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Pada bulan Oktober 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia memberikan ijin untuk
pembangunan jalan tambang sepanjang 88 km. Jalan tambang ini melewati kawasan hutan areal kerja PT. Hutan
Harapan, sebuah kawasan konsesi restorasi ekosistem dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di pulau
Sumatera, Indonesia (Diana, 2020). Pembuatan jalan yang disetujui oleh pemerintah ini, diberikan kepada
perusahaan pertambangan Indonesia yaitu PT Marga Bara Jaya. Hal ini memicu protes para ilmuwan, kelompok
konservasi di Indonesia dan internasional, serta masyarakat adat yang tinggal di dalam hutan (Diana, 2020;
Engert et al., 2021). Pembangunan jalan yang melewati kawasan hutan areal kerja PT. Hutan Harapan itu,
kemungkinan besar akan menjadi penyebab hilangnya hutan hujan dataran rendah Sumatera secara signifikan,
sebuah ekoregion yang terancam punah, yang saat ini luasnya tersisa hanya 3% dari luas aslinya (Gambar 1)
(Laumonier, 1997; Olson et al., 2001).

Gambar 1. Hutan Harapan adalah 'pulau' hutan utuh di 'laut' lahan yang beralih fungsi. (A) Foto udara pembukaan lahan
awal untuk pembangunan jalan sepanjang 88 km (Sumber foto: Erwan Hermawan, Tempo). (B) Peta penggunaan lahan di
wilayah sekitar konsesi PT. Hutan Harapan dan lokasi rute jalan tambang yang diusulkan (dimodifikasi dari Engert et al.,
2021).

Selain itu, pembangunan jalan tambang ini diperkirakan akan mengrusakkan lebih dari 400 hektar hutan hujan
yang dikelola PT Hutan Harapan itu. Hal ini merupakan dampak tidak langsung yang tidak diharapkan dari proyek
ini, bahkan dapat lebih memprihatinkan. Pembuatan jalan ini juga berpotensi merusak ribuan hektar kawasan
hutan dengan cara pembukaan lahan ilegal atau tidak resmi yang terkait dengan jalan utama (Diana, 2020; Engert

et al., 2021). Jalan tersebut juga kemungkinan akan mendorong penambangan liar, pembalakan liar, perburuan
liar, dan kebakaran hutan di dalam konsesi PT. Hutan Harapan (Laurance et al., 2009; Alamgir et al., 2017). Jika
Taman Nasional Tesso Nilo yang rusak parah di Sumatera bagian tengah dapat digunakan sebagai indikator (Poor
et al., 2019), jalan yang diusulkan bahkan mungkin akan dapat mengakhiri konsesi PT Hutan Harapan
sepenuhnya.
Dibandingkan dengan hutan di Amazon atau Kalimantan, kasus ini hanya mendapat sedikit perhatian di media
dan komunitas ilmiah. Meskipun demikian, hutan seluas 77.000 hektar ini memiliki nilai biologis yang luar biasa.
Ini adalah jalur pertahanan terbesar ekologi yang masih ada di hutan hujan dataran rendah Sumatera,
menyimpan sekitar 20% dari sisa-sisa ekoregion yang terancam punah. Selain itu, juga merupakan habitat
penting bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan, termasuk lebih dari dua per tiga spesies katak Sumatera
(Diana dan Jong, 2021). Hutan ini juga merupakan tempat perlindungan penting bagi harimau sumatera, gajah
sumatera, dan trenggiling yang terancam punah (Gambar 2; Diana dan Jong, 2021). Dengan demikian, hilangnya
atau terganggunya hutan yang dikelola oleh PT. Hutan Harapan dapat membahayakan seluruh ekoregion serta
berbagai spesies yang terancam, spesies karismatik, dan spesies penting secara biologi lainnya.

Gambar 2. Hutan Harapan merupakan tempat perlindungan penting bagi spesies yang terancam punah, termasuk (kiri)
Gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus, kredit foto William Laurance), dan (kanan) Harimau sumatera (Panthera
tigris sondaica, kredit foto Program Konservasi Orangutan Sumatera).

Pembangunan jalan di dalam kawasan hutan PT. Hutan Harapan juga merefleksikan lemahnya hukum Kehutanan
Indonesia. Secara khusus, jalan tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada (Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 23/2019) yang menetapkan bahwa pembuatan jalan strategis harus
meminimalkan dampak negatif lingkungan di kawasan hutan negara (Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, 2019a). Kelompok lingkungan Indonesia FORMAPHSI (Diana dan Jong, 2021) dan ilmuwan
internasional (Engert et al., 2021) telah mengusulkan rute alternatif dengan dampak lebih rendah yaitu
memanfaatkan jalan yang ada di luar areal kerja PT. Hutan Harapan, hal ini memungkinkan proyek pembuatan
jalan dapat menyesuaikan diri dengan regulasi tersebut di atas. FORMAPHSI bahkan telah mengajukan proposal
mereka kepada Presiden Indonesia Joko Widodo, tetapi tidak berhasil.

Pembangunan jalan tambang di dalam kawasan hutan yang dikelola oleh PT. Hutan Harapan ini tidak akan
mungkin terjadi sebelum revisi peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 (Peraturan
No. 27/2018 diubah menjadi Peraturan No. 7/2019) yang secara signifikan melemahkan perlindungan hutan
nasional (Hermawan, 2020). Revisi peraturan pada tahun 2019 itu mengijinkan pembangunan di dalam hutan
negara untuk mempromosikan daftar panjang ‘tujuan strategis nasional’, termasuk pengembangan industri
tambang dan infrastruktur pendukungnya, penggunaan lahan pertanian tertentu, dan jalan untuk transportasi
barang dalam jumlah besar (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019b). Di seluruh Indonesia,
puluhan juta hektar kawasan hutan negara termasuk kawasan yang dapat menggunakan peraturan ini
(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020). Dengan banyaknya daftar perijinan praktik penggunaan
lahan yang dapat merusak hutan, peraturan baru ini perlu dilihat sebagai kemunduran besar bagi konservasi
hutan Indonesia.
Persetujuan proyek jalan batu bara di dalam kawasan hutan yang dikelola oleh PT. Hutan Harapan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia dapat menyebabkan hilangnya hutan hujan dataran
rendah Sumatera beserta spesies yang ada di dalamnya. Kegagalan perlindungan sisa-sisa terakhir dari ekosistem
yang sangat beragam ini, dan kemunduran perlindungan terhadap lingkungan oleh pemerintah Indonesia (Jong,
2021), seharusnya menjadi perhatian mendesak untuk masa depan hutan hujan di Sumatera dan sekitarnya.
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