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KATA PENGANTAR  

 

 

BH PALEMBANG bersama dengan PERKUMPULAN LINGKAR HIJAU dan 

SOLIDARITAS PEREMPUAN PALEMBANG (Konsorsium LBH Palembang) 

sejak tahun 2016 telah melakukan advokasi untuk perbaikan tata kelola 

hutan dan lahan di Sumatera Selatan yang berbasis pada keadilan bagi 

masyarakat dan berperspektif gender.  

Untuk mencapai tujuan program, serangkaian kegiatan telah dilaksanakan oleh 

LBH Palembang, diantaranya adalah kegiatan yang berorientasi pada perbaikan 

penegakan hukum di sektor kehutanan dan lahan. Rangkaian dan narasi kegitan 

tersebut termasuk capaiannya akan kami sampaikan melalui buku ini. Tidak 

hanya sekedar sebagai laporan pelaksanaan program, melalui buku ini kami juga 

akan menyampaikan beberapa catatan penting dari temuan-temuan lapangan 

serta strategi yang digunakan untuk mendorong penegakan hukum terhadap 

pelanggaran pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dan lahan serta 

lingkungan. Kami berharap ini dapat menjadi pembelajaran untuk perbaikan 

tata kelola hutan dan lahan, baik di Provinsi Sumatera Selatan maupun di 

wilayah negara Republik Indonesia lainnya.  

Atas nama LBH Palembang, kami mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu dan berpartisifasi dalam pelaksanaan kegiatan 

maupun penyusunan buku ini.  

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.  

 

 

Januari 2020 

Penyusun  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor SK 454/MENLHK/ 

SETJEN/ PLA.2/2016 Tanggal 17 Juni 2016, luas 

kawasan hutan dan konservasi perairan Provinsi 

Sumatera Selatan adalah ±3.457.858 Ha. Yang 

terdiri dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan 

Kawasan Pelestarian Alam (KPA), Hutan Lindung 

(HL) Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan 

Produksi Tetap (HP), dan Hutan Produksi 

Dikonversi (HPK).  

Sumber daya hutan di Provinsi Sumatera Selatan 

tersebar dan terbentang di sepanjang Daerah 

Aliran Sungai (DAS) Musi yang melintasi hampir 

seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sumatera Selatan  

Selama tiga dekade terakhir, sumber daya hutan 

telah    menjadi    modal   utama    pembangunan- 

 bangunan ekonomi nasional  yang  memberi 

dampak   positif  antara lain terhadap pening-

katan devisa, penyerapan tenaga kerja, 

pengembangan wilayah dan pertumbuhan 

ekonomi. Namun pemanfaatan hasil hutan kayu 

secara berlebihan dan besarnya perubahan 

kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan 

berdampak pada timbulnya berbagai perma-

salahan lingkungan, ekonomi dan sosial serta 

penurunan luas dan potensi suber daya hutan. 

Penurunan luas dan potensi sumber daya hutan 

ini antara lain disebabkan oleh pengelolaan hutan 

yang tidak tepat, perubahan lahan kawasan hutan 

dalam skala besar untuk berbagai kepentingan 

pembangunan, okupasi lahan, perambahan, over 

cutting dan illegal logging serta kebakaran hutan 

dan lahan 

 

Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan 

No. KAWASAN HUTAN LUAS (Ha) 

1. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) ±790.785 

2. Hutan Lindung (HL) ±578.279 

3. Hutan Produksi Terbatas  (HPT) ±213.918 

4. Hutan Produksi Tetap (HP) ±1.713.880 

5. Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi  (HPK)  ±160.996 

SUMBER Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016  

Tanggal 17 Juni 2016.
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Pengelolaan kawasan hutan di Indonesia 

termasuk juga di Sumatera Selatan tidak 

dipungkiri telah menjadi sorotan berbagai pihak, 

mulai dari tingkat lokal, nasional, hingga global. 

Terdapat beberapa isu krusial dan mendasar yang 

menjadi permasalahan pengelolaan hutan di 

Sumatera Selatan, yaitu penegakan hukum yang 

lemah, kapasitas kelembagaan manajemen hutan 

pada level tapak yang lemah, minimnya dokumen 

legalitas dalam pengelolaan, tumpang tindih 

kebijakan, hingga permasalahan tenurial yang 

melahirkan berbagai macam konflik multi 

dimensi. 

Kebijakan tata kelola hutan di Sumatera Selatan 

selama ini sama dengan di provinsi lainnya yaitu  

 dilakukan dengan cara memberi-kan izin 

pengelolaan dan pemanfaatan yang seluas-

luasnya kepada badan usaha, baik milik negara 

(BUMN/BUMD) maupun milik swasta.  

Pada kawasan Hutan Produksi (HPT, HP, dan HPK) 

Provinsi Sumatera Selatan yang arealnya seluas 

±2.088.794 Ha dimana seluas ±1.463.420 Ha 

sudah diberikan izin pemanfaatannya kepada 

badan usaha berupa Izin Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) 

seluas ±56.000 Ha, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) 

seluas ±1.346.950 Ha, dan  Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi 

Ekosistem (IUPHHK-RE) seluas ±60.470 Ha. 

 

 

IZIN PEMANFAATAN HUTAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI 

PROVINSI SUMATERA SELATAN s/d 2018 

NO. NAMA IZIN 
JUMLAH 

IZIN 

SEBARAN (LOKASI ) 

Kabupaten/Kota) 

LUAS AREAL 

(Ha) 

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu-Hutan Tanaman Industri 

(IUPHHK-HTI) 

22 Banyuasin, Musi Banyuasin, 

Musi Rawas, Musi Rawas Utara, 

Muara Enim, Ogan Komering 

Ilir, Ogan Komering Ulu, OKU 

Timur, OKU Selatan, Lahat, 

Empat Lawang 

± 1.346.950 

2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil  Hutan 

Kayu-Hutan Alam (IUPHHK- HA) 

1 Musi Banyuasin ± 56.000 

3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-

RE) 

2 Musi Banyuasin, Ogan 

Komering Ilir 

± 60.470 

SUMBER :  Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan 
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Sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) PP No. 3 Tahun 

2008, pemegang IUPHHK-HTI berkewajiban untuk 

melaksanakan kegiatan nyata di lapangan. Selain 

itu, setiap pemegang izin juga berkewajiban untuk 

menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan 

tempat usahanya (Pasal 32 UU No. 41 Tahun 

1999).  

Meskipun beberapa peraturan perundang-

undangan mengatur tentang kewajiban bagi 

pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan 

kawasan hutan, namun dalam praktiknya beberapa 

perusahaan tidak melaksanakan. Dari studi   data / 

dokumen  perizinan  pemanfaatan 

hutan yang telah dilaksanakan LBH Palembang, 

ditemukan beberapa dugaan pelanggaran yang 

dilakukan perusahaan selaku pemegang izin 

pemanfaatan hutan seperti tidak melaksanakan 

kegiatan (pembibitan, penanaman, perawatan, 

pemanenan dan pemasaran), meniggalkan areal 

kerja (penelantaran), dan pengrusakan lingkungan. 

Kondisi ini sudah lama terjadi, namun dibiarkan 

tanpa ada tindakan tegas (penegakan hukum) atas 

pelanggaran tersebut oleh pejabat atau instansi 

yang berwenang. 

Selain penelantaran areal izin, kebakaran hutan 

dan lahan, dan illegal logging, kerusakan kawasan 

hutan Provinsi Sumatera Selatan juga diakibatkan 

adanya penggunaan kawasan hutan untuk per-

kebunan sawit. Dari data yang didapat dan 

investigasi yang dilakukan,  LBH  Palembang  telah- 

ditemukan banyak perkebunan sawit berada 

dalam kawasan hutan atau berada dalam konsesi 

HTI milik perusahaan. Kondisi ini terus terjadi 

akibat dari lemahnya penegakan hukum 

terhadap pelanggaran yang terjadi. 

Berdasarkan data KPK (2019) luas tutupan   lahan  

sawit pada kawasan hutan Provinsi Sumatera 

Selatan seluas 218.426 Ha.  Masalah perizinan 

dan tata ruang menjadi masalah utama adanya 

penguasaan sawit dalam kawasan hutan. Sistem 

perizinan menjadi tidak  akuntabel karena  tidak 

adanya  mekanisme perencanaan perizinan 

berbasis  tata ruang  dalam pengendalian usaha 

perkebunan sawit serta belum efektifnya 

koordinasi lintas lembaga dalam penerbitan dan 

pengendalian izin perkebunan sawit. Akibatnya 

banyak izin yang diterbitkan berada dalam 

kawasan hutan dan tumpang tindih. 

Dilihat dari tingkat kabupaten/kota, tutupan 

sawit pada  kawasan  hutan  di Sumatera  Selatan  

yang terluas ada di wilayah Kabupaten Musi 

Banyuasin.  Menurut  data  dari Auriga 2019, 

tutupan lahan sawit pada kawasan hutan di 

Kabupaten Musi Banyuasin seluas 113.162 Ha. 

Seharusnya, instrumen penegakan hukum bisa 

diefektifkan untuk penyelesaian penggunaan 

lahan di dalam kawasan hutan oleh perusahan-

perusahaan perkebunan sawit. Tapi sayangnya, 

itu tidak berjalan dengan baik. Pemerintah justru 

pasif dalam melakukan penegakan hukum. 

 

Luas tutupan sawit menurut fungsi kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan  

Wilayah  KPA/KSA HL HPT HP HPK Total 

Sumatera 

Selatan 
16.458 Ha. 3.066 Ha. 24.099 Ha. 121.905 Ha. 52.898 Ha. 218.426 Ha 

Kab. Musi 

Banyuasin 
15.565 Ha 152 Ha 10.385 Ha 57.411 Ha 29.648 Ha. 113.162 Ha 

 SUMBER : Komisi Pemberantasan Korupsi dan Auriga 2019 
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Buruknya tata kelola hutan dan lahan di Sumatera 

Selatan juga berdampak terjadinya konflik lahan 

antara masyarakat sekitar dengan perusahaan 

pemegang izin. Konflik terjadi dikarenakan adanya 

penggusuran lahan kelola masyarakat dengan 

dalih lahan tersebut masuk dalam lokasi izin 

perusahaan. Contoh kasus dapat dilihat dari kasus 

penggusuran lahan masyarakat eks Marga Bayat 

Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi 

Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang 

dilakukan oleh PT. Bumi Persada Permai. Pihak 

perusahaan mengklaim lahan dan pemukiman 

masyarakat eks Marga Bayat masuk dalam areal 

izin mereka. Karena merasa tidak berdaya, 

akhirnya masyarakat meninggalkan lahan kelola 

dan pemukiman mereka 

Selain permasalahan sebagaimana diuraikan 

diatas, dampak dari buruknya tata kelola hutan 

adalah terjadinya deforestasi kawasan hutan. 

Deforestasi adalah konversi hutan menjadi 

penggunaan lahan lain atau pengurangan tutupan 

tajuk pohon dalam jangka panjang di bawah 

ambang batas 10 persen (FAO, 2000). 

Penggunaan istilah “jangka panjang” oleh FAO 

dapat diperdebatkan, dan bagi Indonesia merupa-

kan hal yang rumit mengingat laju pertumbuhan 

kembali vegetasinya yang tinggi.  

 Selain itu, Keputusan Menteri Kehutanan 

Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 mendefinisikan 

deforestasi sebagai perubahan permanen dari 

areal berhutan menjadi areal tidak berhutan 

sebagai akibat dari kegiatan manusia (Menteri 

Kehutanan, 2009). 

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi 

Sumatera Selatan Total luas deforestasi  Sumatera 

Selatan selama 25 tahun terakhir (1990–2015) 

mencapai luas 1,336,595 hektar, atau rata-rata 

mencapai 53,464 hektar per tahun.  

Deforestasi yang terjadi pada kawasan hutan 

Provinsi Sumatera Selatan selama periode 1990-

2015 sebagian besar terjadi di dalam kawasan 

hutan negara mencapai 1.05 juta hektar (atau 

79% dari luas keseluruhan, sedangkan  deforestasi   

yang terjadi di luar kawasan hutan (Areal 

Penggunaan Lain, APL) hanya sebesar 0.28 juta 

hektar atau 21%. 

Menurut fungsi hutan, deforestasi kawasan hutan 

sebagian besar terjadi di fungsi hutan produksi 

(82%) sedangkan dalam jumlah lebih kecil di hutan 

konservasi (10%) dan hutan lindung (8%). 

Deforestasi yang tinggi di hutan produksi 

disebabkan adanya pembangunan hutan tanaman 

industri yang cukup luas di Sumatera Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 14,794 17,944 13,347 16,905 4,513 28,719 

 6,865 6,589 8,984 27,929 9 55,757 

Total 21,659 24,532 22,330 44,833 4,521 84,476 

SUMBER : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan 2017. 

Mineral/Ha/Tahun 

Gambut/Ha/Tahun 

Luas deforestasi tahunan  

di Provinsi Sumatera Selatan 

Periode 2009–2015 
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B.  ISU STRATEGIS 

Dari uraian sebelumnya, dapat diketahui 

permasalahan atau dampak dari kebijakan tata 

kelola hutan dan lahan dengan memberikan izin 

yang seluas- luasnya kepada perusahaan selama 

ini, yang pada faktanya telah menimbulkan 

terjadinya kerusakan (deforestasi) hutan dan  

 lingkungan di Sumatera Selatan. Terhadap kondisi 

ini, yang menjadi isu strategis bagi LBH 

Palembang adalah lemahnya penegakan hukum 

terhadap pelaku pelanggaran pemanfaatan dan 

penggunaan kawasan hutan dan lahan khususnya 

bagi perusahaan selaku pemegang izin. 

 

 

 

 Kebakaran hutan dan lahan. 

 Perambahan hutan 

 Penelantaran areal izin. 

 Penggunaan kawasan hutan 

untuk perkebunan. 
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Kerusakan (Deforestasi) Kawasan Hutan 

 Penanaman pada areal 

sempadan sungai. 

 Tidak melakukan pengelolaan 

Limbah B3. 

 Pembukaan lahan dengan cara 

membakar. 

 Tidak memiliki sarana prasarana 

pemantau api. 

 

Pengrusakan lingkunagan 

 Penggusuran lahan kelola 

masyarakat. 

 Tidak diakuinya keberadaan 

lahan kelola masyarakat/hak 

masyarakat adat. 

 Belum berjalannya Kebijakan 

penyelesaian konflik ditingkat 

daerah. 

 Tidak terpenuhinya hak 

masyarakat atas izin 

perusahaan. 

Konflik Lahan antara masyarakat  

dengan perusahaan 
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WILAYAH 

DESA LOKASI 

KEGIATAN 

C. STRATEGI  ADVOKASI 

Untuk menjawab persoalan lemahnya penegakan 

hukum khususnya di sektor kehutanan dan lahan, LBH 

Palembang melakukan penyampaian laporan kasus 

dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan dan 

lahan kepada pejabat yang berwenang. Untuk 

mendorong adanya tindak lanjut, LBH Palembang terus 

melakukan koordinasi dan berupaya membangun 

kegiatan bersama dengan pemerintah atau instansi 

terkait untuk  proses penegakan hukum dan juga 

penyelesaian konflik lahan.  

Keterlibatan masyarakat yang berkonflik atau 

masyarakat sekitar menjadi hal yang penting untuk 

dilakukan. Tidak hanya pada penyelesaian konflik, 

masyarakat juga dilibatkan dalam advokasi atas 

pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan dan 

lingkungan. Karena pada dasarnya, masyarakat sekitar 

banyak mengetahui kondisi lapangan yang sebenarnya. 

D. KEGIATAN  ADVOKASI 

Dalam upaya untuk mendorong penegakan 

hukum disektor kehutanan dan lahan pada tahun 

2019 (Januari-September 2019), terdapat dua 

output  yang ingin dicapai yaitu : 

1. Adanya proses penegakan hukum terhadap 

pelaku  kasus pelanggaran pemanfaatan dan 

penggunaan kawasan hutan dan lahan  

2. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk 

penyelesaian konflik lahan.  

Dalam pelaksanaannya, kegiatan tidak hanya 

berbasis pada output, tetapi lebih kepada 

pencapaian outcome yaitu adanya pemberian 

sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Untuk 

mencapai output dan outcome tersebut, 

serangkaian kegiatan advokasi telah dilaksanakan 

LBH Palembang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. LOKASI KEGIATAN 

Seluruh rangkaian kegiatan program yang 

bertujuan untuk medorong perbaikan 

penegakan hukum di sektor kehutanan 

dan lahan serta upaya penyelesaian konflik 

lahan tahun 2019 difokuskan pada wilayah 

Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi 

Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.  

PERBAIKAN 
PENEGAKAN 

HUKUM  

Investigasi kasus 

Penguatan dan 
pendampingan 

masyarakat  

Penyampaian laporan 

Koordinasi dengan 

Pejabat berwenang 

Verifikasi 

lapangan 

bersama pejabat 

berwenang 

Wilayah Desa 
Telang dan Desa 
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BAB II 

MENGUNGKAP PELANGGARAN PEMANFAATAN 
KAWASAN HUTAN MELALUI INVESTIGASI 

 

A. PENGUMPULAN DATA MELALUI INVESTIGASI 

Investigasi merupakan kegiatan penting dalam 

advokasi yang bertujuan untuk menemukan fakta-

fakta atau bukti-bukti lapangan atas dugaan 

pelanggaran yang terjadi. Fakta-fakta atau bukti-

bukti tersebut akan memperkuat temuan dugaan 

pelanggaran yang ditemukan sebelumnya. 

Sebelum melakukan Investigasi lapangan, sangat 

diperlukan untuk melakukan investigasi atau studi 

data terlebih dahulu tentang objek yang akan di 

investigasi. Data tersebut bisa didapat dari uji 

akses  atau pengajuan permohonan informasi ke 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) atau instansi terkait, atau didapat melalui 

pendekatan jaringan.  

Terkait dengan investigasi terhadap pelanggaran 

pemanfaatan kawasan hutan, tahap awal yang 

dilakukan LBH Palembang adalah melakukan studi 

terhadap legalitas pemanfaatan kawasan hutan, 

seperti Izin Lokasi, Izin Usaha, Izin Lingkungan, atau 

syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi oleh 

pelaku usaha pemanfaatan hutan. Temuan-temuan 

dari studi ini dijadikan sebagai data awal, apabila 

berbentuk sebuah pelanggaran, maka akan disebut 

dengan dugaan pelanggaran.  

Untuk memperkuat data awal atau temuan dugaan  

pelanggaran tersebut, maka dilakukan penggalian  

informasi yang berkaitan sebanyak banyaknya  dari 

berbagai  sumber  seperti  organisasi   lingkungan 

atau lembaga yang fokus kerjanya untuk 

konservasi kawasan hutan,  hasil  penelitian, berita  

media,  sumber-sumber lainnya. 

Dari pengumpulan data awal ini, LBH Palembang 

menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan  

oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) 

yaitu tidak melaksanakan kegiatan di lapangan 

seperti penanaman, perawatan, dan pemanenan 

pada areal izinnya, sebagaimana disebutkan pada 

Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Peraturan 

Pemerintah  Nomor 3 Tahun 2008  tentang 

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan 

Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan 

Hutan, yang menyatakan “Setiap pemegang izin 

usaha pemanfaatan hutan, wajib melaksanakan 

kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 

(satu) tahun sejak IUPHHK diberikan”.  

Dugaan pelanggaran pemanfaatan hutan sebagai-

mana dimaksud, dilakukan oleh PT. Tunas Hutan 

Pratama (THP) yang areal izinnya berlokasi di 

wilayah Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten 

Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. 

Berdasarkan hasil temuan dugaan pelanggaran 

tersebut, maka pada tanggal 29 sampai dengan 31 

Maret 2019, 2 (dua) orang Staf LBH Palembang 

melakukan investigasi lapangan pada areal 

IUPHHK-HTI PT. THP yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data atau fakta lapangan yang 

dalam hal ini akan dijadikan sebagai penguat data 

temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 

PT. THP yang didapat dari studi data/dokumen 

perizinan sebelumnya. 
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B. METODE PENGUMPULAN DATA 

Investigasi yang dilaksanakan lebih ditujukan 

untuk pengumpulan data dan fakta-fakta 

lapangan yang berkaitan dengan adanya dugaan 

pelanggaran pemanfaatan dan penggunaan 

kawasan hutan yang dilakukan oleh PT. THP. 

Untuk pengumpulan data lapangan tersebut 

dilakukan dengan menggunakan metode sebagai 

berikut : 

1. Observasi Lapangan. 

Observasi lapangan dilakukan dengan cara 

melihat atau pengamatan langsung kondisi 

lapangan serta pengambilan titik koordinat pada 

masing - masing   objek  dengan   tujuan    untuk -  

 mengetahui kondisi faktual dan titik-titik lokasi 
dimana telah terjadi pelanggaran. 

2. Wawancara. 

Wawancara dilakukan untuk pengumpulan 

informasi penting yang akan memperkuat hasil 

temuan lapangan. Wawancara pada kegiatan 

investigasi ini dilakukan terhadap masyarakat dan 

Pemerintah Desa sekitar  

Data yang didapat dari observasi lapangan dan 

hasil wawancara yang memiliki kaitan satu sama 

lainnya akan dihubungkan sehingga menjadi satu 

data atau informasi yang kuat dan dijadikan hasil 

temuan dari investigasi yang dilakukan. 

 

 

C. TEMUAN LAPANGAN 

PT. Tunas Hutan Pratama (THP) adalah salah satu 

perusahaan swasta yang mendapatkan Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan 

Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dari Menteri 

Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor : 673/ 

Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009. Status 

permodalan PT. THP adalah PMDN (Penanaman 

Modal Dalam Negeri) dengan komposisi saham 

99% milik PT. Wijaya Tata Kreasi dan 1% milik 

Agusnang  

Areal IUPHHK-HTI PT. THP seluas ±10.130 Ha 

yang lokasinya terletak pada Kelompok Hutan 

Sungai Lalan Mangsang Medis dengan letak 

berada pada titik koordinat 02º 18’48” - 02º 

24’49” LS. 104º 09’49” - 104º 17’42” BT. Secara 

administrasi areal izin PT. THP berada dalam 

wilayah Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten 

Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.  

Dari observasi lapangan pada wilayah Desa 

Bentayan,  Keluang dan  Teluk  Tenggulang,  tidak  

 terdapat aktivitas seperti penanaman perawatan 

dan pemanenan maupun infrastruktur milik PT. 

THP, bahkan masyarakat disekitar banyak yang 

tidak mengetahui tentang areal IUPHHK-HTI PT. 

THP disekitar wilayah desa mereka. 

Sebagian areal izin PT. THP telah menjadi per-

kebunan kelapa sawit yang menurut warga luas 

keseluruhannya ±4.600 Ha. Selain itu pada areal 

izin PT. THP juga terdapat perkebunan karet yang 

luas seluruhnya ±570 Ha. Berdasarkan keterangan 

warga desa setempat, perkebunan tersebut sudah 

dikelola sejak tahun 1990. Selain perkebunan 

kelapa sawit, sebagian besar areal izin PT. THP 

juga telah berbentuk semak belukar rawa, semak 

belukar dan belukar.  

Pada areal IUPHHK-HTI terdapat pemukiman 

dengan luas areal ±2 Ha. Penduduk yang 

bermukim disitu berasal dari Pangkalan Balai, 

Supat Musi Banyuasin, Jawa Tengah dan Jawa 

Barat. 
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PETA KONDISI EKSISTING  

TUTUPAN LAHAN PADA AREAL IUPHHK-

HTI  PT. THP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.  KONDISI UMUM DESA SEKITAR 

Salah satu desa terdekat dengan areal IUPHHK-

HTI PT. THP adalah Desa Muara Merang. 

Dahulunya sebelum pemerintahan desa diterap-

kan di Provinsi Sumatera Selatan, Muara Merang 

merupakan sebuah dusun yang dipimpin oleh 

seorang kerio dibawah pemerintahan Marga 

Lalan yang dipimpin oleh seorang pesirah. Setelah 

perubahan sistem marga menjadi pemerintahan 

desa pada tahun 1980 an, Dusun Muara Merang 

berubah menjadi Desa Muara Merang.    

Kemudian pada tahun 2006 terjadi pemekaran 

Desa Muara Merang yakitu Dusun II menjadi Desa 

Kepayang. 

1. Penduduk Asli Desa Muara Merang. 

Suku Anak Dalam (SAD) atau biasa disebut oleh 

masyarakat lokal dengan sebutan wong kubu, 

merupakan   komunitas   masyarakat adat   yang 

memiliki budaya melangun (lberpindah-pindah) 

dengan  mengandalkan  hasil  hutan  dan  sungai - 

 sebagai sumber penghidupan mereka. SAD ini 

dikatakan sebagai penduduk asli Desa Muara 

Merang. 

Maraknya Hak Pengelolaan Hutan (HPH), Hutan 

Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan kelapa 

sawit, membuat ruang hidup SAD semakin 

menyem pit dan sumber penghidupan mereka 

perlahan-lahan menghilang. Sebagian kecil dari 

SAD dapat beradaptasi, namun sebagian lannya 

memilih untuk mencari tempat penghidupan yang 

baru.  

Sebagian SAD yang pernah ditemui, masih hidup 

berpindah-pindah. Namun karena habisnya hutan 

membuat SAD berpindah sepanjang jalur Sungai 

Lalan dan anak-anak sungainya, dengan sumber 

penghidupan dari mencari ikan.      

2.  Sosial Ekonomi Desa Muara Merang. 

Pertumbuhan penduduk Desa Muara Merang 

terus   mengalami   peningkatan,  sampai   dengan                  

Perkebunan Kelapa Sawit 
Luas ± 4.615,48 Ha. 

Perkebunan Karet 
Luas ± 578,14 Ha. 

Semak Belukar Rawa 
Luas ± 4.804 Ha. 

Semak Belukar       
Luas ± 104,26 Ha. 

Belukar  
Luas ± 5,67 Ha. 
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tahun  2012 jumlah penduduk Desa Muara 

Merang terdata sebanyak 4.801 jiwa atau 1480 

jiwa. Pertumbuhan penduduk semakin cepat 

terutama pendatang yang dikarenakan adanya 

akses jalan darat. 

Dahulunya, mata pencaharian penduduk Desa 

Muara Merang secara umum mengandalkan hasil 

hutan kayu dan non kayu, pertanian,  dan penang 

kapan ikan sungai. Sejalan dengan banyaknya 

masuk perkebunan di wilayah Desa Muara 

Merang, lambat laun banyak penduduk beralih 

menjadi buruh perkebunan. Rata-rata 

penghasilan penduduk berkisar 12-24 juta 

pertahun. warga yang memiliki kebun karet 

memiliki penghasilan lebih tinggi dibandingkan 

dengan warga yang menjadi buruh tani atau 

kebun karet yang ada belum menghasilkan. 

2. Pola Penguasaan Lahan. 

Seperti halnya desa lain di Sumatera Selatan, pola 

penguasaan lahan masyarakat Desa Muara 

Merang menggunakan sistem “pancung alas” 

yaitu sistem kepemilikan lahan pertanian dan 

perkebunan yang dilakukan dengan cara mem-

buka dan menggarap lahan kosong dengan seizin 

dari pemimpin lokal di daerah tersebut. 

Pada zaman pemerintahan marga, permintaan 

izin untuk membuka ladang tidak hanya meminta 

izin kepada pesirah, namun dapat juga dilakukan 

kepada kerio dan pada lahan yang sudah didistri-

busikan diserahkan kepada dusun. Walaupun 

pemerintahan marga sudah diganti dengan 

pemerintahan desa, namun  pada tahun 1980an 

masyarakat Desa Muara Merang masih menerap-

kan sistem pancung alas.  Namun pendistribusian 

dan mengatur kuasa tanah di wilayah desa 

dilakukan  oleh  kepala  desa  tanpa  aturan  yang 

jelas, bahkan lebih didasari atas kehendak elit 

desa itu sendiri.   

 wilayah Desa Muara Merang dan desa-desa 

disekitarnya. Kemudian pada tahun 2000an 

pekebunan sawit juga masuk ke wilayah Desa.  

Dengan  banyaknya  HGU  perkebunan  tersebut- 

menyempitkan akses masyarakat terhadap lahan. 

Kawasan APL yang tersisa hanya pada bagian 

bantaran sungai yang memanjang sampai ke 

perbatasan desa dengan lebar ±200 meter dari 

bibir sungai. 

Oleh karena itu, sangat jarang masyarakat Desa 

Muara Merang yang memiliki lahan lebih dari 2 Ha 

untuk perkebunan, bahkan banyak yang tidak 

memiliki lahan kelola. Hal ini berakibat banyak 

masyarakat lokal mengembangkan pertanian dan 

perkebunan dengan membuka kawasan hutan 

produksi disekitar desa.    

4. Perempuan Desa Muara Merang. 

Kaum perempuan Desa Muara Merang, sebagian 

besar memiliki aktivitas sama seperti ibu rumah 

tangga lain pada umumnya, seperti memasak, 

mengurus anak, mengurus rumah tangga, dan hal 

yang berkaitan dengan reproduksi. Selain itu, ada 

diantara mereka juga berusaha untuk membantu 

meningkatkan ekonomi keluarga. Untuk yang 

suaminya yang bekerja sebagai petani karet, 

mereka ikut keladang bersama suaminya untuk 

menyadap karet dari pagi sampai siang hari. 

Setelah itu kembali melakukan aktivitas sebagai 

ibu rumah tangga. Ketika ditanyakan mengapa 

para kaum perempuan tidak mau ikut dalam 

kegiatan di desa. Mereka menjawab karena tidak 

memiliki pendidikan yang tinggi dan kami juga 

tidak pernah diajak pada setiap kegiatan. 

Dari 3 dusun yang ada di Desa Muara Merang, 

hanya Dusun III (Pancuran) yang perempuannya 

memiliki kemajuan dibandingkan dengan dusun 

lainnya. Hal ini dikarenakan di dusun III tersebut 

terdapat Hutan Desa (HD) dan beberapa kegiatan 

melibatkan kaum perempuan setempat. 



11  Mendorong Perbaikan Penegakan Hukum 
Di sektor Kehutanan dan Lahan 

Pada tahun 1979, izin HPH mulai masuk  ke dalam 

E. PELANGGARAN TERHADAP  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Dengan tidak adanya aktivitas / kegiatan 

lapangan seperti pembibitan, penanaman, 

perawatan, dan pemanenan serta pemasaran 

hasil produksinya, maka patut diduga PT. THP 

melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b 

angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 

Pemanfaatan Hutan, yang menyatakan bahwa 

“Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, 

wajib melaksanakan kegiatan nyata di lapangan 

untuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak IUPHHK 

diberikan”. 

Dengan tidak adanya aktivitas/kegiatan serta 

infrastruktur pada areal izin, serta kondisi areal izin 

yang dikuasai oleh perkebunan kelapa sawit serta 

banyak berbentuk semak belukar, maka patut 

diduga PT. THP telah menelantarkan dan 

meninggalkan areal kerjanya. Dengan demikian, 

maka PT. THP telah melanggar ketentuan Pasal 75  

 

 ayat (5) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 3 

Tahun 2008 yang menyatakan bahwa “Selain 

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 ayat (1), 

dan ayat (4) pemegang IUPHHK pada hutan 

tanaman dilarang meninggalkan areal kerja”. 

Dilihat dari kondisi lapangan pada areal izin PT. 

THP yang mana pada areal tersebut tidak 

terdapat aktivitas/kegiatan pemanfaatan hasil 

hutan kayu seperti penanaman, perawatan dan 

pemanenan serta sebagian areal izin dikuasai oleh 

perkebunan sawit,  maka diduga PT. Tunas Hutan 

Pratama tidak menjaga, memelihara dan 

melestarikan hutan pada areal izinnya. Dengan 

demikian, PT. THP telah melanggar ketentuan 

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

yang menyatakan bahwa “Pemegang izin 

sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 

berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan 

melestarikan hutan tempat usahanya”. 
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AKIBAT HUKUM PENELANTARAN AREAL IZIN 

PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI 

 
IUPHHK-HTI 

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada 

Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) pada 

Hutan Produksi yang sebelumnya disebut Hak 

Peng-usahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak 

Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) 

adalah izin usaha untuk membangun hutan 

tanaman pada hutan produksi yang dibangun 

oleh kelompok industri untuk meningkatkan 

potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka 

memenuhi kebutuhan bahan baku industri. 

IUPHHK-HTI  dapat  diberikan  kepada  koperasi, 

badan usaha swasta Indonesia, BUMN atau 

BUMD. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, 

Pemerintah dilarang menerbitkan izin dalam 

wilayah kerja BUMN bidang kehutanan yang 

telah mendapat pelimpahan untuk menyeleng-

garakan  pengelolaan hutan atau dalam areal 

hutan yang telah dibebani izin usaha 

pemanfaatan hutan. 

Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hasil 

hutan kayu dilarang melakukan kegiatan yang 

menimbulkan atau mengakibatkan kerusakan 

hutan. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu 

pada HTI dalam hutan tanaman meliputi kegiatan 

penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, peme-

liharaan, pemanenan, dan pemasaran. Pena-

naman sebagaimana dimaksud dapat berupa 

tanaman sejenis dan tanaman berbagai jenis. 

Ketentuan mengenai usaha pemanfaatan hasil 

hutan kayu pada HTI tersebut diatur dalam 

Peraturan Menteri. 

 HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN PEMEGANG 
IUPHHK-HTI 

Mengacu pada Pasal 70 Peraturan Pemerintah 

Nomor 3 Tahun 2008, maka setiap pemegang 

IUPHHK-HTI berhak untuk melakukan kegiatan 

dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya 

sesuai dengan izin yang diperolehnya dan 

mendapat kesempatan untuk memperluas areal 

kerja pada lokasi yang berada di sekitarnya 

sepanjang tidak dibebani izin usaha pemanfaatan  

hutan dan diutamakan berada dalam Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Produksi. Akan tetapi 

perluasan areal kerja tidak dapat diberikan pada 

pemegang izin yang kinerjanya buruk. 

Selain memiliki hak, pemegang IUPHHK diwajiban 

untuk : 

a. menyusun rencana kerja untuk seluruh areal 

kerja; 

b. melaksanakan kegiatan nyata di lapangan 

untuk paling  lambat 1 (satu) tahun sejak  

diberikan  izin[ 

c. melaksanakan penataan batas areal kerja 

paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan 

IUPHHK dalam hutan tanaman; 

d. melaksanakan perlindungan hutan pada areal 

kerjanya; 

e. menatausahakan keuangan kegiatan usaha-

nya sesuai dengan standar akuntansi kehu-

tanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha 

pemanfaatan hutan; 

f. mempekerjakan  tenaga   profesional  bidang - 
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kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi 

persyaratan sesuai kebutuhan; 

g. melaksanakan sistem silvikultur sesuai 

dengan kondisi setempat; 

h. menggunakan peralatan pemanfaatan hasil 

hutan yang sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; dan 

i. membayar iuran atau dana sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Selain itu pemegang IUPHHK-HTI baik BUMN, 

BUMD, BUMS diwajibkan untuk bekerjasama 

dengan koperasi masyarakat setempat, paling 

lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin. 

Kemudian Pasal 75 PP No. 3 Tahun 2003 

mewajibkan kepada setiap pemegang IUPHHK-HTI 

untuk : 

a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan 

hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang 

untuk seluruh areal kerja dan harus selesai 

paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin 

diberikan, diajukan kepada Menteri atau 

pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan 

persetujuan. RKUPHHK disusun untuk jangka 

waktu 10 (sepuluh) tahun dengan 

memperhatikan rencana pengelolaan jangka 

panjang KPH.  

b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) 

berdasarkan RKUPHHK sebagaimana dimak-

sud  pada huruf a, untuk disahkan oleh 

kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh 

Menteri; 

c. mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan 

sebelum RKT berjalan; 

d. melaksanakan penatausahaan hasil hutan; 

e. melakukan pengukuran atau pengujian hasil 

hutan; 

 f. melaksanakan sistem silvikultur sesuai lokasi 

dan jenis tanaman yang dikembangkan; 

g. menyediakan dan memasok bahan baku kayu 

kepada industri hasil hutan; 

h. menyediakan areal sesuai dengan rencana 

dalam Rebcana Kerja Tahunan sebagai ruang 

tanaman kehidupan bagi areal kemitraan 

dengan masyarakat setempat; 

i. melakukan penanaman pada areal HTI dalam 

waktu paling lambat 1 (satu) tahun sesuai 

dengan rencana penanaman dalam RKT sejak 

RKT disahkan; dan  

j. menyampaikan laporan kinerja secara periodik 

kepada Menteri. 

 

HAPUSNYA IZIN 

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah No. 6 Tahun 2007, Izin pemanfaatan 

hutan hapus, apabila :  

a. jangka waktu izin telah berakhir;  

b. izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi 

yang dikenakan kepada pemegang izin;  

c. izin diserahkan kembali oleh pemegang izin 

dengan pernyataan tertulis kepada pemberi 

izin sebelum jangka waktu izin berakhir; atau 

telah memenuhi target luas, volume atau 

berat yang diizinkan dalam izin pemungutan 

hasil hutan. 

Sebelum izin berakhir atau hapus, pemerintah 

selaku pemberi izin melakukan audit terlebih 

dahulu dan hapusnya izin tersebut tidak mem-

bebaskan kewajiban pemegang izin untuk 

melunasi seluruh kewajiban finansial serta 

memenuhi seluruh kewajiban lainnya yang 

ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, 

dan pemerintah kabupaten/ kota. 
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PENELANTARAN AREAL IZIN 

Peraturan perundang-undangan mewajibkan bagi 

pemegang IUPHHK-HTI untuk melaksanakan 

kegiatan nyata dilapangan paling lambat 1 (satu) 

tahun sejak diberikan izin dan melakukan 

penanaman pada areal HTI paling lambat 1 (satu) 

tahun sesuai RKT. Dengan kata lain, pemegang 

IUPHHK-HTI yang tidak melakukan kegiatan dan 

penanaman pada areal izinnya dapat dikatakan 

perusahaan  atau pemegang izin tersebut tidak 

melaksanakan kewajibannya dan telah menelan-

tarkan areal kerjanya,. Tindakan ini melanggar 

ketentuan : 

 Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008  

tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 

No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, 

serta Pemanfaatan Hutan, yang menyatakan 

bahwa “Setiap pemegang izin usaha 

pemanfaatan hutan, wajib melaksanakan 

kegiatan nyata di lapangan untuk paling 

lambat 1 (satu) tahun sejak IUPHHK 

diberikan”. 

 Pasal 75 ayat (1) huruf h  Peraturan 

Pemerintah No. 3 Tahun 2008 yang 

menyatakan bahwa “Selain melaksana-kan 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 71 dan Pasal 72, pemegang IUPHHK 

pada HTI dalam hutan tanaman,wajib 

menyediakan dan memasok bahan baku kayu 

kepada industri hasil hutan.  

Pasal 75 ayat (1) huruf j Peraturan 

Pemerintah Nomor  3 Tahun 2008 yang 

menyatakan bahwa “Selain melaksana-kan 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 71 dan Pasal 72, pemegang  IUPHHK 

pada  HTI  dalam hutan tanaman, wajib  

 melakukan penanaman pada areal HTI dalam 

waktu paling lambat 1 (satu) tahun sesuai 

dengan rencana penanaman dalam RKT sejak 

RKT disahkan”. 

 Pasal 75 ayat (5) huruf b Peraturan 

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 yang 

menyatakan  bahwa    “Selain melaksanakan    

kewajiban   sebagaimana   dimaksud  dalam 

Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 ayat (1), dan 

ayat (4) pemegang IUPHHK pada hutan 

tanaman dilarang meninggalkan areal kerja”. 

 Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

1999 tentang Kehutanan yang menyatakan 

bahwa “Pemegang izin sebagaimana diatur 

dalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewajiban 

untuk menjaga, memelihara, dan melestari-

kan hutan tempat usahanya”. 

 

SANKSI 

Keberadaan sanksi administratif dalam hukum 

kehutanan diakui secara legalitas normatif dalam 

ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang 

menyebutkan, “Setiap pemegang izin usaha 

pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan 

jasa pemanfaatan kawasan, izin usaha peman-

faatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan 

hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan 

yang diatur dalam undang-undang ini, apabila 

melanggar keten-tuan di luar ketentuan pidana 

sebagai-mana diatur dalam Pasal 78 dikenakan 

sanksi administratif”. Dalam Penjelasan Pasal 80 

Ayat (2)  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang   Kehutanan  dinyatakan bahwa   sanksi 

administratif yang dikenakan antara lain berupa 

denda, pencabutan izin, penghentian kegiatan, 

dan/atau pengurangan areal. 

Kemudian sanksi administratif ini juga diatur pada 
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Pasal 127 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 

2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan 

Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan 

Hutan, yang menyatakan bahwa “Untuk 

menjamin status, kelestarian hutan dan keles-

tarian fungsi hutan,, maka setiap pemegang  izin  

pemanfaatan  hutan atau usaha industri primer 

hasil hutan, apabila melanggar ketentuan di luar 

ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam 

Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999, dikenakan sanksi 

administratif”, berupa peng-hentian sementara 

pelayanan administrasi;, penghentian sementara 

kegiatan di lapangan;, denda;, pengurangan jatah 

produksi dan pencabutan izin.   

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008, 

bagi   pemegang  IUPHHK- HTI yang  tidak  melak - 

 

 sanakan kegiatan nyata di lapangan untuk jangka 

waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak 

pemberian izin, maka akan dikenakan sanksi 

administratif berupa pencabutan izin.  

Sanksi administratif berupa pencabutan izin juga 

akan dikenakan bagi pemegang IUPHHK-HTI yang 

tidak melakukan penanaman pada areal HTI dalam 

waktu paling lambat 1 (satu) tahun sesuai  dengan 

rencana penanaman dalam RKT sejak RKT 

disahkan dan bagi pemegang izin yang telah 

meninggalkan areal kerjanya. Kemudian bagi 

pemegang IUPHHK-HTI yang tidak menyediakan 

dan memasok bahan baku kayu kepada industri 

hasil hutan, maka akan dikenakan sanksi 

administrasif penghentian sementara pelayanan 

administrasi. 
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BAB III 

MENDORONG PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PELANGGARAN PEMANFAATAN 

KAWASAN HUTAN 
 

A. PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN  

Penyampaian laporan merupakan salah satu 

upaya LBH Palembang untuk mendorong 

perbaikan penegakan hukum khususnya pada 

sektor kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan. 

Lemahnya penegakan hukum disektor kehutanan 

dan lahan selama ini, salah satunya disebabkan 

masih kurangnya peranan masyarakat sipil untuk 

menyampaikan laporan terhadap pelanggaran 

pemanfaatan kawasan hutan dan lahan yang 

terjadi. Penyampaian laporan yang dimaksud 

tentunya laporan yang memiliki dasar serta 

dilengkapi dengan data dan bukti-bukti yang kuat. 

Harus diakui, banyak laporan yang tidak ditindak 

lanjuti, seperti laporan penelantaran areal izin 

yang disampaikan LBH Palembang pada tanggal 2 

November 2017 kepada Direktorat Jenderal 

Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan. Meskipun sudah dileng-

kapi dengan data dan bukti-bukti serta telah 

dilakukan audensi, namun sampai dengan 

sekarang (2019) laporan tersebut belum ada 

tindak lanjutnya. Tentunya ini menjadi pembe-

lajaran bahwa laporan tidak hanya sekedar 

disampaikan, akan tetapi perlu ada pengawalan 

terhadap laporan tersebut. Selain persoalan di 

tingkat internal pejabat yang berwenang atau 

aparat penegak hukum, banyak laporan yang 

tidak ditindak  lanjuti karena  kurangnya dorongan 

agar  laporan  tersebut  ditindak  lanjuti,  seperti 

permintaan  klarifikasi  mengenai  perkembangan- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

laporan, koordinasi, dan lain-lain. 

Pada tanggal 20 Juni tahun 2019, LBH Palembang 

kembali menyampaikan laporan pelanggaran 

pemanfaatan kawasan hutan di Sumatera Selatan 

yang dilakukan perusahaan selaku pemegang izin 

kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera 

Selatan melalui UPTD KPH Lalan Mangsang 

Mendis. Hal ini karena areal izin PT. THP berada 

pada areal kerja UPTD KPH Lalan Mangsang 

Mendis. Sebagaimana disampaikan pada BAB 

sebelumnya bahwa PT. THP telah melakukan 

pelanggaran yaitu tidak melaksanakan kegiatan 

pada areal izinnya seperti pembibitan, 

penanaman, perawatan dan pemanenan. 

Bersamaan dengan laporan yang disampaikan 

tersebut, juga disampaikan laporan pelanggaran 

dengan kasus yang sama  yang dilakukan oleh PT. 

Tiesico Cahaya Pertiwi. Dari  laporan pelanggaran 

ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi UPTD 

KPH Lalan Mangsang Mendis / Dinas Kehutanan 

Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan 

pemeriksaan atau peninjauan lapangan pada 

areal IUPHHK-HTI PT. THP maupun PT. Tiesico 

Cahaya Pertiwi. Tidak hanya sekedar sebagai 

tindak lanjut dari laporan, akan tetapi sebagai 

proses untuk penegakan hukum terhadap 

pelanggaran pemanfataan dan penggunaan 

kawasan hutan  khususnya di wilayah Provinsi 

Sumatera Selatan.. 
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B. KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH 

Membangun koordinasi dengan pemerintah 

daerah merupakan upaya pengawalan terhadap 

laporan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan 

yang telah disampaikan. Beberapa hal dapat 

diketahui dari koordinasi yang dilakukan seperti 

pandangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera 

Selatan atau UPTD KPH Lalan Mangsang Mendis 

terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan 

hutan yang dilaporkan, upaya penanganan yang 

dilakukan serta perkembangan-nya.  

Dari koordinasi yang terbangun ini juga diupaya-

kan untuk membangun kolaborasi antara 

pemerintah daerah dengan LBH Palembang untuk 

melakukan join monitoring atau peninjauan 

lapangan yang dalam hal ini pada areal IUPHHK-

HTI PT. THP dan PT. Tiesico Cahaya Pertiwi yang 

berlokasi di wilayah  Kecamatan  Bayung Lencir  

 Dengan demikian, koordinasi dengan pejabat atau 

instasi terkait sangat penting dilakukan dalam 

rangka untuk mendorong penegakan hukum 

terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan 

hutan. Seperti yang dilakukan oleh LBH 

Palembang, koordinasi tersebut dilakukan setelah 

penyampaian laporan pelanggaran yang dileng-

kapi dengan data atau bukti-bukti yang dapat 

menguatkan adanya pelanggaran yang dilaporkan 

tersebut.  

Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera 

Selatan. Data lapangan yang didapat dari join 

monitoring ini menjadi bahan pelaporan bersama 

kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan untuk mendorong pemberian sanksi 

terhadap pelaku pelanggaran sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
 

C. JOINT MONITORING 

Joint monitoring adalah kegiatan pemeriksaan 

lapangan yang dilakukan secara bersama-sama 

dengan instansi terkait yang dilakukan secara 

seksama dengan tujuan untuk pengumpulan data 

dan informasi lapangan, yang hasilnya dapat 

dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan 

atau kegiatan selanjutnya.  

Monitoring berkaitan erat dengan evaluasi, 

karena evaluasi memerlukan hasil dari kegiatan 

monitoring. Untuk pengambilan keputusan atau 

kegiatan setelah melakukan joint monitoring, 

sangat diperlukan adanya evaluasi bersama yang 

dalam hal ini sebagai suatu tindakan untuk 

menilai suatu objek, keadaan, peristiwa atau 

kegiatan tertentu yang di monitoring. 

Terhadap perizinan pemanfaatan kawasan hutan, 

joint  monitoring dilaksanakan sebagai  kegiatan -  

 Pengawasan / pemeriksaan bersama dengan 

pejabat berwenang atau instansi terkait terhadap 

implementasi pemanfaatan kawasan hutan oleh 

pemegang izin, apakah sudah sesuai dengan 

prosedur atau aturan yang telah ditentukan. 

Dari  joint monitoring yang dilaksanakan telah 

didapatkan fakta lapangan PT. THP tidak 

melaksanakan kegiatan pada areal izinnya seperti 

pembibitan, penanaman, perawatan dan pema-

nenan. Selain tidak beraktivitas, PT. THP telah 

meninggalkan areal kerjanya sehingga terlantar 

dan sebagian dikuasai oleh pihak lain. Selain 

memperkuat laporan pelanggaran yang disampai-

kan, temuan ini akan menjadi bahan evaluasi 

bersama yang hasilnya akan dilaporkan kepada 

KLHK agar diberikan sanksi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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D. KETERLIBATAN  MASYARAKAT LOKAL 

Partisipasi masyarakat lokal atau masyarakat 

yang tinggal di sekitar kawasan hutan untuk 

menyam-paikan laporan pelanggaran yang terjadi 

di sekitar mereka kepada pejabat yang 

berwenang atau instansi terkait masih sangat 

kurang.. Padahal, masyarakat sekitar merupakan 

saksi yang kuat atas pelanggaran yang dilakukan 

oleh pemegang izin pengusahaan hutan. Karena 

mereka adalah pihak yang melihat langsung dan 

bahkan tidak jarang sebagai penerima langsung 

dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh 

pelanggaran peman-fatan kawasan hutan dan  

lingkungan yang terjadi  di sekitar tempat tinggal 

mereka. 

Untuk itu, dalam penyampaian laporan atas 

pelanggaran pengusahaan kawasan hutan 

kepada instansi terkait, LBH Palembang 

memberi-kan peran kepada masyarakat lokal 

juga sebagai pelapor, karena pada dasarnya 

masyarakat lokal lebih banyak mengetahui dan 

menyaksikan langsung terjadinya pelanggaran 

yang akan dilaporkan. Dalam hal ini, pembahasan  

mengenai  materi laporan serta langkah-langkah 

yang akan diambil dilakukan bersama masyarakat 

lokal. 

 Sebenarnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 

telah memberikan ruang kepada masyarakat 

untuk pencegahan kerusakan hutan dengan 

menyampaikan laporan tindakan pengrusakan 

terhadap kawasan hutan. Namun, itu belum 

terlaksana karena masih banyak masyarakat lokal 

belum memiliki kesadaran serta pengetahuan 

yang cukup mengenai tata cara pelaporan 

pengrusakan kawasan hutan 
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BAB IV 

PENYELAMATAN KAWASAN KONSERVASI  
PADA AREAL KONSESI 

(IUPHHK-HTI PT. Bumi Persada Permai Distrik Selaro) 
 

 

A. AREAL IZIN PT. BUMI PERSADA PERMAI 

PT. Bumi Persada Permai (BPP) adalah Perseroan 

Terbatas dengan bidang usaha Hutan Tanaman 

Industri, memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman berdasarkan 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 337/ 

Menhut-II/2004, tanggal 7 September 2004, 

dengan areal seluas ± 59.345 Ha. Kemudian 

Keputusan Menteri tersebut di Adendum melalui 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 

688/Menhut-II/2010 tanggal 13 Desember 2010, 

dengan luas areal menjadi 60.433 Ha. 

 Secara Administrasi pemerintahan, areal Izin  

 Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan 

Tanaman (IUPHHK-HT) PT. BPP terletak pada 

wilayah administrasi Kecamatan Bayung Lencir, 

Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera 

Selatan. Kemudian secara administrasi kehutanan 

termasuk dalam kelompok hutan RPH Bayat, RPH 

Mangsang, CDK Bayung Lencir, BPKH Lalan Hulu.  

Dilihat dari fungsi hutan dan tutupan lahan, areal 

kerja PT. BPP seluruhnya berada pada Hutan 

Produksi Tetap (HP) atau di areal kerja Kesatuan 

Pengeloaan Hutan Produksi (KPHP) Meranti 

Sumatera Selatan 

 

 

Letak Lokasi Areal  IUPHHK-HTI  PT. Bumi Persada Permai 

HTI Luas (Ha) Letak Geograis 
Administrasi 

Pemerintahan 

Administrasi 
Pemangkuan 

Hutan 

Letak 
Kelompok 

Hutan 

I 
(Bayat) 

36.878 

103ᴼ27’04” - 103ᴼ 
41’23” BT 
02ᴼ08’50” - 
02ᴼ28’35” LS 

Kecamatan Bayung 
Lincir,  Kabupaten Musi 
Banyuasin, Sumatera 
Selatan 

RPH Bayat, CDK 
Bayung Lincir, 
Dishut MUBA & 
Sumatera Selatan 

S. Meranti, 
S. Bayat dan 
S. Bahar 

II 
(Mendis) 

23.555 

103ᴼ42’24” - 
103ᴼ54’52” BT 

02ᴼ01’07”  - 
02ᴼ13’04” LS 

Kecamatan Bayung 
Lincir,  Kabupaten Musi 
Banyuasin, Sumatera 
Selatan 

RPH Mangsang, 
BPKH Lalan Huli, 
CDK Bayung Lincir, 
Dishut Sumatera 
Selatan 

S. Mangsang 
dan 
S. Mendis 

SUMBER: Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT) PT. BPP. 
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 Sempadan Sungai : 4.401 Ha (7,28%) 

 KPSL : 624 Ha (1,03%) 

 KPPN : 740 Ha (1,22%) 

 Bufferzone HL & SM Dangku : 290 Ha (0,38%) 

 

B. TATA RUANG AREAL KERJA PT. BPP DISTRIK SELARO. 

Berdasarkan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT) tahun 

2008 s/d tahun 2017, luas areal kerja PT. BPP adalah 60.433 

Ha (100%). Dilihat dari tata ruangnya  maka areal kerja PT. 

BPP terdiri dari : 

Peta Tata Ruang Areal IUPHHK-HTI PT. BPP  
DistriK Selaro 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

  

Peta Areal Kerja PT. Bumi Persada 

Permai di Distrik Selaro yang berlokasi 

di wilayah Kecamatan Bayung Lencir 

Kabupaten Musi Banyuasin  

Provinsi Sumatera Selatan 

1. Areal Konservasi 

Areal ini terdiri dari areal Sempadan 

Sungai, KPSL, KPPN, Bufferzone Hutan 

Lindung dan SM. Dangku, Sumber Mata 

Air, Rawa dan areal Konservasi lainnya.  

2. Areal Efektif 

Areal yang ditanami dengan tanaman 

pokok, tanaman unggulan dan tanaman 

kehidupan.  

3. Areal Tidak Efektif 

Areal ini digunakan untuk sarana dan 

prasarana perusahaan seperti camp, 

kantor, pos timbang, TPK, dermaga, 

jalan, dan kanal. 

Areal Konservasi 

Areal  Efektif 

 Tanaman Pokok : 41.670 Ha (68,95%) 

 Tanaman Unggulan : 6.044 Ha (10%) 

 Tanaman Kehidupan : 3.616 Ha (5,98%) 

 

Areal  Efektif  Sarana dan Prasarana : 3.048 Ha (5.04%) 
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C. PENANAMAN DAN PEMANENAN PADA AREAL KONSERVASI 

Dalam Ringkasan Publik PT. BPP Tahun 2017 

disebutkan bahwa perusahaan akan terus-

menerus mengembangkan daya guna lingkungan 

dan menanggulangi pencemaran  dengan melaku 

kan pengelolaan lingkungan perusahaan diantar-

anya dengan cara : 

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk 

melaksanakan pengelolaan lingkungan guna 

menghindari kerusakan lingkungan dan 

mengembangkan daya guna lingkungan 

secara terus-menerus. 

b. Memelihara dan meningkatkan nilai konser-

vasi pada kawasan yang teridentifikasi 

sebagai kawasan bernilai konservasi tinggi 

(High Conservation Value) dan areal High 

Carbon Stock guna melestarikan jenis-jenis 

vegetasi dan satwa yang telah masuk dalam 

kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemic didasarkan 

peraturan perundangan yang berlaku, CITES 

dan Redlist IUCN. 

Pernyataan tersebut ternyata tidak sesuai dengan 

fakta di lapangan, dalam pelaksanaan kegiatanya 

PT. BPP diduga melakukan penanaman dan 

pemanenan di areal konservasi (Sempadan 

Sungai). Selain itu PT. BPP juga melakukan 

penanaman pada Daerah Aliran Sungai (DAS). 

Dugaan pelanggaran ini juga diperkuat dengan 

hasil verifikasi lapangan  pada areal IUPHHK-HTI 

PT. BPP Distrik Selaro yang dilaksanakan oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

yang diwakili oleh Kepala Seksi Pengaduan 

Kehutanan pada Direktorat PP SA dan Fungsional 

Pengawas Lingkungan Hidup, pada tanggal 9 Juni 

2017. Dari verifikasi lapangan tersebut ditemukan 

fakta-fakta lapangan yaitu : 

 a. PT. BPP melakukan penanaman akasia pada 

area sempadan Sungai Bayat dan Sako Besar. 

b. Terdapat kegiatan penanaman akasia pada 

DAS oleh PT. BPP sebagai pengganti areal 

konservasi yang telah rusak. 

Dengan adanya dugaan pelanggaran oleh PT. BPP 

tersebut, dan atas dasar laporan yang 

disampaikan masyarakat, Pemerintah Kabupaten 

Musi Banyuasin yang diwakili Asisten I, pada 

tanggal 16 Oktober 2018 dan 13 Desember 2018 

menyelenggarakan Rapat fasilitasi pembahasan 

permasalahan (Laporan) masyarakat eks Marga 

Bayat dengan PT. BPP yang salah satunya adalah 

mengenai penanaman dan pemanenan pada areal  

lindung sempadan sungai. 

Dalam rapat yang diselenggarakan tanggal 16 

Oktober 2018, diperintahkan kepada PT. BPP 

untuk  menghenti-kan pemanenan pada Daerah 

Aliran Sungai (DAS) dan segera mereboisasi 

tanaman yang sudah dipanen. Dalam rapat ini 

juga meminta Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera 

Selatan dan KPH Meranti Sumsel untuk 

mengawasi Daerah Aliran Sungai yang ditanami 

oleh PT. BPP. 

Kemudian dalam rapat yang diselenggarakan 

tanggal 13 Desember 2018, pihak PT. BPP 

menyatakan telah menghentikan pemanenan 

pada Daerah Aliran Sungai dan sudah melakukan 

reboisasi. 

Terkait dengan pernyataan pihak PT. BPP 

tersebut, maka diminta kepada UPTD KPH Meranti 

Sumsel bersama dengan PT. BPP dan masyarakat 

segera meninjau ke lapangan terkait pemanenan 

oleh PT. BPP di Daerah Aliran Sungai pada minggu  

ketiga bulan Januari Tahun 2019. 
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D. VERIFIKASI LAPANGAN 

Berdasarkan kesepakatan tanggal 16 Oktober 

2018, maka pada tanggal 28-29 Januari 2019  

dilakukan verifikasi lapangan pada areal 

konservasi/lindung IUPHHK-HTI PT. BPP Distrik 

Selaro  yang secara administratif  berada pada 

wilayah Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten 

Musi Banyuasin dan secara geografis terletak 

pada 103º 27’ 04” - 103º 41’ 23” BT dan 2º 08’ 

50” - 02º 28’ 35” LS. Secara umum kondisi lokasi 

yang dituju terdiri dari lahan datar, landai, agak 

curam, curam dan sangat curam dengan kondisi 

jalan tanah bercampur batu. 

Verifikasi lapangan dilaksanakan oleh 2 (dua) 

orang dari UPTD KPH Meranti Sumatera Selatan 

bersama dengan  2   (dua)  orang  dari   LBH   

Palembang, 6 (enam) orang perwakilan  

masyarakat  eks  Marga Bayat, dan didampingi 

oleh 4 (empat) orang pihak PT. BPP. 

Verifikasi lapangan dilakukan selama 2 (dua) hari 

dengan mengambil titik koordinat dibeberapa 

lokasi pada areal konsesi PT. BPP yang terindikasi 

masuk dalam kawasan koservasi/lindung 

khususnya pada areal sempadan sungai/DAS.  

 Pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, 

kondisi areal telah dilakukan Land Clearing oleh 

PT. BPP. Pada nomor point 22, 23, 24, 26, 27, 28 

pada area konservasi sempadan  sungai  terdapat 

sisa tanaman Acasia, Eucalyptus yang telah 

ditanam dengan umur berkisar 7 sampai dengan 

12 tahun. Kemudian pada Nomor Point 13 dengan 

titik koordinat X 349191 Y 947250 yaitu pada area 

Sungai Tahuran (Sako Pelay) terdapat patok 

Kawasan Lindung dengan spesifikasi Kawasan 

Lindung Sempadan Sungai (KSS).  

Dari pemeriksaan lapangan, ditemukan adanya 

penanaman pohon Eucalyptus di area Sempadan 

Sungai Bayat oleh PT. BPP.  Lokasi tersebut berada 

pada titik koordinat X 345207 - Y 9751580. 

Penanaman  pada area sempadan sungai  oleh   

PT. BPP juga ditemukan pada areal Sungai 

Tahuran yang berada pada titik koordinat X :  

350447 – Y : 9745556. 

Pada lokasi pemeriksaan tidak ditemukan 

tanaman hasil reboisasi berupa tanaman endemik 

lokal atau tanaman MPTS, namun yang ditemui 

adalah tanaman jenis  Akasia dan Eucalyptus. 

Tim yang terdiri dari UPTD KPH Meranti 

Sumsel, pihak PT. BPP, LBH Palembang dan 

perwakilan masyarakat eks Marga Bayat 

melakukan verifikasi bersama pada areal 

konservasi IUPHHK-HTI PT. BPP Distrik Selaro  

Kec. Bayung Lencir  

Kab. Musi Banyuasin  

tanggal 28 Januari 2019 
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E. HASIL VERIFIKASI LAPANGAN 

Untuk membahas hasil verifikasi / peninjauan 

lapangan pada kawasan konservasi/lindung areal 

IUPHHK-HTI PT. BPP Distrik Selaro tanggal 28-29 

Januari 2019, Pemerintah Kabupaten Musi 

Banyuasin melalui Asisten I, mengundang pihak 

PT. BPP dan Perwakilan Masyarakat eks Marga 

Bayat bersama dengan LBH Palembang serta 

Instansi terkait lainnya, untuk hadir pada Rapat 

Koordinasi bertempat di Ruang Rapat Pemerintah 

Kabupaten Musi Banyuasin. 

Dari pembahasan tersebut didapat hasil verifikasi 

lapangan yang dilaksanakan, yaitu : 

1. PT. BPP tidak lagi melakukan pemanenan 

pada areal Daerah Aliran Sungai. 

2. Dari lokasi pemeriksaan, PT. BPP tidak lagi 

melakukan  penanaman  pada  areal  lindung  

 (sempadan sungai). 

3. Pada titik koordinat X 345207 - Y 9751580. 

Masih terdapat pohon Eucalyptus yang berada 

di areal Sempadan Sungai Bayat. Pohon 

tersebut dibiarkan besar (tidak dipanen).  

4. Pada titik koordinat X :  350447-Y : 9745556 

juga ditemukan pohon Eucalyptus berada 

pada areal Sempadan Sungai Tahuran. 

Menurut perusahaan pada saat pembukaan 

lahan (2016) areal tersebut tidak masuk dalam 

kawasan lindung. 

Dari hasil verifikasi lapangan ini dapat 

membuktikan bahwa PT. BPP telah memenuhi 

kesepakatan atau kewajiban untuk tidak 

melakukan penanaman dan pemanenan pada 

areal sempadan sungai. 

 

 

Titik lokasi  verifikasi lapangan 

pada areal IUPHHK-HTI PT. BPP 1 

Selaro tanggal 28-29 Januari 

2019 setelah di overlay dengan 

Peta Areal Kerja PT. BPP 1 Selaro 

Kecamatan Bayung Lencir 

Kabupaten Musi Banyuasin 

Provinsi Sumatera Selatan 
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UPAYA PENYELAMATAN KAWASAN KONSERVASI  
PADA AREAL KONSESI PT. BUMI PERSADA PERMAI DISTRIK SELARO 

KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
 

Tahun 2015 9 Juni 2017 
9 Juni 2017-15 
Oktober 2018 

14 Mei 2018 
16 Oktober dan 

13 Desember 
2018 

28-29 Januari 
2019 

 Penyampaian 
laporan 

penanaman 
dan 

pemanenan 
pada areal 
sempadan 

sungai kepada 
Kementerian 
Lingkungan 
Hidup dan 
Kehutanan 

Ditindaklanjuti 
oleh KLHK 

dengan 
pemeriksaan 

lapangan pada 
kawasan 

lindung areal 
IUPHHK-HTI PT. 

BPP Distrik 
Selaro 

Kabupaten 
Musi Banyuasin 

PT. BPP tetap 
melakukan 
penanaman 

dan 
pemanenan  

pada kawasan 
konservasi 
sempadan 

sungai 

Penyampaian 
laporan atas 

tidak 
dijalankanya 
kesepakatan 
oleh PT. BPP 

kepada 
Pemerintah 

Provinsi 
Sumatera 

Selatan 

Ditindak lanjuti 
oleh Pemerintah 
Kabupaten Musi 

Banyuasin 
dengan 

melakukan 
fasilitasi 

pembahasan 
laporan 

masyarakat 

Verifikasi 
lapangan oleh 
KPH Meranti 

Sumsel 
bersama PT 

BPP dan 
perwakilan 
masyarakat 

      

  
Ditemukan 

adanya 
penanaman 

dan 
pemanenan 
pada areal 
sempadan 
sungai oleh 

PT. BPP 

 
Tidak ada 

tindakan tegas 
(sanksi) dari 
KLHK kepada  

PT. BPP 

 
Diteruskan 

kepada 
Pemerintah 

Kabupaten Musi 
Banyuasin 

 
PT. BPP akan 

menghentikaan 
pemanenan 
pada Daerah 
Aliran Sungai  
dan tidak lagi 
melakukan 
penanaman 

pada empadan 
sungai 

 
Ditemukan 

fakta lapangan 
PT. BPP tidak 

lagi melakukan 
penanaman 

dan 
pemanenan 

pada DAS 

 
C A P A I A N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sejak  

16 Oktober 2018 

kawasan  lindung pada 

wilayah konservasi di  

areal izin PT. BPP  

mulai berfungsi 

± 6.055 Ha 
wilayah koservasi pada 

areal izin PT. BPP dapat 

diselamatkan 
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BAB V 

UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA 
(Konflik Lahan Eks Marga Bayat dengan PT. BPP) 

 

A. TENTANG MARGA BAYAT 

Nama Marga Bayat berdasarkan nama Sungai 

Bayat yang mengitari wilayah Marga Bayat. Suku 

Marga Bayat adalah Suku Banyuasin yang 

mendiami wilayah yang kemudian dikenal sebagai 

wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. 

Pada awalnya Marga Bayat terdiri dari Dusun 

Cengal, Dusun Tampang, Dusun Lubuk Mahang 

dan Dusun Pancang yang berpusat di Dusun 

Pancang. Sebagai sumber penghidupan utama 

penduduk adalah menanam padi. Luas lahan 

diukur melalui sitem yang dikenal dengan istilah 

“jenjang”, 1 jenjang adalah 2 depa (1 depa = 1,7 

meter) dan 1 hasta (1 hasta = 45 cm). Jadi 1 

jenjang disamakan dengan 4 meter. Setiap batas 

lahan ditandai dengan dengan pembatas berupa 

tanaman tua seperti durian, duku, nangka dan 

lain-lain. 

Sejak kemerdekaan RI, sebagian warga dusun-

dusun tersebut dipindahkan ke tempat 

pemukiman yang bernama Suak Buring yang 

sekarang dikenal dengan nama Desa Pagar Desa.  

Penduduk Desa Pagar Desa terdiri dari Dusun 

Lubuk Mahang, Bayat Ulu, dan Cengal. Untuk 

Dusun Tampang dipindahkan   ketempat  yang  

sekarang bernama Desa Tampang Baru. 

Sedangkan penduduk Dusun Cengal sekarang 

banyak bermukim di Desa Telang. 

Dari sejarahnya, sekitar tahun 1951-1952 telah 

terjadi beberapa kali perpindahan pusat pemerin 

tahan Marga Bayat yaitu di Dusun Lubuk Mahang, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pangkalan Bulian dan Simpang Bayat. Terdapat 7 

(tujuh) dusun (sekarang Desa) yang berada 

dibawah Pemerintahan Marga Bayat yaitu Dusun 

Simpang Bayat, Pangkalan Bayat, Bayat Ilir, Pagar 

Desa, Tampang Baru, Sindang Marga, dan Telang. 

Penduduk dari tujuh dusun (desa) tersebut berasal 

dari dusun-dusun yang ada sebelumnya yaitu 

Dusun Cengal, Dusun Tampang, Dusun Lubuk 

Mahang dan Dusun Pancang. Setiap dusun 

dikepalai oleh seorang Kerio (sekarang Kepala 

Desa).  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1979, Gubernur Sumatera Selatan melalui Surat 

Keputusan No. 142/III/1983 Tanggal 24 Maret 

1983 menghapus sistem pemerintahan Marga 

menjadi pemerintahan desa. Dengan peruba-

hanan tersebut, maka Marga Bayat dihapuskan 

dan dusun-dusun yang ada menjadi desa atau 

pemerintahan desa. 

Salah satu  makam leluhur Marga Bayat yang berada 
pada areal IUPHHK-HTI PT. BPP Distrik Selaro 
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B. LATAR BELAKANG KONFLIK 
 

PT. BPP mendapat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri 

(IUPHHK-HTI) berdasarkan Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor 337/Menhut-II/2004, tanggal 7 

September 2004. Dengan izin tersebut, sejak 

tahun 2004 PT. BPP melakukan pengelolaan areal 

izinnya yang dimulai dengan pembukaan lahan 

untuk ditanami kayu industri. 

Dalam pelaksanaan pengelolaan areal izinnya 

khususnya di Distrik Selaro Kecamatan Bayung 

Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, PT. BPP 

melakukan penggusuran lahan garapan eks Marga 

Bayat (Desa Simpang Bayat, Pangkalan Bayat, 

Bayat Ilir, Pagar Desa, Tampang Baru, Sindang 

Marga, dan Telang) dengan alasan bahwa lahan 

tersebut masuk dalam areal izin mereka. 

Penggusuran lahan eks Marga dan tindakan  

 tersebut  menjadi  faktor penyebab  konflik   

lahan    antara    masyarakat    eks    Marga   Bayat 

dengan PT. BPP yang sampai sekarang (Juli 2019) 

belum ada penyelesaiannya. 

Menurut keterangan masyarakat, lahan mereka 

yang telah digusur dan diambil paksa oleh PT. BPP 

merupakan tanah ulayat milik masyarakat eks 

Marga Bayat yang sudah lama mereka kelola 

secara turun-temurun. Setelah tergusur, lahan 

tersebut dijadikan sebagai lahan tanaman 

kehidupan oleh PT. BPP yang luasnya ±3.616 Ha.  

Akibat dari penggusuran lahan garapannya, 

banyak masyarakat eks Marga Bayat (yang 

dikenal dengan Suku Anak Dalam) meninggalkan 

lahan kelolanya (yang diklaim sebagai kawasan 

hutan) yang dulunya tempat mereka mendapat-

kan sumber penghidupan. Mereka termarginal-

kan dan terusir untuk kepentingan usaha hutan 

tanaman industri. 

 
C. LAHAN KONFLIK 

 
Lahan seluas  ± 3.616 Ha yang dulunya 

sebagai lahan garapan masyarakat, eks 

Marga Bayat. Lahan yang sudah dikelola 

masyarakat jauh sebelum ditetapkan-

nya kawasan hutan dan pemberian izin 

kepada PT. BPP oleh Pemerintah, sejak  

tahun 2004 dikuasai oleh PT. BPP dan 

saat ini telah menjadi lahan tanaman 

kehidupan pada areal kerja PT. BPP I  

Distrik Selaro  yang berlokasi di wilayah 

Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten 

Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera 

Selatan. 
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D. PERJUANGAN MASYARAKAT EKS MARGA BAYAT 

Pasca terjadinya penggusuran lahan oleh PT. BPP, 

masyarakat eks Marga Bayat terus berjuang untuk 

mendapatkan kembali lahan garapan mereka. 

Pada tahun 2010, masyarakat eks Marga Bayat 

yang terdiri dari masyarakat  Desa Telang, 

Simpang Bayat, Bayat Ilir, Pangkalan Bayat, dan 

Pagar Desa, yang mengatasnamakan “Aliansi 

Masyarakat Menuntut Keadilan Kecamatan 

Bayung Lencir” menyampaikan pengaduan atas 

penggusuran lahan yang dilakukan PT. BPP 

kepada Presiden RI melalui Surat Nomor : 

AMMK/01/II/2010 dan kepada Komisi Nasional 

Hak Asasi Manusia RI melalui Surat Nomor : 

AMMK/02/II/2010. Melalui surat tersebut 

masyarakat menyampaikan tuntutan agar lahan 

garapan masyarakat eks Marga Bayat dikeluarkan 

(enclave)  dari areal izin PT. BPP 1 Distrik Selaro. 

Surat pengaduan yang juga ditembuskan kepada 

Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, mendapat 

tanggapan dari Gubernur Sumatera Selatan 

melalui surat dari Wakil Gubernur Sumatera 

Selatan No. 130/1252/I/2010 tanggal 10 Mei 2010 

yang dikirim kepada Bupati Musi Banyuasin yang 

isinya meminta perhatian dan bantuan Bupati 

Musi Banyuasin untuk melakukan penelitian 

mengenai kondisi tanah yang dituntut masyarakat 

apakah termasuk dalam areal izin PT. BPP serta 

memfasilitasi upaya penyelesaian kemungkinan 

diadakan kerjasama antara PT. BPP dengan 

masyarakat eks Marga Bayat. Namun, surat 

tersebut tidak memberikan solusi atas tuntutan 

masyarakat eks Marga Bayat untuk pengembalian 

lahan yang telah digusur dan dikuasai oleh PT. 

BPP. 

Pada tahun 2015, Masyarakat kembali menyam-

paikan pengaduan permasalahan sengketa lahan 

dengan PT.BPP yang belum ada  penyelesaiannya- 

 termasuk laporan kegiatan PT. BPP yang diduga 

melakukan pelanggaran lingkungan kepada 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Musi 

Banyuasin. Atas pengaduan tersebut, pada tanggal 

14 November 2016 bertempat di Kabupaten Musi 

Banyuasin, Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (KLHK) melakukan pertemuan untuk 

upaya penyelesaian konflik lahan antara 

masyarakat eks Marga Bayat dengan PT. BPP. 

Dalam pertemuan tersebut, pihak PT. BPP 

menyatakan untuk mengupayakan penyelesaian 

areal yang disinyalir tergusur dan akan menjaga 

serta mempertahankan situs-situs leluhur yang 

berada pada areal konsesi PT. BPP. Namun dalam 

pelaksanaannya, PT. BPP tidak merealisasikan 

point-point kesepakatan sebagaimana dituangkan 

dalam berita acara perundingan dan hanya 

melakukan pengecekan makam leluhur 

masyarakat eks Marga Bayat. Yang menyakitkan 

masyarakat, makam yang sudah di inventaris 

kembali digusur oleh  PT. BPP. 

Upaya untuk penyelesaian konflik lahan dengan 

PT. BPP terus dilakukan oleh masyarakat eks 

Marga Bayat. Perjuangan tersebut dilakukan 

melalui perundingan-perundingan baik yang 

difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Musi 

Banyuasin maupun atas inisiatif  kedua belah 

pihak.  

Atas pengaduan masyarakat eks Marga Bayat 

mengenai penggusuran lahan oleh PT. BPP serta 

permintaan agar Pemerintah Kabupaten Musi 

Banyuasin untuk menengahi permasalahan 

tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Musi 

Banyuasin melalui Asisten I melakukan Rapat 

Fasilitasi untuk membahas permasalahan antara 

masyarakat eks Marga Bayat dengan PT. BPP. 
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HASIL PERUNDINGAN PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN  

YANG DIFASILITASI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
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16 Oktober 2018 

Rapat fasilitasi perundingan 

penyelesaian konflik lahan 

masyarakat eks Marga Bayat 

dengan PT. BPP. 

 

 

 

 

13 Desember 2018 

Rapat tindak lanjut 

pembahasan konflik lahan 

masyarakat eks Marga Bayat 

dengan PT. BPP. 
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 PT. BPP secara terus-menerus meng-payakan 

penyelesaian konflik lahan dengan 

masyarakat eks Marga Bayat, terhadap 

permasalahan yang muncul  khususnya 

terhadap permasalahan areal masyarakat 

yang sudah eksisting. 

 Masyarakat agar segera menyerahkan data 

lahan yang telah digunakan PT. BPP untuk 

upaya penyelesaian konflik. 

 

 Masyarakat agar segera menyerahkan data 

lahan yang telah digusur PT. BPP untuk upaya 

penyelesaian konflik. 

 PT. BPP melibatkan masyarakat eks Marga 

Bayat terkait dengan pembuatan parit dan 

pemasangan plang pada pemakaman leluhur 

masyarakat eks Marga Bayat. 

 

 

 

 

Rapat Fasilitasi untuk 

penyelesaian permasalahan 

masyarakat eks Marga Bayat  

dengan PT. BPP yang 

diselenggarakan oleh Asisten I 

Setda Pemerintah  Kabupaten 

Musi Banyuasin   

tanggal 13 Desember 2018 
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BAB VI 

PERJUANGAN KAUM PEREMPUAN UNTUK  
PERBAIKAN TATA KELOLA HUTAN DAN LAHAN 

 

 

A. PEREMPUAN DAN PERUBAHAN FUNGSI  
KAWASAN HUTAN 

Pada tingkat tertentu, status dan fungsi hutan 

megalami banyak perubahan. Hutan yang diarti-

kan sebagai rimba belantara yang dihuni baragam 

flora dan founa sepertinya tidak relevan lagi. 

Karena tanaman sejenis yang berjajar rapi dan 

simetris seringkali disebut juga dengan hutan, 

seperti  hutan tanaman industri, hutan karet atau 

hutan sawit. 

Perubahan status dan fungsi hutan tersebut 

berkontribusi pada perebutan ruang hutan 

sehingga banyak terjadi tumpang tindih lahan 

antara hutan tanaman industri, hutan konservasi, 

juga areal perkebunan kelapa sawit. Tumpang 

tindih areal yang berlangsung dan dibiarkan 

selama bertahun-tahun, kerap kali menimbulkan 

terjadinya konflik tenurial. 

Demikian halnya yang terjadi di Kabupaten Musi 

Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan khususnya 

di Kecamatan Bayung Lencir. Diantara hiruk pikuk 

perebutan ruang hutan, terdapat desa-desa 

sekitar yang termarginalkan. Hutan yang dahulu-

nya menjadi sumber penghasilan dan peng-

hidupan masyarakat desa sekitar, sekarang ini 

berubah menjadi ruang yang tertutup dan 

eksklusif.  

Demikian halnya yang terjadi di Kabupaten Musi 

Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan khususnya 

di Kecamatan Bayung Lencir. Diantara hiruk pikuk 

perebutan   ruang   hutan,  terdapat   desa  sekitar 

 yang termarginalkan. Hutan yang dahulu-nya 

menjadi sumber penghasilan dan peng-hidupan 

masyarakat desa sekitar, sekarang ini berubah 

menjadi ruang yang tertutup dan eksklusif.  

Diantara masyarakat desa yang paling termar-

ginalkan adalah perempuan, dengan kualitas 

lingkungan yang semakin menurun, tertutupnya 

akses terhadap hutan, maka pilihan untuk 

meningkatkan taraf hidup pun semakin terbatas. 

Hutan yang ada disekitar desa tidak lagi sama 

dengan ingatan warga desa ketika mereka masih 

bisa mengandalkan hutan sebagai sumber pen-

dapatan keluarga. Ancaman-ancaman dari hutan 

tidak lagi berupa binatang buas, akan tetapi 

berubah menjadi para security perusahaan 

pemilik konsesi atau aparat keamanan negara. 

Papan-papan larangan memasuki kawasan hutan 

dan portal-portal penutup jalan, makin menegas-

kan bahwa hutan ini sudah sedemikian privat. 

Melalui narasi-narasi yang dituturkan dari 

perempuan yang desanya berada di pinggiran 

hutan, akan tampak bagaimana kebijakan konsesi 

yang memproduksi ruang hutan telah membentuk 

dan merubah banyak hal dalam kehidupan 

masyarakat, bahkan mengasingkan masyarakat 

dari hutannya. Realitas hutan saat ini yang 

dihadapi perempuan, akan tampak bahwa konsesi 

kehutanan telah mengsingkan manusia dari hutan 

disekelilingnya. 
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B. PERJUANGAN PEREMPUAN DESA SIMPANG BAYAT 

Salah satu desa yang berada dipinggiran hutan 

adalah Desa Simpang Bayat yang secara 

administrasi berada pada wilayah Kecamatan 

Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi 

Sumatera Selatan. Dari hasil wawancara dengan 

aparat pemerintahan desa yaitu Suhardi (Kepala 

Dusun III)), beberapa permasalahan yang dihadapi 

oleh Desa Simpang Bayat antara lain adalah : 

1. Tingkat SDM yang masih rendah, sebagian 

besar penduduk hanya memiliki tingkat 

pendidikan sampai pada tingkat lanjutan 

pertama (SMP); 

2. Kurangnya partisifasi masyarakat dalam 

berbagai bidang kegiatan desa terutama pada 

bidang pembangunan. Hal ini terbukti dengan 

sulitnya mengumpulkan masyarakat terutama 

para kaum perempuan untuk musyawarah di 

aula kantor Kepala Desa atau ditingkat dusun; 

3. Kurangnya penguasaan tekhnologi pertanian 

sehingga berdampak kurang maksimalnya 

hasil pertanian; 

4. Sistem pengairan lahan pertanian masih 

mengandalkan air hujan, sehingga pada 

musim panas sangat sulit mendapatkan air; 

5. Masih terkendalanya peningkatan usaha 

dikarenakan kurangnya modal yang dimiliki. 

Permasalahan lain yang dihadapi Desa Simpang 

Bayat yang berpengaruh pada tingkat kesejah-

teraan penduduk adalah konflik lahan dengan PT. 

Pakerin yang berkepanjangan. PT. Pakerin 

merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) 

dengan izin berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Kehutanan  Nomor 226/Kpts-II/1998  dengan  luas 

areal ±43.380 Ha. Namun fakta dilapangan PT. 

Pakerin telah  melakukan penggarapan  lahan  5 

 tahun sebelum izin tersebut diterbitkan. Dalam 

pelaksanaannya PT. Pakerin telah menggusur 

lahan warga Desa Simpang  Bayat dan lahan 

kelompok tani “Suka Tani” milik warga Desa 

Simpang Bayat dengan luas ±7.000 Ha tanpa ada 

ganti rugi. 

Yang palinng merasakan dampak dari konflik 

tersebut adalah warga Dusun III Desa Simpang 

Bayat. Lokasi Dusun III berbatasan langsung 

dengan areal izin PT. Pakerin, sehingga banyak 

lahan pertanian dan tempat tinggal warga Dusun 

III diklaim masuk dalam areal izin perusahaan.  

Selain itu, dampak lain yang dirasakan warga 

adalah adanya tindakan kriminalisasi dengan 

tuduhan telah merusak tanaman milik 

perusahaan, adanya penutupan akses jalan serta 

kebakaran lahan yang sering terjadi pada saat 

musim panas dan merembet ke lahan warga. Hal 

ini juga berdampak pada kaum perempuan, 

dengan adanya penutupan akses jalan membuat 

kaum perempuan kesulitan untuk memenuhi 

kebutuhan dasarnya, seperti air bersih hingga 

obat-obatan yang berasal dari dalam hutan. 

Meskipun saat ini PT. Pakerin tidak lagi berktivitas 

dan telah meninggalka areal kerjanya karena izin 

usahanya telah dicabut oleh Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, namun masyarakat Desa 

Simpang Bayat belum bisa mendapatkan legalitas 

lahan yang dulu telah digusur dan dirampas oleh 

PT. Pakerin. Untuk itu, LBH Palembang, Lingkar 

Hijau (LH) dan Solidaritas Perempuan (SP) 

Palembang, secara bersama-sama (konsorsium) 

melakukan pendampingan terhadap masyarakat 

Dusun III Desa Simpang Bayat untuk mendapatkan 

legalitas serta perluasan lahan kelola masyarakat 

melalui skema perhutanan sosial (Hutan 

Kemasyarakatan).  
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Selain itu, pendampingan juga dilakukan pada 

kaum perempuan dengan tujuan untuk 

peningkatan pengetahuan mengenai kesetaraan 

gender dan mendapatkan ruang dalam tata kelola 

hutan dan lahan. Melalui kegiatan diskusi 

kampung, pelatihan-pelatihan, pendidikan-

pendidikan, terbangun kesadaran dan  perlahan-

lahan budaya patriarkhi dimana perempuan 

selalu di nomor duakan perlahan dapat terkikis. 

Peminggiran terhadap kaum perempuan selama 

ini tidak  lagi terasa dengan adanya keterlibatan 

kaum perempuan dalam pertemuan-pertemuan 

atau kegiatan-kegitan di desa.  

Saat ini di Desa Simpang Bayat telah terbentuk 

kelompok perempuan yang menjadi wadah bagi 

kaum perempuan untuk melakukan pertemuan-

pertemuan maupun kegiatan-kegiatan lainnya. 

Berangkat dari kelompok ini juga lahir keberanian 

untuk menyuarakan kesataan gender, baik 

ditingkat desa maupun diluar Desa Simpang 

Bayat. Pada tingkat desa, kelompok perempuan 

menyuarakan kepentingan kaum perempuan 

untuk dimasukan dalam Rencana Kerja 

Pembangunan Desa (RKPD) Desa Simpang Bayat 

dan hasilnya usulan tersebut diakomodir  

 

 

 

 

 

 

 

pemerintah desa. Pada tingkat diluar desa, 

bersama dengan tokoh dan pemimpin perempuan 

dari desa lain, mereka menyuarakan kesetaraan 

gender dalam kebijakan pengelolaan sumber daya 

alam. 

Ditengah kesibukan sebagai ibu rumah tangga serta 

ruang kelola yang semakin sempit, kelompok 

perempuan Dusun III Desa Simpang Bayat telah 

memiliki lahan agroforestry dan setelah mengikuti 

pelatihan pengelolaan lahan dan pembuatan pupuk 

organik, 15 orang perempuan terlibat aktif dalam 

pengelolaan lahan agroforestry tersebut secara 

mandiri. 

 

Lahan agroforestry milik 

kelompok perempuan Dusun III 

Desa Simpang Bayat 

Proses pendampingan kaum perempuan 

Dusun III Desa Simpang Bayat 
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BAB VII 

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK 

PERKEBUNAN SAWIT 

  
A. IZIN USAHA PERKEBUNAN PT. SARI PERSADA RAYA 

PT. Sari Persada Raya (SPR) adalah perusahaan 

perkebunan swasta yang men-dapatkan Izin 

Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan Surat 

Keputusan Bupati Musi Banyuasin No  : 017/SK/ 

IUP/DISBUN/2005 Tanggal 11 Juli 2005 tentang 

Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Sari 

Persada Raya.   

Areal IUP PT. SPR seluas 3.800 Ha dengan Pola 

Inti seluas 2.600 Ha dan Plasma seluas 1.200 Ha. 

Secara administrasi areal IUP PT. SPR berlokasi di 

Desa Telang dan Desa Tampang Baru Kecamatan 

Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, 

Provinsi Sumatera Selatan. Sebelum mendapat-

kan IUP, PT. SPR telah mendapat Izin Lokasi 

berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin 

Nomor 2507 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin  

 Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perke-

bunan Kelapa Sawit Seluas ±3.800 Ha Dengan 

Pola Inti Plasma Yang Terletak di Desa Telang 

Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi 

Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Atas Nama 

PT. Sari Persada Raya. 

Kemudian Izin Lokasi tersebut diperpanjang 

dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 

739 Tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 dan terakhir 

direvisi melalui Keputusan Bupati Musi Banyuasin 

Nomor : 1267 Tahun 2012 tanggal 22 November 

2012 sehingga luas Izin Lokasi PT. Sari Persada 

Raya menjadi 1.500 Ha yang terletak di Desa 

Telang, Desa Sindang Marga, Desa Kali Berau, dan 

Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir 

Kabupaten Musi Banyuasin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal perkebunan PT. SPR di wilayah 

Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir, 

Kabupaten Musi Banyuasin,  

Provinsi Sumatera Selatan  
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B. DIDUGA MENGGUNAKAN KAWASAN HUTAN  

UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT 

Bupati Musi Banyuasin telah memberikan IUP 

kepada PT. SPR untuk melaksanakan usaha 

perkebunan kelapa sawit dengan luas areal 3.800 

Ha melalui pola inti seluas 2.600 Ha dan plasma 

seluas 1.200 Ha, yang berlokasi di Desa Telang 

dan Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung 

Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi 

Sumatera Selatan.  Dalam pelaksanaan di 

lapangan, dari studi dokumen/ perizinan dan 

investigasi lapangan oleh LBH Palembang dari 

tahun 2017-2018, ditemukan sebagian besar areal 

izin usaha perkebunan PT. SPR berada dalam 

kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi 

(HPK) dan sebagian lagi berada dalam kawasan 

Hutan Produksi Tetap (HP).  

 Informasi keberadaan areal perkebunan kelapa 

sawit PT. SPR dalam kawasan hutan juga didapat 

dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat 

desa sekitar yaitu Sdr. Mursal warga Desa Telang 

dan Sdr. Suhardi warga Desa Simpang Bayat 

Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi 

Banyuasin. Menurut mereka, beberapa titik lokasi 

perkebunan PT. SPR masuk dalam kawasan hutan, 

baik yang sudah dibebani izin maupun belum. 

Sejak tahun 2008, PT. SPR telah melakukan 

penanaman sawit pada areal kawasan hutan 

sebelum mendapat keputusan pelepasan kawasan 

hutan dari Menteri, areal tersebut pada titik 

koordinat S 02°10’55.16” dan E 103°41’20.19”.  

 

 

Titik koordinat wilayah kegiatan perkebunan kelapa sawit PT. Sari Persada Raya                               
yang diduga masuk dalam  kawasan hutan Kabupaten Musi Banyuasin 

Koordinat 
Keterangan 

X Y 

353429 9759193 Batas Kebun PT. SPR dengan jalan PT. Bumi Persada Pratama 

354189 9758763 Batas kebun PT. SPR dengan Sungai Berau 

354189 9758763 Batas kebun PT. SPR dengan kebun PT. Gudang Garam. 

354669 9758289 Batas kebun PT. SPR dengan kebun warga Desa Telang 

354649 9758207 Batas kebun PT. SPR dengan Sungai Berau 

354166 9758257 Batas kebun PT. SPR dengan kebun karet Jaya warga Desa Telang 

353729 9758548 Batas kebun PT. SPR dengan kebun warga Desa Telang 

353728 9758614 Batas kebun PT. SPR dengan kebun warga Desa Telang 

353870 9758758 Batas kebun PT. SPR dengan Sungai Berau 

353413 9759179 Batas kebun PT. SPR dengan Sungai Berau 

SUMBER : Mursal warga Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan 
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Menurut data dari KPH Wilayah Meranti 

Sumatera Selatan, areal perkebunan PT. SPR 

tumpang tindih dengan kawasan hutan, baik yang 

telah dibebani izin maupun yang belum dibebani 

izin.  Berdasarkan data ini, dapat diduga PT. SPR 

telah menggunakan kawasan hutan untuk usaha 

perkebunan kelapa sawit sebelum ada pelepasan 

kawasan hutan dari pejabat yang berwenang. 

Dari hasil peninjauan lapangan yang dilaksanakan 

berdasar-kan Surat Perintah Tugas Direktur 

Pengukuhan dan Penata-gunaan Kawasan Hutan 

KLHK No. PT. 140/KUUH/PPFPKH/PLA.2?10/2016 

tanggal 20 Oktober 2016, penutupan lahan pada 

areal  PT. SPR terdapat : 

 1. Belukar tua dan semak belukar serta tanaman 

karet pada Kawasan HPK seluas ± 194 Ha; 

2. Tanaman kelapa sawit pada Kawasan HP 

seluas ± 74 Ha dan pada Kawasan HPK seluas ± 

421 Ha. 

Areal ini telah diajukan oleh PT. SPR untuk 

pelepasan kawasan hutan kepada Menteri yang 

merupakan kawasan HPK yang didalamnya 

terdapat perkebunan karet dan kelapa sawit, dan 

sebagian adalah kawasan HP yang didalamnya 

juga terdapat perkebunan kelapa sawit milik PT. 

SPR. Hal ini membuktikan bahwa PT. SPR telah 

menggunakan kawasan hutan secara tidak sah 

untuk usaha perkebunan kelapa sawit 

Data tumpang tindih dan keberadaan areal  
perkebunan kelapa sawit  PT. SPR   

No. Tumpang Tindih Luas (Ha) 

1. Dengan areal konsesi PT. 
Pakerin (telah dicabut) 

87,74 

2. Dengan areal konsesi PT. 
Bumi Persada Permai 

44,12 

3. Dengan kawasan hutan yang 
tidak dibebani izin. 

35,66 

SUMBER : KPH Meranti Sumatera Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan 

Hidup dan  Kehutanan Wilayah Sumatera  melakukan 

pemeriksaan lapangan pada areal IUP PT. SPR  

C.  PEMERIKSAAN LAPANGAN  

Terkait dengan adanya temuan areal perkebunan 

kelapa sawit PT. SPR yang diduga berada di dalam 

kawasan hutan, telah disampaikan kepada 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

dan pada tanggal 1 Maret 2018 telah dilakukan 

pemeriksaan lapangan yang dalam hal ini 

dilaksanakan oleh Dirjen Penegakan Hukum 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

melalui Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah 

Sumatera. Namun hasil pemeriksaan  lapangan 

tersebut  tidak dapat ditindak lanjuti dengan 

alasan bahwa PT. SPR telah memiliki SK Pelepasan 

Kawasan Hutan dari Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (BKPM) Provinsi Sumatera Selatan dan 

masih dalam proses penyelesaian di Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  

Pada tanggal 18-19 Mei 2019, pemeriksaan 

lapangan pada areal izin usaha PT. SPR kembali 

dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan 

Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Wilayah Sumatera  Unit III Palembang 
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D. KESAKSIAN WARGA SEKITAR 

Salah satu agenda kegiatan dalam pemeriksaan 

lapangan pada areal IUP PT. SPR ini adalah 

pemeriksaan/permintaan keterangan saksi.  

Untuk memberikan kesaksian adanya kebera-

daan perkebunan kelapa sawit PT. SPR dalam 

kawasan hutan diwakili oleh Sdr. Mursal, jenis 

kelamin laki-laki, umur 35 tahun, pekerjaan 

petani, alamat Desa Telang Rt. 002 RW. 002 

Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi 

Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Yang 

bersangkutan pernah bekerja di PT. SPR sebagai 

buruh harian selama ± 2 tahun, kemudian 

sebagai Kaur Pemerintahan Desa Telang  ± 11 

tahun, dan Pelaksana Harian  Sekretaris Desa 

Telang ± 1 tahun. 

Menurut kesaksian masyarakat sekitar, PT. SPR 

telah melakukan pelanggaran, yaitu : 

1. Pembukaan perkebunan kelapa sawit pada 

Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi 

yang dapat Dikonversi (HPKP); 

2. Tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU); 

3. Menggarap dan menanam pada daerah 

aliran sungai (DAS); 

4. Melakukan kegiatan perkebunan kelapa 

sawit pada kawasan hutan sebelum 

mendapatkan keputusan pelepasan kawasan 

hutan. 

Selain memberikan keterangan, pelanggaran 

oleh PT. SPR sebagaimana tersebut di atas, saksi 

juga dapat memberikan bukti terhadap 

pelanggaran tersebut yaitu 

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi 

Banyuasin telah memberikan sanksi teguran 

tertulis kepada PT. SPR karena tidak 

melakukan pengolahan limbah B3. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan yang 

telah dilaksanakan oleh Dirjen Pengukuhan 

dan Penatagunaan Kawasan Hutan terdapat 

tanaman kelapa sawit pada kawasan Hutan 

Produksi tetap (HP) seluas ±74 Ha dan pada 

kawasan Hutan Produksi Yang Dapat 

Dikonversi (HPK) seluas ± 421 Ha. 

3. Kepala BPN Kabupaten Musi Banyuasin telah  

menyatakan bahwa sampai saat ini belum 

pernah diterbitkan sertifikat HGU atas nama 

PT. SPR, dan Kepala BPN Provinsi Sumatera 

Selatan menya-takan bahwa tidak ditemukan 

pene-tapan HGU atas nama PT. SPR. 

4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi 

Banyuasin telah memberikan sanksi adminis-

tratif kepada PT. SPR karena melaku-kan 

penanaman sawit di area sempadan sungai. 

5. Untuk perkebunan kelapa sawit yang 

dibangun sebelum mendapatkan keputusan 

pelepasan kawasan hutan tahun 2017 dapat 

dibuktikan dengan adanya tanaman kelapa 

sawit  yang ditanam oleh PT. SPR pada tahun 

2008 pada lokasi dengan titik koordinat S 

02°10’55.16” dan E 103°41’20.19”. 

 

Pemeriksaan saksi oleh Balai Pengamanan dan Penegakan 
Hukum Lingkungan Hidup dan  Kehutanan Wilayah 
Sumatera.terkait pelanggaran oleh PT. SPR  
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TINJAUAN YURIDIS 

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM KAWASAN HUTAN 
 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan memperbolehkan penggunaan 

kawasan hutan produksi dan kawasan hutan 

lindung untuk kepentingan pembangunan di luar 

kegiatan kehutanan dengan tidak mengubah 

fungsi kawasan hutan. Penggunaan kawasan 

hutan di luar kegiatan kehutanan tersebut berupa 

usaha pertambangan melalui Izin Pinjam Pakai 

Kawasan Hutan (IPPKH) dengan ketentuan tidak 

boleh melakukan pertambangan dengan pola 

pertambangan terbuka pada kawasan hutan 

lindung. 

Dengan demikian, Undang-Undang Kehutanan 

tidak memperbolehkan kegiatan di luar kegiatan 

kehutanan selain pertambangan. Untuk kegiatan 

lain seperti usaha perkebunan, maka penggunaan 

kawasan hutan baru dapat dilakukan setelah 

adanya pelepasan kawasan hutan. Secara yuridis, 

pelepasan kawasan hutan diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan 

Hutan dan untuk aturan pelaksanaannya diatur 

dalam  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/ 

2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan 

Produksi Yang Dapat Dikonversi. 

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 

P.51/Menlhk/ Setjen/KUM.1/6/2016, Pelepasan 

kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan 

di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan 

pada Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi 

(HPK). Dengan kriteria : 

a. fungsi Hutan Produksi Konversi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 b. tidak dibebani izin penggunaan kawasan 

hutan, izin pemanfaatan hutan dan/atau 

perizinan lainnya dari Menteri;  

c. tidak produktif, kecuali pada provinsi yang 

sudah tidak tersedia lagi kawasan HPK yang 

tidak produktif;  

d. berada pada provinsi yang luas kawasan 

hutannya di atas 30% (tiga puluh persen).  

Pelepasan kawasan HPK dilakukan berdasarkan 

permohonan yang dapat diajukan oleh menteri 

atau pejabat setingkat menteri, gubernur; 

bupati/ walikota, pimpinan badan usaha/badan 

hukum; atau perseorangan, kelompok orang, 

dan/atau masyarakat. Permohonan pelepasan 

kawasan HPK diajukan kepada menteri melalui 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM) untuk permohonan penggunaan yang 

bersifat komersial.  

Berdasarkan persetujuan Menteri, Kepala 

Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan 

Keputusan Pelepasan kawasan HPK untuk usaha 

perkebunan kelapa sawit.Berdasarkan ketentuan 

Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/ 

KUM.1/6/ 2016, pemegang keputusan pelepasan 

kawasan hutan (HPK) ber-kewajiban untuk : 

a. menyelesaikan tata batas Kawasan HPK yang 

dilepaskan dan disupervisi oleh Balai Peman-

tapan Kawasan Hutan;  

b. mengamankan Kawasan HPK yang dilepas-

kan.  

pemegang keputusan pelepasan Kawasan Hutan 

Sebelum    melaksanakan    kewajiban    tersebut, 

TINJAUAN HUKUM 
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dilarang untuk memindahtangankan Kawasan 

HPK yang dilepaskan kepada pihak lain dan 

melakukan kegiatan di Kawasan HPK yang dilepas, 

kecuali kegiatan persiapan berupa pembangunan 

direksi kit, pengukuran sarana prasarana, dan 

pembibitan.  

Kewajiban untuk melakukan tata batas kawasan 

hutan (HPK) sebagaimana dimaksud diatas harus 

diselesaikan dalam jangka waktu paling  lama  1 

(satu)  tahun  sejak diterbitkannya Keputusan 

Pelepasan Kawasan HPK dan tidak dapat 

diperpanjang. Penyelesaian tata batas kawasan 

HPK yang dilepas dituangkan dalam Berita Acara 

Tata Batas dan peta hasil tata batas yang 

kemudian Direktur Jenderal atas nama Menteri 

menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Batas 

Areal Pelepasan Kawasan HPK. 

Dalam hal pemegang Keputusan Pelepasan 

Kawasan HPK tidak dapat menyelesaikan tata 

batas kawasan HPK yang dimohon, maka 

Keputusan Pelepasan Kawasan HPK dinyatakan 

tidak berlaku, dan arealnya tetap menjadi 

kawasan hutan (Pasal 16 ayat (4). 

Berdasarkan ketentuan di atas, maka usaha 

perkebunan kelapa sawit pada kawasan hutan 

hanya dapat dilakukan pada kawasan HPK yang 

telah mendapatkan persetujuan Menteri dan 

diputus melalui Keputusan Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal. Sedangkan untuk 

dapat melakukan kegiatan seperti penanaman 

pada kawasan HPK yang telah dilepaskan, 

pemegang Keputusan Pelepasan Kawasan HPK 

terlebih dahulu  harus menyelesaiakan tata batas 

kawasan HPK yang didasari dengan Keputusan 

Direktur Jenderal atas nama Menteri tentang 

Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan HPK.  

Dari penelusuran beberapa peraturan perundang-

undangan  yang  terkait dengan  penggunaan  dan 

pemanfaatan  kawasan  hutan,  tidak  ditemukan 

 adanya bentuk perizinan untuk kegiatan non 

kehutanan di dalam kawasan hutan kecuali 

untuk kegiatan pertambangan yang dilakukan 

dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 

Dengan demikian, maka keberadaan per-

kebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan 

adalah penggunaan kawasan hutan tanpa izin 

yang sah. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan tegas 

menyatakan bahwa setiap orang dilarang 

mengerjakan dan atau menggunakan dan atau 

menduduki kawasan hutan secara tidak sah. 

Bahkan UU Kehutanan memberikan ancaman 

bagi pelaku dengan pidana penjara paling lama 

10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

Selain Undang-Undang Kehutanan, Undang-

Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) 

juga melarang kegiatan usaha perkebunan di 

dalam kawasan hutan tanpa izin yang sah. Pasal 

17 ayat (2) huruf b UU P3H dengan tegas 

menyatakan bahwa setiap orang dilarang 

melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin 

Menteri di dalam kawasan hutan. Pelarangan 

tersebut meliputi larangan untuk membawa 

alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang 

lazim atau patut diduga akan digunakan untuk 

melakukan kegiatan perkebunan dan/atau 

meng-angkut hasil kebun di dalam kawasan 

hutan. UU P3H mengacam bagi Perusahaan yang 

melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin yang 

sah  dan/atau membawa alat-alat berat dan/ 

atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut 

diduga akan digunakan untuk melakukan 

kegiatan perkebunan dan/atau meng-angkut 

hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin 

dengan pidana penjara paling singkat 8 

(delapan) tahun  dan paling  lama 20 (dua puluh) 

tahun    serta    pidana    denda    paling     sedikit 



38  Mendorong Perbaikan Penegakan Hukum 
Di sektor Kehutanan dan Lahan 

Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) 

dan denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 

(lima puluh miliar rupiah). 

Dalam praktiknya, banyak ditemukan kasus 

keberadaan areal perkebunan kelapa sawit 

berada dalam kawasan hutan atau kasus tumpang 

tindih lahan izin perkebunan kelapa sawit dengan 

izin-izin penggunaan dan pemanfaatan kawasan 

hutan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

mencatat seluas 534.000 Ha HGU perkebunan 

kelapa sawit di Indonesia tumpang tindih dengan 

IUPHHK-HTI dan seluas 349 Ha tumpang tindih 

dengan IUPHHK-HA. 

Dari hasil analisis pengaturan/kebijakan sistem 

pengendalian perizinan perkebunan, terdapat 

beberapa kelemahan terkait dengan perizinan 

untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha 

perkebunan. UU Perkebunan memandatkan alo-

kasi ruang usaha budidaya perkebunan harus 

berdasarkan pada perencanaan perkebunan. 

Pemerintah daerah sebagai penerbit izin tidak 

memiliki  sistem  perencanaan perkebunan  yang 

sesuai dengan UU Perkebunan. Kemudian 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/ 

Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman 

Perizinan Usaha Perkebunan tidak mengatur 

mekanisme sanksi terhadap izin yang melanggar 

tata ruang. Akibatnya banyak izin usaha 

perkebunan diterbitkan tidak sesuai dengan 

peruntukan ruang. Selain itu, alur perizinan di 

sektor perkebunan terfragmentasi berdasarkan 

kewenangan berbagai lembaga negara. Peraturan 

Menteri Pertanian No : 98/Permentan/ OT.140/9/ 

2013 secara formal tidak mengatur mekanisme 

koordinasi antar pemerintah daerah dengan 

kementerian/ lembaga dalam proses penerbitan 

dan pengendalian izin usaha perkebunan.  

Akibatnya, pengendalian izin tidak efektif (kasus 

tumpang  tindih  lahan)   menimbulkan   ketidak - 

 pastian hukum (kasus izin usaha perkebunan 

tidak memiliki HGU karena berada dalam 

kawasan hutan masih tetap beroperasi). 

 

KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERKEBUNAN 

SAWIT DALAM KAWASAN HUTAN 

Beberapa instrumen kebijakan telah diterbitkan 

untuk penyelesaian permasalahan perkebunan 

sawit di dalam kawasan hutan seperti Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 

Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 

2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan 

dan Fungsi Kawasan Hutan, Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 

Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, 

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 

tentang Reforma Agraria, Peraturan Presiden 

Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian 

Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, dan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan  Nomor 84 Tahun 2015 tentang 

Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan. 

Namun meski demikian, dalam implementasinya 

kebijakan tersebut masih jauh dari harapan 

terhadap perbaikan tata kelola perkebunan 

sawit di Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sangat 

jelas melarang setiap orang atau kelompok 

melakukan aktivitas yang menyebabkan 

kerusakan hutan. Perbuatan perusakan hutan 

sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan 

pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan 

hutan secara tidak sah yang dilakukan secara 

terorganisir. Apabila melanggar ketentuan 

tersebut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 

mengenai sanksi  pidana  sampai  dengan  sanksi 

administratif seperti denda dan/atau 

pencabutan izin (Pasal 18 (1) UU No. 18 /2013). 
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Penegakan hukum melalui Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2013 belum dapat berjalan 

optimal, terutama terhadap perusahaan. Untuk 

kasus-kasus penggunaan lahan di dalam kawasan 

hutan, sejauh ini pendekatan litigasi dipandang 

tidak cukup efektif.  

Untuk menyelesaikan penggunaan lahan di dalam 

kawasan hutan, beberapa kebijakan bernuansa 

afirmatif, seperti Pepres No. 86 Tahun 2018 

tentang Reforma Agraria dan Peraturan  Menteri  

Lingkungan  Hidup   dan  Kehutanan No. 83 

Tahun2016 tentang Perhutanan Sosial. Keduanya 

 adalah instrumen non litigasi yang diperuntukan 

bagi penyelesaian penggunaan lahan di dalam 

kawasan hutan, terutama lahan-lahan yang 

menjadi penopang mata pencaharian atau 

sumber penghidupan masyarakat.  

Kedua instrumen itu kemudian ditetapkan 

menjadi opsi-opsi yang penting dalam upaya 

penyelesaian penggunaan lahan di dalam 

kawasan hutan, sebagaimana yang terdapat 

dalam Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang 

Penyelesaian Penggunaan Lahan di Dalam 

Kawasan Hutan. 

 
 

 

PENYELESAIAN PENGUASAAN LAHAN PERKEBUNAN SAWIT PERUSAHAAN DI DALAM 

KAWASAN HUTAN MELALUI PENEGAKAN HUKUM 

 

Hasil temuan menunjukan bahwa banyak perkebunan sawit perusahaan yang berada kawasan hutan. Ada 

yang memiliki izin (seperti IUP dan HGU), namun ada juga tidak memiliki izin. Dan harus diakui banyak 

praktek ilegal yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk menyelesaikan hal tersebut, salah satunya melalui 

penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar. Pelaksanaannya dapat menggunakan Undang-

Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.  

Di dalam ketentuannya, pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif 

(paksaan pemerintah, uang paksa, dan/atau pencabutan izin). Untuk memperkuat pelaksanaan penegakan 

hukum, perlu diatur ketentuan sebagai berikut : 

1. Mengatur mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan terhadap perusahaan perkebunan sawit;  

2. Mengatur mekanisme pengelolaan perkebunan sawit yang sudah disita berdasarkan keputusan 

pengadilan;  

3. Mengatur mekanisme redistribusi lahan kepada masyarakat atau lembaga desa sebagai Tanah Objek 

Reforma Agraria;  

4. Mengatur mekanisme denda paksaan yang dikembalikan untuk fungsi pemulihan kawasan hutan.  
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BAB VIII 

MENAGIH JANJI PEMBAGIAN LAHAN PLASMA 

 

A. JANJI PEMBAGIAN LAHAN PLASMA 

Pada tahun 2005, PT. Sari Persada Raya (SPR) 

mendapatkan izin lokasi dari Bupati Musi 

Banyuasin berdasarkan Keputusan Nomor 2507 

Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk 

Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa 

Sawit Seluas ± 3.800 Ha Dengan Pola Inti Plasma 

Yang Terletak Di Desa Telang Kecamatan Bayung 

Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi 

Sumatera Selatan Atas Nama PT. Sari Persada 

Raya. Kemudian Izin Lokasi tersebut diperpanjang 

dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 

739 Tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 dan terakhir 

direvisi melalui Keputusan Bupati Musi Banyuasin 

Nomor 1267 Tahun 2012 tanggal 22 November 

2012 sehingga luas Izin Lokasi PT. Sari Persada 

Raya menjadi 1.500 Ha yang terletak di Desa 

Telang, Desa Sindang Marga, Desa Kali Berau, dan 

Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir 

Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera 

Selatan. 

Dengan berdasarkan izin lokasi tersebut, untuk 

mendapatkan tanah yang akan digunakan untuk 

usaha perkebunan  kelapa  sawit, PT. SPR  

melakukan  pembebasan lahan/tanah masyarakat 

Desa Telang dengan dasar kesepakatan para 

pihak. Dalam pembebasan lahan tersebut, pihak 

PT. SPR juga menjanjikan akan melakukan 

pembagian lahan plasma kepada masyarakat 

Desa Telang sebesar 30% dari areal yang sudah di 

ditanami. 

Setelah   mendapatkan  Izin   Usaha   Perkebunan  

(IUP)   dari   Bupati   Musi  Banyuasin,  perusahaan 

 melakukan penanaman pada areal izinnya. Namun 

janji pembagian lahan plasma kepada masyarakat 

Desa  

TUNTUTAN MASYARAKAT 

Pada tahun 2011, masyarakat Desa Telang 

menuntut pembagian lahan plasma oleh PT. SPR 

sesuai dengan luasan izin usaha perkebunan dan 

janji PT. SPR kepada masyarakat sebelumnya. 

Setelah melalui beberapa tahapan perjuangan 

masyarakat, akhirnya PT. SPR bersedia areal yang 

sudah ditanami perusahaan sebanyak 30% untuk 

dibagikan menjadi lahan plasma kepada 

masyarakat Desa Telang tidak di realisasikan oleh 

PT. SPR. 

KESEPAKATAN PEMBAGIAN LAHAN PLASMA 

Dalam rapat tanggal 17 Juni 2011 bertempat di 

Kantor Camat Bayung Lencir Kabupaten Musi 

Banyuasin yang dihadiri pihak Pemerintahan 

Kecamatan Bayung Lencir, Kepala Desa Telang 

perwakilan PT. SPR, dan perwakilan masyarakat 

Desa Telang, telah tercapai kesepakatan yaitu : 

1. Untuk plasma akan diberikan terhadap lahan 

masyarakat yang dikonvensasi oleh PT. SPR 

sebesar Rp.1.000.000,-/Hektar; 

2. Masyarakat segera membentuk koperasi yang 

disetujui oleh Camat dan Bupati; 

3. Perusahaan dan masyarakat akan segera 

membuat MoU atau kesepakatan bersama 

tentang plasma; 
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4. Akan dilakukan inventarisasi terhadap lahan 

yang dikonvensasi sebesar Rp.1.000.000,-

/Hektar; 

5. Lokasi plasma ditentukan setelah selesai 

inventarisasi dan masyarakat membantu 

kelancaran pembangunan inti dan plasma , 

termasuk areal yang diklaim pihak lain. 

Oleh karena pada saat tercapai kesepakatan 

untuk pembagian lahan plasma kondisi tidak 

memungkinkan untuk dilakukan pengukuran 

terhadap luasan areal yang sebenarnya, maka 

disepakati untuk dilakukan pengukuran seluruh 

areal perkebunan PT. SPR dikemudian hari. 

 Pihak PT. SPR berjanji untuk memberikan hak 

masyarakat Desa Telang apabila luasan yang 

didapat melebihi jumlah luasan yang telah 

dibagikan. Namun faktanya, pihak PT. SPR tidak 

merealisasikan kesepakatan untuk melakukan 

pengukuran ulang areal perkebunannya. Untuk itu 

pada tanggal 27 Maret   2013,   perwakilan   

masyarakat    bersama dengan  Kepala  Desa 

Telang dan pihak Kecamatan Bayung Lencir 

mengajukan tuntutan kepada PT. SPR untuk 

melakukan pengukuran ulang areal perkebunan 

yang sudah ditanami perusahaan. Namun 

tuntutan tersebut tidak di indahkan oleh pihak PT. 

SPR. 

 

B. UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK 

Masyarakat Desa Telang yang menjadi peserta 

plasma melalui perwakilannya bersama dengan 

LBH Palembang telah meminta kepada instansi 

terkait seperti Dinas Perkebunan Provinsi 

Sumatera Selatan, Dinas Perkebunan Kabupaten 

Musi Banyuasin, dan Satgas Percepatan 

Penyelesaian Konflik Agraria (P2KA) Kabupaten 

Musi Banyuasin, untuk memfasilitasi upaya 

penyelesaian konflik antara masyarakat Desa 

Telang PT. SPR. Namun, upaya tersebut sia-sia 

karena pihak PT. SPR  tidak pernah menghadiri 

undangan pertemuan yang disampaikan oleh 

instansi tersebut. 

Atas upaya yang dilakukan tersebut, akhirnya 

pada tanggal 2 Juli 2019 dilakukan perundingan 

Rapat    yang diselenggarakan Dinas Perkebunan 

Kabupaten Musi Banyuasin. Pertemuan ini juga 

dihadiri oleh pihak BPN Kabupaten Musi 

Banyuasin. Dalam pertemuan ini pihak PT. SPR 

tidak dapat menjelaskan berapa luasan lahan 

perkebunan perusahaan yang sebenarnya,  

sehingga  luasan plasma masyarakat Desa Telang- 

 yang seharusnya dibagikan belum dapat dihitung. 

Untuk itu maka disepakati akan dilakukan 

pengukuran ulang terhadap areal yang telah 

dikelola oleh PT. SPR yang dalam hal ini akan 

dilakukan oleh BPN Kabupaten Musi Banyuasin 

dengan melibatkan masyarakat. Pengukuran 

tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada 

bulan Juli 2019 dan masyarakat meminta agar 

pengukuran dilakukan pada seluruh areal 

perkebunan PT. SPR termasuk areal yang berada 

pada kawasan hutan. 

 

Suasana pertemuan antara perwakilan peserta 

plasma Masyarakat Desa Telang dan PT. SPR yang 

difasilitasi oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten  

Musi Banyuasin 
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BAB IX 

MONITORING KASUS  

PENGRUSAKAN LINGKUNGAN   
 

A. PELANGGARAN LINGKUNGAN 

Pada tanggal 26 September 2018 Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin 

bersama dengan pihak PT. Sari Persada Raya 

(SPR), perwakilan masyarakat Desa Telang dan 

Desa Simpang Bayat dan LBH Palembang, telah 

melakukan verifikasi bersama pada areal Izin 

Usaha Perkebunan PT. SPR di wilayah Kecamatan 

Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, 

Provinsi Sumatera Selatan. Verifikasi lapangan 

tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan 

yang disampaikan masyarakat bersama dengan 

LBH Palembang atas temuan dugaan pelanggaran 

lingkungan yang dilakukan oleh PT. SPR berupa 

melakukan penanaman dan pemanenan kelapa 

sawit pada areal sempadan sungai/DAS.  

Dari verifikasi lapangan yang dilaksanakan, 

ditemukan pela nggaran lingkungan yang dilaku-

kan PT. SPR, yaitu : 

1. Dalam pelaksanakaan kegiatan usaha 

perkebunan, PT. SPR telah melakukan 

penanaman dan pemanenan kelapa sawit 

pada areal sempadan Sungai Berau yang 

berlokasi  pada Divisi I Blok A10 dan A12 

serta Divisi II Blok B33 areal perkebunan 

kelapa sawit PT. SPR; 

2. PT. SPR tidak melakukan pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

(Limbah B3) dan tidak menyampaikan 

laporan kegiatan pengelolaan Limbah B3 

kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Dinas     

  

 

 

 

 

 

Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Musi 

Banyuasin, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

(DLHP) Sumatera Selatan, dan Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);  

3. PT. SPR tidak melakukan pengujian swa-

pantau kualitas udara emisi pada udara 

genset; 

4. Pada areal perkebunan PT. SPR tidak 

terdapat menara pemantau api serta tidak 

lengkapnya penyediaan seluruh sarana dan 

prasarana yang digunakan untuk penang-

gulangan kebakaran hutan/ lahan. 

Atas temuan pelanggaran lingkungan dari  hasil 

verifikasi lapangan pada areal perkebunan PT. SPR 

sebagai-mana tersebut di atas, Dinas Lingkungan 

Hidup telah memberikan sanksi administratif 

kepada PT. SPR melalui Keputusan Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin 

Nomor 1646/II/DLH/2018 tentang Penerapan 

Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada PT. 

Sari Persada Raya. 
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B. SANKSI ADMINISTRATIF 

Melalui Keputusan Nomor 1646/II/DLH/2018, 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi 

Banyuasin memerintahkan kepada PT. SPR segera 

melaksanakan kewajiban atas sanksi administratif 

teguran tertulis, yaitu : 

1. Tidak melakukan kegiatan penanaman dan 

pemupukan tanaman kelapa sawit serta 

menanam tanaman/vegetasi alami sekitar 

pada area sempadan sungai; 

2. Tidak melakukan kegiatan penanaman dan 

pemupukan tanaman kelapa sawit serta me-

nanam tanaman/vegetasi alami sekitar pada 

area sempadan sungai; 

3. Melakukan pengelolaan Limbah Bahan Ber-

bahaya dan Beracun (Limbah B3) yang 

dihasilkan berupa : 

a. Memiliki tempat penyimpanan 

sementara Limbah B3 sesuai dengan 

persyaratan tekhnis; 

b. Memiliki izin tempat penyimpanan 

sementara Limbah B3 (Izin TPS Limbah 

B3);  

c. Mengidentifikasi Limbah B3 yang dihasil-

kan dan memasukannya ke dalam Neraca 

Limbah B3; 

d. Memiliki kontrak kerjasama penyerahan 

Limbah B3 dengan pihak ketiga yang 

memiliki izin pengelolaan Limbah B3; 

e. Membuat dan menyampaikan laporan 

Neraca Limbah B3 ke instansi terkait. 

4. Tidak melakukan kegiatan penanaman dan 

pemupukan tanaman kelapa sawit serta 

mena-nam tanaman/vegetasi alami sekitar 

pada area sempadan sungai; 

 5. Melakukan pengujian swapantau kualitas 

emisi udara pada genset; 

6. Membangun menara pemantau api pada 

areal perkebunan kelapa sawit; 

7. Melengkapi sarana dan prasarana penang-

gulangan kebakaran hutan/lahan pada areal 

perkebunan. 

Untuk jangka waktu pelaksanaan pemenuhan 

kewajiban Sanksi Administratif Teguran Tertulis 

oleh PT. Sari Persada Raya sebagaimana dimaksud  

paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 

28 Desember 2018 dan PT. Sari Persada Raya 

diwajibkan untuk menyampaikan laporan hasil 

pelaksanaan kewajiban-kewajiban sebagaimana 

tersebut di atas kepada Bupati Musi Banyuasin 

melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi 

Banyuasin.  

Apabila dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan, ternyata PT. SPR tidak melaksanakan 

kewajiban sebagaimana yang diperintahkan,  

maka akan dikenakan sanksi hukum yang lebih 

berat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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C. MONITORING PEMENUHAN KEWAJIBAN   

SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS. 

Dalam rangka melakukan monitoring terhadap 

pelaksanaan kewajiban oleh PT. SPR atas sanksi 

administratif teguran tertulis sebagaimana 

tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin 

Nomor 1646/II/DLH/2018 Tanggal 28 Desember 

2018 tentang Pemberian Sanksi Administratif 

berupa Teguran Tertulis Kepada PT. Sari Persada 

Raya, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 

Kabupaten Musi Banyuasin yang dalam hal ini 

diwakili oleh :  

1. Abdul Wasil, S.Sos, ST (Kabid. Pengawasan 

Pengendalian Kehutanan dan Konservasi); 

2. Asri Eksi Jaya, S.Sos (Kasi. Pengendalian 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan); 

3. Arlin Lukisa Putra, ST (Kasi. Pengendalian 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan); 

4. Nova Risanti, ST (Staf Seksi Kehutanan dan 

Konservasi Lingkungan Hidup); 

Berdasarkan Surat Tugas No. 698/ST/DLH/2019 

Tanggal 17 September 2019 untuk mengadakan 

Rapat dengan tujuan untuk mendengarkan 

penjelasan dari pihak PT. SPR mengenai 

kewajiban dalam pemenuhan sanksi administratif 

teguran tertulis dari Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Musi Banyuasin. Rapat tersebut 

diselenggarakan di Kantor Camat Bayung Lencir 

Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 19 

September 2019 yang dihadiri oleh pihak PT. SPR 

yang dalam hal ini diwakili oleh CR. Simbolon 

(Asisten GIS dan Survey), perwakilan masyarakat 

Desa Telang yang diwakili Mursal, masyarakat 

Desa Simpang Bayat yang diwakili Suhardi 

bersama dengan LBH Palembang yang diwakili 

oleh Tamsil. 

 Adapun hasil rapat yang diselenggarakan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. PT. SPR tetap berkomitmen untuk tidak 

melakukan kegiatan pemanenan dan pemu-

pukan tanaman kelapa sawit serta melakukan 

penanaman di area sempadan sungai; 

2. PT. SPR belum menanam tanaman/vegetasi 

alami lokal pada area sempadan sungai; 

3. PT. SPR belum melakukan pengelolaan limbah 

B3; 

4. Menurut keterangan Pak Simbolon selaku 

asisten GIS dan Survey,  saat ini PT. SPR belum 

melakukan pengujian swapantau kualitas 

emisi udara pada genset; 

5. PT. SPR telah membangun menara pemantau 

api pada areal perkebunan kelapa sawit 

sebanyak 2 (dua) unit, yakni di Divisi I Blok A7 

dan Divisi II Blok B38; 

6. PT. SPR telah melengkapi sarana dan 

prasarana penanggulangan kebakaran hutan/ 

lahan meliputi 3 (tiga) unit mesin Robin, 

selang Nozzie, sarung tangan api, kacamata, 

masker, senter kepala/helm, sepatu boot, 

dan drum/tempat langsir air.; 

7. PT. SPR segera memenuhi kewajiban pada 

point-point yang tertuang dalam sanksi 

administratif teguran tertulis sampai bulan 

Desember 2019; 

8. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi 

Banyuasin akan terus melakukan peman-

tauan/monitoring terhadap pelaksanaan 

kewajiban atas sanksi administratif teguran 

tertulis oleh PT. SPR. 
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BAB X 

CATATAN DARI LAPANGAN 
 

A. CATATAN DARI KEGIATAN  ADVOKASI YANG DILAKSANAKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serangkaian kegiatan dalam Program tahun 2019 

khususnya dalam upaya mendorong perbaikan 

penegakan hukum di sektor kehutanan dan lahan, 

dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang 

disusun sebelumnya dan perencanaan tersebut 

dijadikan sebagai acuan untuk langkah-langkah 

advokasi yang dilakukan. Dalam pelaksanaannya, 

ada beberapa kegiatan di luar perencanaan 

sebelumnya namun tetap berkaitan dengan 

kegiatan advokasi yang dilakukan.  

Berdasarkan hasil yang didapat dari kegiatan 

advokasi yang telah dilaksanakan, kegiatan 

investigasi, penyampaian laporan , koordinasi 

dengan pemerintah atau instansi terkait, joint 

monitoring, sangat penting dilakukan dalam 

mendorong penegakan hukum disektor kehutanan 

dan lahan maupun disektor lainnya. Dalam konteks  

 perbaikan tata kelola hutan dan lahan, tentunya 

kegiatan untuk mendorong penegakan hukum ini 

tidak bisa dilepaskan dari kegiatan-kegiatan untuk 

upaya penyelesaian konflik lahan antara 

masyarakat dengan perusahaan, pemberdayaan 

masyarakat termasuk perempuan untuk men-

dapatkan ruang kelolah. Karena hal tersebut 

masih menjadi persoalan dalam praktek kebijakan 

tata kelola hutan dan lahan dilapangan.   

Meskipun sudah banyak peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan penegakan 

hukum, upaya penyelesaian konflik agraria, akses 

pengelolaan hutan dan lahan bagi masyarakat 

yang diberlaku-kan, namun peraturan perundang-

undangan tersebut tidak akan berjalan efektif 

tanpa kehadiran  pemerintah tidak bertindak aktif. 

Dari kegiatan advokasi yang dilaksanakan, masih 

banyak ditemukan pelanggaran atau persoalan 

dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan 

hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Musi 

Banyuasin Provinsi Ssumatera Selatan seperti 

tumpang tindih areal perkebunan HTI dengan 

perkebunan sawit, penggunaan kawasan hutan 

untuk perkebunan sawit,  pengrusakan ling-

kungan, konflik-lahan dengan masyarakat sekitar, 

tanggung jawab atau kewajiban perusahaan 

pemegang izin terhadap desa sekitar tidak 

dipenuhi,  dan lain-lain. Selain itu, negara dalam 

hal ini pemerintah terkait, pasif dalam melihat 

atau bertindak bahkan terkesan melakukan 

pembiaran terhadap pelanggaran maupun 

persoalan tersebut. 
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Serangkaian kegiatan mendorong perbaikan penegakan hukum sektor hutan dan lahan yang telah 

dilaksanakan LBH Palembang tahun 2019 

 

Tanggal Kegiatan Hasil 

28-29 Januari 
2019 

Joint Monitoring  bersama dengan KPHP 
Meranti Sumsel (Verifikasi Lapangan  pada  
areal   konservasi PT. Bumi Persada Permai 
(BPP) Distrik Selaro Kabupaten Musi Banyuasin. 

Di dadapat fakta lapangan PT. BPP tidak 
lagi menanaman dan pemanenan di 
kawasan  lindung pada wilayah konservasi 
areal izin PT. BPP  dan areal tersebut 
baerfingsi sebagaimana mustinya 

29-31 Maret 
2019 

Investigasi Kasus dugaan Pelanggaran Perizinan 
penggunaan kawasan hutan oleh  PT. Tunas 
Hutan Pratama (THP). 

Didapat data lapangan yang memperkuat 
temuan pelanggaran PT. THP 

10 April 2019 
Pendampingan masyarakat Eks Marga Bayat 
dalam upaya penyelesaian konflik lahan 
dengan  PT. Bumi Persada Permai. 

Adanya solusi penyelesaian konflik yang 
difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten 
Musi Banyuasin 

2-4 Mei 2019 
Investigasi Kasus Pelanggaran Perizinan 
penggunaan kawasan hutan oleh                                                
PT. Tiesico Cahaya Pertiwi. 

Didapat data lapangan yang memperkuat 
temuan pelanggaran PT. Tiesico Cahaya 
Pertiwi 

16 Mei 2019 

Rapat koordinasi dengan Pemkab MUBA untuk 
membahas dan pembuatan Berita Acara  
Pemeriksaan Lapangan (Joint Monitoring) pada 
areal konservasi PT. BPP. 

Adanya Berita Acara hasil pemeriksaan 
papangan  pada areal konservasi PT. BPP. 

17-19 Mei 2019 

Verifikasi/Pemeriksaan lapangan areal izin PT. 
Sari Persada Raya (SPR) bersama dengan Balai 
Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan 
Wilayah Sumatera. 

Didapattnya data lapangan serta 
keterangan sanksi dari masyarakat  

14 & 17 Juni 
2019 

Penyampaian Laporan pelanggaran 
pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan  
oleh  PT. Tunas Hutan Pratama dan PT. Tiesico 
Cahaya Pertiwi. 

Temuan pelanggaran pemanfaatan hutan 
dari investigasi dapat disampaikan dan 
diterima oleh UPTD KPH Lalan Mangsang 
Mendis 

2 Juli 2019 
Rapat Koordinasi dengan Pemerintah 
Daerah/Dinas Perkebunan Kabupaten                                         
Musi Banyuasin. 

Disepakati untuk melakukan pengukuran 
ulang areal yang sudah ditanami PT. SPR 

8-10 Juli 2019 
Pemeriksaan lapangan dan pengukuran ulang 
areal izin PT. SPR bersama BPN Kabupaten 
Musi Banyuasin. 

Sebagian areal yang sudah ditanami PT. 
SPR telah dilakukan pengukuran oleh BPN. 

3 September 
2019 

Koordinasi dengan UPTD Kesatuan Pengelolaan 
Hutan (KPH) Lalan Mangsang Mendis Sumatera 
Selatan. 

Disepakati jadwal untuk dilakukan 
pemeriksaan lapangan bersama 

6-7 September 
2019 

Verifikasi lapangan areal PT. Tunas Hutan 
Pratama bersama dengan UPTD KPHP Lalan 
Mangsang Mendis. 

Didapatnya data dan fakta lapangan yang 
menjadi bahan evaluasi bersama yang 
hasilnya disampaikan ke KLHK. 

19 September 
2019 

Rapat bersama Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Musi Banyuasin untuk Pembahasan 
Pemenuhan Kewajiban oleh PT. SPR atas sanksi 
administratif teguran tertulis. 

Adanya penjelasan PT. SPR mengenai 
pelaksanaan kewajiban atas sanksi 
administratif dari Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Musi Banyuasin. 
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B.  CATATAN DARI INVESTIGASI KASUS  

Data lapangan hasil investigasi sangat penting 

karena dapat memperkuat dugaan pelanggaran 

pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan 

yang dalam hal ini dilakukan PT. THP maupun PT. 

Tiesico Cahaya Pertiwi yang ditemukan dari studi 

data/dokumen serta informasi yang didapat dari 

kegiatan sebelumnya. Data-data yang didapat 

dari lapangan tersebut menjadi bahan untuk 

analisis dan kajian hukum yang hasilnya menjadi 

materi   laporan   pelanggaran  pemanfaatan  dan 

penggunaan kawasan hutan  yang disampaikan 

kepada pejabat atau instansi yang berwenang.   

Selain untuk memperkuat dugaan pelanggaran, 

hasil investigasi lapangan dapat dijadikan tolak 

ukur apakah suatu peristiwa yang terjadi sesuai.  

 dengan fakta di lapangan atau dapat dijadikan 

bahan untuk menentukan langkah tindak lanjut 

dari temuan dugaan pelanggaran sebelumnya 

Investigasi erat kaitannya dengan kegiatan 

penanganan sebuah kasus. Seperti halnya yang 

dilakukan oleh LBH Palembang, dari hasil 

investigasi data dan lapangan dikembangkan 

menjadi materi laporan dan data dari investigasi 

menjadi bahan yang dapat memperkuat laporan 

tersebut sehingga dapat diterima.  

Dalam perkembangannya, hasil investigasi yang 

dilakukan telah dijadikan acuan bagi pejabat atau 

instansi terkait untuk melakukan verifikasi 

lapangan. 

 

C. CATATAN DAN PERKEMBANGAN PENYAMPAIAN LAPORAN KASUS 

Dengan kondisi pemerintah yang pasif dalam 

menjalankan fungsi kepengawasan maupun me-

lakukan  tindakan terhadap pelanggaran peman-

faatan dan penggunaan kawasan hutan dan 

lahan, maka penyampaian laporan oleh 

masyarakat sipil menjadi penting untuk dilakukan 

dalam upaya mendorong perbaikan penegakan 

hukum di sektor kehutanan dan lahan. 

 Selain harus dilengkapi dengan data dan bukti-

bukti yang kuat, laporan yang disampaikan 

diperlukan adanya pengawalan dan dorongan 

agar ditindaklanjuti, salah satu melalui koordinasi 

dengan pejabat atau instansi terkait.  

Kemudian dalam menindak-lanjuti laporan atau 

temuan pelanggaran, tidak terlihat ketegasan 

pemerintah untuk melakukan penegakan hukum 

terhadap    pelanggaran   tersebut.    Pemerintah 

selalu berupaya untuk mengambil posisi sebagai - 

 penengah bukan sebagai pihak eksekutor. Hal 

utama yang dilakukan adalah meminta klarifikasi 

dari para pihak (pelapor dan terlapor) meskipun 

sudah ditemukan pelanggaran. Dan penyelesaian 

dari temuan pelanggaran sering dilakukan dengan 

pemakluman dan hanya permintaan kepada 

pelaku untuk melakukan perbaikan. 

Berkaca dari pengalaman ini, maka temuan 

pelanggaran harus dijadikan isu bersama ditingkat 

masyarakat sipil atau masyarakat sekitar. Dan 

penyampaian laporan dilakukan secara bersama 

atau melibatkan masyarakat desa sekitar. 

Kemudian setelah laporan disampaikan, perlu 

dilakukan koordinasi dengan pejabat atau instansi 

terkait agar pelanggaran yang dilaporkan tersebut 

menjadi isu bersama dan proses penanganannya 

dapat dilakukan bersama-sama. Cara ini dapat 

mendorong pejabat atau instansi yang berwenang 

untuk melakukan tindakan tegas  
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D. CATATAN  DARI PENDAMPINGAN   

MASYARAKAT UNTUK PENYELESAIAN KONFLIK 

Salah satu dampak dari kebijakan tata kelola 

hutan dan lahan yang diberlakukan selama ini 

adalah terjadinya konflik lahan antara perusahaan 

pemegang izin dengan masyarakat sekitar. Dengan 

dimasukannya lahan kelola masyarakat kedalam 

kawasan hutan dan areal izin perusahaan, maka 

tindakan penggusuran seakan menjadi legal dan 

dibenarkan.  

Proses perjuangan  masyarakat yang panjang 

untuk mendapatkan kembali lahan yang dirampas 

perushaan, tidak terlepas dari upaya penanganan 

yang lambat dari pemerintah yang dalam hal ini 

menjadi tumpuan masyarakat untuk penyelesaian 

konflik. Persoalan kewenangan sering menjadi 

alasan pemerintah untuk tidak melakukan 

penanganan atas pengaduan masyarakat. 

Dari pendampingan terhadap masyarakat eks 

Marga Bayat, telah terlaksana perundingan untuk 

penyelesaian konflik yang difasilitasi Pemerintah 

Kabupaten Musi Banyuasin. Perundingan tersebut 

tidak  sepenuhnya  atas  inisiatif  dari   Pemerintah 

 Kabupaten Musi Banyuasin, akan tetapi juga atas 

dorongan  atau  rekomendasi  dari pemerintah 

pusat dan pemerintah provinsi Sumatera Selatan. 

Dalam hal ini, meskipun terlalu sederhana untuk 

disimpul-kan, namun dapat dikatakan penyam-

paian pengaduan ke berbagai instansi yang terkait 

atau instansi yang secara struktur pemerintahan 

lebih tinggi, dapat menjadi pendorong adanya 

upaya penyelesaian konflik lahan dari pemerintah 

daerah.  

Dari proses penyelesaian konflik lahan 

masyarakat dengan perusahaan, dapat  terlihat  

peran dan fungsi pemerintah tidak ubahnya 

seperti peran mediator yang hanya memposisikan 

diri sebagai penengah dan selalu berupaya untuk 

mengambil langkah kesepakatan para pihak 

dalam penyelesaian konflik. Yang dikedepankan 

untuk dasar kesepakatan adalah tawaran atau 

keinginan perusahaan, meskipun dalam 

perundingan tersebut ada pengakuan kesalahan 

dari pihak perusahaan. 

 

 

E. HASIL KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH 

PEMERINTAH 
KABUPATEN MUSI 

BANYUASIN 

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. 

2. Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin. 

3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi 
Banyuasin. 

Fasilitasi upaya 
penyelesaian konflik lahan 
dan adanya solusi 
penyelesaian konflik 
tersebut  

PEMERINTAH 
PROVINSI 

SUMATERA SELATAN 

3. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan; 
4. KPHP Meranti Sumatera Selatan; 
5. KPHP Lalan Mangsang Mendis Provinsi Sumatera 

Selatan. 

Verifikasi lapangan atau 
tindak lanjut dari laporan 
pelanggaran 

PEMERINTAH PUSAT 

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Unit III 
Palembang. 

Monitoring pelaksanaan 
kewajiban atas sanksi 
pelanggaran lingkungan 
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UKaid 

  

Buku Mendorong Perbaikan Penegakan Hukum Di Sektor Kehutanan dan Lahan ”Sebuah 

Pembelajaran Untuk Perbaikan Tata Kelola Hutan & Lahan” ini mencoba menggambarkan 

permasalahan atau pelanggaran dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di Provinsi 

Sumatera Selatan, terutama yang dilaksanakan korporasi seperti tidak melaksanakan kegiatan nyata di 

lapangan, penelantaran areal izin, pengrusakan lingkungan, penggunaan kawasan hutan untuk 

perkebunan sawit dan konflik lahan dengan masyarakat di sekitar. Buku ini menyajikan fakta-fakta dan 

sekaligus upaya-upaya yang dilakukan LBH Palembang khususnya dalam mendorong perbaikan 

penegakan hukum di sektor kehutanan dan lahan serta upaya penyelesaian konflik lahan antara 

masyarakat dengan perusahaan. 

Selain itu, buku yang berbasis hasil temuan lapangan ini tidak sekedar menarasikan kegiatan yang 

telah dilaksanakan dan capaian yang didapat, tapi juga mengenai skema advokasi yang dilakukan. 

Semoga ini dapat menjadi pembelajaran dalam upaya perbaikan tata kelola hutan dan lahan. 

 


