
 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 KONDISI HUTAN DI PROVINSI RIAU 

Secara geografis Provinsi Riau berada di daerah pesisir timur Pulau Sumatera. Provinsi Riau 

berbatasan dengan beberapa provinsi seperti di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera 

Utara dan Selat Malaka, Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera 

Barat, Sebelah barat berbatasan dengan Sumatera Barat, Sebelah timur berbatasan dengan Selat 

Malaka dan Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah dari Provinsi Riau berada membentang dari wilayah 

Bukit Barisan sampai ke Selat Malaka, dan berada pada 01o05'00 '' Lintang Selatan sampai 02o25'00 '' 

Lintang Utara dan 100o00'00 '' hingga 105o05'00 '' Bujur Timur. Kota Pekanbaru merupakan Ibukota 

Provinsi dari Provinsi Riau. Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi dengan letak geografis yang 

menguntungkan karena berada di sekitar Selat Malaka yang merupakan Jalur perdagangan 

Internasional, dan juga berbatasan dengan negara Singapore dan Malaysia. (Riau, 2020)  

Gambar 4.1 Peta Wilayah Provinsi Riau. 

Sumber: Website Portal Tata Ruang (Tataruang, 2022) 

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatra dengan luas wilayah yang 

terbesar. Provinsi Riau memiliki luas wilayah sekitar 87.023 Km2 atau 18,10 persen dari total luas 

wilayah Pulau Sumatera, menjadi kedua terbesar setelah Sumatera Selatan dengan luas wilayah 91.592 

Km2 (MENLHK, 2021). Pada tahun 2013 luas hutan di Provinsi Riau masih luas sekitar 7.121.344 

hektar (MENLHK, 2015).  Pada tahun 2019 menurut publikasi dari BPS Provinsi Riau luas kawasan 

hutan di Provinsi Riau berkurang hingga mencapai sekitar 5.392.336 hektar (BPS, 2022).  



 

 

Hutan gambut menjadi salah satu penyusun ekosistem hutan di Provinsi Riau. Provinsi Riau 

memiliki area hutan gambut yang sangat luas. Luas wilayah hutan gambut di Provinsi Riau merupakan 

yang terbesar di Pulau Sumatra dengan luas 4,9 juta hektar atau sekitar 55% luas hutan gambut di 

Pulau Sumatra yang memiliki luas 9.604.529 hektar (Suryadi, 2021). Hutan gambut yang ada di 

Provinsi Riau yang tercatat memiliki kedalaman yang beragam dari 3 meter sampai 10 meter dan 

berada di kawasan timur pesisir Provinsi Riau (Yesorizal, 2014). Kawasan hutan gambut di Provinsi 

Riau menjadi salah satu hutan gambut penting bagi Indonesia. Dalam perlindungan hutan gambut 

pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  

No.71 tahun 2014 dan No.57 Tahun 2016 yang berisi tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem 

gambut.  

Pemerintah Indonesia menetapkan beberapa kawasan hutan gambut di Provinsi Riau untuk 

direstorasi dan dilindungi. Upaya restorasi dan perlindungan hutan gambut dilakukan untuk 

pemerintah Indonesia untuk mencegah terjadi degradasi dan bencana kebakaran hutan yang terus 

terjadi di kawasan hutan gambut Riau. Ekosistem gambut merupakan hutan dengan Nilai Konservasi 

Tinggi (HKT) dan mengandung Stok Karbon Tinggi (SKT). Terdapat 6 Kesatuan Hidrolis Gambut 

(KHG) yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia di Provinsi Riau karena hutan gambut di provinsi 

Riau merupakan kawasan hutan gambut HKT dan mengandung SKT, seperti berikut: 

Table 4.1 Tabel Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Di Provinsi Riau 

Sumber: Rencana Tindakan Tahunan Restorasi Gambut Provinsi Riau tahun 2019. (Noviar, 2018) 

Kawasan hutan gambut di Provinsi Riau menyimpan beragam keanekaragaman hayati. 

Ekosistem hutan gambut yang berada di Provinsi Riau menjadi habitat bagi Harimau sumatra, Kucing 

batu (Marbled Cat), Beruang madu, Gajah, burung-burung, dan tumbuhan yang dikateorikan terancam 

punah dan langkah. Sebagai kawasan SKT hutan gambut memiliki kemampuan untuk mengendalikan 

iklim. Hutan gambut dapat menyerap dan menyimpan emisi carbon yang besar. Secara global hutan 

gambut memainkan peran penting menyerap dan menyimpan carbon bermanfaat meredam dan 

mengurangi efek pemanasan global serta perubahan iklim. Manfaat lain dari hutan gambut dapat 

No Kesatuan Hidrolis Gambut (KHG) Luas Kawasan Hutan Gambut (Ha) 

1. Pulau Bengkalis 81.642 

2. Pulau Rangsang  75.802 

3. Sungai Indragiri – Sungai Cenaku 22.177 

4. Sungai Kiyap – Sungai Kerumutan 78.365 

5. Sungai Nilo – Sungai Napuh 15.455 

6. Sungai Rokan – Sungai Kubu 98.992 



 

 

menjadi kawasan penyerapan air. Kawasan hutan gambut dapat menjadi penyerapan air ketika musim 

hujan dan menjaga pasokan air pada musim panas (Tata dkk, 2018). Bagi masyarakat yang hidup 

disekitar hutan gambut menerima manfaat sumber daya alam, seperti ikan, kayu, buah, madu maupun 

produk hutan lain dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan maupun untuk mendukung 

perekonomian masyarakat.  

Kawasan hutan gambut di Provinsi Riau menghadapi ancaman terdegradasi karena deforestasi 

dan kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun. Gambut sensitive terhadap api sehingga rentan 

mengalami kebakaran hutan. Hutan gambut tersusun atas bahan-bahan organik atau sisa-sisa tumbuhan 

seperti batang, akar, dan daun. Hutan gambut yang kering akan sangat rentan dan muda terbakar. Jika 

sudah rusak dan terbakar (terdegradasi) hutan gambut yang menjadi kawasan penyimpan dan penyerap 

emisi karbon akan kehilangan fungsinya sebagai penyerap-penyimpan karbon dioksida maupun 

menyerap air.  

Permasalahan dari hutan gambut yang terdegradasi dan terbakar akan menghasilkan atau 

melepaskan emisi karbon dalam jumlah yang banyak. Emisi karbon yang tersimpan dilepaskan dalam 

jumlah besar ke atmosfer. Tahun 2019 emisi karbon di Indonesia mencapai 1.866.552 juta ton carbon 

ini didasarkan dari akumulasi semua sektor, khususnya pada sektor kehutanan dan kebakaran gambut 

menyumbang emisi karbon terbesar yaitu 924.853 ton emisi carbon (MENLHK, 2021). Emisi carbon 

yang dilepaskan ke atmosfer akan sangat berpengaruh terhadap pemanasan global dan perubahan 

iklim. Pemanasan global dan perubahan iklim yang terjadi secara global akan mengimbulkan 

permasalahan diberbagai sektor, tidak hanya pada sektor lingkungan tapi sektor ekonomi, kesehatan, 

sosial, keamanan ikut terdampak pemanasan global dan perubahan iklim.  

Kebakaran hutan gambut menjadi permasalahan yang dihadapi Provinsi Riau setiap tahun. 

Pengelolahan hutan gambut yang tidak ramah lingkungan seperti konversi kawasan gambut menjadi 

kawasan perkebunan dan hutan tanam industry oleh masyarakat lokal dan perusahaan. Sejak tahun 

1997 Provinsi Riau mulai mengalami bencana kebakaran hutan. Seperti pada tahun 1999 luas hutan 

terbakar mencapai sekitar 750 ribu hektar. Polusi kabut asap yang dihasilkan bencana kebakaran hutan 

mencapai negara tetangga Indonesia seperti Malaysia dan Singapore. Kerugian yang dihasilkan oleh 

bencana kebakaran hutan ini yaitu kerusakan pada ekosistem hutan, penyakit pernafasan seperti ISPA, 

maupun kerugian perekonomian tidak hanya di Indonesia namun juga di Malaysia dan Singapore yang 

mencapai sekitar US$ 14 miliar sampai US$ 20 miliar (Karya dkk, 2017).  

Degradasi hutan terjadi di Riau selama bertahun-tahun. Deforestasi hutan, pembalakan liar, 

pencemaran, dll telah menyebabkan kualitas dan kuantitas hutan di Riau menurun hingga mencapai 

level kritis. Dalam laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MENLHK) 



 

 

Indonesia, secara khusus laporan tahun 2006 sampai 2019 memperlihatkan luas hutan di Provinsi Riau 

yang telah dinyatakan kritis. Seperti table 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 Luas Lahan Kritis di Provinsi Riau 

No. Tahun Luas Lahan Kritis Provinsi Riau (Ha) 

1. 2006 2.415.015 

2. 2011 840.658 

3. 2013 1.889.622 

4. 2019 710.873 

Sumber: Status Lingkungan Hidup Indonesia 2020. (MENLHK, 2021) 

Selama beberapa dekade terakhir luas kawasan hutan gambut Indonesia semakin menurun 

karena pembukaan lahan baru dan kebakaran hutan. Sampai tahun 2013 kawasan hutan gambut di 

Provinsi Riau yang telah terdegradasi telah mencapai sekitar 2 juta hektar (Masganti dkk, 2014). 

Rusaknya lingkungan hidup dan hilangnya keanekaragaman hayati terjadi karena deforestasi hutan 

dan bencana kebakaran hutan. Dalam proses pembukaan lahan baru masyarakat maupun perusahaan 

sering menggunakan metode slash-and-burn (menebang dan membakar). Konversi hutan gambut 

dilakukan untuk membuka perkebunan baru guna memenuhi stok bahan baku produksi. Dalam 

prosesnya gambut akan dikeringkan dengan dibuat drainase atau kanal untuk menurunkan tinggi 

genangan dan kadar air di hutan gambut. Ketika sudah kering hutan gambut mudah dibakar sehingga 

setelah memasuki musim kemarau perusahaan dan masyarakat mulai membuka lahan (Marlier dkk, 

2021).  

Metode slash-and-burn dilakukan oleh masyakat dan perusahaan. Metode ini dipilih karena 

dianggap memakan biaya yang sedikit dibandingan dengan menggunakan peralatan berat untuk 

membersihkan hutan gambut. Diperkirakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan metode 

membakar hanya sekitar Rp. 600.000 sampai Rp.800.000 per hektar lebih sedikit dari menggunakan 

perakatan berat yang dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp. 3.000.000 sampai Rp. 4.000.000 per 

hektar. Bahkan lahan yang sudah terbakar harganya mengalami peningkatan. Menurut penelitian dari 

CIFOR harga lahan yang sudah di bakar dapat meningkat dari sekitar Rp.8.000.000 per hektar menjadi 

Rp.11.000.000 per hektar dan akan meningkat jika sudah di tanami tanaman seperti kepala sawit dapat 

mencapai sekitar Rp. 100.000.000 per hektar (Karya dkk, 2017).  

Kebakaran hutan yang terjadi di kawasan gambut sulit untuk dipadamkan. Kebakaran di 

kawasan hutan gambut menyebar melalui permukaan dan di bawah permukaan kawasan hutan gambut. 

Kawasan hutan gambut tersusun atas banyak lapisan bahan organik yang sudah ada sejak beberapa 



 

 

tahun lalu. Ciri khas lain yang dimiliki oleh kawasan hutan gambut yaitu kadar air yang tinggi. Namun 

ketika dilakukan konversi untuk pembukaan lahan perkebunan kawasan hutan gambut akan dibangun 

drainase untuk mengurangi kadar air dan mengeringkan kawasan hutan gambut. Gambut cukup tahan 

akan api namun menjadi sangat rentan terhadap kebakaran ketika kering (UNEP, 2019). Upaya 

pemadaman kebakaran di kawasan hutan gambut sulit dilakukan karena penyebaran api yang terjadi 

di bawah kawasan lahan gambut. Penyebaran yang terjadi di bawa permukaan sulit diketahui secara 

kasat mata penyebaran apinya. Penanganan api yang dilakukan di permukaan saja belum efisien untuk 

memadamkan kebakaran di kawasan gambut sehingga akan membutuhkan usaha yang ekstra. 

Kebakaran yang terjadi di bawah permukaan kawasan hutan gambut hanya dapat di atasi oleh hujan. 

Namun bencana kebakaran hutan tahun 2015 dan 2019 yang terjadi di Indonesia diperparah oleh 

musim kemarau ekstrem dan fenomena El-Nino. Pada tahun 2015 sekitar 42 persen dari total emisi 

carbon yang dihasilkan oleh bencana kebakaran hutan Indonesia berasal dari kebakaran hutan gambut 

(UNEP, 2019).  

Pemicu terjadinya bencana kebakaran hutan di Indonesia adalah manusia dan didukung 

keadaan geografis. Posisi geografis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa menyebabkan 

Indonesia menjadi negara tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada 

musim kemarau, kekeringan yang terjadi di Indonesia dapat mencapai level ekstrem dengan periode 

waktu yang panjang. Musim kemarau menyebabkan terjadi kekeringan di beberapa daerah sehingga 

rentan mengalami kebakaran hutan. Musim kemarau ekstrem di Indonesia semakin diperparah juga 

oleh fenomena El Nino. Fenomena El Nino menyebakan terjadinya penuruan curah hujan di Indonesia 

dan memicu musim panas berkepanjangan di beberapa daerah di Indonesia. Walaupun terjadi hanya 

sekitar 3 sampai 8 tahun sekali dengan periode waktu 6 sampai 9 bulan, namun dampak yang 

dihasilkan fenomena El-Nino pada musim kemarau di Indonesia sangatlah besar, seperti kekurangan 

air bersih karena kekeringan dan memicu dan memperparah bencana kebakaran hutan (IEC, 2015). 

Pemicu utama kebakaran hutan di Indonesia yaitu faktor manusia. Pada musim kemarau 

masyarakat melakukan pembukaan lahan untuk perkembunan maupun pembagunan dengan metode 

membakar. Aktifitas manusia seperti deforestasi memperburuk kebakaran hutan di Indonesia. 

Kawasan hutan gambut memiliki karakter sebagai tempat basah atau rawa seharusnya tahan terhadap 

kebakaran hutan, namun deforestasi menyebabkan degradasi pada kawasan hutan dan lahan gabut. 

Kawasan yang mengalami deforestasi ditumbuhi semak-semak dan menjadi kering yang rentan api 

pada musim kemarau (FWI, 2001). Ketidaksengajaan dari manusia juga dapat menjadi pemicu terjadi 

kebekaran di kawasan gambut. Kebiasaan membuang puntung rokok yang masih menyala sembaran 

dan meninggalkan sisa api yang belum padam dapat memicu juga terjadinya kebakaran hutan di daerah 

yang sedang mengalami kekeringan (RER, 2022). 



 

 

Negara ikut berperan dalam permasalahan lingkungan hidup. Contohnya pada masa orde baru 

yang dipimpin presiden Soeharto, pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi tujuan utama 

pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi di Indoneisa didukung oleh pertumbuhan inverstasi 

dan perkembangan industri. Pertumbuhan industri dan perkebunan secara pesat berkembang seperti 

industri minyak kelapa sawit, karet, kayu, dan juga kertas. Perkembangan industri di Indonesia 

mendapatkan dukungan dari pemerintah Indonesia seperti di keluarkannya Undang-Undang 

Penanaman Modal Asing tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 

1968 yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan industri di Indonesia (Yoserizal, 

2014). Peraturan pemerintah ini sangat berdampak pada kelestarian hutan alami dan hutan gambut 

yang ada di Pulau Sumatra dan Kalimantan. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia dianggap 

sebuah peluang untuk meningkatkan pembangunan nasional Indonesia. Kayu hasil pembalakan hutan 

menjadi salah satu komoditas ekspor Indonesia pada saat itu. Upaya pembangunan nasional dan 

peningkatan perekonomian menjadi faktor pendorong dilakukannya eksploitasi sumber daya alam dan 

deforestasi hutan secara besar-besaran di Indonesia.  

Sejak dilakukan pembangunan pada era orde baru di Indonesia permasalahan deforestasi hutan 

alami dan hutan gambut juga terus berlangsung. Pembangunan ekonomi pada era orde baru dilakukan 

secara besar-besaran ini terbukti dengan berkembang pesatnya industri maupun pembukaan 

perkebunan kelapa sawit, karet, kayu. Namun upaya pembangunan telah mendorong dilakukan 

deforestasi di hutan alami dan hutah gambut yang berakibat terjadi kerusakan ekosistem. Deforestasi 

dan kebakaran hutan menyebabkan luas kawasan hutan primer dan area hutan gambut Indonesia 

semakin berkurang. Hutan alami dan hutan gambut di konversi menjadi kawasan hutan tanam industri. 

Namun dalam beberapa kasus hutan yang sudah di dibersihkan untuk menjadi hutan tanam produksi 

dibiarkan sehingga tumbuh semak-semak dan terdegradasi. Degradasi pada hutan gambut 

menyebabkan hutan gambut semakin rentan mengalami kebakaran hutan. Hutan gambut yang sudah 

terdegradasi semakin rusak yang diperparah dengan kebakaran hutan. Kualitas dan kuantitas hutan dan 

keanekaragaman hayati terus menurun, berbagai flora dan fauna yang hidup di hutan terancam 

kelestariannya karena kebakaran hutan. Hal ini memicu berkurangnya habitat dan populasi flora dan 

fauna khususnya di Indonesia yang menjadi beberapa habitat flora dan fauna yang hampir punah.  

Bencana kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia mengancaman negara-negara tetangga dan 

berdampak secara global. Emisi cabon dan polusi kabut asap mengancam kehidupan manusia. Krisis 

kebakaran hutan di Indonesia pada awalnya permasalahan domestik kemudian berkembang menjadi 

permasalahan internasional karena memiliki dampak yang luas. Polusi, pemanasan global, dan 

perubahan iklim melewati batas-batas negara sehingga semua negara dapat terdampak permasalahan 

ini. Menurut Green Theory salah satu ciri dari permasalahan lingkungan hidup yaitu melintasi batas 



 

 

negara, sehingga ancaman dan dampak dari bencana polusi kabut asap dan kebakaran hutan di 

Indonesia khususnya di Provinsi Riau dapat berdampak pada negara-negara tetangga Indonesia, dan 

emisi carbon yang dihasilkan kebakaran hutan memperparah perubahan iklim yang dampaknya 

dirasakan global.  

Bencana kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 1997-1999, 2015, dan 2019 yang merupakan 

beberapa bencana kebakaran hutan terbesar bagi Indonesia. Kabut asap yang dihasilkan bencana 

kebakaran hutan dibawa oleh angin hingga mencapai negara-negara tetangga Indonesia. Malaysia, 

Singapore, Thailand, Brunei, Australia, maupun Filipina merupakan negara tetangga Indonesia yang 

ikut terdampak bencana kebakaran hutan Indonesia. Krisis polusi kabut asap ini disebut 

Transboundary Haze Pollution atau polusi yang melintasi batas-batas yuridiksi negara. Dalam gambar 

4.2 diperlihatkan polusi kabut asap yang dihasilkan bencana kebakaran hutan di Indonesia telah 

melewati batas yuridiksi Indonesia yang mencapai ke negara-negara tetangga seperti Singapore dan 

Malaysia. Hal ini dipengaruhi juga oleh arah angin yang berhembus sehingga dapat mencapai negara-

negara tetangga Indonesia.  

Gambar 4.2 Polusi Kabut Asap Indonesia yang mencapai Malaysia dan Singapore.  

Sumber: ASEAN Specialised Meteorological Centre (Greenpeace, 2019). 

Sumber: Greenpeace Indonesia (Greenpeace, 2020) 

Kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun di Indonesia dapat memperburuk hubungan 

Indonesia dan negara tetangganya. Berbagai kerugian dari polusi kabut asap dialami Singapore dan 



 

 

Malaysia dapat memperburuk hubungannya dengan Indonesia. Permasalahan utama berasal dari polusi 

kabut asap hasil dari kebakaran hutan Indonesia yang dibawa angin hingga mencapai Singapore dan 

Malaysia. Polusi kabut asap ini menyebabkan kondisi udara di Indonesia, Singapore, dan Malaysia 

mencapai level tidak sehat. Polusi kabut asap hasil kebakaran hutan mengandung partikel PM 10 dan 

PM 2.5. Partikel-partikel ini termasuk dalam kategori partikel yang beracun yang dapat berefek pada 

kesehatan masyatakat. Jika terpapar dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan penyakit 

pernafasan. Karena ukuran yang sangat kecil partikel PM 10 dan PM 2.5 dapat masuk kedalam saluran 

pernafasan manusia dan menyebabkan penyakit-penyakit pernafasan dan jantung (Zaini, 2020). 

Polusi kabut asap dari kebakaran hutan di Indonesia menyebabkan kualitas udara di Singapore 

dan Malaysia memburuk. Karena bencana kebakaran hutan di Indonesia 11 daerah di Malaysia tercatat 

memiliki kualitas udara yang buruk. Kualitas udara tercatat berada pada angka 101 sampai 200 yang 

termasuk level kualitas tidak sehat. Sedangkan kualitas udara di Singapore tercatat mencapai angka 

151 pada bulan September 2019 ini berada pada level tidak sehat (Yeung, 2019). Tebal dan pekatnya 

polusi kabut asap yang dihasilkan menyebabkan jarak pandang memburuk contohnya yaitu Petronas 

Twin Tower icon dari Malaysia diselimuti kabut asap. Permasalahan kebakaran hutan di Indonesia 

yang sudah terjadi sejak lama bahkan terjadi setiap tahun, akan mengancam kehidupan masyatakat 

maupun kestabilan tidak hanya Indonesia melainkan negara lainnya juga. 

Bencana kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia dapat menganggu hubungan antara 

Indonesia dan negara tetangga. Bencana kebakaran hutan yang terjadi tahun 1990an di Indonesia 

khususnya di Kalimantan dan Sumatra menghasilkan banyak polusi kabut asap yang pekat dan tebal, 

yang rasakan oleh Indonesia dan mencapai negara-negara tetangga seperti Singapore, Malaysia, 

Thailand, Filipina, Brunei, dan Australia. Sekitar tujuh bulan Indonesia dan negara-negara tetangga 

ditutupi oleh polusi kabut asap. Masyarakat yang terpapar polusi asap mulai mengalami gangguan 

kesehatan seperti Asma dan ISPA. Krisis kabut asap yang terjadi di Asia Tenggara mendorong respon 

dari organisasi regional di Asia Tenggara yaitu ASEAN untuk membentuk perjanjian bersama untuk 

menangani permasalahan polusi kabut asap hasil bencana kebakaran hutan. Pada tahun 2002 negara 

anggota ASEAN membentuk perjanjian The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, 

dalam perjanjian ini disepakati untuk dilakukan pengawasan dan pencegahan polusi asap dalam 

kerangka kerjasama negara-negara ASEAN (Cipto, 2010).  

Bencana kebakaran hutan yang terus terjadi di Indonesia memperparah krisis lingkungan 

global. Emisi karbon yang dihasilkan dari kebakaran hutan menyebabkan pemanasan global dan 

perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi salah satu isu lingkungan yang berdampak secara global. 

Perubahan iklim menjadi fenomena yang lazim terjadi di Bumi, namun sejak perkembangan dunia 

khususnya memasuki revolusi industri mempercepat perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi salah 



 

 

satu efek dari krisis lingkungan yang terus terjadi. Kebakaran hutan menjadi salah satu penyumbang 

emisi karbon.  

Kebakaran hutan yang terus terjadi memperparah pemanasan global dan perubahan iklim. 

Emisi karbon yang dihasilkan dari kebakaran hutan sangat besar sehingga memberikan pengaruh yang 

sangat besar dalam permasalahan perubahan iklim. Perubahan iklim berdampak secara global karena 

permasalahan perubahan iklim tidak mengenal batas wilayah negara atau yuridiksi negara. Semua 

negara akan terdampak efek dari perubahan iklim. Permasalahan yang timbul karena perubahan iklim 

yaitu mencairnya lapisan es di daerah kutub yang menyebabkan meningkatnya tinggi permukaan air 

sehingga menyebabkan banjir di daerah dataran rendah dan juga pinggir pantai. Permasalahn lain yaitu 

cuaca yang tidak menetu dapat menyebabkan gagal panen dan juga menimbulkan penyakit-penyakit 

baru contohnya covid19. Negara-negara merespon dengan membentuk berbagai perjanjian 

internasional, salah satunya yaitu Protocol Kyoto. Protocol Kyoto berisi perjanjian terkait isu 

perubahan iklim, pemanasan global, serta terkait keikutstreaan negara-negara dalam menurunkan 

emisi carbon. Sebagai salah satu penyumbang emisi karbon dioksida maka kebakaran hutan yang 

terjadi di Indonesia perlu untuk di segera ditangani. Pemulihan dan pelestarian kawasan hutan gambut 

juga sangat penting, guna mengurangi dan menyerap sebagai penyerap dan penyimpan karbon.  

Emisi karbon yang dihasilkan di Indonesia sangatlah besar. Emisi karbon di Indonesia berasal 

berbagai sektor seperti sektor industri, sektor energi, sektor pertanian, bahkan kehutuanan khususnya 

kebakaran hutan alami dan hutan gambut. Sektor energi dan kebakaran hutan gambut menjadi 

penyumbang terbesar emisi carbon di Indonesia. Bencana kebakaran hutan gambut tahun 2015 

melepaskan sekitar 1.565.579 juta emisi carbon yang menjadi emisi carbon terbanyak sejak tahun 2000 

sampai tahun 2019 (MENLHK K, 2021). Dapat dilihat dalam table 4.3 jumlah emisi carbon yang 

dihasilkan oleh kebakaran hutan gambut Indonesia merupakan penyumbang terbesar emisi carbon.  



 

 

Table 4.3 Tabel & Grafik Emisi Gas di Indonesia tahun 2000- 2019 

Sumber: Laporan Inverntarisasi Gas RUmah Kaca (GRK) dan monitoring, Pelaporan, verifikasi 

tahun 2020. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (MENLHK K, 2021) 

 

Penyebab terjadinya perubahan iklim di Bumi disebabkan oleh aktifitas dan perilaku manusia. 

Green theory menjelaskan aktitas manusia telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Dalam 

paham anthoposentris pemenuhan kebutuhan manusia adalah hal utama. Namun paham anthoposentris 

telah menyebabkan sumber daya alam di Bumi terus di eksploitasi manusia yang mengakibatkan 

terjadi kerusakan pada lingkungan hidup. Manusia mengsampingkan lingkungan hidup dalam upaya 

memenuhi kebutuhan dan mengejar keuntungan ekonomi, tanpa memperhatikan efek jangka panjang 

dari aktifitas dan perilaku manusia. Paham antroposentris dipraktekan manusia dalam aktifitasnya 

maupun perilaku bisnis manusia. Paham antroposentris mengijinkan manusia melakukan eksploitasi 

terhadap sumber daya alam karena memahami bahwa kebutuhan dan kesejahteraan manusia adalah 

yang utama, tanpa mempertimbangkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang dapat terjadi. 

Eksploitasi dilakukan tanpa melihat efek berkepanjangan kerusakan lingkungan hidup, manusia hanya 

mencari keuntungan jangka pendek. Konversi hutan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit, karet, 

maupun perkebunan pohon akasia dan ekaliptus dilakukan untuk mengejar keuntungan ekonomi. 

Perkembangan industri dilihat Green Theory telah merusak lingkungan hidup. Degradasi lingkungan 

hidup dan kebakaran hutan terjadi karena upaya pengejaran keuntungan ekonomi.   

Tragedy of Common menjadi sebuah contoh self-interest manusia menyebabkan permasalahan 

yang mengancam kehidupan manusia. Krisis lingkungan hidup menjadi salah satu hasilnya. 

Pengejaran keuntungan dan pemenuhan kebutuhan dilakukan berlebihan telah menghadapkan manusia 

pada masalah kelangkaan sumber daya. Sumber daya alam yang ada di bumi memiliki batasan, jika 



 

 

telah mencapai batasannya atau daya topang bumi, akan terjadi permasalahan salah satunya adalah 

kelangkaan sumber daya alam. Ketika alam sudah tidak menyediakan lagi sumber daya yang 

dibutuhkan manusia akan berdampak pada kehidupan manusia baik sosial dan ekonomi, ataupun akan 

berdampak pada aktor lainnya seperti perusahaan.  

Dalam penelitian ini kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau disebabkan oleh beberapa 

aktor seperti perusahaan, induvidu atau masyarakat, maupun negara. Aktifitas dari para aktor ini telah 

memberikan kerugian yang besar bagi lingkungan hidup yang ikut merugikan manusia. Muncul 

ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan manusia. Upaya peningkatan perekonomian dan 

pemenuhan kebutuhan manusia telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang berdampak pada 

manusia secara global. Dalam permasalahan lingkungan hidup terjadi ketidakadilan, terdapat beberapa 

aktor yang mendapatkan keuntungan namun aktor lainnya yang menghadapi dampak dan kerugian dari 

kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktitas aktor lainnya. Dalam penelitian ini 

kebakaran hutan gambut dilakukan oleh beberapa aktor demi kepentingan pribadi yaitu membuka 

lahan perkembunan, namun dampak dari kebakaran hutan gambut ini dirasakan oleh aktor lainnya. 

Polusi kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan gambut menyebabkan masyarakat lainnya 

menerima kerugian seperti masalah penyakit pernafasan. Aktifitas manusai telah mendorong 

perubahan iklim semakin cepat terjadi, kebakaran hutan maupun aktifitas lainnya yang menghasilan 

emisi gas terus meningkatkan pemanasan global dan perubahan iklim. 

Kebijakan dan peraturan pemerintah Indonesia berpengaruh pada penanganan masalah 

lingkungan hidup. Namun, paham antroposentrisme masih kuat mengakar pada pemerintah Indonesia. 

Ketidaktegasan pemerintah Indonesia menyebabkan beberapa pihak terus melakukan aktifitas 

perluasan maupun pembukaan kawasan pertanian baru di hutan gambut. Pada tahun 2021, Menteri 

Lingkung Hidup dan Kehutanan (MENKLHK) Republik Indonesia yaitu Siti Nurbaya Bakar 

mengeluarkan sebuah statement lewat media sosialnya pada tanggal 3 November 2021, seperti berikut: 

“Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi 

karbon atau atas nama deforestasi” (Nugraheny, 2021). 

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri MENLHK ini memperlihatkan padangan dari aktor yang 

berperan peran penting (negara) dalam pengelolaan lingkungan hidup. Paham antroposentris Menteri 

Siti Nurbaya akan berdampak pengelolaan hutan Indonesia. Dalam pandangan menteri MENLHK 

cenderung tidak sustainable dan tidak mempedulikan kerusakakan lingkungan hidup, berfokus pada 

pembangunan negara dengan mengsampingkan kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah Indonesia 

telah ikut dalam menerapkan agenda pembangunan global SDGs namun dalam pembanunannya tidak 

sustainable. Menimbulkan pertanyaan terkait perjanjian internasional yang diikuti Indonesia ini 



 

 

apakah hanya sebuah pencitraan dari Indonesia bagi publik. Pernyataan ini memperlihatkan bagaimana 

aktor ini terus mendukung dilakukannya pembangunan yang tidak berkelanjutan, serta masih berfokus 

pada pembangunan ekonomi dan nasional yang mengorbabkan lingkungan hidup. Namun disisi lain 

Indonesia terus menghadapi krisis lingkungan hidup dan bencana salah satunya yaitu kebakaran hutan 

gambut yang terus mengancam kehidupan masyarakat dan kestabilan negara Indonesia.  

Aktor yang terlibat dalam permasalahan ini tidak hanya pemerintah namun juga terdapat sektor 

swasta dan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan keuntungan ekonomi menjadi 

alasan utama manusia melakukan eksploitasi sumber daya alam. Paham antroposentrsime terus 

dilakukan para aktor-aktor, kebakaran hutan gambut menjadi salah satu bukti hasil dari ekspolitasi 

sumber daya alam yang terus dilakukan oleh manusia.  

Aktifitas yang terus dilakukan manusia telah menimbulkan ancaman bagi kehidupan manusia. 

Dalam penjelasan sebelumnya polusi kabut asap yang dihasilkan oleh kebakaran hutan memberikan 

kerugian yang besar terhadap sektor ekonomi, permasalahan kesehatan khususnya gangguan 

pernafasan, sektor pariwisata yang terganggu, produktifitas dan mobilitas seperti penutupan bandara, 

dan menggangu hubungan Indonesia dan negara-negara tetangga. Permaslalahan lingkungan hidup 

dalam beberapa tahun mendatang alam yang terjadi cepat atau lambat akan mengancam kehidupan 

manusia dan mengancam keamanan Indonesia.  

Dalam permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia dianggap terdapat 

beberapa aktor yang berperan terjadinya bencana kebakaran alami dan hutan gambut. Private sector 

(Perusahaan) dan masyarakat lokal menjadi aktor penting karena yang menjadi pemicu terjadinya 

kebakaran hutan maupun solusi dari permasalahan ini. Menurut Greenpeace (2020) perusahaan dilihat 

sebagai aktor utama pemicu kerusakan lingkungan hidup, perusahaan melakukan konversi hutan alami 

dan hutan gambut menjadi kawasan perkebunan atau hutan tanam industri (Greenpeace, 2020). 

Pembukaan lahan dilakukan untuk dijadikan kawasan perkebunan secara khusus di Indonesia 

perkebunan sawit, karet, dan pohon akasia. Pembangunan kawasan industri juga menjadi sebuah alasan 

untuk dilakukannya pembukaan lahan oleh perusahaan. Namun, pembukaan lahan sering dilakukan 

dengan cara yang salah yaitu dibakar. Pembakaran yang pada awal perencanaan hanya dilakukan di 

kawasan milik sebuah perusahaan, kemudian menjalar sampai ke luar kawasan milik perusahaan 

bahkan sampai ke kawasan hutan alami dan hutan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia serta 

penting dalam kelestarian ekosistem hutan di Indonesia.  

Jika paham anthroposentrisme terus diterapkan para aktor kerusakan lingkungan akan terus 

berlangsung yang akhirnya tidak dapat ditangani. Aktor seperti perusahaan, masyarakat lokal, bahkan 

tidak adanya peraturan tegas dari negara dalam melihat krisis lingkungan hidup akan menyebabkan 

kerusakan lingkungan semakin parah. Permasalahan kebakaran di kawasan hutan gambut akan terus 



 

 

terjadi, jika pembukaan lahan terus dilakukan untuk terus memenuhi kebutuhan dan keuntungan para 

aktor. Masyarakat yang hidup sekitar hutan gambut bergantung terhadap sumber daya alam di hutan 

seperti kayu bakar, obat-obatan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan memburu dan 

memancing akan merasakan kerugian dari perilaku para aktor. Efek berkepanjangan dari permasalahan 

lingkungan hidup akan terus mengancam keamanan manusia, bahkan bisnis perusahaan sampai 

ancaman terhadap keamanan negara akan muncul. Kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup dan 

upaya pemulihan dan penjagaan lingkungan hidup sangat berguna demi kelangsungan semua mahluk 

hidup saat ini maupun di masa yang akan datang.  

Perubahan paradigma terhadap lingkungan hidup untuk dilakukan. Perubahan paradigm ini 

dapat mencegah permasalahan lainnya yang nantinya tidak dapat diatasi dimasa yang akan datang yang 

ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan hidup (Yoserizal, 2014). Indonesia yang dikenal sebagai 

negara dengan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang kaya perlu untuk dimanfaatkan 

untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, namun kesadaran efek eksploitasi sumber daya alam yang 

terus dilakukan oleh manusia perlu ada bagi para policy-maker, private sektor, dan juga masyarakat. 

Tidak hanya berpikir untuk memenuhi kebutuhan manusia, pembangunan nasional, mengejar 

keuntungan, dan untuk meningkatkan perekonomian. Namun, perlu disadari manusia hidup 

berdampingan secara langsung dengan lingkungan hidup sehingga jika lingkungan hidup rusak akan 

berdampak pada kehidupan manusia. Hubungan antara manusia dan alam perlu menjadi perhatian dari 

semua aktor.  

4.2 PROFIL APRIL GROUP (ASIA PACIFIC RESOURCES INTERNATIONAL HOLDING 

Ltd) 

Asia Pacific Resources International Holding Ltd atau APRIL Group merupakan salah satu 

perusahaan terbesar di dunia yang bergerak dalam industri kertas dan pulp (RGE, 2022).  APRIL 

Group berpusat di Singapore dengan kantor perwakilan berada di Jakarta dan produksi dilakukan di 

Pangkalan Kerinci, Riau dibawah unit usahanya yaitu PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). 

Perkembangan APRIL Group di Indonesia dimulai dengan membangun perusahaan pada tahun 1993 

di Pangkalan Kerinci, Riau. APRIL Group aktif berproduksi pada tahun 1995 khususnya memproduksi 

produk pulp (bubur kertas) dan untuk kertas dimulai pada tahun 1998 (April, 2015). Perusahaan ini 

mampu memproduksi sekitar 2,8 juta ton pulp dan 1,15 juta ton kertas pertahun, salah satu merk 

dagang dari April yaitu PaperOne. Produk ini sudah diperjualbelikan ke lebih dari 70 negara dan 

produk lain yang diproduksi sebagai bahan untuk pembuatan tisyu, kemasan makanan, dan shopping 

bags (RGE, 2022).  



 

 

Sebagai salah satu anak perusahaan dari group Royal Golden Eagle (RGE) yang didirikan oleh 

Sukanto Tanoto, APRIL Group ikut menjalankan prinsip bisnis yang dibentuk oleh pendiri RGE. 

Prinsip bisnis ini dikenal dengan prinsip 5C yaitu Community, Country, Climate, Customer, dan 

Company (April, 2015). Prinsip bisnis 5C ini dilaksanakan APRIL Group sebagai penerapan 

keberlanjutan (sustainable). dalam melaksanakan prinsip ini APRIL Group berupaya memberikan 

dampak yang baik kepada masyarakat, negara, lingkungan hidup, maupun bermanfaat bagi bisnis 

APRIL Group. Dalam menjamin proses bisnis berkelanjutan dan menghentikan kerusakan lingkungan 

hidup, setiap bahan baku produksi yaitu kayu yang digunakan APRIL group diterapkan sistem legalitas 

kayu. Sistem legatiltas dilakukan untuk mencegah penggunaan kayu ilegal sebagai bahan baku 

produksi. Sistem legalitas ini diterapkan sejak dari perkebunan sampai masuk ke perusahaan untuk 

diolah (April, 2015). 

Dalam menerapkan prakter bisnis yang berkelanjutan berbagai komitmen dibentuk oleh APRIL 

Group. Transformasi dilakukan oleh APRIL Group baik dalam proses bisnis, pengelolaan kawasan 

hutan tanam industri, lingkungan hidup, maupun community development. Dalam komitmen untuk 

menerapkan pembangunan berkelanjutan APRIL Group membentuk kebijakan Sustainable Forest 

Management Policy 2.0 (SMFP 2.0) atau Kebijakan Manajemen Hutan Berkelanjutan dari APRIL 

Group. SMFP 2.0 ditetapkan tahun 2015 oleh APRIL Group, kebijakan ini menjadi kerangka bagi 

penerapan keberlanjutan bagi APRIL Group (April, 2020).  Beberapa hal pokok dalam dalam 

kebijakan SMFP 2.0 yaitu bahan baku kayu harus berasal dari hutan yang berkelanjutan bukan dari 

hutan primer, tidak melakukan pembukaan lahan baru atau deforestasi, tidak melakukan 

pengembangan perkebunan baru di kawasan hutan gambut. Dalam menunjang komitmen 

keberlanjutannya APRIL Group ikut bergabung dalam keanggota dari Indonesia Bussiness Coucil for 

Sustainable Development (IBCSD), organisasi ini beranggotaan perusahaan-perusahaan yang ada di 

Indonesia yang berinvestasi untuk mendukung pelaksanaan Sustainable Development Goals di 

Indonesia.  

Dari kebijakan SMFP 2.0 kemudian dibentuk sebuah komitmen oleh APRIL group yaitu 

APRIL2030 (April, 2020). APRIL2030 menjadi komitmen keberlanjutan dari APRIL group  yang  

dilaksanakan dan dicapai dalam periode waktu 10 tahun dari tahun 2020. Komitmen yang dilakukan 

oleh APRIL Group ini dilakukan bersama dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang 

merupakan agenda pembangunan berkelanjutan global. APRIL Group memilih indikator SDGs yang 

dianggap sesuai dengan keadaan APRIL Group agar dalam pelaksanaan dan pencapaian indikator 

dilakukan efektif. Indikator SDGs ini kemudian dituangkan ke dalam komitmen APRIL2030. Lewat 

APRIL2030, APRIL Group memberikan kontribusi dalam agenda pembangunan berkelanjutan global 

dan dukunganya pada pemerintah Indonesia untuk pelaksanaan SDGs di tingkat nasional. Kontribusi 



 

 

APRIL Group dapat memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. 

Komitmen APRIL2030 berisi empat target yang berusaha di capai oleh APRIL Group, yang terdiri 

atas berikut: 1) Climate Positive (Iklim Positif), 2) Thriving Landscapes (Lanskap yang Berkembang), 

3) Inclusive Progress (Kemajuan Inklusif), 4) Sustainable Growth (Pertumbuhan yang Berkelanjuta).  

Keempat sasaran ingin di capai oleh APRIL2030 terbagi dalam (APRIL, 2020): 

1) Climate Positive (Iklim Positif), sasaran ini buat berkaitan dengan permasalahan emisi gas. 

Dalam proses produksi perusahaan tidak lepas dari emisi karbon. Perusahaan memproduksi 

emisi karbon yang berdampak pada pemanasan global maupun perubahan iklim, hal inilah 

yang ingin dikurangai oleh APRIL lewat empat cara yaitu 1) berusaha nol emisi karbon 

bersih dalam hal penggunaan lahan, 2) pengurapan sekitar 25% emisi karbon dari setiap 

produk APRIL, 3) pemenuhan energi bersih dan terbaruhkan sekitar 90%  untuk pabrik dan 

50% untuk operasional fiber. Hal ini dilakukan demi mengurangi efek emisi karbon dari 

perusahaan dan juga mendukung upaya indonesia dalam pengurangan emisi karbon. 

2) Thriving Landscapes (Lanskap yang Berkembang), sasaran ini secara khusus berkaitan 

dengan hutan dan lingkungan hidup.  Dalam sasaran ini yang ingin dicapai yaitu 1) Zero 

Net Los, 2) meningkatkan kemajuan keanekaragaman hayati, 3) dukungan terhadap 

perlindungan satwa liar maupun tumbuhan langkah, 4) meningkatkan efektifitas produksi 

hingga 50% pada kawasan Hutan Tanam Industri (HTI), 5) pengembangan ilmu 

pengetahuan terkait lahan gambut tropis. Perlindungan terhadap lingkungan hidup serta 

isinya dilakukan untuk menjaga keberlangsungan keanekaragaman hayati yang ada. Salah 

satu program yang sudah dilaksanakan oleh APRIL group ini yaitu program Restorasi 

Ekosistem Riau (RER) dimana dalam program ini dilakukan upaya merestorasi dan 

konservasi kawasan gambut di beberapa daerah di provinsi Riau.  

3) Inclusive Progress (Kemajuan Inklusif), fokus pemberdayaan masyarakat dilakukan karena 

melihat bagaimana peranan dari APRIL dalam meningkatkan kehidupan masyarakat. 

Program yang dilakukan APRIL Group yaitu 1) pengembangan dan peningkatan akses 

terhadap pendidikan yang berkualitas serta akses kesehatan, 2) penghilangan kemiskinan 

ekstrem di masyarakat, 3) pengurangan stunting hingga 50%, 4) meningkatkan partisipasi 

dan kesempatan bagi perempuan. Dalam sasaran ketiga ini peningkatan kehidupan 

masyarakat menjadi sasaran yang penting untuk dilakukan. APRIL Group tidak hanya 

berfokus terhadap bisnis yang dilakukan melainkan juga memberikan manfaat bagi 

masyarakat. Hal ini sejalan juga dengan prinsip 5C khususnya Community untuk 



 

 

memberikan manfaat kepada masyarakat atas kehadiran dari APRIL Group dan untuk 

nantinya dapat juga memberikan keuntungan kepada APRIL.  

4) Sustainable Growth (Pertumbuhan yang Berkelanjutan), secara khusus hal ini berkaitan 

dengan proses bisnis yang dilakukan oleh APRIL, secara khusus dalam proses produksinya. 

Dalam proses ini dilakukan: 1) pembaruan terhadap penggunaan 98% bahan kimia, 2) 

pengurangan sekitar 25% dalam penggunaan air, 3) meningkatkan pemanfaatan limbah 

tekstil serat viscose sekitar 20%, 4) pengurangan hingga 80% limbah padat yang akan 

dibuang ke TPA.  

Dalam wawancara CNBC dengan Anderson Tanoto yang merupakan Managing Director RGE, 

mengatakan bahwa SDGs menjadi “Mercusuar” bagi APRIL Group dalam menjalankan bisnisnya  

(Tanoto, 2020). SDGs memberikan arah terkait perjalanan bisnis APRIL Group. Berbagai komitmen 

yang ada dalam APRIL2030 merupakan bentuk sederhana dari SDGs agar dapat dilaksanakan oleh 

APRIL Group. Penyederhaan ini dilakukan agar mempermudah APRIL Group dalam mencapai setiap 

komitmen yang ada. APRIL Group percaya bahwa komitmen yang ada APRIL2030 dapat dicapai, 

karena komitmen yang ada dalam APRIL2030 disesuaikan dengan keadaan di APRIL Group. 

Diharapkan dalam pelaksanaan dan pencapainnya APRIL Group dapat memberikan pengaruh positif 

yang besar terhadap pencapaian SDGs di Indonesia maupun global.   

APRIL2030 sebagai bentuk komitmen APRIL Group dalam bisnis berkelanjutan dan 

mendukung pelaksanaan SDGs. Penyelarasan target APRIL2030 dan indikator SDGs dilakukan oleh 

APRIL Group sehingga dapat mengetahui dan mengukur indikator yang telah dicapai. Seperti 

contohnya pada target Climate Positive (Iklim Positif) dan Thriving Landscapes (Lanskap yang 

Berkembang). Pada target ini APRIL Group mengambil beberapa indikator dari goals 15 SDGs (Life 

on Land/ Ekosistem Darat) seperti indikator 15.2 yang berisi terkait pengelolaan hutan berkelanjutan, 

menghentikan deforestasi, pemulihan pada hutan yang terdegradasi, serta melaksanakan reforestasi 

(APRIL, 2020).  

Berbagai kebijakan dan program dibentuk untuk mendukung upaya APRIL Group dalam 

perubahan bisnis yang sustainable. Kesadaran akan perlu dilakukanya perubahan bisnis ke bisnis 

berkelanjutan guna menjaga keberlangsungan bisnis APRIL Group dan kelestarian lingkungan hidup. 

Transformasi dari APRIL Group ini memberikan keuntungan bagi APRIL Group maupun manfaat 

bagi masyarakat, negara, maupun lingkungan hidup. Sustainable Forest Management Policy 2.0 

(SMFP 2.0) dan APRIL2030 menjadi sebuah bukti nyata dari komitmen dari APRIL Group dalam 

melakukan transformasi bisnis berkelanjutan. Masyarakat dan lingkungan hidup diikutsertakan ke 

dalam keberlangsungan bisnis APRIL Group menjadi salah satu kunci pembangunan berkelanjutan. 



 

 

 Pembangunan masyarakat dilakukan untuk mendukung proses bisnis APRIL Group, namun 

tidak melupakan juga pelestarian lingkungan sebagai penopang kehidupan masyarakat dan bisnis 

APRIL Group. Kebijakan dan program dari APRIL Group ini mulai menampakan harapan dimana 

perusahaan yang dianggap oleh green theory sebagai salah satu aktor penyebab krisis lingkungan hidup 

global mulai bertransfomasi menjadi perusahaan yang berkelanjutan. Green theory yang menawarkan 

solusi bahwa krisis lingkungan perlu diatasi oleh aktor lainnya selain negara seperti perusaahan mulai 

terlihat. Industri yang lebih ramah lingkungan menjadi bentuk aksi perlindungan lingkungan hidup.  

Perusahaan memainkan peranan penting dalam pelestarian lingkungan hidup. Green theory 

menjelaskan bahwa industrialisasi yang terjadi di dunia selama bertahun-tahun telah menyebabkan 

krisis lingkungan hidup global. Proses bisnis yang berorientasi pada produksi massif, ekspansi pasar, 

serta pengejaran keuntungan bisnis telah menyebabkan kerusakan pada lingkungan yang sangat besar 

karena konsumsi sumber daya alam yang besar. Beberapa perusahaan di Indonesia secara khusus 

perusahaan kertas, sawit, ataupun karet telah melakukan deforestasi untuk konversi lahan demi 

membuka perkebunan baru. Praktek pembakaran hutan untuk membersihkan kawasan hutan sebelum 

dijadikan perkebunan terus dilakukan oleh perusahaan, biaya yang lebih sedikit dari pada 

menggunakan peralatan terus mendorong perusahaan untuk membersihkan lahan dengan cara ini. 

Namun cara ini telah menimbulkan bencana kebarakan hutan dan gambut yang sulit untuk ditangai 

serta menimbulkan kerugian yang sangat besar seperti krisis lingkungan hidup dan emisi karbon 

dioksida.  

Perubahan besar perlu dilakukan oleh perusahaan. Sudah bertahun-tahun eksplotasi sumber 

daya alam terus dilakukan perusahaa Tragedy of common bisa terjadi saat ini ataupun dimasa yang 

akan datang. Self-interest manusia untuk mendapatkan keuntungan yang besar dilakukan dengan terus 

mengeksplotasi sumber daya alam namun pada akhirnya saat sumber daya ini habis dan rusak yang 

kemudian terjadi krisis sumber daya. Pemanasan global dan perubahan iklim dapat berkembang 

menjadi sebuah permasalahan baru yang berdampak pada kehidupan manusia. Contohnya perubahan 

iklim menyebabkan musim hujan ataupun musim kemarau yang terjadi sulit diprediksi bahkan 

ekstrem, hal ini berdampak bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada pertanian. 

Musim yang tidak lagi dapat diperkirakan dapat menimbulkan kerugian bagi pertanian masyarakat, 

ataupun karena terjadi kekeringan ataupun banjir yang menyebabkan gagal panen. Permasalahan 

lainnya yaitu terjadinya konflik antara hewan liar dan masyarakat. Di Indonesia sering terjadi konflik 

antara satwa liar dan manusia, hal ini dipicuh oleh hilangnya habitat satwa liar ini. Habitat para hewan 

ini mulai dijadikan kawasan perkebunan. Lingkungan hidup dan sumber daya yang ada didalamnya di 

eksploitasi secara terus menerus oleh manusia tanpa adanya pertanggung jawaban untuk memulihkan 

dan melestarikan itu.  



 

 

Perusahaan sebagai aktor penting dalam permasalahan ini. Perusahaan menggunakan atau 

mengkonsumsi sumber daya alam dalam jumlah yang sangat besar, tentu akan memiliki pengaruh yang 

besar terhadap pengelolaan lingkungan hidup. APRIL Group dalam perannya sebagai perusahaan telah 

mengambil langkah yang besar. APRIL Group melihat keberlangsungan bisnisya ditopang oleh 

pengelolaan hutan dan lingkungan hidup yang baik, serta masyaratat. “Good for economy and Good 

for Ecology” menjadi sebuah cara pandang berkelanjutan dari bisnis APRIL Group. Kebijakan APRIL 

Group dapat menjadi bentuk awal percontohan komitmen perubahan dari industry atau bisnis. 

Kesadaran akan manusia hidup berbarengan dengan lingkungan hidup, menjadi pijakan bagi APRIL 

Group dalam pelaksanaan bisnisnya. Bisnis yang dilakukan oleh perlu untk memberikan pengaruh 

positif terhadap iklim, alam, maupun masyarakat.  

Menurut Anderson Tanoto dalam melaksanakan APRIL2030 dicapai dengan aksi nyata. Aksi 

nyata dilihat dari program-program yang dilaksanakan APRIL Group. Secara khusus dalam upaya 

menjaga kelestarian lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, menurunkan produksi emisi carbon, 

mengurangi efek pemanasan global dan perubahan iklim. Lingkungan hidup menjadi salah satu 

penopang keberlangsungan bisnis APRIl Group. Krisis lingkungan jika terus terjadi akan mengancam 

keberlangsungan bisnis APRIL Group. Satu permasalahan yang dihadapi oleh APRIL Group yaitu 

bencana kebakaran hutan yang setiap tahun terjadi di Provinsi Riau. Banyak kerugian yang dihasilkan 

oleh bencana kebakaran hutan, baik kerugian bagi kehidupan manusia maupun pada lingkungan hidup. 

Ke khawatiran inilah yang menjadi salah satu fokus penyelesaian masalah yang perlu dilakukan oleh 

APRIL Group seperti tercantum dalam APRIL2030.  

Wilayah industri APRIL Group berada dekat dengan kawasan hutan gambut, yang sejak 

bertahun-tahun menghadapi deforestasi. Ancaman yang berasal dari dampak deforestasi sangat 

mengkhawatirkan karena dapat menimbulkan permasalahan lainnya terutama bencana kebakaran 

hutan yang dapat berkembang menjadi permasalahan disektor lainnya seperti kesehatan dan ekonomi. 

Setelah melihat permasalahan inilah kemudian dibentuk APRIL2030 yang aksi nyata dari komitmen 

Climate Positive (Iklim Positif) dan Thriving Landscapes (Lanskap yang Berkembang) yaitu program 

Restorasi Ekosistem Riau (RER).  

4.3 PERAN APRIL GROUP MELALUI PROGRAM RESTORASI EKOSISTEM RIAU (RER) 

Program Restorasi Ekosistem Riau (RER) merupakan sebuah program yang dibentuk APRIL 

Group sebagai upaya melestarikan ekosistem hutan gambut di Provinsi Riau. Hutan gambut di Provinsi 

Riau terus mengalami degradasi dan bencana kebakaran hutan setiap tahun, hal ini mengancam 

kelestarian hutan gambut dan keberlangsungan kehidupan manusia. Program Restorasi Ekosistem 



 

 

Riau (RER) dibentuk dengan tujuan memulihkan dan melestarikan kawasan hutan gambut berserta 

keanekaragaman hayati di Provinsi Riau khususnya di Semenanjung Kampar dan Pulau Padang.  

Pada awal perencanaan program RER ini tahun 2013 luas kawasan hutan gambut yang menjadi 

fokus restorasi hanya sekitar 20.599 hektar di Semenanjung Kampar. Dalam Conference of Parties 

(COP) 21 yang diadakahan pada Desember tahun 2015 di Paris, APRIL group mengumumkan bahwa 

dilakukan perluasan kawasan hutan gambut yang di restorasi hingga mencapai sekitar 150.000 hektar, 

dengan donasi dana yang dikeluarkan sekitar US$100 juta. Hal ini dilakukan untuk menjangkau 

kawasan yang lebih luas dan untuk menjaga serta melestarikan kawasan ekosistem hutan gambut 

lainnya seperti di Pulau Padang. Pendanaan yang cukup besar ini ditujukan agar mendukung upaya 

restorasi dilakukan dalam periode waktu yang panjang sekitar 10 tahun (RER, 2022).  

Pemulihan dan pelestarian ini dilakukan untuk mengembalikan keadaan hutan gambut yang 

ada di Semenajung Kampar dan Pulau Padang. Kawasan hutan gambut di Semenajung Kampar dan 

Pulau Padang telah mengalami degradasi selama bertahun-tahun sehingga diperlukan pemulihan serta 

pelestarian guna menjaga keadaan hutan gambut. Tidak hanya untuk memulihkan keanekaragaman 

hayati yang ada di kawasan ini namun juga mencegah terjadinya kebakaran hutan di kawasan hutan 

gambut Semenanjung Kampar dan Pulau Padang.  Program RER ini dilaksanakan di lima lahan konsesi 

restorasi ekosistem atau di kawasan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem 

(IUPHHK-RE) yang di keluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik 

Indonesia dengan periode waktu selama 60 tahun (RER, 2021). Lokasi program RER ini berada di 

lima konsesi perusahaan seperti dalam tabel 4.4 beriku: 

Tabel 4.4 Lokasi Konsesi Program RER 

Sumber: Laporan Kemajuan Program RER. (RER, 2021) 

Ekosistem hutan gambut yang berada di dalam kawasan program RER menyimpan banyak 

keanekaragaman hayati. Dalam kawasan ini sudah teridentifikasi hidup sekitar 823 spesies flora dan 

fauna, flora dan fauna yang sudah termasuk spesies terancam punah juga hidup dalam ekosistem ini 

seperti trenggiling sunda dan harimau sumatra, 308 jenis burung, serta 89  spesies ikan. Kawasan RER 



 

 

ikut melindungi kawasan restorasi hutan gambut di Provinsi Riau yang telah di tetapkan oleh 

pemerintah Indonesia. Dengan program ini kawasan konservasi terlindungi. Semenjanjung Kampar 

dan Pulau Padang merupakan kawasan yang didominasi oleh hutan gambut. Area ini memiliki luas 

dari utara ke selatan sepanjang 70 Km dan dari barat ke timur sekitar 110 Km (RER, 2022). 

Gambar 4.3 Peta Wilayah Program Restorasi Eksosistem Riau (RER) 

Sumber: Laporan Kemajuan Program RER. (RER, 2021) 

Upaya perlindungan kawasan hutan gambut di Provinsi Riau ini dilakukan dengan tujuan 

utama yaitu menghentikan dan mencegah degradasi lingkungan hidup yang terus berlangsung, serta 

melestarikan ekosistem hutan gambut. Tujuan lainnya guna mencegah terjadinya krisis lingkungan 

hidup global berkepanjangan yang dapat merugikan semua manusia. Degradasi lingkungan hidup terus 

terjadi karena perilaku manusia yang hanya mementingkan pembangunan dan keuntungan ekonomi, 

seperti deforestasi hutan, perburuan hewan khususnya hewan langkah, pencemaran polusi dan limbah, 

maupun aktitas lainnya yang tanpa disadari telah memberikan dampak buruk terhadap kelestarian 

lingkungan hidup. Namun hal yang tidak disadari efek rusaknya lingkungan hidup baik secara 

langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada kehidupan manusia. Sehingga manusia hidup 

berada dalam ancaman bencana alam yang disebabkan oleh perilaku manusia. Salah satu kasusnya 

yaitu bencana kebakaran hutan. Provinsi Riau menjadi salah satu daerah di Indonesia yang sangat 

rentan mengalami bencana kebakaran hutan gambut serta degradasi lingkungan selama bertahun-

tahun. Permasalahan inilah yang dilihat oleh APRIL untuk coba diatasi, melihat kerugian yang dapat 

dihasilkan oleh bencana kebakaran terhadap masyarakat, lingkungan hidup, perubahan iklim, maupun 

bagi bisnis APRIL. 

Bencana kebakaran hutan gambut yang telah terjadi selama bertahun-tahun menjadi ancaman 

bagi semua orang. Bencana kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau, sebagian besar titik api 

berada di kawasan hutan gambut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebakaran hutan 

yang terjadi di kawasan hutan gambut sangat sulit untuk ditangani karena penyebaran api tidak hanya 



 

 

terjadi di permukaan namun juga terjadi di bawah atau di dalam lapisan gambut. Upaya pemadaman 

api yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat memerlukan usaha yang lebih 

besar. Kerugian yang dihasilkan sangat besar dari dampak kebakaran hutan, polusi kabut asap yang 

dihasilkan, maupun dalam penanganan bencana kebakaran hutan yang memakan biaya dan tenaga 

yang sangat besar, namun belum tentu juga efektif untuk mengatasi bencana kebakaran hutan 

(Hutagaol dkk, 2020). Kebakaran hutan di kawasan hutan gambut akan menghasilakan emisi karbon 

yang sangat banyak. Emisis karbon ini akan mendorong peningkatan suhu bumi dan perubahan iklim 

global yang akan dapat menimbulkan permasalahan yang lebih parah.  

Program restorasi ekosistem riau (RER) dibentuk untuk mengatasi permasalahan krisis 

lingkungan hidup dan juga pengimplementasian APRIL2030. Kawasan hutan gambut yang masuk 

dalam program restorasi ekosistem riau (RER) selama bertahun-tahun sebelum dibuatnya program 

RER menghadapi degradasi karena pembukaan lahan baru oleh perusahaan, maupun kebakaran hutan. 

Pembukaan lahan baru yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan dengan mengeringkan kawasan 

hutan gambut yang basah kemudian dibakar. Kanal yang dibangun di dalam kawasan hutan gambut, 

kanal ini dibuat dengan tujuan mengeringkan hutan gambut sehingga dapat dibuka lahan baru untuk 

perkebunan, maupun digunakan sebagai jalur untuk akses ke dalam hutan gambut dan jalur untuk 

mengangkut hasil perkebunan. Hal ini berdampak pada mengeringnya permukaan hutan gambut 

sehingga rentan terbakar api namun juga gambut yang kering dapat melepaskan emisi karbon ke 

atmosfer. 

Dalam upaya pemulihan kawasan hutan gambut di Provinsi Riau APRIL Group mulai menutup 

kanal. Penutupan kanal ini dilakukan guna mengembalikan keadaan hutan gambut yang seharusnya 

memiliki kadar air yang sangat tinggi, dimana kawasan hutan gambut terdiri atas 90 persen air dan 10 

persen bahan organik (RER, 2022). Tujuan utama penutupan kanal berguna untuk memulihkan 

kelembapan hutan gambut sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Fungsi dari program 

penutupan kanal yaitu mencegah terjadinya kekeringan di kawasan hutan gambut saat musim kemarau 

sehingga meminimalisir ancaman kebakaran hutan dan emisi karbon dari gambut kering.  

Sejak tahun 2016 program penutupan kanal-kanal di dalam kawasan hutan gambut mulai 

dilakukan. Menurut laporan dari kemajuan program RER sampai tahun 2021 telah dibangun sekitar 87 

bendungan untuk menutup 31 kanal dengan panjang sekitar 176.525 Km yang mencangkup daerah 

seluas sekitar 18 ribu hektar. Penutupan kanal ini telah mencapai sekitar 74 persen dari rencana APRIL 

Group (RER, 2022). Fungsi kawasan hutan gambut yang utama untuk menyimpan air dan sebagai 

daerah penyimpan cadangan karbon. Hutan gambut kehilangan fungsinya ketika sudah dibakar, 

gambut yang sudah terbakar tidak dapat lagi menyerap air maupun menyimpan emisi karbon. Bahkan 

ketika gambut sudah mengering akan meningkatkan terjadi proses oksidasi dan dekomposisi di hutan 



 

 

gambut yang menyebabkan karbon yang seharusnya di simpan kemudian dilepaskan ke atmosfer yang 

berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim dunia.  

Krisis lingkungan hidup terus mengancam keberlangsungan kehidupan di Bumi. Kebakaran 

hutan yang dipicuh oleh ulah manusia terus terjadi menyebabkan krisis lingkungan hidup semakin 

mengkhawatirkan. Pemanasan global dan perubahan iklim terus mengancam kehidupan manusia. 

Kerugian yang dihasilkan oleh krisis lingkungan hidup menjadi sebuah pertanda bahwa perlu ada 

kesadaran manusia akan krisis lingkungan hidup. Eksploitasi sumber daya alam yang terus-menerus 

dilakukan akan merusak lingkungan hidup. Jika terus dilakukan manusia akan menghadapi krisis 

lingkungan yang lebih besar. Bahkan menurut Green theory manusia saat ini telah menghadapi 

Modern Ecological Crisis atau krisis ekologi modern yang terjadi karena industrialisasi, pertumbuhan 

ekonomi yang pesat, perubahan keadaan sosial masyarakat, bahkan pertumbuhan penduduk yang 

pesat. Peran seluruh aktor menjadi sangat penting. Perubahan paradigma atau pandangan terhadap 

hubungan manusia dan alam. Menurut pandangan ekosentrisme dalam Green theory menyatakan 

manusia perlu menyadari bahwa manusia hidup bersama-sama dengan alam, bahkan saat ini manusia 

sedang dihadapkan oleh krisis lingkungan hidup yang mengancam umat manusia, kerusakan pada 

lingkungan hidup juga akan berdampak pada kelangsungan hidup manusia. APRIL group sebagai 

perusahaan pulp dan kertas yang sangat bergantung pada hasil hutan, khususnya kayu sebagai bahan 

baku pokok bagi produksi. APRIL Group dalam hal ini memainkan peranan sangat penting untuk 

mengambil bagian dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.  

Perlindungan dan pelestarian hutan dilakukan dengan cara integrasi pengelolaan hutan tanam 

industri dan kawasan konservasi. Pengelolaan hutan dilakukan dengan model lanskap produksi-

proteksi. Dalam model ini dilakukan integrasi antara kawasan hutan tanam industri (HTI) yang 

dikelola oleh APRIL Group dan kawasan hutan yang dikonservasi. Dalam model ini hutan konservasi 

dikelilingi oleh HTI, ini dilakukan sebagai bentuk proteksi terhadap kawasan hutan konservasi RER. 

Dengan model ini hutan konservasi yang biasanya menghadapi ancaman seperti pembalakan liar, 

kebakaran, maupun perburuan satwa liar dapat terlindungi. Ddalam Laporan Kemajuan RER tahun 

2019 dinyatakan bahwa dalam kawasan konservasi sejak tahun 2014 tidak terdapat pembalakan liar 

dan tidak adanya titik api. Model ini gambar 4.4 berikut: 



 

 

Gambar 4.4 Model Lanskap Produksi-Proteksi terpadu 

Sumber: Laporan Kemajuan Restorasi Ekosistem Riau (RER) 2019. (RER, 2020) 

Dalam program RER dibentuk kemitraan bersama antar APRIL Group dan aktor lain. Upaya 

pelesatrian dan perlindungan hutan gambut yang dilakukan oleh APRIL Group tidak dapat dilakukan 

sendiri, karena terdapat kekurangan yang dimiliki oleh APRIL Group. Dalam program RER ini 

dibentuk sebuah kemitraaan (partnership) bersama antara APRIL dan para aktor seperti Bina 

Sumberdaya Masyarakat (BIDARA), Laskar Alam, Fauna & Flora International (FFI), maupun 

masyarakat lokal. Setiap aktor ini memainkan peranannya masing-masing seperti penelitian, 

sosialisasi, pengembangan, serta pendanaan untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama yaitu 

melestarikan ekosistem hutan gambut di Provinsi Riau. Permasalahan lingkungan hidup merupakan 

masalah multidimensi yang memerlukan kemitraan mutlipihak sebagai solusi penyelesaian masalah. 

Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan adalah manusia, dilakukan tidak hanya oleh individu 

ataupun kelompok masyarakat namun juga oleh perusahaan. Jika hanya salah satu aktor yang ditangani 

namun aktor lain belum ditangani maka permasalahan ini masih akan terus terjadi. Dengan kemitraan 

bersama yang merangkul semua aktor dapat menjadi sebagai solusi yang efektif.  

Kemitraan yang melibatkan banyak aktor dapat memberikan manfaat dan soulsi dalam upaya 

menangani masalah krisis lingkungan hidup. Salah satu hal utama yaitu saling melengkapi sumber 

daya yang tidak dimiliki oleh para aktor. Keterbatasan sumber daya seperti dana, teknologi, maupun 

tenaga dapat diatasi dengan kerangka kemitraan multipihak. Dalam program RER, setiap aktor yang 

tergabung dalam kemitraan bersama ini memainkan peran dan fungsinya masing-masing. Dengan 

keahlian yang dimiliki setiap aktor, pengelolaan program RER dapat dilakukan sesuai rencana dan 

dapat terlaksana dengan baik. Fauna & Flora International (FFI) secara khusus berperan sebagai aktor 

yang menangani konservasi dan penelitian. Penelitian dan survei lapangan dilakukan oleh FFI untuk 

mengetahui keadaan keanekaragaman hayati, kadar karbon, maupun masyarakat yang ada di dalam 

kawasan program RER dan sekitarnya. FFI berkontribusi pada pengetahun dan inovasi dalam 

konservasi yang berkelanjutan, perencanaan lanskap hutan dan manfaatnya bagi masyarakat. 

Kontribusi dari FFI dapat dilihat dalam laporan tahun 2016 yang berisi perkiraan simpanan karbon di 



 

 

kawasan RER secara khusus di Semenanjung Kampang dengan wilayah sekitar 92.507 hektar (RER, 

2020). Laporan dari FFI ini menyatakan bahwa cadangan karbon yang tersimpan dalam hutan gambut 

di Semenanjung Kampar sekitar 98% berada di dibawah permukaan. Sehingga sangat penting untuk 

menjaga ekosistem hutan gambut. Berbagai masukan juga diberikan oleh FFI sehingga pengelolaan 

RER dapat berjalan sesuai yang direncanakan.  

Selanjutnya, Bina Sumberdaya Masyarakat (BIDARA) berperan dalam menangani sosialisasi 

dan pengembangan kehidupan di masyarakat. BIDARA secara khusus melakukan pengembangan 

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteran hidup masyarakat berjangka panjang, pengembangan 

perekonomian, kesehatan, maupun pendidikan menjadi hal yang utama demi mendukung 

keberlanjutannya. Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat BIDARA melaksanakan kegiatan 

pelatihan dalam pengelolaan lahan bagi petani untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. 

Pengetahuan dan fasilitas pengelolaan lahan diberikan untuk mencegah masyarakat melakukan praktek 

slash-and-burn (menebang dan membakar) sehingga permasalahan kebakaran hutan dan degradasi 

dapat dicegah dan ditangani. Dengan program ini masyarakat dapat mendapatkan mencukupi 

kehidupan sehari-hari maupun keuntungan ekonomi. Yayasan Laskar Alam juga ikut dalam program 

pemberdayaan masyarakat di Pulau Padang. Sosialisasi terkait pengelolaan hutan dan lahan dilakukan 

dalam bentuk pelatihan pertanian yang berkelanjutan, kampanye bagi masyarakat dan sekolah. 

Program ini dilakukan di 15 desa yang berada di Pulau Padang (RER, 2020). 

Masyarakat dilihat sangat penting dalam keberlangsungan bisnis APRIL Group. Hal ini di 

kemukakan oleh Anderson Tanoto dalam wawancaranya bersama CNBC pada 22 November 2020, 

beliau menyatakan bahwa masyarakat perlu dijadikan sebagai bagian dalam keberlangsungan bisnis, 

guna keberlangsungan bisnis APRIL Group (Tanoto, 2020). Masyarakat dilihat tidak hanya menjadi 

aktor utama dalam upaya pelestarian alam namun juga menjadi bagian dari keberlanjutan bisnis APRIL 

Group. Dalam prinsip 5C dari APRIL Group, Community (Masyarakat) menjadi yang pertama karena 

bisnis yang dijalankan APRIL Group perlu bermanfaat bagi masyarakat. Kehidupan masyarakat yang 

sejahtera dan aman berpengaruh besar terhadap bisnis APRIL Group. Berbagai konflik antar perusaha 

dan masyarakat dapat terjadi, untuk menghindari permasalahan ini masyarakat perlu mendapatkan 

manfaat dari kehadiran APRIL Group. Manfaat yang didapatkan baik akses terhadap pendidikan, 

kesehatan, maupun lapangan pekerjaan. Pembanguan ekonomi perlu mengikut sertakan masyarakat 

serta pelestarian lingkungan hidup menjadi kunci dari pembangunan berkelanjutan. Apa yang 

dilakukan oleh APRIL Group ini juga menjadi bentuk dari Corporate Socal Responsibility (CSR) dari 

APRIL Group yang diterapkan dalam APRIL2030 maupun program RER.  

Dengan kemitraan dan peran aktif dari seluruh aktor program RER dapat dilaksanakan dengan 

efektif. Aktor yang awalnya menjadi pemicu terjadinya bencana kebakaran hutan, kemudian bersama-



 

 

sama menjaga kelestasian keanekaragaman hayati yang ada. Perubahan cara pandang dalam 

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup akan berpengaruh besar terhadap 

keberlangsungan lingkungan hidup maupun manusia. Perubahan paham antroposentris ke paham 

ekosentris dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan hidup 

manusia. Pengelolaan sumber daya dengan cara berkelanjutan akan memberikan manfaat bagi 

manusia.   

Dalam program pemulihan dan pelestarian hutan di Provinsi Riau APRIL Group memainkan 

peranan penting. Jika dibedah dari awal tulisan ini telah diperlihatakan bagaimana peran dari APRIL 

Group dalam restorasi hutan di Provinsi Riau. APRIL Group berperan dalam memberikan bantuan 

teknis dan pendanaan maupun APRIL Group menjadi aktor penggerak dilakukanya pemulihan dan 

pelestarian hutan gambut di Riau dengan membentuk program RER pada tahun 2013. Program RER 

menjadi aksi nyata dari APRIL Group dalam upaya memulihkan dan melestarikan hutan gambut.  

Peran dari APRIL Group dapat dilihat sejak awal dibentuknya kebijakan pengelolaan hutan 

dan komitmen APRIL2030. Perubahan yang dilakukan oleh APRIL Group ini sangat penting dalam 

menjaga kelestarian lingkungan hidup. Perubahan paham antroposentris ke paham ecosentris perlu 

dilakukan perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam penelitian ini, peneliti 

melihat bawa paham ecosentris mulai diterapkan APRIL Group lewat kebijakan APRIL2030 yang 

dilaksanakan lewat program RER. Perubahan paradigma dalam menjalankan bisnis ke arah sustainable 

dan ramah lingkungan akan sangat berpengaruh pada kelestarian lingkungan hidup. Jika perusahaan 

hanya menyediakan bantuan pendanaan, namun belum melakukan perubahan pada proses bisnisnya, 

praktek bisnis yang hanya mengejar keuntungan ekonomi terus berlangsung serta ekspoitasi sumber 

daya alam terus dilakukan. Sehingga penting untuk merubah proses dan tata kelola bisnis menjadi 

lebih berkelanjutan dengan mengikutsertakan lingkungan hidup dan masyarakat lokal.   

Dalam mendukung pelaksanaan pemulihan dan pelestarian bisnis APRIL Group berkontribusi 

dalam pendanaan. Dalam pendanaan APRIL Group menyatakan bahwa akan berinvestasi sampai 

US$100 juta untuk menopang kebutuhan dana merestorasi hutan di Provinsi Riau.  Model pengelolaan 

hutan produksi-proteksi juga dibentuk sebagai salah satu sumber pendanaan dalam program RER. 

Bantuan teknis yang dilakukan APRIL Group salah satunya yaitu mendukung penelitian terkait 

keadaan hutan gambut di Semenanjung Kampar dan Pulau Padang, Provinsi Riau.  

Dalam mendukung penelitian dan pengembangan pengetahuan terkait ekosistem hutan gambut 

APRIL Group membangun Eco-Research Camp. Eco-Research Camp mulai dibangun tahun 2016 oleh 

APRIL Group dan selesai pada tahun 2020. Eco-Research Camp menjadi pusat opersional maupun 

kantor dari program RER, baik peneliti RER dan akademisi dapat menggunakan Eco-Research Camp 

untuk penelitian hutan gambut. Eco-Research Camp dibangun dengan luas sekitar 34 hektar yang 



 

 

dibagi dalam 12 hektar secara khusus digunakan untuk membangun fasilitas Eco-Research Camp, dan 

untuk 22 hektar lainnya difungsikan kembali sebagai hutan. Eco-Research Camp berada di tengah 

kawasan RER, yang terletak di Pantai Timur Sumatra, Provinsi Riau (RER, 2021). Pengelolaan hutan 

1:1 atau APRIL dalam upaya pemulihan lingkungan hidup akan merestorasi dan konservasi satu hektar 

sesuai dengan kawasan hutan industri APRIL Group.  

Dalam upaya perlindungan dari bencana kebakaran hutan yang terus mengancam hutan gambut 

di Provinsi Riau. APRIL Group sejak tahun 2015 membentuk Fire Free Vilage Program (FFVP) atau 

Program Desa Bebas Api (IBCSD, 2019). APRIL membentuk FFVP sebagai bentuk pencegahan 

terhadap bencana kebakaran hutan. Dalam program FFVP dilakukan sosialisasi secara langsung 

kepada masyarakat maupun sekolah-sekolah. Dilakukan dalam bentuk edukasi sehingga masyarakat 

dapat sadar akan bahaya praktek pembakaran hutan. APRIL Group dalam program ini membangun 

kemitraan bersama dengan pemerintah, NGO, dan aktor lainnya. Dalam program ini dilakukan juga 

pengembangan sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan kehidupan sosial maupun 

perekonomian masyarakat.  

Salah satu program utama dari FFVP yaitu dukungan dalam hal edukasi, peralatan, maupun 

dukungan pada masyarakat untuk mempraktekan “No Burn Agricultural Practies” (IBCSD, 2019). 

Masyarakt lokal dilihat penting dalam mengatasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan. Praktek 

membakar untuk membuka lahan baru juga dilakukan oleh masyatakat. Namun, di sisi yang lain 

masyarakat juga sangat bergantung pada hutan gambut. Dalam Green Theory melihat bahwa 

komunitas lokal akan sangat membantu dalam mengatasi isu lingkungan hidup. Masyarakat lokal yang 

hidup berbarengan langsung dengan alam mengetahui keadaan maupun fenomena dari alam 

disekitarnya. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh APRIL Group ini akan juga ikut 

berpengaruh terhadap pemulihan dan pelestarian hutan gambut. Lewat pemberdayaan ini masyarakat 

lokal akan lebih memahami krisis lingungan yang mereka hadapi.  

Dalam pencegahan kebakaran hutan APRIL Group membentuk juga Fire Emergency Response 

Team (FERT). Tim ini dibentuk sebagai pencegahan terhadap bencana kebakaran hutan di Provinsi 

Riau. Dalam program ini APRIL Group membantu dalam penyediaan berbagai peralatan maupun 

bantuan pendanaan. Peralatan seperti dua helicopter, 482 pompa air, membangun 39 tower pemantau, 

maupun personil pemadam. Program ini APRIL Group bekerjasama dengan Badan Penanggulan 

Bencana Daerah Provinsi Riau. Baik program FFVP dan FERT, menjadi beberapa upaya yang 

dilakukan oleh APRIL Group dalam pencegahan bencana kebakaran hutan maupun penangan ketika 

terjadi kebakaran hutan. Hal ini dilakukan guna melindungi kawasan hutan gambut dari ancaman 

kebakaran hutan.  



 

 

Krisis lingkungan yang terjadi di Provinsi Riau jika terus dibiarkan akan semakin parah. Sangat 

penting untuk memulihkan dan melestarikan kawasan hutan gambut yang di Provinsi Riau. Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh APRIL Group hutan gambut di kawasan program RER dapat 

menangani emisi karbon dioksiksa sampai sekitar 6,02 juta ton pertahun (RER, 2022). Melestarikan 

kawasan hutan gambut yang ada di Provinsi Riau ini akan sangat berpengaruh pada upaya menjaga 

bumi dari permasalahan pemanasan global dan perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi telah 

menyebabkan krisis pada semua bidang kehidupan manusia, baik kesehatan, ekonomi, sosial, maupun 

keamanan negara. Berbagai bencana dapat terjadi karena perubahan iklim, kekeringan dan banjir 

menjadi bencana yang sudah dihadapi manusia saat ini. Jika dibiarkan terdegradasi bahkan terbakar, 

gambut akan melepaskan emisi karbon dioksida yang sangat besar ke atmosfer.  

Upaya perlindungan lingkungan hidup ini secara khusus kawasan hutan gambut. Pentingnya 

hutan gambut bagi iklim global maupun bagi keberlangsungan hidup keanekaragaman hayati yang 

hidup didalamnya, dilihat sebagai hal yang sangat penting. Kawasan hutan gambut yang menjadi 

tempat penyimpanan karbon terbesar di dunia perlu untuk dilestarikan agar fungsinya dapat berjalan 

dengan efektif. Ancaman kebakaran terus mengancam kelestarian kawasan hutan gambut. Bencana 

kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau sejak tahun 1997, 2015, maupun 2019 menjadi pelajaran 

dan titik perubahan yang seharusnya seluruh aktor pahami. Bencana kebakaran hutan yang merugikan 

berbagai pihak perlu menjadi evaluasi terkait cara pandang manusia dalam memanfaatkan sumber daya 

alam yang ada. Pengejaran pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan manusia, sudah harus 

memperhatikan dampaknya terhadap keberlangsungan hidup manusia. Manusia hidup dibumi 

bersama-sama dengan hewan, tumbuhan, maupun hal lainnya yang ada di Bumi. Sehingga kerusakan 

lingkungan yang terjadi dapat mengancam kehidupan manusia. Dalam transformasi bisnis 

berkelanjutan ini APRIL Group tidak menghentikan bisnisnya dan berfokus pada perlindungan dan 

pencegahan krisis lingkungan hidup, namun secara bersama-sama membangun perekonomian dan 

bisnis yang berkelanjutan untuk mendukung pembangunan Indonesia, kesejahteraan masyarakat, dan 

terus melestarikan lingkungan untuk keberlangsungan hidup manusia saat ini dan masa yang akan 

datang. 

Tujuan utama APRIL Group melaksanakan Program RER yaitu untuk memulihkan dan 

melestarikan hutan gambut yang ada di Provinsi Riau. Kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup 

sebagai suatu bagian dari kehidupan manusia maupun proses bisnis telah mendorong APRIL Group 

membentuk program ini. Sadar bahwa proses bisnis yang selama bertahun telah menyebabkan 

kerusakan lingkungan hidup sehingga perlu untuk digantikan dengan proses bisnis yang lebih ramah 

lingkungan. Menurut Green Theory industrialisasi menjadi penyebab terjadinya krisis lingkungan, 



 

 

polusi dan emisi carbon yang dihasilkan oleh industry-industri maupun aktifitas manusia lainnnya 

terperangkap di atmosfer bumi telah menyebabkan suhu bumi semakin meningkat. Peningkatan suhu 

ini telah menyebabkan perubahan iklim semakin cepat terjadi. Manusia belum beradaptasi dengan 

perubahan iklim global yang terjadi dengan cepat, menyebabkan berbagi permasalahan bermunculan 

dan mengancam kehidupan seluruh manusia bahkan aktor lainnya baik negara dan perusahaan. 

Ancaman global ini perlu segera ditangai, salah satunya solusi yang ditawarkan oleh Green Theory 

yaitu perubahan paradigma dalam melihat dan menghargai alam yang hidup berasama-sama dengan 

manusia.  

Krisis lingkungan hidup semakin memperkuat argument dari Green Theory bahwa kerusakan 

lingkungan disebabkan utamanya oleh manusia. APRIL Group sebagai perusahaan menyumbang 

emisi carbon yang besar, baik dari penggunaan lahan, proses produksi, maupun energi dan sumber 

daya lainnya yang dipakai. Bagi Green Theory dalam melihat permasalahan krisis lingkungan hidup 

tidak hanya berfokus kepada negara saja melainkan aktor lainnya seperti perusahaan. Hal inilah 

menjadi penting bahwa APRIL Group dalam permasalahan ini. Jika seringnya industri dilihat sebagai 

penyebab krisis lingkungan hidup, maka APRIL Group memperlihatkan bahwa perusahaan dapat ikut 

berpartisipasi memulihkan dan melestarikan ekosistem hutan gambut lewat program RER. Perubahan 

paradigma dan sistem menjadi salah satu hal utama yang ditawarkan oleh Green Theory sebagai solusi 

mengurangi bahkan menghentikan kerusakan lingkungan hidup. Perubahan inilah yang dilakukan oleh 

APRIL Group, kebijakan yang lebih ramah lingkungan dalam proses bisnisnya dilakukan untuk tetap 

menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta memulihkan kawasan hutan gambut yang telah dirusak 

oleh aktifitas manusia. Perubahan kebijakan menjadi hal mendasar yang perlu dilakukan oleh para 

aktor khususnya dalam tulisan ini perusahaan. Perubahan kebijakan dan proses bisnis akan 

menentukan arah dari perusahaan, apakah akan terus mengeksploitasi tanpa memikirkan keadaan 

lingkungan hidup? atau merubah kebijakan agar lebih ramah lingkungan sehingga bisnis terus berjalan 

bersama-sama dengan lingkungan hidup yang lestari.  

Peneliti melihat perubahan tidak dapat dilakukan secara langsung maupun keseluruhan bagi 

APRIL Group. Target dimulai tahun 2020 sampai 2030 hasil dari perubahan akan nantinya beberapa 

tahun lagi setelah tulisan ini. Program RER menjadi salah satu bentuk nyata yang dilakukan oleh 

APRIL Group dalam melestarikan lingkungan ini, namun ini memerlukan waktu yang panjang juga. 

Pemulihan ekosistem gambut yang rusak dan pelestarinnya perlu terus dilakukan demi menjamin 

keberlangsung hutan gambut di Riau. 

Menurut Green theory manusia akan menghadapi bencana akibat dari krisis lingkungan hidup 

karena perilaku manusia. Dari kebakaran hutan gambut yang terjadi di Provinsi Riau semakin 

memperjelas argumen Green theory terkait krisis lingkungan hidup yang disebabkan perilaku dan 



 

 

paham antroposentis manusia. Kerugian yang dihasilkan dari kebakaran hutan gambut ini semakin 

menekankan bahwa manusia sudah dan sementara menghadapi bencana dari krisis lingkungan hidup. 

Manusia tidak dapat memperkirakan secara jelas kapan bencana yang terjadi. Adaptasi dari bencana 

krisis lingkungan hidup ini saja tidak akan cukup perlu ada perubahan perilaku manusia secara radikal. 

Manusia tidak dapat memprediksi bencana yang terjadi nantinya, yang akan dihadapi generasi saat ini 

namun dimasa yang akan datang juga. Memang perubahan secara radikal sulit dilakukan namun 

dengan perubahan yang dapat terukur seperti yang dilakukan oleh APRIL Group lewat APRIL2030 

maupun negara dengan SDGs menjadi sebuah peluang menekan bencana krisis lingkungan hidup 

semakin parah.  

 Salah satu hal yang dilihat juga oleh Green theory berkaitan dengan dampak yang dihasilkan 

oleh perubahan iklim tidak adil. Hanya beberapa aktor saja yang diuntungkan dari praktek tidak ramah 

lingkungan yang dilakukan. Masyarakat lokal merasakan kerugian dari lingkungan hidup yang telah 

rusak. Indegious people maupun masyarakat lokal lainnya sering merasakan dampak dari perilaku 

beberapa manusia. Contohnya terjadi antara PT. Toba Pulp Lestari dan masyarakat adat menyebabkan 

konflik argraria, masyarat adat Tano Batak mengyatakan bahwa PT. Toba Pulp Letari telah mengambil 

wilayah atau tanah adat dari masyarakat bahkan mengkriminalisasi masyarat adat disana hingga 70 

orang (Karokaro, 2021). Kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan sehari-hari menjadi 

permasalahan yang dihadapi masyarakat lokal karena lingkungan hidup dan pengambil alihan tanah 

adat dari masyarakat adat. Hal inilah yang kemudian berusaha di hindari oleh APRIL Group lewat 

program pemberdayaan masyatakatnya dan penyediaan fasilitas pendukung lainnya menjadi bentuk 

perhatian dari APRIL Group. Kebijakan bisnis yang sustainable juga dilakukan agar masyarakat lokal 

ini tidak akan merasakan kerugian.  

Pembatasan terhadap bisnis menjadi salah satu faktor yang dilihat Green theory untuk tetap 

menjaga keberlangsungan sumber daya dan kelesatarian lingkungan hidup. Peneliti melihat APRIL 

Group masih memerlukan waktu dalam menyesuaikan dengan pembatasan yang diinginkan oleh 

Green teory namun APRIL Group mulai menyesuaikan dengan pembatasan ini. Dua bidang yang 

berkontribusi terhadap emisi karbon yaitu bidang energi dan kebakaran hutan gambut sehingga penting 

untuk menangani permasalahan emisi karbon dari dua bidang ini. Lewat APRIL2030 APRIL Group 

berusaha perlahan-lahan menyesuikan pembatasan yang ada. Contohnya untuk mengurangi emisi 

karbon dari penggunaan lahan dan produk, penggunaan energi terbarukan dan bersih di dalam proses 

produksinya, mengurangi penggunaan air, serta lewat program RER. Walaupun belum dilakukan 

secara radikal, pembatasan dari APRIL Group ini dengan indikator yang dapat terukur sejatinya 

menjadi langkah penting dalam menjaga, memulihkan, dan melestarikan lingkungan hidup. 

.  



 

 

Mengingat desentralisasi juga menjadi salah satu hal penting dalam Green theory, karena 

desentralisasi dapat menjadi salah satu solusi permasalahan lingkungan hidup. Bentuk desentralisasi 

dari pemerintah Indonesia kepada APRIL Group yaitu pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu-Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE), izin ini diberikan pemerintan Indonesia guna dalam 

pelaksanaan produksinya, perusahaan ikut mengambil bagian dalam upaya perlindungan, pemulihan, 

dan pemeliharaan ekosistem hutan penting salah satunya hutan gambut. Salah satunya juga yaitu 

program RER yang juga mengikutsertakan melindungi kawasan konservasi yang dilindungi 

pemerintah Indonesia.  

Mengikutsertakan masyarakat lokal dan membangun fasilitas eco-research camp menjadi 

bentuk penanganan secara lokal yang dilakukan oleh APRIL Group. Masyarakat lokal sangat penting 

diikutsertakan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, perlu dilakukan sosialisasi dan 

pemberdayaan terhadap masyarakat. Pola pikir yang antroposentris masyarakat dapat dilihat dari usaha 

masyarakat dalam mengejar keuntungan ekonomi maupun kesejahteraan, namun cara yang dilakukan 

sering mengsampingkan lingkungan hidup. Sumber daya alam dilihat sebagai berkat untuk 

mensejahterakan kehidupan masyarakat sehingga sering dieksploitasi secara berlebihan. Tuntutan 

untuk hidup sejahtera, pemenuhan kebutuhan, dan pengejaran keuntungan ekonomi telah 

menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Dengan pemberdayaan masyarakat dan penyediaan 

fasilitas pendukung yang diberikan APRIL Group lewat APRIL2030 dan program RER, dapat 

mengaktifkan masyakat sebagai salah satu aktor solusi dari kelestarian lingkungan. Mengikutsertakan 

masyarakat lokal sebagai solusi dari krisis lingkungan dapat terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan manusia 

sekarang dapat dicukupi maupun nantinya bagi generasi mendatang jika sejak saat ini telah dilakukan 

perubahan paradigma dan kesadaran akan hubungan manusia dan lingkungan hidup. 

 


