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Pada tanggal 18 Mei 2015, Michelin merayakan peluncuran sebuah 
perusahaan patungan (joint venture) baru yang bertujuan untuk 
“memproduksi karet alami yang ramah lingkungan” – yang merupakan 
komponen utama produk ban Michelin – di Indonesia.1 Berdasarkan 
siaran pers yang dirilis oleh Michelin, proyek unggulan hasil kerja sama 
antara perusahaan ban terbesar di dunia dan Barito Pacific Group tersebut 
akan memulai “proses reboisasi di tiga wilayah konsesi seluas 88.000 
hektar yang rusak akibat tindak deforestasi yang tidak terkendali” 
serta menekankan komitmennya untuk mendedikasikan setengah dari 
keseluruhan wilayah tersebut untuk “menciptakan kembali lingkungan 
yang alami dan lahan pertanian bagi masyarakat.” Selanjutnya, proyek ini 
juga didanai oleh “Obligasi Keberlanjutan” hijau pertama di Asia senilai 
$95 juta dan dipromosikan kepada para investor mancanegara sebagai 
salah satu bentuk kontribusi terhadap pencapaian target perubahan 
iklim nasional Indonesia.
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Pesan yang disampaikan sangatlah jelas: Michelin akan menerapkan praktik-praktik 
berkelanjutan dan bertanggung jawab penuh atas lahan-lahan hutan tersebut. Akan 
tetapi, laporan ini menunjukkan bahwa retorika Michelin tersebut menyembunyikan 
suatu kebenaran yang sangat buruk. Sebagian besar deforestasi dan kerusakan 
yang dijanjikan akan ditangani oleh Michelin nyatanya dilakukan oleh sejumlah 
anak perusahaan dari sebuah perusahaan di bawah naungan Barito Pacific Group 
yang justru merupakan mitra Michelin dalam perusahaan patungan yang baru 
dibentuk tersebut. Mereka terbukti telah menghancurkan kawasan hutan yang 
selama ini menjadi tempat tinggal masyarakat adat setempat serta beragam spesies 
yang terancam punah, membebaskan lahan untuk membuka perkebunan karet dan 
setelahnya malah mencari pengakuan – dan juga investasi – dari masyarakat untuk 
menjalankan proyek pemulihan wilayah tersebut.

Laporan ini mendokumentasikan seluruh temuan penyelidikan Mighty Earth 
terhadap proyek perusahaan patungan yang bernama Royal Lestari Utama (RLU) 
tersebut. Saat ini, RLU mengelola kawasan hutan seluas 88.000 hektar (ha) di 
provinsi Jambi, Sumatra dan Kalimantan Timur. Berbatasan langsung dengan Taman 
Nasional Bukit Tigapuluh, wilayah konsesi RLU di Jambi merupakan tempat tinggal 
masyarakat lokal dan adat yang kehidupannya sangat bergantung pada hasil hutan. 
Tak hanya itu, wilayah tersebut juga berfungsi sebagai habitat kritis bagi sejumlah 
spesies hewan yang terancam punah seperti gajah Sumatra, harimau Sumatra dan 
orang utan Sumatra yang dilepasliarkan.

Bukti yang disampaikan dalam laporan ini menunjukkan bahwa sebelum proyek 
tersebut disetujui, atau lebih tepatnya pada periode waktu antara pertengahan Juni 
2012 dan pertengahan Januari 2015, terdapat kawasan hutan seluas 2.590 hektar – 
setidaknya tujuh kali lebih luas dari Central Park di kota New York, atau setara dengan 
luas pusat kota Paris – di salah satu wilayah konsesi kunci RLU yang dideforestasi 
secara signifikan sebagai langkah awal untuk membuka lahan perkebunan karet.

Tersisa satu pertanyaan penting yang masih belum terjawab: Apakah 
Michelin mengetahui terjadinya semua hal ini?

Proyek RLU

Ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2014, Proyek RLU mempunyai visi untuk 
“mempromosikan praktik perkebunan karet ramah lingkungan yang bertujuan 
untuk memberikan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat setempat sekaligus 
melindungi dan meningkatkan nilai hutan alam bagi satwa liar.”2 Menurut situs 
Proyek RLU, provinsi Jambi sebelumnya telah “dirusak oleh penebangan liar yang 
tidak terkendali, deforestasi dan pembakaran hutan selama bertahun-tahun,” dan 
kini, RLU ingin “memulihkan kawasan hutan di Jambi melalui praktik perkebunan 
karet dan konservasi yang bertanggung jawab.”3 
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Saat ini, Proyek RLU menyisihkan sekitar setengah dari keseluruhan lahannya 
untuk urusan konservasi, restorasi, mata pencaharian, perlindungan stok karbon, 
dan produksi karet rakyat. Wilayah yang disisihkan tersebut dimaksudkan untuk 
menyediakan zona penyangga yang berdekatan guna melindungi hutan dataran 
rendah tropis, mega-fauna dan titik keanekaragaman hayati yang terancam di sekitar 
kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh.

Selain mendapatkan pendanaan dari “Obligasi Berkelanjutan” hijau tahap 
pertama senilai $95 juta yang dikeluarkan pada bulan Maret 2018, Proyek RLU 
juga dipromosikan kepada para investor mancanegara sebagai salah satu bentuk 
kontribusi terhadap pencapaian target perubahan iklim nasional Indonesia. Tak 
hanya itu, Proyek RLU didukung dan dibiayai oleh sejumlah organisasi internasional, 
bank dan lembaga keuangan, termasuk Tropical Landscapes Finance Facility (TLFF), 
BNP Paribas, Sail Ventures, ADM Capital/ADM Capital Foundation, UN Environment, 
World Agroforestry Centre (ICRAF), Norway’s International Climate and Forests 
Initiative (NICFI), Global Environment Facility (GEF), USAID, Partnerships for Forests 
yang didanai Pemerintah Inggris, &Green Fund, Unilever, Vigeo Eiris and the World 
Wide Fund for Nature (WWF).

Temuan Investigasi

Fakta yang kami temukan – melalui analisis citra satelit resolusi tinggi yang dilengkapi 
dengan penelitian dan wawancara bersama masyarakat setempat yang tinggal 
di wilayah konsesi – mengungkapkan bahwa deforestasi industri berskala besar 
dipastikan telah terjadi di wilayah Jambi sejak sebelum RLU diluncurkan. Penanaman 
karet monokultur juga diketahui telah dimulai sebelum perjanjian Proyek RLU 
ditandatangani pada bulan Desember 2014.

Setelah menelaah data resmi kepemilikan perusahaan, kami menemukan bahwa 
Barito Pacific Group adalah pemilik PT Lestari Asi Jaya (LAJ) dan juga memiliki PT 
Wanamukti Wisesa (WMW) secara mayoritas. Kedua anak perusahaan tersebut 
bertindak sebagai pengelola utama Proyek RLU di Jambi sejak bulan September 
2018. Selain itu, kami juga menemukan bahwa RLU (yang sebelumnya bernama 
PT Inti Energi Perkasa) telah dimiliki oleh pendiri dan Presiden Barito Pacific Group, 
Prajogo Pangestu, sejak bulan Juli 2018. Pangestu adalah seorang pengusaha kaya 
yang dikenal sebagai “raja kayu” Indonesia.

Kami menyelidiki kelima wilayah konsesi Proyek RLU di Jambi – LAJ 1, 2, 3 dan 4, dan 
WMW – dan memusatkan asesmen kami pada wilayah konsesi LAJ 4 yang mencakup 
sebagian besar (59%) area penanaman karet Proyek RLU. Selanjutnya, kami berfokus 
pada:
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i) Sebuah kawasan di ujung tenggara wilayah konsesi LAJ 4 (Wilayah Studi 
Kasus 1) yang diidentifikasi sebagai tempat tinggal masyarakat adat Orang 
Rimba dan Talang Mamak, serta menjadi habitat kritis bagi seperti gajah 
Sumatra, harimau Sumatra dan orang utan Sumatra yang terancam punah; 
dan

ii) Sebuah subkawasan di dalam Wilayah Studi Kasus 1 LAJ 4 (Wilayah Studi 
Kasus 2) yang ditetapkan oleh Proyek RLU sebagai Kawasan Konservasi 
Satwa Liar karena fungsinya sebagai habitat bagi sejumlah spesies hewan 
yang terancam punah seperti gajah Sumatra, harimau Sumatra dan orang utan 
Sumatra yang dilepasliarkan.

Investigasi kami menemukan bahwa tingkat deforestasi industri di kedua wilayah 
studi kasus LAJ 4 (lihat Peta 1 dan 2) melonjak dan meningkat secara signifikan pada 
periode 12 April 2012 hingga 15 Januari 2015 – yaitu sekitar 33 bulan sebelum atau 
bersamaan dengan fase “uji kelayakan” Proyek RLU dengan Barito Pacific. Selama 
periode ini berlangsung, terlihat keprihatinan yang sangat mendalam dari penduduk 
setempat yang dirugikan, masyarakat adat, organisasi dan komunitas sipil, kelompok 
pengawas hutan dan penebangan liar serta maraknya laporan dari media lokal 
mengenai praktik pembukaan lahan hutan yang kontroversial dan sering kali disertai 
dengan kekerasan, penggusuran dan deforestasi berskala industri di konsesi Jambi 
oleh LAJ. Hingga saat ini, protes penduduk Jambi atas kasus dugaan perampasan 
tanah ini masih terus berlangsung.4

Investigasi kami pada periode 12 April 2012 hingga 15 Januari 2015 
menemukan sejumlah fakta sebagai berikut:

• Kawasan hutan seluas 2.590 ha di Wilayah Studi Kasus 1, yang berada di 
bagian ujung tenggara wilayah konsesi LAJ 4 di Jambi, mengalami deforestasi 
berskala industri, dimana

• Kawasan hutan seluas 1.298 ha di Kawasan Konservasi Satwa Liar yang terletak di 
dalam subkawasan Wilayah Studi Kasus 2 LAJ 4 juga mengalami deforestasi 
berskala industri dan saat ini telah ditanami pohon karet.

Temuan lainnya meliputi:

Keseluruhan wilayah konsesi Jambi:
• Pada tanggal 22 November 2009, tersisa kawasan hutan seluas 40.537 ha di 

kelima wilayah konsesi Jambi; kawasan ini menyusut menjadi hanya 3.233 ha 
pada tanggal 15 Januari 2015.
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Wilayah konsesi LAJ 4: 
• Pada tanggal 22 November 2009, tersisa kawasan hutan seluas 26.149 ha di 

sepanjang wilayah konsesi LAJ 4; kawasan ini menyusut menjadi hanya 3.233 ha 
pada tanggal 15 Januari 2015. 

Wilayah Studi Kasus 1 LAJ 4:
• Pada tanggal 22 November 2009, tersisa kawasan hutan seluas 3.966 ha di 

Wilayah Studi Kasus 1 LAJ 4; kawasan ini menyusut menjadi hanya 138 ha 
pada tanggal 15 Januari 2015. 

• Hilangnya kawasan hutan seluas 2.590 ha – setidaknya tujuh kali lebih luas 
dari Central Park di kota New York, atau setara dengan luas pusat kota Paris – 
di Wilayah Studi Kasus 1 LAJ 4 sejak 12 April 2012 hingga 15 Januari 2015 
merupakan akibat dari terjadinya praktik deforestasi berskala industri.

Berdasarkan kajian kami, skala, kecepatan, dan tingkat koordinasi yang tinggi pada 
praktik deforestasi berskala industri yang ditemukan di dua wilayah studi kasus LAJ 4 
pada periode 12 April 2012 hingga 15 Januari 2015 juga mengeliminasi keterlibatan 
aktor lain (seperti petani kecil, pekerja migran, perambah dan spekulan tanah). Kami 
menyimpulkan bahwa praktik deforestasi berskala industri yang diidentifikasi di 
wilayah studi kasus LAJ 4 kemungkinan besar dilakukan oleh pemilik wilayah konsesi 
LAJ 4, yaitu RLU dan anak perusahaannya LAJ, dengan tujuan untuk menanam pohon 
karet di wilayah tersebut.

Dalam korespondensinya dengan Mighty Earth mengenai investigasi kami terhadap 
LAJ 4, pihak Michelin mengatakan bahwa Proyek RLU baru memulai kegiatannya secara 
konkret di lapangan terhitung sejak bulan Maret 2015.5 Michelin mengklaim bahwa 
“wilayah tersebut saat itu tengah mengalami deforestasi secara besar-besaran” dan 
menegaskan adanya “sebuah izin yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk 
membuka jalan koridor di wilayah [LAJ 4] yang menyebabkan terjadinya periode 
akses terbuka dan mengakibatkan hampir rusaknya kawasan hutan yang sebagian 
besar wilayahnya dilindungi.”6 Michelin juga menyatakan bahwa: “Untuk menghadapi 
bencana ekologi berskala besar ini… Pemerintah Indonesia memutuskan untuk 
memfungsikan sebuah zona penyangga sebagai kawasan hutan produksi dan 
mengajak sejumlah perusahaan untuk secara aktif mengelola dan meraih kembali 
kendali atas sebagian lahan tersebut. Barito Pacific Group kemudian meluncurkan 
sebuah proyek perkebunan karet guna menanam sabuk karet (rubber belt) sepanjang 
120 km di batas selatan Taman Nasional Bukit Tigapuluh demi menciptakan lapangan 
kerja serta sumber pendapatan alternatif untuk mengurangi aktivitas deforestasi.”7
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Menurut Michelin, menjelang akhir tahun 2013, Presiden Barito Pacific sempat 
meminta masukan teknis kepada Presiden Michelin untuk memperkuat proyek 
perkebunan RLU di Jambi yang saat itu tengah mengalami banyak kesulitan.8 Dalam 
korespondensinya dengan Mighty Earth, Michelin mengatakan: 

Pada tahun 2014, Michelin Group melaksanakan analisis untuk menghimpun 
data mengenai situasi ekonomi, pertanian, sosial dan lingkungan di lokasi 
[di Jambi] dengan menggunakan sumber daya internal dan eksternal. 
Berdasarkan analisis ini, Michelin Group mengusulkan kepada Barito Pacific 
Group untuk mempertimbangkan kembali jalannya keseluruhan proyek 
dalam semua dimensinya, dan juga berfokus pada aspek lingkungan dan 
sosialnya.9

Namun, berdasarkan temuan investigasi kami terhadap data kepemilikan perusahaan 
dan pernyataan yang diberikan oleh Michelin sendiri kepada Mighty Earth, laporan ini 
menyatakan bahwa, menurut asesmen uji kelayakan ekonomi, sosial dan lingkungan 
di lokasi yang dilakukan secara ekstensif oleh Michelin pada tahun 2014, Michelin 
dipastikan menyadari sepenuhnya akan adanya keterlibatan RLU dan LAJ dalam 
praktik deforestasi berskala industri yang ekstensif pada pengembangan perkebunan 
karet di dua wilayah studi kasus LAJ 4, sebelum perusahaan ban tersebut menyetujui 
investasi dana sebesar $55 juta kepada Proyek RLU pada bulan Desember 2014. 

Temuan ini memicu keraguan atas narasi publik yang dibangun Michelin dan RLU 
tentang sejauh mana, penyebab serta waktu terjadinya praktik deforestasi berskala 
industri yang diidentifikasi oleh Mighty Earth di wilayah konsesi RLU di Jambi. Hal ini 
juga menimbulkan pertanyaan mengenai uji kelayakan seperti apa, jika ada, yang 
dilewati oleh para mitra, penyandang dana dan pemberi dana Proyek RLU sebelum 
melakukan penilaian awal atas aktivitas konversi kawasan hutan menjadi perkebunan 
karet di wilayah LAJ 4 menjelang dibentuknya Proyek RLU.
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Rekomendasi

Berdasarkan temuan utama yang terangkum pada laporan ini, Mighty Earth 

merekomendasikan:

• Adakan investigasi independen untuk memastikan jumlah keseluruhan deforestasi 

berskala industri yang dilakukan oleh RLU, LAJ dan WMW di kelima wilayah 

konsesi Jambi pada periode menjelang pembentukan Proyek RLU oleh Michelin 

dan sebuah perusahaan di bawah naungan Barito Pacific Group pada tanggal 17 

Desember 2014. Investigasi ini harus berpegang teguh pada prinsip transparansi 

penuh dengan tujuan mengungkap semua dokumen terkait ke khalayak ramai.

• Michelin dan RLU harus segera bekerja sama dengan pihak penyandang dana dan pemodal 

untuk membentuk tim gugus tugas multi-pemangku kepentingan independen – yang 

melibatkan penduduk setempat dan masyarakat adat – untuk memastikan restitusi dan 

reparasi bagi semua penduduk setempat dan masyarakat adat yang terkena dampak hilangnya 

hutan dan tanah leluhur mereka serta sumber daya alam lainnya di wilayah konsesi RLU Jambi.

• Michelin dan RLU harus bekerja sama dengan penduduk setempat dan masyarakat adat 

yang terkena dampak negatif aktivitas ilegal ini untuk memulihkan dan merehabilitasi 

hutan mereka yang telah rusak dan hancur serta mendukung upaya untuk melestarikan 

sejumlah habitat utama yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat 

yang terkena dampak dan beragam spesies hewan yang terancam punah seperti 

gajah Sumatra, harimau Sumatra dan orangutan Sumatra di wilayah Proyek RLU.
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Peta 1: Wilayah Kasus Studi 1 LAJ 4, Jambi, Sumatra

Source: MapHubs (2020)

Source: MapHubs (2020)

Peta 2: Wilayah Studi Kasus 2 LAJ 4, Jambi, Sumatra
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