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RESPON TERBUKA 
21 Januari 2013 
 

”Golden Agri harus mencabut siaran persnya,        
terbukti tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum” 
 

Pada 24 Mei 2012, Greenomics Indonesia menerbitkan laporan observasi investigatifnya 
terhadap operasi tiga perusahaan sawit milik Golden Agri Resources (GAR/Sinarmas Group) 
yang beroperasi di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, yakni PT. Kartika Prima 
Cipta (KPC), PT. Paramitra Internusa Pratama (PIP) dan PT. Persada Graha Mandiri (PGM).  

Tujuan laporan tersebut adalah untuk mengobservasi implementasi atas Program Konservasi 
Hutan (PKH) pada anak-anak perusahaan GAR dalam kaitannya dengan operasi pembukaan 
lahan pada areal bertutupan hutan rawa sekunder. PKH GAR tersebut diluncurkan pada 9 
Februari 2011, di antaranya mendapatkan dukungan dari Greenpeace.  

Laporan Greenomics Indonesia tersebut mengungkapkan empat temuan penting, yakni:  

 Terlihat adanya upaya konservasi hutan alam dalam pembangunan perkebunan sawit pada tiga areal 
konsesi perusahaan GAR tersebut. Upaya tersebut, di antaranya, dapat dilihat dari adanya pengalihan 
areal pembukaan lahan; dari areal yang masih bertutupan hutan rawa sekunder yang telah mendapatkan 
IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) dialihkan ke areal yang relatif tidak bertutupan hutan alam dan/atau ke 
areal yang bertutupan hutan alam, namun relatif tidak dan/atau kurang kompak dalam luasan tertentu. 
Fakta lainnya menunjukkan, dua perusahaan GAR tersebut tetap melakukan pembukaan lahan pada 
sebagian areal bertutupan hutan rawa sekunder pada blok-blok IPK. Kondisi ini memperlihatkan, 
deforestasi nihil (zero deforestation) terbukti belum dapat dilakukan dalam pembangunan perkebunan 
sawit di Indonesia. 
enagihan 

 Terjadinya penurunan pembayaran pungutan kehutanan berupa Dana Reboisasi (DR) dan Provisi 
Sumber Daya Hutan (PSDH) dari hasil pembukaan lahan hutan alam. Ini menunjukkan, telah terjadi 
penurunan pembukaan lahan hutan alam (reduced deforestation) pada saat PKH diterapkan 
dibandingkan tanpa PKH. 
 

 Terjadinya aktivitas pembukaan lahan hutan alam di luar blok-blok Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). 
Aktivitas tersebut merupakan pelanggaran kehutanan, yang mengharuskan adanya pembayaran denda 
15 kali lipat dari nilai PSDH, termasuk juga diharuskan membayar DR dan PSDH dari volume kayu yang 
ditebang dari aktivitas pembukaan lahan hutan alam tersebut. 
 

 Aktivitas pembukaan lahan pada hutan alam di tiga areal konsesi GAR tersebut telah menyebabkan 
lebih dari 40.000 pohon komersil ditebang, termasuk di antaranya spesies pohon dilindungi.  
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Pada 21 Desember 2012, GAR dan PT Smart Tbk (anak usaha GAR yang mengoperasikan seluruh 
perusahaan perkebunan sawit milik GAR) menerbitkan siaran pers, di antaranya memberikan 
klarifikasi dan konfirmasi terhadap aktivitas tiga perusahaan GAR tersebut terkait dengan 
operasi pembukaan lahan di luar blok-blok IPK. Terdapat beberapa hal utama yang 
dimunculkan dalam siaran pers tersebut, yakni: 

 Mengakui adanya pembukaan lahan seluas 2.449 hektar yang dilakukan tanpa mendapatkan IPK. 
Hal itu, dinyatakan dalam siaran pers tersebut, terjadi antara bulan Januari 2011 hingga Mei 2012. 
Namun, GAR menyatakan bahwa areal seluas 2.449 hektar tersebut tidak memiliki potensi kayu 
komersil. Atas pertimbangan itu, areal tersebut diputuskan untuk dilakukan pembukaan lahan tanpa 
mengajukan IPK kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.  
 

 Pada Mei 2012, disadari bahwa pembukaan lahan tanpa IPK merupakan kekeliruan, sehingga segera 
mengajukan permohonan IPK kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Barat mengirimkan tiga tim untuk mensurvei areal seluas 2.449 hektar tersebut 
dan menyimpulkan bahwa tidak ada kayu komersil pada saat areal tersebut dibuka, sehingga 
disimpulkan bahwa IPK tidak diperlukan untuk areal tersebut. 
 

 Dinyatakan bahwa walaupun survei tersebut telah mengonfirmasi bahwa IPK tidak diperlukan, 
disadari bahwa hal tersebut bukan berarti membenarkan pembukaan lahan tanpa IPK yang telah 
dilakukan oleh tiga perusahaan sawit GAR tersebut. Dinyatakan pula bahwa pihak GAR bertanggung 
jawab atas kekeliruan tersebut karena proses IPK dan SOP perusahaan tidak ditaati. 
 

Terhadap siaran pers GAR tersebut, terutama terhadap tiga poin di atas, Greenomics 
Indonesia mengambil posisi sebagai berikut: 

1) Mengapresiasi adanya pengakuan dari pihak GAR bahwa ketiga perusahaan sawitnya 
tersebut melakukan aktivitas pembukaan lahan di luar blok-blok IPK, terlepas dari 
pernyataan GAR bahwa tidak terdapat kayu komersil dalam aktivitas pembukaan lahan 
yang terjadi di luar blok-blok IPK tersebut. 
 

2) Greenomics Indonesia mengklarifikasi pernyataan GAR yang menyatakan bahwa 
pembukaan lahan pada areal seluas 2.449 hektar tersebut tidak terdapat kayu komersil. 
“Respon Terbuka” ini menjelaskan fakta-fakta hukum yang telah dilakukan oleh ketiga 
perusahaan sawit GAR tersebut untuk membantah pernyataan GAR tersebut. 
 

3) Terkait dengan fakta-fakta hukum tersebut, pada 10 Januari 2013, Greenomics 
Indonesia telah diberikan kesempatan oleh GAR untuk mempresentasikan kepada pihak 
GAR/PT Smart-Tbk dan The Forest Trust/TFT. Presentasi tersebut memaparkan dan 
membuktikan fakta-fakta hukum dimaksud, termasuk pembuktian secara spasial atas 
pembukaan lahan hutan alam di luar blok-blok IPK yang dilakukan oleh ketiga 
perusahaan sawit GAR tersebut. 
 

4) Mengingat Greenomics Indonesia telah mempresentasikan fakta-fakta hukum tersebut 
kepada pihak GAR/PT Smart Tbk dan TFT, maka dalam “Respon Terbuka” ini, hanya 
dijelaskan fakta-fakta hukum yang terkait dengan operasi PT KPC sebagai contoh 
kasus. 
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5) Fakta-fakta hukum operasi PT KPC dimaksud dapat dirangkum sebagai berikut: 
 

 Hingga berakhirnya masa berlakunya IPK a.n. PT KPC, tampak dua blok IPK PT KPC 
sebagian besarnya masih tampak cukup utuh, tidak tampak adanya aktivitas pembukaan 
lahan selama periode Januari 2011-Mei 2012.  
 

 Namun, terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa PT KPC melakukan pembayaran 
DR dan PSDH pada tanggal 23 November 2011. Pembayaran tersebut merupakan 
pembayaran atas Surat Perintah Pembayaran (SPP DR dan PSDH) tertanggal 3 November 
2011 atas Laporan Hasil Produksi (LHP) dari hasil pembukaan lahan hutan alam di areal 
konsesi PT KPC.  
 

 Siaran pers GAR telah mengakui bahwa tiga perusahaan GAR tersebut (di antaranya PT KPC) 
telah melakukan aktivitas pembukaan lahan pada areal di luar blok-blok IPK, namun tidak 
mengakui adanya kayu komersil pada areal di luar blok-blok IPK tersebut. Siaran pers 
tersebut tentu menimbulkan tanda tanya serius secara hukum, mengingat adanya 
penerbitan SPP DR dan PSDH kepada PT KPC pada tanggal 3 November 2011 dan penyetoran 
pembayaran pada tanggal 23 November 2011.  

 

 Kedua fakta hukum tersebut adalah bukti berkekuatan hukum bahwa PT KPC telah 
melakukan pembukaan lahan hutan alam di luar blok-blok IPK, mengingat pada dua blok IPK 
PT KPC tersebut, tidak terjadi aktivitas pembukaan lahan untuk kepentingan PKH. 

 

 Jika GAR tetap tidak mengakui telah melakukan pembukaan lahan yang melibatkan kayu 
komersil, mengapa SPP DR dan PSDH tersebut terbit dan PT KPC melakukan pembayaran 
atas SPP DR dan PSDH tersebut? Perlu dicatat bahwa SPP DR dan PSDH hanya dapat 
diterbitkan setelah adanya LHP yang dibuat sendiri oleh PT KPC. Perlu dicatat bahwa 
pembayaran DR dan PSDH tanpa penyampaian LHP adalah pelanggaran kehutanan. 
 

 Pada tanggal 24 Mei 2012, ternyata terbit lagi SPP DR dan PSDH atas LHP dari hasil 
pembukaan lahan hutan alam di areal konsesi PT KPC. Namun, pada dua blok IPK PT KPC 
tersebut masih tetap terlihat tidak ada aktivitas pembukaan lahan. Artinya, SPP DR dan 
PSDH tahap kedua tersebut terbit setelah adanya  LHP dari pembukaan lahan pada areal 
hutan alam yang memiliki kayu komersil di luar dua blok IPK PT KPC tersebut.  

 

 Jika GAR tetap tidak mengakui adanya kayu komersil dalam pembukaan lahan di luar blok-
blok IPK tersebut, mengapa terbit lagi SPP DR dan PSDH tahap kedua tersebut kepada PT 
KPC? Bahkan, PT KPC kembali melakukan pembayaran atas SPP DR dan PSDH tahap kedua 
tersebut pada tanggal 31 Mei 2012. 
 

 Aktivitas pembukaan lahan hutan alam yang dilakukan oleh PT KPC pada tahun pertama 
implementasi PKH, melibatkan penebangan kayu komersil hingga hampir 17.000 pohon. 
Fakta secara spasial menunjukkan bahwa pada dua blok IPK PT KPC tidak terjadi aktivitas 
pembukaan lahan. Artinya, PT KPC telah melakukan penebangan di luar blok-blok IPK PT KPC 
yang memiliki kayu komersil, yang dibuktikan dengan terbitnya SPP DR dan PSDH serta 
pembayaran atas SPP DR dan PSDH tersebut. 
 

 Fakta-fakta hukum di atas dengan sendirinya telah menyimpulkan bahwa siaran pers GAR 
tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan sendiri oleh ketiga perusahaan 
sawit GAR itu tersebut.  
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Sebagai penjelasan tambahan, perlu disampaikan pula bahwa jumlah pohon komersil yang 
ditebang selama implementasi PKH tahun pertama (Februari 2011 – Mei 2012), baik di dalam 
maupun di luar blok-blok IPK pada tiga konsesi sawit GAR tersebut adalah:  

 Pada laporan Greenomics Indonesia tertanggal 24 Mei 2012, disebutkan bahwa lebih dari 40,000 
pohon komersil ditebang oleh ketiga perusahaan sawit GAR selama implementasi PKH tahun 
pertama. Perhitungan tersebut didasarkan atas pembayaran DR dan PSDH tahap pertama (tanggal 
23 November 2011) atas pembukaan lahan hutan alam yang memiliki kayu komersil oleh ketiga 
perusahaan GAR tersebut, baik di dalam maupun di luar blok-blok IPK (PT KPC terdeteksi tidak 
melakukan aktivitas pembukaan lahan hutan alam di dalam dua blok IPK-nya).  
 

 Setelah memperhitungkan pembayaran DR dan PSDH tahap kedua, yang dilakukan oleh ketiga 
perusahaan GAR tersebut pada 31 Mei 2012 atas pembukaan lahan hutan alam yang memiliki kayu 
komersil, maka jumlah pohon komersil yang ditebang secara total mencapai 80.000 pohon dalam 
periode tahun pertama implementasi PKH GAR. 

 

Atas dasar fakta-fakta hukum di atas dan mengacu pada hasil presentasi Greenomics Indonesia 
kepada pihak GAR/PT Smart Tbk dan TFT, maka Greenomics Indonesia meminta agar: 

1) GAR mencabut siaran persnya tertanggal 21 Desember 2012 tersebut, mengingat 
substansi dari siaran pers tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum. 
 

2) TFT dan Greenpeace, yang mengakui sebagai pihak yang mengarahkan areal 
pembukaan lahan ketiga perusahaan sawit tersebut, tentu harus merekomendasikan 
kepada GAR untuk segera mencabut siaran persnya tersebut. 
 

3) Greenpeace perlu menarik pernyataannya yang mengklaim bahwa siaran pers GAR 
tersebut sebagai bentuk transparansi GAR, karena pada faktanya siaran pers GAR 
tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum. 
 

4) GAR perlu mendukung “Program Penanaman 1 milyar Pohon” dengan melakukan 
penanaman pohon komersil spesies Kalimantan, sedikitnya 80.000 pohon, sesuai 
dengan jumlah pohon yang telah ditebang  pada tahun pertama penerapan PKH.  
 

 

*** 
 

 
 
Untuk informasi dan diskusi lebih lanjut, dapat menghubungi: 
Elfian Effendi, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia 
elfian@greenomics.org 


