
2) Kalender 2016 di camp lapangan,
3) kendaraan operasional yang bertuliskan Toton Baho.
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Foto 1. Beberapa data dan informasi yang mengindikasikan penguasaan areal oleh PT Toton ©EoF, Juni-Juli
2016.

Investigasi EoF pada Juni-Juli 2016 mengindikasikan pembukaan areal PT Toton dilakukan sekitar akhir
tahun 2015. Hal ini ditunjukkan dengan umur tanaman pengamatan Juli 2016 masih berumur kurang
1 tahun.

Foto 2. Tanaman sawit berumur satu tahun yang berada di dalam kebun PT Toton ©EoF, 2016.

Pada tanggal 20 Agustus 2016, Bupati Indragiri Hulu, Kepolisian, TNI dan jajaran pemerintahan
Kabupaten Indragiri Hulu saat melakukan monitoring kebakaran hutan dan lahan sekitar kawasan
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hutan Bukit Tigapuluh menemukan kegiatan PT Toton, sehingga pada saat itu oleh Kepolisian Resort
Indragiri Hulu dilakukan Pemasangan garis polisi pada Kantor lapangan Toton.

Foto 3. Pemasangan garis polisi di sekitar lapangan kantor PT Toton ©EoF 2016.

Juli 2018, diberitakan bahwa Penyidik Bareskrim Polri dengan kekuatan penuh didampingi jajaran
Polda Riau dan Polda Jambi tengah mengusut dugaan perambahan hutan lindung yang berada di
perbatasan Riau-Jambi oleh PT Toton40.
Investigasi EoF pada bulan April 2019 mengindikasikan tanaman sawit di areal PT Toton berusia 4-5
tahun di dalam kawasan hutan dengan titik koordinat; 0°56'18.44"S 102°13'47.32"E, 0°55'54.69"S
102°14'6.57"E, 0°55'54.73"S 102°14'6.53"E.
Selain itu ditemukan pula plang di dalam kebun PT Toton yang bertuliskan “Kelompok Tani Sumber
Makmur Bersama II” yang berbadan hukum dengan Nomor: AHU-0002574.AH.01.07 Tahun 2019.
Dilansir dari media Buser24.com, PT Toton diduga mengubah nama menjadi kelompok tani untuk
mengelabui masyarakat dan pemerintah. Hingga saat ini masyarakat setempat masih
mempertanyakan status hukum dari PT Toton, mengingat pada tahun 2017 KLHK telah menyegel
kebun milik PT Toton. Kabid Penyuluhan Pertanian dan Sumberdaya Daya Manusia saat di temui di
kantornya, Indragiri Hulu (26/09/2019) juga mengatakan bahwa nama Kelompok Tani Sumber
Makmur Bersama tidak terdaftar di Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (SIM LUHTAN) dan tidak
masuk dalam database di kabupaten41.
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Peta 11. Foto 1-6 Tanaman sawit PT Toton yang diindikasikan berumur kurang lebih 4-5 tahun ©EoF, Maret
2019.

12. PT Bagas Indah Perkasa
PT Bagas Indah Perkasa (BIP) atau dikenal masyarakat sekitar dengan PT Naga merupakan perusahaan
kelapa sawit yang berlokasi di dua desa: Desa Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku dan Desa Pauh
Peranap, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Pada bulan Oktober 2019 tim
melakukan pemantauan di kebun PT BIP yang berlokasi di beberapa titik antara lain S0°45'2.75"
E102°4'11.43", S0°45'2.60" E102°4'11.44", S0°45'21.51", E102°3'31.55".
Hasil analisis tumpang susun PT BIP dengan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 dan temuan di lapangan mengindikasikan PT
BIP memiliki luas sekitar 1.192 hektar dengan rincian 539 hektar berada di HP dan 653 hektar berada
di HPT. EoF mengindikasikan kebun kelapa sawit milik PT BIP berumur antara 11 hingga 9 tahun,
artinya ditanam pada tahun 2008 hingga 2011. Sementara, berdasarkan Buku Basis Data Spasial
Kehutanan 2016, PT BIP tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan. Begitu pula dalam data BPN
2016, PT BIP tidak memiliki izin HGU.
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Peta 12. Foto 1-6. Tanaman Sawit yang diindikasikan berusia 9-11 tahun milik PT Bagas Indah Perkasa, ©EoF,
Maret 2019.

13. PT Sekar Bumi Alam Lestari
PT Sekar Bumi Alam Lestari terafiliasi dengan Grup Kuala Lumpur Kepong (KLK) dan memiliki
perkebunan kelapa sawit di Desa Koto Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Berdasarkan
Buku Basis Data Spasial Kehutanan Tahun 2016, ditemukan izin pelepasan kawasan hutan untuk PT
Sekar Bumi Alam Lestari berdasarkan SK Pelepasan Nomor 429/Kpts-II/1991, tanggal 5 Agustus 1991
dengan luas 5.836,7 hektar.
EoF melakukan pemantauan di lokasi PT SBAL dengan titik koordinat 0°46'55.72"N 101°16'12.53"E,
0°44'20.38"N 101°15'16.15"E, 0°44'24.45"N 101°14'56.98"E, 0°44'38.49"N 101°14'32.16"E,
0°43'55.28"N 101°16'7.16"E, dan 0°43'59.71"N 101°15'25.22"E. Diperkirakan tanaman sawit di kebun
PT SBAL berumur sekitar 20 tahun.
Merujuk pada data BPN 2016, PT SBAL memiliki izin HGU seluas 6.474 hektar. Pada bulan Maret 2019
lalu, PT SBAL dituntut oleh perwakilan Desa Koto Aman atas dugaan areal HGU PT SBAL yang masuk
ke dalam wilayah masyarakat.
Hasil interpretasi citra 2015 oleh Eyes on the Forest mengindikasikan, PT SBAL menguasai lahan
dengan menanam kelapa sawit sesuai dengan luas HGU, yaitu 6.474 hektar. Berdasarkan tumpang
susun HGU PT SBAL dengan kawasan hutan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor. 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, terdapat areal HGU PT SBAL atau seluas 419
hektar berada di dalam HPT, 136 hektar berada di HP, 18 hektar berada di HPK.
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Peta 13. Foto 1. Plang batas HGU PT Sekar Bumi Alam Lestari, Foto 2-6. Tanaman sawit PT Sekar Bumi Alam
Lestari yang diindikasikan berumur kurang lebih 20 tahun ©EoF, Maret 2019.

14. PT Panca Agro Lestari
PT Panca Agro Lestari (PT PAL) merupakan bagian dari group Darmex yang secara administratif
berlokasi di Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu.
Berdasarkan Hasil Pansus DPRD tahun 2015 terhadap Monitoring dan Evaluasi Perizinan Kebun Kelapa
Sawit di Riau disebutkan bahwa PT PAL menguasai dan mengembangkan kebun sawit sekitar 3.727
hektar tanpa memiliki izin pelepasan kawasan hutan. Sama halnya dalam Buku Data Spasial Kehutanan
2016, tidak adanya pelepasan kawasan hutan milik PT PAL. Begitu juga data dari BPN Riau tahun
2016, tidak ditemukan HGU atas nama PT PAL. Artinya perusahaan PT PAL diduga tidak satupun
memiliki perizinan kebun kelapa sawit.
Pada bulan Februari 2019, tim EoF melakukan investigasi dan mengindikasikan kebun sawit milik PT
PAL berumur 7 hingga 15 tahun di titik koordinat areal berikut; 0°37'4.37"S 102°37'38.55"E,
0°37'54.38"S 102°37'6.47"E, 0°40'4.05"S 102°36'39.59"E, 0°37'6.31"S 102°38'7.92"E, 0°37'36.20"S
102°37'7.25"E.
Tumpang susun areal perkebunan kepala sawit PT PAL dan kawasan hutan berdasarkan Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 menyebutkan dari 3.727 hektar yang
teridentifikasi, 377 hektar diantaranya berada di HPT dan 3.350 hektar sisanya berada di HPK.
Temuan ini didukung oleh tuduhan terhadap grup Darmex, atas keterlibatannya dalam kasus korupsi
tahun 2014 saat mereka menyuap mantan Gubernur Annas Maamun untuk mengubah fungsi kawasan
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hutan di areal perkebunan mereka menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) untuk mencuci perkebunan
illegal mereka.

Peta 14. Foto 1, 4-7. Tanaman Sawit usia 7-15 tahun milik PT Panca Agro Lestari (PT PAL) Foto 2. Papan Informasi
dan sawit berusia 7-15 tahun milik PT Panca Agro Lestari (PT PAL), Foto 3. Papan Informasi yang berisikan kontak
PT PAL untuk saran dan pengaduan, Foto 6 dan 8. Pintu Air milik yang berada dalam kebun sawit PT PAL. ©EoF
Februari 2019.

15. PT Selantai Agro Lestari (SAL)
PT Selantai Agro Lestari (SAL) memiliki perkebunan kelapa sawit di Desa Talang Perigi dan Desa Talang
Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu. Pada bulan September 2019, tim EoF
melakukan investigasi di beberapa titik koordinat areal PT SAL antara lain 0°36'11.80"S
102°10'27.42"E, 0°35'37.94"S 102°11'10.21"E, 0°36'14.46"S 102°10'50.96"E, 0°36'14.71"S
102°11'55.76"E, 0°34'53.93"S 102°12'36.76"E dan 0°34'52.09"S 102°12'22.59"E. Hasil investigasi EoF
dan analisis citra 2015 mengindikasikan bahwa PT SAL seluas 464 hektar telah ditanami kelapa sawit
berusia 8-13 tahun.
Hasil overlay dengan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor. 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, sebagian besar kebun PT SAL atau sekitar
366 hektar berada di HPT dan hanya 97 hektar berada di APL. PT SAL tidak ditemukan dalam Data
Progres Pelepasan Kawasan hutan ke Perkebunan 2016 dan begitu pula dalam data BPN 2016, PT
SAL tidak memiliki izin HGU.
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Peta 15. Foto 1-6. Tanaman Sawit yang diindikasikan berusia 8-13 tahun milik PT Selantai Agro Lestari ©EoF
September 2019

16. NB
NB merupakan pemodal atau “cukong” yang berasal dari Sumatera Utara dan memiliki kebun sawit di
Dusun Alim II, RT 10 Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Pada bulan
September 2019, tim EoF melakukan pemantauan di kebun sawit milik NB yang berada di titik
koordinat 0°53'30.51"S 102°12'13.96"E, 0°53'34.09"S 102°12'42.68"E, 0°54'17.42"S 102°12'37.78"E,
0°54'42.88"S 102°12'40.36"E, 0°54'48.72"S 102°13'35.75"E dan 0°54'54.94"S 102°13'48.96"E.
Hasil pantauan di lapangan dan analisis citra 2015 menunjukkan bahwa luas kebun sawit NB lebih
kurang 352 hektar dan sawit berumur 3 hingga 8 tahun. Hasil tumpang susun dengan kawasan hutan
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, seluruh
kebun sawit milik NB berada di dalam HPT.
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Peta 16. Foto 1-6. Kebun Sawit milik NB yang diindikasikan berusia 3-8 tahun ©EoF Maret 2019.

17. PT Peputra Supra Jaya
PT Peputra Supra Jaya (PT PSJ) perusahaan milik grup Peputra Masterindo dan telah mengembangkan
kebun sawit dalam Kawasan hutan di sekitar wilayah administratif Desa Langgam, Desa Segati dan
Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Beberapa titik koordinat areal
PT PSJ antara lain; 0°1'3.67"N 101°44'38.12"E, 0°2'58.40"N, 101°45'41.38"E, 0°3'1.88"N
101°44'32.28"E, 0°3'57.81"N 101°43'51.37"E, 0°4'21.55"N
101°45'34.02"E, 0°4'30.70"N
101°46'12.16"E.
Berdasarkan Buku Data Spasial Kehutanan tahun 2016 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dan hasil pansus DPRD Riau tahun 2015 terhadap monitoring dan evaluasi perizinan kebun kelapa
sawit PT PSJ tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan. PT PSJ diperkirakan menguasai lahan
sekitar 10.271 hektar. Data dari BPN Riau tahun 2016 juga menyebutkan bahwa PT PSJ tidak memiliki
izin HGU. Hasil pantauan tim EoF bulan Maret 2019 lalu mengindikasikan PT PSJ telah memiliki sawit
yang berumur antara 2 hingga 15 tahun.
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Peta 17. Foto 1,2 dan 4. Tanaman Sawit yang diindikasikan berusia 2-15 tahun milik PT Peputra Supra Jaya (PT
PSJ), Foto 3. Patok PT Peputra Supra Jaya, Foto 5. Waduk atau embung air yang ada di dalam kawasan PT Peputra
Supra Jaya, Foto 6. Tempat pembibitan sawit PT Peputra Supra Jaya. ©EoF, Maret 2019.

Tumpang susun dengan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 menunjukkan bahwa 4.242 hektar dari total 10.271 hektar kebun
PT PSJ berada dalam kawasan hutan: 167 hektar berada dalam HPT, 4.058 hektar di HP dan 17 hektar
di HPK. Diindikasikan kebun sawit PT PSJ menyerobot konsesi perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI)
PT Nusa Wana Raya yang memiliki izin lebih kurang 26.880 hektar berdasarkan SK Nomor
241/Menhut-II/2007 tanggal 19 Juli 2007.
Pada tahun 2017, PT PSJ diadili atas tuduhan penyerobotan 2000 hektar tanah Negara tanpa izin yang
sesuai. Pada bulan Mei 2019, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis bersalah terhadap PT
Peputra Supra Jaya (PSJ) karna terbukti melakukan penanaman kelapa sawit secara illegal tanpa
memiliki izin apapun42.
PT Peputra Supra Jaya juga dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung dan diharuskan keluar dari
Kawasan hutan produksi seluas 3.323 hektar di Pelalawan. Selain penguasaan lahan secara ilegal,
Suhardiman Amby (mantan Ketua Panitia Khusus Monitoring dan Evaluasi Perizinan Lahan DPRD Riau)
menduga PT PSJ diduga telah melakukan pengemplangan pajak. Hal itu didasari temuan Pansus DPRD
saat itu bahwa perusahaan tersebut hanya mengantongi izin 1.500 hektar sementara areal yang
digarap ternyata jauh dari izin, dengan 3.323 hektar di antaranya dinyatakan ilegal oleh MA43.
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18. PT Naga Rona Tama
PT Naga Rona Tama berada di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal dan Desa Beligan, Kecamatan
Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. PT Naga Rona Tama tidak ditemukan dalam Data Perubahan
Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan, berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan
2016 dan daftar HGU BPN Riau 2016.

Peta 18. Foto 1-5. Tanaman Sawit yang diindikasikan berusia 1-4 tahun milik PT Naga Rona Tama ©EoF
September 2019

Analisis citra 2015 dan pantauan EoF bulan September 2019 menunjukkan bahwa kebun PT Naga Rona
Tama seluas 152 hektar telah ditanami sawit berumur 1 hingga 4 tahun, ditanam sejak tahun 20152018. Perkebunan ini berada pada titik koordinat antara lain 0°42'43.15"S 102°23'55.73"E,
0°42'58.19"S 102°22'32.66"E dan 0°43'11.73"S 102°22'32.63"E. Hasil tumpang susun PT Naga Rona
Tama dengan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 mengindikasikan keseluruhan areal kebun PT Naga Rona Tama
berada di dalam HPT.
Pada tahun 2018, Dinas LHK Provinsi Riau menangkap salah satu asisten kebun berinisial MS yang juga
merupakan manager lapangan dari PT Naga Rona Tama. MS divonis 3,8 tahun penjara atas dugaan
perambahan hutan menggunakan dua unit ekskavator. Sementara pemilik kebun PT Naga Rona Tama
saat itu belum diketahui di mana keberadaannya44. Berdasarkan informasi di lapangan, diketahui
bahwa kebun ini dikelola oleh dua orang berinisial SS dan AS yang berdomisili di Jakarta. Lahan kebun
didapatkan dengan cara mengganti rugi kepada masyarakat Desa Siambul dan diketahui oleh Kepala
Desa Siambul.
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19. PT Tasma Puja (Inhu)
PT Tasma Puja memiliki perkebunan sawit di Desa Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten
Indragiri Hulu. Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan Tahun 2016, PT Tasma Puja tidak
memiliki izin pelepasan kawasan hutan. Kemudian dari data BPN yang diterima EoF tahun 2016, PT
Tasma Puja juga tidak memiliki izin HGU.

Peta 19. Peta indikasi lokasi kebun sawit milik PT Tasma Puja di Kecamatan Indragiri Hulu

Hasil interpretasi citra 2015, pantauan di lapangan dan tumpang susun areal perkebunan dengan
kawasan
hutan
(berdasarkan
Keputusan
Menteri
Kehutanan
Nomor
903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016) menunjukkan bahwa PT Tasma Puja mengelola kebun sawit
seluas 2.520 hekttar dan 1.715 hektar berlokas di kawasan hutan: 126 hektar di HPT dan 1.589
hektar di HPK.
20. AH
AH merupakan pemodal asal Sumatera Utara yang beralamat di Desa Talang Mulya, Kecamatan
Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Pada bulan September 2019, tim EoF melakukan
pemantauan di kebun sawit milik AH yang berada di titik koordinat 0°47'35.49"S 102°4'5.61"E,
0°47'45.83"S 102°3'53.69"E, 0°47'48.55"S 102°3'50.95"E, 0°48'13.61"S 102°3'40.00"E, 0°48'19.28"S
102°3'59.23"E dan 0°47'58.06"S 102°4'9.51"E.
Hasil pantauan di lapangan dan analisis citra 2015 menunjukkan bahwa luas kebun sawit AH lebih
kurang 126 hektar. Diindikasikan sawit berumur 4 hingga 10 tahun dan seluruhnya berada di dalam
Hutan Produksi Terbatas (HPT).
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Peta 20. Foto 1-6. Tanaman Sawit milik AH yang diindikasikan berusia 4-10 tahun ©EoF September 2019.

21. PT Hutahaean
PT Hutahaean merupakan anggota dari Hutahaean grup yang berlokasi di Desa Rantau Sakti,
Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Beberapa titik koordinat areal PT Hutahaean
antara lain; 1°10'8.63"N 100°22'19.47"E, 1°9'30.53"N 100°21'33.70"E, 1°9'27.32"N 100°22'17.50"E,
1°8'7.57"N 100°22'16.62"E, 1°7'43.11"N 100°22'18.90"E, dan 1°7'20.46"N 100°22'19.64"E.
Data yang diperoleh EoF dari BPN 2016 menyebutkan bahwa PT Hutahean memiliki HGU seluas 4.548
hektar, namun hasil tumpang susun dengan kawasan hutan menunjukkan 248 hektar dari 4.548 hektar
HGU tersebut berada dalam Kawasan hutan: 42 hektar di HPT dan 206 hektar di HPK.
Sementara berdasarkan monitoring DPRD Provinsi Riau terhadap perizinan perusahan perkebunan
kelapa sawit di Riau 2015, di temukan PT Hutahean juga menanam sawit di luar HGU seluas 3.968
hektar. Analisis tumpang susun dengan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 menunjukkan 2.649 hektar areal yang tidak memiliki HGU
berada dalam kawasan hutan: 90 hektar berada di HPT dan 2.559 hektar di HPK. Pantauan EoF di lokasi
pada bulan Februari 2019 mengindikasikan bahwa tanaman sawit PT Hutahaean yang berada dalam
kawasan hutan tersebut berumur 15-25 tahun.
Dalam buku Data Spasial Kehutanan tahun 2016, tidak ditemukan izin pelepasan kawasan hutan
untuk PT Hutahaean. Hal ini pula yang membuat Koalisi Rakyat Riau (KRR) kemudian melaporkan PT
Hutahaean sebagai salah satu dari 33 perusahaan perkebunan kelapa sawit ke Polda Riau atas tuduhan
penggunaan hutan dan lahan tanpa izin pada Senin, 16 Januari 201745.
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Peta 21. Foto 1-6. Tanaman Sawit yang diindikasikan berusia 15-25 tahun milik PT Hutahean. ©EoF Februari
2019.

22. PT Gerbang Sawit Indah
Pada bulan Maret 2019, tim EoF melakukan investigasi ke perkebunan kelapa sawit miliki PT Gerbang
Sawit Indah (PT GSI) yang berafiliasi dengan Grup First Resources. Kebun sawit milik PT Gerbang Sawit
Indah berlokasi di Bonai Darusalam, Kabupaten Rokan Hulu dengan beberapa titik koordinat yakni
1°12'37.24"N 100°48'3.60"E, 1°13'0.96"N 100°47'29.21"E, 1°12'39.07"N 100°47'2.04"E, 1°13'19.37"N
100°46'15.93"E.
Hasil investigasi di lapangan dan berdasarkan analisis citra 2015 mengindikasikan bahwa areal PT
Gerbang Sawit Indah seluas 6.755 hektar telah ditanami kelapa sawit yang diperkirakan berumur
antara 5 hingga 26 tahun. Dari 6.755 hektar, PT Gerbang Sawit Indah memiliki HGU sekitar 6.216
hektar dan sekitar 539 hektar di luar HGU atau tidak memiliki HGU.
Hasil tumpang susun dengan Kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 menunjukkan bahwa 317 hektar dari areal
HGU PT GSI (6.216 hektar) berada pada Hutan Produksi (HP) dan areal PT GSI yang tidak memiliki
HGU (539 hektar) seluruhnya berada dalam kawasan hutan: 76 hektar di HPT dan 463 hektar di HP.
Dalam Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2016, tidak ditemukan izin pelepasan kawasan untuk PT
Gerbang Sawit Indah.
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Peta 22. Foto 1-6. Tanaman Sawit yang diindikasikan berusia 5-26 tahun milik PT Gerbang Sawit Indah. ©EoF
Maret 2019.

23. PT Cerenti Subur
Kebun kelapa sawit PT Cerenti Subur, Grup Darmex, berada di Desa Benai, Kecamatan Benai,
Kabupaten Kuantan Singingi. EoF melakukan investigasi di di beberapa titik koordinat yakni
0°34'23.12"S 101°49'22.96"E, 0°35'15.85"S 101°43'47.02"E, 0°35'56.30"S 101°40'36.97"E,
0°34'49.17"S 101°47'33.95"E, 0°35' 48.69"S 101°46'45.06"E, dan 0°34'3.07"S 101°47'33.95"E.
Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2016 menyebutkan bahwa PT Cerenti Subur memiliki izin
pelepasan kawasan hutan lebih kurang 7.585 hektar berdasarkan SK Nomor 50/KPTS-II/1994 tanggal
5 Februari 1994. Berdasarkan Data BPN 2016, PT Cerenti Subur memiliki izin HGU seluas 8.779 hektar.
Hasil pemantauan EoF Februari 2019 mengindikasikan bahwa terdapat HGU yang dimiliki PT Cerenti
Subur berada dalam kawasan hutan Produksi (HP) seluas 2.491 hektar. Selain itu, EoF
mengindikasikan bahwa PT Cerenti Subur juga melakukan penanaman di luar HGU dengan total luas
901 hektar dimana 154 hektar berada dalam HP. Umur tanaman sawit diperkirakan antara 25 hingga
29 tahun. Ditemukan pula tanaman sawit yang baru saja ditanam kembali (replanting).
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Peta 23. Foto 1,3-6. Tanaman Sawit yang diindikasikan berusia 25-29 tahun milik PT Cerenti Subur, Foto 2.
Sebuah penanda yang berisikan informasi tentang tahun tanam, nama blok, dan luas blok sawit dalam kebun PT
Cerenti Subur. ©EoF Februari 2019.

24. PT Mekarsari Alam Lestari
EoF melakukan investigasi di perkebunan kelapa sawit milik PT Mekarsari Alam Lestari, grup Darmex,
di beberapa titik koordinat yakni 0°3'24.00"N 102°22'16.99"E, 0°6'29.05"N 102°22'15.66"E,
0°6'38.45"N 102°20'50.64"E, 0°6'38.45"N 102°20'50.64"E, 0°10'17.77"N 102°22'32.03"E,
0°10'43.22"N 102°22'27.51"E. Tanaman sawit diperkirakan berumur 5-11 tahun. Perusahaan ini
secara administratif berlokasi di Desa Tanjung Air Hitam, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten
Pelalawan.
Dalam buku Basis Data Spasial Kehutanan 2016, PT MAL tercatat memiliki izin pelepasan kawasan
hutan lebih kurang 4.708 hektar berdasarkan SK 398/Menhut-II/07 tanggal 14 November 2007.
Berdasarkan data HGU BPN 2016, luas HGU PT MAL sekitar 4.741 hektar. Hasil tumpang susun PT
Mekarsari Alam Lestari dengan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor
903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, HGU PT MAL berada dalam HP sekitar 2.177 hektar.
PT MAL ditemukan juga menguasai lahan di luar HGU seluas 3.279 hektar, dimana sekitar 802 hektar
merupakan kawasan hutan, yakni 135 hektar berada di HP dan 667 hektar berada di HPK.

53 | EoF (Juni 2021) Omnibus Law bukan legalisasi otomatis untuk kebun-kebun sawit illegal

Peta 24. Foto 1,2,4-6. Tanaman Sawit yang diindikasikan berusia 5-11 tahun milik PT Mekarsari Alam Lestari,
Foto 3. Papan informasi PT Mekarsari Alam Lestari. ©EoF Maret 2019.

25. PT Gandaerah Hendana
PT Gandaerah Hendana merupakan perusahaan afiliasi dari GAMA Grup yang memiliki perkebunan
kelapa sawit di 2 kabupaten yakni di Kabupaten Pelalawan (Desa Ukui II, Kecamatan Ukui dan Desa
Kerumutan, Kecamatan Kerumutan) dan Kabupaten Indragiri hulu (Desa Banjar Balam dan Desa
Redang Seko, Kecamatan Lirik). Beberapa titik koordinat areal PT Gandaerah Hendana antara lain;
0°12'16.02"S 102°18'17.72"E, 0°13'13.19"S 102°18'37.88"E, 0°5'26.88"S 102°20'33.23"E, 0°6'59.71"S
102°19'27.39"E, dan 0°6'9.17"S 102°19'45.52"E. Pantauan EoF di lapangan pada bulan Maret 2019,
menemukan tanaman sawit PT Gandaerah Hendana berusia antara 8-12 tahun. Dalam buku Basis Data
Spasial Kehutanan 2016, ditemukan izin pelepasan kawasan hutan untuk PT Gandaerah Hendana
seluas 12.775 hektar berdasarkan SK 806/KPTS-II/1993 tanggal 30 November 1993.
PT Gandaerah Hendana memiliki kebun sawit seluas 16.849 hektar yang mana berdasarkan analisis
citra 2015, 13.871 hektar diantaranya berada di HGU (data BPN 2016) dan 2.978 hektar berada di
luar HGU. Setelah dilakukan tumpang susun dengan kawasan hutan berdasarkan SK
903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, EoF mengindikasikan bahwa 583 hektar kebun sawit yang
berada di areal HGU terdapat di Kawasan hutan: 221 hektar di HP dan 362 hektar di HPK. Begitu pula
dengan 2.388 kebun sawit yang tidak memiliki HGU juga berada di kawasan hutan: 1.589 hektar di HP
dan 799 hektar di HPK.
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Peta 25. Foto 1. Penanda informasi afdeling dan blok sawit dalam kawasan kebun PT Gandaerah Hendana, Foto
2-4, 6-7. Tanaman Sawit yang diindikasikan berusia 8-12 tahun milik PT Gandaerah Hendana, Foto 5. Papan
informasi PT Gandaerah Hendana. ©EoF Maret 2019.

26. PT Perkebunan Nusantara V (Pesikaian)
Pada bulan Februari 2019, tim EoF melakukan investigasi ke kebun sawit milik PT Perkebunan
Nusantara V (PTPN V) yang berlokasi di Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan
Singingi. Dari hasil pengamatan di lapangan, PTPN V Pesikaian memiliki kebun sawit seluas 2.438
hektar yang diperkirakan berusia 14 tahun. Beberapa titik koordinat areal PTPN V Pesikaian antara
lain: 0°26' 2.50"S 101° 54' 7.51"E, 0°25' 12.94"S 101°54' 31.49"E, 0°25'35.65"S 101° 55' 28.10"E,
0°23'55.72"S 101°53'2.44"E, 0°24'39.33"S 101°52' 41.75"E, 0°24'48.86"S 101°55'1.78"E, 0°24'21.43"S
101°55'27.84"E, dan 0° 23' 51.13" S 101° 54' 7.24"E.
Berdasarkan tumpang susun areal PTPN V Pesikaian dengan kawasan hutan berdasarkan Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, diindikasikan
bahwa 1.268 hektar kebun sawit milik PTPN V berada di HP dan 124 hektar berada di HPK.
Data BPN 2016 menyebutkan bahwa PTPN V Pesikaian tidak memiliki izin HGU. Selain itu,
berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2016, PTPN V Pesikaian juga tidak memiliki izin
pelepasan kawasan hutan.
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Peta 26. Foto 1-2,7-9. Tanaman Sawit yang diindikasikan berusia 14 tahun milik PT Perkebunan Nusantara V,
Foto 3. Papan nama kebun PT Perkebunan Nusantara V Pesikaian, Foto 5. Sebuah penanda yang berisikan
informasi tentang tahun tanam, nama blok, dan luas blok sawit dalam kebun PT Perkebunan Nusantara V. ©EoF
Februari 2019.

27. PT Surya Agrolika Reksa
PT Surya Agrolika Reksa merupakan anak perusahaan dari grup Adimulya yang memiliki perkebunan
kelapa sawit di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi. EoF
melakukan pemantauan di beberapa titik koordinat antara lain 0°10'47.70"S 101°22'48.31"E,
0°13'31.18"S 101°23'10.38"E, 0°14'43.29"S 101°23'56.20"E, 0°11'12.91"S 101°23'7.97"E, 0°8'52.97"S
101°21' 56.78"E, dan 0°9'49.21"S 101°22'18.50"E.
Data yang diperoleh EoF dari BPN 2016 menyebutkan bahwa PT Surya Agrolika Reksa memiliki izin
HGU seluas 1.547 hektar yang berada dalam kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 254 hektar. Dalam
buku Data Spasial Kehutanan tahun 2013 hingga 2016, tidak ditemukan izin pelepasan kawasan
hutan untuk PT Surya Agrolika Reksa.
Sementara berdasarkan monitoring DPRD Provinsi Riau terhadap perizinan perusahan perkebunan
kelapa sawit di Riau 2015, di temukan PT Surya Agrolika Reksa juga menanam sawit di luar HGU
seluas 1.200 hektar. Analisis tumpang susun kawasan sawit PT Surya Agrolika di luar HGU dengan
kawasan
hutan
berdasarkan
Keputusan
Menteri
Kehutanan
Nomor
903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 menyebutkan bahwa 958 hektar berada di HP. Pantauan EoF di
lokasi pada bulan Februari 2019 mengindikasikan bahwa tanaman sawit PT Surya Agrolika Reksa yang
berada dalam kawasan hutan tersebut berumur 17-20 tahun.
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Peta 27. Foto 1, 3, 4 dan 6. Tanaman Sawit yang diindikasikan berusia 17-20 tahun milik PT Surya Agrolika
Reksa, Foto 2 dan 5. Sebuah penanda yang berisikan informasi tentang tahun tanam, nama blok, dan luas blok
sawit dalam kebun PT Surya Agrolika Reksa. ©EoF Februari 2019.

28. PT Johan Sentosa
PT Johan Sentosa merupakan afiliasi dari Group Darmex yang memiliki perkebunan kelapa sawit di
Desa Sei Jernih, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar. Beberapa titik koordinat lokasi
investigasi EoF pada bulan Maret 2019 lalu adalah 0°27'49.72"N 100°51'54.42"E, 0°26'17.84"N
100°52'41.05"E, 0°27'55.78"N 100°52'48.15"E, 0°28'23.16"N 100°53'12.61"E, 0°27'57.77"N
100°54'27.94"E, 0°27'57.47"N 100°53'56.67"E, 0°27'20.91"N 100°51'54.50"E. Pantauan tim di
lapangan menemukan bahwa sawit yang ditanam berumur 15-28 tahun.
Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2016, ditemukan izin pelepasan Kawasan hutan untuk
PT Johan Sentosa seluas 6.711 hektar berdasarkan SK 473/KPTS-II/1999 tanggal 28 Juli 1999. Dalam
data HGU BPN 2016, PT Johan Sentosa memiliki izin HGU seluas 5.764 hektar. Sementara berdasarkan
analisis citra 2015, PT Johan Sentosa juga memiliki kebun sawit di luar HGU seluas 2.202 hektar.
Hasil tumpang susun PT Johan Sentosa dengan kawasan hutan berdasarkan SK Kehutanan Nomor
903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 menunjukkan bahwa seluas 1.152 hektar kebun sawit milik PT
Johan Sentosa tanpa izin HGU berada di kawasan hutan: 1.050 hektar di HP dan 102 hektar di HPK.
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Peta 28. Foto 1-5 dan 7. Tanaman Sawit yang diindikasikan berusia 15-28 tahun milik PT Johan Sentosa, Foto 6.
Papan Informasi yang berisikan kontak PT Johan Sentosa untuk saran dan pengaduan. ©EoF Maret 2019.

29. PT Duta Palma Nusantara
PT Duta Palma merupakan afiliasi dari Grup Darmex yang memiliki perkebunan kelapa sawit di Desa
Benai, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi. Beberapa titik koordinat temuan tim EoF adalah
antara lain 0°41'54.76"S 101°34'56.74"E, 0°41'19.22"S 101° 33' 51.22"E, 0°41'54.40"S 101°34'7.21"E,
0°40'36.89"S 101°34'40.22"E, 0°41'24.95"S. 101° 34' 25.25"E. Hasil temuan yang menunjukkan umur
tanaman sekitar 20-25 tahun.
PT Duta Palma Nusantara memiliki dua izin pelepasan kawasan hutan (Buku Basis Data Spasial
Kehutanan 2016) seluas 10.632 hektar berdasarkan SK 535/KPTS-II/1988 tanggal 12 November 1988
dan seluas 3.361 hektar berdasarkan SK 645/KPTS-II/1995 tanggal 28 November 1995. Berdasarkan
data BPN 2016, PT Duta Palma Nusantara memiliki HGU seluas 11.250 hektar. Analisis citra satelit dan
hasil pemantauan lapangan mengindikasikan PT Duta Palma Nusantara memiliki luas sekitar 14.047
hektar, sehingga diindikasikan 2.797 hektar dari total area tersebut tidak memiliki izin HGU.
Berdasarkan tumpang susun kawasan PT Duta Palma Nusantara dengan kawasan hutan sesuai dengan
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016,
ditemukan bahwa sawit yang tidak memiliki izin HGU mencapai 504 hektar (seluruhnya berada di
Hutan Produksi).
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Peta 29. Foto 1, 4 dan 5. Tanaman Sawit yang diindikasikan berusia 20-25 tahun milik PT Duta Palma Nusantara,
Foto 2 dan 3. Penanda untuk tunas pokok sawit di kebun PT Duta Palma Nusantara. ©EoF Februari 2019.

30. PT. Gunung Mas Raya Jumrah
PT Gunung Mas Raya Jumrah merupakan anak perusahaan grup Indofood yang berlokasi di Rimba
Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Pada periode pemantauan kali ini, tim EoF
mengambil beberapa titik koordinat yang diindikasi berada di Kawasan hutan, antara lain;
1°51'44.77"N 101°1'24.49"E, 1°52'6.50"N 101°0'44.36"E, 1°51'40.44"N 101°1'4.59"E, dan
1°51'14.80"N 101°1'36.10"E. Pemantauan di lapangan mengindikasikan bahwa tanaman PT Gunung
Mas Raya Jumrah berumur 9-23 tahun.
Dalam Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2013, 2014, 2015 hingga 2016, tidak ditemukan izin
pelepasan kawasan hutan untuk PT Gunung Mas Raya Jumrah. Namun berdasarkan data BPN 2016,
PT Gunung Mas Raya Jumrah memiliki izin HGU seluas 622 hektar.
Berdasarkan tumpang susun lahan PT Gunung Mas Raya Jumrah dengan kawasan hutan sesuai dengan
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016
ditemukan bahwa seluas 297 hektar dari total areal HGU 622 hektar kebun sawit PT Gunung Mas
Raya Jumrah diindikasikan berada di dalam HP.
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Peta 30. Foto 1, 2, 4, 5 dan 6 menunjukkan tanaman sawit PT Gunung Mas Raya (Jumrah) Pulau Ilir berumur 923 tahun, Foto 3 menunjukkan plang tanda peringatan “Awas Api”. ©EoF Maret 2019.

31. PT Bumi Sawit Perkasa
PT Bumi Sawit Perkasa merupakan anak perusahaan dari Surya Dumai Group yang berada di Sei
Tamaluku, Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Kebun kelapa sawit
milik PT Bumi Sawit Perkasa dapat ditemukan pada beberapa titik koordinat yakni 0°56'32.24"N
100°52'51.75"E, 0°58'20.65"N 100°51'40.77"E, 0°52'6.06"N 100°57'35.46"E, 0°50'36.08"N
100°55'58.04"E, 0°56'6.23"N 100°51'14.26"E, 0°51'42.32"N 100°54'52.25"E.
Berdasarkan monitoring DPRD Provinsi Riau terhadap perizinan perusahan perkebunan kelapa sawit
di Riau 2015, ditemukan PT Bumi Sawit Perkasa memiliki luas sekitar 6.703 hektar, tanpa menguasai
izin lahan apapun. Sesuai dengan data dari Buku Basis Data Geospasial Kehutanan tahun 2016 benar
adanya bahwa PT Bumi Sawit Perkasa tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan.
Merujuk pada data BPN 2016, PT Bumi Sawit Perkasa juga tidak memiliki izin HGU. Namun, temuan
EoF di lapangan pada bulan Maret 2019 mengindikasikan bahwa PT Bumi Sawit Perkasa telah
menanam sawit dalam kawasan hutan sejak 13 tahun yang lalu.
Setelah dilakukan tumpang susun areal perkebunan kelapa sawit PT Bumi Sawit Perkasa dan kawasan
hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016,
menunjukkan hampir seluruh areal PT Bumi Sawit Perkasa berada dalam kawasan hutan. 121 hektar
diantaranya berada di Hutan Produksi dan 4.708 hektar berada di Hutan Produksi dapat dikonversi.
Atas indikasi ini pula PT Bumi Sawit Perkasa digugat oleh YLBHR ke Pengadilan Negeri Bangkinang,
pada September 2018 lalu46.
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Peta 31. Foto 1, 4, 5 dan 6. Tanaman sawit PT Bumi Sawit Perkasa yang diindikasikan berumur 13 tahun, Foto 2.
Penanda blok sawit PT Bumi Sawit Perkasa, Foto 3. Peta kerja afdeling IV PT Bumi Sawit Perkasa. ©EoF Maret
2019.

32.PT Palma Satu
Perusahaan lain dari group Darmex yang memiliki perkebunan kelapa sawit adalah PT Palma Satuyang
berlokasi di Desa Batang Gangsal, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Beberapa titik
koordinat yang dipantau oleh tim EoF antara lain 0°32'23.74"S 102°40'34.96"E, 0°31'19.26"S
102°40'15.18"E, 0°30'32.70"S 102°39'2.44"E, 0°38'2.02"S 102°33'34.06"E, 0°36'37.39"S 102°33'8.03"E
dan 0°31'14.19"S 102°38'3.52"E.
Hasil Pansus DPRD Riau tahun 2015 terhadap Monitoring dan Evaluasi Perizinan Kebun Kelapa Sawit
di Riau menyebutkan PT Palma Satu menguasai dan mengembangkan kebun sawit tanpa memiliki
pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dan tanpa memiliki izin HGU. Hal ini diperkuat
dari Buku Data Spasial Kehutanan tahun 2013-2016 bahwa tidak ditemukan PT Palma Satu memiliki
pelepasan kawasan hutan. Begitu pula data dari BPN Riau tahun 2016, tidak ditemukan HGU atas nama
PT Palma Satu.
Menindak lanjuti temuan Eyes on the Forest pada bulan November 2017, Tim EoF kembali melakukan
investigasi pada bulan Februari 2019 di kebun sawit PT Palma Satu. Diperkirakan luas areal PT Palma
Satu lebih kurang 9.978 hektar dan telah ditanami sawit berumur 1-20 tahun. Beberapa lokasi kebun
ditemukan penanaman kembali (replanting), sehingga diindikasikan PT Palma Satu telah menguasai
lahan tersebut dan mengambil keuntungan lebih dari 20 tahun tanpa memiliki izin pelepasan Kawasan
dan HGU.
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Tumpang susun areal perkebunan sawit PT Palma Satu dan kawasan hutan berdasarkan Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, seluruh areal perkebunan PT Palma
Satu atau sekitar 9.978 hektar berada dalam kawasan Hutan Produksi dapat Dikonversi. April 2019,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan PT Palma Satu sebagai tersangka korporasi dalam
pengembangan kasus suap yang membelit mantan Gubernur Riau Annas Maamun pada 2014 silam47.

Peta 32. Foto 1. Pal Batas di antara tanaman kelapa Sawit usia 7-15 tahun milik PT Palma Satu, Foto 2. Tanaman
kelapa Sawit yang diindikasikan berusia 7-15 tahun milik PT Palma Satu, Foto 3. Papan Informasi tahun tanam
kelapa Sawit berusia 3 tahun milik PT Palma Satu, Foto 4. Papan Informasi tahun tanam kelapa Sawit berusia 2
tahun milik PT Palma Satu, Foto 5. Papan Informasi tahun tanam kelapa sawit berusia 1 tahun milik PT Palma
Satu, Foto 6. Kantor Divisi PT Palma Satu, Foto 7. Perumahan Karyawan PT Palma Satu, Foto 8. Sawit baru tanam
berusia 1 tahun di areal yang bekas terbakar milik PT Palma Satu. ©EoF Februari 2019.

33. PT Kencana Amal Tani
PT Kencana Amal Tani (PT KAT) merupakan afiliasi dari grup Darmex yang memiliki kebun sawit di
wilayah Desa Pangkalan Kasai dan Seberida, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.
Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan Tahun 2015, PT KAT memiliki pelepasan kawasan
hutan lebih kurang 5.375 hektar (berdasarkan SK Nomor 675/KS-II/1995 tanggal 19 Desember 1995).
Selain itu PT KAT memiliki Izin lokasi seluas 4.500 hektar (SK Nomor 33 A tahun 1996 tanggal 29 Mei
1996), serta memiliki IUP seluas 16.884 hektar (SK Nomor HK.350E4.229/04.93 tanggal 10 April 1993
dan HK 350/E5.37/01.97.946 tanggal 08 Juni 2000). Kemudian dari data BPN yang diterima EoF tahun
2016, PT KAT memiliki HGU seluas 9.217 hektar.
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Peta 33. Foto 1-8 Tanaman kelapa sawit yang diindikasikan berusia 10-21 tahun milik PT Kencana Amal Tani.
©EoF Februari 2019.

Hasil interpretasi citra 2015 mengindikasikan, PT KAT juga memiliki kebun sawit di luar areal HGU
seluas kurang lebih 662 hektar. Tumpang susun areal perkebunan kepala sawit PT KAT berdasarkan
analisis citra dan temuan lapangan dengan kawasan hutan --berdasarkan Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016--- menunjukkan 5.128
hektar perkebunan PT KAT yang memiliki HGU dan 209 hektar yang tidak memiliki HGU berada di
dalam HPK.
Tim memperkirakan umur tanaman sawit antara 10 hingga 21 tahun atau penanaman dimulai tahun
1997. Beberapa titik koordinat areal PT KAT antara lain; 0°40'8.96"S 102°32'4.75"E, 0°38'19.18"S
102°32'60.00"E, 0°38'43.70"S 102°32'4.72"E, 0°37'53.67"S 102°29'54.52"E, 0°38'21.67"S
102°27'18.30"E, 0°35'47.55"S 102°28'2.47"E, 0°35'48.64"S 102°29'22.57"E, 0°35'31.67"S
102°31'29.28"E
34. PT. Sinar Widia Pamarta (Kharisma Riau Sentosa)
Lokasi kebun PT Sinar Widia secara administratif berada di Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di Desa
Kuala Lala, Kecamatan Sei Lala. Beberapa titik koordinat areal PT Sinar Widia antara lain; 0°23'41.16"S
102°17'21.11"E,
0°24'8.04"S
102°16'48.38"E, 0°24'35.40"S 102°16'17.44"E, 0°25'16.85"S
102°16'15.94"E, 0°26'5.12"S 102°16'23.58"E, 0°24'46.13"S 102°17'21.19"E, 0°24'42.44"S
102°17'53.13"E.
PT Sinar Widia memiliki luas mencapai 1.520 hektar yang mana berdasarkan hasil pemantauan
lapangan oleh EoF pada bulan Februari 2019, keseluruhan areal tersebut telah ditanami kelapa sawit
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yang diindikasikan berumur antara 5-10 tahun. Tumpang susun areal perkebunan kelapa sawit PT
Sinar Widia dan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, mengindikasikan seluruh areal perkebunan PT Sinar Widia atau
sekitar 1.520 hektar berada dalam kawasan hutan yang berfungsi sebagai Hutan Produksi dapat
Dikonversi (HPK).
Berdasarkan Buku Data Spasial Kehutanan tahun 2013-2016 tidak ditemukan PT Sinar Widia memiliki
pelepasan kawasan hutan. Begitu juga data dari BPN Riau tahun 2016, PT Sinar Widia tidak memiliki
HGU. Artinya perusahaan PT Sinar Widia diduga tidak satupun memiliki perizinan kebun kelapa sawit.
Hal yang sama juga disebutkan dalam Hasil Pansus DPRD Riau tahun 2015 terhadap monitoring dan
evaluasi perizinan kebun kelapa sawit bahwa PT Sinar Widia tidak memiliki pelepasan kawasan hutan
dan HGU.

Peta 34. Foto 1. Papan informasi yang ada di dalam kebun PT Sinar Widia (Kharisma Riau Sentosa), Foto 2-8.
Tanaman sawit PT Bumi Sawit Perkasa yang diindikasikan berumur 5-10 tahun, Foto 2. ©EoF Februari 2019.

35.PT Inecda Plantation
PT Inecda Plantations adalah perusahaan dari Grup GAMA yang memiliki perkebunan kelapa sawit di
Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Buku Data Spasial Kehutanan
2016 menyebutkan bahwa PT Inecda memiliki izin pelepasan kawasan hutan seluas 12.859 hektar (SK
93/KPTS-II/1989 tanggal 15 April 1989). Data BPN 2016 yang diterima oleh EoF juga menyebutkan
bahwa PT Inecda memiliki HGU seluas 3.261 hektar.
Hasil interpretasi citra 2015 dan pemantauan langsung lapangan oleh tim EoF mengindikasikan total
luas areal PT Inecda 9.447 hektar, terdiri dari 3.261 hektar yang memiliki HGU dan sisanya 6.186 hektar
tidak memiliki HGU.
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Tumpang susun areal perkebunan kelapa sawit PT Inecda dan kawasan hutan berdasarkan Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 mengindikasikan bahwa 1.201 hektar
areal yang memiliki izin HGU dan 289 hektar tanpa izin HGU berada di Hutan Produksi yang dapat
Dikonversi (HPK).
Beberapa titik koordinat hasil pemantauan tim EoF di areal PT Inecda antara lain; 0°28'25.78"S
102°17'14.50"E, 0°29'42.60"S 102°17'10.74"E, 0°29'18.08"S 102°16'57.13"E, 0°25'59.89"S
102°18'27.35"E, 0°26'16.58"S 102°18'1.53"E, 0°26'48.77"S 102°17'38.06"E, 0°27'24.10"S
102°17'36.08"E, 0°27'13.23"S 102°18'27.14"E. Umur tanaman sawit diperkirakan antara 5 hingga 13
tahun.

Peta 35. Foto 1-6 dan 8. Tanaman Sawit yang diindikasikan berusia 5-13 tahun milik PT Inecda Plantation, Foto
7. Penanda informasi afdeling dan blok sawit dalam kawasan kebun PT Inecda Plantation, ©EoF Februari 2019.

36. PT Tunggal Perkasa Plantation
PT Tunggal Perkasa Plantation (PT TPP) merupakan perusahaan afiliasi dari Astra Group yang memiliki
perkebunan kelapa sawit di Desa Sungai Sagu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu.
Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2013 hingga 2016 ditemukan izin pelepasan Kawasan
hutan untuk PT Tunggal Perkasa Plantation seluas 4.992 hektar (SK 157/KPTS-II/1995 tahun 14 Maret
1995). Begitu pula berdasarkan data BPN 2016, PT Tunggal Perkasa Plantation memiliki izin untuk HGU
seluas 1.064 hektar.
Berdasarkan analisis citra 2015 dan pengamatan lapangan, diindikasikan PT Tunggal Perkasa
Plantation memiliki kebun sawit seluas 4.711 hektar yang mana, 1.064 hektar diantaranya memiliki
izin HGU dan 3.647 hektar merupakan areal yang tidak memiliki izin HGU. Setelah dilakukan tumpang
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susun dengan kawasan hutan berdasarkan SK 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 menemukan 676
hektar dari areal yang memiliki HGU dan 594 hektar dari areal yang tidak memiliki izin HGU, berada
di HPK.
Pantauan EoF di lapangan pada bulan Maret 2019, memperkirakan tanaman sawit yang ditanam di
dalam kebun PT Tunggal Perkasa Plantation berusia antara 7-12 tahun. Beberapa titik koordinat areal
PT Tunggal Perkasa Plantation antara lain; 0°15'19.21"S 102°10'10.80"E, 0°16'28.75"S 102°9'46.26"E,
0°13'29.05"S 102°10'41.41"E.

Peta 36. Foto 1-3. Tanaman Sawit yang diindikasikan berusia 7-15 tahun milik PT Tunggal Perkasa Plantation,
Foto 4. Papan himbauan keselamatan kerja dalam PT Tunggal Perkasa Plantation. Foto 5. Pendanda berisikan
informasi afdeling dan blok sawit dalam kawasan kebun PT Tunggal Perkasa Plantation, ©EoF Maret 2019.

37.PT Tasma Puja (Kampar)
Investigasi EoF di Desa Kampar, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar juga menemukan perusahaan
perkebunan kelapa sawit bernama PT Tasma Puja. Beberapa titik koordinat areal PT Tasma Puja
antara lain; 0°17'30.19" N101°10'46.90"E, 0°15'22.75"N 101°12'43.76"E, 0°14'46.57"N
101°13'15.43"E, 0°15'11.27"N 101°11'28.03", 0°16'46.50"N 101°11'2.61"E, dan 0°15'51.73"N
101°10'41.07"E.
Berdasarkan analisis citra tahun 2015 dan pemantauan lapangan, PT Tasma Puja diindikasikan
memiliki luas 3.362 hektar yang mana hanya 2.928 hektar diantaranya yang memiliki izin HGU (Data
BPN 2016). Tidak ditemukan izin pelepasan kawasan hutan untuk PT Tasma Puja dalam Buku Data
Spasial Kehutanan tahun 2013, 2015 dan 2016.
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Berdasarkan tumpang susun areal PT Tasma Puja dengan kawasan hutan sesuai SK
903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, diindikasikan bahwa 1.046 hektar dari 2.928 yang memiliki HGU
dan 201 hektar dari 434 hektar yang tidak memiliki izin HGU, berada di kawasan Hutan Produksi
dapat Dikonversi (HPK). Diperkirakan dari hasil pantauan tim EoF bulan Februari 2019 lalu, PT Tasma
Puja telah memiliki sawit yang berumur antara 20-25 tahun.

Peta 37. Foto 1, 3-6. Tanaman Sawit yang diindikasikan berusia 20-25 tahun milik PT Tasma Puja, Foto 2. Papan
areal konservasi DAS di dalam kebun PT Tasma Puja. ©EoF Februari 2019.

38.PT Eluan Mahkota
PT Eluan Mahkota (PT EMA) merupakan afiliasi group Darmex yang memiliki perkebunan kelapa sawit
di Desa Koto Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu. Beberapa titik koordinat areal
PT EMA antara lain; 0°58'30.46"N, 100°30'26.89"E, 0°57'48.91"N, 100°30'20.95"E, 0°57'22.45"N,
100°30'59.12"E, dan 0°58'25.05"N, 100°30'4.95"E. Dari pantauan di lapangan, diperkirakan sawit PT
Eluan Mahkota berumur 10-23 tahun.
Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2013 hingga 2016 ditemukan izin pelepasan Kawasan
hutan untuk PT Eluan Mahkota seluas 7.558 hektar (SK 75/KPTS-II/1995 tanggal 6 Februari 1995) dan
memiliki HGU seluas 5.951 hektar (Data BPN 2016).
Berdasarkan analisis citra landsat 2015 dan pemantauan lapangan diindikasikan PT Eluan Mahkota
memiliki kebun kebun sawit sekitar 6.470 hektar, dimana 5.951 hektar memiliki izin HGU dan A789
hektar tidak memiliki izin HGU. Hasil overlay dengan Kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, menunjukkan bahwa 763
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hektar dari 5.951 hektar HGU PT Eluan Mahkota dan 320 hektar dari 789 hektar areal yang tidak
memiliki izin HGU, berada di HPK.

Peta 38. Foto 1-2, dan 4-8. Tanaman Sawit yang diindikasikan berusia 10-23 tahun milik PT Eluan Mahkota, Foto
3. Plang masjid divisi VI dalam kawasan PT Eluan Mahkota. ©EoF Februari 2019.

39. PT Seko Indah
PT Seko Indah yang juga milik group Darmex ini memiliki perkebunan kelapa sawit di Kabupaten
Indragiri Hulu Kecamatan Sei Lala dan Kecamatan Pasir Penyu. Beberapa titik koordinat areal PT Seko
Indah antara lain; 0°23'56.80"S
102°17'53.72"E, 0°23'55.79"S 102°18'10.23"E, 0°24'5.83"S
102°18'30.03"E, 0°24'4.87"S
102°19'10.57"E,
0°24'33.04"S 102°18'45.23"E, 0°24'55.59"S
102°18'32.02"E, 0°25'29.59"S 102°18'9.88"E, dan 0°25'29.63"S 102°17'54.38"E.
Temuan Eyes on the Forest pada bulan Februari 2019, mengindikasikan PT Seko Indah telah menanam
sawit dalam kawasan hutan selama 3-8 tahun. Berdasarkan analisis citra 2015 dan pengamatan
lapangan luas areal PT Seko Indah mencapai 1.015 hektar. Dalam laporan Pansus DPRD Riau tahun
2015 terhadap monitoring dan evaluasi perizinan kebun kelapa sawit di Riau, PT Seko Indah
menguasai lahan lebih kurang 1.015 hektar dan tidak memiliki pelepasan kawasan hutan serta tidak
memiliki izin HGU.
Tumpang susun areal perkebunan kepala sawit PT Seko Indah dan kawasan hutan berdasarkan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, hampir keseluruhan areal
perkebunan PT Seko Indah atau sekitar 937 hektar berada dalam kawasan hutan dengan fungsi
Hutan Produksi dapat Dikonversi.
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Peta 39. Foto 1,4-8. Tanaman Sawit yang diindikasikan berusia 1-9 tahun milik PT Seko Indah, Foto 2. Papan
Informasi di depan fasilitas rumah ibadah milik PT Seko Indah, Foto 3. Papan informasi salah satu blok sawit yang
ada di kebun PT Seko Indah dilengkapi dengan informasi luas dan tahun tanam. ©EoF Februari 2019.

40. PT Langgam Inti Hibrindo
PT Langgam Inti Hibrindo (LIH) mulai beroperasi di Riau pada tahun 1988. Perusahaan kelapa sawit
yang berafiliasi dengan Provident Agro ini berlokasi di Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan, Kuras
Kabupaten Pelalawan. Pada bulan Maret 2019, tim EoF melakukan investigasi di kebun kelapa sawit
milik PT LIH yang terletak pada titik koordinat berikut 0°13'33.98"N 101°53'53.57"E, 0°16'39.95"N
101°49'9.14"E, 0°17'25.18"N 101°49'53.38"E, 0°17'34.68"N 101°49'53.29"E.
Dalam buku Basis Data Spasial Kehutanan 2016, ditemukan izin pelepasan kawasan hutan untuk PT
LIH seluas 14.851 hektar (SK 259/KPTS-II/1995 tanggal 16 Mei 1995).
Merujuk pada data BPN 2016, PT LIH memiliki izin HGU seluas 8.109 hektar. Hasil interpretasi citra
2015 oleh Eyes on the Forest dan pemantauan lapangan menemukan PT LIH menguasai lahan dengan
menanam kelapa sawit sesuai dengan luas HGU, yaitu 8.109 hektar. Namun, jika dioverlay dengan
kawasan
hutan
berdasarkan
Keputusan
Menteri
Kehutanan
Nomor.
903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, seluas 767 ha areal HGU PT LIH berada di kawasan Hutan
Produksi dapat Dikonversi (HPK). Temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa tanaman PT LIH
diindikasikan 5-22 tahun.
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Peta 40. Foto 1. Papan nama milik PT Langgam Inti Hibrindo, Foto 2-5. Tanaman Sawit yang diindikasikan
berusia 5-22 tahun milik PT Langgam Inti Hibrindo. ©EoF Maret 2019.

41.PT Aditia Palma Nusantara
PT Aditia Palma Nusantara merupakan afiliasi Darmex grup yang berlokasi di Koto Tengah, Kecamatan
Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu. Beberapa titik koordinat areal PT Aditia Palma Nusantara antara
lain; 1°0'49.33"N, 100°35'23.30"E, 1°1'31.57"N 100°35'54.90"E, 1°1'46.62"N 100°35'55.21"E,
1°1'46.61"N 100°35'55.17"E. Dari pemantauan EoF pada bulan Februari 2019 mengindikasikan bahwa
kebun PT Aditia Palma Nusantara telah ditanami sawit berumur 10-15 tahun.
Analisis citra 2015 dan hasil pemantauan lapangan mengindikasikan bahwa PT Aditia Palma Nusantara
memiliki luas 1.101 hektar. Berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2013- 2016, tidak di
temukan Izin Pelepasan Kawasan Hutan untuk PT Aditia Palma Nusantara. Berdasarkan data BN
2016 juga tidak ditemukan izin HGU untuk PT Aditia Palma Nusantara. Setelah di-overlay dengan
kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.
903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, sebagian kebun PT Aditia Palma Nusantara atau seluas 689
hektar berada dalam kawasan Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK).
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Peta 41. Foto 1-5. Tanaman Sawit yang diindikasikan berusia 10-15 tahun milik PT Aditia Palma Nusantara. ©IEoF
Februari 2019.

42. PT Wasundari Indah
Secara administratif, PT Wasundari Indah terletak di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu,
Kabupaten Kampar. Beberapa titik koordinat yang dipantau oleh tim EoF antara lain; 0°24'3.08"N
101°35'35.26"E, 0°24'2.95"N 101°36'2.34"E, 0°23'7.16"N 101°35'10.95"E, 0°23'29.33"N
101°34'48.653"E, 0°23'46.36"N 101°34'26.50"E, 0°23'53.20"N 101°34'7.09"E, 0°23'1.51"N
101°34'34.09"E dan 0°23'1.57"N 101°34'1.66"E.
Berdasarkan analisis citra tahun 2015 dan pemantauan lapangan oleh EoF, PT Wasundari Indah
diindikasikan memiliki total luas 1.245 hektar yang mana 963 hektar diantaranya merupakan areal
yang sudah memiliki izin HGU dari BPN dan sisanya 282 hektar diindikasikan tidak memiliki HGU.
Berdasarkan tumpang susun kawasan PT Wasundari Indah dengan kawasan hutan sesuai SK
903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, ditemukan bahwa seluas 229 hektar areal HGU dan 234 hektar
kebun PT Wasundari Indah yang tidak memiliki HGU berada di HPK.
Dari hasil pengamatan EoF di lapangan pada bulan Februari 2019, PT Wasundari Indah diperkirakan
umur tanaman sawit telah mencapai 14 tahun. Berdasarkan Daftar Perusahaan Perkebunan Penerima
Izin Usaha Perkebunan (IUP-B, IUP-P, DAN IUP) yang di keluarkan oleh Ditjenbun Kementrian
Pertanian tahun 2013, PT Wasundari Indah memiliki izin Nomor 525/Disbun/108/08/, tanggal 10-082008, dengan luas 1.000 hektar.
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Peta 42. Foto 1. Tanaman Sawit yang diindikasikan mencapai usia 14 tahun milik PT Wasundari Indah. ©EoF
Februari 2019.

43.PT Air Jernih
PT Air Jernih merupakan perusahaan kelapa sawit yang belum diketahui afiliasinya. Secara
administratif berlokasi di Aliantan, Kabupaten Rokan Hulu. Beberapa lokasi kebun kelapa sawit PT Air
Jernih yang dipantau oleh tim EoF antara lain: 0°29'53.09"N 100°44'12.36"E, 0°29'55.99"N
100°44'48.59"E, 0°28'53.92"N 100°44'9.64"E dn 0°28'38.45"N 100°43'56.48"E. Tim mengindikasikan
bahwa kebun PT Air Jernih telah ditanami sawit sejak 10-25 tahun yang lalu.
Analisis citra 2015 dan hasil pemantau lapangan mengindikasikan bahwa PT Air Jernih memiliki luas
639 hektar. Setelah di overlay dengan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor. 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, seluas 399 hektar kebun PT Air
Jernih berada dalam kawasan Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK).
Sementara berdasarkan Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2013- 2016, tidak di temukan Izin
Pelepasan Kawasan Hutan untuk PT Air Jernih dan PT Aditia Palma Nusantara juga tidak ditemukan
dalam data HGU dari BPN 2016.
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Peta 43. Foto 1,2,3, dan 6 menunjukan tanaman sawit PT Air Jernih berumur kurang lebih 9 – 25 tahun, Foto 4
menunjukan Patok dari BPN, Foto 5 menunjukkan Spanduk di Larang Membakar di pintu masuk PT Air Jernih.
©EoF Februari 2019.
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Lampiran II. Melacak TBS ditanami ilegal dari Kawasan Hutan
menuju PKS
CoC 1 – PT Runggu Prima Jaya ke PKS PT Gemilang Sawit Lestari (Anugrah)

CoC 2 – PT Melona ke PKS PT Bungo Suko Menanti
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CoC 3 – PT Melona ke PKS PT Sumbar Andalas Kencana (Incasi Raya) Muara Tumpeh

CoC 4 – “PK” ke PKS PT Dhamasraya Sawit Lestari.
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CoC 5 – PT Palma/PT Buana Citra Andalas ke PKS PT Dhamasraya Sawit Lestari

CoC 6 – PT Bagas Indah Perkasa ke PKS PT Mitra Agung Swadaya.
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CoC 7 – PT Toton ke PKS PT Tasma Puja Batang Cenaku

CoC 8 – “AH” ke PKS PT Kharisma Agro Sejahtera.
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CoC 9 – PT Aditia Palma Nusantara (Darmex) ke PKS PT Eluan Mahkota (Darmex)

CoC 10 – PT Seko Indah (Darmex) ke PKS PT Persada Agro Sawita (Jhagdra).
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CoC 11 – PT Sinar Widia Pamarta ke PKS PT Nikmat Halona Reksa.

CoC 12 – PT Air Jernih ke PKS PT Fortius Agro Asia (Anugrah)
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CoC 13 – PT Bumi Sawit Perkasa (First Resources) ke PKS PT Subur Arum Makmur I (First
Resources).

CoC 14– PT Palma Satu (Darmex) ke PKS PT Kencana Amal Tani (Darmex)
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CoC 15 – PT Seberida Subur (Darmex) ke PKS PT Kencana Amal Tani (Darmex)

CoC 16 – PT Perkebunan Nusantara V ke PKS PT Wana Jingga Timur (Darmex)
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CoC 17 – PT Panca Agro Lestari (Darmex) ke PKS PT Banyu Bening Utama (Darmex).
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Lampiran III. Melacak CPO yang tercampur TBS ditanam ilegal
CoC 1 – PT Mitra Agung Swadaya ke PT Wilmar Nabati Indonesia Dumai Refinery

CoC 2 – PT Tasma Puja Batang Cenaku mill ke PT Inti Benua Perkasatama (Musim Mas) Lubuk
Gaung Refinery
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CoC 3 – PT Kharisma Agro Sejahtera ke PT Wilmar Nabati Indonesia Dumai Refinery

CoC 4 – PT Persada Agro Sawita (Jhagdra) ke PT Nagamas Palm Oil Lestari (Permata Hiau).
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CoC 5 – PT Nikmat Halona Reksa ke PT Intibenua Perkasatama (Musim Mas) Lubuk Gaung
Refinery.

CoC 6 – PT Fortius Agro Sawita (RGE) ke PT Sari Dumai Sejati (RGE).
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CoC 7 – PT Subur Arum Makmur I (First Resources) ke PT Adhitya Serayakorita (First
Resources) Refinery.
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CoC 8 – PT Kencana Amal Tani (Darmex) ke PT Bayas Bio Fuel (Darmex) Refinery

CoC 9 – PT Wana Jingga Timur (Darmex) ke PT Bayas Bio Fuel (Darmex) Refinery.
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Lampiran IV. Analisis hukum rinci soal dampak UU Cipta Kerja
EoF melakukan analisis hukum dan menemukan dampak-dampak dan konsekuensi berikut akibat
terbitnya UU Cipta Kerja terkait isu kebun sawit ilegal di dalam Kawasan Hutan, seperti pada 43 kebun
sawit yang diinvestigasi pada 2019 (lihat juga Lampiran IV dan V untuk rinciannya.)
A. Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Sawit di dalam Kawasan Hutan
Dalam melaksanakan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, seluruh pelaku usaha di Indonesia
harus patuh dengan ketentuan dan persyaratan perizinan yang tertera dalam, antara lain:
• Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan),
• Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan),
• Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UU PPLH) dan
• Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan (UU P3H).
Secara spesifik, pelaku usaha berniat untuk mengembangkan kebun sawit di dalam Kawasan Hutan
harus memperoleh izin-izin tertentu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Men LHK).
● Izin Pelepasan Kawasan Hutan guna mengizinkan usaha perkebunan di dalam Kawasan Hutan
Produksi boleh Dikonversi (HPK) melalui pelepasan peeruntukan fungsi produksi menjadi nonKawasan Hutan.
● Izin Pelepasan Kawasan Hutan dan Keputusan Kementerian soal Penunjukkan Lahan
Pengganti/Keputusan Kementerian soal Perubahan Fungsi Lahan mengizinkan usaha
perkebunan di Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi tetap (HP) melalui skema
Pertukaran Kawasan Hutan, jika lahan pengganti berasal dari HPK.
Bagaimanapun, pengembangan kebun sawit di Kawasan Hutan yang mengabaikan persyaratanpersyaratan ini menjadi ugal-ugalan. Sebagai respon terhadap perambahan luas di Kawasan Hutan
oleh pelaku usaha sawit tidak hanya di Provinsi Riau namun di daerah-daerah lainnya, Pemerintah
telah mengubah sejumlah aturan dalam undang-undang berlaku melalui UU Cipta Kerja dan
memberlakukan peraturan pemerintah yang baru guna menyelesaikan isu tersebut (misal legalisasi
perkebuan di Kawasan Hutan, Kerjasama antara pemilik kebun dan pemerintah, pengembalian area
kebun kepada negara, sanksi administratif, denda administratif, dsb).
●

Peraturan Pemerintah nomor 23 soal Pengelolaan Kehutanan sebagai salah satu peraturan
pelaksanaan UU Cipta Kerja telah mencabut Peraturan Pemerintah nomor 104 tahun 2015
tentang Tatacara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan yang sebelumnya
digunakan oleh pihak otoritas dalam menyelesaikan kebun ilegal dalam Hutan.
● Peraturan Pemerintah nomor 24 soal Penerapan Sanksi Administratif dan Pendapatan Negara
Bukan Pajak dari Sanksi Administratif di Bidang Kehutanan mengatur penyelesaian kegiatan
usaha perkebunan di dalam Kawasan Hutan.
B. Persyaratan perizinan kehutanan dan keringanan sanksi pidana bagi kegiatan perkebunan
dengan izin lokasi dan/atau izin usaha di sektor perkebunan di dalam Kawasan Hutan
UU Cipta Kerja menyisipkan dua pasal baru dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan: Pasal 110A dan 110B. Dua pasal ini terkait dengan upaya mengatasi kegiatan usaha yang baru
beroperasi di dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki izin kehutanan seperti disebutkan di Bagian A di
atas. Pelaksanaan dua Pasal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tentang Pengenaan
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Sanksi Administratif dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sanksi Administratif di Bidang
Kehutanan (Peraturan Sanksi Administratif Kehutanan).
Tata cara berikut yang diberikan Pasal 110A dan 110B:
Pasal 110A
Pasal 110A ayat (1) menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah
terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya UU Cipta
Kerja yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang kehutanan wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 tahun sejak UU Cipta Kerja
berlaku”
Frasa “memiliki Perizinan Berusaha” dijelaskan dalam penjelasan pasal 110A ayat (1) sebagai izin
lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang diterbitkan oleh pejabat yang bewenang
sebelum UU CK Berlaku. Karena itu, Pasal ini bermakna pelaku usaha yang telah memiliki izin lokasi
dan/atau izin usaha perkebunan yang melakukan kegiatan di kawasan hutan namun belum memenuhi
persyaratan izin di bidang kehutanan akan diberikan waktu 3 tahun sejak berlakunya UU Cipta Kerja
untuk menyelesaikan persyaratan di sektor kehutanan tersebut. Peraturan Pemerintah dikeluarkan
setelah UU Cipta Kerja juga mengklarifikasi Pasal 110A ayat 1 tidak berlaku untuk perusahaan sawit
namun juga untuk pekebun mandiri (lihat kotak di bawah).
Dulu, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) tidak memberikan
kesempatan bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan untuk
menyelesaikan persyaratan di bidang kehutanan. UU P3H dulu hanya mengatur dalam Pasal 17 ayat
(2) huruf (b) bahwa “setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri (di
bidang kehutanan) di dalam kawasan hutan”. Pelanggaran pada pasal tersebut akan dikenakan sanksi
administratif (Pasal 18 UU P3H) dan sanksi pidana (Pasal 92 UU P3H). Untuk perorangan dikenakan
sanksi pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit
Rp1.500.000.000 dan paling banyak Rp5.000.000.000. Sedangkan untuk korporasi dikenakan pidana
penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp20.000.000.000 dan paling banyak Rp50.000.000.000.
Kesimpulannya, ayat (1) Pasal 110A dalam UU P3H tidak hanya mengizinkan pelaku usaha perkebunan
menyelesaikan persyaratan perizinan namun juga meloloskan sanksi pidana guna karena melakukan
kegiatan perkebunan ilegal di dalam Kawasan Hutan tanpa izin kehutanan. Bagaimanapun, aturan ini
tidak berlaku bagi semua kegiatan perkebunan. Yang lebih penting, perusahaan usaha kegiatan
kebun sawit yang memiliki perkebunan dibangun di dalam Kawasan Hutan dan tanpa izin lokasi
dan/atau izin usaha di sektor perkebunan tidak bisa melegalkan perkebunan mereka. Peraturan
Pemerintah nomor 24 tahun 2021 soal Penerapan Sanksi Administratif dan Pendapatan Negara Bukan
Pajak dari Sanksi Administratif di Sektor Kehutanan (Peraturan Sanksi Administratif Kehutanan)iv telah
memberikan penjelasan lebih jauh untuk pelaksanaan Pasal 110A ayat (1) dari Undang-Undang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) seperti di bawah ini:

iv

Peraturan Pemerintah ini yang melaksanakan peraturan UU Cipta Kerja.
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Pasal 110A ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H)
telah dirinci dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Sanksi Administratif Kehutanan sebagai
berikut:
(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perkebunan sawit yang sudah terbangun di
Kawasan Hutan dan memiliki Perizinan Lokasi dan/atau Perizinan Usaha di bidang perkebunan
sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, yang tidak memiliki Izin di bidang kehutanan wajib
menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 tahun sejak UU CK berlaku.
(2) Jika setelah lewat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja tidak
menyelesaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi
administratif.
Dijelaskan dalam Peraturan Sanksi Administratif Kehutanan pada Pasal 110A ayat (1) dikhususkan
untuk kegiatan usaha perkebunan sawit. Lebih jauh lagi, pelaksanaan aturan ini akan memerlukan
sejumlah langkah waspada. Perlu dicatat bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Sanksi
Administratif Kehutanan, perusahaan usaha perkebunan sawit yang sudah dibangun di Kawasan
Hutan dan memiliki izin lokasi dan/atau izin berusaha di bidang perkebunan harus konsisten
dengan Tata Ruang Wilayahv yang dikeluarkan pejabat berwenang pada saaat usaha dibangun
dan/atau dijalankan. Dengan aturan demikian, bisa dilihat bahwa motivasi Pasal 110A ayat (1)
untuk mengakomodir perkebunan sawit berlokasi di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki izin
kehutanan karena perubahan Tata Ruang Wilayah. Karena itu, tidak semua perkebunan sawit di
dalam Kawasan Hutan akan mudah dikelompokkan dalam Pasal 110A ayat (1).
Sebagai tambahan, diklarifikasikan bahwa izin berusaha di bidang perkebunan mencakup:
a. usaha budi daya Tanaman Perkebunan berupa Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) atau
Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B); atau
b. usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan (Izin Usaha
Perkebunan Pengolahan (IUP-P) atau Surat Tanda Daftar Usaha Pengolahan (STD-P), yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya pada saat dimulainya kegiatan
perkebunan.
Karena itu, Pasal 110A ayat (1) tidak akan hanya berlaku untuk perusahaan sawit namun juga
petani mandiri yang memiliki STD-B atau STD-P.
Prosedur Penyelesaian:
Pertama, Menteri LHK akan menerbitkan pemberitahuan kepada para pelaku usaha, berdasarkan
inventaris data dan informasi, untuk melengkapi izin kehutanan. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1)
Peraturan Sanksi Administratif Kehutanan, pemberitahuan akan diterbitkan Menteri LHK paling
lambat 1 tahun sejak Peraturan itu diberlakukan. Para pelaku usaha boleh menyerahkan pengajuan
mereka berdasarkan pemberitahuan Menteri LHK atau secara sukarela menyerahkan pengajuan
mereka sepanjang itu termasuk dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Sanksi Administratif Kehutanan.
Tenggat waktu untuk penyerahan pengajuan izin kehutanan selambatnya 3 tahun sejak UU Cipta
Kerja diberlakukan.

v

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang mencakup RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota. RTRW terdiri
dari di antaranya, strategi tata ruang, penunjukkan area strategis, dan penggunaan wilayah spasial untuk
Provinsi dan/atau Provinsi/Kota.
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Penyerahan pengajuan guna melengkapi izin kehutanan akan diverifikasi dan divalidasi oleh
Menteri LHK. Para pelaku usaha akan diminta untuk melunasi pembayaran Provisi Sumber Daya
Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Setelah pelunasan tagihan itu, maka Menteri LHK akan
menerbitkan:
1. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan di dalam Kawasan Hutan Produksi; atau
2. Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan Lindung dan/atau
Kawasan Hutan Konservasi, dilaksanakan dengan mekanisme kerjasama atau kemitraan
bersama Kementerian LHK. Persetujuan akan mencakup kewajiban-kewajiban pelaku usaha
untuk:
a. Melakukan kegiatan jangka benah dengan tanaman pokok kehutanan sesuai silvikultur di
sela-sela tanaman sawit;
b. Tidak melakukan penanaman sawit baru (replanting); dan
c. Setelah habis 1 (satu) daur selama 15 (lima belas) tahun sejak masa tanam sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), wajib mengembalikan areal usaha di dalam Kawasan Hutan kepada
negara.
3. Jika ada tumpang tindih antara izin lokasi dan/atau izin berusaha perkebunan dengan izin
kehutanan yang diterbitkan lebih awal, pengelola area perkebunan akan:
a. Jika di dalam Kawasan Hutan Produksi, Kerjasama dengan pemilik izin kehutanan.
Kerjasama dilakukan selama 1 daur untuk periode terpanjang dalam 25 tahun sejak periode
penanaman. Setelah satu daur, pelaku usaha harus mengembalikan Kawasan di dalam
Kawasan Hutan kepada Negara; atau
b. Jika di dalam Kawasan Lindung dan/atau Konservasi, kemitraan atau Kerjasama dengan
Pemerintah.
4. Jika tumpang tindih pada lzin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan terbit terlebih
dahulu dari Perizinan di bidang kehutanan, Menteri berwenang melakukan revisi luasan
Perizinan di bidang kehutanan.
5. Jika tumpang tindih dalam hal lzin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan terbit
terlebih dahulu daripada Perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf b berupa izin pinjam pakai Kawasan Hutan yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, atau merupakan proyek strategis nasional, luasan areal permohonan Persetujuan
Pelepasan Kawasan Hutan produksi atau permohonan Persetujuan Melanjutkan Kegiatan
Usaha di dalam kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi dikurangi dengan
luasan areal izin pinjam pakai Kawasan Hutan
Apabila dalam 3 tahun sejak UU Cipta Kerja diberlakukan sedangkan pelaku usaha tidak melengkapi
izin kehutanan, Sanksi Administratif di bawah ini akan dikenakan:
1. Besaran Sanksi Administratif berupa pembayaran Denda Administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, dihitung sebesar 10 (sepuluh) kali besaran PSDH dan DR. Denda
administratif harus dibayar dalam 6 bulan sejak Sanksi Administratif diberlakukan oleh Menteri
LHK. Setelah pembayaran denda itu, Menteri LHK akan menerbitkan izin kehutanan;
2. Izin Berusaha kegiatan usaha akan dicabut jika pelaku usaha tidak membayar sanksi
administratif. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak rekomendasi dari Menteri diterima,
penerbit izin wajib mencabut Perizinan Berusaha. Dalam hal penerbit izin tidak mencabut
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Perizinan Berusaha dinyatakan
tidak berlaku demi hukum, yang ditetapkan oleh Menteri LHK.
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Sebelumnya, Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 104 tahun 2015 (PP sudah dicabut)
mengatur penyelesaian kegiatan usaha perkebunan yang memiliki izin dikeluarkan pemerintah
daerah sesuai dengan Tata Ruang Wilayah provinsi, atau kabupaten/kota dan sesuai dengan
Rencana Tata Ruang dan sesuai dengan rencana tata ruang yang ada dengan konsisten dengan
rencana sebelumnya namun disesuaikan dengan Peta Kawasan Hutan dimana perkebunan
berlokasi di:
a. Hutan Produksi boleh Dikonversi akan diproses melalui Pelepasan Kawasan Hutan; atau
b. Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas akan diproses melalui skema Tukar Menukar
Hutan, dalam jangka 1 tahun sejak Peraturan Pemerintah numor 104 tahun 2015 ditegakkan,
pelaku usaha boleh mengirimkan pengajuan Pelepasan Kawasan Hutan atau Tukar Menukar
hutan kepada KLHK.
Dengan Peraturan Sanksi Administratif Kehutanan berlaku, perkebunan di dalam Hutan Produksi
Tetap dan Hutan Produksi Terbatas akan diatasi langsung melalui pelepasan wilayah hutan. Tidak
akan ada skema Tukar Menukar Hutan dan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan lahan
kompensasi mengganti Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas untuk tujuan bukanhutan. Karena itu, aturan baru ini murni akan menguntungkan para pelaku usaha yang berada di
Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas

Pasal 110B
Selain Pasal 110A, UU Cipta Kerja menyelipkan Pasal 110B dalam UU P3H yang juga menghapus sanksi
pidana bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa izin
kehutanan.
Pasal 110B ayat (1) menyatakan:
“Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf
b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau
kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum
berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, berupa:
a. penghentian sementara kegiatan usaha;
b. pembayaran denda administatif; dan/atau
c. paksaan pemerintah.
Pasal 17 ayat (2) ayat (b) secara khusus menyentuh pelarangan “melakukan kegiatan perkebunan

tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan hutan.”
Yang dimaksud dengan “tanpa memiliki Perizinan Berusaha” dalam Pasal 110B ayat (1) dijelaskan
dalam penjelasan pasal itu adalah kegiatan-kegiatan usaha tanpa perizinan di bidang kehutanan yang
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum Undang-Undang ini berlaku. Karena itu, pelaku
usaha yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa memiliki izin di bidang kehutanan sebelum
berlakunya UU Cipta Kerja tidak akan dikenai sanksi pidana namun sanksi administratif berdasarkan
Pasal 110B ayat (1).
Dalam melaksanakan Pasal 110B ayat (1) UU P3H, Peraturan Sanksi Administratif Kehutanan telah
memberikan penjelasan lebih jauh sebagai berikut:
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Pasal 3 ayat (3) dan (4) Peraturan Sanksi Administratif Kehutanan menyatakan
(3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau
kegiatan lain yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang dilakukan sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, yang tidak
memiliki Perizinan di bidang kehutanan, dikenai Sanksi Administratif.
(4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa:
a. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
b. Denda Administratif;
c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan atau
d. paksaan pemerintah.
Pasal 4 ayat (2) mendaftarkan kegiatan usaha pertambangan, perkebunan dan/atau kegiatan lain
yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan. Khusus untuk perkebunan:
a. melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan;
b. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil kebun yang berasal dari kegiatan perkebunan di
dalam Kawasan Hutan; dan/atau
c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari kegiatan perkebunan di dalam
Kawasan Hutan.
Tata cara penyelesaian:
Pengenaan Sanksi Administratif dilakukan melalui verifikasi dan validasi data dan informasi serta
penentuan sanksi administratif oleh Menteri LHK. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, pelaku
usaha yang melakukan pelanggaran dalam kegiatan berusaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak
memiliki Izin di bidang kehutanan akan dikenai dengan:
a. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dan pembayaran Denda Administratif; dan
b. Paksaan pemerintah, apabila tidak melakukan pelunasan pembayaran Denda Administratif.
Menteri LHK akan melakukan kegiatan berikut kepada pelaku usaha yang telah membayar Denda
Administratif:
a. Menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutanvi di kawasan Hutan Produksi; Dalam hal
ini, perseorangan harus memiliki Izin melakukan kegiatan, seperti Izin Berusaha Perkebunan
untuk melakukan kegiatan perkebunan. Jangka waktu Penggunaan Kawasan Hutan Produksi
adalah 1 daur dengan maksimum 25 tahun sejak periode penanaman kebun sawit;
b. Jika terdapat tumpang-tindih dengan Perizinan di bidang kehutanan di kawasan Hutan
Produksi, Menteri memfasilitasi kerja sama dalam hal kegiatan usaha atau
c. Memerintahkan pengembalian areal kegiatan usaha kepada Negara jika kegiatan usaha
berada di kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi. Jika Kawasan
dikembalikan ke Negara, pelaku usaha akan diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang
dan peraturan kehutanan.

vi

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan adalah izin yang menggantikan Izin Pinjam Pakai seperti diatur dalam
Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2021 soal Penyelenggaraan Kehutanan. Setelah persetujuan Penggunaan
Kawasan Hutan berakhir, pemegang Persetujuan harus melengkapi kewajibannya untuk: membayar penerimaan
negara bukan pajak (PNPB), membayar kompensasi PNPB (jika memungkinkan), melakukan replanting untuk
rehabilitasi daerah aliran sungai atau penghutanan di lahan kompensasi, melakukan reklamasi dan/atau dalam
Kawasan Hutan yang tidak lagi digunakan, membayar PSDH dan/atau DR, dan melakukan kewajiban lainnya
seperti ditetapkan oleh persetujuan itu.
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Bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran Sanksi Administratif dengan nilai
paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan tidak mempunyai itikad baik untuk
membayar Denda Administratif, maka Menteri menerbitkan Surat Peringatan. Peringatan diberikan
untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari. Jika dalam jangka waktu 14 hari tidak melunasi Denda
Administratif, maka Menteri menerbitkan surat perintah paksa badan untuk pengenaan paksa
badan (gijzeling). Jangka waktu pelaksanaan paksa badan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat
diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Pelaksanaan paksa badan tidak mengakibatkan Denda
Administratif dihapuskan.
Peraturan Sanksi Administratif Kehutanan telah memberikan insentif remisi 20% Denda
Administratif bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan tanpa izin
kehutanan dengan sukarela melaporkan kegiatan usahanya kepada Menteri LHK dan membayar
denda dalam jangka 6 bulan sejak UU Cipta Kerja diberlakukan.
Bagaimanapun, ada pengecualian sanksi administratif diberikan dalam Pasal 110B ayat (2) UU P3H.
Pasal 110 ayat 2 mengatur bahwa:
“Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan
yang bertempat tinggal di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus
menerus dengan luasan paling banyak 5 hektar, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan
melalui penataan kawasan hutan.”
Pasal 110B ayat (2) terlihat sebagai salah satu solusi pagi orang perseorangan yang bertempat tinggal
di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan yang menggunakan kawasan hutan untuk perkebunan.
Namun, ketentuan ini tidak memberikan batasan status yang perlu dimiliki oleh orang perseorangan
tersebut. Sehingga, ayat ini dapat ditafsirkan secara luas untuk dapat melibatkan semua masyarakat
yang berasal dari daerah sekitar kawasan hutan, luar kawasan hutan dan masyarakat adat.
Perlu diketahui bahwa pelanggaran Pasal 17 ayat (2) huruf (b) sebagian besar dilakukan oleh orang
perseorangan yang berasal bukan dari sekitar kawasan hutan atau masyarakat adat. Penafsiran yang
melebar pada Pasal 110B ayat (2) akan mengakibatkan permasalahan sosial antara masyarakat luar
daerah dan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Bagaimanapun, Pasal 41 Peraturan Sanksi Administratif Kehutanan telah memberikan pelaksanaan
lebih jauh soal pengecualian ini. Peraturan menegaskan persyaratan bagi perseorangan yang lolos
dalam pengecualian, seperti diberikan di bawah ini:
Pembuktian:
1. Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan harus
dibuktikan dengan:
a. Kartu Tanda Penduduk (KTP); atau
b. surat keterangan tempat tinggal dan/atau domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau
Lurah setempat, yang alamatnya di dalam Kawasan Hutan atau di desa yang berbatasan
langsung dengan Kawasan Hutan.
2. Bukti bagi perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan
paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dibuktikan dengan memiliki tempat tinggal
tetap dan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
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3. Bukti bagi perseorangan yang menguasai Kawasan Hutan dengan luasan paling banyak 5 (lima)
hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
a. bukti penguasaan tanah;
b. surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah setempat; atau
c. surat pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan termasuk di dalamnya
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).
Pembuktian terhadap perseorangan di atas dilakukan melalui verifikasi teknis. Verifikasi teknis
dilakukan melalui data administratif dan verifikasi lapangan dengan metode sosiometris.
Lebih jauh, Pasal 42 Peraturan Sanksi Administratif Kehutanan menyatakan Pengelolaan Kawasan
Hutan mencakup:
a. perhutanan sosial;
b. tanah obyek reforma agraria; atau
c. perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan.
Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan disesuaikan dengan undang-undang kehutanan yang
berlaku.
Melalui penjelasan di atas, bagian bawah ini menyimpulkan perbedaan penerapan Pasal 110A dan
110B Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (UU P3H):
Perbandingan antara Pasal 110A dan Pasal 110B dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan
Pengrusakan Hutan
Peraturan
Kegiatan Usaha:

Pasal 110A
Perkebunan sawit

Pasal 110B
Pertambangan, perkebunan dan
kegiatan lainnya.
Sudah terbangun sebelum UU Cipta - sudah terbangun sebelum
Kerja berlaku;
UU Cipta Kerja berlaku;

Persyaratan

-

- Memiliki izin lokasi dan/atau izin berusaha di bidang perkebunan
sesuai dengan Tata Ruang sewaktu
kegiatan dibangun.

kegiatan usaha berada di
dalam Kawasan Hutan dan
tidak memiliki izin kehutanan

- Kegiatan usaha berada di dalam
Kawasan Hutan dan tidak memiliki
izin kehutanan
Isu penting tidak Perubahan dan/atau perbedaan dalam Sengaja tidak memiliki
memiliki
izin Tata Ruang
kehutanan (ilegal)
kehutanan

izin

Sanksi Administratif Sanksi Administratif dikenakan jika - Penghentian
Sementara
pelaku usaha tidak melengkapi izin-izin
Kegiatan Usaha;
kehutanan dalam jangka 3 tahun:
- Pembayaran denda Administratif - Denda
Administratif;
dan/atau
dan/atau
- Pencabutan Izin Berusaha.
- Paksaan Pemerintah
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Penyelesaian:
Kawasan
Hutan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan
Produksi

Persetujuan
Penggunaan
Kawasan
Hutan*
(atau
sebelumnya dinamai izin pinjam
pakai). Untuk kebun sawit,
periode persetujuan adalah 1
daur untuk maksimal 25 tahun
sejak periode penanaman.
*harus memiliki izin di lapangan,
dst.,
Misal:
Izin
Berusaha
Perkebunan

Tumpang
tindih
dengan
izin
kehutanan
sekarang
dalam
Kawasan
Hutan
Produksi
Kawasan
Hutan
Lindung dan/atau
Kawasan
Hutan
Konservasi

Melakukan pengelolaan lahan melalui Menteri LHK
Kerjasama antara pelaku usaha dan kerjasama
pemegang izin kehutanan. Kerjasama
difasilitasi oleh Menteri LHK.

Persetujuan Meneruskan Kegiatan
Usaha (melalui kerjasama/kemitraan)
selama 1 daur atau 15 tahun sejak
periode penanaman. Setelah daur itu,
Kawasan akan dikembalikan ke Negara.

Pengecualian
smallholder

Penyelesaian

-

akan

fasilitasi

Pelaku
usaha
harus
mengembalikan lahan yang
dikembalikan ke area milik
Negara.
Pasal 41
Persyaratan:
- menetap di dalam dan/atau
sekitar
Kawasan
hutan
setidaknya 5 tahun secara
terus-menerus dan/atau;
- menguasai lahan di dalam
Kawasan Hutan dengan luas
maksimum 5 hektar.
Melalui pengelolaan kawasan:
a. Perhutanan Sosial;
b. Lahan-lahan
ditargetkan
untuk reformasi agrarian;
atau
c. Perubahan peruntukan dan
fungsi Kawasan hutan

C. Kewajiban perusahaan kebun sawit memiliki izin perkebunan dan hak-hak atas lahan tanaman
UU Cipta Kerja telah mengubah Pasal 42 UU Perkebunan yang mengatur persyaratan perizinan
perkebunan untuk perusahaan kebun. Sebelumnya, Pasal 42 UU Perkebunan mengatur usaha
perkebunan untuk budidaya dan/atau industri pengolahan hanya boleh dilakukan oleh perusahaan
perkebunan yang mendapat hak atas tanah dan/atau izin berusaha perkebunan. Pasal ini diubah oleh
UU Cipta Kerja sehingga ia mengatur bahwa usaha perkebunan untuk budidaya dan/atau industri
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pengolahan boleh hanya dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang memperoleh hak atas tanah
dan izin berusaha perkebunan. Karena itu, perusahaan perkebunan, baik memiliki perkebunan di
dalam atau di luar Kawasan Hutan, harus memiliki kedua persyaratan guna menjalankan usaha
perkebunan.
Izin Berusaha Perkebunan
Pelaku usaha perkebunan yang tidak memiliki izin berusaha perkebunan akan diberikan sanksi sesuai
dengan Pasal 47 UU Perkebunan yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja. Pasal 47 ayat (2) mengatur
perusahaaan perkebunan yang melakukan kegiatan budidaya pada lahan dengan skala tertentu
dan/atau industri pengolahan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki Izin Berusaha akan
dikenai sanksi administratif dalam bentuk penghentian kegiatan sementara, denda dan/atau
penegakan dari Pemerintah Pusat. Aturan lebih jauh dalam kaitan dengan Izin Berusaha dan kriteria,
tipe, jumlah denda dan tata cara pelaksanaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Sanksi administratif ini menggantikan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 105 UU Perkebunan yang
dihapus dalam UU Cipta Kerja. Pasal 105 sebelumnya mengatur setiap perusahaan perkebunan yang
melakukan kegiatan budidaya pada lahan dengan skala tertentu dan/atau industri pengolahan dengan
kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin berusaha perkebunan akan disanksi pidana dengan
maksimal hukuman 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar).
Berkenaan dengan sanksi administratif, Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 soal Pelaksanaan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Peraturan Perizinan Berusaha) vii telah memberikan panduan soal
perusahaan perkebunan yang tidak memiliki izin perkebunan.
Pasal 324 Peraturan Perizinan Berusaha menyatakan bahwa setiap perusahaan perkebunan yang
melaksanakan usahanya tanpa Izin Berusaha yang ditetapkan berdasarkan analisis resiko kegiatan
usaha dan/atau Izin Berusaha untuk Mendukung Kegiatan Usaha akan dikenakan dengan:
a. Penghentian kegiatan sementara;
b. Denda administratif; dan/atau
c. Paksaan Pemerintah Pusat.
Penghentian sementara akan dikenakan maksimal 6 bulan untuk mengajukan permohonan Izin
Berusaha dan menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan. Jika
perusahaan perkebunan tidak mengajukan permohonan di atas, perusahaan akan dikenai denda
administratif dengan jumlah dihitung berdasarkan area lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha
(per hektar) dikalikan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Jika perusahaan masih tidak melengkapi izin
berusaha dan menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha, perusahaan akan dikenai
penegakan pemerintah guna mengembalikan lahan sesuai dengan undang-undang dan peraturan
berlaku.
Lampiran 1 Peraturan Perizinan Berusaha untuk Bidang Pertanian menyatakan bahwa budidaya
sawit untuk usaha mikro dan kecil dengan lahan di bawah 25 hektar adalah beresiko tingkat rendah
yang akan diberikan Izin Berusaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha/NIB. Padahal budidaya

vii

Peraturan Pemerintah ini salah satu peraturan pelaksana UU Cipta Kerja

97 | EoF (Juni 2021) Omnibus Law bukan legalisasi otomatis untuk kebun-kebun sawit illegal

sawit berskala besar dengan lahan lebih dari 25 hektar adalah tingkat resiko tinggi yang akan
diberikan Izin Berusaha dalam bentuk NIB dan Izin.
Bagaimanapun, Pasal 324 Peraturan Perizinan Berusaha hanya berlaku kepada perusahan
perkebunan dan tidak memberikan penjabaran lebih jauh bagi petani perseorangan yang tidak
memiliki Izin Berusaha (STD-B/STD-P atau NIB).

Hak atas Tanah
Berdasarkan pada Pasal 11 UU Perkebunan, pelaku usaha perkebunan bisa memperoleh hak atas
tanah untuk usaha perkebunannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan berlaku. Hak-hak
atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan bisa menjadi hak milik, hak guna usaha (HGU),
hak guna bangunan (HGB) dan/atau hak pakai. Hak atas Tanah untuk tujuan kegiatan kebun sawit
biasanya berdasarkan HGU. HGU digunakan sebagai bukti sah untuk menunjukkan hak tanah atas
lahan negara yang digunakan kegiatan usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun
1996 soal HGU, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah (yang dicabut oleh Peraturan
Pemerintah No 18 tahun 2021 soal Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Unit Apartemen, dan Registrasi
Tanah (Peraturan Hak atas Tanah), HGU diberikan kepada lahan yang memiliki luas sekurangnya 5
hektar. viii Khususnya, untuk perseorangan, luas maksimal lahan yang bisa diserahkan dengan HGU
adalah 25 hektar. Penyerahan HGU harus didaftarkan dalam buku tanah di Kantor Pertanahan dan
pemohon diberikan sertifikat tanah sebagai bukti HGU.
Lebih dari HGU, perseorangan dengan kepemilikan lahan di bawah 5 hektar dibuktikan dengan status
sertifikat hak milik. Beberapa perseorangan mungkin hanya memegang surat keterangan tanah atau
surat pernyataan kompensasi sebagai bukti kepemilikan mereka atas lahan. Bagaimanapun, Pasal 97
Peraturan Hak atas Tanah menyatakan surat pernyataan lahan, surat pernyataan kompensasi, surat
pernyataan desa, dan dokumen sama lainnya sebagai pernyataan penguasaan dan kepemilikan
terhadap lahan yang dikeluarkan kepala desa/dusun yang hanya digunakan untuk tujuan registrasi
lahan. Karena itu, dokumen-dokumen ini tidak menunjukkan bukti hak lahan.
HGU sering disisihkan oleh banyak pelaku usaha karena tidak ada undang-undang dan peraturan yang
menjatuhkan sanksi pidana dan administratif untuk pelaku usaha yang tidak memiliki HGU.
Bagaimanapun, perlu dicatat bahwa tanpa hak atas tanah yang diakui hukum, pemerintah memiliki
hak untuk mengambil alih lahan yang masih memiliki status Tanah Negara. Lebih dari itu,
perseorangan dan/atau pelaku usaha bisa mengajukan klaim perlawanan atas kepemilikan lahan yang
tidak memiliki HGU.
Sebagai tambahan untuk hal di atas, UU Perkebunan menegaskan dalam Pasal 55 huruf (a) bahwa
setiap orang (termasuk perseorangan dan perusahaan perkebunan) tidak boleh menanam,
menggunakan, mendiami dan/atau menguasai Lahan Perkebunan secara tidak sah. Lebih jauh, Pasal
55 huruf (d) menegaskan bahwa setiap orang tidak boleh memanen dan/atau mengumpulkan hasil
perkebunan secara tidak sah. Pelanggaran aturan demikian akan dikenai hukuman penjara 4 tahun
viii

Peraturan Hak Atas Tanah adalah salah satu peraturan pelaksana untuk UU Cipta Kerja namun tidak
mengatur area minimal untuk HGU. Pasal 33 Peraturan Hak Atas Tanah menyatakan aturan lebih jauh soal
subjek, tanah yang bisa diberikan HGU, masa, kapan hak terjadi, tata cara dan persyaratan permohonan hak,
perpanjangan, pembaruan dan kewajiban pendaftaran, larangan dan hak, pengenaan, peralihan, pelepasan
dan perubahan, serta penghentian HGU akan diatur dalam Peraturan Menteri.
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atau maksimal denda Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Karena itu, perusahaan perkebunan dan
perseorangan yang melakukan usaha perkebunan secara tidak sah di luar Kawasan Hutan akan masih
dikenai sanksi seperlunya dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Dalam kasus Kawasan Hutan Riau, UU Cipta Kerja dan Peraturan Sanksi Administratif Kehutanan tidak
menyebutkan penyelesaian untuk kondisi dimana petani sawit hanya memiliki Hak Guna Usaha (HGU
dan tidak ada izin kehutanan. Bagaimanapun, didapati bahwa banyak HGU yang diterbitkan untuk
usaha perkebunan bertumpangtindih dengan Kawasan Hutan. Adalah penting untuk diperhatikan
bahwa HGU hanya akan diterbitkan untuk kegiatan perkebunan pada Kawasan Hutan yang telah
dilepaskan. ix Tumpang tindih antara HGU dan Kawasan Hutan dapat mengindikasikan bahwa ada
perubahan dalam RTRW yang mengarah pada inkonsistensi antara HGU dan Kawasan Hutan. Dala
kondisi ini, HGU perlu disesuaikan pada sekurangnya 3 tahun setelah perubahan RTRW.x Pemilik HGU
yang melepaskan ha katas tanah dan menyerahkan Kembali hak tanahnya kepada pihak lain. xi
Bagaimanapun, karena Peraturan Sanksi Administratif Kehutanan tidak menyatakan HGU sebagai
persyaratan untuk memperoleh “masa tenggat” 3 tahun guna mendapat izin kehutanan diwajibkan,
itu bisa disimpulkan bahwa hanya petani sawit mandiri dengan surat STD-B atau STD-P bisa
mengajukan kelengkapan untuk izin kehutanan. Biasanya, petani sawit mandiri yang baru memiliki
STD-B atau STP-P akan memiliki hak atas tanah, seperti HGU.
D. Berkurangnya luas Kawasan Hutan per provinsi
UU Cipta Kerja telah merevisi ketentuan minimum 30% kawasan hutan dalam satu provinsi dalam
Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 18 ayat (2)
UU Kehutanan. Khusus dalam UU Kehutanan, Pasal 18 ayat (2) yang telah direvisi menetapkan bahwa
“Pemerintah Pusat mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai dengan kondisi fisik dan
geografis daerah aliran sungai dan/atau pulau”.
Dengan dihapuskannya minimum luasan Kawasan Hutan per provinsi, kemungkinan besar bahwa
zonasi dan pengelolaan semua Kawasan Hutan akan ditata. Penataan Kawasan Hutan tanpa adanya
batas minimum bisa mengurangi luas Kawasan Hutan Indonesia hingga 0%. Ini akan mempengaruhi
legalitas kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan saat ini dan persyaratan hukum untuk
mengatasi isu.

ix

Menteri ATR/BPN Peraturan No. 7 tahun 2017 tentang Penetapan HGU, Pasal 9.
Ibid Art.15 ayat (1).
xi
Ibid Art.15 ayat (2).
x
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Lampiran V – Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam
Analisis
A. Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
No.
1.

2.

3.

4.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK)
Pasal 17 Ayat (2) huruf (b)
Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan
tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat di dalam
kawasan hutan.
Pasal 17A
(1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam
dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima)
tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran
terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf
d dikenai sanksi administratif.
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang
bertempat tinggal di dalam danf atau di sekitar
kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara
terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan
penataan kawasan hutan; atau
b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi
sosial atau sanksi adat.
Pasal 110A
(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang
telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di
dalam kawasan hutan sebelum berlakunya UU CK yang
belum memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kehutanan wajib menyelesaikan persyaratan paling
lambat tiga (3) tahun sejak UU CK berlaku.
(2) Jika setelah lewat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya
Undang-Undang ini tidak menyelesaikan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai
sanksi administratif, berupa:
a. pembayaran denda administratif; dan/atau
b. pencabutan Perizinan Berusaha.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara
bukan pajak yang berasal dari denda administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Penjelasan Pasal 110A ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memiliki Perizinan Berusaha”
dalam ayat ini adalah setiap orang yang memiliki izin lokasi
dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum
Undang-Undang ini berlaku.
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5.

Pasal 110B

6.

Penjelasan Pasal 110B ayat (1)

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf
b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat
(2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan
lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan
Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya
Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif,
berupa:
d. penghentian sementara kegiatan usaha;
e. pembayaran denda administratif; dan/atau
f. paksaan pemerintah.
(2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang
bertempat tinggal di dalam dan/atau sekitar kawasan
hutan paling singkat 5 tahun secara terus menerus
dengan luasan paling banyak 5 hektar, dikecualikan
dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui
penataan kawasan hutan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara
bukan pajak yang berasal dari denda administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Yang dimaksud dengan “tanpa memiliki Perizinan
Berusaha” dalam ayat ini adalah setiap orang yang
melakukan kegiatan usaha tanpa perizinan di bidang
kehutanan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
sebelum Undang-Undang ini berlaku.

B. Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan
No

Aturan yang diubah dalam UU Cipta Kerja

1

Pasal 11 ayat (1)

Pelaku usaha perkebunan dapat diberi hak atas tanah
untuk usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2

Penjelasan Pasal 11 ayat (1)

Hak atas tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan
bisa berupa hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna
bangunan dan/atau hak pakai sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3

Pasal 42

(1) Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan
dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya
dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila
telah mendapatkan hak atas tanah dan Izin Usaha
terkait Perkebunan dari Pemerintah Pusat.
(2) Aturan lebih jauh tentang Izin Usaha sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
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4

Pasal 47

5

Pasal 55

6

Pasal 107

(1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi
daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala
tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan
dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki Izin
Usaha dari Pemerintah Pusat.
(2) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi
daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala
tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan
dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki
Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dikenai sanksi administratif dalam bentuk:
a. Penghentian sementara kegiatan;
b. denda; dan/atau
c. paksaan Pemerintah Pusat.
(3) Aturan lebih lanjut terkait dengan Izin Usaha
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan kriteria,
jenis, jumlah denda dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Setiap Orang secara tidak sah dilarang:
a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau
menguasai Lahan Perkebunan;
b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau
menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha
Perkebunan;
c. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan
Perkebunan; atau
d. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan
secara tidak sah.
Setiap Orang secara tidak sah yang:
a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau
menguasai Lahan Perkebunan;
b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau
menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha
Perkebunan;
c. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan
Perkebunan; atau
d. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan
dengan tidak sah;
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda
paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
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C. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
No.

Pasal

Aturan

1.

Pasal 324

2.

Pasal 325

Setiap perusahaan perkebunan yang melakukan kegiatan
usaha tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang ditetapkan
berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha dan/atau
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
dikenai sanksi administratif berupa:
a. penghentian sementara kegiatan;
b. pengenaan denda administratif; dan/atau
c. paksaan Pemerintah Pusat.
(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 324 dilakukan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanian, gubernur, bupati/wali kota, Administrator
KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai
kewenangan
masing-masing
dan
berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 324 huruf a dikenai paling lama 6
(enam) bulan untuk mengajukan permohonan Perizinan
Berusaha dan menyesuaikan dengan standar
pelaksanaan kegiatan usaha pada subsektor
perkebunan.
(3) Dalam hal perusahaan perkebunan tidak dapat
mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dan
menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan
usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, dikenai sanksi administratif berupa pengenaan
denda administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 324 huruf b sebesar luas lahan yang diusahakan
(per hektare) dikali Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(4) Dalam hal perusahaan perkebunan tetap tidak dapat
menyelesaikan permohonan Perizinan Berusaha dan
menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan
usaha, dikenai sanksi berupa paksaan Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf c untuk
mengembalikan lahan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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D. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan
Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah
No.
1.

Pasal
Pasal 97

Aturan
Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat
keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang
dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan
pemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala
desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai
petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah.

E. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan
Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang
Kehutanan
No.
1.

Pasal
Pasal 3

2.

Pasal 4 ayat (1)

Aturan
(1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha
perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di
dalam Kawasan Hutan dan memiliki lzin Lokasi
dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja yang tidak memiliki Perizinan di
bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan
paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku.
(2) Jika penyelesaian persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun
sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja berlaku, Setiap Orang dikenai Sanksi
Administratif.
(3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha
pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain
yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang
dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang tidak
memiliki Perizinan di bidang kehutanan, dikenai Sanksi
Administratif.
(4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) berupa:
a. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
b. Denda Administratif;
c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
d. paksaan pemerintah.
Kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah
terbangun di dalam Kawasan Hutan dan memiliki lzin
Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus
sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang diterbitkan oleh
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3.

Pasal 4 ayat (2) huruf (b)

4.

Pasal 41

Pejabat yang berwenang pada saat usaha pertama kali
dibangun dan/atau dioperasikan.
Perkebunan yang:
1. Melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan
Hutan;
2. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil kebun
yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam
Kawasan Hutan; dan/atau
3. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil
kebun dari kegiatan perkebunan di dalam Kawasan
Hutan.
(1) Dalam hal kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan
yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat
tinggal di dalam dan/atari di sekitar Kawasan Hutan
paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus
dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar,
dikecualikan dari Sanksi Administratif dan diselesaikan
melalui penataan Kawasan Hutan.
(2) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam
dan/atau di sekitar Kawasan Hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
a. Kartu tanda penduduk; atau
b. Surat keterangan tempat tinggal dan/atau domisili
yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah
setempat, yang alamatnya di dalam Kawasan
Hutan atau di desa yang berbatasan langsung
dengan Kawasan Hutan.
(3) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam
dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5
(lima) tahun secara terus menerus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan memiliki
tempat tinggal tetap dan surat keterangan yang
diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
(4) Orang perseorangan yang menguasai Kawasan Hutan
dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan
dengan:
a. Bukti penguasaan tanah;
b. Surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah
setempat; atau
c. Surat pengakuan dan perlindungan kemitraan
kehutanan termasuk di dalamnya Pengelolaan
Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).
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(5)

5.

Penjelasan Pasal 18

6.

Penjelasan Pasal 41 paragraph
(4) huruf (a)

7.

Penjelasan Pasal 41 ayat (5)

Pembuktian terhadap orang perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21, ayat (3), dan
ayat (4) dilakukan melalui verifikasi teknis.
Yang dimaksud dengan "izin usaha di bidang perkebunan"
terdiri atas:
a. usaha budi daya Tanaman Perkebunan berupa lzin
Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) atau Surat Tanda
Daftar Usaha Perkebunan (STD-B); atau
b. usaha budi daya Tanaman Perkebunan (IUP-B atau
STD-B) dan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan (lzin
Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) atau Surat
Tanda Daftar Usaha Pengolahan (STD-P), yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai
kewenangannya pada saat dimulainya kegiatan
perkebunan.
Dalam hal terdapat perbedaan luasan antara lzin Lokasi
dan/atau izin usaha di bidang perkebunan dengan Hak
Guna Usaha, yang digunakan sebagai dasar pengajuan
permohonan adalah Izin, Lokasi dan/atau izin usaha di
bidang perkebunan.
Yang dimaksud dengan "bukti penguasaan tanah" adalah
surat hak atas tanah antara lain sertifikat Hak Milik, Hak
Guna Bangunan, Hak Pakai, Girik, Letter C, Verklaring,
Eingendom, atau Surat Keterangan Tanah.
Verifikasi teknis dilakukan melalui verifikasi data
administratif dan lapangan dengan menggunakan metode
sosiometri.
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Lampiran VI. Box 1 dan 2, pasal-pasal diubah dalam UU Cipta Kerja
BOX 1. Penjelasan UUCK yang menjelaskan bahwa “mengerjakan, menggunakan, dan/atau
menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan
hutan tanpa izin dari pemerintah pusat” merupakan suatu pelanggaran.
No
1

2

3

4

5

6

Diubah dalam Undang-undang Cipta Kerja
Pasal 50 Ayat (2) UU Nomor 41 (3) Setiap
orang
dilarang:
a.
mengerjakan,
Tahun 1999 Kehutanan (Pasal
menggunakan, dan/atau menduduki kawasan
36)
hutan secara tidak sah
Pasal 78 Ayat (2) UU 41 Nomor (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar
41 Tahun 1999 Tentang
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
Kehutanan, (Pasal 36)
ayat (2) huruf a diancam dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp7.500.OOO.OO0,00 (tujuh miliar lima ratus
juta rupiah).
Pasal 17 Ayat (2) Undang (2) Setiap orang dilarang:
Undang Nomor 18 Tahun 2013 a. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya
tentang
Pencegahan
dan
yang lazin atau patut diduga akan digunakan untuk
Pemberantasan
Perusakan
melakukan kegiatan perkebunan dan atau
Hutan (Pasal 37)
mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
b. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan
hutan;
Pasal 18 Ayat (1) Undang (1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap
Undang Nomor 18 Tahun 2013 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf
tentang
Pencegahan
dan a, huruf b, huruf c, Pasa1 17 ayat (1) huruf b, huruf c,
Pemberantasan
Perusakan huruf e, atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, atau
Hutan (Pasal 37)
huruf e serta kegiatan lain di kawasan hutan tanpa
Perrzinan Berusaha yang dilakukan oleh badan hukum
atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. denda administratif;
d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan atau
e. pencabutan Perizinan Berusaha.
Pasal 18 Ayat (2) Undang (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
Undang Nomor 18 Tahun 2013 besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
tentang
Pencegahan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pemberantasan
Perusakan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Hutan (Pasal 37)
Pasal
24
Undang-Undang Setiap orang dilarang:
Nomor 18 Tahun 2013 tentang a. memalsukan
Perizinan
Berusaha
terkait
Pencegahan
dan
pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau penggunaan
Pemberantasan
Perusakan
Kawasan hutan;
Hutan (Pasal 37)
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7

8

Pasal
28
Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan
dan
Pemberantasan
Perusakan
Hutan (Pasal 37)

Penjelasan Pasal 82 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 18
Tahu 2013 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan
Hutan

9

Pasal 92 Ayat (1) Undang
Undang Nomor 18 Tahun 2013

b. menggunakan Perizinan Berusaha palsu terkait
pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan
kawasan hutan; dan/atau
c. memindahtangankan atau menjual
Perizinan
Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kecuali
dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
Setiap pejabat dilarang:
a. menerbitkan
Perizinan
Berusaha
terkait
pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan
Kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak
sesuai dengan kewenangannya;
b. menerbitkan Perizinan Berusaha di dalam Kawasan
hutan danf atau
Perizinan Berusaha terkait
penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar
dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak
sah;
Terkait dengan pengecualian “orang perseorangan
yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar
kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara
terus menerus”
Dalam UU Cipta Kerja memberikan definisi “bertempat
tinggal di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan”
sebagai orang perseorangan yang bermukim di dalam
dan/atau sekitar kawasan hutan yang memiliki mata
pencaharian yang bergantung pada kawasan hutan.
Dimungkinkan penjelasan ini hanya ada di pasal 82
karena pada mulanya UU 18/2013 mengatur ketentuan
“bertempat tinggal di dalam dan/atau sekitar kawasan
hutan” ini pada ketentuan pidana yang dimulai pada
pasal 82. Seharusnya penjelasan ini dapat diaplikasikan
pasal Pasal 17A yang merupakan pasal baru mengenai
sanksi administratif agar ketentuan ini memiliki definisi
lebih lanjut.
Namun, apabila penjelasan ini dapat digunakan, evaluasi
pada pelanggaran Pasal 17 ayat (2) huruf b harus sangat
spesifik dan membuktikan kebergantungan orang
perseorangan tersebut pada kawasan hutan. Pemberian
sanksi administratif tidak dapat dilonggarkan kepada
masyarakat yang berasal dari manapun yang ingin
mendapatkan keuntungannya sendiri.
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
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10

11

tentang
Pencegahan dan a. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan
Pemberantasan
Perusakan
Berusaha di dalam kawasan hutan sebagaimana
Hutan (Pasal 37)
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
b. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya
yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk
melakukan kegiatan perkebunan dan atau
mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a;
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu
miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 92 Ayat (2) Undang (4) Korporasi yang:
Undang Nomor 18 Tahun 2013 a. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan
tentang
Pencegahan
dan
Berusaha di dalam kawasan hutan sebagaimana
Pemberantasan
Perusakan
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
Hutan (Pasal 37)
b. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya
yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk
melakukan kegiatan perkebunan dan atau
mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a;
dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya paling
singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun serta pidana
denda paling sedikit
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan
paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah) dan/atau bagi korporasi dikenai pemberatan 1/3
dari denda pokoknya
Pasal 93 Ayat (1) Undang (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
Undang Nomor 18 Tahun 2013 a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil
tentang
Pencegahan
dan
perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan
Pemberantasan
Perusakan
di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha
Hutan (Pasal 37)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf
c
b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan
hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan
perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2) huruf d; dan/atau
c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil
kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan
perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan
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Pasal 93 Ayat (2) Undang
Undang Nomor 18 Tahun 2013
tentang
Pencegahan
dan
Pemberantasan
Perusakan
Hutan (Pasal 37)

13

Pasal 93 Ayat (3) Undang
Undang Nomor 18 Tahun 2013
tentang
Pencegahan
dan
Pemberantasan
Perusakan
Hutan (Pasal 37)

Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2) huruf e,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana
denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar
lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:
a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil
perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan
di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf
c
b. menjual, menguasai, memiliki, dan/ atau menyimpan
hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan
perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2) huruf d; dan/atau
c. membeli, memasarkan, dan f atau mengolah hasil
kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan
perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2) huruf e,
(4) Korporasi yang:
a. mengangkut dan atau menerima titipan hasil
perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan
di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf
c;
b. menjual, menguasai, memiliki, dan/ atau menyimpan
hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan
perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2) huruf d; dan/atau
c. membeli, memasarkan, dan latau mengolah hasil
kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan
perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana penjara bagi
pengurusnya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan atau pidana denda
paling sedikit Rp5.000.000.000,00
(lima miliar
rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00
(lima belas miliar rupiah) dan/atau korporasi dikenai
pemberatan l/3 dari denda pidana yang dijatuhkan.
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15

16

Pasal 96 Ayat (1) Undang (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
Undang Nomor 18 Tahun 2013 a. memalsukan
Perizinan
Berusaha
terkait
tentang
Pencegahan dan
pemanfaatan hasil hutan
kayu
dan/atau
Pemberantasan
Perusakan
penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud
Hutan (Pasal 37)
dalam Pasal 24 huruf a;
b. menggunakan Perizinan Berusaha palsu terkait
pemanfaatan hasil
hutan
kayu
dan/atau
penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau
c. memindahtangankan
atau menjual Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
huruf c,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda
paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus juta rupiah).
Pasal 96 Ayat (2) Undang (2) Korporasi yang:
Undang Nomor 18 Tahun 2013 a. memalsukan
Perizinan
Berusaha
terkait
tentang
Pencegahan
dan
pemanfaatan hasil
hutan kayu
dan/atau
Pemberantasan
Perusakan
penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud
Hutan (Pasal 37)
dalam Pasal 24 huruf a;
b. menggunakan Perizinan Berusaha palsu terkait
pemanfaatan hasil
hutan
kayu
danf atau
penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 1huruf b; dan/atau
c. memindahtangankan
atau menjual Perrzinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
huruf c, dipidana bagi: 1. pengurusnya dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana
denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima
belas miliar rupiah). 2. korporasi dikenai pemberatan
1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan.
Pasal 105 Undang-Undang Setiap pejabat yang:
Nomor 18 Tahun 2013 tentang a. menerbitkan
Perizinan
Berusaha
terkait
Pencegahan
dan
pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau
Pemberantasan
Perusakan
penggunaan Kawasan hutan di dalam kawasan
Hutan (Pasal 37)
hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a;
b. menerbitkan Perizinan Berusaha di dalam Kawasan
Hutan dan/atau Perizinan Berusaha terkait
penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
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perundang-undangan sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 28 huruf b;
c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c;
d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar
dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak
sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d;
e. melakukan permufakatan untuk
terjadinya
pembalakan liar dan/atau penggunaan Kawasan
hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 huruf e;
f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan
tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
huruf f; dan/atau
g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam
melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana
pembalakan liar dan/atau penggunaan Kawasan
hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 huruf g,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana
denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).
Ketentuan pasal 110A dan Tidak dimilikinya izin perkebunan oleh seseorang atau
110B UU 18/2013
korporasi tidak diatur oleh UU No. 18 tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan. Melainkan ada di UU No. 39 tahun 2014 tentang
Perkebunan.
Pasal 110A dan 110B sebaiknya dibaca secara
keseluruhan dan bukan merupakan opsi untuk korporasi.
Dan ketentuan ini khusus untuk Perizinan di bidang
kehutanan, bukan perkebunan. Contoh:
Sesuai dengan Pasal 110A, korporasi yang melakukan
kegiatan perkebunan yang telah memiliki izin usaha
perkebunan namun tidak memiliki izin di bidang
kehutanan akan diberi waktu penyelesaian persyaratan
untuk izin kehutanan paling lambat 3 tahun. Selanjutnya
Korporasi tersebut juga dikenakan sanksi administratif
dengan pasal 110B karena korporasi tidak memiliki
perizinan dibidang kehutanan. Apabila setelah 3 tahun
perizinan kehutanan tidak diselesaikan, menurut pasal
110A ayat (2) akan dikenakan sanksi administratif (lagi).
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Sanksi administratif ini dinilai penegakannya akan lebih
cepat karena tidak perlu menghadap ke pengadilan.
Namun pada kenyataannya belum dapat dibuktikan
apakah sanksi administratif akan berjalan dengan lancar
dan memberikan efek jera.
Selain daripada itu, dapat juga ditekankan bahwa Pasal
110B memiliki cakupan yang luas dengan menyisipkan
kata-kata “setiap orang yang melakukan pelanggaran
… atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki
Perizinan”.
Seharusnya pasal 110A tidak memberikan kesempatan
untuk perusahaan melakukan kegiatan perkebunan
tanpa izin. Setelah diundangkan UUCK (termasuk dalam
kurun waktu 3 tahun), perusahaan yang tidak memiliki
Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan tetap
dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 92 UU No.
18/2013.
BOX 2. Penyelesaian terhadap pelanggaran “melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan hutan” yang dilakukan oleh Orang Perseorangan
sebagaimana diubah didalam UU CK Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan pelanggaran lain (Pasal 17 Ayat (2)
huruf c dan huruf d).
No
1

Diubah dalam Undang-undang Cipta Kerja
Disisipkan Pasal 17A Ayat (1) (1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam
Undang-Undang Nomor 18 dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima)
Tahun 2013 tentang Pencegahan tahun secara terus menerus yang melakukan
dan Pemberantasan Perusakan pelanggaran terhadap Pasal 17 Ayat (2) huruf b, huruf
Hutan (Pasal 37)
c, dan atau huruf d dikenai sanksi administratif.

2

Disisipkan Pasal 17A Ayat (2) (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana
Undang-Undang Nomor 18 dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
Tahun 2013 tentang Pencegahan a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang
dan Pemberantasan Perusakan
bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar
Hutan (Pasal 37)
kawasan hutan paling singkat lima) tahun secara
terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan
penataan kawasan hutan; atau
b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi
sosial atau sanksi adat.
Disisipkan Pasal 110A Ayat (1) (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang
Undang-Undang Nomor 18 telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di
Tahun 2013 tentang Pencegahan dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undangdan Pemberantasan Perusakan Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai
Hutan (Pasal 37)
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan
paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini
berlaku.

3
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5

6

7

8

9

10

Penjelasan Pasal 110A Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 18
Tahun
2013
tentang
Pencegahan
dan
Pemberantasan
Perusakan
Hutan (Pasal 37)
Disisipkan Pasal 110A Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 18
Tahun
2013
tentang
Pencegahan
dan
Pemberantasan
Perusakan
Hutan (Pasal 37)
Disisipkan Pasal 110A Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 18
Tahun
2013
tentang
Pencegahan
dan
Pemberantasan
Perusakan
Hutan (Pasal 37)
Disisipkan Pasal 110B Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2013 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan
Hutan (Pasal 37)

(1) Yang dimaksud dengan "memiliki Perizinan Berusaha"
dalam ayat ini adalah setiap orang yang memiliki izin
lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum
Undang-Undang ini berlaku.

Penjelasan Pasal 110B Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 18
Tahun
2013
tentang
Pencegahan
dan
Pemberantasan
Perusakan
Hutan (Pasal 37)
Pasal 110B Ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013
tentang
Pencegahan
dan
Pemberantasan
Perusakan
Hutan (Pasal 37)

(1) Yang dimaksud dengan "tanpa memiliki Perizinan
Berusaha"dalam ayat ini adalah setiap orang yang
melakukan kegiatan usaha tanpa perizinan di bidang
kehutanan yang diterbitkan oleh pejabat
yang
berwenang sebelum Undang Undang ini berlaku.

Pasal 110B Ayat (3) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013
tentang
Pencegahan
dan
Pemberantasan
Perusakan
Hutan (Pasal 37)

(2) Jika setelah lewat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya
Undang-Undang ini tidak menyelesaikan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai
sanksi administratif, berupa:
a. pembayaran denda administratif; dan/atau
b. pencabutan Perizinan Berusaha.
(3) Ketentuan
lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif dan tata cara
penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b,
huruf c, danf atau huruf e, danf atau Pasal 17 ayat (2)
huruf b, huruf c, danf atau huruf e, atau kegiatan lain di
kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang
dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini
dikenai sanksi administratif, berupa:
a. penghentian sementara kegiatan usaha;
b. pembayaran denda administatif; dan/atau
c. paksaan pemerintah.

(2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang
bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan
hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus
dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar,
dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan
melalui penataan kawasan hutan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara
bukan pajak yang berasal dari denda administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
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Lampiran VII. Grafik penyelesaian Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan
A. Perusahaan Perkebunan Sawit yang memiliki Izin Lokasi dan/atau izin usaha perkebunan namun tidak memiliki izin kehutanan
Dalam hal ini, tak adanya izin kehutanan karena perubahan RTRW yang menentukan Kawasan hutan. Perusahaan kebun sawit hanya memiliki izin
lokasi dan izin usaha perkebunan karena area perkebunan pada waktu usaha dibangun tidak dianggap sebagai Kawasan Hutan oleh RTRW. Karena
itu, Pasal 110A UU P3H akan digunakan kepada perusahaan-perusahaan kebun sawit ini melalui prosedur yang disediakan dalam Peraturan Sanksi
Administratif Kehutanan:
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B. Perusahaan-perusahaan Perkebunan Sawit yang tidak memiliki Izin Lokasi dan/atau izin usaha perkebunan dan izin kehutanan
Pasal 110B UU P3H akan digunakan untuk semua perkebunan termasuk perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di dalam Kawasan hutan dan tidak
mewajibkan dokumen penting. Di bawah ini tata cara penyelesaian kebun ilegal:
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C. Perusahaan Perkebunan Sawit yang memiliki izin kehutanan namun tidak memiliki izin usaha perkebunan.
Grafik di bawah ini menunjukkan penyelesaian perusahaan kebun sawit yang tidak memiliki izin usaha perkebunan yang sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No. 5 tahun 2021 soal Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko
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