
 

 

 

Pemantauan Pembakaran Hutan dan Lahan di Perkebunan Teso Indah 

Oktober 2015 
 

A. Penjelasan Izin Perkebunan Teso Indah 

Kabupaten/Provinsi; Indragiri Hulu/Riau. 

Izin (luas); Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 622 Tahun 2004 (6.565 hektar) 
Group/pembeli/pengguna kayu/tandan buah segar/CPO; Belum ada informasi.  
Apakah perusahaan konsesi/perkebunan termasuk audit oleh UKP4+BPREDD 2014? Tidak. 

Apakah perusahaan konsesi/perkebunan termasuk perusahaan yang dilaporkan oleh 

Kepolisian 2013, 2014 dan 2015? Tidak.  

Pada kedalaman gambut; Kedalaman gambut lebih dari 4 meter, berdasarkan studi Wetlands 

International & Canadian International Development Agency 2003 

Kasus Korupsi? Belum ada informasi. 

Kasus Illegal logging 2007? Tidak. 

Sertfikasi RSPO/ISPO; Belum ada informasi. 

Jumlah titik api July-Oktober 2015; 56 data titik berdasarkan sumber: NASA Firm MODIS, 
Brightness Value ≥330 dan Confidencer Level ≥30. 
 

B. Temuan pemantauan Pembakaran Hutan dan Lahan di Perkebunan Teso Indah 

Pembakaran di perusahaan perkebunan PT Teso Indah berada di blok H 16 hingga H 20  dan 

dilokasi pembakaran ditemukan papan tanda yaitu blok H 19. Menurut keterangan pekerja 

perusahaan yang ditemui di lapangan menyebutkan 1 blok seluas 60 hektar. Sehingga 

pembakaran 5 blok atau seluas lebih kurang 300 hektar.  Pembakaran terjadi pada kebun yang 

ditanam 2007 atau berumur lebih kurang 8 tahun. Secara fisik pembakaran terjadi pada kebun 

yang tidak produktif jika dibandingkan kondisi fisik kebun yang tidak dibakar. Sehingga 

diindikasikan pembakaran kebun di PT Teso Indah adalah disengaja.   

 



 

 

 
Gambar 1. Pembakaran di areal kebun kelapa sawit PT Teso Indah pada bulan Agustus 2015, diperkirakan seluas 300 
hektar. Pembakaran terjadi pada kebun sawit yang tidak produktif berumur 8 tahun. Sehingga diindikasikan 
pembakaran ini untuk membersihkan lahan atau sebagai jaminan ganti rugi (asuransi). Gambar diambil pada titik 
koordinat S0°17'5.37" E102°24'9.14".  Gambar diambil tanggal 10 Oktober 2015. Eyes on the Forest 2015. 

 



 

 
Gambar 2. Pembakaran di areal kebun kelapa sawit PT Teso Indah pada bulan Agustus 2015, diperkirakan seluas 300 
hektar. Pembakaran terjadi pada kebun sawit yang tidak produktif berumur 8 tahun. Sehingga diindikasikan 
pembakaran ini untuk membersihkan lahan atau sebagai jaminan ganti rugi (asuransi). Gambar diambil pada titik 
koordinat S0°17'5.25" E102°24'13.55". Gambar diambil tanggal 10 Oktober 2015. Eyes on the Forest 2015. 

 

 

 
Gambar 3. Pembakaran di areal kebun kelapa sawit PT Teso Indah pada bulan Agustus 2015, diperkirakan seluas 300 
hektar. Pembakaran terjadi pada kebun sawit yang tidak produktif berumur 8 tahun. Sehingga diindikasikan 
pembakaran ini untuk membersihkan lahan atau sebagai jaminan ganti rugi (asuransi). Gambar diambil pada titik 
koordinat S 0°17'5.29" E 102°24'13.60".. Gambar diambil tanggal 10 Oktober 2015. Eyes on the Forest 2015. 

 



 

 
Gambar 4. Pembakaran di areal kebun kelapa sawit PT Teso Indah pada bulan Agustus 2015, diperkirakan seluas 300 
hektar. Pembakaran terjadi pada kebun sawit yang tidak produktif berumur 8 tahun. Sehingga diindikasikan 
pembakaran ini untuk membersihkan lahan atau sebagai jaminan ganti rugi (asuransi). Gambar diambil pada titik 
koordinat S0°17'5.24" E102°24'13.60". Gambar diambil tanggal 10 Oktober 2015. Eyes on the Forest 2015. 

 
Gambar 5. Pembakaran di areal kebun kelapa sawit PT Teso Indah pada bulan Agustus 2015, diperkirakan seluas 300 
hektar. Pembakaran terjadi pada kebun sawit yang tidak produktif berumur 8 tahun. Sehingga diindikasikan 
pembakaran ini untuk membersihkan lahan atau sebagai jaminan ganti rugi (asuransi). Gambar diambil pada titik 
koordinat S0°17'5.25" E102°24'13.61". Gambar diambil tanggal 10 Oktober 2015. Eyes on the Forest 2015. 

 



 

 
Gambar 6. Pembakaran di areal kebun kelapa sawit PT Teso Indah pada bulan Agustus 2015, diperkirakan seluas 300 
hektar. Pembakaran terjadi pada kebun sawit yang tidak produktif berumur 8 tahun. Sehingga diindikasikan 
pembakaran ini untuk membersihkan lahan atau sebagai jaminan ganti rugi (asuransi). Gambar diambil pada titik 
koordinat S 0°17'5.25" E 102°24'13.55".  Gambar diambil tanggal 10 Oktober 2015. Eyes on the Forest 2015. 

 

 
Gambar 7. Pembakaran di areal kebun kelapa sawit PT Teso Indah pada bulan Agustus 2015, diperkirakan seluas 300 
hektar. Pembakaran terjadi pada kebun sawit yang tidak produktif berumur 8 tahun. Kiri kanal pada gambar 
menunjukan kebun sawit yang tidak produkstif dan kanan kanal pada gambar sawit yang dirawat (tidak terbakar). 
Sehingga diindikasikan pembakaran ini untuk membersihkan lahan atau sebagai jaminan ganti rugi (asuransi). Gambar 
diambil pada titik koordinat S0°17'5.36" E102°24'9.14". Gambar diambil tanggal 10 Oktober 2015. Eyes on the Forest 
2015. 

 



 

 
Gambar 8. Pembakaran di areal kebun kelapa sawit PT Teso Indah pada bulan Agustus 2015, diperkirakan seluas 240 
hektar. Pembakaran terjadi pada kebun sawit yang tidak produktif berumur 8 tahun. Sehingga diindikasikan 
pembakaran ini untuk membersihkan lahan atau sebagai jaminan ganti rugi (asuransi). Gambar diambil pada titik 
koordinat S0°16'58.09" E102°29'12.22". Gambar diambil tanggal 30 Oktober 2015. Eyes on the Forest 2015. 



 

 

 
Gambar 9 dan 10. Pembakaran di areal kebun kelapa sawit PT Teso Indah pada bulan Agustus 2015, hingga 
pemantauan EoF 30 Oktober masih menyisakan asap pada areal pembakaran. Gambar diambil pada titik koordinat 



 

S0°17'1.45" E102°29'44.07". (gambar 9) dan  S0°17'1.24"  E102°29'44.38" (gambar 10). Gambar diambil tanggal 30 
Oktober 2015. Eyes on the Forest 2015. 

 

 

 
Gambar 11 dan 12. Bekas pembakaran di areal kebun kelapa sawit PT Teso Indah pada gambar di atas menunjukan 
areal PT Tesso Indah berada pada lahan gambut. Gambar diambil pada titik koordinat S0°17'11.43" E102°29'11.77" 



 

(gambar 11) dan  S0°17'1.55" E102°29'45.47" (gambar 12). Gambar diambil tanggal 30 Oktober 2015. Eyes on the 
Forest 2015. 

 

 


