




 
 

 
A. Pendahuluan 

WALHI Riau akan memulai laporan ini dengan mengingatkan publik pada pernyataan pers 
Presiden pada 6 Januari 2022. Dalam pernyataan pers tersebut, Joko Widodo selaku Presiden 
Republik Indonesia menyebut rezimnya telah mencabut 2.078 izin pertambangan mineral dan batu 
bara, 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 ha; dan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang 
ditelantarkan seluas 34.448 ha.1 Pernyataan itu didasarkan pada 
SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan. Laporan 
ini tidak akan secara menyeluruh memverifikasi pernyataan presiden. Laporan ini akan fokus 
membahas satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam kategori 
perizinan/perusahaan konsesi kehutanan untuk dilakukan evaluasi dalam Keputusan Menteri 
Lingkungan dan Kehutanan tersebut. Perusahaan yang dimaksud adalah PT Trisetia Usahamandiri 
(TUM), pemegang HGU perkebunan kelapa sawit yang yang areal kerjanya berasal dari pelepasan 
kawasan hutan. Sayangnya, lokasi HGU PT TUM yang menjadi objek evaluasi hanya terbatas di 
kelompok hutan Sungai Apit Kabupaten Bengkalis (saat ini berada di Kabupaten Siak), dan tidak 
termasuk lokasi pelepasan kawasan hutan yang berada di Pulau Mendol, Kabupaten Pelalawan, 
Provinsi Riau. Padahal, kedua lokasi tersebut sama-sama bermasalah dan menimbulkan konflik. 

Laporan ini disusun mempergunakan data yang dikumpulkan pada periode minggu pertama 
Agustus sampai dengan minggu pertama September 2022. Pengumpulan data primer dilakukan 
dengan metode observasi dan wawancara dengan masyarakat. Data sekunder yang diperoleh dari 
dokumen yang dimiliki masyarakat dan dokumen spasial, berupa peta dari hasil pengolahaan spasial 
mandiri maupun yang bersumber dari pemerintah. Seluruh data yang tersedia dianalisis secara 
spasial dan diikuti analisis sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal. Tujuannya untuk 
melihat apakah norma yang menjadi dasar penerbitan izin sudah sesuai peraturan perundang-
undangan dan sejauh mana kelayakan perizinan tersebut dapat bertahan dalam konteks hukum dan 
sosial.  

Berangkat dari pernyataan Presiden dan pecahnya konflik agraria antara masyarakat Pulau 
Mendol, Kabupaten Pelalawan dengan PT TUM,2 WALHI Riau  menyusun sebuah  laporan khusus 
guna mendedah penyebab munculnya konflik tersebut. Laporan ini juga bertujuan mendorong 
pemerintah, khususnya Presiden dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan 
Nasional (ATR/BPN) untuk mewujudkan janji penyelesaian konflik agraria dan perlindungan 
ekosistem pulau kecil. Selain itu, laporan ini kami dedikasikan untuk sahabat kami Said Abu Sopian, 
pejuang agraria Pulau Mendol  yang wafat dalam perjuangan penyelamatan pulau. Perjuangan 
melepaskan Pulau Mendol dan masyarakatnya dari ancaman investasi yang terbit dari proses yang 
tidak partisipatif. Selamat jalan, Pejuang!  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://setkab.go.id/pernyataan-pers-presiden-ri-tentang-iup-hgu-dan-hgb-6-januari-2022-di-istana-kepresidenan-
bogor-provinsi-jawa-barat/, diakses pada 9 September 2022.  
2 https://aktual.com/tokoh-pemuda-kuala-kampar-apresiasi-pemerintah-kabupaten-pelalawan-segel-lahan-pt-tum/, 
diakses pada 1 September 2022.  

https://setkab.go.id/pernyataan-pers-presiden-ri-tentang-iup-hgu-dan-hgb-6-januari-2022-di-istana-kepresidenan-bogor-provinsi-jawa-barat/
https://setkab.go.id/pernyataan-pers-presiden-ri-tentang-iup-hgu-dan-hgb-6-januari-2022-di-istana-kepresidenan-bogor-provinsi-jawa-barat/
https://aktual.com/tokoh-pemuda-kuala-kampar-apresiasi-pemerintah-kabupaten-pelalawan-segel-lahan-pt-tum/


B. Mengenal Pulau Mendol 
Mendol merupakan nama sebuah pulau kecil yang berada pesisir pantai timur Sumatera. Bagi 

masyarakat lokal, pulau kecil yang secara administratif berada di Kecamatan Kuala Kampar, 
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau ini lebih dikenal dengan nama Pulau Penyalai. Pulau ini 
mempunyai luas 30.717 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 13.645 jiwa, dan terdapat 6 
pemerintahan desa serta 1 pemerintahan kelurahan. Mayoritas mata pencaharian masyarakat 
setempat adalah nelayan, petani, peternak dan buruh perkebunan. Pulau ini juga dikenal sebagai 
salah satu penghasil beras terbaik di Provinsi Riau.  

Merujuk ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa “Pulau kecil 
adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi) 
beserta kesatuan ekosistemnya”, maka berdasarkan definisi tersebut Pulau Mendol  dapat 
dikategorikan sebagai pulau kecil. Selain sebagai pulau kecil, Mendol juga merupakan pulau yang 
mempunyai kekhususan ekosistem. Hampir seluruh pulaunya merupakan kawasan ekosistem 
gambut, merujuk data Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), bahwa pulau tersebut masuk ke dalam 
fungsi ekosistem gambut (FEG) lindung dengan luas 18.592 ha dan 12.068 ha lainnya masuk dalam 
kategori gambut fungsi budidaya. Menurut sejarah yang diceritakan warga setempat, pulau tersebut 
merupakan lahan gambut karena terbentuk dari endapan yang datang dari Sungai Kampar yang 
terhenti menjelang sampai laut.3 

 
C. Profil PT Trisetia Usahamandiri 

PT Trisetia Usahamandiri merupakan perusahaan pemegang hak atas tanah untuk perkebunan 
kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dasar legalitas hak tersebut adalah Keputusan 
Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor: 103/HGU/KEM-ATR/BPN/2017. Legalitas aktivitas perkebunan PT 
TUM merujuk pada Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS.522.12/DISHUTBUN/2013/664 
tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) kelapa sawit seluas ± 6.550 ha yang 
terletak di Desa Teluk Dalam, Teluk, Teluk Beringin dan Teluk Bakau, Kecamatan Kuala Kampar, 
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Keputusan ini terbit pada 17 Oktober 2013. Pada 13 April 2020, 
legalitas aktivitas budidaya perkebunan tersebut dicabut. Pencabutannya didasarkan pada 
Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.522/DMPTSP/2020/401. Menindaklanjuti pencabutan 
IUP tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 
Kabupaten Pelalawan mengirim surat Nomor: 800/DPMPTSP/2020/298 tanggal 31 Agustus 2022 
kepada Menteri ATR/ Kepala BPN. Surat tersebut berisi usulan pencabutan atau pembatalan hak 
atas tanah/ HGU PT TUM. Namun, hingga saat ini, HGU tersebut masih belum dicabut. 

Berdasarkan data Administrasi Hukum Umum (AHU) dan dokumen HGUnya, PT TUM didirikan 
berdasarkan Akta Notaris Nomor 14 tanggal 11 Agustus 1994 yang dibuat dihadapan Gde Kertayasa, 
S.H., Notaris jo. Akta Nomor 26 tanggal 14 September 1994 yang dibuat di hadapan Gede 
Sudarma,S.H. selaku pengganti Gde Kertayasa,S.H. yang merupakan notaris di Jakarta. Pendirian 
korporasi disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia memlalui keputusannya Nomor 
C2.17044.HT.01.01 Tahun 1994 tertanggal 21 November 1994, dan telah mengalami beberapa kali 
perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 09 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan 
Ashelfine,S.H. selaku Notaris yang berkedudukan di Kota Pekanbaru yang telah diterima dan dicatat 
di dalam database Sisminbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum) Kementerian Hukum dan HAM 
Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.10-01847. Domisili hukum PT TUM berada di Wisma 
Aldiron, Lt. 3 Suite 314, Jl. Gatot Subroto Kav.72. Jakarta Selatan. Dalam akta terakhir disebut yang  
direktur utamanya adalah Andy Nofendri dan komisaris atas nama Jhoni Cahrles. 

 
3https://www.goriau.com/berita/baca/anehaneh-saja-di-pulau-hasil-endapan-sungai-kampar-ini-pemerintah-
terbitkan-hgu-perkebunan-sawit-warga-marah-dan-minta-dicabut.html, diakses pada 27 September 2022.  

https://www.goriau.com/berita/baca/anehaneh-saja-di-pulau-hasil-endapan-sungai-kampar-ini-pemerintah-terbitkan-hgu-perkebunan-sawit-warga-marah-dan-minta-dicabut.html
https://www.goriau.com/berita/baca/anehaneh-saja-di-pulau-hasil-endapan-sungai-kampar-ini-pemerintah-terbitkan-hgu-perkebunan-sawit-warga-marah-dan-minta-dicabut.html


 
Mempersoalkan Penerbitan HGU PT TUM 
Bagian ini akan secara fokus menyasar kekeliruan kriteria penerbitan HGU PT TUM di Pulau Mendol. 
Kekeliruan ini merujuk pada tiga kriteria penting, yaitu (1) pelepasan kawasan hutan dan existing tutupan; 
(2) peruntukan pulau kecil; dan (3) fungsi lindung ekosistem gambut.  
 
Pertama, pelepasan kawasan hutan dan existing tutupan. Hak atas tanah/ HGU PT TUM di Pulau Mendol 
bermula dari pelepasan kawasan hutan yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Apit Kab. Bengkalis seluas 
24.755,65 ha dan di Kelompok Hutan Mendol Kab. Kampar (saat ini Kab. Pelalawan setelah pemekaran) 
dengan luas 7.668 ha. Pelepasan kawasan hutan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan 
Nomor: 659/Kpts-II/1997. Proses pengukuran secara kadastral oleh BPN RI memutuskan PT TUM diberi 
HGU seluas 6.055,77 ha. Sedangkan sisa 46,91 ha diperuntukkan sebagai tanah garapan, pemukiman, dan 
tanah pekarangan masyarakat. Penerbitan HGU dari areal pelepasan kawasan hutan yang hanya 
mengalokasikan 46,91 ha  kepada masyarakat dapat mengindikasikan adanya manipulasi. HGU dengan 
Nomor 103/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 terbit pada 19 Oktober 2017, sementara hasil pantauan lapangan 
dan informasi dari masyarakat menemukan bahwa areal HGU PT TUM telah dikerjakan masyarakat selama 
sekitar 10-15 tahun. Proses transisi pelepasan kawasan hutan menjadi HGU dalam kurun waktu yang cukup 
panjang mengakibatkan lokasi terlebih dahulu dikuasai masyarakat.  
 
Kedua, peruntukan pulau kecil. Merujuk Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU WPPK), Pulau Mendol masuk dalam kategori pulau 
kecil karena luasnya 307,17km2. Selanjutnya, Pasal 23 UU WPPK menyebut pemanfaatan pulau-pulau kecil 
dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan konservasi; pendidikan; 
dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; dan budidaya laut. Artinya, dengan menjadikan Pulau 
Mendol sebagai kawasan perkebunan kelapa sawit jelas bertentangan dengan prioritas peruntukan 
pemanfaatan pulau pulau kecil.  
 
Ketiga, fungsi lindung ekosistem gambut. Konsideran menimbang huruf d nomor 2 dokumen HGU PT TUM 
menyebut “Tanah yang dimohon HGU PT TUM bukan merupakan lahan gambut sehingga terbebas dari 
Inpres Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola 
Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.” Pertimbangan dalam konsideran ini abai pada ketentuan dan 
kebijakan lain yang mengatur perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Hal pertama yang 
diabaikan dalam penerbitan HGU terkait ekosistem gambut adalah ketentuan Peraturan Menteri 
Pertanian (Permentan) Nomor: 14/Permentan/Pl.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan 
Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit.  Lampiran Permentan tersebut menentukan kriteria lahan gambut 
yang dapat digunakan untuk budidaya tanaman kelapa sawit ialah harus berada pada kawasan budidaya 
(FBEG), yakni kawasan yang berasal dari pelepasan hutan atau APL (Area penggunaan lain). Tumpang susun 
peta HGU PT TUM dengan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional memperlihatkan areal tersebut 
berada di atas 9,96 ha fungsi lindung ekosistem gambut non kubah gambut dan 5.679,53 ha fungsi lindung 
ekosistem gambut kubah gambut. Hanya 419,07 ha yang berada di fungsi budidaya (lihat Peta.2).  
 
Kedua, penerbitan HGU patut diduga sengaja abai terhadap rujukan Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang telah diubah melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 (PP Gambut). Pasal 26 PP Gambut secara tegas memberi 
larangan pembukaan lahan baru di fungsi lindung ekosistem gambut. Penetapan lokasi fungsi lindung 
ekosistem gambut merujuk pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional. 
Keputusan ini terbit pada 28 Februari 2017. HGU PT TUM yang terbit pada 19 Oktober 2017 seharusnya 
memperhatikan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional.  
 
Berdasarkan uraian d atas, penerbitan HGU PT TUM dari awal sudah menyalahi ketentuan perundang-
undangan, melanggar ketentuan perlindungan ekosistem pesisir laut dan gambut, dan abai pada 
keberadaan masyarakat.  



D. Aktivitas Tanpa Izin Usaha Perkebunan dan Beberapa Pelanggaran PT TUM 
Konflik di Pulau Mendol berawal dari Surat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Riau 

Nomor: MP.3.02/2123-14/VI/2022 tanggal 15 Juli 2022.  Surat yang ditujukan kepada Direktur PT 
TUM memuat peringatan kepada PT TUM dalam jangka paling lama 20 (dua puluh) hari kalender 
untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan dan/ tau memelihara tanah HGU-nya. 
Berdasarkan surat tersebut, PT TUM melakukan aktivitas pembangunan kanal, yang kemudian 
mendapat penolakan dari warga. Secara administratif, surat pemicu konflik tersebut memuat 
beberapa cacat substansi dan prosedur, yaitu: 

1. Surat ini tidak memperhatikan fakta pencabutan IUP PT TUM. Pasca pencabutan tersebut, 
seharusnya PT TUM tidak dapat melakukan rangkaian aktivitas perkebunan; 

2. Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah mengirim surat kepada Menteri ATR/ Kepala BPN pada 
31 Agustus 2020 yang memuat dua hal penting, yaitu (1) pemberitahuan pencabutan IUP; 
(2) usulan pencabutan hak atas tanah/HGU PT TUM; dan 

3. Kakanwil BPN Provinsi Riau abai terhadap ketidakpatuhan dan/ atau pelanggaran PT TUM 
atas Keputusan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor: 103/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tentang 
Pemberian HGU atas nama PT TUM di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Ketidakpatuhan 
dan/ atau pelanggaran yang diabaikan oleh Kakanwil, yaitu: 
- Abai terhadap kewajiban diktum kedua huruf b untuk mencegah kerusakan sumber 

daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup. Surat yang dikirim 
oleh Kakanwil BPN Provinsi Riau malah mengakibatkan pembukaan kanal di ekosistem 
gambut; 

- Abai terhadap kondisi areal HGU yang 47%-nya merupakan pemukiman dan perkebunan 
masyarakat. Surat Kakanwil berpotensi melahirkan pelanggaran terhadap kewajiban 
diktum kedua huruf n dan diktum keenam KTUN HGU; dan  

- PT TUM tiga tahun lebih sejak penerbitan HGU tidak mengusahakan, menggunakan, dan 
memanfaatkan tanahnya. Merujuk pada ketentuan diktum kedelapan HGU dan fakta 
tersebut, maka seharusnya Kakanwil BPN Provinsi Riau menertibkan HGU dan 
mempersiapkannya untuk didayagunakan sebagai tanah terlantar. 

 
Berdasarkan uraian di atas, surat Kakanwil BPN Provinsi Riau tidak hanya berpotensi memicu 

konflik agraria, namun juga mengandung sifat perbuatan melawan hukum. Sehingga wajar, Bupati 
Pelalawan mengambil sikap tegas meminta PT TUM untuk menghentikan aktivitasnya di Pulau 
Mendol. Penghentian aktivitas ini disampaikan melalui Surat Nomor 500/DMPTSP/2022/276 
tanggal 11 Juli 2022. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pelalawan juga memasang plang larangan 
aktivitas di lokasi tersebut.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1. Spanduk larangan beraktivitas di kawasan HGU PT TUM. Gambar diambil pada titik koordinat S 0°32’39,825” 
E 103°8’39,508” oleh Tim WALHI Riau , 16 Agustus 2022. 

 

E. Hasil Pemantauan Lapangan di Pulau Mendol  
WALHI Riau  melakukan pemantauan lapangan di areal kerja HGU minggu ketiga Agustus 2022. 

Dalam pemantauan ini, WALHI Riau  menemukan tujuh hal penting. Detail temuan tersebut dapat 
dilihat pada uraian di bawah.  

1. Temuan Pembukaan Kanal 
Tim WALHI Riau  menemukan fakta lapangan PT TUM melakukan aktivitas pembukaan 

kanal. Menurut informasi dari warga, kegiatan pembukaan kanal dilakukan pada bulan Juni 
2022. Kanal yang dibangun mempunyai panjang 950 meter dengan kedalaman 2 meter lebih. 
Sebagian kecil lokasi kanal berada di HGU dan sebagian besarnya berada di luar HGU. Saat 
pembangunan kanal, PT TUM tidak melakukan komunikasi atau sosialisasi dengan pemerintah 
desa dan masyarakat. Kegiatan pembangunan kanal dilakukan selama 14 hari (14 sd 27 Juli 
2022). Kegiatan pembangunan kanal berhenti karena warga menolak kegiatan tersebut. Sekitar 
500-an orang masyarakat Pulau Mendol melakukan demonstrasi menolak kegiatan tersebut. 
Demonstrasi ini berhasil menghentikan kegiatan pembangunan kanal. Para pekerja PT TUM pun 
menghentikan aktivitas dan keluar dari lokasi, meninggalkan tiga alat berat (eskavator) di 
sepanjang kanal yang sudah dibangun.  

Saat pemantauan. Tim WALHI Riau  tidak menemukan aktivitas pembangunan kanal baru. 
Tim hanya menemukan bukaan kanal dan alat berat yang ditinggalkan.  

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Peta 1. Batas kanal di dalam dan luar areal HGU. 
Foto 2. Foto udara kanal PT TUM. Gambar diambil pada titik koordinat S 0°32’41,509” E 103°8’43,377” oleh 

Tim WALHI Riau , pada 16 Agustus 2022. 
Foto 3. Alat berat di areal kerja PT TUM. Gambar diambil titik koordinat S 0°32’41,203” E 103°8’45,102” oleh 

Tim WALHI Riau , pada 16 Agustus 2022. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Kanal yang dibangun PT TUM tembus hingga bibir pantai 
PT TUM melakukan pembangunan kanal hingga bibir pantai. Ujung kanal yang dibangun 

hanya berjarak sektar ±5 meter dari laut. Menurut informasi dari warga, pembangunan kanal 
ini bertujuan untuk menunjang kebutuhan rencana pembangunan pelabuhan.  
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Foto 6 dan 7. Galian kanal sampai di bibir pantai. Gambar diambil pada titik koordinat S 0°32’38,359”   

E 103°8’35,307” oleh Tim WALHI Riau , pada 16 Agustus 2022. 

Foto 4 dan 5. Pengecekan kanal dan tanah gambut yang dibuka oleh PT TUM. Gambar diambil pada titik koordinat 
S 0°32’39,595” E 103°8’37,321” oleh Tim Walhi Riau, 16 Agustus 2022 



3. 53% areal Kerja HGU PT TUM  mempunyai tutupan hutan yang cukup baik 
Kanal yang dibangun PT TUM berdampingan dengan 3.224 ha tutupan hutan yang 

kondisinya masih cukup baik. Hasil olah citra satelit tutupan hutan memperlihatkan 
kerapatannya mencapai >30%. Lokasi tutupan hutan ini berada di Desa Teluk Dalam. 
Seharusnya lokasi ini kembali ditetapkan menjadi kawasan hutan sesuai dengan Instruksi 
Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa 
Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Inpres Moratorium Kelapa 
Sawit). Sesuai ketentuan Inpres, seharusnya pasca Inpres berakhir (September 2021), lokasi ini 
sudah menjadi objek evaluasi perizinan. Sayangnya, lokasi pelepasan kawasan hutan atas nama 
PT TUM yang menjadi objek evaluasi perizinan sesuai Lampiran III Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tidak 
termasuk areal yang berada di Pulau Mendol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 7. Lokasi tebangan hutan alam (mayoritas tutupannya pohon mahang) yang ditebang oleh PT TUM. Gambar 

diambil pada titik koordinat S 0°32’48,232” E 103°9’5,061” oleh Tim Walhi Riau, 16 Agustus 2022. 
 

4. Lokasi HGU PT TUM  berada di Ekosistem Gambut 
Tumpang susun peta areal HGU PT TUM dengan lampiran peta Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup Nomor SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta 
Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional memberi informasi areal HGU PT TUM dominan berada 
pada indikatif Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG). HGU diterbitkan di atas 9,96 ha fungsi 
lindung ekosistem gambut non kubah gambut dan 5.679,53 ha fungsi lindung ekosistem gambut 
kubah gambut. Hanya 419,07 ha yang berada di fungsi budidaya.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Peta 2. Tumpang susun peta areal HGU PT TUM dengan Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional. 

 
5. Lokasi HGU PT TUM bertumpang tindih dengan perkampungan dan kebun masyarakat 

Areal HGU PT TUM tersebar di lima desa, yaitu  (1) Desa Sungai Solok (136,49 ha); (2) Desa 
Teluk Bakau (382,24 ha); (3) Desa Teluk Beringin (715,14 ha); (4) Desa Teluk Dalam (2.430,07 
ha); dan (5) Desa Teluk (2.443,36) ha. Hasil pemantauan lapangan memperlihatkan bahwa 
benar areal HGU bertumpang tindih dengan pemukiman dan kebun masyarakat. Dari hasil olah 
citra diperkirakan 2.884 ha HGU bertumpang tindih dengan pemukiman dan perkebunan 
warga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 8. Perkebunan kelapa milik masyarakat di kawasan PT TUM. Gambar diambil pada titik koordinat S 0°37’4,323” 
E 103°14’37,039” oleh Tim WALHI Riau , 18 Agustus 2022. 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Peta 3. Lokasi pemukiman dan perkebunan masyarakat di areal HGU PT TUM.  

 
6. Temuan Jual-Beli Tanah di sekitar pantai  

Tim WALHI Riau  menemukan informasi telah terjadi jual beli tanah antara PT TUM dan 
masyarakat. Transaksi jual beli tersebut dilakukan pada 23 Mei 2022, yakni satu tahun setelah 
IUPnya dicabut. Lokasi tanahnya berada di bibir pantai, atau sekitar ujung kanal yang dihargai 
sebesar Rp. 2.500/m2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 9. Bukti jual beli tanah masyarakat dengan perwakilan PT TUM. 
 



7. Areal HGU bertumpang tindih dengan sumber air dan habitat satwa 
Areal HGU PT TUM berpotensi mengancam sumber air bersih warga. Infrastruktur air bersih 

ini dibangun oleh pemerintah pada tahun 1997. Selain itu, lokasi HGU juga merupakan habitat 
bagi beberapa satwa khas Pulau Mendol, seperti biawak, mawas atau monyet besar, pelanduk 
dan rusa. Meskipun sudah mulai jarang kelihatan, warga masih sesekali menjumpai beberapa 
satwa langka tersebut. 

 
F. Pelanggaran Aktivitas PT TUM 

Berdasarkan analisis dokumen perizinan dan temuan lapangan, WALHI Riau mengindikasikan 
aktivitas PT TUM telah melanggar ketentuan sebagai berikut, yaitu: 

1. Aktivitas PT TUM tanpa IUP (perizinan berusaha) bertentangan dengan Pasal 42 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah melalui 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut menyebutkan 
bahwa kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil 
perkebunan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan apabila telah 
mendapatkan hak atas tanah dan memenuhi Perizinan Berusaha terkait Perkebunan dari 
Pemerintah Pusat; dan 

2. Pembangunan kanal PT TUM di atas ekosistem gambut berpotensi melampaui kriteria baku 
kerusakan ekosistem gambut. Potensi kerusakan terjadi karena kanal PT TUM berada di 
tidak jauh dari fungsi lindung ekosistem gambut dan pulau kecil. Aktivitas ini berpotensi 
melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Ekosistem Gambut yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 
2016 (PP Gambut).  
 

G. Alokasi Tanah Objek Reforma Agraria dari areal HGU PT TUM 
Analisis singkat ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran kewajiban HGU yang diperkuat dengan 

temuan lapangan dari areal kerja PT TUM layak menjadi dasar bagi Menteri ATR/ Kepala BPN untuk 
segera mencabut HGU tersebut. Pencabutan ini juga sesuai dengan fakta bahwa penerbitan HGU 
sarat dengan indikasi pelanggaran hukum terhadap kriteria penerbitan izin. Terlebih kebijakan 
pencabutan HGU PT TUM juga sejalan dengan suara mayoritas masyarakat.  

Pencabutan HGU PT TUM bukan muara akhir advokasi. Pasca pencabutan izin, Pemerintah 
Kabupaten Pelalawan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) wajib untuk segera menyiapkan 
lokasi ini sebagai lokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Bupati Pelalawan sebagai ketua GTRA 
Kabupaten segera menyiapkan lokasi ini sebagai objek legalisasi dan redistribusi tanah kepada 
masyarakat Pulau Mendol. Proses ini tentunya harus dilakukan dengan tetap berkoordinasi dengan 
Kementerian ATR/ BPN. Selain itu, Bupati Pelalawan dengan memperhatikan daya dukung dan daya 
tampung lingkungan hidup Pulau Mendol dapat mengusulkan lokasi yang tutupannya masih 
berhutan untuk ditetapkan kembali menjadi kawasan hutan dan kembali didistribusikan kepada 
masyarakat dengan skema perhutanan sosial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
H. Rekomendasi 

Berdasarkan uraian di atas, WALHI Riau memberi rekomendasi, yaitu: 
1. Menteri ATR/ Kepala BPN segera menerbitkan keputusan tentang pencabutan Keputusan 

Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor: 103/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tentang Pemberian HGU 
atas nama PT TUM di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau; 

2. Bupati Pelalawan untuk tetap mengawal perjuangan masyarakat Pulau Mendol  yang 
meminta pencabutan HGU PT TUM. Selanjutnya, Bupati Pelalawan selaku Ketua GTRA 
Kabupaten harus melakukan, yaitu: 
a. Menyiapkan lokasi areal HGU PT TUM sebagai target legalisasi dan redistribusi tanah 

untuk masyarakat Pulau Mendol ; dan  
b. Melakukan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk menentukan 

apakah lokasi yang masih mempunyai tutupan hutan perlu untuk diminta untuk 
ditetapkan kembali sebagai kawasan hutan dan diserahkan pengelolaan dan 
pemanfaatannya kepada masyarakat melalui skema pehutanan sosial. 

3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Kelautan dan Perikanan secara aktif 
berkoordinasi dengan Menteri ATR/ Kepala BPN untuk memastikan perlindungan Pulau 
mendol sebagai pulau kecil yang sebagian besar daratannya adalah ekosistem gambut. 

 
 Mendol sebagai pulau kecil yang sebagian besar daratannya adalah ekosistem gambut.  
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