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Bank selaku penyedia jasa keuangan memiliki 
peran yang cukup besar dalam mendukung 
pembangunan hutan tanaman industri (HTI). 

Berdasarkan kebijakan/aturan yang ada, bank 
selaku penyedia modal memiliki kewajiban untuk 
memastikan bahwa aktivitas pengelolaan usaha 
yang dilakukan oleh debiturnya tidak merusak 
lingkungan hidup sebagaimana terdapat dalam 
Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/2/PBI/2005 
mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, 
pada pasal 11 huruf (e). Selain itu, Hukum 
Perbankan berdasarkan Undang-undang No. 10 
tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-
undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, 
mengharuskan bank dalam memberikan kredit 
atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, 
harus pula memperhatikan hasil analisis mengenai 
dampak lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan 
yang berskala besar dan/atau berisiko tinggi agar 
proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian 
lingkungan.

Kebijakan tersebut ternyata tidak secara 
langsung menjamin terhadap kelestarian dalam 
pengelolaan HTI PT Toba Pulp Lestari, di lapangan 
masih terdapat sejumlah persoalan yang berkaitan 
dengan perusakan hutan yang menyebabkan 
konflik	 dan	 penghilangan	 sumber	 penghidupan	
masyarakat. Persoalan tersebut diantaranya: 

a. Terjadinya Konversi Hutan
PT Toba Pulp Lestari memiliki konsesi hutan 

tanaman industri (HTI) seluas 269.060 Ha yang 

tersebar di blok Tele seluas 68.339 ha yang 
berada di Kabupaten Humbang Hasundutan 
dan Kabupaten Samosir, blok Aek Raja seluas 
46.081 ha yang berada di Kabupaten Tapanuli 
Tengah dan Kabupaten Toba Samosir, blok 
Habinsaran seluas 24.304 ha yang berada 
di Kabupaten Toba Samosir, blok Aek nauli 
seluas 20.426 ha yang berada di Kabupaten 
Simalungun, blok Padang Sidimpuan seluas 
28.903 ha yang berada di Kabupaten Padang 
sidimpuan.

Konversi hutan yang dilakukan oleh PT 
Toba Pulp Lestari berdasarkan hasil analisis 
perubahan tutupan hutan alam 2009-2013 
yang dilakukan oleh FWI adalah sekitar 4.600 
hektar. Konversi hutan yang terjadi dalam 
konsesi sulit untuk ditelusur lebih lanjut karena 
membutuhkan data-data pendukung yang 
selama ini cenderung tertutup seperti dokumen 
RKU, RKT dan juga IPK. Dari hasil analisis 
yang dihasilkan hanya bisa ditarik kesimpulan 
bahwa ditemukan adanya konversi hutan 
dalam konsesi PT. TPL. 

b. Melanggar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
Dalam	rangka	memenuhi	Sistem	Verifikasi	

Legalitas Kayu (SVLK), PT Toba Pulp Lestari 
memiliki	sertifikat	Pengelolaan	Hutan	Produksi	
Lestari (S-PHPL) dengan predikat baik. Namun 
demikian,	bukti	kepemilikan	sertifikat	 tersebut	
tidak secara otomatis menunjukan tidak adanya 
masalah dalam hal pengelolaannya. Sejumlah 
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pelanggaran yang dilakukan oleh PT Toba 
Pulp Lestari yang berkaitan dengan indikator 
dan	 verifier	 penilaian	 bedasarkan	 Peraturan	
Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-
II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan 
Hutan	Produksi	Lestari	dan	Verifikasi	Legalitas	
Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan 
Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina 
Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan 
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari	 (PHPL)	 dan	 Verifikasi	 Legalitas	 Kayu	
(VLK).

Berdasarkan temuan lapangan, PT Toba 
Pulp Lestari masih memiliki persoalan terkait 
tidak adanya sosialisasi dan konsultasi 
menyeluruh dalam permintaan persetujuan 
masyarakat adat yang memiliki kepentingan 
langsung atas lahan yang akan dimanfaatkan. 
Selain itu, Kepastian status areal pemegang 
IUPHHK-HTI terhadap penggunaan lahan, tata 
ruang wilayah, dan tata guna hutan sebagai 
jaminan kepastian areal yang diusahakan. 
Kegiatan penataan batas sebagai salah satu 
bentuk kegiatan dalam kerangka memperoleh 
pengakuan eksistensi areal IUPHHK- HT baik 
oleh masyarakat, pengguna lahan lainnya 
maupun oleh instansi terkait tidak dilakukan 
secara partisipatif sehingga tidak ada kejelasan 
mengenai Pal batas yang menjelaskan areal 
tersebut telah disepakati bersama, terutama 
dengan masyarakat.

PT Toba Pulp Lestari juga melakukan 
penebangan hutan kemenyan yang 
merupakan hutan yang diklaim sebagai 
hutan adat, dimana sebelumnya telah ada 
kesepakatan pengelolaan bersama antara 
PT Toba Pulp Lestari dengan masyarakat. 
Pelanggaran lain yang dilakukan oleh PT Toba 
Pulp Lestari adalah pengrusakan hutan alam, 
yang ditunjukan dengan adanya PT Toba Pulp 
Lestari melakukan perluasan kawasan dengan 
melakukan penebangan pada kawasan lindung 
(sempadan sungai dan jalur hijau).1

 
c. Maraknya Konflik Tenurial

Monitoring	 dan	 Kajian	 konflik	 dilakukan	
di lima desa, antara lain Desa Pandumaan 
dan Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, 

1  Hasil pemantauan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan 
(JPIK)

Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera 
Utara; Desa Naga Tonga dan Dusun Naga 
Hulambu, Kenegerian Pondok Bulu, Kabupaten 
Simalungun; dan Lumban Naiang, Desa Aek 
Lung, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten 
Humbang Hasundutan. Masyarakat adat di 
lima desa ini dipilih menjadi lokasi monitoring 
dan investigasi karena beberapa alasan, 
antara lain:
- Tanah adat masyarakat adat yang berada 

di lima desa ini masuk dalam wilayah 
konsesi PT TPL yang mewakili Sektor Tele 
dan Sektor Aek Nauli.

- Penduduk di lima desa ini juga merupakan 
penerima dampak langsung ekspansi 
perusahaan ini, khususnya terkait dengan 
akses terhadap tanah dan sumber daya 
alam.

- Selain di Desa Naga Tonga, Dusun 
Naga Hulambu, Desa Pandumaan, Desa 
Sipituhuta dan Desa Aek Lung terdapat 
perlawanan komunitas masyarakat adat 
terhadap pihak perusahaan terkait dengan 
saling klaim kepemilikan tanah.2 

Sejak	 awal	 tahun	 2007,	 konflik	 antara	
masyarakat adat yang tinggal di sekitar areal 
konsesi TPL sudah mulai muncul. Perlawanan 
muncul dari Kelompok Petani Kemenyan 
yang ada di Kecamatan Pollung, Kabupaten 
Humbang Hasundutan. Kecamatan Pollung 
dikenal sebagai daerah penghasil kemenyan 
di Humbang Hasundutan, dimana sebagian 
besar penduduknya merupakan petani 
kemenyan. Kehadiran PT TPL yang menebang 
hutan kemenyan yang mereka klaim sebagai 
tanah adat tersebut menjadi ancaman bagi 
keberlangsungan hidup mereka. Menyikapi 
protes masyarakat tersebut, PT TPL difasilitasi 
pemerintah melakukan negosiasi dengan 
masyarakat, di mana dalam negosiasi 
tersebut pengurus kelompok petani kemenyan 
tersebut menerima uang sebesar Rp. 110 
juta yang disebut dengan pasipisang na 
tonggi.3 Pemberian sejumlah uang ini berhasil 
menghentikan sementara protes dari Kelompok 

2  Monitoring dan kajian dampak ekspansi HTI PT Toba Pulp Lestari, 
KSPPM dan FWI 2015
3  Membeli pisang yang manis, dalam masyarakat Batak istilah 
ini biasanya digunakan sebagai penghiburan ketika seseorang baru 
mengalami kedukaan atau kepahitan. Tidak bisa disejajarkan dengan 
ganti rugi.
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Petani Kemenyan Kecamatan Pollung.4

Pada Juni 2009, protes kembali muncul 
dari kelompok petani kemenyan di Desa 
Pandumaan dan Desa Sipituhuta. Penduduk di 
dua desa ini terdiri dari beberapa marga, seperti 
LumbangaoL, Lumbanbatu, Nainggolan, 
Sinambela, Sihite, Pandiangan dan beberapa 
marga lainnya yang berada dalam satu wilayah 
adat yang sama. Masyarakat di dua desa 
ini bersama-sama melakukan perlawanan 
terhadap ekspansi PT TPL di tombak haminjon5 
mereka. Sejak Juni 2009 sampai dengan 
saat ini6	 konflik	masyarakat	adat	Pandumaan	
dan Sipituhuta dengan PT TPL masih terus 
berlanjut. Kedua belah pihak sama-sama 
membuat klaim atas tombak haminjon seluas 
5.172 hektar tersebut. 

Klaim masyarakat adat berangkat dari 
keyakinan mereka bahwa tanah tersebut 
merupakan tanah adat yang diwariskan oleh 
nenek moyang mereka sejak dulu sampai 
saat ini. Di mana sampai dengan saat ini 
keberadaan mereka di sana diperkirakan 
sudah mencapai 200-300 tahun, sekitar 13-
16 generasi dilihat dari silsilah yang mereka 
tuliskan kembali.7 Hal ini diperkuat dari hasil 
penelitian Badan Arkeologi Medan yang 
dipimpin oleh Ketut Wiradyana dan Bucas P 
Koestoro yang dilakukan pada 7-9 Pebruari 
2013. Hasil penelitian Badan Arkeologi ini 
kembali menegaskan bahwa dari beberapa 
sampel perkampungan yang diteliti, seperti 
parik dan patung Pangulubalang yang 
ada di Desa Pandumaan merupakan bukti 
perkampungan tua. 

Konflik	 yang	 terjadi	 akibat	 ekspansi	 hutan	
tanaman industri PT Toba Pulp Lestari, 
tidak hanya terjadi antara masyarakat dan 
perusahaan,	 tetapi	 konflik	 juga	 terjadi	 antar	
masyarakat dan menimbulkan ancaman 
terhadap hilangnya sumber penghidupan. 
Beberapa	konflik	yang	terjadi	diantaranya:	
- Berkurangnya sumber mata pencaharian 

atau hilangnya akses terhadap sumber 
kehidupan. Hal ini sangat dirasakan oleh 
masyarakat di Desa Pandumaan, Desa 

4  Silalahi, Delima, Gerakan Kolektif Masyarakat Adat Batak Toba 
Memperjuangkan Pengakuan Eksistensi dan Hak-Hak Adat, Studi di 
Desa Pandumaan dan Sipituhuta, Tesis, 2015.
5  Hutan Kemenyan
6	 	Oktober	2015/waktu	studi	lapangan
7  Sejarah Masyarakat Adat Pandumaan Dan Sipituhuta yang 
disusun KSPPM tahun 2010.

Sipituhuta, Desa Aek Lung, Dusun Naga 
Hulambu dan juga Desa Naga Tonga-tonga. 
Penebangan sekitar 400 hektar hutan 
kemenyan di wilayah adat Pandumaan-
Sipituhuta pada tahun 2009 membuat 
sebagian dari anggota masyarakat adat 
kehilangan sumber mata pencaharian. 
Sebagaimana dikatakan oleh salah satu 
masyarakat, bahwa wilayah adat mereka, 
sekitar 5.172 hektar yang diklaim pihak TPL 
sebagai areal konsesinya (meskipun yang 
dihancurkan pihak TPL masih sekitar 400 
hektar), namun dampaknya sudah sangat 
dirasakan oleh petani kemenyan di sana. 
Karena tombak-tombak8 yang ada di sekitar 
mereka sudah terlebih dahulu ditebangi 
dan diganti dengan tanaman eukaliptus.

Sebagaimana pemahaman dan 
pengalaman masyarakat lokal, bahwa 
pohon kemenyan hanya bisa mengasilkan 
getah jika dikelilingi atau tumbuh bersama-
sama dengan pohon-pohon alam lainnya. 
Namun sejak penebangan kayu-kayu alam 
yang dilakukan TPL, getah kemenyan 
tidak lagi menghasilkan getah seperti 
lima-sepuluh tahun yang lalu. Kemenyan 
merupakan sumber mata pencaharian 
utama penduduk, untuk kebutuhan hidup 
sehari-hari, biaya pendidikan, biaya 
kesehatan dan juga biaya adat. Sekitar 5-10 
tahun lalu, mereka masih bisa menyimpan 
kemenyan di rumah untuk tabungan biaya 
sekolah, biaya adat, dan juga biaya Natal 
dan Tahun Baru. Biasanya mereka menjual 
kemenyan tabungan tersebut pada bulan 
Juni-Juli, dan bulan Desember. Dan 
ada kalanya dijual sewaktu-waktu untuk 
kebutuhan mendadak.

-	 Konflik	 horizontal	 yang	 ditandai	 dengan	
adanya upaya-upaya memecah belah 
kesatuan masyarakat sudah dilakukan. 
Diawali dengan pemberian materi, berupa 
uang dan iming-iming pekerjaan kepada 
beberapa warga. Beberapa warga sempat 
memperoleh sejumlah uang dari pihak 
perusahaan karena dibujuk dan ditakut-
takuti oleh pihak perusahaan dengan 
mengatakan, bahwa menerima atau tidak 
menerima uang tersebut hutan kemenyan 

8  Sebutan lokal untuk Hutan
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mereka akan tetap ditebang. Akibatnya, ada 
beberapa warga yang menerima, sehingga 
sempat ada saling curiga di tengah 
masyarakat. Untungnya, penyelesaian 
konflik	 yang	 timbul	 di	 desa	 itu	 masih	
menekankan pada penyelesaian secara 
adat, sehingga lewat pendekatan adat 
pihak-pihak yang menerima uang mengakui 
kesalahannya dan bersaksi bahwa mereka 
ditipu oleh pihak perusahaan. 

Akibat ekspansi PT TPL di Tombak 
Haminjon milik masyarakat adat 
Pandumaan dan Sipituhuta, juga 
menimbulkan	 potensi	 konflik	 horizontal	
di Desa Sipituhuta. Khususnya antara 
Dusun I atau yang dikenal dengan Dusun 
Marade dengan Dusun II dan Dusun III. 
Ada sekitar 15 KK di Dusun Marade yang 
bermitra dengan PT TPL hingga saat ini. 
Konflik	 pernah	 memanas	 di	 bulan	 Maret	
2013 yang lalu, karena masyarakat yang 
di Dusun Marade menyerahkan tanah 
untuk pembangunan jalan PT TPL di lokasi 
Tombak Sitangi, masih bagian dari wilayah 
adat Pandumaan-Sipituhuta. Ketika itu, 
mereka mengatakan bahwa lokasi tersebut 
merupakan bagian kepemilikan mereka 
sehingga mereka bebas bermitra dengan 
siapa pun, dan pembangunan jalan tersebut 
dilakukan untuk membantu masyarakat 
agar lebih mudah mengambil kemenyan 
ke kebun mereka. Namun masyarakat adat 
lainnya mengatakan, bahwa sesuai dengan 
aturan adat yang berlaku di dua desa 
tersebut, maka tidak ada satu kelompok 
manapun yang memiliki hak menjual atau 
memberikan tanah adat kepada pihak 
manapun di luar anggota masyarakat adat 
Pandumaan dan Sipituhuta. 

- Kriminalisasi warga dan hilangnya rasa 
aman	akibat	konflik	berkepanjangan	antara	
masyarakat adat di areal konsesi PT TPL 
dengan pihak perusahaan seringkali 
menimbulkan ketegangan-ketegangan 
antara kedua belah pihak. Aksi massa 
yang dilakukan seringkali berujung pada 
kriminalisasi warga. Di Pandumaan dan 
Sipituhuta, sejak Juni 2009, kriminalisasi 
terhadap warga terjadi dua kali, yakni 
di bulan Juni 2009, 8 orang ditetapkan 
sebagai tersangka. Sampai saat ini proses 

hukum terhadap yang delapan orang tidak 
jelas.	 Setiap	 kali	 ada	 konflik,	 polisi	 selalu	
mengatakan kepada kedelapan warga ini, 
bahwa	mereka	masih	berstatus	DPO	(Daftar	
Pencarian	Orang).	Penangkapan	terhadap	
warga juga dilakukan pada 26 Pebruari 
2013. Ada 31 warga yang ditangkap pada 
saat itu, 16 orang di antaranya ditetapkan 
sebagai tersangka dan sempat ditahan 
di Mapolda Sumatera Utara di Medan. 
Atas desakan warga, 16 warga tersebut 
dibebaskan, dan proses hukumnya tidak 
dilanjutkan. 

Selain kriminalisasi, masyarakat adat 
Pandumaaan dan Sipituhuta, khususnya 
kaum ibu dan anak sempat mengalami 
trauma akibat proses penangkapan dan 
penggeledahan yang dilakukan oleh aparat 
kepolisian ke desa. Aksi sweeping polisi di 
tombak dan ke desa setiap kali ada bentrok 
dengan pihak perusahaan membuat 
anak-anak dan perempuan mengalami 
ketakutan. Seperti aksi penangkapan dan 
penggeledahan ke rumah-rumah yang 
dilakukan polisi pada dinihari, 26 Pebruari 
2013. Aksi penggeledahan tersebut 
bahkan diiringi suara-suara tembakan. 
Aksi penggeledahan juga dibarengi dengan 
tindakan intimidasi dan pemukulan terhadap 
kaum perempuan dan lanjut usia. Rumah-
rumah yang diduga tempat persembunyian 
para tokoh gerakan masyarakat adat juga 
dirusak. 

Intimidasi dan kriminalisasi juga dialami 
masyarakat adat turunan Ama Raja 
Medang Simamora. Suddung Simamora, 
pada tahun 2010, ditangkap oleh Polsek 
Doloksanggul atas laporan pihak TPL 
dengan delik aduan melakukan perusakan 
terhadap pohon eukaliptus. Pihak Polsek 
Doloksanggul langsung menanggapi 
laporan tersebut dan menahan Suddung 
Simamora. Selama 3 hari ditahan, akhirnya 
dilepas atas desakan masyarakat adat 
turunan Ama Raja Medang Simamora yang 
melakukan aksi demonstrasi.

Di samping itu, pihak perusahaan juga 
membakar pondok-pondok yang ada di lahan 
masyarakat (Tombak Sitakkubak). Laporan 
masyarakat kepada pihak kepolisian tidak 
pernah ditanggapi. Kriminalisasi juga 
dialami Jahotman Nainggolan, warga Naga 
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Hulambu. Dia dituduh melakukan tindakan 
penyerangan dan melakukan perbuatan 
tidak menyenangkan terhadap karyawan 
TPL. Dia divonis 3 bulan dan satu minggu 
penjara oleh Pengadilan Negeri Simalungun. 
Kriminalisasi terjadi ketika masyarakat adat 
Nagahulambu melakukan aksi, akhir tahun 
2013, di lokasi yang sedang disengketakan. 
Ratusan warga mengusir para pekerja 
TPL yang sedang menanami eukaliptus di 
tanah adat mereka. Di persidangan, 3 saksi 
dari PT TPL memberikan kesaksian yang 
berbeda, tetapi hal tersebut tidak menjadi 
pertimbangan hakim, Jahotman tetap 
dinyatakan bersalah.
Karena	 maraknya	 konflik	 dan	 munculnya	

pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), kasus 
ini sempat menjadi perhatian publik. Berbagai 
upaya telah dilakukan oleh masyarakat 
setempat dan sejumlah lembaga sipil, upaya 
penyelesaian bagi kasus tersebut sampai saat 
ini belum menemukan solusi yang tepat bagi 
kedua belah pihak. Tidak dapat dipungkiri 
bahwa pihak PT Toba Pulp Lestari secara 
hukum positif memiliki izin legal dari pemeintah, 
sedangkan masyarakat tentunya memiliki 
dasar hukum adat dalam mengukuhkan 
klaim mereka. Hal tersebut diperkuat dengan 
adanya sebagian besar dari mereka masih 
menerapkan hukum adat dalam tata kelola dan 
tata ruang wilayah mereka.

Berbagai permasalah yang terjadi akibat 
ekspansi HTI PT Toba Pulp Lestari, menunjukan 
tidak adanya upaya yang maksimal yang 
dilakukan oleh pihak perbankan dalam 
mengimplementasikan kebijakan/aturan tersebut. 
Dimana, perusahaan PT Toba Pulp Lestari 
memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT 
Bank Kesawan Tbk. Medan dengan maksimum 

kredit sebesar berjumlah US$ 380 dengan tingkat 
bunga	sebesar	SIBOR	+	3.5%	direview	setiap	tiga	
bulan. Jangka waktu pinjaman tersebut adalah 3 
(tiga) tahun yang dimulai sejak tanggal 19 April 
2007 sampai dengan 19 April 2010. Selain itu, 
beberapa bank (tidak diketahui) juga memberikan 
fasilitas kredit pinjaman kepada PT Toba Pulp 
Lestari dengan jumlah total sebesar US$ 46.830, 
jumlah ini merupakan hasil restrukturisasi 
pinjaman dan utang yang disepakati antara PT 
Toba Pulp Lestari dengan pihak kreditur yang 
berlaku efektif sejak tanggal 28 Maret 2003. 
Perjanjian ini menyatakan bahwa 90 % dari utang 
dikonversi menjadi 40% saham dan 10% dari 
saldo utang akan tetap menjadi utang. Semua 
bunga yang telah jatuh tempo akan dihapuskan, 
dan saham terbaru harus sudah diterbitkan dalam 
waktu 120 hari sejak tanggal berlaku efektif 
perjanjian ini. Utang hasil restrukturisasi tahap I, 
diperpanjang	sampai	1	Oktober	2022.9

Dalam rangka mengurangi beban utang, 
PT Toba Pulp Lestari menjual sebagian saham 
dan melakukan pinjaman modal dari Pinnacle 
Company Limited. Perusahaan ini akhirnya 
menguasai sebagian besar atau senilai 89,61% 
saham PT Toba Pulp Lestari. 

Untuk melancarkan proses transaksi 
penjualan, PT Toba Pulp Lestari memiliki deposito 
berjangka pada PT Bank Pan Indonesia Tbk 
dan dijadikan jaminan L/C impor. Letter of credit 
(L/C) merupakan suatu pernyataan dari bank 
atas permintaan nasabah yaitu importir untuk 
menyediakan dan membayar sejumlah uang 
tertentu untuk kepentingan pihak ketiga yaitu 
penerima L/C atau eksportir. Letter of credit biasa 
juga disebut dengan kredit berdokumen atau 
documentary credit.

9  Laporan Keuangan TPL Juni 2015

Rekomendasi
Berdasarkan permasalahan akibat ekspansi hutan tanaman industri PT Toba Pulp Lestari, 

Pemerintah harus sesegera mungkin menghentikan segala bentuk konversi hutan alam dan 
ekosistem gambut untuk kepentingan HTI, segera membuat kebijakan pelarangan penggunaan 
bahan baku kayu dari hutan alam untuk industri pulp, melakukan review perizinan terhadap izin 
konsesi HTI, menyelesaikan persoalan tumpang tindih perijinan dan klaim hak yang secara nyata 
menimbulkan	 konflik	 lahan	 yang	 berkepanjangan.	Disisi	 lain,	 Pemerintah	 juga	 harus	memiliki	
aturan perbankan yang kuat dan tegas terkait aliran pemodalan baik dari dalam ataupun luar 
negeri kepada perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan pengrusakan hutan alam.
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