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Pengabaian Kelestarian Hutan Alam dan Gambut, serta Faktor Pemicu
Konflik Lahan yang Berkelanjutan1

Studi Kasus Ekspansi Industri Pulp and Paper di Provinsi
Sumatera Selatan, Riau dan Jambi

A. Pendahuluan

Hingga tahun 2013, pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) atau Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), telah menghabiskan sekitar 10 juta hadaratan Indonesia.2 Peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan 1,13 juta ha padatahun 1995. Dalam waktu kurang dari 20 tahun tersebut, dari 9 unit HTI bertambah menjadi252 unit.3 Perubahan ini dapat dimaknai secara positif apabila melihat kembali konsep dantujuan pembangunan HTI pada awalnya (Tabel 1).Selain diarahkan untuk memperbaiki lahan-lahan yang telah terbuka dan rusak, hutan tanamanjuga didorong untuk menggantikan peran hutan alam sebagai penyedia bahan baku bagiindustri kayu, terutama bagi kilang-kilang pulp and paper. Meskipun hingga saat ini, pasokanbahan baku bagi industri pulp and paper masih juga bergantung pada kayu dari hutan alam.Praktik ini menguatkan anggapan betapa lambatnya perkembangan pembangunan hutantanaman, dilihat dari rendahnya tingkat produksi dan realisasi penanaman yang kecil sekali biladibandingkan dengan luas HTI.Indonesia saat ini menduduki peringkat 9 (sembilan) dalam produksi pulp and paper di dunia.Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menyatakan Indonesia berpeluang menjadi tigabesar di dunia dalam produksi pulp and paper.4
Tabel 1. Perkembangan Luas Konsesi dan Realisasi Penanaman IUPHHK-HT (HTI)Tahun Jumlah (unit) Luas (ha) Realisasi Penanaman (ha)2000 100 4.501.375 82.3172001 102 4.578.697 67.4722002 91 3.523.256 118.5082003 94 3.804.912 124.6912004 112 5.910.295 131.9142005 115 5.967.410 189.1232006 133 6.467.515 237.0992007 162 7.087.812 412.8912008 165 7.154.832 305.4652009 206 8.673.016 279.959

1 Laporan ini merupakan dokumen pendukung pada kegiatan konferensi pers tanggal 17 September 2014 yang diselenggarakanoleh FWI, WBH, Jikalahari, Walhi Jambi, dan akan terus disempurnakan menjadi laporan final2 Analisis FWI 2014.3 Data olahan dari Statistik Kehutanan 20124 Seminar “Potret Pembangunan Hutan Tanaman dan Ketersediaan Bahan Baku Kayu Bagi Industri pulp and paper” di Jakarta padabulan Juli 2014 oleh Forest Watch Indonesia.
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2010 218 8.975.375 457.2392011 249 10.046.839 374.7282012 238 9.834.744 399.176
Sumber: Kompilasi data FWI dari Statistik Kehutanan Kementerian Kehutanan5Di Pulau Sumatera, sampai dengan tahun 2013 luas konsesi HTI mencapai 4,5 juta ha,6 ProvinsiRiau memiliki konsesi terluas (1,7 juta ha) sehingga dikenal juga sebagai provinsi yang terkenadampak kehilangan hutan alam paling luas akibat pembangunan HTI. Kemudian SumateraSelatan yang berada di peringkat kedua seluas 1,3 juta ha dan kemudian disusul oleh ProvinsiJambi dengan luas 663 ribu ha.Pada tahun 2013 produksi kayu secara nasional mencapai 46,6 juta m3, meningkat biladibanding tahun 2012 (sebesar 45,5 juta m3). Kecenderungan peningkatan ini mulai terlihatsejak tahun 2008 (sebesar 33,3 juta m3). Produksi kayu dari IUPHHK-HT memiliki trenmeningkat (Gambar 1), namun belum dapat dikategorikan sebagai pemasok utama bagi industrikayu, khususnya pulp and paper. Sumbangan dari hutan tanaman yaitu sebesar 29,8 juta m3,sekitar 63% dari total produksi kayu.7

Gambar 1: Perbandingan Pasokan Kayu dari Hutan Tanaman dan Hutan Alam

Sumber: Data Olahan dari Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri, 2008-2013
Catatan kinerja pengusahaan HTI yang buruk ini tidak menyurutkan ambisi pemerintah. Bahkanuntuk tahun 2014, Kementerian Kehutanan menargetkan percepatan pembangunan HTI, tetapiukurannya adalah luas konsesi HTI, yaitu 15 juta ha. Pemerintah masih berharap perluasanwilayah konsesi hutan tanaman akan mampu mendongkrak produksi kayu hingga menembusangka 100 per tahun.8Produksi kayu 100 juta m³ per tahun seharusnya sudah bisa dicapai dengan 5,7 juta ha HTI yangsudah terbangun.9 Bahkan sudah berlebih dua kali lipat bila digunakan untuk memenuhikebutuhan bahan baku kilang pulp skala nasional yang saat ini masih kurang dari 50 juta m³ per
5 Statistik Kehutanan 2000-2012, Laporan Triwulan IV 2010 dan Realisasi BUK Triwulan II 2011, Rencana Kerja KementerianKehutanan 2014 dan http://rku buht.web.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=62&Itemid=826 Data Kementerian Kehutanan dan Kompilasi data FWI7 http://www.investor.co.id/agribusiness/target-pengembangan-hti-tak-tercapai/675288 http://www.investor.co.id/agribusiness/target-pengembangan-hti-tak-tercapai/675289 Bila Indonesia berhasil membangun 5 juta ha HTI, daur 5 tahun (per tahun dipanen 1 juta ha), dengan asumsi pemanenan per haper tahun rata-rata sekitar 25-30 m³ . Maka pada waktu panen umur 5 tahun dihasilkan 125-150 m³/ha, berarti: 125-150 juta m³
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tahun.10 Kilang-kilang pulp and paper terbesar di Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Selatan sajadengan kapasitas terpasang 7,6 juta ton per tahun hanya membutuhkan bahan baku kayusekitar 35 juta m³ per tahun.Alih-alih mendesak peningkatan realisasi penanaman di konsesi HTI untuk memenuhikebutuhan kayu industri pulp and paper, pemerintah justru membuka peluang perluasanwilayah konsesi HTI, yang justru memberi ancaman besar terhadap rusaknya hutan alam danlahan gambut. Ancaman ini bahkan diperjelas dengan rencana pembangunan kilang pulp baru diKabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Selain kehilangan hutan dan kerusakanlahan gambut, potensi kehilangan satwa endemik Sumatera juga meningkat, bahkan peluangtimbulnya konflik lahan juga meningkat.
Tabel 2: Tutupan Hutan di Dalam Konsesi HTI11 Periode 2009-2013No Provinsi Hutan Bukan Hutan1 Riau 308 ribu ha 1,45 juta ha2 Jambi 60 ribu ha 600 ribu ha3 Sumatera Selatan 58 ribu ha 1,3 juta ha

Total 426 ribu ha 3,35 juta ha
Sumber: Analisis Citra Satelit ETM+7, FWI 2014Ketidaksinambungan antara kondisi hutan tanaman terkini dan kebijakan yang diambil,menunjukkan betapa masih lemahnya tata kelola hutan, sehingga berimplikasi pada kinerjahutan tanaman secara keseluruhan. Keadaan ini telah menjadikan HTI sebagai salah satukelompok besar penyumbang terjadinya kehilangan hutan alam di Indonesia. Kontribusi HTIterhadap hilangnya hutan alam di tiga provinsi selama kurun waktu 2009-2013 dapat dilihatpada Tabel 2 (ilustrasi kondisi tutupan hutan alam di lahan konsesi HTI dapat dilihat di

Lampiran Peta).

B. Potret dan Kinerja HTI

1. Provinsi Sumatera Selatan

Kondisi TerkiniProvinsi Sumatera Selatan memiliki hutan seluas 3,7 juta ha, dan saat ini hutan alam yangkondisinya masih baik hanya sekitar 800 ribu ha. Kerusakan hutan alam ini disebabkan olehbeberapa hal, salah satunya akibat dari pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI).Berdasarkan data Dinas Kehutanan Sumatera Selatan tahun 2012, luas konsesi HTI diSumatera Selatan mencapai 1.375.312 ha dan dikuasai oleh 19 perusahaan. Pembangunanhutan tanaman di Sumatera Selatan selama ini diarahkan untuk menyediakan kebutuhanindustri pulp and paper.PT. Tanjung Enim Lestari (TEL) adalah kilang pulp and paper di Sumatera Selatan denganpasokan bahan baku kayu hanya dari hutan tanaman PT. Musi Hutan Persada (MHP). Saat inikapasitas produksi pulp PT. TEL sebesar 1.500 ton per hari12, sehingga perkiraan kebutuhanbahan baku kayu per harinya mencapai 6.000 ton. Satu tahun terakhir, PT. TEL hanya
10 Data olahan FWI dari berbagai sumber, 201411 Analisis citra landsat ETM+7, FWI 201412 http://palembang.tribunnews.com/2012/05/25/ngos-ngosan-cari-bahan-baku
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mampu memproduksi pulp sebesar 1.300 ton per hari, akibat kurangnya pasokan kayu dariPT. MHP, yang hanya mencapai 4.000 ton per hari13. Untuk mencukupi kekurangan bahanbaku tersebut PT. TEL mendatangkan ribuan ton kayu dari Pulau Kalimantan14.Rencana terbaru di Sumatera Selatan, akan dibangun satu lagi kilang pulp and paper, PT. OKIPulp & Paper Mills di bawah Sinar Mas Group, di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Kilangbaru ini ditargetkan akan memproduksi pulp sebesar 2 juta ton per tahun15. Di sampingmenghasilkan pulp, PT. OKI Pulp & Paper Mills juga akan memproduksi kertas tissue dengankapasitas 500.000 ton per tahun16. Untuk menghasilkan pulp dan kertas tissue tersebut,setidaknya membutuhkan pasokan kayu mencapai 9 juta m³ per tahun. Pasokan kayusebesar itu nampaknya akan sangat sulit dipenuhi bila hanya dari 7 (tujuh) perusahaan satugrupnya17 yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan Ogan Komering Ilir seluastotal 787.955 ha.
Temuan Lapangan
 Masyarakat di sekitar lokasi pembangunan pabrik pulp di OKI, belum mengetahui rencanatersebut secara detil. Pihak perusahaan mengabaikan prinsip-prinsip FPIC, sehinggaWBH-Sumsel menyampaikan keberatan atas proses PT. OKI Pulp & Paper Mills padatanggal 17 April 2014. Ada 3 substansi keberatan yang diajukan: (a) proses pelaksanaanFPIC, (b) partisipasi publik, (c) transparansi.
 FPIC dilaksanakan di tujuh desa yang berpotensi terkena dampak pembangunan mills,yaitu Bukit Batu, Jadi Mulya, Kuala Sugihan, Negeri Sakti, Pangkalan Sakti, Rengas Abang,dan Simpang Heran. Dalam pelaksanaan FPIC, menurut masyarakat di 7 desa tersebut,APP tidak secara detil menjelaskan apa itu FPIC, tidak memberikan informasi dandokumen mengenai legalitas perusahaan, kegiatan, dan potensi dampak yang mungkinterjadi akibat kegiatan pabrik. Selain itu OKI Pulp & Paper Mills tidak menjelaskan bahwamasyarakat mempunyai hak untuk memperoleh waktu yang cukup dan mendapatkaninformasi dari pihak lain sebelum mengambil keputusan (consent) terkait pembangunanpabrik.
 Konflik tenurial dan sosial masih saja terjadi hingga berujung kekerasan. Beberapadiantaranya: masyarakat di Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan PT.MHP hingga terjadi pembakaran rumah masyarakat dan penggusuran paksa lahanmasyarakat; masyarakat Desa Riding dengan PT. Bumi Mekar Hijau di Kabupaten OganKomering Ilir seluas 10.000 ha, dan sekarang sudah dalam tahap mediasi penyelesaiankonflik; masyarakat Desa Sinar Harapan dengan PT. Bumi Persada Permai terkait lahanseluas 500 ha di Kabupaten Musi Banyuasin.
 Potensi kekurangan bahan baku kayu untuk memasok kilang pulp & paper akan terjadibila melihat kinerja dari penanaman yang dilakukan oleh perusahaan HTI yang ada.Realisasi penanaman HTI hanya sekitar 41% dari total luas konsesi.

13 http://palembang.tribunnews.com/2012/05/25/ngos-ngosan-cari-bahan-baku14 Data investigasi WBH 2013-201415 Dokumen AMDAL PT OKI pulp dan paper mill16 Sosialisasi rencana study AMDAL tanggal 2 September 201417 Perusahaan HTI milik Sinar Mas Group PT. Rimba Hutani Mas, PT. Tri pupajaya, PT. Bumi Andalas Permai, PT. Bumi Mekar Hijau,PT. Bumi Persada Perma, PT. SAB Wood Industries
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2. Provinsi Riau

Kondisi TerkiniPada periode 2012-2013, luas hutan alam yang telah ditebang (land clearing) untukmemenuhi kebutuhan bahan baku kilang kertas seluas 252.172 ha18. Sebagian diantaranya,yaitu sekitar 69.582 ha berada di dalam konsesi APP (Asia Pulp and Paper Company Ltd.) danAPRIL (Asia Pacific Resources International Ltd.). Angka tersebut diakumulasi daripenebangan yang dilakukan oleh APP bersama mitranya seluas 26,181 ha dan APRILbersama mitranya seluas 43,401 ha19.Kehilangan hutan tidak sebanding dengan besarnya dampak yang telah timbulkan. Konfliklahan menjadi salah satu dampak yang ditimbulkan, akibat perebutan lahan untuk sumber-sumber produksi masyarakat. Selain konflik lahan, bencana ekologi adalah dampak lain yangterus dihadapi oleh masyarakat di sekitar hutan. Sedangkan kontribusi terhadap pendapatandaerah, tidak sebanding dengan kerugian yang ditanggung oleh negara akibat kehancuransumberdaya ini, terutama akibat praktik-praktik kejahatan kehutanan yang masih terusterjadi.
Gambar 2: Dana Bagi Hasil Kehutanan dibandingkan dengan Pendapat Asli Daerah di TigaKabupaten Periode 2010-21013

Sumber: Riset Kontribusi Anggaran Sektor Kehutanan dan Kaitannya dengan KesejahteraanMasyarakat di Riau, Jikalahari dan Fitra Riau, 2014
Riset anggaran daerah yang dilakukan Jikalahari dan FITRA Riau menunjukkan bahwapenerimaan daerah yang berasal dari Dana bagi Hasil (DBH) PSDH dan DR tidak mencukupikebutuhan belanja daerah untuk menjalankan program-program Kehutanan. Riset inidilakukan di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan dan KabupatenBengkalis yang memiliki konsesi HTI terbesar di Riau. Jika dilihat lebih rinci, besaranpendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa adanya kegiataneksploitasi sumberdaya hutan ternyata berkontribusi lebih besar jika dibandingkan denganpendapatan sektor kehutanan (PSDH/DR) yang merupakan hasil ekploitasi sumber dayahutan tersebut.

18 Analisis Jikalahari tahun 2012-201319 Analisis Jikalahari tahun 2012-2013
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Cukup miris bila melihat kenyataan bahwa investasi industri sektor kehutanan di satukabupaten tidak selalu berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatdi kabupaten tersebut. Kabupaten Pelalawan, yang 41% luas wilayahnya menjadi kawasanindustri kehutanan, memiliki angka kemiskinan mencapai 14% dari total penduduk di tahun201020. Kondisi desa dan kesejahteraan masyarakat di wilayah konsesi HTI di KabupatenPelalawan, Bengkalis dan Kabupaten Siak cenderung tertinggal dibandingkan di kabupatenlain. Terutama di bidang infrastruktur jalan sebagai akses vital transportasi, ketersediaanlistrik dan akses jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Temuan Lapangan

Konflik dan Kerusakan Ekosistem Gambut di Pulau PadangMenteri Kehutanan melalui SK No. 327 tahun 2009 dan kemudian direvisi menjadi SKNo.180/MENHUT-II/2013 dan Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor:S.469/IV-II/2013 tentang beroperasinya kembali PT. RAPP di Pulau Padang, KabupatenKepulauan Meranti. Legitimasi bagi PT. RAPP tersebut berimbas pada penghancuran hutanalam dan gambut dalam di Pulau Padang. Hal ini bertolak belakang dengan komitmen pihakperusahaan yang disampaikan pada 28 Januari 2014, bahwa perusahaan bubur kertas Asia
Pacific Resources International Limited (APRIL) berkomitmen tidak lagi menebang kayu dihutan bernilai konservasi tinggi dan membangun kebun di lahan gambut, melalui konsepyang disebut Sustainable Forest Management Policy (SFMP).Komitmen APRIL dalam SMFP juga menyatakan untuk menyelesaikan konflik sosial yangbelum terselesaikan dengan cara yang adil dan transparan dengan masukan dari berbagaipihak. Pembukaan hutan alam oleh PT. RAPP telah menimbulkan konflik antara pihakperusahaan dengan masyarakat Desa Bagan Melibur. Pada 26 Maret 2014 warga kembalimenyaksikan aktivitas PT. RAPP menggali gambut untuk kanal dan land clearing hutan alam.Meskipun masyarakat sudah berkali–kali melakukan protes terhadap perusahaan, namunaksi tersebut tidak menghentikan operasi yang dilakukan oleh perusahaan.

Gambar 3: Pembukaan Kanal dan Penebangan Hutan Alam di Pulau Padang

Sumber: Investigasi EoF Juni 2014
20 Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2010
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Penolakan masyarakat ini merujuk pada SK Menteri Kehutanan No. 180/Menhut-II/2013,yang menyatakan bahwa Desa Bagan Melibur dikeluarkan dari areal konsesi PT. RAPP.Perbedaan peta administrasi yang digunakan antara PT. RAPP dengan peta pemerintahdaerah yang menjadi dasar penolakan masyarakat. Peta administrasi Desa Bagan Meliburtahun 2006 menunjukkan bahwa wilayah yang sedang digarap PT. RAPP ini berada diwilayah Desa Bagan Melibur.Maret 2014, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pertemuan denganwarga dan PT. RAPP, salah satu kesepakatannya PT. RAPP harus menghentikan operasinya diDesa Bagan Melibur sampai ada penyelesaian. Meskipun Tim Terpadu telah dibentuk untukmenyelesaikan kasus tersebut, PT. RAPP tetap melanjutkan menebang hutan alam danmenggali gambut untuk kanal dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.
Temuan alat berat di wilayah moratorium Sinar Mas Group (SMG)/APP dan tumpang
tindih PT. Mutiara Sabuk Katulistiwa dengan PT. Setia Agro LestariPada April 2013, koalisi Eyes on the Forest menemukan bahwa PT. Riau Indo Agropalmasebagai pemasok lokal SMG/APP melakukan pelanggaran terhadap kebijakan dan ketentuan
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protokol “Kebijakan Konsevasi Hutan” (Forest Conservation Policy/FCP) yang merekaumumkan sendiri pada 5 Februari 2013. Agustus 2014, Jikalahari kembali menemukankeganjilan pada PT. Mutiara Sabuk Katulistiwa (PT. MSK) salah satu pemasok lokalSMG/APP. Selama konsultasi yang dilakukan oleh SMG/APP tidak pernah dipublikasikanbahwa telah terjadi tumpang tindih lahan antara PT. Mutiara Sabuk Katulistiwa denganperkebunan sawit PT. Setia Agro Lestari (SAL).Tumpang tindih lahan antara PT. MSK dengan PT. SAL terjadi pada kawasan yang telahmenjadi komitmen Moratorium. Pada areal yang menjadi komitmen moratorium SMG/APPjuga dijumpai alat berat yang sedang melakukan pembuatan kanal.
Gambar 4. Peta Kondisi Lahan Gambut di Areal Komitmen FCP, SMG/APP

Sumber: Hasil Investigasi Jikalahari, Agustus 2014
3. Provinsi Jambi

Kondisi TerkiniProvinsi Jambi memiliki luas sekitar 5,1 juta ha atau seluas 53.435 km2. Seluas 95,44 persenmeliputi daratan dan seluas 4,66 persen meliputi wilayah perairan.21 Sekitar 42,73 persenatau seluas 2.1 juta ha merupakan kawasan hutan yang terbentang dari Taman NasionalKerinci Seblat (TNKS) di sebelah barat hingga Taman Nasional Berbak (TNB) di sebelahtimur. Sisanya, seluas 57,27 persen atau 2,9 juta ha merupakan Kawasan Pertanian dan NonPertanian.22 Dari 18 (delapan belas) izin perusahaan HTI yang ada di Jambi ditambah 1(satu) izin baru maka total luasan penguasaan HTI di Jambi sebesar 696.489 ha.23 Belum lagiditambah dengan 1 (satu) izin yang sudah tahap SP-1, yaitu rekomendasi gubernur dan arealpencadangan.Hasil kajian Walhi Jambi, 19 perizinan HTI tersebut semua bermasalah. Permasalahan yangtimbul adalah akumulasi dari tidak transparannya pemerintah dalam memanfaatkan danmengelola sumberdaya alam yang ada di Jambi, tidak ada keterbukaan informasi tentang
21 Perda RTRW Nomor 10/201322 RPJP Provinsi Jambi tahun 2005-202523 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2013
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perusahaan HTI.24 Keadaan ini berbanding terbalik dengan apa yang sedang dipromosikanoleh Pemerintah Provinsi Jambi tentang perbaikan Indeks Tata Kelola Hutan sertamendorong keterbukaan informasi terkait pengelolaan sumberdaya alam, khususnya hutan.Dominasi penguasaan lahan oleh perusahaan HTI juga menimbulkan konflik antaramasyarakat dengan perusahaan itu sendiri. Termasuk konflik dengan habitat fauna karenawilayah jelajah mereka semakin sempit akibat perizinan HTI.25
Grup Perusahaan HTI di Jambi:
 Sinarmas Forestry Group (APP), dengan 3 (tiga) anak perusahaan

- PT. Wirakarya Sakti, luas 293.812 ha,
- PT. Rimba Hutani Mas, luas 51.260 ha,
- PT. Tebo Multi Agro, luas 19.770 ha.

 Barito Pasific, dengan 2 (dua) anak perusahaan
- PT. Lestari Asri Jaya, luas 61.495 ha,
- PT. Wana Mukti Wisesa, luas 9.105 ha.

 Group Harum, ada 1 (satu) perusahaan
- PT. Malaka Agro, luas 24.485 ha.Hutan Tanaman Industri berlokasi di 8 Kabupaten di Provinsi Jambi, hampir semua izinhutan tanaman industri berada pada lokasi eks HPH.26 Dari total konsesi HTI seluas 696.489ha, sekitar 56,64% dikuasai oleh Grup Sinarmas Forestry (SMF)/APP yang tersebar di 5(lima) kabupaten: Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Batang Haridan Tebo.

Temuan Lapangan

 Bahwa luasan pembukaan hutan tanaman industri yang ada tidak sesuai dengan luasanyang tertera di dalam surat keputusan Menteri Kehutanan. Berdasarkan analisis dataareal pencadangan hutan tanaman industri di Jambi seluas 884.180 ha27 sedangkan datadari perusahaan luas HTI 696.489 ha dari 19perusahaan HTI.
 Pemanfaatan kayu alam untuk bahan baku industri

pulp and paper masih dilakukan oleh perusahaanHTI, dari hasil survei lapangan ada indikasiperusahaan Grup APP (Lontar Papyrus) masihmenerima kayu alam dari group perusahaan lain(PT. Lestari Asri Jaya-HTI Karet).
 Konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan HTI sebagian besar diakibatkantidak dilibatkannya masyarakat dalam rencana pembangunan HTI di wilayah mereka(FPIC), ada sekitar 156 desa yang berkonflik dengan perusahaan HTI.

24 Laporan tahunan Walhi Jambi, 201225 Laporan Tahunan Walhi Jambi, 201226 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi27 Analisis peta Walhi Jambi, 2012

Pembukaan Hutan Alam oleh PT.
Lestari Asri Jaya
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 Tidak ada keterbukaan informasi mengenai dataterkait perusahaan HTI dan perkembangannya daritahun ke tahun, baik yang dilakukan olehpemerintah selaku pemberi izin, maupunperusahaan yang mengelola dan mendapatkan izin.
 Adanya pembangunan hutan tanaman industri diluar konsesi yang diberikan berdasarkan SKMenteri Kehutanan, yaitu PT. Wira Karya Sakti diBatanghari dan Tebo.
 Masih adanya pembukaan hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri dilokasi perusahaan PT. Lestari Asri Jaya (Barito Pasific Group)

C. RekomendasiBerdasarkan permasalahan dan temuan lapangan seperti yang telah dipaparkan di atas, makakami beberapa organisasi masyarakat sipil, yang terdiri dari Forest Watch Indonesia (FWI),Walhi-Jambi, Jikalahari-Riau dan Wahana Bumi Hijau-Sumsel meminta kepada:1. Pemerintah:a. Menghentikan segala bentuk konversi hutan alam dan ekosistem gambut untukkepentingan pembangunan HTIb. Segera membuat kebijakan pelarangan penggunaan bahan baku kayu dari hutan alamuntuk industri pulp.c. Menghentikan sementara (moratorium) peningkatan kapasitas kilang pulp sampaiadanya kepastian pasokan bahan baku kayu yang sepenuhnya berasal dari HTI secaralestari.d. Monitoring proses penegakan hukum di pengadilan (kasus-kasus yang berjalan) danmemantau kejahatan korporasi (sumber kayu ilegal, perizinan yang tidak sah,pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan SK)e. Melakukan review perizinan terhadap izin konsesi HTI, untuk melihat kepatuhanperusahaan terhadap perizinan dan pelaksanaan pasca perizinanf. Menyelesaikan persoalan tumpang tindih perijinan dan klaim hak yang secara nyatamenimbulkan konflik lahan yang berkepanjangang. Memfasilitasi penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan2. Industri pulp and papera. Menghentikan pasokan bahan baku kayu dari hutan alamb. Menyesuaikan kapasitas pabriknya sesuai dengan kemampuan pasokan bahan bakukayu dari HTI secara lestari.c. Melaksanakan FPIC dalam pembangunan industri pulp and paper3. Perusahaan HTI:a. Merealisasikan penanaman areal seperti yang telah direncanakan dan disetujuisebelumnya.b. Tidak mengajukan perluasan HTI sampai areal yang sudah diberikan direalisasikanpenanamannya.c. Melaksanakan FPIC dalam pembangunan dan perluasan konsesi HTI
/end

01018’52,5” – 1020 38’39’9” (HTI di
luar Konsesi distrik VIII Tebo)
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