
Kotak 12. Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pertambangan

Industri tambang di Indonesia dikenal memiliki daya rusak tak terpulihkan, rakus lahan juga 
sebagai salah satu penyebab hilangnya tutupan hutan. 

Merujuk data Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sejak 2008 hingga Maret 2013 realisasi total 
luas kawasan hutan yang dipinjam-pakaikan kepada industri pertambangan mencapai 2,9 juta 
hektare. Lahan seluas itu terdiri dari izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH)  untuk  
survei/eksplorasi  seluas  2,5  juta  hektare dan 380 ribu hektare untuk PPKH eksploitasi/operasi 
produksi.

Dilihat dari izin yang telah diberikan pada perusahaan tambang, dari tahun 2010 hingga Mei 
2013 terjadi lonjakan signifikan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dari semula hanya ratusan izin, 
kini mencapai 10.660 IUP di seluruh Indonesia dimana 51,96 % tidak masuk dalam kriteria clean 
and clear. 

Salah satu faktor pendorong melonjaknya pengajuan IUP adalah kemudahan Izin Pinjam Pakai 
Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan nonkehutanan termasuk industri tambang. 
Sebagaimana diketahui sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
(Perpu) Nomor 1 Tahun 2004, yang menambahkan aturan peralihan dari UU Nomor 41 Tahun 
1999, dan kemudian ditetapkan DPR RI menjadi UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang. PP 
tersebut mengatur tentang tarif kompensasi penggunaan hutan untuk keperluan investasi di 
luar kegiatan kehutanan.

Tiga belas perusahaan tambang diberikan izin beroperasi di dalam kawasan hutan lindung  
melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  41  Tahun  2004  (Keppres  No.41/2004) tentang 
Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan. Luas 
kawasan hutan lindung yang diajukan untuk kegiatan pertambangan mencapai 927.684 
hektare. IPPKH pun dipertegas kembali dan dipermudah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 
2 Tahun 2008. 

Maraknya pemberian izin usaha pertambangan berkait erat dengan dinamika politik di banyak 
daerah. Jumlah izin meningkat menjelang pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Selain 
maraknya konflik dengan latar belakang ekspansi industri tambang, data Kementerian 
Kehutanan pada Agustus 2011 menyebutkan potensi kerugian negara akibat izin pelepasan 
kawasan hutan di 7 provinsi di Indonesia diprediksi merugikan negara hampir Rp273 triliun. 
Kerugian negara tersebut timbul akibat pembukaan 727 Unit Perkebunan dan 1.722 unit 
pertambangan yang dinilai bermasalah.

Status IUP Sebagian Besar Belum Clean & Clear, Kajian Sistem Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara. KPK 
2013



Kotak 13. Suap dalam Alih Fungsi Hutan

Skandal suap dalam alih fungsi hutan di kawasan Jonggol, Jawa Barat, adalah salah satu contoh nyata 
bahwa kemauan pemerintah dalam menjaga kawasan hutan tak kunjung membaik. Pemerintah lebih 
berorientasi jangka pendek dengan mendukung praktik korup dan mengubah peruntukan kawasan 
hutan menjadi permukiman.

Rencana alih fungsi kawasan hutan di Jonggol dapat berakibat fatal. Saat ini, kawasan itu menjadi 
benteng terakhir yang bisa melindungi Ibukota Negara dari banjir besar. Benteng lain di kawasan Puncak 
telah lama tidak bisa diandalkan karena rusak dirambah pemukiman dan vila. Jika perluasan 
permukiman di Jonggol benar dilaksanakan, Jakarta akan benar-benar harus dipindahkan karena 
berubah menjadi danau raksasa.

Pada awal Mei 2014, Bupati Bogor Rachmat Yasin ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 
akibat dugaan suap. Pejabat nomor satu di Kabupaten Bogor ini dituding menerima suap Rp3 milliar, 
sebagai bagian dari “tanda terima kasih” PT Bukit Jonggol Asri -sebuah perusahaan pengembang 
perumahan mewah di Bogor. Sebagai balasannya Bupati menerbitkan rekomendasi untuk perubahan 
Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Hutan Produksi seluas 2.754 hektare.

Rekomendasi bupati merupakan syarat dalam mengeluarkan izin perubahan fungsi kawasan dari hutan 
lindung menjadi hutan produksi. Turunnya fungsi kawasan ini diduga hanya sebagai batu loncatan untuk 
memudahkan proses pelepasan kawasan hutan produksi yang bisa diusulkan dengan perubahan 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). Saat ini RTRWK Bogor yang ditetapkan pada tahun 
2008 masih menyebutkan bahwa sebagian Jonggol sebagai Kawasan Hutan Lindung.

Kasus-kasus serupa yang terjadi juga di daerah lain, menunjukkan bagaimana buruknya tata kelola 
sumberdaya alam di Indonesia. Di Kabupaten Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, suap terjadi untuk 
mengubah fungsi Kawasan Hutan Lindung seluas 7.300 hektare. Di Sumatera Selatan suap juga terjadi 
terkait alih fungsi kawasan hutan di daerah mangrove untuk pembangunan pelabuhan Tanjung Api-Api 
di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2008.



Kotak 14. Industri Pulp dan Kertas Indonesia 

Industri Pulp di Indonesia
PT. Riau Andalan Pulp & Paper merupakan produsen pulp & kertas terpadu yang memiliki kapasitas 
produksi terbesar yaitu 2 juta ton per tahun. Pabrik pulp milik Asia Pacific Resources International 
Limited (APRIL), di bawah bendera Grup Raja Garuda Mas, berlokasi di Riau, ini tercatat sebagai 
produsen pulp terbesar di Asia.
PT. Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP), anak perusahaan dari Grup Sinar Mas. IKPP merupakan produsen 
pulp & kertas terpadu, kini memiliki 3 unit pabrik dengan total kapasitas sebesar 1,82 juta ton per tahun. 
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (LPPI), anak perusahaan dari Grup Sinar Mas. Perusahaan 
yang berlokasi di Jambi ini memiliki kapasitas produksi pulp sebesar 665 ribu ton per tahun. 
PT. Tanjung Enim Lestari Pulp & Paper yang berada di Sumatera Selatan berdiri semenjak tahun 1998 
dan memiliki kapasitas produksi pulp 0,45 juta ton.
PT. Toba Pulp Lestari Tbk yang berada di Sumatera Utara ini sebelumnya bernama PT. Inti Indorayon 
Utama, berdiri sejak tahun 1989 dan memiliki kapasitas produksi pulp 0,24 juta ton.
PT. Kertas Nusantara yang berada di Kalimantan Timur ini sebelumnya bernama PT. Kiani Kertas, berdiri 
tahun 1997 dan memiliki kapasitas produksi pulp 0,53 juta ton.
PT. Kertas Kraft Aceh yang berada di Aceh sejak tahun 1988 dan memiliki kapasitas produksi 
pulp 0,14 juta ton.

Industri Kertas Indonesia
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IKPP) dari Grup Sinar Mas menempati urutan teratas dengan kapasitas 
terpasang 2,111 juta ton per tahun. IKPP memiliki 3 unit pabrik yang terdiri dari pabrik Tangerang 
dengan kapasitas 106 ribu ton per tahun, pabrik Bengkalis 700 ribu ton per tahun dan Serang 1,305 juta 
ton per tahun. Dengan kapasitas tersebut, IKPP tercatat sebagai produsen kertas terbesar di Asia. 
PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk juga merupakan anak perusahaan Grup Sinar Mas. Tjiwi Kimia 
memiliki total kapasitas terpasang 1,044 juta ton. Berdasarkan laporan tahunan Tjiwi Kimia pada 2009, 
perusahaan ini telah meningkatkan kapasitas produksi menjadi 1,412 juta ton per tahun, yang terdiri 
dari kertas 1,014 juta ton, kertas kemasan 78 ribu ton, dan hasil-hasil produksi kertas (stationery) 320 
ribu ton per tahun. Pabrik perusahaan ini berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur, dan memproduksi berbagai 
macam kertas dan stationery termasuk buku tulis, memo, amplop, kertas komputer, kertas kado, tas 
belanja dan sebagainya.
PT. Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (LPPI) selain menghasilkan pulp, industri ini juga 
memproduksi kertas walaupun tidak besar. Realisasi produksi LPPI pada 2009 tercatat masing-masing 
pulp 608,7 ribu ton dan tissue 51,2 ribu ton yang dipasarkan untuk pasar lokal dan ekspor.
Di luar Grup Sinar Mas, PT. Kertas Nusantara (Eks PT. Kiani Kertas) tercatat sebagai produsen kertas 
cukup besar yaitu 525 ribu ton per tahun. Perusahaan ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai 
produsen kertas papan atas dengan akan meningkatkan kapasitasnya menjadi 1,125 juta ton per tahun. 
sebelumnya diberitakan bahwa perusahaan ini telah diakuisisi dengan nilai US$ 220 juta oleh United 
Fiber System (UFS) dari Singapore. Tetapi menurut ketua APKI proses pembelian tersebut oleh UFS 
dibatalkan karena adanya ketidaksesuaian dengan pemegang saham perusahaan. 

Sumber:
http://www.datacon.co.id/Pulp-2011Industri.html
http://bataviase.co.id/node/647772Kertas Kraft Aceh Diminati 16 Investor
http://nasional.kompas.com/read/2009/10/24/04451824/PT.Kertas.Nusantara.Akui.Belum.Bayar
Kompilasi FWI, 2014



Kotak 15. Presiden Harus Turun Tangan Lindungi Ekosistem Hutan Kepulauan Aru

Ekosistem hutan Kepulauan Aru wajib dilindungi dan dipertahankan. Presiden Republik Indonesia harus 
memerintahkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar segera 
mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan tetap mempertahankan kelestarian ekosistem hutan di 
pulau-pulau kecil, salah satunya di Kepulauan Aru. Termasuk melaksanakan kebijakan yang melindungi 
dan menghormati hak-hak masyarakat adat dalam mengelola wilayah adatnya.

Gambar 30. Peta Moratorium Revisi Ke-5 di Kabupaten Kepulauan Aru

Menteri  Kehutanan  Republik  Indonesia,  Zulkifli  Hasan,  telah  menyatakan  bahwa rencana 
pembukaan perkebunan tebu di Kepulauan Aru batal. Kemiringan lahan yang tidak cocok serta tidak 
ekonomisnya melakukan investasi perkebunan tebu di Kepulauan Aru menjadi pertimbangan Menteri 
Kehutanan. Pernyataan ini disampaikan secara langsung di sela-sela acara jumpa pers pada tanggal 10 



April 2014 di Gedung Manggala Wanabhakti, Kantor Kementerian Kehutanan di Jakarta. Komitmen 
tersebut harus dibuktikan dengan terbitnya surat keputusan untuk mencabut kembali persetujuan 
prinsip pencadangan bagi perkebunan tebu dan tidak memberikan peluang bagi perusahaan lain. 
Namun faktanya sampai saat ini tidak ada realisasi dari komitmen tersebut.

Surat yang diterima FWI tertanggal 10 September 2014 dari Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian 
Kehutanan menyatakan bahwa tidak ada surat pencabutan/pembatalan atas penerbitan Persetujuan 
Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan kepada 19 perusahaan milik Menara Group. 

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 tahun 2011 dan diperpanjang dengan keluarnya Inpres Nomor 6 
tahun 2013 menjelaskan bahwa perkebunan tebu adalah salah satu bjek yang dikecualikan dalam 
kebijakan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa moratorium kehutanan tidak berlaku untuk izin 
perkebunan tebu. Hasil analisis FWI antara Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPPIB, area moratorium) 
dengan peta konsesi perusahaan tebu menunjukkan adanya 67 ribu hektare area konsesi berada di 
dalam area moratorium. Keseluruhan daratan Kepulauan Aru yang masuk dalam area moratorium seluas 
190 ribu hektare.

“Analisis FWI berdasarkan interpretasi citra landsat tahun 2013 menemukan 660 ribu hektare atau 83% 
daratan di Kepulauan Aru berupa hutan alam, dimana 478 ribu ha hutan alam berada di luar area 
moratorium pemberian izin. Seharusnya area hutan lam seluas itu masuk ke dalam Peta Indikatif 
Penundaan Izin Baru (area Moratorium)”, tutur Abu. Abu juga mempertegas bahwa “Harus ada 
perubahan yang besar dalam peta indikatif PIPPIB VI nanti sehingga tidak ada alasan untuk menerbitkan 
izin di wilayah tersebut”.

Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) juga menyatakan, 
“Presiden Republik Indonesia harus turun tangan melindungi ekosistem hutan di Kepulauan Aru dan 
hak-hak masyarakat adat yang sudah hidup dan mengelola wilayah adatnya masing-masing secara 
turun-temurun dan berkelanjutan. Presiden harus memastikan semangat dan amar Putusan MK 
35/X/2012 terlaksana di kawasan ini”, tegas Abdon.

Surat No. S.522/PHM-2/2014 perihal Permohonan Informasi Bukti Pencabutan atau Pembatalan Prinsip 
Pencadangan 19 Perusahaan Milik Menara Group di Kepulauan Aru, Pusat Hubungan Masyarakat 
Kementerian Kehutanan, 2014

Sumber: Press Release FWI, 23 April 2014



Kotak 16. Spesies yang Sangat Terpengaruh oleh Aktivitas Penebangan

Beberapa  satwa  liar  sangat  terpengaruh  terhadap  perubahan/kerusakan  habitat hidupnya. 
Kelompok burung yang terpengaruh oleh kegiatan penebangan terdiri dari: 1) beberapa spesies spesialis 
ekstrim yang hidup di dataran rendah seperti Kangkareng Hitam, Anthracoceros malayanus, Sempidan 
Merah, dan Lophura erythrophthalma; 2) spesies-spesies nomad atau yang memerlukan daerah yang 
luas (Rangkong, Raptor); 3) spesies yang hidup di hutan primer dan intoleran terhadap gangguan (Kuau 
Raja, Argusianus argus; beberapa spesies Luntur, beberapa burung Pelatuk, sejumlah Perencet dan 
kipasan); serta spesies yang membutuhkan rongga pada pohon untuk bersarang.

Taxa yang paling dipengaruhi oleh penebangan adalah spesies yang hidup di interior hutan primer. 
Pemakan serangga dan kipasan yang hidup di bagian dasar dan bagian tengah tumbuhan bawah hutan 
merupakan spesies yang sangat tidak toleran terhadap kegiatan penebangan (Johns 1989a; Lambert 
1992; Thiollay 1992). Dibandingkan dengan spesies lain, populasinya menurun setelah terjadinya 
gangguan. Spesies pemakan serangga yang hidup pada tumbuhan bawah, baik jumlah spesies yang 
dijumpai maupun proporsi keterwakilannya dalam sampel populasi, menurun setelah kegiatan  
penebangan  dengan  intensitas  sedang.  Lambert  (1992)  mengidentifikasi bahwa dari sejumlah spesies 
yang ada, Luntur (Harpactes spp.), Pelatuk (Picidae), Berencet (Kenopia striata dan Napothera spp.) dan 
Sikatan (Cyornis spp. dan Ficedula spp), adalah spesies-spesies yang cenderung menurun populasinya di 
daerah hutan bekas tebangan.

Enam  spesies  yang  teridentifikasi  secara  konsisten  menurun  jumlahnya  setelah penebangan adalah: 
Berencet Loreng (Kenopia striata), Luntur Diard (Harpactes diardii), dan empat spesies Sikatan yang 
hidup di tumbuhan bawah (Sikatan Kepala abu, Culicapa ceylonensis, Rhipidura perlata, Philentoma 
philentome verlatum, dan Rhinomyias umbratilis). Penurunan jumlah tersebut mungkin mencerminkan 
hilangnya vegetasi tumbuhan bawah, tingkat pencarian makan, dan spesies serangga yang biasanya 
dimangsa oleh insektivora tumbuhan bawah (Robinson 1969).

Sumber: Meijaard, E., Sheil, D., Nasi, R., Augeri, D., Rosenbaum, B., Iskandar, D., Setyawati, T., Lammertink, M., 
Rachmatika, I., Wong, A., Soehartono, T., Stanley, S., Gunawan, T. dan O’Brien, T. 2006. Hutan pasca pemanenan: 
Melindungi satwa liar dalam kegiatan hutan produksi di Kalimantan Life after logging: Reconciling wildlife 
conservation and production forestry in Indonesian Borneo. Bogor, Indonesia: CIFOR. 384p. ISBN 979-24-4657-5


