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Press Release 
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global 
 
 
Ketidakjelasan Peta Moratorium Semakin Menghancurkan Hutan Indonesia 

 
Jakarta, 25 Mei 2012 - Sejak ditandatanganinya Letter of Intent (LoI) antara Indonesia dan Norwegia, 
niat baik pemerintah untuk menyelamatkan hutan alam dan lahan gambut yang tersisa telah 
terhambat oleh persaingan ego-sektoral antar kementerian dan Satgas REDD+, serta kentalnya 
kompromi dengan kelompok pebisnis.  Keadaan tersebut tercermin pada peluncuran dua versi peta 
yang berbeda tentang wilayah moratorium ijin baru di kawasan berhutan di Indonesia oleh Satgas 
REDD+ dan Kementerian Kehutanan.  Menanggapi hal ini, Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk 
Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global kembali menyerukan agar pemerintah segera 
menerapkan moratorium yang berbasis capaian tanpa batasan waktu untuk mengatasi kerancuan 
tersebut. 
 
Koalisi telah menemukan beberapa fakta yang telah menghambat berjalannya moratorium sesuai 
dengan niat baik penyelamatan hutan alam dan lahan gambut yang tersisa di Indonesia.  Fakta dan 
pelanggaran yang kemudian telah disampaikan kepada pemerintah tersebut ternyata tidak 
ditanggapi dengan serius oleh pihak pemerintah.  Upaya revisi kedua atas Peta Indikatif Penundaan 
Ijin Baru (PIPIB) yang dilakukan pemerintah malahan berujung pada saling bantah dan ketidak-
cocokan keputusan terkait luasan wilayah moratorium diantara Kementerian Kehutanan (Kemenhut) 
dan Satgas REDD+.  
 
Pada hari Senin, 21 Mei 2012 Satgas REDD+ telah menggelar jumpa pers dan mengumumkan bahwa 
terdapat penambahan luasan wilayah moratorium sebesar 379.000 hektar dari hasil revisi kedua 
PIPIB.  Tiga hari kemudian, Kamis 24 Mei 2012, Kementerian Kehutanan ternyata juga mengeluarkan 
PIPIB hasil revisi kedua dan menyatakan terjadi pengurangan luasan wilayah moratorium sebesar 
92.245 hektar.  Kejadian ini merupakan bukti kerancuan diatas, dan membingungkan bagi publik, 
mengingat PIPIB menjadi basis utama dalam pelaksanaan moratorium yang bertujuan 
menyelamatkan hutan alam dan lahan gambut tersisa di Indonesia. 
 
Muhammad Teguh Surya mengatakan “Sejak awal gelagat itu sudah terbaca, tetapi tidak ada satu 
upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Presiden. Jika tren ini terus terjadi, maka umur Inpres No. 
10/2011 yang tinggal setahun tidak akan menghasilkan perbaikan apapun bagi hutan, lahan gambut 
dan iklim dunia.  Ini artinya instruksi yang diberikan tidak dijalankan oleh Pejabat berwenang yang 
telah ditunjuk  oleh Presiden. Hutan dan lahan gambut Indonesia makin hancur. Sementara, reputasi 
Indonesia pun menjadi buruk di dunia Internasional. Dan akhirnya hanya menjadi zona nyaman bagi 
pejabat dan pengusaha korup”.  
 
“Publik Indonesia, terutama masyarakat yang berpotensi terkena dampak serta kelompok rentan, 
seperti perempuan, lansia, dan anak akan semakin terabaikan oleh pemerintah jika data yang 
dikeluarkan rancu dan tidak jelas ”, ungkap Diana Gultom dari debtWATCH Indonesia. 
“Ketidakjelasan data ini jelas adalah pelanggaran hak publik atas informasi yang dilakukan oleh 
Negara”, tambahnya. 
 
Juru Kampanye Politik Hutan Greenpeace Asia Tenggara-Indonesia, Yuyun Indradi mengatakan, 
“Setahun moratorium hutan, seharusnya memiliki mekanisme evaluasi yang independen dan 
transparan, sehingga jelas apa yang sudah dipenuhi, serta seberapa jauh pencapaian LoI Indonesia 
dan Norwegia selama ini.” 
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Sementara itu, Bernadinus Steni, Koordinator Program HuMA menambahkan, “Ini saatnya Presiden 
SBY memperkuat komitmennya. Pelaku pelanggaran hukum dalam bentuk apapun harus ditindak 
tegas olehnya, kemudian perjelas  Inpres-nya dengan memberikan ukuran-ukuran yang jelas dalam 
perlindungan hutan alam dan lahan gambut tersisa. Presiden seharusnya menyempurnakan 
moratorium ini dengan memberlakukan moratorium berbasis capaian dan tidak berbatas waktu, 
seperti yang diusulkan oleh kami dari Koalisi.” 
 
Melakukan penyempurnaan Inpres No. 10/2011 dengan mengedepankan moratorium berbasis 
capaian dan tidak berbatas waktu adalah solusi terhadap kondisi hari ini yang tidak dapat ditunda 
lagi. Dengan demikian ego-sektoral, kompromi politik, dan berbagai upaya lain yang ingin 
menghancurkan hutan Indonesia dapat dicegah. Masyarakat dapat melihat apa yang dihasilkan oleh 
moratorium, dan pada akhirnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai 
melalui pengelolaan sumber daya alam hutan. 
 
 
Contact person: 

• Bernadinus Steni, Manajer Program, HuMa; Tel: 081319355355 
• Teguh Surya, Kepala Departemen Hubungan Internasional dan Keadilan Iklim, WALHI; Tel:  

08118204362  
• Yuyun Indradi, Forest Political Campaigner, Greenpeace Southeast Asia-Indonesia; Tel: 

081226161759 
• Diana Goeltom, debtWATCH Indonesia; Tel: 08159202737 

 
CATATAN UNTUK EDITOR: 
 

• Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Norwegia untuk menyelamatkan 
hutan alam dan lahan gambut. Bentuk kerjasama ini dituangkan dalam Letter of Intent (LoI) 
yang ditandatangani pada tanggal 26 Mei 2010. 

 
• Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global 

telah mengemukakan beberapa fakta tentang hambatan pelaksanaan moratorium 
penundaan ijin baru pada hutan alam dan lahan gambut, diantaranya: 

o Munculnya berbagai versi Perpres/Inpres Moratorium dari dalam Kabinet yang 
dikomandoi oleh Kementrian Kehutanan (Kemenhut) dan versi lainnya oleh Satgas 
REDD+. Sementara masukan dari Masyarakat Sipil kerap diabaikan. Situasi ini yang 
kemudian membuat pelaksanaan moratorium mengalami keterlambatan selama 
kurang lebih enam bulan.  

o Terbitnya Inpres No. 10/ 2011 ini mengakomodir proses penghancuran hutan alam 
dengan penggunaan terminologiyang tidak diatur dalam hukum Indonesia, yaitu 
“hutan primer” dan “hutan sekunder” sehingga menimbulkan kerancuan dalam 
penerapan Inpres ini, ditambah lagi dengan adanya klausul yang mengatur tiga 
pengecualian untuk tetap bisa mengkonversi hutan.   

o Tetap dikeluarkannya berbagai ijin prinsip dan ijin pelepasan kawasan sesaat 
sebelum Inpres ditandatangani dan setelah Inpres ditandatangani.  

o Diterbitkannya ijin perkebunan kelapa sawit pada kawasan moratorium, seperti yang 
terjadi di Rawa Tripa, Provinsi NAD.  Namun kemudian untuk menghindari 
kesalahan, kawasan tersebut tanpa sepengetahuan publik dikeluarkan dari wilayah 
moratorium pada revisi pertama Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru (PIPIB). 
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• Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global 
telah mengusulkan adanya tiga ukuran dalam revisi Inpres moratorium tersebut, yaitu: 

1. Penghentian ijin-ijin baru dan sekaligus meninjau-ulang (review) ijin-ijin lama.  
2. Penyelesaian masalah sosial dan lingkungan di dalam dan sekitar hutan serta lahan 

gambut.  
3. Penyelamatan wilayah-wilayah berhutan yang terancam.  

 


