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Ringkasan 
 
 
WWF-Indonesia bersama Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Simpul Riau melakukan 
investigasi dan kajian membandingkan hasil sertifikat unit manajemen kehutanan –dalam hal ini 
Hutan Tanaman Industri—dengan pemantauan di lapangan selama tahun 2014. Secara umum hasil 
kajian menyatakan ada perbedaan yang didapat antara nilai dalam sertifikat dan nilai dalam 
kenyataan pemantauan di lapangan. 
 
Ada empat manajemen unit yang dilakukan investigasi dan kajian oleh kedua lembaga ini, yakni PT 
Triomas Forestry Development Indonesia (Triomas FDI, grup APRIL), PT Suntara Gaja Pati (SGP, grup 
APP/Sinar Mas),  PT Sumatera Riang Lestari --blok Kubu dan blok Rupat—(SRL, grup APRIL) dan PT 
Ruas Utama Jaya (RUJ,  grup APP/Sinar Mas). 
 
Pemegang sertifikasi semuanya lulus dalam penilaian Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) lembaga 
sertifikasi, namun dalam pemantauan di lapangan, masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang 
mempertanyakan hakikat dari kepemilikan sertifikat itu sendiri. Masih adanya praktek pembalakan 
liar di dalam konsesi, pembiaran konsesi bertahun-tahun dan menjadi ajang perambahan dan 
pembakaran, serta lemahnya pengamanan konsesi, merupakan kenyataan yang ditemukan di 
lapangan. Banyak bagian dari konsesi –berdasarkan observasi dan pencitraan satelit—telah 
dirambah menjadi kebun sawit dan peruntukan lainnya. 
 
Investigasi dan kajian ini mengimbau Pemerintah selaku pemegang mandat SVLK untuk 
meningkatkan standard dan indikator bagi kepemilikan sertifikat, dengan lebih mengakomodasi 
nilai-nilai yang muncul di lapangan, daripada sekadar dokumen dan surat-surat yang juga 
dipertanyakan transparansinya kepada lembaga pemantau atau publik secara umum. Diperlukan 
pertanggungjawaban disertai sanksi bagi pemegang sertifikat, dan lembaga sertifikasi, sehingga SVLK 
benar-benar dapat diuji kredibilitasnya, karena kuat dalam persyaratan tertulis, namun mantap juga 
dalam kenyataan di lapangan. 
 
Demikianlah laporan ini dibuat dengan harapan adanya paradigma baru dalam implementasi SVLK, 
sehingga pandangan miring yang berasal dari pihak independen, termasuk masyarakat madani, 
terhadap sistem ini juga berkurang drastis. Semoga bermanfaat. 
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Tabel hasil temuan lapangan lembaga pemantau dan penilaian 
SVLK untuk empat unit manajemen 
 

 
Unit manajemen 
 

 
Sertifikat 

 
Peraturan 
rujukan 

 
Kriteria/ 
Indikator/ 
Verifier  
 

 
Pemantauan Independen oleh 
WWF-Indonesia dan JPIK Riau 

PT Triomas FDI 
 
 
IUPHHK-HT (HTI) 
Luas: 9.625 Ha  
di Kabupaten 
Pelalawan 
Provinsi Riau 

Sertifikat 
Legalitas Kayu 
(S-LK);  
035.1/EQC- 

VLK/III/2014 

8  Maret 2014  

 
Masa berlaku: 
Hingga 16 
Maret 2016 
 
Auditor:  
PT Equality 
Indonesia 
 
 
 

Peraturan 
Direktur 
Jenderal Bina 
Usaha 
Kehutanan 
Nomor P.8/VI-
BPPHH/2012 
tanggal 17 
Desember 
2012 tentang 
Standar dan 
Pedoman 
Pelaksanaan 
Penilaian 
Kinerja 
Pengelolaan 
Hutan Produksi 
Lestari dan 
Verifikasi 
Legalitas Kayu 

a. Prinsip P.1. 
Kepastian areal dan 
hak pemanfaA2 dan 
P.2. Memenuhi 
sistem dan prosedur 
penebangan yang sah 
Auditor: MEMENUHI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Prinsip P.3. 
Keabsahan 
perdagangan atau 
pemindah tanganan 
kayu bulat. 

Kriteria & Indikator 
K.3.1. Pemegang 
Izin/Hak Pengelolaan 
menjamin bahwa semua 
kayu yang diangkut dari 
Tempat Penimbunan 
Kayu (TPK) hutan ke TPK 
Antara dan dari TPK 
Antara ke industri 
primer hasil hutan 
(IPHH)/pasar 
mempunyai identitas 
fisik dan dokumen yang 
sah. (Auditor: 
MEMENUHI) 
 
 
 
 
 

 

------------------ 

Waktu pemantauan: Januari – 
Maret 2014 
 
a. Verifier P.1 dan P.2: TIDAK 
MEMENUHI 
Telah terjadi penggunaan 
lahan untuk kegiA2 terlarang di 
dalam konsesi PT Triomas 
Forestry Development 
Indonesia. Hasil pemantauan  
menunjukkan adanya kegiA2 
illegal logging (pembalakan 
liar) berjalan dengan sistematis 
dan diorganisir secara rapih 
yang dilakukan oleh dua 
kelompok pembalak di dalam 
konsesi PT. Triomas FDI di Kec. 
Kuala Kampar Kab. Pelalawan. 
Kesimpulan: PT. Triomas FDI 
lalai dalam menjaga kepastian 
areal dan hak pemanfaA2 
kawasan yang telah diberikan 
tanggungjawab kepada 
mereka.  
 
 

 b. Prinsip (P.3) dan Kriteria & 
Indikator (K.3.1) TIDAK 
MEMENUHI.   PT. Triomas FDI 

selaku Pemegang Izin Pengelolaan 
tidak dapat menjamin semua kayu 
yang diangkut dari kawasan 
konsesi mempunyai 
bukti/identitas fisik dan dokumen 
yang sah. Terbukti masih terdapat 
praktek penebangan kayu illegal 
dari kawasan PT. Triomas FDI dan 
diperbuajlbelikan 
(diperdagangkan) tanpa dokumen 

yang sah. Hasil pemantauan tim 

lapangan mengungkapkan 
biasanya kayu-kayu yang ditebangi 
dan diolah dari konsesi PT Triomas 
FDI tersebut diangkut ke Desa 
Sawang, Kecamatan Kundur, 
Kabupaten Karimun Provinsi 
Kepaulauan Riau (Titik Koordinat: 
N 0°44'2.59"  E103°22'28.08" ) dan 
ditampung oleh dua toke 
berpengaruh. 

-------------------------------- 

c. Kriteria & Indikator K.3.3 



4 
 

c. Kriteria K.3.3. 
Pengangkutan dan 
perdagangan antar 
pulau. 3.3.1. 
Pemegang Izin/Hak 
Pengelolaan yang 
mengirim kayu bulat 
antar pulau memiliki 
pengakuan sebagai 
Pedagang Kayu Antar 
Pulau Terdaftar 
(PKAPT).  

Auditor: NOT 
APPLICABLE, tidak 
diberlakukan 

 
 
 

 

Pengangkutan & 
Perdagangan Antar Pulau 
Tidak Memenuhi 
Ini berdasarkan data dan informasi 
hasil temuan lapangan 
menegaskan bahwa PT. Triomas 
FDI tidak memenuhi aspek dalam 
kriteria dan indikator di atas. 
Adanya temuan dan bukti bahwa 
kayu yang berasal dari konsesi PT. 
Triomas FDI juga diperjualbelikan 
dan diperdagangkan antar pulau. 
Walapun sesuai dengan izin dan 
aturan yang ada, PT Triomas FDI 
bukanlah Pedagang Kayu Antar 
Pulau Terdaftar (PKAPT). Dan 
temuan bahwa terdapat kapal 
yang sama sebagai pengangkut 
(transportasi) kayu olahan dari 
konsesi PT. Triomas FDI menuju 
Desa Sawang yang berada di 
Tanjung Batu menguatkan bahwa 
telah terjdi perdagangan kayu 
antar pulau yang berasal dari 
konsesi PT. Triomas FDI yang 
telah memperoleh Sertifikat 
Legalitas Kayu (S-LK). Unit 
manajemen melakukan kegiatan 
di luar izin yang diberikan. 

 

 
 
PT Suntara Gaja 
Pati 
 
IUPHHK-HT (HTI) 
 
Luas: 34.792 ha 
di Kota Dumai, 
Provinsi Riau  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
S-LK 
824 303 
120008 
 
Masa berlaku: 
9 Juli 12 – 8 
Juli 2015 
 
 
Auditor: 
PT. TUV 
Rheinland 
Indonesia 

 
 
 
Peraturan 
Direktur 
Jenderal Bina 
Usaha 
Kehutanan 
Nomor 
P.8/VI-
BPPHH/2011 
tentang 
Standar dan 
Pedoman 
Pelaksanaan 
Penilaian 
Kinerja 
Pengelolaan 
Hutan 
Produksi 
Lestari dan 
Verifikasi 
Legalitas Kayu 

 

 
 
 
 
a.  P1 j. Kepastian 
areal dan hak 
pemanfaatan.  
K1.1 Areal unit 
manajemen hutan  
terletak di kawasan 
hutan produksi.  
1.1.1. Pemegang izin 
mampu menunjukkan  
keabsahan Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu (IUPHHK).  

 
 

 
Waktu pemantauan: April - 
Juni 2014 
 
a. P1. Kepastian areal dan hak 
pemanfaatan – Tidak 
memenuhi 
 PT. Suntara Gajapati tidak 

menjamin akan kepastian 

areal dan hak pemanfataan 

terhadap kawasan yang telah 

diberikan izin kepada 

perusahaan ini. Tim lapangan 

mengestimasi dari hasil 

survey dan temuan di konsesi 

PT SGP, adanya luas 

perambahan 10.537 hektar 

(dari perkiraan secara visual 

dan wawancara serta rujukan 

hasil  titik koordinat GIS.) 

Hasil analisis dari citra Landsat 

dari 2008 hingga Juni 2009 

menunjukkan kehilangan tutupan 

hutan alam pada kawasan HTI PT 

Suntara Gaja Pati (PT SGP) 

mencapai 11.444 ha dari 23.346 

ha.  Pada tahun 2011 tutupan 

hutannya 10.908 ha berubah 
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menjadi Tanaman industri seluas 

1.717 ha dan bukaan mencapai 

22.265 ha.  Pada tahun 2012 

hutan alam yang tersisa hanya 

8.641 ha dengan tanaman 

industrinya 4.795 ha yang mana 

areal yang sudah terbuka 

mencapai 21.354 ha. Tahun 2014 

laju kehilangan hutan alam 

kembali meningkat dimana hutan 

alam yang tersisa tinggal 4.977 ha 

dan untuk industri 6.891 ha dan 

yang sudah terbuka mencapai 

22.930 ha.    

 

PT  Sumatera 
Riang Lestari 
 
IUPHHK-HT (HTI) 
(cek lapangan 
hanya di Blok IV 
Pulau Rupat dan 
Blok III Kubu)  
 
Luas total SRL di 
6 blok: 
215.305 Ha 
 
 
 
 
 
 
 
 

S-PHPL 
035/EQC-
VLK/III/2013 
Tanggal 12 
Maret 2013 
 
 
 
Auditor: 
PT. Sarbi 
International 
Certification 

 
Kriteria 
Ekologi dan 
Sosial atas 
Penilaian 
Kinerja 
Pengelolaan 
Hutan 
Produksi 
Lestari (PK-
PHPL) untuk 
IUPHHK-HT 
sesuai 
dengan 
Peraturan 
Direktorat 
Jenderal 
Bina 
Produksi 
Kehutanan 
No. P.06/VI-
SET/2009 
tentang 
Standar dan 
Pedoman 
Kinerja 
Pengelolaan 
Hutan 
Produksi 
Lestari dan 
Verifikasi 
Legalitas 
Kayu dan 
Peraturan 
Direktorat 
jenderal 
Bina 
Produksi 
Kehutanan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indikator: 3.2. 
Perlindungan & 
Pengamanan 
Hutan 
 
 
 
 
 
 

Waktu pemantauan :  
Juni - Juli 2014; lokasi 
pemantauan: Konsesi PT. 
Sumatera Riang Lestari (SRL) 
untuk Blok Kubu di Kabupaten 
Rokan Hilir dan PT SRL Blok 
Rupat di Kab. Bengkalis 
Provinsi Riau.  
 
Sertifikat PHPL SRL yang 
diperoleh dari PT. Sarbi pada 
Mei 2011 menunjukkan blok 
Kubu untuk semua indikator 
penilaian buruk. Hingga saat ini 
perusahaan tersebut belum 
sepenuhnya menjalankan 
kegiatan perusahaan 
dikarenakan tumpang tindih 
dengan kebun masyarakat dan 
konflik kepentingan dengan 
pihak kabupaten Rokan Hilir. 
Konflik dengan Kabupaten 
Rokan Hilir sepertinya 
menggantung tanpa ada jalan 
penyelesaian dari penolakan 
perusahaan tersebut. 
 
 
Tidak adanya pengelolaan 
kawasan hutan oleh PT.SRL blok 
Kubu telah mendorong maraknya 
dan meningkatnya deforestasi 
hutan terutama oleh perambahan 
untuk ekspansi kebun kelapa 
sawit. Dalam investigasi ini, tim 
telah melakukan investigasi, 
diperkirakan luas perambahan 
mencapai 11.878 hektar. Tahun 
2014 laju kehilangan hutan alam 
meningkat mencapai 11.835 
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No. P.02/VI-
BPPHH/2010 
Lampiran 
1.1 dan 2.1. 
tentang 
Pedoman 
Pelaksanaan 
Penilaian 
Kinerja 
Pengelolaan 
Hutan 
Produksi 
Lestari dan 
Verifikasi 
Legalitas 
Kayu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indikator: 4.1. 
Kejelasan luas dan 
batas dengan 
kawasan masyarakat 
Hukum Adat dan 
atau masyarakat 
setempat yang telah 
mendapat 
persetujuan para 
pihak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blok IV Rupat 

Indikator 3.2. 
Perlindungan & 
Pengamanan 
Hutan  
 
 
 
    

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hektar. Peta penggunaan lahan 
untuk tiga klasifikasi, sawit, siap 
tanam dan sosok belukar 
menunjukkan maraknya 
perambahan di konsesi 
PT.Sumatera Riang Lestari blok 
Kubu, berdasarkan analisis citra 
Landsat Mei  2014. 
 
Metode Pemantauan: 
Pemantauan dilakukan dengan 
kegiatan wawancara dengan Dinas 
Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir 
dan salah satu warga Teluk Bano II 
Mas Sutiman, mantan pemain 
kayu di tingkat lokal. 

 Tata batas perusahaan 
bermasalah dengan 
masyarakat, untuk kecamatan 
Bagan Sinembah dan 
Kecamatan Bangko Pusako, 
batas konsesi SRL sudah 
ditanami oleh masyarakat 
dengan tanaman sawit. 

Menurut Pak Rahayu, Bagian 
Pengelolaan Hasil Hutan Dinas 
Kehutanan Kabupaten Rokan 
Hilir bahwa masyarakat sudah 
lama tinggal di sekitar areal 
konsesi SRL yang izinnya baru 
terbit tahun 2007, dan sudah 
ada tanaman sawit yang di 
kelola oleh masyarakat 
sekitar. 

 Tidak adanya pengelolaan 

unit manajemen oleh PT. SRL 

telah mendorong maraknya 

penggunaan lahan dengan 

dimulai kegiatan deforestasi 

dalam hal ini perambahan 

untuk ekspansi kebun kelapa 

sawit.  

 
Tim pemantau telah melakukan 
investigasi perambahan di 
beberapa titik survey, diperkirakan 
luas perambahan yang tercakup 
pada periode 14-23 Juli 2014 
mencapai 1.979 hektar. Hasil ini 
hanya perkiraan secara visual dan 
berdasarkan wawancara. Pada 
tahun 2014 laju kehilangan hutan 
alam meningkat mencapai 
14.883,48 ha sedangkan areal 
untuk tanaman industri seluas 
15.891,66 ha dan bukaan lahan 
mencapai 7.793.07 ha. 
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Indikator: 4.1. 
Kejelasan luas dan 
batas dengan 
kawasan masyarakat 
Hukum Adat dan 
atau   masyarakat 
setempat yang telah 
mendapat 
persetujuan para 
pihak        
 
 
 
 
 
 
 
Indikator 4.3. 
Ketersediaan 
mekanisme dan 
implementasi 
pendistribusian 
manfaat yang adil 
antar para pihak 
 
 
 
 
Indikator 4.4. 
Keberadaan 
Mekanisme Resolusi 
Konflik yang Handal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menurut Kepala Desa Pergam 
Burhanuddin, Tata Batas Kawasan 
Konsesi dengan masyarakat tidak 
jelas sehingga terjadi konflik 
kepemilikan lahan antara 
masyarakat dan perusahaan. 
Masyarakat jauh sebelum PT SRL 
(blok IV) masuk, sudah melakukan 
kegiatan pertanian turun-
temurun.  

Menurut kepala Desa Pergam, 
pihak perusahaan tidak pernah 
melakukan sosialisasi terkait tata 
batas konsesi perusahaan SRL. 

 

Menurut Kepala Desa Titi Akar, 
Sukarto pihak perusahaan pernah 
mendirikan bangunan sekolah 
SMK untuk desa beberapa tahun 
yang lalu dan beliau tidak ingat 
kapan dibangun, tetapi setelah itu 
tidak pernah lagi ada bantuan dari 
pihak perusahaan kepada desa. 
Kepala Desa Hutan Panjang Amran 
mengatakan, terkait tanaman 
kehidupan, belum ada kawasan 
diserahkan oleh pihak perusahaan 
kepada masyarakat di Desa Hutan 
Panjang. 

 
Konflik lahan yang terjadi antara 
masyarakat Pergam dan 
perusahaan belum menemui 
solusinya, terutama dari pihak 
perusahaan. Serikat Tani Bersatu 
kelurahan Pergam jauh sebelum 
Perusahaan PT SRL beroperasi 
sudah melakukan kegiatan 
pertanian yang saat ini dianggap 
oleh pihak perusahaan 
menyerobot lahan konsesi 
perusahaan. 

Konflik yang terjadi disebabkan 
pihak perusahaan tidak pernah 
sosialisasi terhadap kawasan 
konsesi mereka. Ketika konflik 
sudah terjadi baru pihak 
perusahaan sibuk untuk 
memberikan tanaman kehidupan 
kepada masyarakat tetapi inisiatif 
itu ditolak oleh masyarakat 
Pergam karena perusahaan akan 
memberikan tanaman kehidupan 
dari lahan yang berkonflik 
tersebut, sementara menurut 
Zulkifli warga kelurahan Pergam 
lahan tersebut adalah milik 
masyarakat sehingga tidak 
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                                                                  sepantasnya lahan tersebut yang 
dijadikan tanaman kehidupan 
untuk masyarakat. 
 

 

 
 
 
PT  Ruas Utama 
Jaya 
 
 
 
 
 
SK IUPHHK-HT 
NOMOR: 
SK.18/MENHUT-
II/2007 Tanggal 5 
JANUARI 2007 
DENGAN LUAS ± 
44.330 HEKTAR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
S-PHPL 
Sertifikat 
Nomor: 
009.1/EQC-
PHPL/V/2013 
 
Auditor: 
PT Equality 
Indonesia 

  
 
 
 
1.1. Kepastian 
Kawasan 
Pemegang Izin/Hak 
Pengelolaan 
Nilai: BAIK 
CatA2 auditor: 
--Terdapat penggunaan 
kawasan di luar sektor 
kehutanan dan ada 
bukti upaya Auditee 
untuk   mendata   dan   
melaporkan   
penggunaan   kawasan   
di   luar   sektor 
kehutanan kepada 
Instansi terkait. 

-- Di areal kerja PT 
RUJ baik di Blok Barat 
maupun Blok Timur 
terdapat konflik batas 
dengan masyarakat 
sekitar/perseroan 
tetapi sudah ada 
upaya dari Auditee 
untuk menyelesaikan 
konflik batas tersebut 
-- Hingga dilakukan 
Kegiatan Penilikan II, 
tidak terdapat 
perubahan fungsi 
kawasan areal kerja 
Auditee. 

 
1.5. Persetujuan 
tanpa paksaan 
berdasarkan 
informasi yang 
lengkap 
--Kegiatan URKT 2014 
yang mempengaruhi 
kepentingan hak-hak 
masyarakat setempat 
belum disosialisasikan 
kepada masyarakat 
sekitar areal kerja 
namun sudah ada 
jadwal sosialisasinya. 
 
-- Tata batas sebagain 
besar sudah 

 
 
 
 
 
Pemantauan lapangan diadakan 
pada:  Februari – September 2014 
 
Terjadi perambahan dan 
penggunaan fungsi lahan yang 
menunjukkan kecenderungan 
perubahan fungsi lahan oleh pihak 
eksternal. Tim investigasi 
mengestimasi luas perambahan di 
dalam konsesi mencapai 8.565  
hektar. Dan 4.240  ha  dari dua 
blok PT. RUJ di bagian Dumai dan 
Rokan Hilir merupakan kawasan 
yang sudah dialihfungsikan 
menjadi perkebunan kelapa sawit. 
Selain itu ada juga 245 hektar 
kebun karet. 
Kronologis hilangnya tutupan 

hutan alam dari 2008 hingga 2014, 

di dalam konsesi PT Ruas Utama 

Jaya, dimana hanya 4.843 hektar 

hutan alam tersisa diperkirakan, 

jauh dibandingkan 17.668 hektar 

pada 2008-2009, berdasarkan 

survey tim EoF dan analisa citra 

satelit Juni 2014.  
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dilaksanakan namun 
bukti administrasi 
yang menunjukan 
bahwa kegiatan telah 
dilaksanakan berupa 
BA Tata Batas dan 
laporan belum 
tersedia. 
-- 
 
 

3, Ekologi 
3.1. Keberadaan, 
kemantapan dan 
kondisi kawasan 
dilindungi pada 
setiap tipe hutan 
 
 
3.2. Perlindungan 
dan pengamanan 
hutan 
 
 
 
 
 
 
 
4.4. Keberadaan 
mekanisme 
resolusi konflik 
yang handal 
 
                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tim investigasi mengestimasi luas 
perambahan di dalam konsesi 
mencapai 8.565  hektar. Dan 
4.240  ha  dari dua blok PT. RUJ di 
bagian Dumai dan Rokan Hilir 
merupakan kawasan yang sudah 
dialihfungsikan menjadi 
perkebunan kelapa sawit. Selain 
itu ada juga 245 hektar kebun 
karet. 
Penggunaan lahan di dalam 
konsesi HTI PT RUJ juga dilakukan 
untuk permukiman seperti 
temuan tim investigasi di lokasi. 
Kebakaran hutan dan lahan di 
dalam konsesi juga menunjukkan 
rendahnya kemantapan dan 
kondisi kawasan dilindungi. 
 
Maraknya perambahan di dalam 
unit management, 
mempertanyakan eksistensi dan 
langkah resolusi konflik oleh 
perusahaan. 
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Rekomendasi terkait hasil sertifikat dan pemantauan 
lapangan: 
 
1. Mendesak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan untuk melakukan pengecekan terhadap hasil laporan pemantauan 
kinerja SVLK ini dan menugaskan pihak terkait untuk memberikan tindakan 
yang sepatutnya bagi lembaga audit jika terbukti melanggar dan memberikan 
penilaian yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. 
 
2. Mendesak Pemerintah agar meningkatkan standard dan kriteria yang tinggi 
terhadap pelaksanaan SVLK, sehingga nilai SEDANG tidak bisa diterapkan lagi 
karena menunjukkan nilai medioker bisa membantu unit manajemen untuk 
memperoleh sertifikat. 
 
3. Menindaklanjuti informasi dari temuan investigasi dan analisa oleh lembaga 
monitoring independen ini sesuai dengan kewenangan Pemerintah miliki, 
termasuk meninjau lagi izin-izin dimana UM gagal melakukan pengamanan 
kawasan hutan, dan memberikan sanksi seperti diatur dalam undang-undang 
dan peraturan terkait. 
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LAPORAN INVESTIGASI  
Investigasi illegal logging di konsesi PT. Triomas FDI: 
Menyusuri kayu illegal mengalir dari Serapung ke Tanjung Balai 
Karimun 
 

 
 

Hasil investigasi menunjukkan telah terjadi penggunaan lahan untuk kegiatan terlarang di dalam 

konsesi PT Triomas Forestry Development Indonesia, kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. 

Serangkaian investigasi yang dilakukan oleh tim investigator dalam kurun Maret-April 2014 

menunjukkan kegiatan illegal logging (pembalakan liar) berjalan dengan sistematis dan diorganisir 

secara rapih. Tiga kelompok besar diduga terlibat dalam praktek illegal logging ini yang bermuara 

pada pengantaran kayu olahan menuju dua gudang di Tanjung Balai Karimun, dengan sebelumnya 

singgah di Sawang, pulau Tanjung Batu, keduanya di Provinsi Kepulauan Riau.  

Temuan tim di lapangan menegaskan, setelah pohon kayu ditebang, dipotong dan dibelah, kayu 

yang sudah selesai diolah ditarik dengan menggunakan tali menuju tepi sungai terdekat. Hasil 

investigasi tim dengan para pengolah kayu yang ditemui tim di lapangan, menunjukkan biasanya 

kayu-kayu yang ditebangi dan diolah dari konsesi PT Triomas FDI  tersebut diangkut menuju Desa 

Sawang, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun (N 0°44'2.59"  E103°22'28.08" ) dan ditampung 

oleh dua toke berpengaruh, A1 dan A2, yang memiliki gudang sementara.  

Dan kayu-kayu dari konsesi PT Triomas FDI sebagian lagi dibawa menuju Tanjung Balai Karimun di 

pulau Tanjung Balai, dan dua gudang akhir masih dimiliki masing-masing oleh A1 dan A2. Dari 
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observasi lapangan, kedua gudang yang berada di Tanjung Balai tersebut ukurannya jauh lebih besar 

dari gudang yang ada di Sawang yang bersifat sementara ini. 

 

Peta 1 -- Peta lokasi tebangan kayu illegal di tiga titik dalam konsesi PT Triomas FDI yang 
pengangkutannya melalui kanal dan pergerakannya hingga menuju Sawang, Kecamatan Kundur, 
Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Peta dan foto WWF-Indonesia. Keterangan  lokasi 
ada di dalam gambar.  

Kelompok 1 pembalak liar dengan cukong A2, Kelompok 2 dan Kelompok 3 memiliki cukong A1. 

Kedua nama ini memiliki gudang dan industri di Tanjung Balai Karimun, dan ada tokoh sentral yang 

harus dilacak jika ingin mengungkap praktek illegal ini. 
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Kayu hasil tebangan di konsesi PT Triomas FDI tampak sudah diolah dan siap dikirim oleh pelaku pembalakan liar. Lokasi 
koordinat N 0°35'40.83"  E 102°56'42.88" / WWF-Indonesia, 7 Maret 2014. 
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Peta 2. Titik-titik pergerakan kayu dimulai di lokasi penebangan di konsesi PT Triomas, hingga 

dibawa menuju Sawang dan akhirnya di pulau Karimun, tepatnya di Tanjung Balai Karimun, 

melintasi kanal dan perairan laut, di dua provinsi.  
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Industri sawn mill di Sawang menampung kayu dari PT Triomas FDI  

Temuan tim di Tanjung Batu ada dua industri sawn mill yang menampung kayu hasil olahan dari 

kawasan hutan PT. Triomas FDI di Semenanjung Kampar yang yaitu sawn mill A1 dan sawn mill A2, 

sawn mill A1 berada pada koordinat N0°45'11.62"  E103°21'28.90" dan sawn mill A2 pada koordinat 

N0°45'9.20" E103°21'22.97". Berdasarkan informasi yang diperoleh tim dari Pak A2, kayu yang sudah 

sampai ke gudang  tersebut dioleh  lagi menjadi lat-lat kecil ( stik )  ukuran 2x2 cm, 2x3 cm, 3x3 cm 

dan 3x4 cm, dengan panjang 8 kaki.  

 
Peta 3. Peta menunjukkan pergerakan kayu di Sawang, tepatnya menuju sawn mill (industri kecil 
pengolahan kayu)  (lihat titik 2), sebelum menuju lokasi selanjutnya serta foto industri pengolahan 
kayu dan truk yang mengangkut produk olahan. Diduga kayu dibawa dari lokasi tebangan konsesi 
PT Triomas FDI. Foto WWF-Indonesia 
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Peta 4. Menunjukkan dua lokasi gudang akhir produk kayu dibawa dan diedarkan berlokasi di Tanjung Balai 

Karimun dan peta alur pergerakan dan lokasi dua gudang tersebut.  Foto:  WWF-Indonesia 

 
Pantauan tim di lapangan, antara gudang kayu dikelola A1 dan A2 yang berada di Sawang, Tanjung 

Batu memiliki kesamaan jenis dan ukuran kayu dengan gudang yang berada di Tanjung Balai 

Karimun.  

Ada informasi dari lapangan yang perlu verifikasi lebih lanjut, menyebutkan diduga produk kayu ini 

berlayar menuju SIngapura dan Malaysia. Bagaimanapun, apakah perdagangan illegal kayu hasil 

pembalakan liar ini mencapai negara jiran, adalah pertanyaan yang perlu penelusuran baru lagi. 
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Investigasi penggunaan lahan untuk peruntukan lain marak  

di konsesi HTI PT Suntara Gaja Pati di Provinsi Riau 

 

 
 

Tim WWF-Indonesia dan JPIK Simpul Riau melakukan investigasi penggunaan lahan di dalam 

konsesi PT Suntara Gaja Pati (SGP), pemasok bahan baku produksi pulp dan kertas afiliasi 

Asia Pulp & Paper (APP/Sinar Mas Group) pada kurun April – Mei 2014. Dari 408 titik hasil 

observasi yang dilakukan tim investigasi WWF-Indonesia terhadap praktek perambahan dan 

penggunaan lahan di konsesi PT SGP, maka estimasi luas perambahan adalah 10.537 hektar 

(berdasarkan perkiraan secara visual dan wawancara dari hasil  titik koordinat GIS).   

 

Perkebunan kelapa sawit merupakan tipe penggunaan lahan yang banyak dilakukan oleh 

masyarakat lokal dan pendatang. Para perambah pendatang membeli lahan dari  

masyarakat lokal dan tokoh adat setempat dan mereka dominan di dalam konsesi. Para 

perambah pendatang umumnya membeli lahan dari pemuka masyarakat lokal atau oknum 

staf pemerintah desa, dan secara umum memiliki lebih dari 2 ha dan hingga 25 ha per KK.  

 

Tim telah melakukan investigasi deforestasi “perambahan” di kawasan PT.SGP (PT.Suntara 

Gaja Pati) dalam  dua periode,  24 -  30 April 2014 serta 15 - 22 Mei 2014.  

 

 

Identifikasi penggunaan lahan di konsesi PT SGP sudah dilakukan dan kronologis 

deforestasi di pemasok kayu pulp ini menunjukkan makin berkurangnya tutupan hutan alam 

dari tahun ke tahun, seperti catatan di bawah ini: 
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 Tim telah melakukan investigasi perambahan dimana diperkirakan luas perambahan 

yang terjadi di dalam konsesi PT SGP mencapai 10.537 hektar berdasarkan perkiraan 

secara visual dan berdasarkan wawancara.  

 Tahun 2014 laju kehilangan hutan alam kembali meningkat dimana hutan alam yang 

tersisa tinggal 4.977 ha dan untuk industri 6.891 ha dan yang sudah terbuka 

mencapai 22.930 ha. (lihat peta 1)  

 Dari total luasan kawasan 10.537 dan 408 titik GPS dari 2 priode survey yang 

dikumpulkan tim di lapangan, ditemukan 664 ha kawasan yang masih berbentuk 

sosok. Tanaman lain yang dimaksud, yaitu tanaman selain kelapa sawit dan karet. 

Dari total luasan kawasan 10.537 dan 408 titik GPS dari 2 periode survey yang 

dikumpulkan tim di lapangan terdapat 3.770 ha jenis tanaman yang bukan kelapa 

sawit dan karet.  

 Dari total luasan kawasan 10.537 dan 408 titik GPS dari 2 periode survey yang 

dikumpulkan tim di lapangan, ditemukan 108 ha lahan yang baru dibuka atau dengan 

kata lain siap tanam. Tim menemukan 664 ha kawasan yang masih berbentuk sosok 

dan tim hanya menjumpai 5 ha hutan alam. Tim juga mencatat  458 ha kawasan PT 

SGP yang terbakar. Tim di lapangan menemukan 88 unit tempat tinggal, di antaranya 

5 unit permanen, 81 unit non permanen, dan 2 unit pondok. 
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Peta 5. Sejarah tutupan hutan dan hilangnya hutan untuk penggunaan lain di konsesi PT Suntara Gaja Pati yang 

memiliki luas izin 34.792 hektar namun memiliki perkebunan tanaman industri seluas 6.891 hektar pada 2014, hutan 

alam 4.977 hektar dan area bukan hutan alam maupun tanaman industry seluas 22.930 yang dijadikan penggunaan 

lain. Sumber: Sumatra Landcover 2008-2009, 2011, 2012 by WWF Indonesia, Landsat 8 Juni 2014 dan Kemenhut 2011. 

 

Dari aspek sertifikasi unit manajemen, pada tanggal 06-07-2012  PT. TÜV Rheinland Indonesia dan diketahui 

oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional) mengeluarkan sertifikat Veerifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang 
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mendapatkan nilai BAIK  atau LULUS kepada PT. SGP dengan no regestrasi 824 303 120008 yang berlaku 

sampai tanggal 05-07-2015. (http://www.dephut.go.id/uploads/apl/4c._PT_._Suntara_Gajapati_TUV_.pdf 

 

 

Peta 6. Pemanfaatan lahan di konsesi  PT Suntara Gaja Pati yang mayoritas digunakan untuk kebun sawit, 

seperti ditunjukkan oleh titik-titik kuning yang memanjang di dalam peta konsesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dephut.go.id/uploads/apl/4c._PT_._Suntara_Gajapati_TUV_.pdf
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Investigasi Maraknya penggunaan lahan di konsesi PT Sumatera Riang Lestari 

blok IV Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis dan blok III Kubu, Rokan Hilir 

 
Ekskavator sedang membuka lahan yang baru ditebangi di dalam konsesi PT SRL blok IV Pulau Rupat. Lokasi titik 

koordinat  N1°48'23.74" E101°37'50.18".  Foto   diambil pada tanggal, 17  Juli 2014 WWF Indonesia Riau Program. 

 
Tim WWF-Indonesia dan JPIK Simpul Riau telah melakukan investigasi lapangan terkait kegiatan deforestasi di 

dalam konsesi PT SRL blok IV di Pulau Rupat periode 14 - 23 Juli 2014. Tidak adanya pengelolaan unit 

manajemen oleh PT. SRL telah mendorong maraknya penggunaan lahan dengan dimulai kegiatan deforestasi 

dalam hal ini perambahan untuk ekspansi kebun kelapa sawit.  Dari total luas konsesi PT. SRL blok IV seluas 

38.224 ha, maka 2% berupa tanaman kelapa sawit diperkirakan luasnya mencapai 852 ha. Sedangkan 1 % 

lahan yang baru saja ditebang habis dan kemungkinan besar akan ditanami dengan kelapa sawit mencapai luas 

380 hektar.  

 

 

Adapun temuan dan data statistik terkait investigasi penggunaan lahan di konsesi PT SRL blok IV adalah: 

1. Tim pemantau telah melakukan investigasi perambahan di beberapa titik survey, diperkirakan luas 

perambahan yang tercakup pada periode 14 -  23 Juli 2014 mencapai 1.979 hektar. Hasil ini hanya 

perkiraan secara visual dan berdasarkan wawancara.  

2. Hasil analisis dari citra Landsat dari tahun 2008 hingga 2009 tutupan hutan alam pada kawasan 

konsesi PT.SRL Blok Rupat mencapai 38.068,64 ha dan bukaan lahan 492.48 ha 

3. Pada tahun 2011 tutupan hutan alam berkurang hingga 24.568,44 ha. Sementara areal tanaman 

industri seluas 2.976,92 ha dan bukaan lahan mencapai 11.015.76 ha.  

4. Pada tahun 2012 hutan alam yang tersisa mencapai 17.529,61 ha. Areal tanaman industri 1.018,13 ha 

dan bukaan lahan 10.850,21 ha.  

5. Dan pada tahun 2014 laju kehilangan hutan alam kembali meningkat mencapai 14.883,48 ha 

sedangkan areal untuk tanaman industri seluas 15.891,66 ha dan bukaan lahan mencapai 7.793.07 ha. 
6. Luas perambahan 1.979 ha dari perkiraan secara visual dan berdasarkan wawancara dari hasil 

pencatatan 115 titik GPS pada survey yang dilakukan tim WWF pada periode 14 -- 23 Juli 2014.  
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7. Dari total luas konsesi PT.Sumatra Riang Lestari blok IV 38.224 ha, 2% nya sudah berupa tanaman 

kelapa sawit, yakni diperkirakan luasnya mencapai 852 ha dan yang baru saja ditebang habis dan 

kemungkinan besar akan ditanami dengan kelapa sawit mencapai luas 380 hektar (1%). Semak 

belukar baik akan ditanami atau ditinggalkan setelah tebang habis mencapai luas 747  hektar atau 

sekitar 1 % dan tim juga menemukan hutan alam yang sebagian sudah terbakar sekitar 280 ha atau 

1% dari total luas kawasan konsesi PT.SRL. 

8. Tipe perambahan oleh masyarakat lokal umumnya bermotifkan kebun kelapa sawit. 

 

 

 Peta 7--  Pemanfaatan lahan berdasarkan kategori di dalam konsesi PT SRL blok IV Pulau Rupat melalui hasil 

investigasi dan dipadukan dengan citra satelit Landsat 8 pada Maret 2014. 
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Identifikasi pengguna lahan di kawasan konsesi  PT. Sumatra Riang Lestari  

--Blok Kubu 

 
Tanaman sawit yang terbakar yang berada dikawasan PT Sumatera Riang Lestari, pada titik koordinat N1°57'1.14" 
E100°39'27.83". Gambar diambil pada tanggal 22 Juni 2014 WWF Indonesia Riau Program 

 
Tim investigator telah melakukan pemantauan deforestasi “perambahan” di konsesi 

PT.Sumatera Riang Lestari blok Kubu periode 17 s.d 27 Juni 2014 dan menyimpulkan tidak 

adanya pengelolaan kawasan hutan oleh PT.SRL blok Kubu telah mendorong maraknya dan 

meningkatnya deforestasi hutan terutama oleh perambahan untuk ekspansi kebun kelapa 

sawit. Dalam kegiatan ini, tim telah melakukan investigasi perambahan, diperkirakan luas 

perambahan mencapai 11.878 hektar. Hasil ini hanya perkiraan secara visual dan 

berdasarkan wawancara.  

 

Beberapa catatan dan temuan menarik dari sejarah hilangnya hutan alam di konsesi PT SRL 

blok Kubu dari temuan investigasi ini sebagai berikut: 

 Hasil analisis dari citra Landsat dari 2008 hingga Juni 2009 kehilangan tutupan hutan 

alam pada kawasan PT SRL mencapai 10.842 hektar.  

 Pada rentang tahun 2010, laju deforestasi sangat melambat, tetapi laju kehilangan 

hutan alam tiba-tiba sangat meningkat pada tahun 2011 mencapai 11.363 hektar. 

 Kemudian tahun 2012 kembali melambat hanya mencapai 11.831 hektar,  

 Namun tahun 2014 laju kehilangan hutan alam kembali meningkat mencapai 11.835 

hektar. 

 

Adapun penggunaan lahan dari deforestasi di konsesi PT SRL Blok Kubu sebagai berikut: 
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 Dari hasil pengambilan atau pencatatan 326 titik GPS, luas perambahan diperkirakan 

mencapai 11.878 hektar dari pemantauan secara visual dan berdasarkan wawancara. 

 Adapun 248 titik GPS atau 71 % berupa kelapa sawit yang diperkirakan luasnya 

mencapai 8.354 ha. 

 Sedangkan 24,3%  (10) titik lahan yang baru saja ditebang habis dan kemungkinan 

besar akan ditanami dengan kelapa sawit mencapai luas 207 hektar.  

 Dan 2 % (68) titik merupakan semak belukar baik akan ditanami atau ditinggalkan 

setelah tebang habis mencapai luas 3.285 hektar. 
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Peta 8. Kelompok penggunaan lahan untuk tiga klasifikasi, sawit, siap tanam dan sosok belukar menunjukkan maraknya  

perambahan di konsesi PT.Sumatera Riang Lestari blok Kubu, berdasarkan analisis citra Landsat Mei  2014 
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Investigasi di konsesi PT Ruas Utama Jaya, pemasok APP/Sinar Mas Group, 

menjadi lahan perambahan dan pembakaran 

  
Hasil temuan tim investigator pada investigasi September 2014 menunjukkan maraknya 

perambahan dan penggunaan lahan secara terlarang di dalam konsesi pemasok kayu pulp 

grup Asia Pulp & Paper (APP/Sinar Mas Group), PT Ruas Utama Jaya, di blok hutan Senepis, 

di kabupaten Rokan Hilir dan kota Dumai.  

Diperkirakan luas perambahan di dalam konsesi mencapai 8.565 hektar (berdasarkan 

wawancara lapangan dan observasi visual). Data yang dikumpulkan tim menunjukan  4.240  

hektar dari dua blok PT. RUJ di bagian Dumai dan Rokan Hilir merupakan kawasan yang 

sudah dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit, yang terbagi dalam dua kategori: 

sudah menghasilkan dan belum menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS). 

Selain itu ditemukan 245 hektar lahan di konsesi yang sudah berubah menjadi perkebunan 

karet, terletak di blok Rokan Hilir yang belum menghasilkan produk getah karet.   

Sementara analisa tim investigator dari pengumpulan titik GPS dan observasi lapangan juga 

mendapatkan data adanya 1.000  hektar tanaman akasia di konsesi yang memang menjadi 

komoditas yang diizinkan pemerintah untuk ditanami.  

Tim investigasi telah melakukan pemantauan deforestasi perambahan di kawasan PT.RUJ 

(PT. Ruas Utama Jaya) pada dua wilayah konsesi ini, yakni di kota Dumai dan Rohil, dari 17 

Februari 2014 sampai  22 September 2014. 

 

Sejumlah data menarik terkait dengan penggunaan lahan konsesi PT RUJ oleh pihak luar 

sbb: 
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1. Luas perambahan 8.565  hektar dari perkiraan secara visual dan berdasarkan 

wawancara serta hasil pengambilan atau pencatatan 77  titik foto GPS.  

2. Tipe perambahan oleh masyarakat lokal dan pendatang umumnya untuk bertanam 

kebun kelapa sawit. 

3. Tipe perambahan pendatang yang membeli lahan dari  masyarakat lokal dan tokoh 

adat setempat.   

4. Kelompok pendatang merupakan perambah yang dominan di dalam kawasan PT.RUJ 

(PT.Ruas Utama Jaya ) blok Dumai 

5. Masyarakat tempatan  merupakan perambah yang dominan di dalam kawasan PT.RUJ 

(PT.Ruas Utama Jaya ) blok Rohil. 

  

PT RUJ merupakan salah satu dari 14 perusahaan HTI yang didakwa kepolisian daerah Riau 

pada 2007-2008 sebagai perusak lingkungan, namun kasus mereka diputuskan selesai 

setelah kepolisian mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) pada 

Desember 2008. Dalam catatan EoF, perusahaan penyuplai kayu ke pabrik PT Indah Kiat 

Pulp and Paper (IKPP) milik Asia Pulp and Paper (APP) ini pernah berkonflik dengan 

masyarakat sekitar dimana warga dituduh menduduki lahan perusahaan. Pada tahun 2011 

warga Kepenghuluan (Desa) Jumrah melakukan aksi protes di areal konsesi PT.RUJ karena 

sengketa lahan kepemilikan. Pada 2013 PT RUJ dijadikan tersangka oleh pihak penegak 

hukum karena diduga bertanggungjawab dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di 

konsesi, dan saat ini kasusnya masih dalam proses. PT RUJ menjadi salah satu dari 17 

perusahaan kehutanan dan perkebunan yang gagal dalam audit kepatuhan dalam mencegah 

dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh enam lembaga pemerintah 

terkait tahun 2014. 
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 Peta 9 – Peta menunjukkan wilayah yang ditanami kelapa sawit di dalam konsesi PT RUJ dalam dua blok 

(titik 1 dan 2, warna kuning) dan ditegaskan dalam dua foto di bagian bawah gambar. 

Hasil temuan tim investigator sampai 22 September 2014, luas perambahan di dalam konsesi 

ini untuk kebun sawit mencapai 8.565  hektar. Hasil ini hanya perkiraan secara visual dan 

berdasarkan wawancara. Tim investigasi menyimpan catatan tipe tutupan lahan yang 

mereka temui sepanjang perjalanan.  Luas ini dengan diperkirakan hasil pengambilan atau 

survey dari 77 titik foto GPS di dua blok kawasan, data yang dikumpulkan tim menunjukan  

4.240  ha  dari PT. RUJ blok Dumai dan Rokan Hilir  merupakan kawasan yang sudah 

dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Ada dua pengelompokkan perkebunan 

kelapa sawit tersebut: Tanaman Menghasilkan (TM) yaitu kebun kelapa sawit yang berumur 

4 tahun ke atas, dan Tanaman yang Belum Menghasilkan (TBM) yaitu kebun kelapa sawit 

yang berumur 4 tahun ke bawah. Temuan juga menyatakan sekitar 740 ha sawit yang belum 

menghasilkan dari dua blok tersebut  dan 3.500  ha sawit yang produktif dari dua blok 

konsesi dengan  total luas sawit 4.240  ha. 
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 Peta 10 – Penggunaan lahan di dalam konsesi HTI PT RUJ juga diarahkan untuk 

permukiman seperti tampak di lokasi peta (1 dan 2) dan foto-foto di bawah peta. 

 

 

SEKIAN 

 

  


