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APP Tutupi Kerusakan Hutan Sumatera 
 

Evaluasi independen temukan kebijakan konservasi hutan perusahaan APP sekadar pengumuman “konversi 

hutan alam sudah selesai” di Sumatera 

 

Siaran Pers–– Embargo hingga 00:01 WIB, 3 April 2013  

 

Pekanbaru, Riau – Pada Bulan Februari 2013, Koalisi Eyes on the Forest (EoF) temukan fakta bahwa 

“kebijakan konservasi hutan” yang diterbitkan Asia Pulp & Paper (APP) -salah satu produsen pulp dan kertas 

terbesar dunia (bagian dari Sinar Mas Grup (SMG)),  hanya sekadar upaya untuk menutupi kegiatan 

deforestasi dan kerusakan hutan yang dilakukannya selama hampir tiga dekade di Sumatera. 

 

“Hasil analisa yang kami lakukan menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan APP itu hanya melindungi 

maksimal 5000 Ha hutan alam Provinsi Riau, sedangkan kerusakan hutan yang dilakukannya jauh lebih besar, 

lebih dari 1,4 juta hektare atau 20 kali luasan Negara Singapura” Ujar Muslim Rasyid dari Jikalahari.  

 

Laporan yang diterbitkan hari ini mengungkapkan bahwa konsesi-konsesi pemasok SMG/APP di Riau sendiri 

telah menghilangkan lebih dari 680,000 hektar hutan alam sejak dimulainya kegiatan pabrik pengolahan 

pulp pada tahun 1984.  Dari angka tersebut, sebanyak 77% kawasan hutan dihancurkan dipertanyakan 

legalitasnya, dan sekitar 83% merupakan habitat Harimau dan Gajah Sumatera.  

 

“Didalam kebijakan baru APP yang digembar-gemborkan tidak ada komitmen memperbaiki hutan alam dan 

lahan gambut sebagai kompensasi atas kerusakan lingkungan serius yang diakibatkannya di masa silam,” 

ujar Hariansyah Usman dari WALHI Riau.  Fakta bahwa penilaian Hutan Nilai Konservasi Tinggi (High 

Conservation Value Forest-HCVF) dan Stok Karbon Tinggi yang dilakukan pada hutan konsesi, dan diiklankan 

kepada publik ini dilakukan pada wilayah konsesi-konsesi yang baru saja selesai dibabat habis sehingga 

membuat nilai dari penilaian ini menjadi nol.” 

 

“Hasil analisa kami menyimpulkan bahwa APP mengelabui publik dengan kegiatan konservasi yang 

dilakukannya agar publik lengah atas pelanggaran yang dilakukan dimasa lalu,” lanjut Usman dari Walhi Riau. 

“Upaya konservasi yang dilakukan APP tidak memberikan manfaat berarti dibandingkan dengan kerusakan 

yang ditinggalkannya pada masa lalu, seperti deforestrasi, emisi gas rumah kaca, hilangnya habitat satwa liar, 

dan konflik dengan masyarakat sekitar kawasan.”  
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SMG/APP mengumumkan bahwa kebijakannya sebagai “akhir dari penebangan hutan alam diseluruh rantai 

pasokan di Indonesia, yang berlaku segera.” Menyikapi hal tersebut Aditya Bayunanda dari WWF-Indonesia 

mengemukakan bahwa, “Temuan kami menunjukkan bahwa SMG/APP mengumumkan kebijakan tersebut 

pada saat pemasok APP telah selesai melakukan pembabatan hutan alam secara terencana di Sumatera.” 

Lanjutnya, ”Sebanyak 89% lokasi konsesi pemasok APP yang tersisa sudah dilindungi undang-undang 

ditambah dengan 8% oleh komitmen perusahaan itu sendiri”. 

 

Pabrik-pabrik pengolahan pulp APP terus menerima pasokan kayu yang diyakini ditebang dari hutan alam 

sebelum dikeluarkannya moratorium tanggal 1 Februari 2013. Ini menciptakan celah dimana para pemasok 

bisa saja mengklaim bahwa kayu tersebut dipanen sebelum tanggal 1 Februari 2013. Laporan dari beberapa 

LSM di Kalimantan Barat pekan lalu membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kebijakan 

konservasi hutan APP oleh dua pemasoknya. 

 

Jaringan organisasi masyarakat sipil terus meminta transparasi dari pihak APP ketika menghadiri sejumlah 

pertemuan yang digagas perusahaan tersebut, namun pihak APP belum juga memberikan detil lengkap soal 

status hutan alam di wilayah konsesi pemasoknya. APP berdalih, mereka belum memiliki data tutupan 

hutan untuk semua konsesi pemasok dan juga tidak ada kesepakatan yang jelas tentang peranan dan 

partisipasi kelompok masyarakat sipil dalam memonitor pelaksanaan kebijakan tersebut. 

  

“Ini cukup mengejutkan bahwa produsen pulp dan kertas tidak memiliki data soal luasan dan kondisi 

pasokan kayu di wilayah konsesi pemasok mereka. Lebih mengagetkan lagi bahwa demi menyakinkan 

konsumennya, APP melaporkan hasil audit internal tanpa adanya verifikasi independen dari kelompok 

masyarakat sipil, APP juga mempunyai sejarah melanggar komitmennya sendiri” ujar Bayunanda, “Hingga 

kini, tidak ada verifikasi independen yang dilakukan.”   

 

“Eyes on the Forest merekomendasikan kepada para pembeli dan mitra bisnis APP lainnya agar tetap 

berhati-hati atau tidak berbisnis dengan perusahaan tersebut,” ujar Muslim Rasyid dari JIKALAHARI. “Semua 

pihak seharusnya meminta SMG/APP membenahi kebijakannya untuk mengatasi kerusakan hutan yang 

mereka sebabkan dan bersikap transparansi pada setiap kegiatan, termasuk data dasar pasokan kayu 

kedepan serta rencana ekspansinya di Sumatera dan Kalimantan untuk membuktikan bahwa manfaat 

konservasi pada kebijakan itu.” 

 

EoF menerbitkan analisa laporannya dipeta daring interaktif, berdasarkan platform mesin Peta Google Earth 

untuk memudahkan parapihak mengevaluasi kebijakan konservasi hutan SMG/APP serta memantau 

pelaksanaannya dilapangan. EoF selalu memperbarui database secara berkala, tak hanya Riau tapi dari 

provinsi lainnya dan juga rincian baru konsesi kedepan. 

 
-Selesai- 
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Catatan Editor: 

 Laporan “Kemana pohon-pohon itu” dapat diunduh di: 

http://www.eyesontheforest.or.id/attach/EoF%20(April%202013)%20Kemana%20pohon-pohon%20itu.

pdf  

 Cover laporan (resolusi tinggi) dapat diunduh di: 

http://dl.dropbox.com/u/83668676/EoF%20Report%20-%20Where%20are%20the%20trees%20(April%

202013)/EoF_Kemana%20pohon-pohon%20itu_April%202013_Cover.jpg 

 Data analisa diterbitkan sebagai peta interaktif pada database online Eyes on the Forest-Google Earth 

di: http://maps.eyesontheforest.or.id/  

 Pada 18 Maret 2013, Greenomics menerbitkan laporan menunjukkan bahwa FCP diumumkan setelah 

pemasok APP di Sumatera menuntaskan penebangan terencana mereka: 

http://www.greenomics.org/docs/APP%27s_artful_deception_with_new_policy_201303.pdf  

 Pada 26 Maret 2013, sejumlah organisasi masyarakat sipil di Kalimantan Barat menerbitkan rilis media 

bahwa pemasok APP masih melakukan penebangan dan pembuatan kanal gambut setelah adanya 

moratorium FCP:  

http://www.eyesontheforest.or.id/attach/Joint%20Press%20Release_APP%20FCP%20Violation%20in%2

0West%20Kalimantan_260313_English_20130326090349.pdf   

 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: 

 Muslim Rasyid, Koordinator, Jikalahari  

Email: muslim@jikalahari.or.id atau muslim.rasyid@gmail.com, HP: +62 812 7637 233 

 Hariansyah Usman (Kaka), Direktur Eksekutif, WALHI Riau  

Email: wongkaka99@gmail.com, HP: +62 812 7669 9967 

 Aditya Bayunanda, Manajer GFTN dan Pulp&Paper, WWF-Indonesia 

Email: abayunanda@wwf.or.id, HP: +62 818 265 588 

 Nursamsu, Koordinator Sector Reform (Policy Work) Site, WWF-Indonesia Program Riau 

Email: nursamsu@wwf.or.id, HP: +62 812 7537 317 

 Afdhal Mahyuddin, Editor, EoF 

Email: afdhalmy@yahoo.co.uk, HP: +62 813 8976 8248 

 

 

Tentang Eyes on the Forest 

Sebuah koalisi LSM di Propinsi Riau yang telah mengdokumentasikan perusakan yang telah dilakukan oleh 

APP di lebih dari dua juta hektar hutan Sumatera sejak 1984 ketika perusahaan itu mulai beroperasi di 

Sumatera. Aktivitas APP telah menjadi kontributor utama dalam mendorong harimau, gajah dan orang-utan 

Sumatera menuju kepunahan. Informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi www.eyesontheforest.or.id.     
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