
Quo Vadis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Korupsi Kehutanan

“DORMIUNT ALIQUANDO LEGES NUNQUAM MORIUNTUR”

A. SEKILAS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI
KUHP tidak  mengenal pertanggungjawaban korporasi. Hal tersebut sesuai dengan doktrin
“Societas  delinquere  non  potest”,  yakni  badan  hukum  tidak  dapat  melakukan  kesalahan.
Doktrin itu merupakan konsep yang berlaku di sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law).
Berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem Anglo Saxon (Common Law) yang
sudah mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi sejak lama.

Namun  seiring  perkembangan  zaman  dan  kesadaran  akan  pentingnya  pengaturan
pertanggungjawaban pidana korporasi, negara-negara dengan sistem hukum Civil Law mulai
menerapkan konsep tersebut. Salah satunya Indonesia.

Pertanggungjawaban  subyek  hukum  korporasi  secara  pidana  sebenarnya  sudah  ada  di
Indonesia  sejak  1951  melalui  Undang-Undang  Darurat  Nomor  17  Tahun  1951  tentang
Penimbunan  Barang-Barang,  selanjutnya  Undang-Undang  Darurat  Nomor  7  Tahun  1955
tentang Tindak Pidana Ekonomi juga mengenal konsep tersebut.

Kemudian  beberapa  ketentuan  perundang-undangan  lainnya  juga  mengatur  mengenai
pertanggungjawaban korporasi, sebut saja UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, UU No. 39
Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, UU No. 18
Tahun  2013  tentang  P3H.  Bahkan  UU  No.  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan
Pemberantasan  TPPU  dan  UU  No.  31  Tahun  1999  jo.  UU  No.  20  Tahun  2001  tentang
Pemberantasan TPK.

Awalnya terdapat kelemahan formil, yakni ketiadaan peraturan teknis yang mengatur tata
cara penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi. Kejaksaan membuat Peraturan Jaksa
Agung Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan
Subyek Hukum Korporasi. Disusul dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

B. KORPORASI DAN KEJAHATAN KEHUTANAN

Keterlibatan  korporasi  dalam  kejahatan  kehutanan  bukanlah  hal  baru.  Berbagai  kasus
melibatkan korporasi  di  dalamnya,  sebut  saja  illegal  logging,  penadahan kayu hasil  illegal
logging, pelanggaran izin, kebakaran hutan lahan, bahkan korupsi perizinan dan alih fungsi
kawasan hutan.  Namun,  selama ini  penegakkan hukum terhadap korporasi  masih  sangat
minim.

Sebut  saja  dalam Operasi  Hutan  Lestari  yang dilakukan  Pemerintah  di  tahun  2004-2006,
justru  para  pelaku  di  lapangan  (yang  melakukan)  yang  dikenai  pertanggungjawaban.
Sementara  korporasi  yang  menyuruhlakukan  (intellectual  dader)  dan  diuntungkan  tidak
tersentuh.  Hal  ini  salah  satunya  diakibatkan  oleh  desain  UU No.  41  Tahun  1999  tentang
Kehutanan saat itu yang masih menyasar individu.

Pasca disahkannya UU P3H pun belum ada korporasi yang dipidana dengan menggunakan
undang-undang  a  quo.  Malah  undang-undang  tersebut  dipergunakan  untuk  menjerat



masyarakat sekitar ataupun masyarakat  hukum adat yang beraktivitas di  kawasan hutan.
Lagi-lagi masyarakat yang dirugikan.

Patut  disadari  bahwa kejahatan kehutanan skala besar sudah pasti  merupakan  organized
crime dimana ada keterlibatan pemodal besar dan ada korporasi yang diuntungkan.

C. PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI UNTUK KEJAHATAN KEHUTANAN

Mindset  dasar  hukum  pidana  adalah  pertanggungjawaban  individu  sehingga
mengedepankan pidana pokok berupa hukuman badan. Sehingga fokusnya bergeser hanya
menghukum pelaku, kemudian memperbaikinya melalui  lembaga pemasyarakatan, namun
fokus untuk restitusinya justru tidak ada.

Padahal  azasnya  hukum itu  justru  untuk  memulihkan  keadaan.  Apakah  menghukum dan
memasyarakatkan seseorang saja cukup untuk mencapai tujuan tersebut?

Pertanggungjawaban  pidana  korporasi  justru  dapat  mengcapture  tujuan  hukum  untuk
merestitusi sebab korporasi tentu tidak dapat diberikan hukuman badan. Maka yang akan
jadi  tujuan utama adalah financial/economic  liability  berupa denda,  penggantian kerugian
negara, hingga perampasan aset yang bertujuan untuk asset recovery.

D. KESULITAN MENGATASI KEJAHATAN KEHUTANAN OLEH KORPORASI

Organized;

Kompleksitas kasus, bisa terjadi banyak tindak pidana di dalamnya;

Kekuatan finansial dan teknologi;

Legalisasi tindak pidana; dan

Besar kemungkinan melibatkan pejabat negara dan/atau APH.

E. KASUS PEMBERIAN IUPHHK-HT DAN PENGESAHAN RKT/BKT DI RIAU

1 Gubernur, 2 Bupati, 3 Kadishut sudah diputus bersalah dan menjalani pidana

20 korporasi terlibat dalam tindak pidana korupsi penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dan pengesahan Rencana Kerja Tahunan/Bagan
Kerja Tahunan (RKT/BKT) di 2 (dua) kabupaten di Riau selama 2001-2006.

15 (lima belas) korporasi mendapatkan IUPHHK-HT di Kabupaten Pelalawan, yaitu: PT Selaras
Abadi  Utama, PT Merbau Pelalawan Lestari  ,  PT Mitra Tani Nusa Sejati,  PT Uniseraya, PT
Rimba Mutiara Permai, PT Satria Perkasa Agung, PT Mitra Hutani Jaya, PT Triomas FDI, PT
Madukoro, CV Alam Lestari, CV Tuah Negeri, CV Putri Lindung Bulan, CV Harapan Jaya, CV
Bhakti Praja Mulia dan CV Mutiara Lestari;

Dan 5 (lima) korporasi mendapatkan di IUPHHK-HT di Kabupaten Siak, yaitu: PT Bina Daya
Bintara, PT Seraya Sumber Lestari, PT Balai Kayang Mandiri, PT Rimba Mandau Lestari dan PT
National Timber and Forest Product.



Dari 20 korporasi tersebut, 16 diantaranya berafiliasi dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper
(RAPP) yang merupakan anak perusahaan APRIL/RGE dan 4 sisanya berafiliasi  dengan PT
Asia  Pulp  and  Paper  (APP)  yang  merupakan  anak  perusahaan  Sinar  Mas  Group.  Para
penyelenggara negara sudah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana. Namun, hingga saat ini
perusahaan  tersebut  masih  beroperasi  dan  kembali  melakukan  pelanggaran-pelanggaran
hukum lainnya mulai dari pembukaan lahan dengan cara bakar, hingga pembayaran Provisi
Sumber Daya Hutan (PSDH) yang tidak sesuai jumlah yang harus dibayarkan. Kekurangan
pembayaran PSDH tersebut berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 14,9 miliar
untuk APRIL/RGE Group dan Rp 11,3 miliar untuk Sinar Mas Group sepanjang 2010-2014.

F. BERBAGAI PENDEKATAN UNTUK MENGEJAR PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI

Agar  tercapai  tujuan  restitusi,  terhadap  kasus  tersebut  perlu  digunakan  berbagai
pendekatan, yakni:

Pendekatan administratif -> cabut izin dan blacklist pengurus serta pemegang saham untuk
bergerak di bisnis yang serupa; restorasi untuk izin yang ada di gambut

Pendekatan  ekonomi  ->  bekukan  aset,  awasi  transaksi  keuangan,  pembelajaran  dari
kemenangan KLHK atas PT MPL

Pendekatan perdata -> gugatan ganti kerugian, seperti yang sudah dilakukan KLHK terhadap
PT MPL

Pendekatan pidana -> berbagai ketentuan pidana termasuk pajak, TPK, dan TPPU

Yang mana kesemuanya dilakukan sebagai satu kesatuan utuh untuk menjamin optimalnya
penegakan hukum dan tujuan restitusi!

G. MODUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENERBITAN IUPHHK-HT DAN PENGESAHAN 
RKT/BKT DI PELALAWAN
Berdasarkan keterangan dalam persidangan para terpidana sekurang-kurangnya terdapat 2 
(dua) modus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi di Pelalawan:
Modus pertama
 8 (delapan) korporasi  atas inisiatif sendiri,  yakni PT Selaras Abadi Utama, PT Merbau

Pelalawan Lestari, PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Uniseraya, PT Rimba Mutiara Permai, PT
Satria Perkasa Agung,  PT Mitra Hutani  Jaya,  dan PT Triomas FDI mengajukan usulan
penerbitan  IUPHHK-HT  di  areal  hutan  alam  dengan  kubikasi  kayu  yang  besar  pada
Februari 2001 dan Mei 2002.

 Walaupun permohonan IUPHHK-HT tersebut tidak memenuhi syarat dalam Pasal 3 ayat
(1) dan (4)  Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000, namun Bupati Pelalawan, Tengku Azmun
Jaafar tetap menerbitkan IUPHHK-HT yang dimohon.

 Selanjutnya RKT dari korporasi tersebut disahkan oleh Gubernur Riau, HM Rusli Zainal
serta  3  (tiga)  Kepala  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Riau,  yakni  Syuhada  Tasman,  Asral
Rachman, dan Burhanuddin Husin.

 Adapun dari korporasi penerima IUPHHK-HT tersebut ada yang mengadakan Kerja Sama
Operasional (KSO) dengan PT Persada Karya Sejahtera (PT PKS), yakni PT Uniseraya, PT
Mitra Tani Nusa Sejati, PT Triomas FDI, dan PT Rimba Mutiara Permai yang merupakan
bagian dari Panca Eka Group.



 Berdasarkan  keterangan  di  persidangan  terungkap  fakta  bahwa  ada  sejumlah
pembayaran yang dilakukan oleh korporasi kepada para penyelenggara negara untuk
mendapatkan IUPHHK-HT dan RKT.

Modus kedua
 7 (tujuh) korporasi dipinjam ataupun didirikan atas inisiatif Tengku Azmun Jaafar setelah

menerima permohonan IUPHHK-HT dari 8 (delapan) korporasi dalam modus pertama
dengan  tujuan  untuk  mengambil  keuntungan  pribadi,  yakni  PT  Madukoro,  CV  Alam
Lestari, CV Harapan Jaya, CV Putri Lindung Bulan, CV Tuah Negeri, CV Bhakti Praja Mulia,
dan CV Mutiara Lestari. 

 Ketujuh  korporasi  tersebut  tidak  memenuhi  persyaratan  untuk  mengajukan
permohonan  IUPHHK-HT  sebagaimana  diatur  dalam  Lampiran  Keputusan  Menteri
Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar IUPHHK-HT pada Hutan
Produksi.  Adapun  persyaratan  yang  tidak  terpenuhi  adalah  komitmen  yang  baik
terhadap pengelolaan hutan lestari  dan aspek-aspek lingkungan lainnya, kemampuan
finansial  yang  memadai,  dan  memiliki  tenaga  teknis  di  bidang kehutanan.  Selain  itu
permohonan  diajukan  tanpa  dilengkapi  dengan  Citra  Satelit  TM  542  proses  digital
beserta  penafisrannya  yang  berumur  tidak  lebih  dari  2  (dua)  tahun  di  areal  yang
dimohon dengan skala 1:100.000.1

 Walaupun tidak memenuhi syarat, IUPHHK-HT tersebut kemudian tetap diterbitkan oleh
Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jaafar.

 Selanjutnya RKT dari korporasi tersebut disahkan oleh Gubernur Riau, HM Rusli Zainal
serta  3  (tiga)  Kepala  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Riau,  yakni  Syuhada  Tasman,  Asral
Rachman, dan Burhanuddin Husin.

 Karena korporasi yang terafiliasi dengan Tengku Azmun Jaafar tersebut tidak memiliki
kemampuan untuk beroperasi, maka korporasi melakukan kerjasama operasional (KSO)
ataupun di-take over oleh PT PKS yang terafiliasi dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper
(PT RAPP).

 Adapun perusahaan yang di-take over oleh PT PKS adalah CV Bhakti Praja Mulia, CV Alam
Lestari,  CV Mutiara Lestari,  CV Puteri Lindung Bulan, dan CV Tuah Negeri. Sementara
yang melakukan KSO adalah PT Madukoro dan CV Harapan Jaya.

 Berdasarkan  keterangan  di  persidangan  terungkap  fakta  bahwa  ada  sejumlah
pembayaran yang dilakukan oleh korporasi kepada para penyelenggara negara untuk
mendapatkan IUPHHK-HT dan RKT.

H. MODUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENERBITAN IUPHHK-HT DAN PENGESAHAN 
RKT/BKT DI SIAK
 5 (lima) korporasi atas inisiatif sendiri,  yakni  PT Bina Daya Bintara, PT Seraya Sumber

Lestari, PT Balai Kayang Mandiri, PT Rimba Mandau Lestari, dan PT National Timber and
Forest Product  mengajukan usulan penerbitan IUPHHK-HT di areal hutan alam dengan
kubikasi kayu yang besar pada 2002-2005.

 Bupati Siak, Arwin AS dan Kepala Dinas Kehutanan Siak saat itu, Asral Rachman secara
aktif bertemu dengan pihak perusahaan yang mengajukan permohonan IUPHHK-HT. 

 Dalam  proses  penerbitan  IUPHHK-HT,  Asral  Rachman  mendesak  pengeluaran
rekomendasi walaupun hasil survey menunjukkan bahwa PT Rimba Mandau Lestari dan
PT Bina Daya Bintara memiliki potensi tegakan lebih dari 5 m3/Ha.

 Bahkan 3 (tiga) perusahaan, yakni PT Balai Kayang Mandiri yang terafiliasi dengan Arwin
AS,  PT  Seraya  Sumber  Lestari,  dan  PT  National  Timber  Forest  and  Product  yang
direkturnya Samuel Soengjadi dan Soenarijo merupakan kawan Asral Rachman  tidak
dilakukan survey.

1 Pasal 5 ayat (3) Kepmenhut Nomor 10.1/KptsII/2000 tentang Pedoman Pemberian IUPHHK-HT



 Walaupun permohonan IUPHHK-HT tersebut tidak memenuhi syarat dalam Pasal 3 ayat
(1)  dan  (4)  Kepmenhut  No.  10.1/Kpts-II/2000,  namun Bupati  Siak,  Arwin  AS  tetap
menerbitkan IUPHHK-HT yang dimohon.

 Selanjutnya RKT dari korporasi tersebut disahkan oleh Gubernur Riau, HM Rusli Zainal
serta  3  (tiga)  Kepala  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Riau,  yakni  Syuhada  Tasman,  Asral
Rachman, dan Burhanuddin Husin.

 Berdasarkan  keterangan  di  persidangan  terungkap  fakta  bahwa  ada  sejumlah
pembayaran yang dilakukan oleh korporasi kepada para penyelenggara negara untuk
mendapatkan IUPHHK-HT dan RKT.

I. Profiling Affiliasi Perusahaan dengan Sinar Mas dan APRIL/RGE Group
Bahwa dari 20 perusahaan tersebut,  4 (empat) diantaranya merupakan supplier resmi
dari  PT  Asia  Pulp  and  Paper  (APP)  yang  merupakan  bagian  dari  Sinar  Mas  Group .
Perusahaan  tersebut  diantaranya:  (1)  PT  Balai  Kayang  Mandiri;  (2)  PT  Satria  Perkasa
Agung; (3) PT Mitra Hutani Jaya; dan (4) PT Rimba Mandau Lestari. 

Bahwa dari 4 (empat) perusahaan yang tergabung dalam Panca Eka Group , yakni: (1) PT
Uniseraya; (2) PT Mitra Tani Nusa Sejati;  (3) PT Triomas FDI; dan (4) PT Rimba Mutiara
Permai,  keempatnya  melakukan  Kerja  Sama  Operasional  (KSO)  dengan  PT  Persada
Karya Sejati  (PKS)  yang merupakan anak perusahaan dari  PT Riau Andalan Pulp  and
Paper (RAPP). PT RAPP sendiri adalah bagian dari APRIL/RGE Group.

Bahwa dari  7 (tujuh) perusahaan yang berafiliasi dengan Tengku Azmun Jaafar,  2 (dua)
diantaranya melakukan KSO dengan PT PKS, yakni: (1) PT Madukoro; dan (2) CV Harapan
Jaya. Sementara 5 (lima) diantaranya di-take over oleh PT PKS, yakni: (1) CV Alam Lestari;
(2)  CV Putri  Lindung Bulan;  (3)  CV Tuah Negeri;  (4)  CV Bhakti  Praja Mulia;  dan (5)  CV
Mutiara Lestari.

Bahwa PT Merbau Pelalawan Lestari yang kalah dalam gugatan KLHK merupakan supplier
resmi APRIL Group sampai dengan tahun 2015. Dengan demikian kayu yang ditampung
oleh  APRIL/RGE  Group  dari  PT  MPL  dan  perusahaan  lainnya  merupakan  kayu  yang
keabsahannya patut dipertanyakan.

Bahwa dari 20 perusahaan yang mengajukan izin, 13 (tiga belas) perusahaan diantaranya
yang berafiliasi dengan Sinar Mas dan APRIL/RGE Group merupakan pihak yang memiliki
inisiatif  awal  untuk  mengajukan  IUPHHK-HT  di  kawasan  hutan  yang  diketahuinya
merupakan hutan alam sehingga  patut diduga ada unsur kesengajaan untuk melawan
hukum dari perusahaan-perusahaan tersebut.  Selain itu, kami juga menemukan bahwa
ada  perusahaan  yang  mendapatkan  IUPHKK-HT  di  Hutan  Alam  berkali-kali,  sehingga
dugaan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut sengaja  dan menyadari  perbuatannya
serta  bertujuan  untuk  memperoleh  keuntungan  semakin  kuat.  Bagi  perusahaan  yang
melakukan  pengulangan  tersebut,  maka  dapat  diberikan  pemberatan  akibat  adanya
concursus realis sesuai ketentuan Pasal 65 KUHP.

Bahwa, PT Panca Eka Bina Plywood Industry, PT Indah Kiat Pulp and Paper (APP Group),
PT RAPP merupakan sebagian pembeli dari kayu-kayu yang diproduksi oleh perusahaan-
perusahaan tersebut.  Perlu didalami bagaimana peran dan kedudukan dari Sinar Mas
juga APRIL/RGE Group dalam keseluruhan rangkaian peristiwa, mulai dari permohonan



izin hingga akhirnya terjalin suatu kontrak supply ataupun kesepakatan KSO dan  take
over.

Bahwa 7 (tujuh) perusahaan sisanya yang mengajukan izin atas inisiatif Tengku Azmun
Jaafar melakukan KSO dan di-take over oleh PT PKS serta 4 (empat) perusahaan dari grup
Panca  Eka   juga  melakukan  KSO dengan  PT  PKS.  Maka patut  diduga  ada  peran  dan
pengaruh PT RAPP terhadap proses KSO dan take over tersebut. Bahkan kami menduga
keterangan Azmun bahwa keinginan untuk memperoleh keuntungan melalui IUPHKK-
HT datang dari dirinya sendiri tidak benar. Sebab dalam pantauan citra yang kami lihat
dan analisis, perusahaan tersebut berada di lokasi strategis dan bahkan memiliki pola
tanam  yang  menyambung  dengan izin  milik  PT  RAPP maupun anak usahanya.  Kami
menduga pengaruh sudah diberikan sejak sebelumnya, namun kemungkinan tersebut
masih perlu didalami.

J. KONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DENGAN MENGGUNAKAN UU
PTPK

Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat dikenakan pada
keduapuluh korporasi tersebut diantaranya Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) huruf a, dan Pasal
18 untuk pokok perbuatan dan Pasal 15 untuk penyertaan atau permufakatan jahat.

Dalam laporan kami ke KPK tanggal 2 Desember 2016 lalu, kami menggunakan Pasal 2 ayat (1)
sebagai dasar pelaporan.

Pasal 2 ayat (1)

Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri
sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara
atau  perekonomian  negara,  dipidana  penjara  dengan  penjara  seumur  hidup  atau
pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun
dan  denda  paling  sedikit  Rp.  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak
Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Maka, unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas adalah : (1) Setiap orang; (2) Secara
melawan hukum; (3) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan (4)
Dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara.  Selain  itu  terdapat  juga
pemberatan dengan adanya unsur  yang bersifat  kondisional  di  ayat  (2),  yakni  perbuatan
dilakukan dalam keadaan tertentu.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, unsur  setiap orang terpenuhi
dengan  adanya  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang  baik  berdasarkan  hubungan  kerja
maupun  berdasarkan  hubungan  lain,  baik  sendiri  atau  bersama-sama  bertindak  dalam
lingkungan  korporasi  maupun  diluar  lingkungan  usaha  korporasi  namun  dilakukan  untuk
kepentingan dan/atau dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Perbuatan yang
dilakukan  oleh  Direksi  maupun  staff  dari  korporasi  untuk  memperoleh  IUPHHK-HT  dan
RKT/BKT sebagaimana dapat dilihat dalam kronologi yang sudah disusun merupakan suatu
bentuk  perbuatan  yang  menguntungkan  bagi  korporasi,  karena  keduapuluh  korporasi



menikmati  nilai  ekonomis  dari  tegakan  kayu  yang  ditebang.  Dalam  hal  ini  keduapuluh
korporasi sudah sepatutnya dimintai pertanggungjawaban pidana.

Suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila telah memenuhi rumusan dalam pasal.
Dalam  hal  ini,  sifat  melawan  hukum  dapat  dibuktikan  dengan  melihat  korelasi  antara
perbuatan yang dilakukan dengan dampaknya, yakni menyebabkan diri sendiri atau orang
lain  atau  suatu  korporasi  menjadi  kaya/untung.  Dengan  adanya  upaya  untuk  meloloskan
permohonan IUPHHK-HT oleh korporasi di areal hutan alam walaupun diketahuinya bahwa
areal  yang dimintakan izin tidak memenuhi  syarat  dan upaya tersebut berkorelasi  positif
dengan diperolehnya keuntungan bagi beberapa pihak, yakni penyelenggara negara yang
terlibat dan korporasi itu sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa unsur melawan hukumnya
sudah  terpenuhi.  Selain  itu,  pemenuhan  unsur  melawan  hukum  juga  semakin  diperkuat
dengan  adanya  aturan-aturan  yang  dilanggar  dalam  proses  penerbitan  IUPHHK-HT  dan
pengesahan RKT/BKT.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan di tahun 2001, ditemukan beberapa fakta
mengenai permohonan IUPHKK-HT yang dilakukan oleh 4 (empat) korporasi  di  Pelalawan
sebagai berikut:

1. CV Harapan Jaya,  areal  yang dimohonkan seluas  ±  4.800 Ha  seluruhnya  merupakan
kawasan budidaya kehutanan (hutan produksi) yang merupakan areal bekas tebangan
HPH PT Yos Seraya Timber. Dalam areal tersebut potensi kayu diameter 10 cm keatas
untuk semua jenis pada areal berhutan adalah 155,77 m3/Ha. Rinciannya terdiri dari 87,15
m3/Ha pohon dengan diameter 10 s/d 19 cm, 43,68 m3/Ha pohon dengan diameter 20 s/d
29 cm, dan 25,94 m3/Ha pohon dengan diameter 30 cm up;

2. PT Madukoro, areal yang dimohon seluas ± 15.000 Ha seluruhnya merupakan kawasan
budidaya kehutanan (hutan produksi) yang merupakan areal bekas tebangan HPH PT
Yos
Seraya Timber. Dalam areal tersebut potensi kayu diameter 10 cm keatas untuk semua
jenis  pada  areal  berhutan  adalah  148,63  m3/Ha.  Rinciannya  terdiri  dari  73,62  m3/Ha
pohon  dengan
diameter 10 s/d 19 cm, 56,38 m3/Ha pohon dengan diameter 20 s/d 29 cm, dan 18,63
m3/Ha pohon dengan diameter 30 cm up;

3. CV Alam Lestari, areal yang dimohon seluas ± 3.300 Ha merupakan kawasan budidaya
kehutanan (hutan produksi) seluruhnya areal kerja HPH PT Yos Seraya Timber. Dalam
areal  tersebut  potensi  kayu  diameter  10  cm  keatas  untuk  semua  jenis  pada  areal
berhutan  adalah  44,70  m3/Ha.  Rinciannya  terdiri  dari  25,37  m3/Ha  pohon  dengan
diameter 10 s/d 19 cm, 9,60 m3/Ha pohon dengan diameter 20 s/d 29 cm, 6,07 m3/Ha
pohon dengan diameter 30 s/d 39 cm, dan 3,66 m3/Ha pohon dengan diameter 40 s/d 49
cm; dan

4. PT Selaras Abadi Utama, areal yang dimohon seluas ± 20.000 Ha merupakan kawasan
pengembangan  perkebunan.  Kondisi  hutan  pada  areal  yang  dimohon  adalah  bekas
tebangan  yang  mana  kerapatannya  kurang  sampai  sedang  dan  telah  terdapat
garapan masyarakat dan semak belukar.

Sementara  pada  pemeriksaan  lapangan  di  tahun  2002  ditemukan  beberapa  fakta
mengenai permohonan IUPHKK-HT yang dilakukan oleh 11 (sebelas) korporasi di Pelalawan
sebagai berikut:

1. CV Tuah Negeri,  areal yang dimohonkan seluas ± 2.500 Ha terdiri dari areal berhutan
seluas ± 1.500 Ha dan hutan tanaman PT RAPP seluas ± 1.000 Ha. Potensi kayu diameter
10 cm keatas untuk semua jenis terdiri dari 8,21 m3/Ha pohon dengan diameter 10 s/d 19



cm,  8,04  m3/Ha  pohon  dengan  diameter  20  s/d  29  cm,  7,35  m3/Ha  pohon  dengan
diameter 30 s/d 39 cm, dan 3,11 m3/Ha pohon dengan diameter 40 cm up;

2. CV  Bhakti  Praja  Mulia,  areal  yang dimohon  berada  di  areal  kerja  HPH  PT  Yos  Raya
Timber di desa Teluk Meranti Kec. 101 Teluk Meranti dan Kec. Pelalawan seluas ± 5.800
Ha seluruhnya merupakan hutan produksi. Potensi kayu diameter 10 cm keatas untuk
semua jenis pada areal berhutan adalah 26,67 m3/Ha. Rinciannya terdiri dari 8,35 m3/Ha
pohon dengan diameter 10 s/d 19 cm, 7,76 m3/Ha pohon dengan diameter 20 s/d 29 cm,
7,83 m3/Ha pohon diameter 30 s/d 39 cm, dan 2,73 m3/Ha pohon dengan diameter 40
cm up;

3. CV Putri  Lindung  Bulan,  areal  yang dimohon berada  di  areal  kerja  HPH PT Peranap
Timber  di  desa Air  Kuning,  Kec.  Ukui  seluas  ±  2.500 Ha seluruhnya masih  berhutan.
Potensi kayu diameter 10 cm keatas untuk semua jenis pada areal berhutan adalah 27,59
m3/Ha. Rinciannya terdiri dari  8,28 m3/Ha pohon dengan diameter 10 s/d 19 cm, 7,42
m3/Ha pohon dengan diameter 20 s/d 29 cm, 7,39 m3/Ha pohon dengan diameter 30 s/d
39 cm, dan 4,50 m3/Ha pohon dengan diameter 40 s/d 49 cm;

4. PT Triomas FDI, areal yang dimohon berada di areal kerja eks HPH PT Triomas FDI di
desa Sungai Lakar,  Kec. Kuala Lakar, Kab. Pelalawan seluas ± 9.950 Ha, berupa areal
berhutan seluas ± 9.625 Ha (96,73%) berupa hutan bekas tebangan dan hutan muda
yang sebagian dicadangkan untuk areal konservasi, areal tidak berhutan seluas ± 325 Ha
berupa semak belukar  dan bekas garapan masyarakat.  Potensi  kayu diameter  10 cm
keatas untuk semua jenis pada areal berhutan rata-rata 24,09 m3/Ha. Rinciannya terdiri
dari  8,32  m3/Ha  pohon  dengan  diameter  10  s/d  19  cm,  8,04  m3/Ha  pohon  dengan
diameter 20 s/d 29 cm, 6,27 m3/Ha pohon dengan diameter 30 s/d 39 cm, dan 1,46 m3/Ha
pohon dengan diameter 40 cm up;

5. PT Merbau Pelalawan Lestari, areal yang dimohon berada di kawasan pengembangan
kehutanan seluas  ± 7.000 Ha di  Sungai  Kerumutan,  Kec.  Kerumutan,  Kab.  Pelalawan
kondisinya areal hutan dan bekas tebangan dengan kerapatan sedang sampai dengan
rapat;

6. PT  Uniseraya,  areal  yang dimohon seluruhnya  kawasan bududaya kehutanan (hutan
produksi) seluas ± 35.000 Ha dan potensi tegakan 36,67 m3/Ha;

7. CV Mutiara Lestari,  areal yang dimohon seluas ± 4.000 Ha dengan kerapatan kurang
sampai dengan sedang;

8. PT Rimba Mutiara Permai,  areal yang dimohon seluas ± 9.000 Ha dengan kerapatan
kurang sampai dengan sedang;

9. PT Mitra Tani Nusa Sejati,  areal  yang dimohon seluas ± 7.300 Ha dengan kerapatan
kurang sampai dengan sedang; 

10. PT Satria Perkasa Agung, areal yang dimohon seluruhnya kawasan kehutanan (hutan
produksi) seluas ± 12.000 Ha dan potensi tegakan rata-rata 98,37 m3/Ha; dan

11. PT Mitra Hutani Jaya, areal yang dimohon seluruhnya kawasan pengembangan hutan
(hutan produksi) seluas ± 10.000 Ha dan potensi tegakan rata-rata untuk semua jenis
89,62 m3/Ha.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, beberapa areal yang dimohonkan IUPHHK-
HT tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian IUPHHK-HT. Berdasarkan ketentuan pasal a
quo,  areal yang dimohonkan untuk Usaha Hutan Tanaman adalah areal kosong di dalam
kawasan hutan produksi dan/atau areal yang akan dialih fungsikan menjadi kawasan Hutan
Produksi  serta  tidak  dibebani  hak-hak  lain.  Selain  itu,  seluruh  areal  yang  dimohonkan
IUPHKK-HT tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (4) Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000
yang  mensyaratkan  bahwa  penutupan  vegetasi  yang  dimohonkan  berupa  non  hutan
(semak belukar, padang alang-alang, dan tanah kosong) atau areal bekas tebangan dengan



potensi kayu bulat berdiameter 10 cm untuk semua jenis kayu dengan kubikasi tidak lebih
dari 5 m3  per hektar.  Fakta-fakta tersebut semakin memperkuat bahwa unsur melawan
hukum sudah terpenuhi.

Unsur yang ketiga merupakan unsur yang lebih krusial dibanding unsur melawan hukum di
Pasal  2.  Yang dimaksud memperkaya adalah menyebabkan bertambahnya kekayaan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dimana terdakwa tidak dapat membuktikan
bahwa pertambahan kekayaan tersebut diperoleh secara sah. Hal Ini mengacu pada Pasal
37  UU  No.  31/99  jo.  UU  No.  20/2001.  Putusan  Tengku  Azmun  Jafaar,  Asral  Rachman,
Burhanuddin  Husin,  Syuhada  Tasman,  dan  Rusli  Zainal  menyebutkan  bahwa  terdakwa
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan
menerbitkan IUPHHK-HT dan mengesahkan RKT dari 20 korporasi di Pelalawan dan Siak.
Dalam persidangan para terpidana tersebut terungkap pula bahwa ada proses pemberian
sejumlah uang,  baik dalam konteks suap murni  seperti  dalam kasus Arwin AS.  Ataupun
penerimaan dari hasil take over dan KSO perusahaan dalam kasus Tengku Azmun Jaafar.

Bahwa, selama 2002-2003 Tengku Azmun Jaafar tetap menerbitkan IUPHHK-HT walaupun
15 korporasi yang mengajukan permohonan IUPHHK-HT tidak memenuhi ketentuan dalam
Kepmenhut  No.  10.1/Kpts-II/2000  sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Berikut  ini
adalah IUPHHK-HT yang diterbitkan:
1. PT Merbau Pelalawan Lestari berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 522.21/IUPPHHK-

HT/XII/2002/004 tanggal 17 Desember 2002 dengan luas areal ±5.590 Ha;
2. PT  Selaras  Abadi  Utama  berdasarkan  Keputusan  Bupati  Nomor  522.21/IUPPHHK-

HT/XII/2002/005 tanggal 30 Desember 2002 dengan luas areal brutto ± 13.600 Ha dan
netto ±11.690 Ha;

3. PT  Uniseraya  berdasarkan  Keputusan  Bupati  Nomor  522.21/IUPPHHKHT/XII/2002
tanggal 30 Desember 2002 dengan luas areal ± 35.000 Ha;

4. CV  Tuah Negeri  berdasarkan Keputusan  Bupati  Nomor  522.21/IUPHHKHT/I/2003/006
tanggal 25 Januari 2003 dengan luas areal ± 1500 Ha;

5. CV Mutiara Lestari berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 522.21/IUPHHKHT/I/2003/007
tanggal 25 Januari 2003 dengan luas areal ± 4000 Ha;

6. CV  Putri  Lindung  Bulan  berdasarkan  Keputusan  Bupati  Nomor
522.21/IUPHHKHT/I/2003/005 tanggal 25 januari 2003 dengan luas areal ± 2500 Ha;

7. PT  Mitra  Tani  Nusa  Sejati  berdasarkan  Keputusan  Bupati  Nomor
522.21/IUPHHKHT/I/2003/009 tanggal 27 Januari 2003 dengan luas areal ± 7.300 Ha;

8. PT  Rimba  Mutiara  Permai  berdasarkan  Keputusan  Bupati  Nomor
522.21/IUPHHKHT/I/2003/008 tanggal 27 Januari 2003 dengan luas areal ± 9.000 Ha;

9. CV  Bhakti  Praja  Mulia  berdasarkan  Keputusan  Bupati  Nomor
522.21/IUPHHKHT/I/2003/011 dengan luas areal ± 5.800 Ha;

10. PT  Triomas  FDI  berdasarkan  Keputusan  Bupati  Nomor  522.21/IUPHHKHT/I/2003/012
tanggal 29 Januari 2003 dengan luas areal ± 9.625 Ha;

11. PT  Satria  Perkasa  Agung  berdasarkan  Keputusan  Bupati  Nomor
522.21/IUPHHKHT/I/2003/013 tanggal 29 Januari 2003 dengan luas areal ± 12.000 Ha;

12. PT  Mitra  Hutani  Jaya  berdasarkan  Keputusan  Bupati  Nomor
522.21/IUPHHKHT/I/2003/014 tanggal 29 Januari 2013 dengan luas areal ± 10.000 Ha;

13. CV  Alam Lestari  berdasarkan  Keputusan  Bupati  Nomor  522.21/IUPHHKHT/I/2003/015
tanggal 30 Januari 2003 dengan luas areal ± 3.300 Ha;

14. PT  Madukoro  berdasarkan  Keputusan  Bupati  Nomor  522.21/IUPHHKHT/I/2003/017
tanggal 31 Januari 2003 dengan luas areal ± 15.000 Ha; dan

15. CV Harapan Jaya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 522.21/IUPHHKHT/ /I/2003/016
tanggal 31 Januari 2003 dengan luas areal ± 4.800 Ha.



Bahwa dari IUPHHK-HT tersebut ada yang ditake over oleh PT PKS yakni CV Bhakti Praja
Mulia senilai Rp 6,75 miliar, CV Alam lestari senilai Rp 2,2 miliar, CV Mutiara Lestari senilai
Rp 1 m, CV Puteri Lindung Bulan senilai Rp 2,5 m, dan CV Tuah Negeri senilai Rp 750 juta.
Hasil  take over  tersebut dinikmati oleh beberapa orang termasuk Tengku Azmun Jaafar
dan beberapa pihak yang terafiliasi. Selain lewat praktek  take over, PT RAPP melalui PT
PKS juga melakukan praktek KSO yang menguntungkan Azmun dan beberapa pihak yang
terafiliasi.  Dengan  demikian  maka  unsur  memperkaya  diri  sendiri/orang  lain/suatu
korporasi telah terpenuhi.

Bahwa  di  Pelalawan,  15  korporasi  yang  memperoleh  IUPHHK-HT  juga  memperoleh
keuntungan, baik melalui pembayaran take over, bagi hasil KSO dengan PT PKS, penjualan
kepada PT Indah Kiat,  PT RAPP, dan PT Panca Eka Bina Plywood. Adapun berdasarkan
keterangan  saksi  di  persidangan  sebagian  transaksi  penjualan  atas  kayu  bulat  yang
diperoleh dari IUPHHK-HT adalah sebagai berikut :
1. PT Rimba Mutiara Permai untuk kayu bulat dijual sendiri antara lain ke PT Panca Eka 

Bina Plywood Industri sedangkan kayu bulat kecil ke PT RAPP
2. PT Mitra Tani Nusa Sejati untuk kayu bulat dijual sendiri antara lain ke PT Panca Eka 

Bina Plywood Industri sedangkan kayu bulat kecil ke PT RAPP
3. Hasil produksi kayu dari CV Bakti Praja Mulia untuk kayu bulat kecil ke RAPP 

sedangkan kayu bulat ke PT Asia Forestama
4. Hasil produksi kayu dari PT Merbau Pelalawan Lestari dijual bebas ada yang ke Panca 

Eka, ada yang ke Kurnia Alam Riau sedangkan kayu bulat kecil ke PT RAPP
5. Seluruh hasil produksi kayu dari PT Satria Perkasa Agung dijual ke PT Indah Kiat Pulp 

and Paper
6. Seluruh hasil produksi kayu dari PT Mitra Hutani Jaya dijual ke PT Indah Kiat Pulp and 

Paper
7. Seluruh hasil produksi kayu dari CV Madukoro dijual ke PT RAPP
8. Seluruh hasil produksi kayu dari CV Harapan Jaya dijual ke PT RAPP
9. Hasil produksi kayu dari PT Uniseraya untuk kayu bulat dijual antara lain ke PT Panca 

Eka Bina Plywood sedangkan kayu bulat kecil dijual ke PT Indah Kiat Pulp and Paper
10. Hasil produksi kayu dari PT Triomas FDI untuk kayu bulat antara lain dijual ke PT 

Panca Eka Bina Plywood sedangkan kayu bulat kecil dijual ke PT Indah Kiat Pulp and 
Paper

11. Seluruh hasil produksi kayu dari PT Selaras Abadi Utama dijual ke PT RAPP

Penjualan  log  yang  berimplikasi  pada  pertambahan  kekayaan  perusahaan  tersebut
memperkuat  fakta  bahwa  unsur  memperkaya  diri  sendiri/orang  lain/suatu  korporasi
telah terpenuhi.

Unsur  keempat  yakni  dapat  merugikan  keuangan  negara  menunjukkan  bahwa  tindak
pidana korupsi di pasal 2 adalah tindak pidana formil. Dalam hal ini, kerugian negara tidak
mutlak dibuktikan sudah terjadi namun cukup ada kemungkinan akan terjadi di kemudian
hari. Baik dalam kasus pemberian IUPHHK-HT dan pengesahan RKT di Pelalawan maupun
Siak,  sepanjang  tahun  2002-2006  sudah  terdapat  kerugian  keuangan  negara  akibat
perbuatan keduapuluh korporasi tersebut senilai Rp 3,1 Triliun. Adapun kerugian tersebut
hanya  diperhitungkan  berdasarkan  perhitungan  kubikasi  kayu  dikurangi  PSDH-DR.
Namun,  berkaca  pada  putusan  Mahkamah  Agung  atas  gugatan  perdata  Kementerian
Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK)  kepada  PT  MPL,  jika  perhitungan  kerugian



lingkungan hidup atas konversi hutan alam juga diperhitungkan maka kerugian keuangan
negaranya akan lebih besar lagi.


