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Masyarakat Desa Riding & PT. BMH Tandatangani Kemitraan Kehutanan
Palembang, 21 April 2017– Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan (PSKL) tengah giat menjalankan program Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektar yang diimplementasikan dengan skema pemberian
hak atau izin dalam pengelolaan Hutan Desa, izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat,
sedangkan untuk skema perlindungan dan pengakuan diberikan kepada hutan hak dan kemitraan kehutanan. Hal ini diungkap Direktur Jenderal
PSKL Hadi Daryanto usai pemberian Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) kepada masyarakat Desa Riding yang telah melakukan kemitraan
kehutanan dengan PT Bumi Mekar Hijau (BMH) pada Jumat (21/04/2017) di Desa Riding, Kecamatan Pangkalan Lampan, Kabupaten Ogan Komiring
Ilir (OKI) palembang.
"Pemerintah menyambut positif upaya-upaya kemitraan kehutanan yang dilakukan masyarakat dengan sektor swasta guna mendukung Program
Perhutanan Sosial seluas 12.7 juta hektar," jelas Hadi Daryanto.
Terjadinya klaim masyarakat Desa Riding atas area yang telah di bebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri
(IUPHHK-HTI) PT BMH dimulai sejak tahun 2005. Area sengketa di dalam konsesi perusahaan yang diklaim oleh masyarakat Desa Riding telah
dipergunakan oleh masyarakat untuk lahan pertanian dengan cara pembukaan sistem sonor dan telah dimanfaatkan sebelum kegiatan operasional
perusahaan berlangsung.
Direktur Impartial Mediator Network (IMN) Zazali menerangkan bahwa proses penyelesaian konflik PT BMH dan masyarakat Riding dapat dijadikan
contoh penyelesaian konflik antara masyarakat dan perusahaan. "Saya menilai penyelesaian konflik Desa Riding ini dapat dijadikan studi kasus
yang baik sebagai percontohan bagi konflik tenurial lainnya" jelas Zazali.
Sebelumnya, mediasi terhadap penyelesaian konflik juga telah dilakukan oleh IMN dalam penyelesaian konflik dengan PT. Surya Hutani Jaya (SHJ)
dengan masyarakat Desa Manamang Kiri di Kalimantan Timur.
Direktur Utama PT BMH Jhonson Lumban Tobing mengatakan, proses konflik yang berlangsung cukup lama tidak membawa manfaat bagi
masyarakat dan perusahaan. "Sudah saatnya kita bermitra dan saling mendukung untuk mencapai kemajuan bersama. Saya sangat mendukung
konsep kemitraan kehutanan dalam bentuk perhutanan sosial yang sedang diusung oleh pemerintah " kata Tobing.
Ia menambahkan, kemitraaan kehutanan ini akan dilakukan di areal seluas 10.000 hektar. "Zona pengelolaan kemitraan kehutanan ini akan
diperuntukan bagi kawasan lindung sempadan sungai, lahan hijau untuk pakan kerbau, tanaman pangan, pemukiman penduduk serta penanaman
akasia pola kemitraan dengan adanya tumpangsari palawija," jelas Tobing.
"Penanaman akasia pola kemitraan dengan masyarakat ini nantinya akan mensuplai bahan baku kayu ke PT OKI Pulp and Paper," tambah Tobing.
Dalam proses penyelesaian konflik ini, Pemerintah melalui Direktorat Penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) telah membantu
memfasilitasi proses penyelesaian konflik, hasilnya pada tanggal 16 Maret 2017, PT BMH dan masyarakat Desa Riding telah menandatangani
kesepakatan perdamaian yang akan dilanjutkan dengan penandatanganan NKK oleh PT BMH dan masyarakat Desa Riding. (***)

Tentang Asia Pulp & Paper
Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas adalah merek dagang untuk grup perusahaan produsen pulp dan kertas. APP bertanggungjawab untuk menghasilkan produkproduk berkualitas untuk memenuhi permintaan dunia yang terus bertumbuh untuk produk tisu, kemasan dan kertas. Setiap hari produk-produk kami tiba di tangan
konsumen dalam berbaga imerek di seluruh dunia.
Dimulai di tahun 1972 dengan PT Tjiwi Kimia yang memproduksi kaustik soda, kini kami menjalankan operasi di seluruh Indonesia dan Cina dengan total hasil
produksi gabungan lebih dari 19 juta ton per tahun. Saat ini, APP memasarkan produknya di lebih dari 120 negara di enam benua.
Selama bertahun-tahun, kita telah memperluas wilayah operasi secara signifikan melalui akusisi dan ekspansi dari beberapa pabrik pulp & paper kami. Komitmen
kami untuk pelanggan yang membuat kami terus berkembang dalam penjualan kertas di seluruh dunia dan memperluas kehadiran kami melalui kantor-kantor kami
di banyak negara. Kami yakin ‘tradisi dan modernitas berjalan beriringan’ yang berarti kami menghargai hubungan jangka panjang sebagai bagiandari tradisi
Ketimuran kami, sementara kami juga terus mengembangkan nilai-nilai modern dari inovasi dan efisiensi.
Menjaga integritas dari rantai pasokan kami juga sangat krusial untuk operasi APP, seperti juga komitmen kami Sustainability Roadmap 2020. Pelajari lebih lanjut
tentang keunggulan operasi APP melalui Sustainability Reports and Forest Conservation Policy di www.asiapulppaper.com.
INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT MENGHUBUNGI:
- Emmy Kuswandari (0858 9062 6060), email : emmy@sinarmas.org) atau
- Yudha “Mike” Profitian (0882 1010 5747), email : yudha.p.erdia@gmail.comatauyudha_p_erdia@app.co.id)

