
 
 

Pemasok APP/SMG di blok Senepis, Riau, melanggar komitmen perlindungan 

gambut dan kelestarian 
 
PT Ruas Utama Jaya dan PT Suntara Gaja Pati diduga menebangi hutan regenerasi muda (hutan permudaan 

alam), melakukan perluasan HTI bermasalah, menggali kanal gambut yang menunjukkan komitmen 
konservasi APP hanya di bibir saja 

 Laporan hasil kunjungan Eyes on the Forest bersama media 
 

Februari 2021 
 

Eyes on the Forest (EoF) merupakan koalisi LSM di Riau, Sumatera, terdiri dari: WALHI Riau, Jikalahari “Jaringan Kerja Penyelamat 

Hutan Riau” dan WWF-Indonesia 

EoF juga membentuk jaringan kelompok anggota di Sumatera (KKI Warsi) dan Kalimantan : Environmental Law Clinic, Lembaga 

Gemawan, JARI Indonesia Borneo Barat, Kontak Rakyat Borneo, POINT, Swandiri Institute, Yayasan Titian, Green of Borneo dan 
WWF-Indonesia Program Kalimantan 

EoF memonitor deforestasi dan status dari hutan alam yang tersisa di Sumatra dan Kalimantan dan mendiseminasi informasi secara 

luas.   Untuk informasi lebih lanjut tentang Eyes on the Forest, sila kunjungi Website EoF: http://www.eyesontheforest.or.id                                          
 Peta interaktif EoF: http://maps.eyesontheforest.or.id

http://www.eyesontheforest.or.id/


 
 

Gambar sampul:  Satu unit excavator di konsesi PT Ruas Utama Jaya, ditemukan sedang tidak bekerja. Indikasi kuat 

ekscavator terus berlanjut menebangi hutan alam. Foto diambil pada koordinat 1°51'43.65"N 101°16'24.38"E tanggal 16 
September 2020. ©Eyes on the Forest. 
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PENDAHULUAN  

Seperti diketahui bahwa PT Asia Pulp & Paper milik Sinar Mas Grup (SMG/APP) menerbitkan 

“Kebijakan Konsevasi Hutan/FCP) pada 5 Februari 2013 dengan mengumumkan “penghentian 

penebangan hutan alam di seluruh rantai pasokannya di Indonesia”. Kebijakan tersebut menyebutkan:  

 “APP dan seluruh pemasok hanya akan mengembangkan area yang bukan merupakan lahan 

hutan, sesuai dengan hasil identifikasi dalam penilaian High Conservation Value (HCV, Nilai 

Konservasi Tinggi) dan High Carbon Stock (HCS, Stok Karbon Tinggi) secara independent”; dan 

 “tidak akan ada aktifitas pembangunan kanal atau infrastruktur di area konsesi lahan gambut 

yang belum ada pembangunan HTI, hingga proses penilaian HCVF telah selesai dilakukan yang 

sudah melalui rekomendasi dari ahli lahan gambut.” i 

Pada awal September 2020, Jikalahari member Eyes on the Forest (EoF) di Riau melakukan investigasi 

dan menemukan adanya indikasi deforestasi yang dilakukan oleh dua pemasok SMG/APP, PT Ruas 

Utama Jaya (RUJ), dan PT Suntara Gajapati (SGP).  

Kedua perusahaan ini diumumkan SMG/APP sebagai pemasok “independen”, padahal PT Ruas Utama 

Jaya ditemukan terkait dekat dengan grup ituii. Kedua  perusahaan berlomba menebangi hutan 

regenerasi muda (hutan permudaan alam)  dan memperluas penanaman akasia di lahan gambut untuk 

dibawa ke pabrik-pabrik pulp APP. Bagaimanapun, kedua konsesi ini beroperasi pada ekosistem yang 

rapuh, yakni berada pada kawasan gambut dalam dan merupakan habitat harimau sumatera dan 

pernah digadang-gadang menjadi kawasan konservasi harimau sumatera-Senepis. 

EoF di dalam analisis laporan ini tidak menantang apakah APP berkemungkinan bersama pemasoknya  

dibolehkan menebangi hutan regenerasi muda (hutan permudaan alam) yang bukan berkriteria  

Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS), namun EoF meyakini Komitmen 

Forest Conservation Policy (FCP, Kebijakan Konservasi Hutan) tidak akan mengizinkan penebangan 

regenerasi muda (hutan permudaan alam) maupun lahan gambut, jika mereka kukuh dengan 

komitmen ini.  

Apakah APP/SMG bersikukuh menegakkan aturan penilaian NKT/SKT untuk konsesi-konsesi PT RUJ 

dan PT SGP? Meski APP/SMG telah melakukan penilaian NKT-SKT untuk PT RUJ dan PT SGP, tim EoF 

hingga saat ini tidak menemukan laporan penelaahan sejawat oleh tim panel HCSA ataupun HCVRN 

(peer-review report) atas penilaian NKT-SKT PT RUJ dan PT SGP. EoF mengindikasikan penilaian NKT-

SKT yang dilakukan oleh APP untuk PT RUJ dan SGP masih bersifat lemah.  

Berdasarkan informasi hasil pengamatan Jikalahari, kemudian tim Eyes on the Forest melakukan 

kunjungan lapangan (field visit) bersama sejumlah media (Tempo, Mongabay, Green Line Radio dan 

Bertuahpos) ke lokasi tersebut untuk meninjau lebih dekat kondisi aktual yang terjadi di kedua konsesi.   

Kunjungan lapangan bersama media dilakukan pada 16 dan 17 September 2020 di masa-masa negeri 

dan dunia dilanda pandemi Corona virus disease 2019 (Covid-19), ketika rusaknya lingkungan dan 

deforestasi memicu maraknya penyakit zoonosis yang memicu pandemi.  Hasil kunjungan bersama 

media salah satunya terangkum dalam laporan singkat ini dengan mengaitkan analisa penginderaan 

jarak jauh dan temuan di lapangan.  
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TEMUAN INVESTIGASI 

Observasi pada September 2020 mengidentifikasi dugaan pelanggaran berikut terhadap FCP APP oleh 

dua pemasok tersebut:    

1. Penebangan hutan regenerasi muda (hutan permudaan alam) dan pengembangan HTI pada lahan 

gambut sebagai pelanggaran FCP APP.  

2. Penebangan hutan regenerasi muda (hutan permudaan alam) dan pengembangan perkebunan di 

Ekosistem Gambut yang diindikasikan untuk Fungsi Lindung.  

3. Pengembangan kanal drainase gambut baru 

4. Indikasi Pengembangan tanaman di Kawasan-kawasan potensi Nilai Konservasi Tinggi/High 

Conservation Value (HCV) dan  Stok Karbon Tinggi/High Carbon Stock (HCS). 

1. Penebangan hutan regenerasi muda (hutan permudaan alam) dan pengembangan tanaman HTI 

di lahan gambut sebagai pelanggaran FCP APP 

Pengamatan tim EoF dan media di lapangan pada tanggal 16 September 2020, mendapati PT Ruas 

Utama Jaya pemasok SMG/APP menebangi hutan regenerasi muda (hutan permudaan alam) lebih 

kurang 149 hektar dan sekitar 31 hektar di konsesi PT SGP di blok Senepis. Kedua pemasok ini 

seharusnya menerapkan “moratorium” yang digagas oleh SMG/APP. Pembukaan areal di lokasi ini 

diperkirakan dilakukan pada Agustus 2020. 

Tim juga menemukan beberapa peti bibit akasia di lokasi areal bukaan, hal ini menunjukan areal 

penebangan ini sengaja akan diperuntukan pengembangan areal akasia. Temuan lain adalah 2 unit 

excavator di areal konsesi PT RUJ (gambar 2). Indikasi kuat yang menunjukkan bahwa PT RUJ 

melakukan penebangan hutan regenerasi muda (hutan permudaan alam) adalah ditemukan 1 lokasi 

tempat penumpukan kayu alam (gambar 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Penebangan hutan regenerasi muda (hutan permudaan alam) dan pengembangan HTI di konsesi PT RUJ di 

kawasan gambut blok Senepis.  Pohon yang tidak ditebang dalam foto ini diduga merupakan pohon tempat berteduh para 

pekerja. Foto diambil pada titik koordinat 1°50'56.72"N 101°16'41.98" "E tanggal 16 September 2020 ©Eyes on the Forest. 
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Gambar 2. Satu unit excavator di konsesi PT RUJ bersiap, mengindikasikan ia akan terus menebangi hutan regenerasi muda 
(hutan permudaan alam). Foto diambil pada koordinat 1°51'43.65"N 101°16'24.38"E tanggal 16 September 2020. ©Eyes on 
the Forest. 
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Gambar 3. Pohon-pohon hutan alam ditebangi di konsesi PT RUJ. Foto diambil pada koordinat 1°51'42"N 101°16'24"E tanggal 

16 September 2020 ©Eyes on the Forest. 

 

Citra Sentinel SWIR Juli 2020 menunjukkan hutan regenerasi muda (hutan permudaan alam) (tekstur 

kasar, warnanya tidak seragam dan tidak ditemukan kanal) di area-area yang ditebangi oleh PT RUJ 

dan PT SGP pada 26 Agustus 2020. Kanal-kanal gambut dibangun di Kawasan terbuka, artinya ia 

dialirkan untuk mengembangkan tanaman akasia. Hasil analisis tutupan lahan di area ini menunjukkan 

klasifikasi tutupan hutan alam. Berdasarkan analisis citra Sentinel SWIR, EoF menyimpulkan bahwa PT 

RUJ dan PT SGP menebangi  149 hektar dan  31 hektar hutan permudaan alam hingga 26 Agustus 

2020.     

 
Peta 1. Citra Sentinel SWIR 2 Juli 2020 dan 26 Agustus 2020 menunjukkan deforestasi di konsesi-konsesi PT RUJ dan PT SGP. 

Kawasan hutan regenerasi muda (hutan permudaan alam) (tekstur kasar, warna tidak seragam, dan tak ada kanal gambut di 

dalam daera berarsir pada citra 2 Juli 2020) ditebangi dan citra 26 Agustus menunjukkan tanah terbuka berwarna merah 

muda dan kanal gambut berwarna ungu. Angka-angka 1-4 pada peta mengindikasikan lokasi-lokasi Gambar 1-4.   

Kedalaman gambut pada areal penebangan dan dimana kanal gambut dibuka (Gambar 4) in kedua 

konsesi berkedalaman lebih dari 4 meter. Jadi operasi-operasi mereka bisa dianggap melanggar 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem 

Gambut (perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014)1.  Pasal 9 menyatakan  

 “(3) Menteri wajib menetapkan fungsi lindung ekosistem gambut paling sedikit 30% (tiga 

puluh per seratus) dan seluruh luas kesatuan hidrologis gambut yang letaknya dimulai dari 1 

(satu) atau lebih puncak kubah gambut.” 

 (4) ”Dalam hal di luar 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh luas kesatuan hidrologis 

gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat:  

a. Gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih;  

                                                           
1 Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 57 of 2016 concerning Protection and Management 
of Ecosystem of Peat lands. http://faolex.fao.org/docs/pdf/ins174375.pdf   

http://faolex.fao.org/docs/pdf/ins174375.pdf
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b. Plasma nutfah spesifik dan/atau endemik;  

c. Spesies yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan/atau  

d. Ekosistem gambut yang berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam rencana 

tata ruang wilayah, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi,  Menteri harus 

menetapkan sebagai fungsi lindung ekosistem gambut. “ 

 
Gambar 4. Penggalian kanal gambut di konsesi PT RUJ, di lahan gambut berkedalaman lebih dari 4 meter. Foto diambil pada 
koordinat 1°51'11.97"N 101°16'36.36"E tanggal 16 September 2020 ©Eyes on the Forest 
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2. Penebangan hutan regenerasi muda (hutan permudaan alam) dan pengembangan tanaman HTI 

pada indikatif Fungsi Lindung Ekosistem Gambut 

Tinjauan lapangan tim EoF dan media di konsesi PT SGP pada tanggal 17 September 2020, menemukan 

penebangan hutan regenerasi muda (hutan permudaan alam) mencapai 308 hektar. Bagaimanapun, 

luas penebangan hutan regenerasi muda (hutan permudaan alam) dan pengembangan akasia baru di 

konsesi PT SGP lebih luas dari temuan team EoF. Observasi citra  SWIR 26 Agustus 2020, bahwa bukaan 

areal di konsesi di PT SGP mencapai 1.779 hektar. Citra Sentinel SWIR 13 April 2020, menunjukkan 

penebangan hutan regenerasi muda (hutan permudaan alam) di konsesi PT SGP telah dilakukan 

sebelum April 2020, namun lebih luas dilakukan pada rentang waktu April-Agustus 2020.  

Analisis tutupan lahan 2020 oleh WWF Indonesia menunjukkan areal ini merupakan bagian perluasan 

pengembangan HTI di konsesi PT SGP. Hal ini ditunjukkan bahwa pada sebagian areal bukaan 

merupakan kelas klasifikasi tutupan hutan alam dan tidak teridentifikasi sebagai kelas atau klasifikasi 

tanaman akasia.  

Tumpangsusun peta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional, 
areal keseluruhan penebangan hutan regenerasi muda berada pada areal indikatif Fungsi Lindung 
Ekosistem Gambut. Mengacu pada PP 57/2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem 
Gambut (perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014), Pasal 21 ayat (1) Pemanfaatan Ekosistem Gambut 
pada Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat 
dilakukan secara terbatas untuk kegiatan: 
a. penelitian;  
b. ilmu pengetahuan;  
c. pendidikan; dan/atau  
d. jasa lingkungan.  
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Gambar 5. Bukaan hutan regenerasi muda (hutan permudaan alam) di konsesi PT SGP. Tanaman akasia berumur sekitar 3 

bulan, keseluruhan areal ini masuk dalam indikatif fungsi lindung. Gambar diambil pada koordinat 1°59'53.53"N 

101°12'47.63”E, tanggal 17 September 2020. ©Eyes on the Forest. 

 
Peta 2. Pemeriksaan citra Sentinel SWIR 26 Agustus 2020, bukaan areal di konsesi di PT SGP mencapai 1.779 hektar. Citra 

Sentinel SWIR 13 April 2020, menunjukkan penebangan hutan regenerasi muda (hutan permudaan alam) di konsesi PT SGP 

telah dilakukan sebelum April 2020, namun lebih luas dilakukan pada rentang waktu April-Agustus 2020. Analisis tutupan 
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lahan 2020 oleh WWF- Indonesia menunjukkan areal ini merupakan bagian perluasan pengembangan HTI di konsesi PT SGP. 

Tumpangsusun area berdasarkan SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017, dengan keseluruhan areal penebangan hutan 

regenerasi muda (hutan permudaan alam)  pada areal indikatif Fungsi Lindung Ekosistem Gambut. Warna merah muda 

menunjukkan pada kawasan ini pernah diusulkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau sebagai Kawasan Lindung Harimau 

Sumatera-Senepis. 

 

3. Indikasi penggalian kanal gambut baru  

Tidak dapat dipungkiri bahwa penebangan hutan regenerasi muda (hutan permudaan alam) untuk 

pengembangan akasia di kawasan gambut dalam akan membuat kanal-kanal baru. Kanal-kanal ini 

secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi sistem hidrologi pada kawasan gambut. 

Pantauan EoF setidaknya pembuatan kanal itu mencapai lebar lebih dari 3 meter, kedalaman lebih 

dari 4 meter dan panjang bervariasi hingga 1 kilometer.  

Kebijakan Konservasi Hutan/FCP) APP pada 5 Februari 2013 tegas menyebutkan: “tidak akan ada 

aktifitas pembangunan kanal atau infrastruktur di area di area konsesi lahan gambut yang belum ada 

pembangunan HTI, hingga proses penilaian HCVF telah selesai dilakukan yang sudah melalui 

rekomendasi dari ahli lahan gambut.” Disadari memang EoF belum memiliki data dan informasi 

penilaian HCV di areal ini, namun setidaknya, APP melalui pemasoknya tidak boleh lagi menambah 

kerusakan kawasan gambut di Provinsi Riau, terutama di lansekap Senepis.  

 

 
Gambar 6. Kanal gambut yang baru digali di lahan gambut oleh pemasok APP, PT SGP, sekitar 3 bulan yang lalu. Diperkirakan 
kanal ini memiliki kedalaman lebih dari 3,5 meter. Foto diambil pada titik koodinat 1°59'53.53"N 101°12'47.63”E tanggal 17 
September 2020 ©Eyes on the Forest. 

Pemeriksaan citra Sentinel Agustus 2020 memperlihatkan pada areal yang dibuka atau area dimana 

terjadinya land clearing terlihat garis-garis yang menunjukkan pembukaan kanal gambut baru. (Peta 
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3). Padahal tumpang susun dengan data Wetlands International 2003, pembukaan kanal baru ini 

berada pada kedalaman gambut lebih dari 4 meter.    

 
Peta 3. Pemeriksaan citra Sentinel Agustus 2020 memperlihatkan pada areal yang dibuka atau area dimana terjadinya land 

clearing terlihat garis-garis yang menunjukkan pembukaan kanal gambut baru. Tumpang susun dengan data Wetlands 

International 2003, pembukaan kanal baru ini berada pada kedalaman gambut lebih dari 4 meter. 
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4. Indikasi pengembangan akasia di Kawasan potensial NKT/HCV dan SKT/HCS 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pemeriksaan citra Sentinel SWIR April, July dan Agustus 2020, 

areal bukaan di konsesi PT RUJ dan PT SGP menunjukkan areal ini berasal dari hutan alam. Hal ini 

ditunjukkan dari citra tersebut teksturnya yang kasar, warnanya tidak seragam dan tidak ditemukan 

kanal. EoF memang belum memperoleh data klasifikasi tutupan hutan di areal lokasi pembersihan 

lahan gambut. Namun EoF meyakini bahwa land clearing pada areal ini berasal setidaknya dari 4 

klasifikasi SKT/HCS antara lain; hutan kepadatan tinggi, hutan kepadatan sedang, hutan kepadatan 

rendah, belukar tua dan muda. Karena dari temuan EoF meyakini areal bukaan atau land clearing 

bukan berasal dari dan lahan ditebangi atau terbuka.  

Begitu juga tumpangsusun lokasi bukaan atau landclering di konsesi HTI PT RUJ dan PT SGP dengan  

data Wetlands International 2003 dan peta SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang 

Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional, areal keseluruhan penebangan hutan regenerasi 

muda berada pada areal indikatif Fungsi Lindung Ekosistem dan pada kedalaman lebih dari 4 meter. 

Dalam PP 57/2016 (perubahan atas PP 71/2014 ) Pasal 9 ayat (4) menyebutkan kedalaman gambut 

lebih dari 3 meter termasuk sebagai lindung ekosistem gambut. Begitu juga mengacu pada Pasal 21 

ayat (1) Pemanfaatan Ekosistem Gambut pada Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat dilakukan secara terbatas untuk kegiatan: 

a. penelitian;  

b. ilmu pengetahuan;  

c. pendidikan; dan/atau  

d. jasa lingkungan. 

 

Tidak kalah menariknya pada lokasi penebangan hutan regenerasi muda (hutan permudaan alam) ini 

adalah konsesi PT RUJ dan PT SGP pernah diusulkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun 2004 

sebagai Kawasan Konservasi  Harimau Sumatera Senepis. Meskipun tahun 2005 Kementerian 

Kehutanan menggeser usulan ini (porsi PT RUJ dan PT SGP) ke dalam konsesi HPH PT Diamond Raya 

Timber. Namun setidaknya pada lansekap Senepis ini diakui oleh pemerintah dan berbagai pihak 

sebagai habitat harimau sumatera. Lansekap Senepis diakui secara ilmiah sejak 2002 oleh SCTP 

sebagai salah satu lansekap konservasi harimau di Sumatera. iii 
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Peta 4.  Tumpang susun peta temuan pengembangan akasia PT SGP dengan peta usulan kawasan lindung Harimau oleh 

BBKSDA Riau tahun 2004, menunjukkan di areal ini merupakan bagian lansekap konservasi harimau Sumatera Senepis-

Buluhala. Begitu juga dengan tumpang susun dengan peta Wetland International 2003, areal pengembangan di dua konsesi 

ini berada di kedalaman gambut lebih dari 4 meter. Berdasarkan Natural Forest cover WWF Indonesia 2020, areal 

pengembangan akasia PT RUJ berada pada tutupan hutan alam yang masih produktif. 

Berdasarkan dokumen Ringkasan Publik PT RUJ tahun 2019 dan Ringkasan Publik PT SGP tahun 2020, 

anak perusahaan APP ini menyebutkan bahwa mereka telah melakukan identifikasi atau penilaian NKT 

terhadap PT RUJ dan PT SGP. Namun, hingga laporan ini ditulis, tim EoF tidak menemukan laporan 

penelaahan sejawat oleh tim panel HSCA dan HCVRN (peer review report) atas penilaian NKT maupun 

SKT PT RUJ dan PT SGP. Untuk laporan penilaian SKT, PT RUJ dan PT SGP berada di tahap “sudah 

terdaftar” ke sekretariat HCSA, namun belum ditelaah oleh tim panel sekretariat HCSAiv. Sedangkan 

untuk penilaian NKT, tidak ditemukan sama sekali draft laporan ataupun laporan akhir penilaian NKT 

PT RUJ dan PT SGP. v  
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KESIMPULAN  

Dari tinjauan lapangan yang dilakukan oleh Eyes on the Forest, terdapat beberapa temuan, yakni :  

1. APP/SMG melalui pemasok independent PT RUJ dan PT SGP telah melakukan penebangan hutan 

regenerasi muda (hutan permudaan alam) dan perluasan penanaman akasia pada hutan alam yang 

masih produktif, pada gambut kedalaman lebih dari 4 meter. Diperkirakan areal yang dibuka di PT 

RUJ sekitar 149 hektar dan PT SGP 1.810 hektar. 

2. PT RUJ dan SGP telah membuat kanal-kanal gambut baru di Kawasan gambut dalam di ekosistem 

lansekap Senepis.   

3. Indikasi penebangan hutan regenerasi muda dan perluasan penanaman akasia pada areal yang 

memiliki potensi NKT/HCV dan SKT/HCS 

 

 

 

REKOMENDASI 

Mengingat pelanggaran komitmen APP 2013 dan terhadap peraturan pemerintah terkait penebangan 

hutan regenerasi muda dan pengembangan penanaman akasia oleh PT RUJ dan SGP koalisi EoF 

merekomendasikan untuk APP/SMG sebagai berikut:  

 Menghentikan penebangan hutan regenerasi muda (hutan permudaan alam)  

 Memulihkan lahan gambut yang telah ditebangi atau dirusak di dalam konsesinya.   

 Melaksanakan komitmen kelestariannya secara bertanggungjawab sesuai dengan kebijakan FCP 

yang mereka deklarasikan tahun 2013.  

 Menyediakan bagi organisasi masyarakat sipil semua data yang diperlukan untuk pemantauan 

yang benar-benar independent.  
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