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PELIPIS bagian mata kiri Jusman Simanjuntak, 75 
tahun, pecah. Peristiwa itu terjadi pada 18 Mei 2021, 
saat masyarakat adat Natumingka menghadang 400 
karyawan PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang hendak 
menanam eukaliptus di wilayah adat Natumingka 
yang diklaim berada di atas konsesi PT TPL. 
Masyarakat mempertahankan wilayah adatnya, PT 
TPL ngotot hendak menanam eukaliptus. Bentrok 
tak bisa dihindari. Setidaknya 12 warga Natumingka 
terluka terkena lemparan batu yang berasal dari 
arah 400 karyawa=n PT TPL. 

Peristiwa yang dialami oleh masyarakat adat 
Natumingka adalah satu dari sekian banyak 
kekerasan yang dilakukan oleh PT TPL. Dalam dua 
tahun terakhir (2020-2021), KSPPM dan AMAN Tano 
Batak mencatat telah terjadi tindakan kekerasan 
yang dilakukan oleh PT TPL.

Pada 4 September 2020, puluhan orang dari PT 
TPL dengan pengawalan sekuriti mendatangi 
masyarakat adat Natinggir yang sedang bekerja 
di wilayah adatnya. Pihak perusahaan berusaha 
menghentikan segala aktivitas yang dilakukan oleh 
masyarakat. 

Namun anggota komunitas melakukan perlawanan. 
Perusahan menekan masyarakat adat dengan 
mengatakan bahwa memiliki izin legal di wilayah 
tersebut dan masyarakat tidak berhak mengusahai 

lokasi tersebut. Sempat terjadi adu mulut antara 
masyarakat dengan pihak perusahaan. Pemerintah 
Kecamatan Borbor langsung mencoba melakukan 
mediasi. 

Setelah pertemuan di kecamatan, 9 Oktober 2020, 
sekitar 150 orang pihak PT TPL yang terdiri dari 
sekuriti, humas, dan buruh harian lepas (karyawan) 
kembali mendatangi masyarakat yang sedang 
bekerja di wilayah adatnya. Masyarakat yang 
berada di lokasi saat itu hanya sekitar 30 orang. PT 
TPL memaksa masyarakat mundur dan memaksa 
menanam eukaliptus. Masyarakat Adat mengalami 
kekerasan pada saat itu. 

Tindakan arogan TPL berlanjut pada 21 Desember 
2020, dengan menerbitkan surat larangan kepada 
masyarakat adat untuk tidak membangun rumah di 
atas wilayah adatnya.

Pada 27 November 2020, Masyarakat Adat Op 
Panggal Manalu di Aek Raja, mendapat ancaman 
dan pelarangan dari PT TPL untuk mengusahai 
ladang mereka yang merupakan wilayah adatnya. 
Tanaman masyarakat seperti kopi, pisang bahkan 
dirusak oleh sekuriti dan humas PT TPL. Masyarakat 
Adat telah membuat pengaduan ke Polres Taput, 
namun pihak kepolisian meminta bukti surat 
kepemilikan hak atas tanah adat mereka supaya 
pengaduan masyarakat adat bisa diproses. Karena 
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tanah adat yang dipahami masyarakat adat tidak 
dibuktikan oleh adanya surat-surat kepemilikan 
yang sah di negara ini, akhirnya masyarakat tidak 
melanjutkan pengaduan tersebut. 

Pada Januari 2021, Masyarakat Adat Op Ronggur 
Simajuntak, mendapat panggilan dari Polres Taput 
karena dilaporkan oleh TP TPL dengan tuduhan 
berladang di lahan konsesi. Padahal tanah tersebut 
merupakan wilayah adat OP Ronggur Simanjuntak. 

Lalu pada Selasa, 20 April 2021, Pdt. Faber 
Manurung dan sekitar 15 warga Parbulu, Kecamatan 
Parmaksian, melakukan aksi protest di Desa 
Pangombusan, Kecamatan Parmaksian. Mereka 
memprotes kerusakan lingkungan yang sudah 
berlangsung lama di Dusun Parbulu, Desa Bandar 
Ganjang, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba.  

Kerusakan lingkungan yang mereka protes sejak 
dulu soal tidak adanya izin pembuangan limbah 
pembibitan PT TPL yang langsung ke persawaahan. 
Akibatnya lahan pertanian  rusak. Tuntutan lain 
yang mereka perjuangkan adalah termasuk soal 
tanah yang menjadi lokasi pembibitan adalah 
tanah yang sebelumnya merupakan milik dari dari 
keluarga besar keturunan St. Op. Sinta Manurung. 

Saat aksi berlangsung, sekitar 30 orang polisi 
datang dan menanyakan tentang surat izin 
melakukan aksi. Pihak kepolisian meminta agar 
aksi dihentikan, Pdt. Faber tetap bersikukuh akan 
melanjutkan aksi. Kepolisian membawa paksa Pdt. 
Faber Manurung ke Mapolres Toba. 

Pada Sabtu 24 April 2021, PT TPL melakukan 
perusakan tanaman milik Masyarakat Adat 
Nagasaribu Onan Harbangan. Berbagai jenis 
tanaman seperti nenas, padi, dan pohon keras 
lainya dihancurkan oleh PT TPL.  Pada Selasa, 27 
April 2021, masyarakat Adat Nagasaribu hendak 
menanam kembali wilayah adatnya yang telah 
dirusak PT TPL.  Humas PT TPL tiba tiba melarang 
aktivitas masyarakat. PT TPL menyuruh masyarakat 
berhenti dan meninggalkan wilayah adatnya. 
Masyarakat tidak mengindahkan larangan tersebut 
dan tetap bekerja karena meyakini mengerjakan 
tanah leluhur.

Selang seminggu kemudian, pada Jumat 30 April, 
masyarakat kembali melanjutkan bertanam kopi 
dan jagung. Saat bersamaan PT TPL didampingi 
Polisi Desa dan Babinsa juga berada di lokasi.  
Kehadiran mereka memicu konflik antara 
masyarakat dengan pihak Kepolisian dan TPL. 
Masyarakat meminta agar Polisi Desa dan Babinsa 
menghentikan aktivitas TPL di atas wilayah adat. 
Permintaan masyarakat tidak direspon dan tetap 
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bersikeras melanjutkan penanaman. Polisi 
Desa menyuruh masyarakat meninggalkan 
wilayah adat karena alasan tidak memakai 
masker.

Pada 18 Mei 2021, masyarakat adat 
Natumingka, Kecamatan Borbor, 
Kabupaten Toba, mendapat ancaman dan 
kekerasan dari PT TPL dan Kepolisian. 
Ancaman yang dialami oleh masyarakat 
adat Natumingka bukan hanya kali ini saja. 

Sebelumnya mereka sudah berulang 
kali didatangi oleh security PT TPL dan 
Kepolisian saat berladang di atas wilayah 
adatnya.  Sebelumnya pada 24 Oktober 
2020, tiga  anggota masyarakat adat 
Natumingka telah ditetapkan sebagi 
tersangka atas laporan TP TPL.

Kejadian Selasa 18 Mei 2021, telah 
menyebabkan 12 anggota masyarakat adat 
mengalami luka luka akibat pemukulan 
dan lemparan benda keras yang dilakukan 
oleh sekuriti, Humas, dan karyawan PT 
TPL. Kepolisian yang berada di lokasi dia 
saja, sehingga menyebabkan masyarakat 
harus menanggung akibat kekerasan yang 
dilakukan oleh PT TPL. 
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BUKAN SAJA melakukan 
kekerasan dalam 
penyelesaian konflik, tak 
jauh dari lokasi bentrok Pada 
18 Mei 2021, sekitar satu 
kilometer ternyata areal 
kerja PT TPL berada di Areal 
Penggunaan Lain (APL) atau 
di luar kawasan hutan.  

Temuan KSPPM dan AMAN 
Tano Batak, legalitas PT TPL 
selama ini memang ilegal. 
IUPHHKHT PT TPL berada di 
atas kawasan hutan dengan 
Fungsi Lindung dan di luar 
kawasan hutan atau areal 
penggunaan lain (APL).

Sepanjang 2-16 Juni 2021, 
KSPPM, AMAN Tano 
Batak dan Jikalahari saat 
melakukan investigasi di 
sektor Tele, Habinsaran, 
Padang Sidempuan dan Aek 
Raja menemukan:

01

02

03

04

PT TPL melakukan penanaman dalam kawasan Hutan Lindung di konsesinya. Areal yang seharusnya 
menjadi kawasan yang dilindungi, justru diubah PT TPL menjadi areal produksi. Ditemukan adanya 
penanaman eukaliptus yang berdekatan dengan tanaman hutan alam. Padahal kawasan dalam fungsi 
Hutan Lindung yang pastinya memiliki nilai HCS dan HCV dan menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna 
yang dilindungi. Nyatanya, PT TPL abai dan justru menanam eukaliptus dalam areal ini.

PT TPL melakukan penanaman di dalam konsesinya yang berada dalam fungsi APL. Perusahaan ini seharusnya 
mengajukan enclave untuk keluarkan areal fungsi APL dari izin konsesi mereka. Karena pada hakikatnya, izin 
penggunaan kawasan hutan berada difungsi kawasan hutan produksi atau hutan produksi tetap dan tidak 
dibenarkan berada di APL yang peruntukkannya bukan untuk izin kehutanan. Dengan tidak dikeluarkannya 
areal APL dari konsesi PT TPL, hal ini memperuncing konflik lahan antara masyarakat dengan PT TPL.

PT TPL memanfaatkan pola Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) untuk menanam eukaliptus diluar izin konsesinya 
demi memenuhi bahan baku produksi. Pola PKR memanfaatkan areal masyarakat bekerjasama dengan PT 
TPL untuk ditanami eukaliptus. PT TPL menanggung biaya pembelian bibit hingga penanaman, dan saat masa 
panen, kayu akan dibeli PT TPL. Pola PKR pada awalnya didukung pemerintah untuk meningkatkan nilai guna 
lahan dan ekonomi masyarakat, namun pertanyaannya, benarkah pola PKR, masyarakat di sekitar konsesi 
menjadi lebih sejahtera?

PT TPL menebang kayu hutan alam jenis Kulim dan Kempas di dalam konsesinya. Ditemukan aktifitas 
pembukaan hutan alam yang diperuntukkan untuk areal penanaman bibit eukaliptus baru di konsesi PT TPL 
sektor Habinsaran. Pembukaan ini gunakan alat berat dan diperkirakan dibuka sejak 2 bulan lalu. Bertempat 
di Desa Natumingka, Kecamatan Bor-bor, tegakan kayu hutan alam ini berdiameter lebih dari 30 cm.
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Hasil overlay kawasan IUPHHKHT milik PT TPL 
dengan fungsi kawasan hutan, diperoleh areal 
PT TPL berada dalam kawasan Hutan Lindung 
(HL) seluas 11.582,22 ha, areal Hutan Produksi 
Tetap (HP) 122.368,91 ha, Hutan Produksi 
Terbatas (HPT) 12.017,43 ha, Hutan Produksi 
yang dapat Dikonversi (HPK) 1,9 ha dan Areal 
Pengunaan Lain (APL) 21.917,59 ha. 

PT TPL memiliki pabrik yang berada 
di Desa Sosor Ladang, Pangombusan, 
Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba 
Samosir, Sumatera Utara. Untuk kantor dari 
perusahaan ini beralamat di Uniplaza, East 
Tower, Lantai 7 Jl Letjen Haryono MT No A-1, 
Medan.

Kegiatan utama dari PT TPL adalah produksi 
bubur kertas (pulp) dan serat rayon (viscose 
rayon), pembangunan HTI dan industri lainnya 
untuk mendukung bahan baku, serta produksi 
semua macam barang yang terbuat dari pulp 
dan serat rayon serta memasarkan hasil-hasil 
industri tersebut.

Luas izin PT TPL 188,055 Ha tersebar di 
11 kabupaten dan 1 kota madya. PT TPL 
membagi konsesinya menjadi 4 sektor yaitu: 
Sektor Habinsaran, Tele, Aek Raja dan Padang 
Sidempuan.
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KSPPM, Aman Tano Batak 
dan Jikalahari melakukan 
pemantauan langsung 
di areal PT TPL untuk 
melihat kondisi terkini 
pada kawasan izin PT 
TPL baik dalam kawasan 
lindung, maupun kawasan 
lainnya dengan fungsi Areal 
Peruntukan Lain (APL).  
Kegiatan dimulai pada 2 – 16 
Juni 2021 dengan metode 
pemantauan lapangan 
secara langsung melibatkan 
informan lokal.

Pemantauan dilakukan di 4 
sektor konsesi PT TPL yaitu 
di Sektor Tele, Habinsaran, 
Padang Sidempuan dan Aek 
Raja.
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Dari hasil analisis GIS pada peta kawasan hutan 
Provinsi Sumatera Utara SK NO.579/MENHUT-
II/2014, SK 307 Adendum Ke-8 Areal kerja PT Toba 
Pulp Lestari dan Temuan di sektor Habinsaran, 
seperti yang dapat dilihat di peta dari dokumentasi 
di titik 1-8, ditemukan:

1. Adanya penanaman eukaliptus dalam 
konsesinya yang berada dalam kawasan APL.

2. Penanaman eukaliptus di luar konsesi PT TPL 
dalam fungsi APL memanfaatkan pola PKR.

3. Penebangan hutan alam seluas 2 ha 
untuk pembukaan lahan penanaman bibit 
eukaliptus baru yang dikerjakan sekitar 2 
bulan lalu.

4. Terdapat konflik di sektor Habinsaran antara 
masyarakat adat dengan PT TPL

SEKTOR HABINSARAN

Foto 1. Tanaman Eukaliptus yang berada di luar konsesi PT TPL dan berada dikawasan APL Desa Simare Kecamatan Habinsaran. PT TPL 
manfaatkan pola PKR untuk penanaman eukaliptus di luar izin konsesinya. Dari ciri-ciri fisik diperkirakan berusia sekitar 3 tahun. Foto 
diambil pada titik koordinat N2°15’52.44” E99°13’21.90” pada tanggal 05 Juni 2021.
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Foto 2. Tanaman Eukaliptus berada dikawasan APL di luar konsesi PT 
TPL Sektor Habinsaran. Tanaman eukaliptus pola PKR ini berada di 
Dusun Natinggir, Desa Simare Kecamatan Habinsaran dan diperkirakan 
baru berusia 6 bulan. Foto diambil pada titik koordinat N2°18’3.72” 
E99°14’2.82” pada tanggal 05 Juni 2021

Foto 3. Tanaman eukaliptus di dalam izin PT TPL yang berada pada 
kawasan APL. Diperkirakan tanaman eukaliptus ini berusia sekitar 4 
tahun dan berada di Desa Simare Kecamatan Habinsaran. Foto diambil 
pada titik koordinat N2°17’21.32” E99°11’44.17” pada tanggal 05 Juni 
2021.
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Foto 4. Tanaman Eukaliptus yang berada di luar konsesi PT TPL 
Sektor Habinsaran Desa Lintong Kecamatan Bor Bor. Eukaliptus ini 
ditanam dengan pola kerjasama PKR dan diperkirakan baru berumur 
1 tahun. Foto diambil pada titik koordinat N2°15’39.63” E99°16’3.92”, 
pada tanggal 05 Juni 2021.

Foto 5. Tanaman Eukaliptus diluar konsesi PT TPL Sektor Habinsaran 
berada di kawasan APL Desa Lintong Kecamatan Bor Bor. Eukaliptus ini 
ditanam dengan pola kerjasama PKR dan diperkirakan baru berumur 1 
tahun.  Foto diambil pada titik koordinat N2°15’20.56” E99°15’35.40”, pada 
tanggal 05 Juni 2021.
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Foto 6. Tanaman eukaliptus di dalam izin PT TPL yang berada pada 
kawasan APL di Desa Nagasaribu Kecamatan Lintong ni Huta. 
Eukaliptus ini baru ditanam PT TPL karena diperkirakan usia tanaman 
baru sekitar 4 bulan.  Foto diambil pada titik koordinat N02°12’48.9” 
E099°08’03.7” pada tanggal 09 Juni 2021.

Foto 7. Bukaan hutan 
alam yang berada 
dikonsesi PT TPL 
dengan luas sekitar 2 
ha. Diperkirakan dibuka 
sekitar 2 bulan yang 
lalu berada di Desa 
Natumingka Kecamatan 
Bor Bor. Jenis kayu yang 
ditebang merupakan 

kayu Kulim dan Kempas dengan diameter lebih dari 30 cm. Dari informasi yang 
diperoleh, areal ini akan digunakan untuk penanaman bibit eukaliptus baru. 
Foto diambil pada titik koordinat N02°18’01.7” E099°15’39.2”, N02°18’01.7” 
E099°15’39.2” dan N02°18’10.6” E099°15’38.8”  pada tanggal 10 Juni 2021.
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Foto 8. Terdapat tanaman Eukaliptus PT TPL dalam 
konsesi yang berada di kawasan APLdi Desa Pasuburan 
Barat Kecamatan Habinsaran. Diperkirakan eukaliptus 
telah berumur 4 tahun dan terdapat aktivitas pemanenan 
menggunakan alat berat. Foto diambil pada tititk koordinat 
N2°19’44.67” E99°16’56.62” dan N2°19’36.09” E99°16’58.78” 
pada tanggal 10 Juni 2021.
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Dari hasil analisis GIS pada 
peta kawasan hutan Provinsi 
Sumatera Utara SK NO.579/ 
MENHUT-II/2014, SK 307 
Adendum Ke-8 Arel kerja PT 
Toba Pulp Lestari dan Temuan di 
sektor Tele, seperti yang dapat 
dilihat di peta dari dokumentasi 
di titik 1-8, ditemukan:

1. PT TPL melakukan 
penanaman eukaliptus 
dalam kawasan Hutan 
Lindung

2. Adanya penanaman 
eukaliptus dalam 
konsesinya yang berada 
dalam kawasan APL.

3. Penanaman eukaliptus 
di dalam konsesi PT 
TPL dalam fungsi APL 
memanfaatkan pola PKR.

SEKTOR TELE
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Foto 1 pada point 3 di peta . Tanaman eukaliptus berumur sekitar 3 
bulan berada dalam kawasan PT TPL di fungsi APL. Areal ini berada 
di kebun milik masyarakat berlokasi di Kecamatan Parbuluan 
Kabupaten Dairi. Berdasarkan pengamatan dilapangan tanaman 
eukaliptus ini kerja sama pola PKR yang didampingi PT TPL. Foto 
diambil pada titik koordinat N2°35’55.10” E98°28’27.53” pada tanggal 
11 Juni 2021.

Foto 2 pada point 1 di peta. Tanaman eukaliptus berumur sekitar 1,5 tahun 
berada dalam kawasan PT TPL di fungsi APL. Areal ini berada di kebun milik 
masyarakat berlokasi di Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi. Berdasarkan 
pengamatan dilapangan tanaman eukaliptus ini kerja sama pola PKR 
yang didampingi PT TPL.. Foto diambil pada titik koordinat N2°35’58.00” 
E98°27’54.92” pada tanggal 11 Juni 2021.
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Foto 3 pada point 4 di peta. Plang IUPHHKHT 
milik PT TPL di sektor Tele dan disekitarnya 
terdapat tanaman eukaliptus. Hasil dari overlay 
titik pemantauan, areal ini berada dalam 
kawasan Hutan Lindung (HL). Terlihat tegakan 
eukaliptus dalam kawasan HL ini berusia sekitar 
4 – 7 tahun. Foto diambil diambil pada titik 
koordinat N2°29’23.32” E98°39’13.41” pada 
tanggal 11 Juni 2021
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Foto 4 pada point 6 di peta. 
Tampak batas penanaman 
eukaliptus PT TPL bersebelahan 
dengan hutan alam yang berada 
dikawasan Hutan Lindung (HL) 
dalam konsesi PT TPL Sektor Tele. 
Tampak PT TPL telah menanami 
kawasan HL dengan eukaliptus 
yang berumur sekitar 4 – 7 tahun. 
Foto diambil pada titik koordinat 
N2°25’1.03” E98°39’46.10” pada 
tanggal 11 Juni 2021.
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Dari hasil analisis GIS pada peta kawasan hutan 
Provinsi Sumatera Utara SK NO.579/ MENHUT-II/2014, 
SK 307 Adendum Ke-8 Arel kerja PT Toba Pulp Lestari 
dan Temuan di sektor Padang Sidempuan, seperti 
yang dapat dilihat di peta dari dokumentasi di titik 1-5 
ditemukan:

1. PT TPL belum melakukan pengelolaan HTI di 
sektor Padang Sidempuan. Hanya sekitar 100 ha 
yang telah ditanami eukaliptus

2. Banyak fasilitas umum seperti kantor 
pemerintah, perkampungan, jalan lintas, 
pemakaman, kebun karet, sawit, kopi hingga 
sawah berada dalam konsesi PT TPL sektor 
Padang Sidempuan.

Sebagian besar izin PT TPL di sektor Padang 
Sidempuan telah ditempati masyarakat. Izin yang 
berada di Desa Pangkal Dolok Lama, Kecamatan 
Batang Onang ini sebagian besar telah menjadi 
kawasan desa yang diatasnya terdapat kebun 
masyarakat, fasilitas umum, Jalan Lintas Sosopan, 
pemukiman masyarakat—hampir 1 kecamatan Batang 
Onang dan seluruh kawasan Desa Pangkal Dolok Lama 
berada dalam izin PT TPL sektor Padang Sidempuan—
bahkan Kantor Bupati Tapanuli Selatan berada di 
dalam izin konsesi yang dalam kawasan APL.

SEKTOR PADANG SIDEMPUAN
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Foto 1 pada point 4 di peta. Rumah masyarakat yang berada di Desa 
Pangkalan Dolok Lama masuk dalam kawasan Hutan Produksi PT 
TPL Sektor Padang Sidempuan. Foto diambil pada titik koordinat 
N1°18’26.00” E99°27’3.31” pada tanggal 09 Juni 2021.

Foto 2 pada point 3 di peta. Tanaman Kelapa Sawit milik masyarakat Desa 
Pangkal Dolok Lama yang berada didalam kawasan Hutan Produksi PT 
TPL Sektor Sidempuan. Foto diambil pada titik  koordinat N1°17’34.89” 
E99°27’30.57” pada tanggal 09 Juni 2021.
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Foto 3 pada point 2 di peta menunjukkan 
pemakaman umum Desa Pangkal Dolok Lama 
berada di kawasan Hutan Produksi (HP) dalam izin 
konsesi PT TPL Sektor Sidempuan. Foto diambil 
pada titik koordinat N1°17’27.84” E99°27’27.13” pada 
tanggal 09 Juni 2021.

Foto 4 pada point 5 di peta. Jalan Lintas Sosopan 
Desa Pangkal Dolok Lama berada dikawasan 
Hutan Produksi PT TPL Sektor Sidempuan 
dan disekitarnya tampak kebun karet milik 
masyarakat. Foto diambil pada titik koordinat 
N1°18’14.54” E99°27’8.58”dan N1°17’21.40” 
E99°27’30.86”  pada tanggal 09 Juni 2021.
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Dari hasil analisis GIS pada peta kawasan hutan 
Provinsi Sumatera Utara SK NO.579/ MENHUT-
II/2014, SK 307 Adendum Ke-8 Arel kerja PT 
Toba Pulp Lestari dan Temuan di sektor Aek 
Raja, seperti yang dapat dilihat di peta dari 
dokumentasi di titik 1-8 ditemukan:

1. Adanya penanaman eukaliptus dalam 
konsesinya yang berada dalam kawasan 
APL.

2. Penanaman eukaliptus di dalam konsesi 
PT TPL dalam fungsi APL memanfaatkan 
pola PKR.

3. Penebangan hutan alam jenis Kemenyan 
untuk pembukaan lahan penanaman bibit 
eukaliptus baru berumur sekitar 1 bulan.

4. Terdapat penebangan kayu jenis pinus 
dalam konsesi PT TPL

5. Terdapat konflik antara masyarakat 
adat Opu Panggal dengan PT TPL. 
Masyarakat menolak kehadiran PT TPL 
dan aktifitasnya di wilayah adat ini.

SEKTOR AEK RAJA
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Foto 1 dan 2 pada point 1. Terdapat Pembukaan 
Hutan Alam jenis Kemenyan dan di sudah 
ditanam eukaliptus sekitar 1 bulan lalu seluas 
sekitar 0,5 ha dalam izin konsesi PT TPL 
Sektor Aek Raja. Areal penebangan kayu alam 
Kemenyan ini berasa dalam wilayah adat Opu 
Panggal. Foto diambil pada titik N 02°06’31.3.” E 
098°51’22.5” (atas) dan N2°6’31.74” E98°51’24.37” 
(bawah) pada tanggal 6 Juni 2021.
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Foto 3 pada point 2 di peta. Terdapat tanaman eukaliptus di 
dalam izin PT TPL yang berada di APL. Eukaliptus dalam konsesi 
PT TPL ini memanfaatkan pola kerjasama PKR dan sudah berumur 
sekitar 4 tahun. Foto diambil pada titik koordinat N02°07’30.9” 
E098°52’08.9”pada tanggal 7 Juni 2021.

Foto 4 pada point 3 di peta. Terdapat tanaman eukaliptus dengan 
pola PKR milik Manalu dalam konsesi PT TPL yang berada dalam 
kawasan APL. Eukaliptus ini berumur sekitar 10 bulan. Foto diambil 
pada titik koordinat N02°09’32.6” E098°51’25.3” pada tanggal 7 Juni 
2021.
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Foto 6 pada point 5 di peta . Ditemukan alat berat 
jenis ekskavator dan tumpukkan Kayu Jenis Pinus 
yang berada di konsesi PT TPL Sektor Aek Raja. 
Gambar diambil pada titik koordinat N2°7’4.81” 
E98°51’14.21” pada taggal 07 Juni 2021.

 Foto 7 dan 8 pada point 6. 
Terdapat tumpukkan kayu 
pinus beserta plang PT TPL 

yang berada dalam konsesi PT TPL Sektor Aek Raja. 
Gambar diambil pada titik koordinat N2°4’59.76” 
E98°55’26.71” dan N2°4’59.72” E98°55’26.71” pada 
tanggal 07 Juni 2021.
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Foto 5 pada point 4 di 
peta. Terdapat Tanaman 
eukaliptus dalam izin PT TPL 
berada di kawasan APL. Foto 
diambil pada titik koordinat 
N2°12’57.79” E98°50’12.85” pada 
tanggal 07 Juni 2021.
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Dari hasil pemantauan langsung yang dilakukan di konsesi PT TPL di 4 
sektor (Aek Raja, Tele, Padang Sidempuan dan Habinsaran) ditemukan 
beberapa hal diantaranya:

1. Adanya penanaman eukaliptus dalam kawasan Hutan Lindung di sektor Tele

2. Adanya penanaman eukaliptus dalam konsesi yang berada dalam kawasan APL baik di 
sektor Habinsaran, Tele maupun Aek Raja.

3. Adanya penanaman eukaliptus di dalam konsesi PT TPL dalam fungsi APL dengan pola 
PKR di sektor Tele dan Aek Raja

4. Adanya penanaman eukaliptus di luar konsesi PT TPL dalam fungsi APL dengan pola 
PKR di sektor Habinsaran, Tele dan Aek Raja.

5. Adanya penebangan hutan alam seluas 2 ha sekitar 2 bulan lalu di sektor Habinsaran 
dan penebangan hutan alam jenis Kemenyan sekitar 1 bulan lalu untuk pembukaan 
lahan penanaman bibit eukaliptus baru.

6. Adanya penebangan kayu jenis pinus dalam konsesi PT TPL

7. Terdapat konflik di sektor Habinsaran antara masyarakat adat dengan PT TPL dan 
konflik antara masyarakat adat Opu Panggal dengan PT TPL di sektor Aek Raja. 
Masyarakat menolak kehadiran PT TPL dan aktifitasnya di wilayah adat ini.

8. PT TPL belum melakukan pengelolaan HTI di sektor Padang Sidempuan. Hanya sekitar 
100 ha yang telah ditanami eukaliptus

9. Banyak fasilitas umum seperti kantor pemerintah, perkampungan, jalan lintas, 
pemakaman, kebun karet, sawit, kopi hingga sawah berada dalam konsesi PT TPL 
sektor Padang Sidempuan.
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   Bertentangan dengan UU Kehutanan 
   dan Pertanahan

Kehutanan

Temuan hasil investigasi areal kerja atau konsesi 
PT TPL berada di atas Kawasan Hutan dengan 
Fungsi Lindung (HL), Fungsi Hutan Produksi yang 
dapat dikonversi (HPK), dan Areal Pengunaan 
Lain (APL) tidak dibenarkan merujuk pada UU 
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana 
telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja. 

Hasil overlay GIS tim Jikalahari mencatat 
kawasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan 
Hutan (PBPH) atau IUPHHKHT PT TPL dengan 
fungsi kawasan hutan menunjukkan areal PT 
TPL berada dalam kawasan Hutan Lindung (HL) 
seluas 11.582,22 hektar, Hutan Produksi Tetap 
(HP) 122.368,91 hektar, Hutan Produksi Terbatas 
(HPT) 12.017,43 hektar, Hutan Produksi yang 
dapat Dikonversi (HPK) 1,9 hektar dan Areal 
Pengunaan Lain (APL) 21.917,59 hektar. 

Dari luas izin atau legalitas PT. TPL seluas 188.055 
hektar, setidaknya 28 persen atau 52.668,66 
hektar adalah ilegal karena berada di atas HL, 
HPK dan APL. 

Analisis Legalitas
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Merujuk pada aturan Kehutanan sebelum UU Cipta 
Kerja terbit, seharusnya total areal illegal PT TPL 
seluas 141.537 (HPTerbatas, HL, HPK dan APL) hektar 
dari 188.055 hektar atau 75,26 persen. Karena PT 
TPL hanya diizinkan di areal Hutan Produksi Tetap 
(HPTetap) seluas 122.368,91 hektar.

Namun, paska UU Cipta Kerja terbit, HPTerbatas 
dilebur menjadi Hutan Produksi Tetap1, sehingga 
total luasan PT TPL menjadi 135.386,34 hektar. 

Pasal Peralihan 184 huruf b UU No 11 Tahun 2020 
Tentang Cipta Kerja berbunyi “Perizinan Berusaha 
dan/atau Izin Sektor yang sudah terbit sebelum 
berlakunya Undang-undang ini dapat berlaku sesuai 
dengan Undang-undang ini”. 

Paska terbitnya UU Cipta Kerja, pemerintah salah 
satunya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 
23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan 
jo PermenLHK No 7 tahun 2021 tentang Perencanaan 
Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan 
hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta 
Penggunaan Kawasan Hutan jo PermenLHK No 8 
Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan 
Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan 
Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 

1  Pasal 31 Ayat 1 Huruf c: Hutan Produksi terdiri atas hutan 
produksi tetap (HPT) dan hutan produksi yang dapat dikonversi 
(HPK)

Pasal 31 Ayat 1 huruf b dan c PP 23  Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Kehutanan berbunyi: 
Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP). Hutan 
Produksi (HP) terdiri atas hutan produksi tetap (HPT) 
dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK). 

Pengaturan legalitasnya diatur tersendiri. Dalam HL 
disebut  Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan 
(PBPH) pada Hutan Lindung, dalam HP disebut PBPH 
pada Hutan Produksi.  

PBPH Pada Hutan Lindung salah satunya 
Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu2 berupa rotan, 
madu, getah, buah, biji, jamur, daun, bunga, sarang 
burung wallet dan atau hasil hutan bukan kayu 
lainnya3, dilakukan dengan ketentuan hasil hutan 
kayu yang dipungut harus sudah tersedia secara 
alami dan atau hasil rehabilitasi, tidak merusak 
lingkungan, tidak mengurangi, mengubah, atau 
menghilangkan fungsi utamanya dan memungut 
hasil hutan baku sesuai jumlah, berat atau volume 
yang diizinkan4. Jangka waktu Pemanfaatan Hutan 
pada Hutan Lindung paling singkat 35 tahun5.   

(PBPH) pada Hutan Lindung Bukan Kayu, yang pada 
prinsipnya dilarang menebang pohon pada areal 
PBPH, melakukan pemanenan atau pemungutan hasil 

2  Pasal 128 Ayat 1 Huruf c
3  Pasal 131 ayat 1
4  Pasal 131 ayat 2
5  Pasal 133 ayat 1

hutan melebihi daya dukung hutan, memindahkan 
PBPH kecuali dengan persetujuan tertulis dari 
pemberi Perizinan Berusaha, membangun sarana 
dan prasarana yang mengubah bentang alam, 
menggunakan peralatan mekanis dan alat berat dan 
atau meninggalkan area kerja6. 

PBPH pada Hutan Produksi Hasil Hutan Kayu 
budidaya tanaman berupa penyiapan lahan, 
pembibitan, penanaman, pemeliharaan, 
pengamanan, pemanenan, pengolahan dan 
pemasaran7. PBPH pada Hutan Produksi diberikan 
untuk jangka waktu paling lama 90 tahun8. PBPH 
pada hutan Produksi dilarang diberikan dalam 
wilayah kerja BUMN bidang kehutanan yang 
telah mendapat pelimpahan penyelenggaraan 
pengelolaan hutan, kawasan hutan yang telah 
dibebani PBPH, kawasan hutan yang telah diberikan 
persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dan 
kawasan hutan yang telah diberikan persetujuan 
penggunaan kawasan hutan dan pelepasan 
kawasan hutan9.

Khusus untuk HPK diperuntukaan untuk 
pembangunan di luar kawasan hutan atau non 
kehutanan biasanya langsung dilepaskan dari 
kawasan hutan menjadi APL. Perizinan APL berlaku 
6  Pasal 140
7  Pasal 145 ayat 2
8  Pasal 150 ayat 1
9  Pasal 153 ayat 3
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merujuk pada UU No 5 Tahun 1960 tentang Undang-
Undang Pokok Agraria. 

PBPH pada Hutan Lindung tidak boleh diberikan 
pada PBPH pada Hutan Produksi begitu pula 
sebaliknya. Rujukannya Pasal 31 Ayat 3 Huruf C PP 
23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan 
berbunyi “Hutan Produksi Tetap, di luar kawasan 
hutan lindung, kawasan hutan suaka alam, kawasan 
hutan pelestarian alam dan taman buru.”  

Bila PBPH pada Hutan Produksi  Tetap berada di 
atas PBPH Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang 
Dapat di Konversi (HPK), selain dikenakan sanksi 
administrasi, juga dapat dikenakan sanksi pidana, 
apalagi sampai menebang kayu di dalam Hutan 
Lindung.  

UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana 
diubah dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja Pasal 36 No 12 yang mengubah ketentuan 
Pasal  82 ayat 3 huruf a, b dan c yang intinya 
korporasi menebang pohon dalam kawasan hutan 
tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait 
Pemanfaatan Hutan, penebangan pohon dalam 
kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha 
dari pemerintah pusat dan melakukan penebangan 
pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, 
dipidana bagi pengurusnya penjara paling singkat 

5 tahun, paling lama 15 tahun, denda paling sedikit 
Rp 5 Milyar, paling banyak Rp 15 Milyar. Korporasi 
dikenai pemberatan 1/3 dari denda pidana yang 
dijatuhkan. 

Temuan hasil investigasi, PT TPL menanam 
eukaliptus di dalam Hutan Lindung yang masuk 
dalam areal kerja PT TPL. Tak jauh dari tanaman 
eukaliptus sekitar 318 meter, tahun 2007 hasil 
temuan Rinaldy Hoetajoloe alat berat PT TPL 
berwarna oranye sedang menebang kayu alam, 
dari gambar tampak kayu alam berserakan habis 
ditebang, sisa hutan alam berdiri tegak mengelilingi 
eskavator. Titik koordinat yang ditampilkan Rinaldy 
N 04 62’ 725” E 02 74’ 03”, sekitar 318 meter dari 
jarak penebangan, Tim investigasi tahun 2021 
menemukan telah ditanami eukaliptus. Artinya, 
tanaman eukaliptus yang ditemukan tim Investigasi 
2021 bekas kayu alam yang ditebang oleh PT TPL.

Penebangan kayu alam di hutan lindung yang kini 
ditanami eukaliptus adalah bekas tebangan tahun 
2017. 

Temuan lainnya, PT TPL telah melakukan 
penebangan hutan alam jenis kayu Kulim dan 
Kempas dengan diameter lebih dari 30 cm di dalam 
HPT. Jenis kayu Kulim dan Kempas termasuk pada 
tanaman yang dilindungi sesuai dengan PermenLHK 
No 20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan 
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Satwa yang Dilindungi terbit tanggal 29 Juni 2018. 
Enam bulan kemudia, pada 28 Desember 2018 terbit 
PermenLHK No 106 Tahun 2018 tentang perubahan 
kedua atas PermenLHK 20 Tahun 2018 tentang Jenis 
Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, di mana 
Kempas dikeluarkan dari jenis tumbuhan yang 
dilindungi. 

PermenLHK tersebut bertentangan dengan 
moratorium hutan sejak 2010 hingga 2019 yang 
diterbitkan oleh pemerintah dalam bentuk Inpres. 

Inpres terakhir bukan lagi moratorium tapi 
penghentian permanen merujuk pada Inpres No 15 
Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin 
Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam 
Primer dan Hutan Gambut terbit pada 17 Agustus 
2019. Salah satunya Menteri LHK harus menetapkan 
PIPIB hutan alam primer pada kawasan hutan yang 
telah direvisi serta melakukan upaya pengurangan 
emisi dari hutan alam primer melalui perbaikan tata 
kelola pada kegiatan usaha yang diusulkan pada 
hutan alam primer yang ditetapkan pada PIPIB. 

Semestinya areal di dalam konsesi PT TPL yang 
masih berupa hutan alam secepatnya direvisi oleh 
KLHK untuk dimasukkan dalam PIPIB agar tidak 
ditebang oleh PT TPL yang berpengaruh pada 
peningkatan emisi. 
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Pertanahan

Temuan areal kerja PT TPL di dalam APL—Areal 
Penggunaan Lain umumnya berada di luar kawasan 
hutan--bertentangan dengan UU Kehutanan maupun 
UU Pokok Agraria yang pada prinsipnya APL berada 
di luar kawasan hutan, dan tidak boleh ada izin atau 
perizinan berusaha kawasan hutan di APL. Wewenang 
mengelola APL yang berasal dari kawasan hutan 
menjadi kewenangan Menteri ATR/BPN.  

Ketidakpatuhan PT TPL terhadap perkembangan 
produk perundangan-undangan di bidang kehutanan 
juga terlihat pada pola kerjasama yang dibuat PT TPL 
bersama masyarakat berupa Perkebunan Kayu Rakyat 
(PKR) baik dalam konsesi PT TPL maupun di luar 
konsesi PT TPL atau di APL. Pola PKR dalam konsesi PT 
TPL tidak dikenal dalam istilah kehutanan. 

Dalam kehutanan dikenal pola kerjasama antara 
masyarakat dengan korporasi berupa Kemitraan 
Kehutanan merujuk pada Permenhut 39 Tahun 
2013 tentang pemberdayaan masyarakat setempat 
melalui kemitraan kehutanan. Lalu, pada 2016 terbit 
P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial jo P9 
Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. 
Ringkasnya, kerjasama PT TPL dengan pola PKR 
dalam areal konsesinya bertentangan dengan aturan 
kehutanan.  

Khusus untuk pola PKR antara PT TPL dengan 
masyarakat sekitar di luar kawasan hutan 
dibenarkan merujuk pada Permenhut No 30 tahun 
2012 tentang Penataan Hasil Hutan Yang Berasal 
dari Hutan Hak. 

Pola kerjasama dengan pendekatan PKR yang 
dilakukan oleh PT TPL sesungguhnya tidak diminati 
masyarakat atau dipaksakan oleh PT TPL. Hal ini 
tertuang dalam Tesis yang ditulis oleh Dame S 
Lumbantobing pada 2015 berjudul Analisis Stratejik 
Manajemen PT Toba Pulp Lestari untuk program 
pengembangan Perkebunan Kayu Rakyat (PKR).

Analisis yang bertujuan untuk menemukan faktor-
faktor internal maupun eksternal yang pengaruhi 
keberhasilan program ini. Dame paparkan bahwa 
PT TPL mengusung pola PKR bersama masyarakat 
melakukan penanaman tanaman eukaliptus di 
atas tanah hak milik masyarakat. Perusahaan akan 
menyediakan bibit, menanggung smeua biaya yang 
dikeluarkan untuk kegiatan penyiapan lahan sampai 
biaya pemanenan dan pengangkutannya ke pabrik.

Dari kerjasama pola PKR ini, masyarakat akan 
mendapatkan keuntungan  berupa upah atas 
pengerjaan lahannya serta hasil pemanenan 

kayu dengan pembagian persentase, 40% untuk 
masyarakat dan 60% (pengembalian modal investasi 
yang dikeluarkan perusahaan dari awal hingga 
proses penanaman) untuk perusahaan kayu.

Namun program yang sudah diusung sejak 1991 
ini tidak terlalu diminati masyarakat. Pada 2013, 
jumlah area PKR menurun karena masyarakat sudah 
tidak ingin melanjutkan kerjasama. Selain karena 
rendahnya pendapatan dari hasil kerjasama yang 
hanya Rp 2,5 juta perbulan atau Rp 30,8 juta per 
tahun, daur atau jangka waktu yang lama, yaitu 
5 tahun, membuat pola kerjasama ini tidak dapat 
dijadikan pemasukan utama masyarakat. 

PT TPL berupaya menarik masyarakat untuk 
tetap mempertahankan pola PKR ini dengan 
melakukan promosi hingga ke rumah-rumah serta 
menaikkan harga pembelian kayu, namun hasilnya 
tidak maksimal. Masyarakat tetap tidak tertarik 
melanjutkan program ini.
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Tanpa Pengukuhan Kawasan Hutan 
di Wilayah Adat

Legalitas yang illegal dan tidak legitimate atau tidak 
diakui masyarakat adat seharusnya segera dikoreksi 
oleh pemerintah berupa melakukan pengukuhan 
kawasan hutan.  

Konsesi PT. Toba Pulp Lestari (TPL) diberikan 
berdasar peta TGHK (Tata Guna Hutan 
Kesepakatan) 1982. Peta TGHK ini sifatnya 
memberikan arahan alokasi kawasan hutan 
dan fungsinya. Statusnya dalam konteks tata 
perencanaan kehutanan berupa ‘penunjukan’ yang 
kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan 
Menteri. Peta TGHK 1982 belum masuk ke status 
penunjukan. 

Bila mengacu kepada peraturan perundangan-
undangan, Pengukuhan Kawasan Hutan adalah 
rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, 
pemetaan dan penetapan kawasan hutan untuk 
memberikan kepastian hukum atas status, letak, 
batas dan luas wilayah tertentu sebagai kawasan 
hutan. Status ‘penunjukan’ ini belumlah memiliki 
kekuata hukum tetap. 

Pengukuhan kawasan hutan untuk mendapatkan 
kepastian hukum berdasarkan putusan Mahkamah 
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Konstitusi (MK) yang seharusnya dijadikan rujukan 
(referensi) dalam penataan batas dan pemetaan 
kawasan hutan. 

Pertama, Putusan MK No. 45/2011 terkait penentuan 
Kawasan hutan tidak hanya sekedar penunjukkan 
Kawasan hutan, tetapi harus dilakukan melalui 
proses penataan batas, pemetaan dan penetapan 
kawasan hutan.

Kedua, Putusan MK No. 35/2012 terkait status hutan 
adat, yang tidak lagi berstatus hutan negara. Jadi 
status hutan terdiri dari: hutan negara; hutan adat; 
dan hutan hak.

Ketiga, Putusan MK No. 34/2011 terkait penguasaan 
hutan oleh negara, yang wajib melindungi, 
menghormati, dan memenuhi hak masyarakat 
hukum adat, sepanjang kenyataannya masih 
ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat 
yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundangan-undangan, serta tidak bertentangan 
dengan kepentingan nasional.

Pengukuhan kawasan hutan harus menjadi pintu 
masuk untuk mendorong percepatan penyelesaian 
konflik tenurial yang merupakan permasalahan 
mendasar selama ini. 

Proses pengukuhan kawasan hutan tidak lagi hanya 
sebatas untuk pemenuhan aspek administrasi 
legal formal. Aspek legitimasi dari sebuah proses 
pengukuhan kawasan hutan harus mengutamakan 
inventarisasi kepemilikan lahan dan social mapping. 
Dan itu harus terbuka atau transparan.

Merujuk Pasal 22 ayat 3 PP 23 Tahun 2020 tentang 
Perencanaan Kehutanan menyebut Hasil Penetapan 
Kawasan Hutan berupa berita acara tata batas 
kawasan hutan dan peta tata batas kawasan hutan 
yang telah temu gelang, terbuka untuk diketahui 
masyarakat. 

Meski sampai sekarang, masyarakat sebagai pemilik 
lahan yang berbatas dengan kawasan hutan tidak 
dapat mengaksesnya. Bukti penataan batas ini 
akan dikatakan selesai, jika BATB (Berita Acara Tata 
Batas) ditandatangani sebagai bentuk persetujuan 
dari pemilik lahan yang berbatasan dengan kawasan 
hutan yang dikukuhkan.

Proses pemetaanpun akan dianggap selesai, kalau 
sudah temu gelang. Artinya bukan hanya sekedar 
pemajangan tata batas, tetapi pelaksanaan tata 
batas kawasan hutan sudah temu gelang dan telah 
disepakati oleh semua pihak.  
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Tahapan inilah yang bisa membuktikan bahwa 
semua hak-hak pihak ketiga sudah diakomodir dan 
diakui dalam proses tata batas. Setelah itu baru 
kawasan hutan itu dikukuhkan lewat keputusan 
Menteri. 

Dalam kasus PT TPL, status kawasan masih berupa 
arahan alokasi (penunjukan), pemerintah sudah 
menerbitkan konsesi di atasnya. 

Kawasan hutan yang masih berstatus arahan 
akokasi (penunjukan), dan belum dikukuhkan 
(ditata batas, dipetakan dan ditetapkan) 
sebagai kawasan hutan, sudah diberikan hak 
penguasaannya kepada perusahaan.  

Kampung/huta dan wilayah adat yang ada dan 
belum keluarkan dari “peta alokasi/penujukan 
kawasan hutan” langsung ditimpa dengan konsesi. 
Ini Namanya pencurian/pengambilan sepihak secara 
paksa atas hak-hak masyarakat adat.

Oleh karenanya pengukuhan kawasan hutan di 
wilayah adat merupakan priotitas Menteri. Menteri 
LHK memprioritaskan percepatan Pengukuhan 
Kawasan Hutan pada daerah strategis salah satunya 
Hutan Adat10. Hutan adat bagian dari wilayah adat 
masyarakat adat.  
10 Pasal 16 ayat 4 PP 23 Tahun 2021 tentang Perencanaan 
Kehutanan. 
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Dampak Lingkungan

Bagi masyarakat Batak kelestarian hutan dan 
kehidupan masyarakat yang hidup di dalam dan 
sekitarnya saling mempengaruhi. Kelestarian 
hutan sangat dipengaruhi kehidupan masyarakat.  
Masyarakat sangat bergantung pada sumber daya 
alam dan kondisi lingkungan di hutan. Mereka 
berusaha mengenali, memahami, dan menguasai 
alam agar mampu memanfaatkannya seoptimal 
mungkin guna memenuhi kebutuhan hidup mereka 
sekaligus menjaga keberlanjutannya. 

Seperti pengalaman masyarakat adat Pandumaan-
Sipituhuta, Natinggir di Desa Simare, Aek Raja-
Parmonangan, Aek Lung-Dolok Sanggul, Onan 
Harbangan-Nagasaribu, Op Bolus-Sipahutar, dan 
Pargamanan Bintang Maria-Parlilitan, bahwa hutan 
bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka.  
Perbedaan antara masyarakat adat batak dengan 
masyarakat adat lainnya di Indonesia, adalah hutan 
masyarakat adat batak hampir seluruhnya masih 
ditumbuhi Kemenyan. 

Menurut masyarakat, pohon kemenyan hanya bisa 
hidup (tumbuh) dan menghasilkan dengan baik 
jika berdampingan dengan pohon-pohon alam 

lainnya. Oleh karena itulah sejak dahulu sampai 
sekarang, kemenyan dibudidayakan berdampingan 
dengan pohon-pohon alam. Masyarakat juga 
sangat menyadari bahwa hutan kemenyan memiliki 
fungsi sebagai daerah tangkapan air, sehingga 
harus dilindungi. Merusak hutan kemenyan 
akan berdampak terhadap lingkungan yakni, 
akan menimbulkan bencana banjir, longsor, dan 
kekeringan. 

Namun, penghancuran hutan yang tadinya hutan 
alam menjadi tanaman eukaliptus berdampak 
pada kerusakan lingkungan. Tidak hanya  untuk 
masyarakat sebagai pemilik hutan,  tapi juga 
berdampak ke daerah lainnya. Seperti yang terjadi  
Huta (kampung) Napa, Kecamatan Sipahutar, 
Kabupaten Tapanuli Utara setelah penghancuran 
hutan mereka yang dilakukan oleh PT TPL 
menyebabkan  sumber air minum “Aek Nalas” 
yang peruntukannya untuk sumber air minum 
masyarakat di desa dan juga kecamatan Sipahutar 
membuat air sering berlumpur dan kuning.

Kasus lain seperti Huta Natinggir, Nagasaribu, dan 
Natumingka, kerusakan hutan karena penebangan 
hutan alam oleh PT TPL berdampak pada sulitnya 
masyarakat mendapatkan air minum dan irigasi 
untuk persawahan. Kesulitan air menyebabkan 
sawah berubah fungsi. Wilayah konsesi yang berada 

Analisis Dampak
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di hulu, juga berdampak tidak hanya di desa-desa yang dekat 
dengan konsesi, namun  berdampak ke daerah lain yang berada di 
hilir dan bahkan ke Danau Toba. Banyak sungai-sungai yang rusak 
dan mengering karena daerah tangkapan air di hulu sudah rusak 
dan matinya anak-anak sungai yang ada di wilayah konsesi. 

Aek Simare, misalnya, hulunya berasal dari wilayah Nagasaribu, 
Natinggir, dan Natumingka, saat ini telah mengalami kerusakan 
yang parah. Banyak anak sungai yang tertimbun akibat pembukaan 
lahan  penanaman eucalyptus. 

Hal yang sama juga terjadi di Pandumaan-Sipituhuta (Pollung), 
keberadaan konsesi PT TPL yang menebangi hutan alam dan 
menggantinya menjadi tanaman monokultur eucaliptus, 
menyebabkan Aek Silang rusak, padahal Pollung merupakan Sub 
DAS Aek Silang ke Danau Toba. Banyak sumber air dan anak sungai 
akhirnya tidak berfungsi lagi, sehingga debit Aek Silang berkurang 
di musim kemarau dan meluap di musim hujan. 

Pemakaian pupuk dan pestisida kimia untuk tanaman eukaliptus 
milik PT TPL, telah membawa dampak pencemaran lain pada 
masyarakat di wilayah konsesi dan desa lain yang berada di hilir 
konsesi PT TPL. 
Bencana lingkungan kerap terjadi di desa-desa yang berada di  
bawah wilayah konsesi, seperti banjir bandang yang terjadi hampir 
setiap tahun di Kawasan Danau Toba, seperti Samosir, Bakara, 
Tipang dan desa-desa lainnya. Banir bandang menyebabkan 
korban jiwa dan materi yang tidak sedikit.   
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Dampak Ekonomi

Sebelum kehadiran PT TPL, masyarakat di kawasan 
Danau Toba hidup dari hasil  hutan, berladang, 
beternak dan bersawah. Namun saat ini, sumber 
mata pencaharian masyarakat adat di wilayah 
konsesi mengalami penurunan. Hutan Kemenyan 
sebagai  penopang hidup masyarakat adat sejak 
dulu mampu memenuhi kebutuhan hidup, tidak 
hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, juga 
untuk biaya pendidikan dan kesehatan. Tidak heran 
dahulu banyak  banyak anak-anak dari Kawasan 
Danau Toba sekolah sampai ke perguruan tinggi. 
Pendapatan petani kemenyan juga jauh lebih 
tinggi dibandingkan dengan pendapatan dari hasil 
pertanian lainnya. 

Sebelum kehadiran PT TPL, menurut perhitungan 
petani kemenyan, rata-rata penghasilan mereka dari 
kemenyan sebagai beikut: 

Untuk areal 1 ha, berisi sekitar 700-800 pohon 
kemenyan. Pada musim panen raya,  antara 
Oktober-Desember, menghasilkan 400 kg/ha (0,5 
kg/batang), dengan harga Rp.130.000,-/kg (kualitas 
nomor 1). Selanjutnya, antara Januari-September, 
hasil panen sekitar 3 ons/batang/bulan (sekitar 
30-40 kg/ha/bulan), dengan harga Rp.65.000,-/kg 
(kualitas nomor 2/tahir). Sehingga dalam setahun, 

penghasilan rata-rata petani 
kemenyan dari 1 ha adalah: 400 kg 
x Rp.130.000,- = Rp.52.000.000,- 
(untuk kualitas nomor 1); dan 360 
kg x Rp.65.000,- = Rp.23.400.000,- 
(untuk kualitas nomor 2). Sehingga 
total pendapatan mereka pertahun 
dari 1 ha: Rp.75.400.000,-

Bukan hanya kemenyan, kerusakan 
hutan yang dilakukan oleh PT 
TPL juga menyebabkan beberapa 
hasil hutan seperti, Rotan, Bayon 
(pandan), pohon alam, obat herbal 
yang dipercaya masyarakat selama 
ini dapat mengobati beberapa 
penyakit juga hilang. Akibatnya  
ketika ada masyarakat yang ingin 
membangun rumah, mereka harus 
membeli dari panglon (tokoh). 
Dan jika ada yang mengalami 
sakit, masyarakat juga harus 
membeli obat ke Apotek/tokoh 
obat. Dengan  kata lain, kehilangan 
hutan bagi masyarakat di kawasana 
Danau Toba mengakibatkan biaya 
hidup semakin mahal.
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Dampak Sosial

Selain dampak ekonomi,  kehadiran PT TPL juga telah merusak relasi sosial dan budaya di 
Tanah Batak. Sejak masih bernama Indorayon perusahaan ini kerap melakukan politik devide 
et impera yang merusak interaksi dan relasi sosial yang ada di desa.

Melalui kelompok-kelompok tani hutan yang dibentuk oleh KPH dan PT TPL untuk bermitra 
dengan mereka, kerap menimbulkan konflik horizontal di desa. 

Hampir di semua  komunitas masyarakat adat yang berkonflik dengan T TPL, dibentuk 
kelompok tani yang bermitra dengan TPL dengan memberikan wilayah kelola di wilayah 
adat yang sedang diperjuangkan. Tindakan ini merupakan tindakan kotor yang mengancam 
keharmonisan di desa dan berpotensi menimbulkan bentrok sosial yang parah jika tidak tidak 
segera dihentikan. Cara-cara ini sungguh tidak terpuji.  

Tidak sampai disitu kehadiran PT TPL juga kerap melakukan kriminalisasi terhadap 
masyarakat adat. Sejak PT Toba Pulp Lestari (TPL) dahulu bernama PT Inti Indorayon 
Utama, hadir di Tano Batak, Sumatera Utara, tahun 1983,  tindakan kekerasan, kriminalisasi, 
intimidasi yang dilakukan terhadap masyarakat adat yang berupaya mempertahankan 
wilayah adatnya terus berlangsung. 

Menurut catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, dan Kelompok 
Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Parapat yang terdokumentasi, sejak 
tahun 2013 hingga saat ini, sekitar 50 anggota masyarakat adat yang mengalami kriminalisasi 
oleh PT TPL  yang tersebar di kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Toba 
Samosir, dan Simalungun. 
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Temuan investigasi seperti dipaparkan dalam laporan ini 
menimbulkan tanda tanya besar mengenai peran lembaga 
pembiayaan di belakang TPL; untuk itu kami mencoba 
menelusuri laporan keuangan yang tersedia (https://www.
tobapulp.com/wp-content/uploads/2020/06/Laporan-
Keuangan-Tahunan-2019-INRU.pdf). 

Dari penelusuran ini, dapat diketahui bahwa TPL hampir 
seluruhnya dibiayai oleh ekuitas milik Sukanto Tanoto dan 
pinjaman jangka panjang, yang mencakup 43% dari neraca. 
Kedua pinjaman jangka panjang tersebut diberikan oleh 
Pinnacle yang juga merupakan pemilik mayoritas TPL 
(92,42%).

Dari laporan Macao Money Machine, Tanoto adalah 
pemilik manfaat akhir/ultimate beneficial owner dari 
Pinnacle (https://environmentalpaper.org/wp-content/
uploads/2020/11/20201103-Macao-Money-Machine.pdf).

Sekitar 41% dari neraca TPL dibiayai oleh ekuitas, dimana 
Pinnacle/Tanoto memiliki andil sebesar 92,42%. Sisanya 
sebesar 16% dibiayai oleh kewajiban pihak terkait (4%), pihak 
ketiga (7%), dan lain-lain. Dari sisi ini, tidak terlihat adanya 
pembiayaan secara langsung dari lembaga jasa keuangan 
(LJK), namun demikian, pada 25 Oktober 2019 tercatat Bank 
Panin menyediakan fasilitas kredit Surat Kredit Berdokumen 
Dalam Negeri (SKBDN), hanya saja, informasi mengenai 
apakah dana tersebut telah ditarik oleh TPL tidak tersedia. 

Analisis Pembiayaan

Tumpang tindih kepemilikan manfaat akhir (UBO) dari 
TPL, APRIL, Sateri dan RGE
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Hubungan pembiayaan dapat ditarik dari sisi RGE sebagai grup korporasi, karena jalur kepemilikan yang sama melalui Pinnacle. Berikut Struktur Kepemilikan APRIL. 
(Sumber TuK INDONESIA dan Profundo, 2018) 
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Sumber: presentasi peluncuran pemutakhiran data pada laman forestsandfinance.org; Juni 2021

2016 - 2020 (APRIL)

Laporan Macau Money Machine juga menunjukkan 
bahwa RGE telah salah mengidentifikasi ekspor 
bubur kertasnya, dengan melaporkan pendapatan 
mereka lebih rendah sebesar 668 juta Dolar AS 
(2007-2018), yang kemungkinan telah menghasilkan 
pendapatan pajak sebesar USD 168 juta Dolar AS. 
Selain itu, pada tahun 2012, RGE menerima denda 
pajak sebesar 200 juta Dolar atas penipuan pajak 
sistemik dan pencucian uang dalam bisnisnya.

Temuan kunci: 

1. Tanoto berperan secara langsung dalam 
pembiayaan TPL melalui ekuitasnya.

2. Tanoto sebagai penerima manfaat akhir/UBO 
atas TPL, APRIL, Sateri dan RGE mengindikasi 
adanya akses pengambilan keputusan keuangan 
Tanoto atas seluruh korporasi tersebut, 
sehingga sangat mungkin terjadi lalu lintas 
pembiayaan di antara korporasi-korporasi 
tersebut, dan oleh karenanya, dampak 
pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga jasa 
keuangan juga meliputi dampak yang terjadi 
pada seluruh korporasi

10 KREDITUR TERBESAR ROYAL GOLDEN EAGLE
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Kajian ini menyimpulkan bahwa 
PT TPL selain kerap melakukan 
kriminalisasi berupa kekerasan 
pada masyarakat adat, ternyata 
perusahaan  ini juga secara tidak 
sah (illegal) telah berada dan 
beroperasi di atas kawasan yang 
ditetapkan sebagai hutan lindung, 
HPK dan APL. 

Selain itu, pemberian izin hutan tananam industri 
yang masih warisan dari mekanisme penunjukan 
kawasan hutan sebagaimana diatur di dalam sistem 
Tata Guna Hutan Kesepakata (TGHK) 1982 telah 
menyebabkan ketidakpatuhan terhadap amanat 
pengukuhan kawasan hutan yang melibatkan 
masyarakat adat di Kawasan  Danau Toba. 

Hal tersebut bertentangan dengan peraturan 
Kehutanan dan Agraria dimana PT TPL  
seharusnya dinyatakan telah melakukan 
perbuatan melawan hukum yang berakibat pada 
tindakan pidana dan pencabutan perizinan 
berusaha. Selain itu, dampak dari legalitas 
yang illegal lingkungan hidup rusak, ekonomi 
masyarakat hancur, potensi ledakan konflik 
horizontal, hingga pembiayaan yang merusak 
yang diberikan pada PT TPL.   

Atas analisis dan temuan-temuan 
tersebut, kami merekomendasikan 
kepada Pemerintah untuk mencabut  
izin-izin yang dimiliki oleh PT. TPL 
di Kawasan Danau Toba dan segera 
lakukan pengukuhan kawasan hutan 
dengan melibatkan masyarakat adat 
dalam semua proses pengukuhan 
kawasan hutan. 
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