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Menakar Sawit

Riset Kawasan, Korupsi, dan Pendapatan Daerah di Sulawesi dan Kalimantan

Menelisik tentang penataan ruang dan kawasan, korupsi, serta pendapatan daerah dari sektor sawit di sejumlah kabupaten di Sulawesi Tengah
dan Kalimantan Utara, buku ini menjelaskan sejumlah masalah yang
mengiringi setiap laju ekspansi perkebunan sawit di Indonesia.
Betapapun fokusnya hanya pada dua provinsi itu, buku juga menjelaskan tentang konteks perkembangan perkebunan sawit mutakhir, sejak
tanaman yang didatangkan dari bagian barat laut Afrika ini tiba di Nusantara pada pertengahan abad ke-19. Ia berkembang seturut sejarah
kolonialisme, dan hingga kini—dalammasa gelombang modal dan
mekanisme pasar bebas—setidaknyatercatat luas kebun sawit di Indonesia sekira 13 juta hektar (2014)atau setara luas Pulau Jawa. Tersebar dalam skala industri di pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan
Papua, sektor ini menjadikan Indonesia sebagai produsen sekaligus
pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia.
Kendati melicinkan roda ekonomi dan memberi kesejahteraan bagi
sebagian masyarakat, industri minyak sawit mentah telah turut menyumbang degradasi lingkungan, deforestasi, perampasan lahan, dan
konflik-konflik sosial, termasuk pula membayar buruh upahan dengan
sangat murah.
Buku ini memberi rekomendasi, antara lain, agar setiap usaha pengembangan perkebunan sawit perlu memertimbangkan pemanfaatan kawasan, memerhatikan ruang hidup masyarakat setempat yang terpapar
ekspansi sawit, mendengarkan kaum perempaun dan masyarakat adat,
serta mendorong pengelolaan berkelanjutan di tengah konsumsi minyak sawit dunia yang terus-menerus meningkat dan makin rakus saja.
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INVESTASI perkebunan sawit skala besar mulai digalakkan pemerintah Indonesia
pada awal 1980-an. Dengan pendekatan pembangunan, infrastruktur kebijakan yang
disiapkan pemerintah telah mendorong sektor sawit berkembang pesat selama 20
tahun terakhir. Di antara komoditas perkebunan komersial, tanaman sawit bisa dibilang jadi primadona bagi kalangan pengusaha, sebagian masyarakat umum, dan perusahaan negara, seiring laju perluasan area perkebunan sawit yang terus bertambah
terutama sejak dekade 1990-an.
Potensi lahan yang luas, proses perizinan yang mudah, pajak rendah, tenaga kerja
murah, serta minimnya transparansi dan akuntabilitas adalah sejumlah faktor yang
membuat Indonesia jadi lokasi idaman sekaligus menggiurkan bagi industri perkebunan sawit.
Dari hasil pendokumentasian Sawit Watch pada 2014, luas perkebunan sawit di Indonesia telah mencapai 13.297.759 hektar dengan tingkat produksi minyak sawit
mentah (crude palm oil/CPO) pada 2013 sebesar 25,5 juta ton dan ekspor CPO lebih
dari 21 juta ton—menempatkan Indonesia sebagai negara produsen dan pengekspor
sawit terbesar dunia. Sampai tahun 2012, pemerintah telah mengeluarkan izin ekspansi bagi perusahaan perkebunan sawit seluas 28.994.400 hektar untuk mencapai
target produksi CPO sebesar 40 juta ton pada 2020. Saat ini luasan baru perkebunan
sawit terkonsentrasi di beberapa daerah seperti Sulawesi dan Papua, daerah gambut
seperti Kalimantan Tengah dan Merauke, serta beberapa pulau dan daerah pesisir di
Indonesia.
Akibat pembangunan industri kelapa sawit yang berlangsung gencar tersebut, berdasarkan dokumentasi Sawit Watch, setidaknya sejak 1998 sekira 500-800 ribu hektar hutan, lahan gambut, dan lahan kelola masyarakat dikonversi menjadi perkebunan
sawit. Lewat alasan pertumbuhan ekonomi dan demi membuka lapangan kerja serta
mengentaskan kemiskinan, bagaimanapun di sisi lain, industri perkebunan sawit
yang berjalan semata untuk kepentingan pasar global dan tanpa pengawasan yang
ketat oleh negara telah memunculkan pula dampak-dampak ikutan yang sepenuhnya
tak sedap.
Ekspansi perkebunan sawit dalam jumlah besar ini mendorong persoalan sosial, korupsi, degradasi lingkungan, serta penyebab perubahan iklim dan pemanasan global.
Bisnis sawit Indonesia pun dalam sorotan tajam dengan semua cap buruknya.
Melihat peta persoalan di atas, Sawit Watch meyakini salah satu akar persoalan dari
perluasan perkebunan sawit berhulu dari kebijakan dalam skala nasional maupun
lokal. Sebagian besar izin atau konsesi bagi pertumbuhan kebun sawit tidak diiringi
pertimbangan kelayakan dan daya dukung lingkungan, serta perencanaan penggunaan area lahan di tingkat nasional maupun provinsi. Pelbagai kebijakan pemeriniii
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tah memuluskan dan memudahkan peluang sebesar-besarnya lewat investasi telah
memberikan berlipat-lipat kemewahan bagi investor dan pengusaha perkebunan
skala besar. Kebijakan ini beragam rupa, di antaranya undang-undang penanaman
modal (2007), skema induk Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia atau biasa disingkat MP3EI (2011), undang-undang pengadaan
tanah (2012), undang-undang perkebunan (2014), serta sejumlah peraturan perundang-undangan sektoral lainnya.
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Ringkasan
Ketiga riset ini dikerjakan di provinsi Sulawesi Tengah dan Kalimantan Utara. Ketiganya mengupas tentang dampak perkebunan sawit terhadap luas tutupan hutan,
korupsi di sektor sawit, dan pendapatan asli daerah dari pengusahaan kebun sawit.
Di Sulawesi Tengah, kami berfokus pada tiga kabupaten: Buol, Banggai, dan Donggala. Di Kalimantan Utara, fokusnya kabupaten Bulungan untuk ketiga riset ini; daerah yang paling cepat perkembangannya dalam laju perkebunan sawit di provinsi itu.
Untuk riset kawasan, di Kabupaten Buol, kami mendapati bahwa, dari 174 ribu hektar perkebunan sawit yang tersebar di sejumlah kecamatan, ada sekitar 19.598 hektar
di dalam kawasan hutan, serta 21 ribu hektar di luar kawasan hutan. Potensi hilangnya hutan dari perizinan perkebunan sawit sekira 84 ribu hektar, terdiri 68,6 ribu
hektar pada kawasan non-hutan (APL) dan 12,8 ribu hektar pada kawasan hutan.
Di Bulungan, bila menilik kemampuan lahannya, ada sekira 359 ribu hektar yang
cocok untuk ditanami kebun sawit. Dari luasan itu, pemerintah kabupaten mengalokasikan perkebunan sawit seluas 208,820 hektar, dengan izin yang sudah diterbitkan
mencapai 263 ribu hektar. Analisis kami, luas area yang tumpang-tindih antara perizinan perkebunan sawit di kawasan berhutan sekitar 84 ribu hektar.
Untuk riset korupsi, sejumlah kasus umumnya seputar seputar masalah perizinan. Ia
sering jadi sarana transaksi antara pejabat dan pengusaha sawit. Meluasnya perkebunan sawit skala besar seringkali melekat dalam praktik-praktik yang menyalahi
prosedur dan melanggar regulasi. Di Banggai misalnya, ada hubungan patronase
yang kuat antara pengusaha sawit dan pejabat kabupaten hingga provinsi. Di Bulungan, dugaan kuat peran pejabat pemberi izin dan pengawas izin usaha perkebunan memudahkan sebuah perusahaan melakukan pemanfaatan hutan tanpa pernah
menanam kebun sawit. Kasus-kasus korupsi izin ini, yang meluaskan ekspansi kebun sawit skala besar, makin mendorong masyarakat setempat, termasuk masyarakat
hukum adat, terampas dari ruang hidup, yang seringkali memicu konflik sosial dan
kekerasan.
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bisa pula diperhatikan untuk sejumlah persoalan yang mengiring ekspansi perkebunan sawit di seluruh Indonesia, dari Sumatra hingga selatan Papua.
Dari sejumlah kawasan hutan dan tutupan hutan yang kian menyusun akibat penanaman kebun sawit, di antara hal lain, kami mendesak perlunya upaya-upaya tatakelola
kawasan yang akurat, taat regulasi, dan sejumlah departemen pemerintah mampu
membuat peta kawasan yang mampu membereskan masalah tumpang-tindih kawasan.
Kami juga mendorong audit perizinan di sektor sawit dan mendesak pihak-pihak
yang berwenang dalam proses pengawasan untuk bekerja lebih optimal menangani
penyimpangan, termasuk juga melakukan tindak pencegahan yang berindikasi korupsi.
Selain itu, kami mendesak pengusahaan kebun sawit memakai prinsip lestari dan
bermanfaat secara sosiol-ekonomi bagi masyarakat setempat. Ia tak cukup dipandang sebagai usaha penyerapan tenaga kerja semata, tapi turut pula bertanggungjawab dalam mereklamasi kerusakan lingkungan.
Di tengah merebaknya konflik-konflik agraria antara masyarakat dan perkebunan
skala besar, perlu ada pertimbangan kritis agar sengketa tenurial dibereskan lebih
dulu manakala ada pembukaan dan perluasan perkebunan sawit.

Untuk riset pendapatan daerah, kami menyimpulkan bahwa kedua kabupaten, Donggala dan Bulungan, betapapun makin gencar memberi lisensi dan konsesi untuk perusahaan perkebunan sawit, justru yang didapat dari sana sebagai pemasukan daerah
ternyata kecil saja, dan lebih banyak berasal dari dana bagi hasil dari pajak tanah
dan bangunan perkebunan. Ia tidak sebanding dengan penyediaan lahan untuk untuk
mengakomodasi perkebunan sawit, yang berdampak makin berkurangnya tutupan
hutan dan wilayah pertanian.
Kami memandang, dari ketiga risey ini, betapapun berfokus pada kedua provinsi,
vi
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Bagian Satu
SAWIT: Buah Tandan (tak Selalu) Segar

INDONESIA memproduksi sekira 27,1 juta ton minyak sawit mentah/ crude palm
oil (CPO) setiap tahun (Sawit Watch, 2014). Sekitar 20 persennya dipakai untuk
kebutuhan domestik, sementara bagian terbesarnya diekspor ke Cina, India, dan
Uni Eropa—tiga besar pasar minyak sawit dunia dunia. Sebagai gambaran, laju
pertumbuhan rata-rata volume ekspor CPO selama 2003-2014 sebesar 12,94% per
tahun dengan peningkatan nilai ekspor rata-rata 25,76% per tahun. Ekspor komoditas
sawit pada 2013 mencapai 20,58 juta ton CPO dan lainnya senilai 15,84 miliar
dolar AS. Sampai September 2014 misalnya, ekspor itu mencapai 15,96 juta ton
senilai 12,75 juta dolar AS.1 Ini menjadikan Indonesia sebagai produsen sekaligus
pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia.
Perkembangan dramatis itu dicapai berbasis perusahaan skala besar yang menguasai
dari hulu ke hilir pada sektor ini. Ironisnya, model pengusahaan itu tak beda jauh
dari era kolonial Belanda, dan hanya sedikit mengalami perubahan lewat pelbagai
program “pelibatan masyarakat” melalui transmigrasi misalnya (dikenalkan
pada 1970-an), dan sejumlah proyek apa yang disebut “Perkebunan Inti Rakyat”
(dikenalkan pada 1986). Program macam ini mengatur perusahaan besar sebagai
inti produksi dan masyarakat sekitar (mayoritas transmigran) yang mengelola
“perkebunan rakyat” dibina sebagai “plasma” dalam satu sistem kemitraan.

1

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanin, “Pertumbuhan Areal Kelapa Sawit
Meningkat,” 25 November 2014, http://ditjenbun.pertanian.go.id/berita-362-pertumbuhanareal-kelapa-sawit-meningkat.html (diakses 20 April 2015).
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Setidaknya sejak 2008, tren pengusahaan sawit melonjak dikuasai perusahaan
besar, malahan dengan dukungan dari lembaga-lembaga keuangan nasional dan
internasional. Sebagai deskripsi, luas rata-rata perkebunan sekira 400.000 hektar/
tahun, bahkan pada tahun itu mencapai 800.000 hektar (Sawit Watch, 2009). Hingga
2012, pemerintah telah mengeluarkan izin ekspansi perkebunan sawit seluas ±29
juta hektar demi mencapai target produksi 40 juta ton CPO pada 2020. Saat ini
Indonesia memiliki luas kebun sawit sekitar 13 juta hektar, atau setara dengan luas
Pulu Jawa (Sawit Watch, 2014). Tren perluasan perkebunan sawit sekarang bergerak
ke wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Laju perluasan itu, di antara yang lain tapi yang utama, lewat jalan mengalihfungsikan
kawasan hutan, kebun-kebun rakyat, dan lahan pertanian. Ini dipicu setidaknya
oleh dua hal:pertama, desain kebijakan pemerintah Indonesia yang melapangkan
infrastruktur bagi sektor perkebunan skala raksasa dengan kemudahan memperoleh
perizinan dan upah buruh murah, misalnya; dan kedua, permintaan tinggi atas minyak
nabati terutama minyak sawit di dunia. Dalam taksiran tahun 2050 mendatang,
tingkat konsumsi minyak sawit dunia mencapai 90–250 juta ton, dan itu tergantung
apakah manusia menemukan sumber minyak nabati yang lebih murah atau tidak
(Sawit Watch dan Tempo Insitute, 2012).
Dalam sejarahnya, perkebunan termasuk sawit di Indonesia berkembang seturut
sejarah kolonialisme, kapitalisme, dan modernisasi (Kartodirdjo & Suryo, 1991).
Kelapa Sawit semula didatangkan VOC, maskapai dagang Hindia Belanda, pada
1869 dari Mauritania, sebuah negara di bagian barat laut Afrika. Empat bibit sawit
itu, setiba di Jawa, segera ditanam di Kebun Raya Bogor. Bersama tanaman luar
lain seperti kopi, tembakau, dan tebu—untuk menyebut di antaranya, komoditas itu
dibudidayakan untuk memasok pasar global dengan cara tanam paksa (dimulai sejak
1830) dan makin memantapkan perkembangan yang semarak, tentu saja diiringi
eksploitasi, setelah disahkan Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) pada 1870.
Ini menandai kebijakan pintu terbuka yang memuluskan era dimulainya perkebunan
di Hindia Belanda.2
Berturut-turut, sepanjang pantai timur Sumatra hingga pengusahaan sawit
secara komersial (di Sungai Liput, Aceh, dan Pulau Radja, Asahan pada 1911)

Menakar Sawit: Riset Kawasan, Korupsi, dan Pendapatan Daerah

telah mengalirkan keuntungan kepada pemerintah kolonial Belanda.3 Sebagai
gambaran, pada 1925 hanya tercatat 10 perkebunan sawit, tapi pada 1940 sudah
mencapai 64 perkebunan. Pendudukan pemerintahan militer Jepang (1942-145)
telah menurunkan produksi tanaman komoditas pasar dunia dari bekas wilayah
Hindia Belanda. Perkebunan skala raksasa itu diganti ke tanaman pangan untuk
kebutuhan perang. Ini bertahan hingga pemerintahan Republik Indonesia, bahkan
ketika Sukarno melakukan nasionalisasi aset besar-besaran pada 1957 terhadap
perusahaan-perusahaan asing. Sukarno diganti oleh Soeharto lewat apa yang disebut
pengamat sebagai “kudeta merangkak”4, tetapi kendati pemerintahan militeristik ini
membuka pintu pada investasi asing, sektor pengusahaan perkebunan sawit belum
dirintis benar hingga akhir 1970-an.
Era pengembangan lahan kelapa sawit baru dilirik pada 1980, lewat sebuah proyek
yang didanai utang Bank Dunia, yang dikenal sebagai perkebunan intiplasma. Ini
dimodifikasi lagi dengan proyek transmigrasi enam tahun kemudian, yang meluaskan
lahan sawit dan melibatkan pihak swasta sebagai pengelola perkebunan inti. Lewat
cara ini pula yang kelak mendatangkan implikasi serius bagi masalah-masalah yang
mengitari perkebunan sawit—komplikasi yang berdimensi luas dari tumpang-tindih
hukum dan izin atas kepemilikan lahan, dari kerusakan lingkungan hingga makin
tersisihnya masyarakat hukum adat atas tanahnya. Dalam banyak hal, ekspansi lahan
sawititu berujung pada konflik dan kekerasan.
Hingga menjelang krisis keuangan Asia pada 1997, luas keseluruhan kebun sawit
mencapai 2,5 juta hektar. Sebagian besar para pemainnya adalah pihak swasta, untuk
menyebut di antaranya Astra Agro Lestari, Asian Agri,SMART, Bakrie Sumatera
Plantation, London Sumatra Indonesia(Lonsum), dan Indo Agri. Pada tahun itu
pula—tahun bergejolak yang mengubah seluruh order dan mengantarkan kejatuhan
pemerintahan Soeharto setahun kemudian, sektor kebun sawit mulai dilirik oleh
investor Malaysia. Seterusnya perkebunan asing mulai merambah kebun-kebun
sawit di Indonesia; mereka termasuk CDC (Inggris), Wilmar dan Cargill(Amerika
Serikat) serta sejumlah perusahaan Belgia.
Para pelaku swasta dalam negeri, yang sekian lama mendapatkan kredensial berkat
kedekatan dengan lingkaran keluarga Cendana, pasca-Orde Baru melakukan
3

2

Bagian ini dan seterusnya, bila menyangkut narasi sejarah sawit di Indonesia, dinukil dari
buku Raja Limbung: Seabad Perjalanan Sawit di Indonesia(2012), Mardiyah Chamim, et.al.
(Jakarta: Sawit Watch dan Tempo Institute).
2

Tentang sejarah masuknya investasi swasta di perkebunan Sumatra, lihat Bab II dalam
Ann Laura Stoler (1985), Capitalsm and Confrontation in Sumatra’s Plantation Belt, 18701979(New Haven & London: Yale University Press).
4

John Roosa (2008), Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto
(Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia & Hasta Mitra).
3
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jurus akrobatik guna terus bertahan demi menutupi kredit macet kepada negara,
salah satunya dengan menyerahkan aset kebun sawit yang dulunya menjadi pundi
keuntungan mereka. Inipula perihal yang menjelaskan tumbuhnya kelas kapitalis
domestik pada masa pemerintahan Orde Baru berkat pertautan patronasenya yang
kuat dengan negara, yang melahirkan keluarga-keluarga politik birokraktis dan
konglomerat raksasa, sebagaimana dalam studi Richard Robison (1986). Dan hal ini
terus mekar sampai kini; mereka tak hanya diuntungkan dari kebijakan pemerintah,
tapi juga menguasai partai politik dan media, bahkan jalur politik dipakai guna
memudahkan akses bisnis mereka.
Dalam derajat yang meluas, ketika pemerintah Indonesia mengubah wewenang
yang besar kepada otoritas daerah, para pelaku swasta di sektor sawit sedikit-banyak
diuntungkan oleh situasi-situasi struktural lewat pola pendekatan pembangunan
lama demi menggenjot pendapatan asli daerah.
Sejumlah Dampak Perkebunan Sawit Skala Besar
Betapapun telah menggerakkan roda ekonomi di pelbagai daerah, ekspansi sawit
yang meluas juga memantik penderitaan dan konflik di sejumlah daerah. Secara
umum, di sebagian besar tempat produksi sawit berada, dampak buruk itu terangkum
berikut5:
Sosial
Sejumlah konflik antara masyarakat hukum adat dan perusahaan perkebunan kelapa
sawit muncul seiring saling klaim antara keduanya. Perkebunan besar memakai
izin konsesi berupa hak guna usaha (HGU), sementara masyarakat setempat
menggunakan hak kepemilikan ulayat dan lainnya. Saling klaim kepemilikan ini
juga terjadi antarperusahaan perkebunan. Sertifikat HGU, turunan dari hukum
kolonial, adalah salah satu sumber konflik utama di sektor agraria dan tak hanya
perkebunan sawit.
HGU muncul dari apa yang disebut hak erfpacht, yang berubah menjadi ‘hak
guna usaha’ setelah Undang-Undang Pokok Agraria disahkan pada 1960, memberi
jaminan hukum untuk penguasaan tanah skala luas pada pihak asing (swasta)6.
Program-program redistribusi tanah (1962-1965) di bawah UUPA manargetkan
5

Bahan berikut dinukil dari buku Undang-undang Perkebunan: Wajah Baru Agrarische
Wet Dasar dan Alasan Pembatalan Pasal-pasal Kriminalisasi oleh Mahkamah Konstitusi
,(2012); Muttaqien A., Surambo A., & Wagiman, W.(Jakarta: Elsam, Sawit Watch, &Pil-Net).
6

Usep Setiawan dan Idham Arsyad, “HGU Perkebunan, Masihkah Relevan?” http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6754&coid=4&caid=33&gid=2 (diakses 20 April 2015).
4
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tanah-tanah di sektor pertanian rakyat, dan gagal menargetkan tanah-tanah negara
yang dikuasai perkebunan-perkebunan skala besar7, termasuk dengan mengonversi
hak erfpacht menjadi HGU.
Tanah HGU berasal dari ‘tanah negara’, istilah yang mengandung konsep
teritorialisasi kontrol negara atas sumberdaya alam dalam satu kawasan, yang
penguasaan, peruntukan, dan pemanfaatannyabagi usaha perkebunan besar bisa
berlaku hingga 95 tahun8. Parahnya, oleh perusahaan, izin itu diperjualbelikan ke
perusahaan-perusahaan kebun besar lain, sehingga masyarakat sekitar sendiri sudah
tidak mengenali pemakai tanah mereka.
Dari politik pemberian konsesi itulah, segera setelah pemerintahan Orde Baru
jatuh, ramai-ramai masyarakat di sekitar perkebunan besar melakukan aksi-aksi
reclaiming dan pendudukan. Peristiwa ini menyeluruh di pulau-pulau di Indonesia.
Sebagai gambaran, dua tahun pascareformasi misalnya, aksi reclaiming masyarakat
atas perkebunan milik negara seluas 118.830 hektar dan 48.051 hektar perkebunan
swasta.Tiga tahun pascareformasi terdapat 344 kasus sengketa agraria.
Dalam catatan Sawit Watch (2010),terdapat 106 orang dikriminalisasi oleh
perusahaan sawit dan terdapat 663 komunitas yang berkonflik dengan perusahaan.
Pada Maret 2014 misalnya, seorang petani dari Jambi tewas lantaran konflik agraria
antara masyarakat adat di sana dengan perkebunan sawit swasta.9
Selain konflik-konflik agraria yang memicu kekerasan itu, di sektor perkebunan

7

Noer Fauzi Rachman & Mia Siscawati, (2014), hal. 25, Masyarakat Hukum Adat adalah
Penyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayag Adatnya: Memahami secara Kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUUX/2012, (Yogyakarta: INSISTPress).

8

Lihat, sub-bahasan “HGU Sepanjang Masa” dalam Mardiyah Chamim, et.al (2012), Raja
Limbung: Seabad Perjalan Sawit Sepanjang Masa, (Jakarta: Sawit Watch & Tempo Institue).
Jogi Sirait, “Dalam Selimut Konflik”, 31 Desember 2014, http://pindai.org/2014/12/31/
dalam-selimut-konflik/ (diakses 20 April 2015).
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sawit skala luas juga mengabaikan hak-hak buruh secara layak.10Kendati misalnya
harga tandan buah segar (TBS) atau CPO membaik, ia tidak selalu berdampak baik
pada situasi sosial dan ekonomi buruh. Dalam pantauan Sawit Watch tahun 2011,
sekira 70 % buruh di lahan-lahan perkebunan skala luas merupakan tenaga harian
lepas. Buruh tanpa jaminan ini adalah mereka yang semula memiliki lahan di atas
tanah yang digarapnya, dan mereka menggarap lahan kebun sawit itu, sesudah hak
kepemilikannya diambil, untuk memperoleh upah tak tentu.
Dampak lain, di sejumlah masyarakat yang membangun sistem komunal lewat
pengetahuan-pengetahuan lokal, ekspansi perkebunan sawit besar telah menggerus
nilai-nilai komunal termasuk hilangnya model-model dan pola produksi atas tanah
mereka, sekaligus yang terkait dengan bentang alam yang semula jadi sumber
matapencaharian mereka. Sungai-sungai mengering dan lenyap, digantikan lahanlahan sawit, dan kehidupan sekelilingnya sangat rakus dan terpusat pada pengelolaan
monokultur. Yang hilang kemudian adalah segala bentuk sistem pewarisan yang
terintegrasi dalam pola kehidupan masyarakat setempattermasuk ritual-ritual adat
dan kultural.
Ekonomi
Perkebunan kelapa sawit skala raksasa menciptakan persaingan antara komoditas.
Lahan-lahan pangan dialihfunsgikan jadi lahan perkebunan monokultur. Contoh
terang adalah sepanjang wilayahpantai timur Sumatra yang lahan-lahannya telah
dieksploitasi oleh kepentingan komoditas sawit untuk pasar global sejak era kolonial.
Magnet sawit telah menarik dan mengubah ratusan ribu hektar lahan pangan. Desain
kebijakan untuk menekankan pentingnya pertanian skala kecil terbaikan dalam
gelombang investasi pada perkebunan skala luas demi pertumbuhan ekonomi.
Sejumlah regulasi berjalan tumpang-tindih.

10

Bahkan sejumlah kasus tergolong praktik perbudakan. Para buruh yang didatangkan dari
luar, diimingi-imingi pekerjaan dan penghasilan menggiurkan, setelah direkrut oleh agen
yang bekerjasama dengan mandor segera bekerja dalam kondisi buruk: durasi kerja panjang
tanpa tempat tinggal, air, sanitasi dan makanan yang layak, gaji ditangguhkan dan kebebasan
bergerak dibatasi, serta mengalami penyiksaan. Bagi buruh yang berani dan membentuk serikat, ancamannya adalah penjara. Lihat, “Neraka Buruh di Kebun Sawit” (Bagian I, II, & III),
25 Februari & 2 Maret 2015, Villagers Post, http://villagerspost.com/special-report/nerakaburuh-di-kebun-sawit-bagian-i/ (diakses 20 April 2015).
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Di sektor sawit, penetuan harga TBS11 misalnya jadi keluhan umum para peladang.
Berbeda dengan tanaman lain semisal karet, jarang ada petani yang dapat
membangun kebun sawit secara mandiri. Sawit harus ditanam secara masal dan
butuh pabrikpengolahan karena buahnya cepat rusak. Tandan sawit yang mesti cepat
diolah membutuhkan jaringan transportasi hingga ke pelosokkebun.Ringkasnya,
sawit memerlukan pabrik di dekat kebun. Sebagai gambaran, sebuah pabrikpengolah
minyak sawit mentah kecil, dengan kapasitas 30 ton TBS/jam, perlu dipasok kebun
seluas minimal6.000 hektar, modal tunai sekitar Rp 700 miliar, dan jaringan jalan
yang masuk ke uratkebun.12
Lingkungan
Praktik pembuangan limbah oleh pabrik CPO ke sungai sekitar maupun pemakaian
pupuk telah melumpuhkan daya-tahan lingkungan. Sungai-sungai kecil yang dulunya
jadi tumpuan hidup masyarakat setempat telah menyempit bahkan menghilang
akibat ekspansi perkebunan sawit skala luas.
Praktikpengembangan kebun sawit dengan cara mengonversi hutan dan lahan
gambut telah melepaskan jutaan ton karbondioksida dan menjadikan Indonesia
sebagai kontributor emisi gas rumahkaca terbesar ketiga di dunia, yang sedikitbanyak memicu pemanasan dan perubahan iklim skala global.

11

Tandan sawit, mulai dari tempurung, daging buah, sampai inti buahnya (disebut kernel)
memiliki nilai ekonomi. Harga tandan buah segar (TBS) ditentukan pemerintah daerah setelah
melalui rapat bersama dengan swasta dan wakil petani setiap bulan. Di dalamnya dihitung apa
yang disebut Indeks K, yakni biaya operasional pabrik yang dibebankan dalam penentuan harga (harga mentah minyak sawit/ CPO dan inti sawit/ kernel), suatu komponen yang diterima
petani. Dalam konsep manajemen satu atap (kemitraan), petani dibebankan biaya operasional
termasuk pembelian pupuk,pestisida, pemeliharaan, dan sebagainya. Tetapi sistem penetapan
harga TBS saat ini lebih berpihak kepada pemilik pabrik, bukan petani. Sebagian biaya pengolahan limbah pabrik, penerangan pabrik dan ongkos pengangkutan CPO dibebankan kepada petani. Beban potongan yang dikenal sebagai ’indeks K’ ini memangkas penerimaan petani
hingga Rp 350–400 untuk tiap kilogram TBS yang mereka panen. Lihat, wawancara dengan
Achmad Mangga Barani, mantan direktur jenderal perkebunan departemen pertanian,dan
“Perang Tanding RSPO vs ISPO” oleh Mansuetus Alsy Hanu, dalam Mardiyah Chamim et.al
(2012), Raja Limbung: Seabad Perjalanan Sawit di Indonesia (Jakarta: Sawit Watch dan
Tempo Institute).

12

Dinukil dari sub-bahasan “Nasib Kebun Rakyat”, dalam Mardiyah Chamim et.al (2012),
Raja Limbung: Seabad Perjalanan Sawit di Indonesia (Jakarta: Sawit Watch dan Tempo Institute).
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Bagian Dua
Dalam Sorotan: Sulawesi Tengah dan Kalimantan Utara

Sulawesi Tengah

TERDIRI 12 kabupatendan 1 kota (Palu), memiliki luas 61.841,29km2dengan jumlah penduduk 2.785.488jiwa (2013).1 Kontur wilayahnya pegunungan serta dataran
tinggi dan rendah, membentuk sebuah lembah, dan terletak di daerah pantai.
1

Lihat, “Luas Wilayah, Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2013”
dalam “BPS Sulawesi Tengah 2014”, http://sulteng.bps.go.id/frontend/linkTabelStatis/view/
id/302 (diakses 20 April 2015).
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SUMBER utama ekonomi di provinsi ini pada sektor pertanian, pertambangan,
perternakan, kehutanan, perikanan, dan perkebunan. Perkebunan sawit mulai menjamur terutama sejak 1998. Provinsi ini berencana mengembangkan perkebunan
sawit di sejumlah kabupatennya seluas 81.997 hektar. Berdasarkan catatan Sawit
Watch, izin untuk konsesi perkebunan sawit telah mencapai 600 ribu hektar dengan
40 perusahaan.
Rencana Pengembangan Kebun Sawit di Sulawesi Tengah
Kabupaten

Luas Lahan (Ha)

Banggai

11.481

Buol

13.420

Donggala

10.518

Morowali

46.490

Poso

88

Jumlah

81.997

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2014
Menurut ‘Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan’, kawasan hutan produksinya2 seluas 2.228.761 hektar (sekira 3% dari luas wilayah provinsi). Luasan ini
dipecah ke dalam konsesi berupa ‘Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu’ seluas
891.020 ha. Ia terdiri 13 unit izin untuk hutan alam (dulu bernama ‘hak pengusahaan hutan’/ HPH) seluas 854.245 ha, 1 unit izin untuk hak tanaman industri seluas
13.400 ha, dan izin untuk ‘hutan tanaman rakyat’ seluas 23.375 ha yang tersebar di
lima kabupaten.
Secara keseluruhan, luas lahan perkebunan sawit di Sulawesi Tengah mencapai
65.055 ha (2011). Dengan komposisi perkebunan rakyat 17.287 ha, perkebunan
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swasta 42.678 ha, dan perkebunan negara 5.090 ha.3
Di kabupaten Banggai, ada setidaknya tiga pemain utama perkebunan sawit swasta:
PT Sawindo Cemerlang Group (anak perusahaan Wilmar), PT Kurnia Luwuk Sejati,
dan PT Wira Mas Permai. Dua perusahaan itu telah merusak kawasan konservasi:
PT Kurnia Luwuk Sejati di kawasan Suaka Margasatwa Bangkiriang dan PT Wira
Mas Permai menyerobot Cagar Alam Pati-pati (Lihat, riset korupsi dalam buku ini).4
Di Parigi Moutong, luas perkebunan sawit ditaksir mencapai 90.000 ha dengan pemain utama Bumi Resources melalui anak perusahaannya. Rencana ekspansinya
sendiri meliputi kawasan seluas 86.000–90.000 hektar, dan 18.000 ha darinya akan
dikembangkan di wilayah pesisir. Parigi Moutong adalah kawasan lumbung pangan,
dan kehadiran tanaman monokultur dikhawatirkan dapat mengancam ruang penghidupan itu. Termasuk ancaman terhadap komoditi tanaman keras seperti cokelat.
Observasi kami pada 2014, belum ada perkebunan sawit yang dikelola perusahaan.
Ada kebun-kebun sawit yang dikelola masyarakat di kawasan pinggir laut, kendati
mereka mengeluhkan sulitnya memasarkan hasil panen lantaran belum ada pabrik
kelapa sawit di wilayah ini.
Di Donggala, konsesi kebun sawit seluas 5.000 hektar dikantongi PT Lestari Tani
Teladan.
Ekspansi Perkebunan Sawit di Sulawesi Tengah
No

Status dan
Jenis Perizinan

Jumlah
Perusahaan

Luas Area
(Ha)

Inti

Plasma

1

Izin Lokasi

13

212.434,00

-

-

2

Izin Usaha Perkebunan

16

257.286,00

5.514

2.017

3

Hak Guna Usaha

11

138.361,36

42.146

31.406

40

608.081,36

47.660

33.423

Jumlah

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah (2014)

2

Apa yang disebut ‘hutan produksi’ adalah warisan dari regulasi kehutanan kolonial, yang
mengatur semua kawasan hutan menjadi milik negara kecuali tanah hutan sempit milik pribadi. Ini diperkuat undang-undang kehutanan tahun 1967 segera setelah pemerintahan Soeharto berdiri, dan perubahannya pada 1999 setahun setelah Soeharto lengser. Pendekatan
pembangunan ekonomi berbasis ekstraksi sumberdaya alam ini diperlancar lewat kebijakan
“tata guna hutan” termasuk di dalamnya adalah ‘hutan produksi’ sebagai lumbung ekspor
kayu dan beragam bentuk komodifikasi hutan tanaman industri. Ia mengatur “pemanfataan”
atas hutan (Pasal 28 dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan) berupa pemberian konsesi
terhadap perusahaan-perusahaan besar. Dampak serius dan berjangka panjang dari eksploitasi
lahan hutan sampai kini telah meminggirkan sistem pengelolaan sumber-sumber hutan berbasis masyarakat secara komunal, pemiskinan permanen, sekaligus krisis ekologi berupa banjir
dan sebagainya.
10

3

Statistik Perkebunan Indonesia 2009-2011.

4

Laporan Assessment dan Sosialisasi Program di Sulawesi Tengah.
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Kalimantan Utara
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bagi para buruh migran dari dan ke Malaysia, juga ditumbuhi perkebunan sawit sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Produksi sawit di kabupaten ini mencapai
58.439 ton, meningkat 161,5% dari 2009, dan menyerap 17.331 pekerja (2014). Di
kabupaten ini luas perkebunan sawit rakyat sebesar 12.929 ha dan kebun sawit perusahaan sekira 66.714 ha.6
Kabupaten Malinau mungkin bisa dibilang yang sektor kebun sawitnya belum terlihat pengembangan, hanya ada sekira 1.050 ha (2013). Begitupula di Kabupaten Tana
Tidung yang masih sepi dari eksplorasi atau pembukaan lahan kebun sawit, kendati
sudah ada investasi seluas 26.250 ha. Kabupaten ini masih mengandalkan produksi
kelapa, lada, dan kopi. Gambaran itu sangat berbeda dengan Kabupaten Bulungan.
Setidaknya ada 22 perusahaan kebun sawit yang mengantongi luas izin lokasi dan
luas tanam, masing-masing seluruhnya 268.922 hektar dan 74.271,2 hektar (BPS,
2013), termasuk besaran investasi dari sejumlah perusahan itu, dua di antaranya dari
Malaysia dan India (Lampiran, Tabel 7 & 8).

SEMULA provinsi ini adalah Kabupaten Bulungan, di dalam provinsi Kalimantan
Timur, sebelum dimekarkan pada 25 Oktober 2012. Salah satu alasannya adalah
“faktor keamanan” yang berbatasan dengan Malaysia dan Filipina. Tetapi landasan
utamanya adalah memantapkan jaringan patronase elit politik dan bisnis di daerah
itu dalam birokrasi yang bisa mereka atur sendiri mengingat wilayahnya kaya sumberdaya alam; dari hutan, perkebunan sawit dan kakao, karet, migas, batubara, maupun tambak udang.

Dalam catatan Sawit Watch, izin perkebunan sawit di provinsi ini mencapai 700 ribu
hektar dengan 47 perusahaan (2014).
Ada sejumlah konflik agraria antara perusahaan dan masyarakat setempat. Di Bulungan, konflik lahan terjadi antara masyarakat di Kecamatan Tanjung Palas Timur
dan dua perusahaan perkebunan sawit dari Malaysia, PT Prima Bahagia dan PT Bulungan Citra Agro Persada. Juga antara masyarakat Desa Pimping dan perusahaan
Citra Sawit Lestari sejak 2003. Di Kabupaten Malinau, sengketa lahan terjadi antara
masyarakat di Kecamatan Malinau Selatan dan PT Bina Sawit Alam Makmur, yang
diduga pula melakukan penebangan hutan lindung.
Luas Perkebunan Sawit di Kalimantan Utara (2013)

Provinsi ini memiliki empat kabupaten dan 1 kota (Tarakan). Luasnya 72.567,49
km² dengan jumlah penduduk 738.163 jiwa (2013). Berbatasan langsung dengan
negara bagian Sabah dan Serawak (Malaysia Timur).

Kabupaten

Mayoritas kebijakan provinsi Kalimantan Utara masih mengacu Kalimantan Timur.
Yang disebut terakhir mencanangkan program pengembangan perkebunan sawit 1
juta hektar. Inisiatifnya sendiri didukung pemerintah pusat dengan memberikan alokasi lahan seluas 2,4 juta hektar.5
Kecuali Kota Tarakan, perkebunan sawit menjadi komoditas unggulan di setiap kabupaten. Kabupaten Nunukan misalnya, yang lebih dikenal sebagai daerah transit

Luas Tanaman
Menghasilkan (Ha)

Luas
Tanam
(Ha)

Produksi
(Ton)

Produksi
(Ton)

Tenaga Kerja
Perkebunan

Bulungan

10.473

47.363

100.753

9.620

3.829

Malinau

-

1.050

-

-

976

Nunukan

28.098

84.705

412.682

14.687

43.454

4.271

13

1.857

656

-

-

-

-

26.164

48.915

Tana Tidung 7
Kota Tarakan

-

Jumlah
38.578
137.389 513.448
Sumber: Dinas Perkebunan Kalimantan Utara (2013)
6

5

Laporan Assessment Kalimantan Utara.

12

Lihat, Humas Pemkab Nunukan, “Potensi Perkebunan”, 24 April 2013, http://www.nunukankab.go.id/v3/hal-potensi-perkebunan.html (diakses 20 April 2015).
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Bagian Tiga
POTENSI MENGIKISNYA KAWASAN HUTAN:
Perkebunan Sawit di Sulawesi Tengah dan Kalimantan Utara

SEJAK 1998, tahun perubahan politik besar-besaran di Indonesia sesudah Soeharto
lengser, sedikitnya setiap tahun 500-800 ribu hektar hutan, lahan gambut, dan lahan
kelola masyarakat beralihfungsi jadi lahan perkebunan sawit. Hingga sebelas tahun
kemudian, menurut catatan Sawit Watch, terdapat 590 perizinan perkebunan atau
sekira 3 juta hektar lahan sawit yang tumpang-tindih dengan kawasan hutan.
Menurut Forest Watch Indonesia, organisasi jaringan pemantau hutan independen
berbasis di Bogor, setidaknya 579,7 ribu hektar kawasan hutan dialihfungsikan untuk perkebunan sawit, dan yang paling luas terjadi di Kalimantan, mencapai 195,2
ribu hektar. Mengacu Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI) misalnya, hingga akhir 2012, terdapat 113 proyek ekspansi kebun sawit senilai Rp 62,995 triliun. Termasuk apa yang disebut proyek mega pangan
dan energi di Merauke, biasa disingkat MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate), yang memberi lisensi bagi sembilan perusahaan perkebunan sawit untuk
menggarap 280 ribu hektar lahan yang sebagian besarnya merupakan kawasan hutan
di selatan Papua. Hingga 2013, luas konsesi perkebunan sawit di Indonesia sekitar
10 juta hektar, dan 1,5 juta hektar darinya adalah tutupan hutan alam.
Sistem klasifikasi fungsi lahan di Indonesia memang sekian lama jadi sumber bermacam sengketa, dan karena itu menjadi tantangan serius bagi perusahaan, pengembang proyek, dan masyarakat yang berupaya menghindari penebangan hutan dan
konflik sosial. Sekitar 70% dari total wilayah Indonesia diklasifikasikan sebagai
kawasan hutan, dan secara legal dapat ditunjuk untuk fungsi tertentu termasuk konservasi, kesejahteraan masyarakat, usaha tebang pilih, dan penggunaan non-hutan
14
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seperti perkebunan. Sisanya, sekira 30% dari lahan negara diklasifikasikan sebagai
area penggunaan lain (APL) dan dapat dikembangkan untuk pertanian, pemukiman
urban, serta tujuan lain.
Masalah “pemanfaatan” kawasan hutan itulah yang jadi pangkal persoalan, dan
terkait pula dengan pengaturan tataruang kawasan, konflik agraria, korupsi, hingga
tumpang-tindih aturan dari sejumlah kementerian. Setiap alihfungsi dan konversi
kawasan hutan setidaknya melibatkan sejumlah kementerian termasuk Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral . Menurut Komisi Pemberantasa Korupsi, ada sekitar 120 juta hektar kawasan hutan yang izin alihfungsinya “tidak jelas.”
Kawasan hutan telah dikapling menjadi komoditas untuk dieksploitasi, dibagi-bagi
untuk konsesi industri kayu, perkebunan skala besar, dan pertambangan—persis sebagaimana pemerintahan kolonial sebelumnya.
Ekspansi atau perluasan kebun sawit, maupun alihfungsi hutan menjadi perkebunan
sawit, kerapkali terjadi di satu kawasan hutan yang tak diperkenankan untuk diubah
fungsinya, dan hal itu mendorong deforestasi.
Gencarnya isu produksi minyak sawit mentah (CPO) yang tidak ramah lingkungan,
bagaimanpun, telah mengubah satu sistem kepengaturan global dan nasional sesudahnya. Pada 2004, lahir sebuah forum bersama dari sekelompok pemain raksasa
sawit, mulai dari konsumen, pekebun, pedagang, bank, hingga organisasi nonpemerintah—disebut RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Ia bersifat sukarela
untuk mengembangkan standar pengelolaan kebun sawit lestari selama bertahuntahun melalui proses rembug terbuka yang melibatkan seluruh stakeholder sawit,
termasuk petani, buruh dan masyarakat adat. Enam tahun kemudian, pemerintah
Indonesia juga menyusun standar tersendiri, bernama ISPO (Indonesia Sustainable
Palm Oil), meliputi pemerintah, perusahaan perkebunan, dan sebuah komisi yang
disebut Komisi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia. Ia menerapkan sertifikasi
perkebunan kelapa sawit lestari dan berwawasan lingkungan yang wajib diikuti serta
diterapkan selambat-lambatnya pada akhir tahun 2014.
Betapapun ada perubahan-perubahan standar dan mekanisme untuk menekan angka
deforetasi, menurut catatan Forest Watch Indonesia, baru ada 40 perusahaan (dari
ribuan perusahaan) perkebunan sawit yang telah mendapatkan sertifikat ISPO dengan luasan sekitar 372,061 hektar (Kementerian Pertanian, Januari 2014). Sementara
yang bersertifikat RSPO sekitar 1,98 juta hektar (medio 2014). Artinya, ada sedikitnya 8 juta hektar lahan kebun sawit di Indonesia yang tetap berpotensi mendorong
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deforestasi dan meningkatkan konflik sosial komunitas di seluruh areal perkebunan
kelapa sawit di Indonesia .
Karena itu, ada usulan misalnya kebun-kebun sawit seyogyanya memakai lahan-lahan yang memang sudah terdegradasi, yang cadangan karbonnya rendah dan cocok
dengan penanaman kelapa sawit. Sebaliknya, sebagian besar konsesi kebun sawit
di kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi, lahan gambut, dan adanya konflik
komunitas, untuk segera dibenahi. Ini tentu tidak mudah dan melibatkan sejumlah
kementerian dan institusi di pemerintah daerah dari rantai proses legal itu. Selain
membutuhnya banyak biaya dan tenaga, juga diperlukan perubahan aturan semisal
revisi peta tataruang kawasan.
PENELITIAN ini difokuskan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, dan Kabupaten
Bulungan, Kalimantan Utara, untuk menaksir setidaknya tiga hal: potensi pengembangan kelapa sawit dari segi kemampuan lahan dan kebijakan; sebaran izin perkebunan sawit; dan sebaran kawasan hutan yang terancam perkebunan sawit.
Alur penulisannya, kami mengenalkan lebih dulu potensi pengembangan kebun
sawit dari kondisi bio-fisik, lantas beralih ke sub-pembahasan lain untuk dua kabupaten yang jadi fokus penelitian. Ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.
Potensi Pengembangan Kelapa Sawit dari Kondisi Bio-Fisik
Untuk mencapai pertumbuhan optimum, pohon sawit perlu ditanam di dataran rendah
dengan ketinggian < 700 m dpl (di bawah permukaan laut) dan suhu antara 20-35°C
(hasil optimum 25-28°C). Kawasan itu mesti bercurah hujan 1.250-4.000 mm/tahun
(optimum berkisar 1.700–2.500 mm/tahun), yang turun merata sepanjang tahun dan
masa kering < 2 bulan. Ukuran idealnya, kelapa sawit menghendaki tanah yang gembur, subur, memiliki solum yang dalam tanpa lapisan padat (> 75 cm), bertekstur liat
dan berdebu (25%-30%) serta memiliki saluran (drainase) yang baik (Setyamidjaja,
1999).
Kelapa sawit dapat tumbuh di lahan dengan tingkat kesuburan tanah yang bervariasi.
Ia bisa ditanam di lahan dengan pH (derajat asam) yang masam sampai netral (> 4,27,0) dan optimum (5,0-6,5). Kapasitas tukar kation atau KTK (kemampuan tanah untuk menyerap dan menukar atau melepaskan kembali ke dalam larutan tanah), kejenuhan basa, lereng, serta bentuk wilayah berombak dan bergelombang tidak jadi faktor
pembatas utama. Media akar optimal adalah lahan yang bertekstur halus (liat berpasir,
liat, liat berdebu), agak halus (lempung berliat, lempung liat berpasir, lempung liat
berdebu), dan sedang (lempung berpasir sangat halus, lempung, lempung berdebu),
serta mengandung bahan kasar tak lebih dari 55% (Djaenudin, et. al., 2000).
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Asalkan sejumlah syarat di atas terpenuhi, kelapa sawit dapat tumbuh di pelbagai
ordo tanah seperti ultisol (tanah liat merah, pH 4,2-4,8, tersebar di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan sebagian Jawa), oksisol (kaya besi dan aluminium oksida, tersebar di daerah tropis basah), inceptisol (tanah yang belum matang, bertekstur gembur, ph 5-7, tersebar di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan), alfisol (miskin
kandungan hara, tersebar di dataran tinggi Sumatra, Sulawesi, Papua, Kalimantan,
Jawa Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara), mollisol (daerah berbukit kapur), dan histosol (tanah gambut, paling luas di Kalimantan).
Dibandingkan perkebunan lain, kelapa sawit perlu memenuhi syarat tumbuh yang
agak rumit dan, karena itu, ia perlu kondisi tertentu. Hasil penilaian kesesuaian lahan
menunjukkan ia dapat dikembangkan di seluruh provinsi di Sumatra, Kalimantan,
Sulawesi, dan Papua. Artinya, ada peluang yang masih cukup luas untuk mengembangkan kebun sawit di Indonesia. Secara geografi, kelapa sawit dapat tumbuh di
daerah yang terletak antara 100 Lintang Utara – 100 Lintang Selatan.
Di Indonesia, total lahan yang sesuai untuk pertumbuhan kelapa sawit seluas 54,1
juta hektar. Tapi sebagian besar lahan ini telah digunakan untuk komoditas pertanian
lain (perkebunan, tegalan/ladang, dan sebagainya) serta mungkin untuk aktivitas
non-pertanian. Guna mengetahui luasan lahan yang masih tersedia untuk pengembangan sawit, kita perlu melakukan overlay (tumpang tepat) antara peta kesesuaian
lahan dengan peta penggunaan lahan terbaru (present land use) serta peta status lahan saat ini.
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Rencana Ekspansi Perkebunan Sawit di Buol
Perusahaan
Buana Makmur Lestari
Hadji Kalla Group
Luwuk Agro
Sonokeling Buana
Wiliam Planteser Sejati
TOTAL
Data dari pelbagai sumber

Daerah
Luas Lahan (Ha)
(tahap penjajakan lokasi)
30.000
(tahap penjajakan lokasi)
20.600
Kecamatan Bukal
15.000
Kecamatan Tiloan
19.500
Kecamatan Karamat dan Keca40.000
matan Lakea
125.100

Peta kawasan
Di peta, terlihat lebih banyak kawasan yang tidak cocok untuk ditanami perkebunan
sawit ketimbang yang sudah diberikan lewat izin konsesi oleh pemerintah setempat.
Hanya sekitar 13 ribu hektar lahan yang sesuai, dan paling banyak tersebar di Kecamatan Momunu.

BUOL
Luas kabupatennya 4.043,57 km² dengan jumlah penduduk 142.585 jiwa (2014),
tersebar di 11 kecamatan denngan Lipunoto sebagai ibukota kecamatan. Menurut informasi Dinas Perkebunan setempat, terdapat satu perkebunan sawit PT Citra Cakra
Murdaya, yang beroperasi sejak 2008. Perusahaan ini mengantongi izin HGU seluas
22.780,86 ha, tapi yang telah ditanami sawit sekira 13.400 ha. Sebanyak 12.000 ha
adalah kebun inti, sisanya kebun plasma. Nama perusahaan ini menjadi pemberitaan
tahun 2013 terkait kasus suap pemiliknya, Hartati Murdaya, yang melibatkan bupati
Buol (Lihat, riset korupsi di buku ini).
Rencananya, luas kebun sawit bertambah hingga 125.100 ha dengan lima perusahaan. PT Sonokeling Buana telah melakukan pembibitan dan pembukaan lahan. Sementara PT Wiliam Planteser Sejati dan PT Luwuk Agro telah mengajukan proposol
investasi kepada pemerintah Buol. Adapun PT Hadji Kalla Group dan PT Buana
Makmur Lestari dalam tahap perencanaan dan penjajakan wilayah.
18

Kebijakan Kawasan Hutan
Penunjukan kawasan hutan masih merujuk Perda No. 4/2012 tentang RTRW Kabupaten Buol 2012–2032 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.79/MenhutII/2010.
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Tata Guna Hutan Menurut Fungsinya
No
Jenis Hutan
1
Area Penggunaan lain
2
Hutan Lindung
3
Hutan Produksi
4
Hutan Produksi Terbatas
5
Hutan Produksi Konversi
6
Hutan Suaka Alam
Jumlah 384.130,68
Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Buol

Luas (Ha)
138.127,51
4.650,39
47.657,01
107.372,39
36.557,19
7.896,19

Adapun dari peta sebaran pola ruang, kawasan non-hutan (area penggunaan lain/
APL) mencapai 138 ribu hektar (35% dari total wilayah). Sementara hutan produksi
konversi (HPK) hanya 36 ribu hektar (9,5%). Kedua fungsi kawasan itu, APL dan
HPK, biasanya digunakan secara legal untuk pengembangan perkebunan sawit. Bisa
saja keduanya dipakai, seluas 174 ribu hektar itu, yang kita kategorikan sebagai
potensi pengembangan kawasan perkebunan sawit. Namun lahan seluas itu tentu
saja tak semata dimanfaatkan seluruhnya untuk perkebunan. Ada irisan lain yang
mewajibkan pemerintah setempat menjamin penduduknya untuk memiliki tempat
tinggal, lingkungan, dan ruang-ruang sosial-ekonomi secara layak.

Kebijakan Penataan Ruang
Pada ‘strategi penataan ruang wilayah’ dalam Perda RTRW kabupaten tahun 2012,
sebagaimana tercantum dalam pasal 3, bidang agroindustri menjadi basis utama
ekonomi daerah. Ia direncanakan untuk (a) pemantapan dan pengendalian kawasan
lindung; (b) pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; (c)
pengembangan kegiatan berbasiskan perikanan serta pemanfaatan ruangnya secara
optimal pada setiap kawasan budidaya; dan (d) pengembangan sektor pertanian melalui peningkatan kualitas sumberdaya lahan pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Secara umum pola ruang kabupaten terdiri kawasan lindung dan budidaya. Kawasan
budidaya terdiri dari kawasan lindung, budidaya, hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya.
Kawasan pertanian dibagi lagi menjadi tanaman pangan, holtikultura. Perkebunan,
dan peternakan. Rinciannya:
1. Tanaman pangan terdapat di Kecamatan Tiloan, Lakea, Momunu, dan Bukall
seluas ± 76.216 ha.
2. Hortikultura di seluruh kecamatan di kabupaten Buol (9.196 ha).
3. Perkebunan seluas ± 85.832, terdiri kawasan dengan komoditas kelapa, cengkeh, kakao, nilam, jati di seluruh kecamatan; dan kawasan dengan komoditas
kelapa sawit di Kecamatan Tiloan, Momunu, Bokat, Bukall.
Peta Pola Ruang Berdasarkan RTRW Kabupaten

Peta Sebaran Pola Ruang
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Kondisi Mutakhir dan Perizinan Perkebunan Sawit
Dalam catatan Dinas Perkebunan kabupaten, terdapat 25 perusahaan perkebunan
sawit yang mengantongi konsesi HGU dengan luas total 174.333 ha.
Status
Nama Perusahaan
HGU
Agro Artha Surya
HGU
Agro Menara Rahmat
HGU
Cahaya Idola Tunggal Rona Alam
HGU
Cipta Agro Nusantara
HGU
Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi
HGU
Gunung Sejahtera Puti Pesona
HGU
Gunung Sejahtera Raman Permai
HGU
Gunung Sejahtera Yoli Makmur
HGU
Hardayati Inti Plantations
HGU
Hasfarm Holtikultura Sulawesi
HGU
Kurnia Luwuk Sejati
HGU
Lestari Tani Teladan
HGU
Malonas
HGU
Moritas Agrobi
HGU
Ogotumubu
HGU
Perkebunan Hasfarm Napu
HGU
Perkebunan XXII
HGU
Rio Fantini Persada
HGU
Sapta Unggul
HGU
Sawindo Cemerlang
HGU
Sentral Sari Windu
HGU
Sidolubat
HGU
Sonokeling Buana
HGU
Tamaco Graha Krida
HGU
Wira Mas Permai
JUMLAH
174.333,26
Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Buol 2013

Luas (Ha)
4.575,77
5.103,08
9.106,84
12.668,04
5.943,33
5.969,47
7.258,71
5.890,22
18.514,82
1.065,50
8.963,96
4.479,94
91,92
38.883,88
94,05
7.795,97
2.529,86
292,68
233,84
4.624,26
298,30
552,45
16.474,13
4.323,57
8.598,67

Peta Lapangan

(Catatan: Kondisi topografi yang berbukit dan sulitnya menemukan irigasi untuk
pertanian sangat terlihat selama perjalanan)
Analisis Potensi Hilangnya Kawasan Hutan akibat Perkebunan Sawit
PEMKAB Buol secara resmi mengeluarkan peta tutupan lahan dari hasil interpretasi
‘citra spot’ tahun 2009, dan mengecak kondisi lapangan pada 2013.
Dalam peta di bawah, terlihat dominasi tutupan lahan berhutan yang menyebar hampir di seluruh kecamatan (Tiloan, Bukal dan Bunobogu). Dari hasil olahan data, ada
sekitar 69% tutupan hutan dari luas seluruh kabupaten Buol.
Kawasan Hutan dan Tutupan Hutan
Dari analisa kami, kawasan hutan saling tumpang-tindih dengan tutupan hutan, seperti terpampang dalam tabel.

KAWASAN
Area Penggunaan Lain
Hutan Lindung

22

Non-Hutan
Luas

Hutan

Persentase

Luas

Persentase

1,549,272.87

80%

391,438.38

20%

163,635.68

12%

1,176,326.61

88%
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Hutan Produksi

152,071.34

33%

314,076.26

67%

Hutan Produksi Konversi

86,791.74

34%

169,431.35

66%

Hutan Produksi Terbatas

268,427.53

19%

1,167,840.81

81%

Hutan Suaka Alam Dan Wisata

89,038.14

15%

517,438.58

85%

Sumber: analisis tutupan hutan dan kawasan hutan
Peta Tutupan Lahan (2009)

Terlihat, pada kawasan area penggunaan lain (APL), masih ada tutupan hutan, yakni
391 ribu atau 20% dari 1,9 juta ha. Begitu pula dengan kawasan hutan lainnya di
mana masih ada tutupan hutan di atas 60%. Artinya, kawasan hutan masih dalam
kondisi yang bagus.
Perizinan Perkebunan sawit dan Potensi Lahan
Potensi Lahan dan Rencana Tata Ruang
Perizinan perkebunan sawit seharusnya sesuai arahan pola ruang dalam RTRW Kabupaten. Ditemukan adanya tumpang-tindih antara peta pola ruang dan perizinan
perkebunan kelapa sawit.
Potensi Lahan dan Tutupan Hutan

Peta Kawasan Hutan dan Non-Hutan (2014)

Berdasarkan hasil olahan data kami, terlihat tumpang-tindih izin perkebunan sawit
dan kawasan hutan. Hasilnya, ada satu perusahaan (SB) yang berpotensi melakukan
deforestasi dengan persentase di atas 50%. Hasil lain, total luasan hutan yang tumpang-tindih dengan perkebunan sawit sebesar 9.628 ha, dengan luas tutupan lahan
terancam hilang akibat perkebunan sawit sebesar 68.846 ha.
Kawasan
Area Penggunaan Lain
Danau
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Luas (Ha)
31,365.51
6.75

Persentase
45.56%
0.01%
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Hutan Lindung
Hutan Produksi
Hutan Produksi Konversi
Hutan Produksi Terbatas
Hutan Suaka Alam Dan Wisata
Jumlah
Sumber: hasil olah data Sawit Watch (2014)

7,830.43
7,721.56
9,404.29
12,459.39
58.64
68,846.57
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11.37%
11.22%
13.66%
18.10%
0.09%
100%

Potensi Lahan dan Kawasan Hutan dengan Tutupan Hutan

Dari 174 ribu hektar perkebunan sawit yang tersebar, kami menemukan ada 19.598
ha di dalam kawasan hutan, serta 21 ribu hektar di luar kawasan hutan.

BULUNGAN
LUAS kabupatenya 13.181,92 km² dengan jumlah penduduk 122.985 jiwa (2013),
tersebar di 10 kecamatan dengan Tanjung Selor sebagai ibukota kabupaten. Kabupaten ini menjadi lokasi terluas untuk perkebunan sawit yang mencapai 47.363
hektar, sejauh ini yang tercatat dimiliki 22 perusahaan.
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Perkebunan Sawit di Bulungan
No
Perkebunan
Izin Lokasi (Ha) Luas Tanam (Ha)
1
Abdi Borneo Plantation
14.600
230
2
Agro Sawitmas Lestari
6.500
649
3
Bulungan Citra Argo Persada
20.000
1.244
4
Bulungan Surya Mas Pratama
2.245,305
1.269
5
Bulungan Surya Mas Pratama
2127,76
6
Citra Sawit Lestari
15.000
3.179
7
Dharma Inti sawit Lestari
11.682,58
270
8
Gunung Agung Perkasa
4.626,33
1.269
9
Inti Selaras Perkasa
15.000
3212,2
10
Kayan Plantation
15.000
11
Pipit Mutiara Indah
20.000
12.795
12
Pipit Mutiara Indah
20.000
13
Prima Bahagia
6.200
873
14
Prima Bahagia 2
11.610
3.156
15
Prima Bahagia Permai
6120,77
16
Prima Tunas Karisma
20.000
4.708
17
Sanggam Kahuripan Indo
16.000
28.097
18
Sanjung Makmur
20.000
7.595
19
Sawi Berkat Sejahtera
9.100
562
20
Sentosa Sukses Utama
15.000
3.830
21
Sentosa Sukses Utama 2
5802,33
100
22
Tunas Borneo Plantation
12.307
1.233
Jumlah 268.922
74.271,2
Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Bulungan

Topografi
Ketinggian Lahan
Secara umum ketinggian wilayah di kabupaten ini antara 0 – 1.000 m dpl. Kecuali
Kecamatan Peso sebagai daerah hulu sungai, daerah dengan ketinggian 0 – 500 mdpl
tersebar di seluruh kecamatan
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Tingkat Kelerengan
Wilayahnya didominasi dataran rendah hingga hingga berbukit, dengan kemiringan
lahan 2-30%.
Wilayah datar terletak di sepanjang garis pantai atau daerah aliran sungai dengan
kemiringan lahan < 2%. Ia sangat cocok ditanami padi dan palawija. Kendalanya,
luas wilayah seperti ini relatif terbatas, kendati mungkin tingkat erosi juga sangat
terbatas. Sementara untuk daerah rawa, diperlukan rekayasa teknologi tinggi macam
pembuatan kanal atau saluran-saluran air dan mengendalikan tingkat masam tanah.
Di daerah dengan kemiringan 3-15% adalah kawasan potensial untuk pengembangan pertanian pangan dan perkebunan, hanya saja perlu misalnya membuat teras gulud atau teras bangku. Sementara daerah dengan tingkat kemiringan 15-30%, hanya
cocok untuk perkebunan dengan memelihara kesuburan tanah.
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Klimatologi
Berdasarkan pengamatan di Stasiun Meteorologi Tanjung Selor (2008), kawasan kabupaten mengalami musim hujan sepanjang tahun dengan curah hujan 3.146,7 mm/
tahun dan jumlah hari hujan 256 hari/tahun, serta tersiram matahari rata-rata 46%.
Secara umum, iklimnya sedang dengan suhu rata-rata sepanjang tahun 26,90C
(2008), berkisar 21,80C – 35,40C. sementara curah hujan berkisar 151 mm-376,9
mm/ bulan (2008). Kelembaban udara relatif tinggi, 83%-87% dengan tingkat rerata
85% (2008).
Kisaran suhu antara 15-310C dengan 10 variasi temperatur udara, kebanyakan di
daerah hulu sungai. Sementara temperatur 21-310C di daerah hilir atau pesisir. Adapun curah hujan tahunan berkisar 1400-4700 mm yang tersebar di beberapa daerah.
Rata-rata mengalami musim kering antara 1-3 bulan dalam setahun.

Adapun tingkat kelerengan 25-40% mendominisi lebih dari 50% total wilayah kabupaten. Cakupan wilayah ini cocok untuk perkebunan sawit, kebanyakan di daerah
pesisir dan sebagian kecil lagi di Kecamatan Peso Hilir.
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Tanah
Secara umum kelompok tanah jenis Tropudults mendominasi hampir di setiap kecamatan, sementara jenis tanah lain menyebar di pelbagai kecamatan. Gambaran
umum sebaran jenis tanah dapat dilihat di peta.
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Dari peta, terlihat lebih banyak kawasan yang tidak cocok menjadi kawasan perkebunan sawit, mencapai 72% atau sekitar 917 ribu hektar. Sementara yang sesuai
sekitar 28% atau 395 ribu hektar. Kecamatan Sekatak memiliki luasan yang sesuai
untuk perkebunan sawit, mencapai 93 ribu hektar atau 45% dari total wilayah kecamatan. Persentase terkecil adalah Kecamatan Bunyu, mencapai 9 ribu hektar.
Namun, jika dibandingkan dengan persentase wilayah kecamatan, yang paling besar
Kecamatan Bunya, lantas Peso Hilir, dan Sekatak. Yang terkecil adalah Kecamatan
Peso, kemudian Tanjung Palas, dan Tanjung Palas Tengah.
Potensi Pengembangan Kelapa Sawit
Sebagaimana dijelaskan di atas, perkebunan sawit hanya boleh dikembangkan di
luar kawasan hutan atau sudah dialihfungsi melalui proses legal. Kepelikannya untuk kabupaten Bulungan, selain kawasan hutannya memang harus sesuai dengan
peta kawasan Kalimantan Utara, tapi juga ia masih mengikuti peta kawasan hutan
Kalimantan Timur yang beda provinsi (Kaltara baru terbentuk pada 2012).
Rencana tataruang dan wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan mengikuti Keputusan
Menteri Kehutanan tahun 2001, kemudian ada sejumlah revisi pada 2013, sehingga
sejak itu kisaran luas kawasan hutan dan perairan ± 14.651.553 hektar.
Tata Guna Hutan Menurut Fungsinya di Kabupaten Bulungan

DARI kondisi bio-fisik di atas, sebaran potensi pengembangan perkebunan sawit di
Bulungan sebagaimana tergambar dalam peta di bawah:

No
Jenis Hutan
1
Hutan Lindung
2
Hutan Suaka Alam Margasatwa
3
Hutan Produksi Tetap
4
Hutan Produksi Terbatas
Jumlah 1.026.312,039
Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan

Luas (Ha)
235.375,280
329.015,590
466.921,169

Dari peta, area penggunaan lain (APL) atau kawasan non-hutan mencapai 408 ribu
hektar (31% dari total wilayah darat). Sementara hutan produksi konversi (HPK)
hanya 5 ribu hektar (0,4%). Kedua kawasan itu, APL dan HPK, biasanya dimanfatkan secara legal untuk pengembangan perkebunan sawit, dan totalnya 413 ribu
hektar (31,4%). Tetapi, tentu saja, ia tak semata dialihfungsikan sebagai perkebunan
sawit, terlebih Bulungan adalah ibukota provinsi Kaltara, yang patut juga mengatur
kedua kawasan itu untuk pengembangan wilayah perkotaan, perdagangan , pemukiman, maupun perkantoran.
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Adapun sebaran fungsi kawasan hutan dapat dilihat pada peta di bawah:

Kebijakan Penataan Ruang
Saat ini sudah ada Perda RTRW Kabupaten Bulungan (Nomor 4/2013 tanggal 14
Mei 2013). Dalam pasal 6 yang mengatur bisnis agroindustri sebagai basis utama
ekonomi daerah, terurai sejumlah rencana: (a) membangun industri hilir perkebunan yang berkualitas ekspor dan akses pemasaran yang luas; (b) mengembangkan
kawasan industri yang mempunyai akses terhadap kawasan sentra produksi dan potensial lainnya; (c) membangun sentra-sentra industri perkebunan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi wilayah di sekitarnya; dan (d) menyempurnakan regulasi dan
peningkatan pelayanan investasi bidang perkebunan.
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Sebaran Alokasi Kebun Sawit berdasarkan RTRW Kabupaten Bulungan
Nama Kecamatan
Luas (Ha)
Peso
20.421
Peso Hilir
16.291
Sekatak
± 41.945
Tanjung Palas
± 12.946
Tanjung Palas Barat
± 7.339
Tanjung Palas Tengah
± 13.938
Tanjung Palas Timur
± 67.365
Tanjung Selor
± 18.186
Tanjung Palas Utara
± 7.786
Ada juga izin atau hak guna lahan untuk perkebunan yang tumpang-tindih dengan
area tambang dan pertanian sebagaimana tercantum dalam pasal 76 Perda 4/2013,
di antaranya:
a. Pada area kawasan perkebunan yang juga mengandung minyak, gas dan batubara, maka prioritas pemanfaatan ruang dipakai untuk minyak, gas dan batubara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat
penggantian sepatutnya;
b. Pada area izin lokasi perkebunan yang juga terdapat sawah, potensi sawah, irigasi dan potensi irigasi, maka prioritas pemanfaatan ruang dipakai untuk yang
disebutkan terakhir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Peta Pola Ruang berdasarkan RTRW Kabupaten

Pola ruang kabupaten secara umum terdiri kawasan lindung dan budidaya. Kawasan
budidaya meliputi hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan kawasan peruntukan lain.
Kawasan pertanian dibagi menjadi beberapa kategori, salah satunya untuk perkebunan yang mencakup kelapa sawit dan karet. Ada sekitar 208.820 hektar untuk kebun
sawit.
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Dari sisi struktur ruang, direncanakan pengembangan beberapa kawasan industri
berikat guna meningkatkan perdagangan, salah satunya industri kelapa sawit/ CPO
(crude palm oil).
Dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2010-2015,
Pemkab Bulungan mengembangkan agroindustri kelapa sawit guna “meningkatkan
kuantitas dan kualitas komoditas ekspor nonmigas” dan, demi langkah itu, akan
membangun “pelabuhan khusus untuk transportasi pemasaran” supaya hasilnya
“terpadu dan terkendali.”
Pemkab juga memprioritaskan “pengolahan kelapa sawit (CPO) di semua sentrasentra perkebunan kelapa sawit.” Rencana-rencana ini mencakup pula sektor pertambangan dan “program pengembangan perkebunan sawit” dijadikan sebagai prioritas unggulan. Zona-zona industri diarahkan di lokasi-lokasi terdekat bahan baku
di kawasan perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

4
Tg. Palas Barat
5
Tg. Palas Utara
15.00
6
Tg. Palas Timur
416.00
7
Tanjung Selor
180.00
8
Tg Palas Tengah
9
Sekatak
913.00
10
Bunyu
Jumlah 2012 1,531.00
823.25
Jumlah 2011 1,442.00
51.25
Jumlah 2010 1,451.00
29.50
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, 2012

226.25
345.00
252.00
-

Peta Sebaran Izin Perkebunan Sawit

Kondisi Mutakhir dan Izin Perkebunan Sawit
Sebagian besar peluang investasi ditujukan pada subsektor perkebunan (dengan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, cokelat, lada dan kopi), subsektor perikanan
(laut dan tambak), serta subsektor kehutanan (rotan, hasil hutan ikutan dan lain-lain).
Namun, untuk ke arah sana, ia mesti menghadapi sejumlah tantangan serius. Sebagai
langkah awalnya, Pemkab Bulungan memfokuskan “arah penciptaan iklim usaha
dan iklim investasi yang kondusif”.
Sejauh ini, dalam sektor sawit, usaha perkebunan masih dalam tahap tanam dan
belum produksi. Tapi Pemkab meyakini “kelapa sawit akan berkontribusi cukup
besar” terutama menyediakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan perekonomian
daerah.
Secara umum, jenis tanaman perkebunan di kabupaten ini pada 2012 mengalami
peningkatan, meliputi kelapa, kopi, kakao, lada, kelapa sawit, dan karet. Tahun itu
produksi sawit sekitar 823,25 ton dengan luas lahan 627,13 hektar.
Kebun Sawit Rakyat di Bulungan (2012)
No
1
2
3
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Kecamatan
Peso
Peso Hilir
Tanjung Palas

Luas (Ha)
7.00

Panen (Ton)
-

Peta Groud-check
Guna melihat kondisi perizinan dan kondisi hutan, kami ke lapangan melewati dua
jalur, jalur Binai dan Sekatak. Jalur Binai mengikuti jalan poros dari Tanjung Selor
ke daerah Binai, dan melihat beberapa perizinan perkebunan sawit. Jalur Sekatak
melintasi jalan poros Tanjung Selor ke Malinau.
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Peta Ground-Check Tanjung Selor – Binai
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‘citra spot’ tahun 2009-2010, dan memindai ke lapangan pada 2010.
Peta Tutupan Lahan Berdasarkan Pemkab Bulungan

Peta Ground-Check Tanjung Selor – Sekatak

Pada peta terlihat tutupan lahan berhutan masih mendominasi yang tersebar di hampir seluruh kabupaten. Kecamatan Peso memiliki tutupan hutan terluas. Begitu pula
Kecamatan Peso Hilir, wilayah non-hutan hanya sekitar pemukiman dan dekat sungai.
Sebagai pembanding, data tutupan hutan bisa ditengok dari rilisan Forest Watch Indonesia (FWI) tahun 2012 dengan memakai ‘citra landsat 8’. Hasilnya, tak jauh
berbeda, kendati ada sebagian kawasannya sudah tak berhutan lagi.
Tutupan Hutan Menurut Kecamatan di Bulungan

Analisis Potensi Hilangnya Kawasan akibat Perkebunana Sawit
PEMKAB Bulungan secara resmi merilis peta tutupan lahan dari hasil interpretasi
36

Kecamatan

Luas Wilayah

Bunyu
Peso
Peson Hilir

25.516,03
429.309,58
153.816,65

Luas Tutupan
Hutan
6.702,37
399.854,59
126.943,23

Persentase Tutupan Hutan
26%
93%
83%
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Sekatak
Tanjung Palas
Tanjung Palas Barat
Tanjung Palas Tengah
Tanjung Palas Timur
Tanjung Palas Utara
Tanjung Selor

213.362,40
40.002,89
71.529,36
110.372,98
167.461,54
49.720,23
44.936,24

128.717,84
18.034,50
50.548,46
26.849,09
79.339,02
30.049,62
13.757,28

Menakar Sawit: Riset Kawasan, Korupsi, dan Pendapatan Daerah

60%
45%
71%
24%
47%
60%
31%

Hutan Produksi
Hutan Produksi Konversi

254.894,58
5.585,57

170.999,60
3.757,02

67,09%
67,26%

Hutan Produksi Terbatas
423.531,47
384.721,51
Sumber: Analisis Tutupan Hutan dan Kawasan Hutan

90,84%

Peta Tutupan Hutan dari FWI (2012)

Pada kawasan area penggunaan lain (APL) masih ada tutupan hutan, sekira 119 ribu
hektar dari 408 ribu hektar (29%). Begitu pula kawasan hutan lainnya yang luas
tutupan hutannya di atas 60%. Artinya, kawasan hutan masih dalam kondisi yang
bagus.
Kawasan Hutan dan Tutupan Hutan Bulungan
Berikut peta yang merujuk sejumlah tumpang-tindih antara tutupan hutan dan kawasanan hutan
Dari peta itu, kisaran luas tutupan hutan di kawasan hutan terangkum dalam tabel
di bawah:
Status Kawasan

Luas (Ha)

Tutupan Hutan (Ha)

Persentase

Area Pengunaan Lain
Hutan Lindung

408.261,63
204.504,36

119.272,11
201.004,80

29,21%
98,29%
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Potensi Lahan Kabupaten Bulungan
Potensi pengembangan kebun sawit menurut kemampuan lahan sekira 359 ribu hektar. Ia bisa dimanfaatkan untuk perkebunan yang dikelola perusahaan maupun rakyat. Namun, dari potensi itu, perlu dilihat pula apakah, pertama, sudah sesuai dengan
rencana tata ruang; kedua, berada di kawasan hutan atau di luar kawasan hutan; dan
ketiga, apakah kawasan untuk pengembangan kebun sawit itu masih berhutan atau
tidak. Kami akan membahasanya di bawah.
Potensi Lahan dan Rencana Tata Ruang
Berdasarkan peta di bawah, ada beberapa wilayah yang tak sesuai dengan perkebunan sawit. Misalnya di Binai, ia tidak sesuai tapi justru ditujukan untuk perkebunan.
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Potensi Lahan dan Kawasan Hutan
Berdasarkan peta, sejumlah kawasan potensial yang berstatus kawasan hutan, kawasan terluas berturut-turut masih terletak di hutan produksi konversi, hutan produksi, dan hutan lindung. Secara legal, luas kawasan untuk pengembangan perkebunan
sawit sekitar 130 ribu hektar di area penggunaan lain.
Peta Kemampuan Lahan di Kawasan Hutan

Potensi Lahan dan Tutupan Hutan
Berdasarkan tutupan lahan yang masih berhutan, ada sekitar 231 ribu hektar yang
sesuai sesuai secara legak untuk ditanami kebun sawit, tersebar di hampir seluruh
kecamatan di Bulungan. Sebaran potensi hutan yang terancam hilang menurut prasyarat lahan sesuai ukuran bio-fisik dapat dilihat pada peta di bawah:

Potensi Lahan Dan Kawasan Hutan dengan Tutupan Berhutan
Potensi lahan di kawasan hutan akan berpotensi mengurangi kawasan hutan jika
dikembangkan menjadi perkebunan sawit.
Terlihat, di area non-hutan bisa terjadi berkurangnya tutupan hutan hingga 41 ribu
hektar dengan sebaran di Kecamatan Sekatak, Tanjung Palas Tengah dan Utara, Peso
dan Peso Hilir, Tanjung Selor dan Tanjung Palas Timur. Di kawasan hutan mencapai
190 hektar.
Berikut peta sebaran potensi kehilangan hutan, di dalam maupun di luar kawasan
hutan, akibat pengembangan kebun sawit:
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Perizinan dan RTRW Kabupaten
Terlihat, adanya tumpang-tindih perizinan perkebunan sawit dan penataan pola ruang sesuai RTRW kebupaten, seperti dalam peta di bawah:

Perizinan Perkebunan Sawit
Menurut Kemampuan Lahan
Berdasarkan peta di bawah, ada izin perkebunan sawit yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan. Bila tetap dikembangkan, ia misalnya perlu semacam “perlakuan
khusus” karena bisa membikin produksinya tidak optimal.
Lahan yang sesuai dengan perizinan mencapai 113 ribu hektar. Sementara izin tak
sesuai kemampuan lahan, yang terbanyak di Kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung
Palas Timur.

Dari peta di atas, ada beberapa izin yang melanggar peruntukan pola ruang, antara
lain:
 Di Kecamatan Peso: sekitar Muara Pangaean, Longwau, Longtungu
 Di Kecamatan Tanjung Selor: sekitar Gunung Seriang, Jelarai Tengah
 Di Kecamatan Tanjung Palas Utara: sekitar Pimping
 Di Kecamtan Sekatak: sejumlah lokasi
Perizinan dan Kawasan Hutan
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Izin perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain (APL) mencapai 240,891
hektar, dan di kawasan hutan sekitar 24,792.87 hektar meliputi hutan lindung (± 900
ha), hutan produksi (14 ribu ha), hutan produksi konversi (± 2,9 ribu ha), dan hutan
produksi terbatas (6,3 ribu ha). Artinya, masih ada luas sesuai izin perkebunan sawit
sekitar 9%. Sisa izin konsesi ini, bila dipakai, memerlukan prosedur legal pelepasan
kawasan hutan dari pemerintah daerah dan departemen kehutanan.
Perizinan dan Tutupan Hutan
Analisis kami, luas area yang tumpang-tindih antara perizinan perkebunan sawit di
kawasan berhutan sekitar 84 ribu hektar, meliputi kawasan non-hutan (APL) sekira
68,6 ribu hektar dan sisanya 12,8 ribu hektar di kawasan hutan yang tersebar di hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi konversi, dan hutan produksi terbatas.
Secara lengkap sebarannya tergambar dalam peta di bawah:

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan
Kabupaten Buol
Potensi lahan berdasarkan kemampuannya mencapai 2.196.934 hektar. Dari luasan
tersebut, melalui RTRW Kabupaten, pemerintah setempat hanya mengalokasikan 85
ribu hektar untuk perkebunan. Namun sudah ada 170 ribu hektar yang sudah dirilis
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sebagai izin konsesi perkebunan sawit.
Potensi hilangnya hutan dari perizinan perkebunan sawit sebesar 84 ribu hektar,
terdiri 68,6 ribu hektar pada kawasan non-hutan (APL) dan 12,8 ribu hektar pada
kawasan hutan (tersebar di hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi konversi,
dan hutan produksi terbatas).
Potensi hilangnya hutan akibat perkebunan sawit seluas 174 ribu hektar di kabupaten ini, sekitar 31 ribu hektar di kawasan non-hutan, dan 37 ribu hektar di kawasan
hutan (HL, HP, HPK, HPT, dan hutan suaka alam dan wisata).
Kabupaten Bulungan
Perkebunan sawit menjadi salah satu pengembangan komoditas unggulan, tertuang
dalam rencana pembangunan jangka menengah dan RTRW Kabupaten.
Potensi lahan berdasarkan kemampuannya mencapai 359 ribu hektar. Dari luasan
tersebut, melalui pola ruang, pemerintah kabupaten mengalokasikan perkebunan
sawit seluas 208,820 hektar, dengan izin yang sudah diterbitkan mencapai 263 ribu
hektar. Analisis kami, luas area yang tumpang-tindih antara perizinan perkebunan
sawit di kawasan berhutan sekitar 84 ribu hektar.
Rekomendasi
Kajian ini bisa menjadi rujukan pengiring diskusi dengan sejumlah otoritas demi
mendorong perubahan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang lebih baik,
misalnya adanya peraturan daerah yang mengatur pengembangan perkebunan
berkelanjutan (secara lestari dan berwawasan lingkungan), dengan tatakelola menyeluruh serta menimbang sejumlah faktor fisik dan sosial.
Betapapun, untuk mengarah tujuan seperti di atas, ada sejumlah tantangan serius,
antara lain:
 Kompetisi lahan antara bermacam pemangku kepentingan,
 Perbedaan peta dan rencana tata guna lahan oleh tingkatan pemerintah dan kementerian sehingga menimbulkan ketidakpastian (tumpang-tindih) kawasan
dan (sengketa) tenurial;
 Undang-undang dan pelbagai mekanisme, inisiatif, serta kebijakan yang saling
bertentangan;
 Kurangnya kapasitas dan pelibatan pemangku kepentingan utama dalam bisnis
antara pemerintah dan masyarakat lokal;
 Minimnya kepastian hak-hak legal penduduk setempat dan masyarakat hukum
adat;
 Minimnya insentif untuk mengimplementasikan praktik-praktik pengelolaan
yang baik demi meningkatkan hasil produksi dan pendapatan.
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Sejumlah tantangan itu, pada gilirannya, bisa mengakibatkan:
 Buruknya perencanaan tata ruang sehingga pemanfaatan lahan jadi tidak efisien;
 Adanya sengketa alokasi lahan dan hak-hak pengguna;
 Monopoli lahan yang semakin menghambat program memutus kesenjangan sosial;
 Perluasan lahan untuk kepentingan perkebunan skala besar, alih-alih intensifikasi lahan untuk program-program kesejahteraan;

Bagian Empat

Akibat-akibat di atas, pada akhirnya, bisa mendorong:
 Konflik antara pemerintah, kepentingan bisnis, dan masyarakat;
 Tingginya biaya transaksi dan kerugian produktivitas;
 Ketidakpastian bisnis;
 Terbatasnya investasi dalam praktik-praktik terbaik dalam industri;
 Cepatnya pembukaan dan pemanfaatan lahan yang tidak efisien.

KORUPSI DI SEKTOR PERKEBUNAN SAWIT
Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tengah dan Kalimantan Utara

MELUASNYA perkebunan dan berlipatnya jumlah industri sawit serta segepok
keuntungan darinya menyelip pula praktik korupsi di sektor ini. Salah satu kasus
yang cukup besar plus menyita perhatian publik misalnya, tindakan suap pengusaha
Hartati Murdaya kepada Bupati Buol Arman Batalipu sebesar Rp 3 miliar. Uang
pelicin itu dicairkan agar Batalipubisa menerbitkan izin usaha perkebunan (IUP) dan
hak guna usaha (HGU) untuk lahan seluas 4.500 hektaryang dimiliki PT Citra Cakra
Murdaya, salah satu anak perusahaan milik Murdaya.1
Kasus suap terjadi juga di provinsi Riau. Komisi Pemberantasan Korupsi telah
menetapkan Gubernur Riau Annas Maamun sebagai tersangka penerima suap Rp 2
miliar terkait proses alihfungsi 140 hektar lahan kebun sawit di Kabupaten Kuantan
Singingi. KPK juga menjerat pengusaha Gulat Medali Emas Manurung, Ketua
Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Riau,
sebagai pemberi suap.2
Riset oleh Indonesia Corruption Watch, organisasi nonpemerintah berbasis di Jakarta
yang menyoroti praktik korupsi yang tumbuh subur di Indonesia,menyebutkorupsi
1

BBC Indonesia, “Hartati Murdaya dihukum 2 tahun 8 bulan,” 4 Februari 2013, http://www.
bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/02/130204_hartativonis (diakses 30 September
2014).
2
Kompas, “Kasus Gubernur Riau, KPK Juga Tetapkan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit sebagai Tersangka”, 26 September 2014,http://nasional.kompas.com/read/2014/09/26/16125941/
Kasus.Gubernur.Riau.KPK.Juga.Tetapkan.Ketua.Asosiasi.Petani.Kelapa.Sawit.sebagai.Tersangka (diakses 11 Oktoberber 2014).
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dalam bisnis perkebunan sawit “sangat mengkhawatirkan.”Sejumlah modus korupsi
di sektor ini muncul mulai dari suap untuk kemudahan mendapatkan izin sampai
izin untuk keluarga atau kroni kepala daerah, dari pembiaran operasi tanpa izin dan
pembengkakan biaya dalam pengadaan bibit sawit, hingga usaha perkebunan sawit
fiktif maupun manipulasi pajak dari perkebunan sawit.3
Dalam sejumlah kasus suap dari proses izin, seringkali izin untuk lahan sawit dipakai sebagai saluran transaksi antara pejabat dan pengusaha atau perusahaan. Praktik
jual-beli izin biasanya sumber penggalangan dana politik bagi kepala daerah atau
elit-elit politik lokal untuk memantapkan kekuasaannya maupun modal mereka untuk kontes elektoral.4
PENELITIAN ini hendak mendalami korelasi antara para aktor dalam praktik korupsi terhadapkian meluasnya lahan sawit di Indonesia serta dampak kerugian dari
kaitan itu. Dengan menyelia data-data tentang dugaan korupsi di sektor sawit, tujuan riset kami menggambarkan aktor dan pola praktik korupsi lewat studi kasus
di Kabupaten Banggai (Sulawesi Tengah) dan Kabupaten Bulungan (Kalimantan
Utara). Kedua kabupaten itu mengalami perkembangan pesat dalam sektor perkebunan sawit, ditandai luasan baru kebun-kebun sawit dan pendirian kilang pengolahan
sawit.
BANGGAI
LUAS kabupatennya 9.672,70 km² dengan penduduk 342.698 jiwa (2013), tersebar
di 23 kecamatan dengan Luwuk sebagai ibukota kabupaten. Letaknya berhadapan
dengan Teluk Tomini dan Laut Maluku. Mayoritas penduduknyabekerja sebagai petani.
Kakao dan kopra masih jadi komoditas perkebunan menonjol di kabupaten ini. Sebaran luas lahankedua tanaman itu menempati porsi terbesar, terdiri perkebunan
rakyat dan swasta. Namun semakin hari digeser oleh kebun sawit. Sementara luas
lahan kedua komoditas itu stagnan, luasan sawit bertambah setiap tahun yang dikelola masyarakat.
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Perbandingan Luas Tanam (Ha) & Produksi (Ton) Perkebunan Rakyat Menurut Tiga Jenis Tanamana di Banggai
Tahun
2013
2012
2011

Kakao

Kopra

Lahan

Produksi

46.301

11.341

6.317 20.354
46.316

20.302

Lahan

Sawit
Produksi

4.616 32.757
53.938

46.539

4.002 46.608

Lahan

Produksi

28.944 68.248
18.600

132.496

9.473

132.496

Sumber: BPS Kabupaten Banggai, 2014
Kami memfokuskan kasus di dataran Toili dan Suaka Margasatwa Bangkiriang.Kasus ini berujung kriminalisasi dan pemidanaan terhadap Eva Bande, yang kemudian
bebas lewat desakan pelbagai pegiat sosial lingkungan ketika pemerintahan baru
Joko Widodo.
Konflik Lahan di Toili dan Perambahan Kawasan Margasatwa Bangkiriang5
Konflik perampasan lahan antara masyarakat dan PTBerkat Hutan Pusaka (BHP)
berjalan setidaknya sejak 1990-1991. Itu saat PTBHP mulai mengukur areahutan
tanaman industri (HTI) yang diklaim sepihak tanpa melibatkan masyarakat Desa Piondo. Menurut riset Front Rakyat Advokasi Sawit Sulteng,±184 hektar kebun milik
warga desa tumpang-tindih dengan areaHTI.
PTBHP adalah pemegang izin HTI seluas 13.400 hektar diKecamatan Toili dan Toili
Barat pada 1996, usaha patungan PTKurnia Luwuk Sejati (KLS) milik Murad Husain dan PT. Inhutani I, masing-masing memegang 60 % saham dan 40% saham.
Pada 2007, PT. KLS mengakuisisi seluruh saham Inhutani I.6Namun, satu dokumen
menyebutkan bahwa izin konsesi hutan yang dipegang PT BHP dalam status tidak
aktif.7
Perusahaan ini sebelumnya, di bawah rezim ekonomi politik pengusahaan hutan
5
Untuk kasus ini, bila tidak menyebutkan sumber lain, disarikan dari dokumen “Posisi Hukum Kasus Eva Bande”, Front Rakyat Advokasi Sawit dan KontraS, tanpa tanggal, https://
www.kontras.org/pers/teks/kertas%20posisi%20kasus%20toili.pdf; dan Majalah Detik Edisi
160, 22–28 Desember 2014.

3

TRIBUNnews.com, “ICW: Ada Banyak Celah Korupsi di balik Usaha Sawit”, Jumat 23
September
2011,
https://id.berita.yahoo.com/icw-ada-banyak-celah-korupsi-di-balikusaha-030408811.html (diakses 29 September 2014).

Lihat, “Eva Bande Berharap Dukungan Para Aktivis Semeriah pada Calon Menteri,” Rakyat
Merdeka, 17 September 2014, http://www.rmol.co/read/2014/09/17/172338/1/Eva-BandeBerharap-Dukungan-Para-Aktivis-Semeriah-pada-Calon-Menteri (Diakses 20 April 2015).

4

7

Abetnego Tarigan, “Peran Korporasi dalam Kejahatan Kehutanan,” dalam Jurnal Climate
Change, “Pemberantasan Kejahatan Korupsi dan Pencucian Uang yang Dilakukan Korporasi
di Sektor Kehutanan”, Oktober 2013, hal. 19.
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6

Lihat, “Laporan Perkembangan Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan Produksi Triwulan IV
(Oktober – Desember 2009)”, Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi – Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Januari 2010.
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secara komersial pemerintahan Soeharto, mendapatkan dana reboisasi8 dari pemerintah untuk menanam pohon sengon dan akasia di area konsesinya. Tetapi oleh PT
BHP, dana itu dipakai untuk menamami sawit, yang menambah pundi-pundi keuntungannya. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2007 menemukan, PTBHP
masih menunggak pengembalian dana reboisasi (sekitar Rp 11 milyar), dan statusnya dalam penjadwalan ulang.
Rincian tunggakan dana reboisasi PTBHP
Penempatan Modal Pemerintah
3.566.876.343
Pinjaman 0%
8.280.866.085
Total Kewajiban Jatuh Tempo 2007
11.924.667.744,72.
Kewajiban yang sudah dibaya
1.000.000.000
Total tunggakan
10.924.667.744,72
Sejak 2000, petani yang semakin kekurangan tanah mulai melakukan pengambilalihan kembali lahan yang diklaim perusahaan. Mereka menanami sejumlah tanaman
tahunan, di antaranya kakao dan rambutan,serta tanaman jangka panjang seperti durian. Ini berlangsung hingga 2004.
Pada 2008, PTBHPbertindak keras dengan mengambil lahan dari para petani, kemudian menanaminya dengan sawit. Aksi-aksi perusahaan disokong aparat keamanan
setempat. Geram, petani melakukan protes dengan aksi demonstrasi hingga mengadukan kasus ini kepada komisi nasional hak asasi manusia (Komnas HAM) di Jakarta, yang ditindaklanjuti Komisi dengan berkunjung ke areasengketa dan beberapa
desa lain yang jadi korban perampasan lahan oleh PTBHP. Selain itu, petani juga
berupaya mengadu kepada pemerintahdan legislator daerah.
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18 Agustus 2010.9
Lahan-lahan petani yang dirampas perusahaan, yang kemudian ditanami sawit, selain di desa Piondo juga di Bukit Jaya, Mekar Sari, Karya Makmur, Makapa dan
beberapa desa lain. Dari Oktober 2009 –Mei 2010, PT BHP misalnya secara sengaja
menimbun jalan untuk menghalangi para petani menuju lahan-lahan perkebunan
dan persawahan milik petani. Tindakan ini didukung oleh sekira 350 tentara dari
Komando Distrik Militer 1308/Banggai Luwuk. Eskalasi konflik memanas hingga
menyebabkan 23 petani ditangkap termasuk Eva Susanti Hanafi Bande yang dijatuhi
hukuman penjara 4,6 tahun.10
Selain menyangkut izin HTI, sejak 1991 PT KLS mengklaim sebagai pemegang
konsesi hak guna usaha (HGU) seluas 6.010 hektar, yang ditanami kakao (4.000
ha) dan kelapa sawit (2.010 ha). Menurut riset Front Rakyat Advokasi Sawit, PT
KLS telah menyerobot lahan petani seluas ± 3.000 ha. Lahan-lahan ini milik warga
Desa Tou, Moilong, Singkoyo, Benteng, di Kecamatan Toili.Didampingi Lembaga
Bantuan Hukum Sulawesi Tengah, para petani melaporkan perampasan lahan ini
ke Polres Banggai pada 12 November 2009. Polisi kemudian menetapkan Murad
Husain sebagai tersangka kasus perkebunan ilegal pada 31 Desember 2009,meski
anehnya tidak ditahan. Setelah melalui proses pelimpahan dan pengembalian berkas
perkara antara kepolisian dan Kejaksaan Negeri Luwuk, pada 14 April 2012,polisi
mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap Murad Husain dengan alasan “tidak cukup bukti.”
Tak cukup memperluas kebun sawit di lahan-lahan petani dengan cara koersi, PT KLS
merambah kawasan margasatwa Bangkiriang, yang ditetapkan sebagai wilayah konservasi oleh kementerian kehutanan pada 21 April 1998 dengan luas 12.500 hektar.

Pada akhir 2009,Pemda Banggai membentuk sebuah tim guna menyelesaikan kasus
tersebut. Pengaduan ke Komnas HAM ditutup setelah dialog di dewan daerah pada
9

8

Resminya disebut ‘Dana Jaminan Reboisasi’, dikenalkan tahun 1980, berbentuk jaminan
kinerja pemilik Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan tujuan meningkatkan reboisasi dan
rehabilitasi hutan. Sumber dana dari iuran yang dibayarkan para pemegang HPH untuk setiap
meter kubik kayu yang dipanen dari hutan alam yang dikuasai negara (political forest). Tetapi
program insentif ini gagal total dan digerogoti bermacam masalah serius terkait tata kelola
keuangan. Sebuah laporan media tahun 1990 misalnya menyebutkan, dari 120 pemilik HPH,
hanya 30 yang telah melaksanakan penanaman ulang di lokasi penebangan. Lihat, Barr, C.,
et.al. (2011), ‘Tata-kelola Keuangan dan Dana Reboisasi Selama Periode Soeharto dan Pasca
Soeharto, 1989-2009: Suatu Analisis Ekonomi Politik tentang Pembelajaran untuk REDD+,’
hal. 8, Occasional Paper 60 (Bogor: CIFOR).
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Berita Palu, “Komnas HAM tutup Kasus HTI”, 19 Agustus 2010 http://beritapalu.
com/index.php?option=com_content&view=article&id=363:komnas-ham-tutup-kasushti&catid=39:banggai&Itemid=76 (diakses 15 November 2014).
10

Eva Bande ditangkap dan ditahan pada 15 Mei 2010 dengan tuduhan penghasutan menyusul aksi protes warga tani yang semula damai berakhir ricuh menentang tindakan koersi dan represif PT KLS. Ia mendekam di ruang tahanan selama 4 bulan 25 hari selama
proses persidangan. Bande mengajukan banding tapi ditolak, dan eksekusi penangkapannya terjadi pada 15 Mei 2014 di Yogyakarta setelah sebulan dalam Daftar Pencarian Orang.
Presiden Joko Widodo memberinya grasi pada 19 Desember 2014. Lihat, Tempo.co, “Eva
Bande, Dipenjara Gara-gara Bela Petani,” 22 Desember 2014, http://www.tempo.co/read/
news/2014/12/22/063630135/Eva-Bande-Dipenjara-Gara-gara-Bela-Petani (diakses 20 April
2015).
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Modusnya, PT KLS menyuruh masyarakat untuk merambah kawasan itu untuk dijadikan lahan perkebunan sawit dengan memberikan modal dan bibit, kemudian
masyarakat disuruh untuk mengurus atau mendapatkansurat keterangan pendaftaran
tanah (SKPT) dari kepala desa Sinorang dan disetujui camat Batui. Diduga, lahan
yang telah dipakai untuk kebun sawit seluas 562,08 hektar.11
Kantor Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sulawesi Tengahmenyatakan, perambahan hutan Bangkiriang dilakukan masyarakat sejak 2006 dan diduga kuat melibatkan atau disponsori PT KLS. Pemerintah Sulawesi Tengahpernah melakukan relokasi terhadap warga di sekitar kawasan yang melakukan perambahan Bangkiriang,tapi
beberapa tahun kemudian kembali lagi aktivitas menanam sawit,untuk kemudian
dijual ke PT KLS. Balai Konservasi sudah berupaya meminta PT KLS menghentikan kegiatan perkebunan sawit di dalam kawasan itu. Namun hingga kini aktivitas
itu tetap berlanjut.12
Akibat alihfungsi hutan dan degradasi lingkungan di kawasan Bangkiriang misalnya, burung maleo sebagai satwa endemik Sulawesi dalam kondisi kritis.
Para Aktor Sawit di Banggai
Para pemain sawit di Sulawesi Tengah terutama di Kabupaten Banggai dikuasai
grup PT Kurnia Luwuk Sejati (Murad Husain) dan Central Grup (Ma’mun Amir).
Masing-masing kekuatan ini memiliki hubungan dengan pemegang kekuasaan atau
kekuatan-kekuatan politik lokal dan seringkali ada kompetisi diantara mereka.13
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Daerah operasi Grup KLS mencakup Banggai hingga Morowali. Murad Husain merintis usaha perkebunan Sawit seluas 6.010 ha di Banggai dengan surat keputusan
Badan Pertanahan Nasional 2 Oktober 1991. Tahun 2014, perkebunan sawit yang
dikelolanya telah mencapai 12.000 Ha termasuk di Morowali.
Dalam menjalankan bisnisnya, Murad dibantu menantunya, Herwin Yatim, wakil
bupati Banggai(2011–2016). Herwin adalah ketua dewan pimpinan cabang PDI
Perjuangan Kabupaten Banggai 2010–2015. Sempat jadi anggota legislator daerah
pada masa 2009–2014 dan Ketua Komisi A DPRD Banggai, Herwin juga sempat
menduduki direktur PTBerkat Hutan Pusaka (BHP).14 Istri Herwin, Suraida Murad
Husain adalah anggota dewan daerah kabupaten Banggai.
Selain itu, seorang yang ditengarai dekat dengan Murad Husain adalah Sudarto, tokoh berpengaruh di Sulawesi Tengah yang memiliki karier militer di Angakatan Darat lulusan 197215dan bertugas di wilayah Sulteng, menjabat bupati Banggai selama
dua periode (1996–2005) dan legislator di Senayan dari perwakilan daerah (20092014). Lelaki kelahiran 1948 dari Nganjuk, Jawa Timur ini wakil gubernur Sulawesi
Tengah (2011-2016).16
Murad Husain mempunyai mesin pengolahan sawit sendiri yang hasilnya kemudian
dipasarkan ke Surabaya, Jawa Timur. Riset Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jatim mengungkapkan, ada dugaan bahwa transaksi jual-beli hasil pengolahan sawit
dari PTKLS dilakukan ditengah perairan, tidak di pelabuhan.17

11

Bahkan sudah berdiri pabrik pengolahan sawit mentah di sekitar kawasan Bangkiriang.
Berdasarkan riset Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan Yayasan Tanah Merdeka
(YTM), kerusakan suaka margasatwa ini mencapai 2.645 hektar. Lihat, Suara Agraria, “Ini
Rekam Jejak Murad Hasan, Pengusaha Sawit Top Se-Sulteng,” 16 Desember 2014, http://
suaraagraria.com/detail-21349-ini-rekam-jejak-murad-hasan-pengusaha-sawit-top-sesulteng.
html#.VUbSgvntmko (diakses 20 April 2015).

12

Berita Lingkungan, “Suaka Margasatwa Bangkiriang Dirambah”, 27 Agustus 2009, http://
www.beritalingkungan.com/2009/08/suaka-margasatwa-bakiriang-dirambah.html (diakses
14 November 2014 pkl 18.02). Lihat juga, Mongabay, “Sawit di Banggai, dari Penyerobotan Lahan sampai Ekspansi di Cagar Alam”, 12 November 2013, http://www.mongabay.
co.id/2013/11/12/sawit-di-banggai-dari-penyerobotan-lahan-sampai-ekspansi-di-cagar-alam/
(diakses 14 November 2014).

13

Wawancara dengan Pengurus Yayasan Tanah Merdeka Sulawesi Tengah, 18 Oktober 2014.
Sebagai tambahan, lihat: Mohammad Syafei, “Perluasan Sawit Berbuah Petaka; Sketsa Perlawanan Petani atas Penyingkiran dan Pengingkaran Hak Atas Sumberdaya Agraria di Dataran
Toili Kabupaten Banggai”, Yayasan Tanah Merdeka, Position Paper No. 09 tahun 2010, http://
ytm.or.id/epaperytm/kertas-posisi/3-kertas-posisi-09-qperluasan-sawit-berbuah-petakaq.html
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14

Kerajaan bisnis Murad Husain melebar ke pompa bensin dan perusahaan konstruksi. Yang
disebut terakhir dipimpin Herwin Yatim, dan perusahaan ini, PT Kurnia Sulawesi, terlibat
dalam pembangunan pelbagai proyek konstruksi di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan
sejak 1990-an. Murad juga telah membuka beberapa peternakan ribuan ekor sapi di beberapa
lokasi termasuk lahan HGU PT KLS di Singkoyo, Kecamatan Toili. Lihat, George Junus
Aditjondro, “Surat George Junus Aditjondro untuk Eva dan Kawan Petani di Lapas”, tanpa
tanggal, https://evabande.wordpress.com/dukungan/george-junus-aditjondro/ (diakses 20
April 2015).

15

Sudarto lulus sekolah Akademi Militer di Magelang di bagian infanteri. Ia setahun lebih
senior dari Susilo Bambang Yudhoyono.
Lihat laman situsweb pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah, “profil pejabat, wakil
gubernur”, 1 November 2011, http://sulteng.go.id/pub3/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=57&Itemid=65 (diakses 20 April 2015).

16

17

Wawancara dengan Pengurus Yayasan Merah Putih Palu, Sulawesi Tengah, 18 Oktober
2014.
53

Menakar Sawit: Riset Kawasan, Korupsi, dan Pendapatan Daerah

Aktor lain, Ma’mun Amir18 adalah putra bangsawan di Banggai,yang saat ini menjadi anggota dewan di Senayan dari perwakilan daerah Sulawesi Tengah. Ma’mun
sebelumnya BupatiBanggai (2006–2011) dan dia berkeinginan untuk maju lagi
dalam pemilihan kepada daerah Banggai pada 2016 mendatang. Ma’mun menguasai
perusahaan Central Grup.
Selain kedua nama itu, terdapat pula grup Kencana Agri, perusahaan yang terdaftar
di Singapura dan sebagian sahamnya dimiliki Wilmar Internasional. Di Banggai,
Kencana Agri bergerak melalui anak perusahaannya antara lain PT. Delta Subur Permai dan PT Sawindo Cemerlang.
Terkait sengketa agraria di kawasan Toili, surat alihfungsi HTI tak pernah dikeluarkan Ma’mun Amir saat dia menjabat bupati Banggai. Ini menimbulkan dugaan
bahwa operasi perkebunan sawit PT BHP di lahan HTI wilayah Toili adalah illegal.
Bahkan pada 17 Maret 2011,Ma’mun Amir pernah merekomendasikan agar izin PT
BHP dicabut kepada Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Namun surat rekomendasi
ini tidak diindahkan.19
Menurut penelitian LBH Sulteng, dalam buku tentang perkebunan yang dirilis Dinas
Perkebunan Luwuk, tidak tercantum izin dari PTKLS untuk melakukan ekspansi di
kawasan HTI, dan penyelewengan izin initelah dilaporkan kepada KPK.20Sementara
izin usaha perkebunan PT KLS juga patut dicurigia keabsahannya21 mengingat perusahaan ini berlaku curang serupa di Morowali Utara.22
Adapun kasus perambahan kebun sawit di kawasan Bangkiriang, wilayah konservasi ini termasuk dalam daftar revisi tataruang Provinsi Sulteng. Hingga tulisan

18

Ma’mun Amir mewakili klan bisnis yang kalah dari Pilkada Banggai 2011 lalu. Lihat, Azmi
Siradjudin, “Pilkada Banggai dan Kecendrungan Investasi Ke Depan,” http://ymp.or.id/old/
www.ymp.or.id/content/view/275/35/index.html (diakses 20 April 2015).

19

Berita Satu, “12 Korporasi dan Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK”, Selasa, 11 Februari
2014, http://www.beritasatu.com/nasional/165631-12-korporasi-dan-kepala-daerah-dilaporkan-ke-kpk.html (diakses 30 September 2014).

21

Metro Sulawesi, “Jatam: Perusahaan Sawit KLS Tidak Miliki Izin Usaha Perkebunan”,
28 Agustus 2014, http://www.metrosulawesi.com/article/jatam-perusahaan-sawit-kls-tidakmiliki-izin-usaha-perkebunan (diakses 20 April 2015).
Sulteng Post, “P3MBU-IP2MUAudit PT KLS di Morowali Utara!”, 11 Desember 2014
http://sultengpost.com/?p=3382
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ini dibuat, revisi itu masih mentok di meja legislator pusat Komisi IV23di Jakarta.
Pertimbangan revisi itu lantaran dalam kawasan Bangkiriang sudah dimasuki jalur
pipa gas, kebun sawit, dan pertanian warga, dan hampir semuanya menyalahi aturan.
Sebagaimana terjadi di nyaris semua kawasan konservasi di Indonesia, kawasan
Bangkiriang memiliki banyak versi dalam peta izin peruntukan. Ada versi dari Balai
Pemantapan Kawasan Hutan tentang tata guna hutan kesepakatan tahun 2004, versi
Balai Konservasi Sumberdaya Alam tahun 2013 tentang revisi tataruang, dan versi
kementerian kehutanan tahun 1999 tentang peta perairan dan kehutanan. Perbedaan
versi ini sering dipakai sebagai klaim legal untuk menyelewengkan izin penggunaan
dan peruntukan kawasan Bangkiriang—menjelaskan bahwa konflik tenurial berjalin
rapat dengan tumpang-tindih tataruang kawasan.
Namun, selagi peta sejumlah kepentingandi kawasan Bangkiriang dalam proses
pembenahan, operasi perkebunan sawit telah berlangsung.Dan kuat dugaan bahwa
PTKLS telah mensponsori masyarakat untuk merambah kawasan tersebut, yang
didukung oleh lapisan pejabat lokal dan aparat keamanan.
Dugaan Korupsi dari Sektor Sawit
Selain penyelewengan dana reboisasi dari PT BHP sebesar Rp 11 miliar, di mana
negara sejauh ini menyatakan tidak akan melakukan pemutihan utang (sunset policy)
kepada para penunggak dana reboisasi,24 kerugian negara oleh perusahaan milik Murad Husain di Banggai bisa ditelisik lewat kegiatan perkebunan sawit ilegal.
Kendati PTBHP (di kawasan Toili) dan PTKLS (di Bangkiriang) beroperasi tanpa
izin, keduanya tetap jalan dalam pengusahaan kebun sawit, dan bahkan telah meningkatkan intensitas konflik dengan warga petani, yang berujung pemidanaan warga
yang memerjuangkan ruang hidup dan hak atas tanah.
Setidak-tidaknya, dengan merujuk potensi kerugian negara dari ekspansi perusahan sawit di Banggai melalui satu peraturan pemerintah25, bisa ditaksir pendapatan
negara yang hilang lantaran operasi mereka di dua lokasi itu tanpa mengantongi izin
resmi. Untuk kasus penggunaan HTI Toili misalnya, hitungannya Rp1.600.000/ha/

Majalah Detik Edisi 160, 22–28 Desember 2014.

20

22
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23

Cakupan kerja komisi ini mengurusi isu pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, serta
pangan.

24

Tempo, “Utang Penunggak Dana Reboisasi Tak Akan Diputihkan”, 14 Juni 2011 http://www.
tempo.co/read/news/2011/06/14/090340720/utang-penunggak-dana-reboisasi-takakan-diputihkan

25

Aturan ini tertuang dalam PP No. 33/ 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.
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tahun. Sementara untuk kasus penggunaan lahan Suaka Margasatwa Bangkiriang,
hitungannya Rp2.000.000/ha/tahun.
Mengacu laporan dari institusi kehutanan, yang menyatakan status izin konsesi hutan PT BHP “tidak aktif” dan kemudian membuka perkebunan sawit ilegal, kita bisa
menandai kerugian negara berlangsung sejak 2010 seluas 13.400 hektar. Di kawasan
Bangkiriang, bisa bersandar dari pengamatan Balai Konservasi bahwa aktivitas
haram kebun sawit yang disponsori PT KLS berjalan sejak 2006, dan luasan lahan
yang ditanami sawit bisa memakai hasil penyelidikan organisasi nonpemerintah lokal yang diduga seluas 562,08 hektar. Didapat bahwa taksiran kasar kerugian negara
dari kegiatan kedua perusahaan itu sebesar Rp 117, 3 miliar.
Taksiran kasar kerugian negara dari operasi kebun sawit PT BHP & PT KLS
Perusahaan
Berkat Hutan Pusaka
Kurnia Luwuk Sejati

Lahan (Ha)
13.400
562,08

Periode
2010-2014
2006-2014

Kerugian Negara
107.200.000.000
10.117.440.000
117.317.440.000

Keseluruhan dugaan praktik korupsi ini terjalin berkat posisi Murad Husain sebagai
aktor kuat dalam jaringan bisnis dan politik lewat hubungan kekeluargaan dengan
Herwin Yatim (wakil bupati Banggai) dan kekerabatan dengan Sudarto (wakil gubernur Sulawesi Tengah). Upaya-upaya hukum untuk mengusut sejumlah pelanggaran PTKLS hingga sekarang menemui jalan buntu. Korelasi kekuasaan antara
pengusaha dan pejabat seringkali hadir di lapangan. Dalam pelbagai kasus sengketa
yang melibatkan pengusaha sawit dan masyarakat setempat, tentara dan polisi dikerahkan untuk menghadapi aksi-aksi perlawanan warga dengan kekuatan eksesif.
Dari pemaparan kasus perkebunan sawit yang dijalankan perusahan-perusahaan milik Murad Husain di atas, hal ini makin menjelaskan satu simpulan para
pakarbahwa“aktor-aktor politik-birokrasi bekerja dalam sistem jaringan keluarga
besar berbasis partai dan perusahaan,”26dan ia kian tumbuh subur terutama dalam
politik desentralisasi di Indonesia.

McCarthy, Jhon F., Jacquelin A.C. Vel & Suraya Afiff (2013). ‘Arah Pergerakan Akuisisi
dan Penutupan Lahan: Skema-skema Pengembangan, Pengambilalihan Semu, dan Akuisisi
Lahan atas Nama Lingkungan di Luar Pulau Jawa’, Wacana No.30/Tahun XV (Yogyakarta:
INSISTPress).

26
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BULUNGAN
BERBEDA dari tiga kabupaten lain, Bulungan menjadi lokasi dominan perkebunan
sawit di provinsi Kalimantan Utara. Setidaknya ada 22 perusahaan yang mengantongi luas izin lokasi dan luas tanam, masing-masing seluruhnya 268.922 hektar dan
74.271,2 hektar (BPS, 2013).
Investasi deras yang mengucur untuk pengusahaan kebun sawit di kabupaten ini
bukanlah hal buruk—bila dipandang dari segi ekonomi semata. Kendati demikian,
bahkanjika sebatas ukuran laba daerah yang diperhitungkan, ia juga perlu menimbang sejumlah regulasi daerah dan nasional, termasuk melakukan analisis lingkungan secara akurat, lokasi tanam di lapangan sesuai luas yang diizinkan, taat rantai
perizinan, sampai prosedur wajib mengembangkan sistem pertanian plasma bersama
masyarakat setempat, serta membayar dengan layak para pekerjanya. Betapapun
keuntungannya sangat besar, dan menyerap banyak tenaga kerja, sebagian masalah
di atas itu melekat dalam sebagian besar sengketa yang muncul dari sektor kebun
sawit.
Mengakomodasi investasi dan pengembangan perluasan kebun sawit skala besar,
dalam banyak kasus, berkait pula dengan praktik-praktik manipulasi dan korupsi
dari pihak-pihak yang diuntungkan dari besarnya modal disektor ini.
Dari sejumlah perusahaan kebun sawit yang bermain di Bulungan, kami akan menyajikan studi kasus dari satu perusahaan di sebuah kecamatan, yang praktik ekspansinya telah menyingkirkan komunitas adat mengakses hak mereka atas tanah.
Umumnya dari sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat, pihak yang disebutkan terakhir kesulitan untuk mendapatkan informasi secara gamblang dari para
pejabat publikkendati mereka sudah berupaya melakukan pengaduan—dan itu terjadi dalam kasus ini.
Sengketa Perusahaan dan Masyarakat: Studi Kasus PTBagong Putra Serasi27
Pada 2004, warga Dusun Sajau di kecamatan Tanjung Palas Timur, bersengketa dengan perusahaan sawit PTBagong Putra Serasi. Kasus ini bermula saat diterbitkan
izin pengelolaan lahan untuk penanaman sawit di satu areahutan, yang menduduki
sebagian lahan hutan adat Dusun Sajau.28Perusahaan menyatakan telah mengantongi izin perkebunan sawit seluas 20.000 hektarselain juga telah mengantongi izin
27

Studi kasus ini dicatat sesuai yang disampaikan oleh sumber peneliti, dan ditulis ulang
tanpa mengubah subtansi.

28

Izin itu berupa Surat Keputusan Bupati Nomor 521/03/Distan-III/IV/2004 bertanggal 12
Oktober 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT Bagong Putra Serasi.
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pemanfataan kayu.
Pada satu tahap proses negoisasi, muncul kesepakatan bahwa masyarakat adat akan
menerima kehadiran kebun sawit di hutan adat mereka asalkan mendapatkan 20%
dari luas konsesi itu sebagai pertanian plasma, atau sekira 4.000 hektar. Masyarakat
adat juga minta dikembalikan haknya atas hutan adatjika satu waktu perusahaan tak
lagi menanam kebun sawit.
Namun, selama 3 sampai 4 tahun, aktivitas perusahaan cuma membabat hutandan
mengambil kayu. Masyarakat adat lantas mengadukan kasus ini ke dewan daerah
Bulungan setidaknya dua kali, tapi tak mendapatkan respons serius. Tidak ada misalnya inisiatif dewan memanggil pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat
dalam satu forum untuk membahas kasus itu.
Lantaran tekanan dari masyarakat, perusahaan sebatas melakukan penyemaian di
beberapa hektar lahan yang sedianya ditanami sawit. Tak ada kegiatan lanjutan untuk menanam. Sejumlah alat berat untuk penebangan kayu juga masih dibiarkan
diarea lokasi.
Pada 2007, PTBagong Putra Serasi mengalihkan izin pengelolaan lahan kepada perusahaan lain, PTSawit Berkat Sejahtera. Meski ia melanggar surat keputusan bupati bahwa PTBagong Putra Serasitidak diperkenankan melakukan pemindahan atau
pengalihan izin kepada perusahaan lain.
Kejanggalan muncul dalam proses ini. Lokasi yang dialihkan ke PTSawit Berkat Sejahtera berbeda dari lokasi PTBagong Putra Serasi. Yang disebutkan pertama mengelola lahan seluas 9.100 hektar, berada diluar area20.000 hektar (lihat peta).

Peta lokasi PT. Bagong Putra Serasi bergaris warna biru (20.000 ha) dan peta lokasi PTSawit Berkat Sejahtera bergaris warna kuning.
Mengacu pada Perda Kabupaten Bulungan No. 9/2006 tentang Izin dan Retribusi
Izin Usaha Perkebunan (IUP), hak dan kewajiban dari pemegang IUP meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman serta panen dan pasca panen.29
Aturan ini dilanggar oleh PT Bagong Putra Serasi. Faktanya pula, perusahaan ini
memang bergiat di bisnis kayu, bukan perusahaan yang memiliki rekam jejak di
sektor perkebunan sawit.30 Alih-alih bertindak keras, Pemda Bulungan justru mem-

Kendati terjadi proses pengalihan lahan antara kedua perusahaan, ada dugaan kuat
keduanya adalah satu perusahaan yang sama. PT Bagong Putra Serasi pernah mengajukan surat permohonan perubahan nama menjadi PTSawit Berkat Sejahtera tahun 2007. Ironisnya, dengan sejumlah kejanggalan yang cukup jelas itu, bupati Bulungan tetap memproses pengalihan izin pengelolaan lahan.
Pemilik perusahaan Sawit Berkat Sejahtera diduga adalah pengusaha dari Jakarta,
dan sampai naskah ini ditulis, belum diketahui nama pemiliknya. Masyarakat adat
yang terpapar ekspansi kebun sawit perusahaan ini masin terus menggugat, sebaliknya juga perusahaan tetap beroperasi.

58

29

Tercantum dalam Pasal 1 ayat 26. Perusahaan hanya melakukan pratanam (penebangan
atau pemanfaatan hutan), yang telah mengabaikan rantai aktivitas selanjutnya, dan berpotensi
merugikan negara.

30

Lihat direktori alamat PT Bagong Putra Serasi, http://balikpapan.yellowpages.co.id/directory/bagong-putra-serasi-pt, tercantum berlokasi di Balikpapan Tengah, Kalimantan Timur
(diakses 20 April 2015).
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biarkannya.31 Potensi pendapatan daerah menguap begitu saja, yang taksirannya bisa
dilacak dari sejumlah pasal yang mengatur retribusi akibat praktik manipulasi PT
Bagong Putra Serasi.32
Tak hanya hitungan kerugian negara. Praktik perusahaan mengeksploitasi lahan hutan, yang jadi sumber penghidupan masyarakat adat sekitar, telah mempersempit ruang hidup masyarakat dan merusak lingkungan seperti pencemaran air bersih.33Dalih
bahwa perusahaan telah mengantongi izin usaha perkebunan tak pernah menunjukkan bukti tertulis kepada masyarakat yang menggugat. Ada dugaan sebenarnya perusahaan telah menyelewengkan izin dan perkebunan sawit yang direncanakan adalah
fiktif belaka.34
Sementara alasan yang dipakai misalnya datang dari Dinas Pertanian serta Dinas
Kehutanan Kabupaten Bulungan. Mereka mengatakan, pemerintah “minim sumberdaya manusia dan kekurangan aparatus negara” karena “masih masa transisi
pemerintahan provinsi baru.”Logika itu sebagai dalih “pengawasan jadi lemah” atas
sengketa perusahaan dan masyarakat setempat. Sementara, menurut mereka, “perusahaan yang beroperasi sangat banyak dan hutan yang dijadikan lahan perkebunan
sawit juga sangat luas.”35 Kendati sengketa itu, selama setidaknya tujuh tahun, telah
meminggirkan masyarakat adat mengakses sumberdaya alamnya.

31

Jajaran pemda Bulungan juga berusaha menutupi sejumlah informasi dan data tentang besaran pendapatan dari sektor perkebunan sawit. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah serta Dinas Pendapatan Asli Daerah Bulungan misalnya, saat diminta wawancara,
menjawab bahwa pelbagai data terkait investasi sektor sawit dipegang oleh Kepala Bagian
Ekonomi Kabupaten Bulungan. Tapi, selama dua hari kami berusaha untuk bertemu, kepala
bagian mengabaikan dan para stafnya menolak diwawancarai.
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan
Persoalan praktik korupsi di sektor perkebunan sawit terutama seputar masalah perizinan. Lazim bilamanaselembar izin seringkali jadi sarana transaksi antara pejabat
dan pengusaha sawit.Meluasnya perkebunan sawit skala besar seringkali melekat
dalam praktik-praktik yang menyalahi prosedur dan melanggar regulasi.
Di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, posisi kuat PTKurnia Luwuk Sejatiberpilin berkat jaringan patronase pemiliknya lewat hubungan kekeluargaan dan kekerabatan dengan pejabat teras kabupaten dan provinsi. Ia juga melibatkan aparat
keamanan yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat penggugat.
Di Bulungan, Kalimantan Utara, dugaan kuat peran pejabat pemberi izin dan pengawas izin usaha perkebunan memudahkan PTBagong Putra Serasi melakukan pemanfaatan hutan tanpa pernah menanam kebun sawit. Masyarakat setempat dirugikan
dengan makin sempitnya ruang hidup mereka. Sebaliknya, para legislator dan penegak hukum di daerah itu membiarkannya saja.
Rekomendasi
Mengingat isu korupsi di Indonesia adalah perkara ekstra, dan ia sensitif bagi para
penguasa, riset dalam tulisan ini sebatas menunjukkan lapisan permukaan lantaran
tak solidnya informasi dan data pendukung yang dapat membuktikan dengan gamblang dugaan-dugaan dari praktik korupsi di kedua wilayah kasus. Ini menjadi riset
awal dan butuh pendalaman dengan durasi lebih panjang bila hendak diteruskan. Hasil-hasil pendalaman dan temuan-temuan lanjutan, yang memperkuat dugaan awal,
bisa diserahkan kepada institusi yang berwenang menangani kasus korupsi. Selain,
lebih penting lagi, menjadi bahan advokasi untuk masyarakat yang terpapar konflik
dari sengketa mereka dengan perusahaan tersebut.

32

Lihat misalnya pasal 15 mengatur industri perkebunan wajib menyetor 2,5% setiap tahun
dari laba bersih hasil usahanya kepada pemda. Pasal 20 menyebutkan sejumlah besaran tarif
retribusi, meliputi IUP sebesar Rp 5.000/ ha, izin pembukaan lahan (Rp 1.000/ha), izin usaha
perbenihan atau pembibitan (Rp 3,5/benih), izin usaha peredaran bibit (Rp 2,5/bibit), dan izin
penggunaan alat berat (Rp 1.500.000/unit/tahun).

33

Wawancara dengan Bapak Anye, Ketua Lembaga Adat Dayak Kecamatan Tanjung Palas
Timur, 1 November 2014.

34

Wawancara dengan Ketua dan Sekretaris kelompok adat kabupaten Bulungan, 1 November
2014.

35

Wawancara dengan Dinas Pertanian Subdinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan, 31 Oktober 2014.

60

Informasi terkait pelanggaran hukum dan dugaan korupsi seringnya ditutup-tutupi
dan, karena itu, perlu mekanisme desakan kepada pemerintah pusat maupun daerah
untuk memberikan data-data publik sebagaimana diamanatkanhukum.
Mendorong audit perizinan di sektor sawit dan mendesak pihak-pihak yang berwenang dalam proses pengawasan untuk bekerja lebih optimal menangani penyimpangan, termasuk juga melakukan tindak pencegahan,yang berindikasi korupsi.
Membuat mekanisme memadai yang mendorong masyarakat terlibat aktif dalam
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Menakar Sawit: Riset Kawasan, Korupsi, dan Pendapatan Daerah

Menakar Sawit: Riset Kawasan, Korupsi, dan Pendapatan Daerah

pengawasan dan pelaporan mengenai temuan-temuan dugaan korupsi di sektor
sawit, baik kepada lembaga negara yang berwenang di sektor itu maupun organisasi
nonpemerintah.

Bagian Lima
BESAR PASAK DARIPADA TIANG
PAD Sektor Sawit di Dua Kabupaten

SALAH satu faktor utama meluasnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah
pengalihfungsian dan kadang pula pengambilalihan lahan, yang didorong oleh kebijakan pemerintahan provinsi dan kabupaten yang meyakini pendekatan pembangunan itu dapat meningkatkan ‘pendapatan asli daerah’—biasa disingkat PAD. Logika
ini berjalan seiring diberikan wewenang yang luas oleh pemerintah pusat kepada
daerah untuk mengatur dirinya sendiri sesudah berlaku Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah1.
Selain mendorong pemekaran, kebijakan desentralisasi itu—arah baru dari pemerintahan lama Orde Baru yang sentralistik selama tiga dekade—memberikan infrastruktur politik bagi daerah untuk menarik arus kas pendapatan lewat bermacam
sektor, umumnya dari perizinan, pajak, dan restribusi. Logikanya, makin tinggi nilai
investasi dalam satu daerah, makin besar pula bermacam jalur pendapatan yang diperolehnya.
Sektor pengusahaan kebun sawit misalnya, diyakini pemerintah dapat menyumbang
pendapatan dari sumber-sumber seperti izin usaha perkebunan (IUP), hak guna usaha
(HGU,) pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta pajak ekspor. Ada pula sumber pendapatan lain macam dana
1
Pendapatan asli daerah meliputi antara lain pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah (pasal 285). Sebagian wewenang yang masih diurusi pemerintah pusat dalam sistem
desentralisasi di Indonesia meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan,
moneter, dan agama (pasal 10).
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bagi hasil (DBH) dan retribusi/ pajak yang dibebankan pada pelaku industri sawit.
Delapan tahun sesudah regulasi otonomi daerah itu, luas perkebunan sawit di Indonesia mendekati 10 juta hektar. Ia terutama terkonsentrasi di sejumlah provinsi: seluruh pantai timur dan sedikit pantai barat Sumatra, Kalimantan (terutama di bagian
barat, tengah, dan sepanjang perbatasan dengan Malaysia Timur), Sulawesi (barat
dan tengah), serta belakangan di bagian selatan Papua.2 Luas ini terus bertambah,
dan dalam taksiran Sawit Watch tahun 2014, ada sekira 13 juta hektar.
Belum lagi di bawah pemerintahan baru Joko Widodo, yang menggantikan 10 tahun
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, belum ada sejauh ini itikad menguarai
benang-kusut sengketa agraria akibat ekspansi sawit, alih-alih merencanakan bukaan lahan baru di area perbatasan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Rencana ini, mengulangi kebijakan pemerintahan sebelumnya bahkan sama persis dari
era kolonial, menggandeng perusahaan besar. Dikhawatirkan, ia makin menyisihkan
masyarat adat dari akses mereka terhadap ruang hidup (hutan dan sumberdaya alam
lain), serta dapat mengikis ekosistem hutan tropis di pulau Borneo.3
PENELITIAN ini bertujuan menggambarkan besaran PAD dari industri perkebunan
sawit. Subjek penelitian berfokus pada dua kabupaten, yakni Donggala di Sulawesi
Tengah dan Bulungan di Kalimantan Utara.
KATAKUNCI Sumber Pendapatan dari Perkebunan Sawit:
Izin Lokasi | Izin lokasi perusahaan di satu kawasan memerlukan rangkaian berikut:
setiap perusahaan yang membutuhkan tanah untuk usahanya harus mengajukan permohonan ‘arahan lokasi’ kepada bupati/walikota, ditembuskan kepada Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Dinas Perkebunan, dan Kepala Dinas Kehutanan kabupaten,
disertai lampiran rekaman akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Izin Usaha Perkebunan | Setelah mendapatkan izin lokasi, perusahaan harus melakukan ‘analisis dampak lingkungan’ sebagai syarat mendapatkan Izin Usaha Perkebunan. Sesudah terbit, perusahaan harus mengajukan ‘izin pembukaan lahan’ dan
dapat segera beroperasi sejalan permohonan hak guna usaha (HGU) kepada Badan
Pertanahan Nasional (BPN). Usaha perkebunan seluas kurang dari 25 hektar ha-
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rus didaftar oleh bupati/walikota dan diberikan ‘surat tanda daftar usaha budidaya
perkebunan’. Sementara untuk lahan seluas 25 Ha atau lebih wajib mengantongi izin
ini. Besarannya berbeda di masing-masing kabupaten. Sebagai contoh, pada 2006
pemerintah kabupetan Bulungan menetapkan tarif izin usaha perkebunan sebesar
Rp 5.000/hektar.
Hak Guna Usaha | Syarat mendapatkan HGU di antaranya harus memenuhi proses
izin lokasi dan izin usaha perkebunan.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | Secara legal, ia jenis pajak yang
ditarik dari hak atas tanah dan/atau bangunan termasuk hak atas pengelolaannya.
Selain ada pula pajak bumi dan bangunan.
DONGGALA
Luas kabupatennya 4.275,08 km² dengan jumlah penduduk 287.921 jiwa (2013)
yang tersebar di 16 kecamatan dengan Banawa sebagai ibukota kabupaten. Di kabupaten ini terdapat sebuah perusahaan sawit swasta, PT Lestari Tani Teladan (Astra
Agro Lestari) yang terletak di kecamatan Rio Pakava (sering pula ditulis Rio Pakawa), yang mengantongi konsesi 5.000 hektar. Luas kecamatan Rio Pakava sendiri
872,16 km².
Sekurang-kurangnya, dengan luas area konsesi PT Lestari Tani Teladan itu, perusahaan telah memakai 17,4% dari luas wilayah kecamatan. Perusahaan ini memiliki
izin HGU sampai Agustus 2014. Tiga dari empat blok kebun sawit perusahaan terdapat di Sulawesi Selatan.
Terdapat pula kebun sawit yang dikelola masyarakat di wilayah pantai barat Donggala dan kecamatan Banawa. Menurut BPS Kabupaten (2014), produksi sawit di
kecamatan Rio Pakava tahun 2013 sebesar 54.783 ton.4
Realisasi Penerimaan Daerah Otonomi Kabupaten Donggala (2010–2013)

2

Lihat, “Pengantar” dalam Mardiyah Chamim, et.al (2012), Raja Limbung: Seabad Perjalanan Sawit di Indonesia, (Jakarta: Sawit Watch & Tempo Institute).

3

Siaran Pers Sawit Watch, “Sawit Perbatasan, Legalisasi Perampasan Tanah dan Kerusakan
Lingkungan atas Nama Pembangunan dan Keamanan”, 15 April 2015, http://sawitwatch.
or.id/2015/04/siaran-pers-sawit-watch/ (diakses 20 April 2015).
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URAIAN

2010

2011

2012

2013

PENDAPATAN DAERAH

442.329.762

549.069.715

651.446.048

669.549.716

Pendapatan Asli Daerah

13.170.396

23.311.791

22.034.259

20.522.452

Dana Perimbangan

422.258.617

436.622.447

560.116.176

623.705.023

Pendapatan lain-lain yang
sah

6.900.749

89.135.477

69.295.613

25.322.241

Sumber: Bab III Rencana Kerja Pemerintah Daerah Donggala
4

BPS, “Donggala dalam Angka 2014”, 2015.
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Dari tabel di atas, PAD kabupaten meningkat rata-rata 17,22% pertahun. Rinciannya,
PAD meningkat sebesar 4,25 % (2010), naik 77 % (2011), tapi turun 5,48 % (2012).
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Donggala (2009–2012)
No

2009

2010

2011

2012

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Pada 2006–2008 , PAD kabupaten Donggala dari retribusi izin perkebunan masingmasing Rp 9,8 juta, Rp 35 juta, dan Rp 10 juta. Pada 2012–2013, sektor retribusi perizinan tertentu masing-masing mendapatkan Rp 275.445.800 dan Rp 600.770.000.
Namun penerimaan ini bukan dari sektor izin perkebunan, melainkan didominasi
oleh retribusi jasa usaha dan retribusi izin mendirikan bangunan.

Jenis Pajak

1

Pajak Daerah

13.043.376

11.276.500

13.272.933

15.196.530

2

Retribusi Daerah

2.174.500

2.953.264

1.688.982

3.402.017

3

Hasil Perusahaan Milik
Daerah

934.219

-

-

-

4

Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang
dipisahkan

-

900.000

900.000

900.000

5

PAD lain-lain yang sah

17.718.230

1.174.212

1.374.212

2.535.712

33.870.325

16.303.976

17.236.127

22.034.259

Jumlah

Adapun PAD Donggala dari sumber dana perimbangan bagi hasil pajak dan nonpajak didapat dari pajak bumi dan bangunan (PBB) perkebunan dan bea penerimaan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Besar-kecil dari sumber ini mengikuti
aturan pemerintah pusat.
Pendapatan dari PBB Perkebunan dan BPHTB (2010-2012)

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Donggala

Tahun

PBB Perkebunan

BPHTB

2010

-

409.146.894

2011

588.406.333

481.469.231

2012

764.856.224

481.469.231

Data diolah dari pelbagai sumber

Komposisi pajak daerah di kabupaten ini didominasi jenis ‘pajak pengambilan dan
pengolahan bahan galian golongan C’. Pada 2009, pemerintah kabupaten mengeluarkan peraturan berupa pajak pungutan terhadap setiap tandan buah segar yang
dipanen. Pemerintah Donggala pernah menerima sekitar Rp 125 juta, tapi perda ini
kemudian dibatalkan Departemen Dalam Negeri.5

BULUNGAN
Menurut Syarwani, Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, perkebunan sawit sedang
jadi “primadona” dan dia beranggapan kebun-kebun sawit ini sekiranya bisa juga
“menjaga dan bertanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan.” Selain pula
“memberi manfaat secara ekonomi bagi masyarakat sekitar kebun dan harus dapat
memberikan lapangan kerja.”

Penyumbang terbesar dari retribusi daerah adalah ‘retribusi jasa usaha’, ‘retribusi
pasar’, ‘retribusi pasar grosir dan/ pertokoan’ dan ‘retribusi izin mendirikan bangunan’. Di sektor sawit, jumlah pendapatan dari ‘retribusi izin usaha perkebunan’ tidak
terlalu signifikan. Rata-rata sekitar Rp 10 juta – 35 juta/tahun.
PAD Kabupaten Donggala dari Sektor Perkebunan

Mayoritas perusahaan kebun sawit di Kabupaten Bulungan adalah perkebunan lama
dan beberapa yang baru. Meski belum ada data spesifik, sekitar 16 perusahaan yang
baru mengembangkan skema kemitraan atau sistem plasma untuk masyarakat sekitar.

Tahun

2010

2011

2012

2013

Retribusi Perizinan
Usaha Perkebunan

28.075.000

48.075.000

-

-

Pajak BPHTB

-

-

10.000.000

26.000.000

Data diolah dari pelbagai sumber
Wawancara dengan Zulkifli, pegawai negeri sipil dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Donggala.
5
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Selama kurun 2010–2013, pendapatan asli daerah Bulungan berkisar antara Rp 35
miliar – 55 miliar. Sumber PAD terbesar berasal dari pendapatan lain-lain yang sah.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulungan		
No Pendapatan
1

Pendapatan Pajak
Daerah

2010

2011

2012

2013

1.791.000.000

2.141.000.000

2.193.000.000

2.193.000.000
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2

Pendapatan Retribusi Daerah

11.193.000.000

4.981.000.000

4.981.000.000

2.376.000.000

3

Pendapatan Daerah
Yang Disahkan

9.486.000.000

14.446.000.000

14.447.000.000

14.447.000.000

4

Pendapatan lainlain yang sah

17.530.000.000

30.560.000.000

33.379.000.000

35.984.000.000

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI
Menurut Syarwani, kontribusi industri sawit terhadap PAD provinsi “belum maksimal” dan kabupaten ini masih mengandalkan industri keruk dari sektor tambang.
Dari wawancara dengan staf pemerintah setempat, soal seberapa besar PAD dari
kebun sawit, menurut mereka “ada keterbatasan” dalam mencari data termasuk di
sektor perkebunan dengan alasan “pengelolaannya masih dilakukan oleh instansi
pusat.”
Sampai kami meneliti ke kabupaten ini tahun 2014, belum ada regulasi terkait retribusi yang bisa ditarik dari sektor industri sawit. Termasuk juga penataan ruang
kawasan yang masih menginduk kebijakan dari provinsi Kalimantan Timur.
Syarwani berharap, ke depan pemerintah daerah Kalimantan Utara termasuk bupati Bulungan bisa segera melakukan penangguhan izin (moratorium) untuk usaha
perkebunan dan pertambangan, sehingga tata kelolanya bisa secepatnya ditangani
provinsi baru ini.
Pajak berupa retribusi, salah satu sumber utama PAD Bulungan misalnya, masih bertumpu pada Perda No. 9 Tahun 2011 (Pajak- Pajak Daerah) dan Perda No 12 Tahun
2011 (Retribusi Perizinan Tertentu). Jenis retribusi yang disebutkan terakhir meliputi retribusi izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol,
izin gangguan, izin trayek, serta izin usaha perikanan dan perkebunan.
PAD Bulungan dari Perkebunan
Tahun
Retribusi Perijinan Usaha
Perkebunan
Pajak BPHTB

2010

2011

2012

2013

350.000.000

300.000.000

200.000.000

-

-

-

30.000.000

30.000.000

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI
Para pejabat setempat tengah “menggali potensi sumber-sumber keuangan baru”
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guna membiayai roda birokrasi dengan makin gencar mengembangkan perkebunan
sawit skala besar, yang sebagian besar lokasinya di area bekas tebangan izin dan
pemanfaatan kayu di kawasan hutan. Selain itu juga mereka menggenjot pemasukan
dari sektor pajak, di antaranya pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor, pajak
air permukaan, dan pajak rokok. Di seluruh provinsi juga pemerintah Kalimantan
Utara, sebagai wilayah administratif baru, tengah berfokus mengembangkan sumber kas keuangan dari pajak hotel, restoran, reklame, air mineral bukan logam dan
batuan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Meski pemerintah daerah Bulungan memberi kemudahan bagi pengusahaan kebun
sawit, tapi pendapatan dari sektor ini masih sangat minim.
Angka kemiskinan di kabupaten ini misalnya, pada Maret 2014 mencapai 11,73 %
(di atas angka nasional 11,25%). Penduduk di kabupaten ini, menurut catatan BPS
tahun 2014, masih bergantung pada lahan-lahan pertanian (33,60% pada 2013), diikuti sektor jasa (17,21%), dan sektor pertambangan serta penggalian (15,19 %).
Tren lahan padi sawah dan ladang setiap tahun berkurang dan jumlah produksinya
pun menurun. Alasannya, biaya produksi tidak sesuai dengan hasil panen dan harga
padi yang diterima petani—yang hampir terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Namun, di Bulungan, kasus khususnya adalah “daya tarik perkebunan sawit yang kuat
menyebabkan petani mengalihfungsikan lahan untuk ditanamai sawit”. Sebagian
petani juga mulai bergeser atau alih profesi menjadi buruh di perkebunan sawit.
Pada 2013 misalnya, luas panen padi sebesar 19.793 hektar, menurun 9,09% dari
tahun sebelumnya. Selain getol mengkonversi lahan padi ke tanaman monokultur,
sektor ekstraktif menjadi tumpuan lawas dari kabupaten ini termasuk tambang migas
dan batubara yang terpusat di kecamatan Bunyu.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan
Ekspansi perkebunan sawit makin meningkat setiap tahun. Ia berdampak makin
berkurangnya tutupan hutan dan wilayah pertanian. Penyediaan lahan untuk perkebunan sawit ternyata tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan
asli daerah. Pendapatan daerah yang bersumber dari sektor perkebunan sawit ini
justru lebih banyak berasal dari dana bagi hasil PBB Perkebunan dan BPHTB.
PAD Kabupaten Donggala dari sektor sawit tidaklah besar, yang bertumpu dari retri69
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busi izin usaha dan pajak BPHTB, berkisar antara Rp 10 juta – 50 juta/ tahun.
PAD kabupaten Bulungan juga sama. Sumber pendapatan dari sektor sawit dalam
empat tahun terakhir misalnya, berkisar Rp 200 juta – 300 juta, terhitung sangat kecil dibandingkan total PAD yang mencapai Rp 35 miliar – 55 miliar/ tahun.
Rekomendasi
Mendorong kegiatan perkebunan memakai prinsip lestari (sustainable) dan bermanfaat secara sosiol-ekonomi bagi masyarakat setempat. Tak cukup dicermati sebagai
usaha penyerapan tenaga kerja semata, tapi perkebunan sawit turut pula dipandang
bertanggungjawab dalam mereklamasi kerusakan lingkungan.
Mendorong terwujudnya transparansi dalam aliran penerimaan daerah dari sektor
perkebunan sawit. Ini bagian dari hak masyarakat setempat untuk mengkritisi kebijakan pemberian izin bagi sektor usaha khususnya perkebunan sawit.
Moratorium izin pembukaan dan perluasan perkebunan kelapa sawit. Proses ini diperlukan dalam skema izin yang bersih dan berkeadilan. Selain itu, pemerintah daerah perlu segera menyelesaikan konflik agraria lebih dulu manakala ada pembukaan
dan perluasan perkebunan sawit.
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LAMPIRAN 1
UMUM
Tabel 1. Luas dan Ekspansi Perkebunan Sawit di Indonesia, Sawit Watch (2011)
2011-Juni
Provinsi
Aceh
Bangka Belitung
Banten
Bengkulu
D.I Yogyakarta
DKI Jakarta
Gorontalo
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kep. Riau
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Riau
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
72

Luas terhitung (Ha)
185.508

Ekspansi (Ha)
1.520.000

17.375
200.000
200.000
1.500.000
11.881
525.000
391.671
1.114.320
662.000
54.700
164.786
61.590
97.000

500.000
1.000.000
20.000
5.109.200
500.000
2.868.400
1.808.000
500.000
7.000.000

30.171
2.900.000

3.049.200

72.133
81.307
21.213

500.000
500.000
1.300.000
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Sulawesi Utara
Sulawesi Barat
Sumatra Barat
Sumatra Selatan
Sumatra Utara
TOTAL
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117.261

-

327.653
1.500.000
1.300.000

500.000
1.000.000
1.319.600

11.535.569

28.994.400

LAMPIRAN 2
Riset Potensi Mengikisnya Kawasan Hutan Akibat Perkebunan Kelapa Sawit
Tabel 3. Data dan dokumen yang diperlukan untuk riset area penggunaan lahan
(APL) di Kabupaten Buol (Sulawesi Tengah) dan Bulungan (Kalimantan Utara)
No

Jenis Data

Kegunaan Data

Primer:Citra Satelit,
Ground-check
Lapangan

Tabel 2. Sejumlah Pola Kemitraan

Kriteria
Tanaman Pokok
Tanaman
Pangan
Lahan
Pekarangan

2 hektar (ha)

Perkebunan
Inti Rakyat
(PIR)Khusus
2 ha

2 ha

2 ha

0 ha

0,75 ha

0,75 ha

0,50 ha

0 ha

0,25 ha

0,25 ha

0,50 ha

NES/ Nucleus
Estates
Smallholder

Penduduk
setempat

Peladang

Transmigran

PIRBantuan

Penduduk
lokal

2

Rumah (m )
Lokasi
Sumber Dana

74

Tidak ada
36
Sekitar
perkebunan
Bukaan baru
yang sudah ada
Bank Dunia

Sumber Data

Swadana

36
Bukaan
Baru

1

Data Tutupan Lahan

Mengidentifikasi wilayah
yang berhutan dan tidak
berhutan

2

Penujukan dan
Penetapan Kawasan
Hutan

Mengidentifikasi status
kawasan hutan

PIR-Trans

Transmigran
Penduduk
lokal
36

3

Bukaan baru

Bantuan luar Kredit
negeri
khusus

Perijinan Perkebunan
Kelapa Sawit

Mengidentifikasi kawasan
yang sudah diperuntukkan

Skunder:Analisis
Tutupan Lahan
2011 (Kementerian
Kehutanan), Analisis
Tutupan Lahan (Forest
Watch Indonesia)
Sekunder:Kemenhut,
Baplan, Dinas
Kehutanan Kabupaten
Primer:Ground-check
Lapangan
Sekunder:Dinas
Perkebunan
Primer: Ground-check
Lapangan

4

Mengidentifikasi kawasan
Perda dan Peta Rencana yang diperuntukkan
Tata Ruang Kabupaten atau dicadangkan untuk
pengembagan perkebunan

5

Mengidentifikasi arahan
Perda dan Peta Rencana
yang diperuntukan sebagai
Tata Ruang Provinsi
kawasan budidaya

Sekunder:Dinas PU/
Bappeda, BKPRD
Provinsi

6

Mengidentifikasi dorongan
dari Nasional untuk
mendorong perkebunan
kelapa sawit baik secara
langsung maupun tidak
langsung

Sekunder:Bappenas

MP3EI

Sekunder: Dinas
Pekerjaan Umum/
Bappeda, BKPRD
Kabupaten, Dirjen
Penataan Ruang
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7

8

9

10

11
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Usulan dan keputusan
perubahan kawasan
hutan

Mengidentifikasi kawasan
yang diusulkan menjadi
kawasan non hutan

Sekunder:Dinas
Kehutanan;
Kementerian Kehutanan

Jenis Tanah

Untuk mengetahui potensi
pengembangan perkebunan
berdasarkan kesesuaian lahan
berdasarkan jenis tanah

Sekunder: Pusat
Penelitian Tanah –
Bogor

Iklim

Untuk mengetahui potensi
pengembangan perkebunan
berdasarkan kesesuaian lahan
berdasarkan jenis iklim

Sekunder:Badan
Klimatologi Daerah

Untuk mengetahui potensi
pengembangan perkebunan
berdasarkan kesesuaian lahan
berdasarkan jenis ketinggian
lahan

Sekunder:Peta
Rupabumi Indonesia
(RBI—peta topografi
yang menampilkan
sebagian unsur-unsur
alam dan buatan
manusia di wilayah
Indonesia)

Ketinggian

Kelerengan

Untuk mengetahui potensi
pengembangan perkebunan
berdasarkan kesesuaian lahan
berdasarkan jenis kelerengan

Sekunder:Peta RBI

3

Analisis Kesesuaian
Lahan berdasarkan
kebijakan (legal formal)

4

Tutupan Hutan
berdasarkan status
kawasan hutan

Analisis Ancaman
Kawasan Berhutan oleh
ekspansi perkebunan
kelapa sawit

5

Tabel 4. Sejumlah analisis untuk riset kawasan bagi perkebunan sawit di
Kabupaten Buol dan Bulungan
No

1

2
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Jenis Analisis

Analisis Kesesuaian
Lahan berdasarkan
kondisi bio-fisik

Data Yang digunakan
• Peta Jenis Tanah
• Peta Kelerengan
• Peta Wilayah
Ketinggian
• Peta Iklim

Peta Potensi dan
Tabular serta narasi
Analisis Kesesuan Lahan potensi pengembangan
perkebunan kelapa
Bio-fisik dan Legal
sawit berdasarkan BioFormal
fisik dan Legal Formal

Output Analisis
Peta Potensi dan
Tabular serta
narasi potensi
pengembangan
perkebunan kelapa
sawit secara biofisik
Peta Potensi
Pengembangan
Perkebunan Kelapa
Sawit Kabupaten

• Peta, Dokumen dan
Rencana Tata Ruang
Provinsi
• Peta, Dokumen dan
Rencana Tata Ruang
Provinsi
• Peta Penunjukan
dan atau Penetapan
Kawasan Hutan
• Peta Penunjukan dan
Penetapan Kawasan
Hutan
• Peta Tutupan Hutan
• Peta Potensi
Pengembangan
Perkebunan Kelapa
Sawit Kabupaten
• Peta, Tabular dan
Narasi Tutupan
hutan berdasarkan
jenis kawasan hutan
• Peta, Tabular dan
Narasi Potensi dari
usulan perubahan
kawasan

Peta Potensi,
Tabular dan Narasi
Potensi Perkebunan
secara legal Formal

Peta, Tabular dan
Narasi Tutupan
hutan berdasarkan
jenis kawasan hutan

Peta, Tabular
dan Narasi
Keterancaman
Kawasan Hutan
(Hutan Negara &
APL) oleh ekpansi
perkebunan kelapa
sawit

Tabel 5. Rincian Pola Ruang Kabupaten Buol
Suaka Alam
No

1

Nama
Kawasan

Suaka alam

Wilayah
Cagar Alam G. Dako (Kecamatan
Lakea), Gunung Pogogul (Tiloan), Pantai Busak II (Karamat),
Pantai Kumaligon (Biau), Pantai
Konamukan (Bunobogu), Pantai
Inalatan, Ponipingan, dan Lokodidi (Gadung)

Luasan
(Ha)

Keputusan
Penetapan

818

KEP. Menhutbun No.
238/KptsII/1999
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2.

Di seputaran Pulau Busak, Pulau
Suaka Alam Boki, Pulau Raja, Pulau Lesman,
Laut
Pulau Panjang, Pulau Ringgit
(Paleleh dan Paleleh Barat)
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4.963,47

5

Batu Susun (existing)

Lakea

6

Pemandian Alam Tertaria;Goa
Tertaria; Batu Injak

Momunu

7

Pemandian Alam Kumaligon;Goa
Biau
Kolera; G. Pogogul

Suaka Marga Satwa
No

1

2

Nama
Kawasan

Luasan
(Ha)

Wilayah

Kep.
Penetapan

Pantai Bilang (seputaran Pulau
Busak, Pulau Boki, Pulau Raja,
Suaka Marga
Pulau Lesman, Pulau Panjang,
Satwa
Pulau Ringgit, Kecamatan
Paleleh dan Paleleh Barat)

No

Nama Kawasan

1

Pantai Pasir Putih Busak;Bara Batu;
Pesisir Pantai Tanjung Dako

Karamat

2

Batu Susun Lakea

Lakea

Pantai Bilang (seputaran Pulau
Busak, Pulau Boki, Pulau Raja,
Suaka Marga
Pulau Lesman, Pulau Panjang,
Satwa Laut
Pulau Ringgit, Kecamatan
Paleleh dan Paleleh Barat)

3

Pantai Hulubalang

Bunobogu

4

Pulau Boki;Pulau Raja;Pulau
Lesman;Pulau Panjang; Pulau
Ringgit.

Lilito
danPaleleh

Nama Kawasan

Wilayah

1

Gunung Dako

2

GunungTinombala Tiloan

3

Gunung Pogogul

Kec. Lakea

Luasan (Ha)
818

Kep. Penetapan
KEP. Menhutbun No.
238/Kpts-II/1999

4.500

Tiloan

No

Nama Kawasan

Nama Kawasan

1
2
3

Paleleh
Pemandian Kumaligon (existing)
Air terjun lonu;Batu Tiga
Botugolu.
Air Panas Body;

4

Luasan
(Ha)

Kep.
Penetapan

Kuburan Raja Buol

Kelurahan Kali,
Kecamatan Biau

2

Kuburan Keramat

3

Kuburan Hulubalang

Desa Mandaan,
Kec. Karamat
Desa Konamukan,
Kec. Bunobogu

Karamat

Luasan
(Ha)

Kep.
Penetapan

4

Gua Kolera

Luasan
(Ha)

Kep. Penetapan

Desa Kumaligon,
Kec. Biau

Kawasan Wisata Sejarah tentang Kearifan Lokal
No Nama Kawasan

Wilayah

Bunobogu
1

Kuburan Raja
Buol

Kelurahan Kali, Biau

2

Kuburan
Keramat

Desa
Mandaan,Karamat,

Luasan
(Ha)

Kep. Penetapan

Paleleh
Air Terjun Talokan
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Wilayah

Wilayah

1

Taman Wisata Alam (TWA)
No

Wilayah

Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

Cagar Alam
No

Taman Wisata Alam Laut
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3

4

Kuburan
Hulubalang

Desa
Konamukan,Bunobogu

Gunung
Belanda

Tiloan
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2.4

Pertambangan Mineral
Pertambangan Mineral
bukan Logam dan Batuan

Tabel 6. Rincian Kawasan Budidaya Kabupaten Buol
No
1

Status Kawasan
Kawasan Budidaya Hutan

Luas (Ha)

1.1

Hutan Produksi Terbatas
(HPT)
Hutan Produksi Tetap (HP)

105.844,33

1.2
1.3

Hutan Produksi Yang Dapat
Dikonversi (HPK)

2.

Kawasan Budidaya NonHutan

2.1 Hutan Rakyat
2.2

2.3

35.864,84

2.6

2.7

76.216

9.196

Perkebunan

85.832

Momunu, Bokat, Karamat,
Lakea, Bukall, Tiloan,
Paleleh, Biau, Gadung,
Bunobogu
Momunu, Bokat, Karamat,
Lakea, Bukall, Tiloan,
Paleleh, Biau, Paleleh Barat
Seluruh Kecamatan Kab.
Buol

2.8

Momunu, Bokat, Karamat,
Lakea, Bukall, Tiloan,
Paleleh, Paleleh Barat,
Gadung, Bunobogu
Seluruh Kecamatan Kab.
Buol

Industri
Industri Besar

Desa Bokat (Bokat)

Industri Sedang

Desa Lokodidi (Gadung)

Industri Rumah Tangga

Seluruh Kecamatan Kab.
Buol

Pariwisata
Pariwisata Budaya

Momunu, Karamat

Pariwisata Alam

Paleleh, Karamat, Bokat,
Paleleh Barat, Lakea

Permukiman
Permukiman Perkotaan

Biau

Permukiman Perdesaan

Momunu, Bokat, Bukall,
Gadung, Bunobogu, Paleleh,
Lakea, Karamat, Tiloan,
Paleleh Barat

171.173,20

Holtikultura

Peruntukan Lainnya
Peruntukan Pertahanan dan
Keamanan

Bunobogu

Peruntukan Bahari Terpadu

Desa Lokodidi (Gadung)

Perikanan
Perikanan Tangkap

Perikanan Budidaya
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53.053,41

2.5
Wilayah
Tersebar di Wilayah/
Kecamatan
Kec. Bunobogu, Gadung,
Paleleh
Biau, Gadung, Lakea,
Momunu, Tiloan
Gadung, Karamat, Lakea,
Momunu, Paleleh Barat,
Tiloan
Tersebar di Wilayah/
Kecamatan

Pertanian
Tanaman Pangan

Pertambangan

Desa Lokodidi (Kec.
Gadung), Bokat, Lakea,
Biau, Bunobogu, Body,
Paleleh
Lakea, Biau, Bokat,
Bunobogu, Gadung,
Karamat, Paleleh
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Tabel 7. Lahan Sawit di Kabupaten Bulungan (2012)
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Tabel 8. Data Investasi Sektor Perkebunan di Bulungan

Keterangan: HGU (hak guna usaha); TBM (tanaman belum menghasilkan); TM
(tanaman menghasilkan).
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METODOLOGI
TIM peneliti Sawit Watch mengerjakan tiga riset di Sulawesi Tengah dan Kalimantan Utara selama Agustus – September 2014. Tim mewawancari sejumlah narasumber, baik di kalangan pemerintah daerah maupun individu-individu di kalangan
masyarakat sipil terkait fokus penelitian, serta para pegiat sosial yang mendalami
isu sawit dan lingkungan. Sebagai bahan penguat dan memperkaya konteks tulisan,
kami mempelajari sejumlah literatur dari pelbagai sumber termasuk dokumen
pemerintah, serta studi pustaka dan pemberitaan media.
Di Sulawesi Tengah, kami meneliti tiga kabupaten. Buol untuk riset kawasan hutan
dan non-hutan terkait pengembangan perkebunan sawit. Banggai untuk isu korupsi
dari sektor sawit. Dan Donggala untuk riset pendapatan asli daerah dari bisnis pengusahaan kebun sawit.
Di Kalimantan Utara, provinsi baru bentukan tahun 2012 dari pecahan Kalimantan
Timur, ketiga riset itu difokuskan pada Kabupaten Bulungan, daerah dengan luasan
perkebunan sawit paling cepat di provinsi itu.
Untuk riset kawasan hutan yang terancam mengikis akibat perkembangan laju perkebunan sawit di kedua provinsi itu, kami menerapkan sejumlah tahapan. Analisisnya
berupaya mengombinasikan perhitungan kemampuan suatu lahan untuk mengembangkan kelapa sawit, kebijakan pemerintah daerah tentang kawasan hutan, dan
rencana tataruang wilayah kabupaten yang mengarahkan lokasi penanaman kebun
sawit.
Metode menghitung kemampuan lahan untuk penanaman kelapa sawit mengacu
bio-fisik (iklim, tanah, dan topografi). Dalam riset ini, pendekatannya masih sebatas
skala tinjau/ arahan, yang hasilnya bisa menunjukkan jenis kemampuan lahan sesuai
(S) dan tidak sesuai (N). Biasanya, penyusunan tataruang di suatu daerah memakai
analisa ini selain menakar fungsi dan letak geografis lain.
Kebijakan kawasan hutan merupakan salah satu elemen utama menentukan sebuah
kebijakan penataan ruang dan kawasan maupun izin untuk perkebunan sawit. Biasanya perkebunan sawit diarahkan untuk dikembangkan di luar kawasan hutan.
Tetapi banyak juga pemerintah daerah memberi konsesi hutan untuk ditanami kebun
sawit, yang pengaturannya melalui mekanisme izin alihfungsi pelepasan kawasan
hutan kepada kementerian terkait, selain mengusulkan perubahan status menjadi kawasan non-hutan melalui kebijakan penataan ruang. Dalam banyak kasus, praktik
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alihfungsi hutan ini biasanya berkait penyuapan maupun hubungan patronase antara
pengusaha dan pejabat.
Kebijakan penataan ruang, biasa disebut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di
satu kabupaten, merupakan pola (kepengaturan) ruang yang mengarahkan misalnya
lokasi-lokasi pengembangan perkebunan. Betapapun tak menyebutkan secara spesifik, hampir dipastikan lokasi perkebunan itu kebanyakan untuk kebun sawit. Selain
dapat memperlihatkan gambaran struktur ruang, dari sini tim peneliti memetakan
lokasi pabrik maupun pelabuhan bagi matarantai industri sawit. Struktur ruang menjadi penyokong perencanaan pola ruang, atau seringpula bahkan keluar dari rencana
semestinya.
Ketiganya lantas dipadukan dengan pelbagai izin yang telah diterbitkan oleh satu
pemerintah daerah untuk perkebunan sawit. Kemudian, irisannya disandingkan dengan kawasan tutupan hutan. Dengan demikian, dari perhitungan ini, muncul potensi
mengikisnya tutupan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
Riset ini memanfaatkan sejumlah data dan dokumen primer maupun sekunder meliputi data tutupan hutan, penunjukkan penetapan kawasan hutan, perizinan perkebunan sawit, perda dan peta RTRW di kabupaten dan provinsi terkait, cetakbiru proyek
MP3EI, usulan atau revisi perubahan kawasan hutan menjadi kawasan non-hutan,
hingga menaksir jenis tanah, iklim, ketinggian, dan kelerangan di satu wilayah untuk
menilai cocok/tidaknya ditanam kebun sawit (Lampiran, Tabel 3). Dari data-data
itu, kami kemudian membuat sejumlah analisis dan diperdalam lewat riset lapangan
maupun dan wawancara beberapa pihak terkait (Lampiran, Tabel 4).
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Profil Sawit Watch
Sawit Watch adalah organisasi nonpemerintah berbasis di Bogor, Jawa Barat, meliputi sejumlah individu yang memiliki perhatian utama pada dampak-dampak negatif
dari sistem perkebunan sawit skala besar.
Sejak 1998, Sawit Watch telah menjalin lebih dari 50 mitra lokal yang menangani
langsung lebih dari 40.000 kepala keluarga yang terpapar dampak perkebunan sawit
di seluruh Indonesia. Hingga 2011 anggota Sawit Watch berjumlah 135 orang, meliputi pekebun, buruh kebun, masyarakat adat, pegiat sosial, wakil rakyat, guru, dan
akademisi di perguruan tinggi.
Sejumlah kegiatan Sawit Watch, di antara yang lain, melakukan kajian terhadap kebijakan dan hukum mengenai pengelolaan perkebunan sawit skala besar dan dampaknya terhadap petani, buruh dan masyarakat adat; serta memantau praktik-praktik
perkebunan sawit dan aktivitas perusahaan perkebunan dan lembaga keuangan pemberi kredit.
Sawit Watch dibentuk dengan tujuan mewujudkan perubahan sosial bagi petani, buruh, dan masyarakat hukum adat maupun masyarakat sipil menuju keadilan ekologis.
Lebih lengkap, sila kunjungi: www.sawitwatch.or.id

Sementara untuk riset korupsi dari sektor sawit, ketika mengumpulkan data di lapangan, ada sejumlah kesulitan terutama ketika mewawancarai para pejabat dan
mendapatkan sumber dokumen pemerintah. Sebagai gambaran, di Kabupatan Banggai, permintaan wawancara ditolak oleh pejabat dan legislator daerah. Biro Hukum
Kabupaten Banggai misalnya, mengklaim “tidak memiliki dokumen” rencana tataruang wilayah ketika kami memintanya. Kesulitan ini juga kami hadapi di Kalimantan Utara. Dengan alasan “sebagai provinsi baru”, para pejabat di sana berdalih
“masih tahap penataan” saat kami meminta wawancara dan merujuk sejumlah dokumen terkait mekanisme dan proses pemerintah lokal dalam mengakomodasi izinizin perkebunan sawit.

88

89

Menakar Sawit: Riset Kawasan, Korupsi, dan Pendapatan Daerah

92

Menakar Sawit: Riset Kawasan, Korupsi, dan Pendapatan Daerah

93

