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Salam Redaksi

T
erharu sekali rasanya, setelah sekian lama tertunda akhirnya “Intip Hutan” dapat 
kami hadirkan kembali ke tengah-tengah pembaca. Media Intip Hutan ini merupakan 
salah satu sumbangsih kami dalam menyajikan data dan informasi terkini mengenai 
sekelumit masalah kehutanan di Indonesia dan upaya-upaya yang sedang didorong 
untuk mewujudkan pengelolaan hutan Indonesia yang lebih baik. Hasil pemikiran yang 

kemudian tercurah dalam media ini semoga dapat menginspirasi dan  memberikan efek yang lebih 
besar dalam mendorong terciptanya iklim transparansi di sektor kehutanan Indonesia sebagai 
salah satu jaminan terwujudnya pengelolaan hutan yang adil berkelanjutan.

Pada edisi perdana di 2015, kami mengusung tema “Mau dibawa kemana nasib hutan Kita?. 
Dengan kondisi hutan yang semakin tergerus, sudah seharusnya ada perubahan paradigma 
pengelolaan hutan nasional dan mereformasi sistem pengelolaan hutan menjadi sebuah sistem 
yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Tentunya kami berharap, agar inisiatif dan dorongan 
perubahan tata kelola menuju pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan ini selalu menjadi 
agenda utama sehingga dapat terus dilaksanakan dan tidak berhenti walau negeri ini nantinya 
harus berganti pimpinan. 

Edisi kali ini didedikasikan kepada seluruh kontributor Potret Keadaan Hutan Indonesia 2009-
2013 yang telah meluangkan tenaga dan mencurahkan hasil pemikiran dalam tulisan-tulisan yang 
sangat baik sekali dalam memberikan sumbangan wawasan, pengetahuan terkait dengan hutan 
dan pengelolaan hutan. Masukan-masukan dari para pihak sangatlah penting untuk menjadi 
bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam kelola hutan, karena hutan 
adalah aset milik publik yang harus dikelola dengan baik agar manfaatnya dapat terdistribusikan 
secara adil.

Akhir kata, semoga dengan diterbitkannya Intip Hutan, dapat menjadi sumber informasi dan 
media komunikasi bagi antar penggiat penyelamat hutan serta memberikan inspirasi kepada 
setiap pembaca untuk terlibat aktif dalam upaya-upaya mendorong pengelolaan hutan Indonesia 
yang lebih baik. 

Terima Kasih!
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H
utan sebagai kekayaan sumberdaya alam 
adalah aset publik yang harus dikelola secara 
adil sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh 
semua pihak. Pengelolaan hutan yang selama 

ini mengedepankan hasil utama kayu sudah jelas tidak 
mampu mempertahankan kondisi hutan alam. Hal ini bisa 
dibuktikan dengan jumlah hak pengusahaan hutan terus 
menurun, produksi kayu hutan alam yang tidak mampu 
memenuhi kebutuhan bahan baku industri kayu dalam 
negeri dan semakin luasnya hutan alam Indonesia yang 
terdeforestasi dan terdegradasi. Disisi lain, pengelolaan 
hutan yang dilakukan selama ini juga meninggalkan 
permasalahan konflik sosial yang tak kunjung selesai.

Secara hukum (legalitas) hutan negara seolah-olah 
dapat dipertahankan dengan luas dan fungsi yang sangat 
besar, namun secara de facto tidak menunjukkan hal 
demikian. Dengan penunjukan hutan negara seluas 131,28 
juta hektare1,  hutan negara yang telah ditetapkan seperti 
yang dimandatkan oleh Undang-Undang Kehutanan, baru 
mencapai luas 14,24 juta hektare (10,9 persen) (RKTN, 
2011). Di sisi lain, apabila dilihat berdasarkan keutuhan 
ekosistem hutan yang memiliki tutupan hutan yang baik,  

kondisi tutupan hutan yang berada di dalam kawasan hutan 
negara selalu berkurang dari tahun ke tahun. 

Forest Watch Indonesia (FWI) sebagai lembaga 
pemantau hutan independen yang ada semenjak 15 
tahun yang lalu, pada pertengahan Desember 2014 telah 
mengeluarkan buku ke 3 Potret Keadaan Hutan Indonesia 
(PKHI) periode 2009-2013. Buku ini menggambarkan 

Foto : fwi

Region Luas Daratan

(Ha)

Tutupan Hutan

2009

(Ha)

Tutupan Hutan

2013

(Ha)

Sumatera 46.616 12.610 11.344

Jawa 12.743 1.002 675

Bali Nusa 7.137 1.350 1.188

Kalimantan 53.099 28.146 26.604

Sulawesi 18.297 9.119 8.928

Maluku 7.652 4.577 4.335

Papua 34.632 30.006 29.413

Total 180.177 87.074 82.487

Tabel 1. Kondisi Tutupan Hutan Alam Indonesia Tahun 2009

dan 2013

NASIB HUTAN ALAM INDONESIA
Oleh : Forest Watch Indonesia
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Gambar 1. Data Deforestasi Indonesia periode 1990-2012, Kementerian Kehutanan.

Sumber: Kementerian Kehutanan 2014. Potret Kondisi Hutan Indonesia, Persentasi dari Direktorat Jenderal

Planologi Kementerian Kehutanan dalam buku Potret Keadaan Hutan Indonesia 2014.review eksternal

kondisi hutan alam pada tahun 
2013 dan perubahan tutupan hutan 
alam yang terjadi dalam periode 
2009 – 2013. Bagi FWI, buku 
PKHI memiliki arti sebagai simbol 
gerakan perlawanan terhadap belum 
transparannya data dan informasi 
kehutanan bagi publik serta menjadi 
inspirasi bagi para pihak untuk 
lebih peduli terhadap hutan dan 
pengelolaannya di Indonesia.

Berdasarkan analisis interpretasi 
tutupan hutan alam yang dilakukan 
oleh FWI, sampai tahun 2013 luas 
tutupan hutan alam hanya tinggal 82 
juta hektare atau sekitar 46 persen 
dari luas daratan Indonesia dan 62,6 
persen dari total luas kawasan hutan. 

Lebih dari setengah (51 persen) 
luas hutan alam Indonesia pada tahun 
2013 tersebar di 3 (tiga) provinsi saja, 
yaitu Papua, Kalimantan Timur dan 
Papua Barat. Delapan provinsi yang 
memiliki tutupan hutan terluas yaitu: 
Provinsi Papua dengan luasan sekitar 
25 persen dari luas hutan Indonesia, 
Provinsi Kalimantan Timur2  sekitar 15 
persen, Provinsi Papua Barat sekitar 
11 persen, Provinsi Kalimantan 
Tengah sekitar 9 persen, Provinsi 
Kalimantan Barat sekitar 7 persen, 5 
persen di Provinsi Sulawesi Tengah 
sekitar 5 persen, Provinsi Aceh sekitar 

4 persen, dan Provinsi Maluku sekitar 
3,2 persen.

Kerusakan hutan yang mengaki-
batkan hilangnya tutupan hutan secara 
masif dan berkelanjutan mulai terjadi 
di Indonesia sejak awal tahun 1970-
an. Ketika perusahaan-perusahaan 
pengusahaan hutan diberi kemudahan 
oleh pemerintah dan mulai melakukan 
eksploitasi skala komersil. Berdasar-
kan data Kementerian Kehutanan3, 
pada periode 1985-1997 pengurangan 
luas hutan di Indonesia adalah sebesar 
22,46 juta hekatare atau sebesar 1,87 
juta hektare/tahun. Akan tetapi pada 
periode 1997-2000 meningkat tajam 
menjadi 2,84 juta hektare /tahun. Se-
dangkan data berdasarkan citra SPOT 
Vegetation didapatkan angka pengu-
rangan penutupan berhutan sebesar 
1,08 juta hektare/tahun (periode 2000-
2005). Data penghitungan deforestasi 
Indonesia periode 2003-2006 meng-
gunakan citra Landsat 7ETM+ meng-
hasilkan angka deforestasi Indonesia 
sebesar 1,17 juta hektare/tahun. Data 
terakhir penghitungan deforestasi 
Indonesia periode 2006-2009 meng-
hasilkan angka deforestasi Indonesia 
sebesar 0,83 juta hektare/tahun4. 

Selain data resmi dari Kementerian 
Kehutanan, ada berbagai versi data 
yang juga menyatakan perkiraan 
kerusakan dan kehilangan tutupan 
hutan di Indonesia. Pemetaan hutan 
yang dilakukan oleh pemerintah 
Indonesia dengan bantuan dari World 
Bank selama periode 1986-1997 
menunjukkan bahwa laju kerusakan 
hutan selama periode tersebut adalah 
sekitar 1,7 juta hektare per tahun, dan 
telah terjadi peningkatan yang tajam 
sampai lebih dari 2 juta hektare per 
tahun (FWI/GFW, 2001).

Pada tahun 2007, Food and 
Agriculture Organization (FAO) 
melalui buku laporan State of The 
World’s Forests menyatakan bahwa 
laju kerusakan hutan Indonesia telah 
mencapai 1,87 juta hektare dalam 
kurun waktu 2000-2005. Keadaan 
ini menempatkan Indonesia pada 
peringkat ke-2 dari sepuluh negara 
dengan laju kerusakan tertinggi 
dunia tahun 2005.

Pada tahun 2011, FWI melalui 
laporan Potret Keadaan Hutan 
Indonesia periode 2000-2009 
menjelaskan bahwa laju kerusakan 
hutan masih tergolong tinggi, yaitu 
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sekitar 1,5 juta hektare dalam 
kurun waktu tahun 2000-2009.5  

Matt Hansen dari University 
of Maryland, menyatakan bahwa 
Indonesia kehilangan tutupan hutan 
sebesar 15,8 juta hektare antara tahun 
2000 dan 2012, peringkat kelima di 
belakang Rusia, Brasil, Amerika Serikat, 
dan Kanada dalam hal hilangnya 
hutan.6 Pada periode yang sama, 
Margono et al dalam laporannya yang 
berjudul Primary forest cover loss in 
Indonesia over 2000-2012 menyatakan 
bahwa rata-rata deforestasi yang 
terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 
2000-2012 berkisar pada angka 0,8 
juta hektare/tahun.7

Kondisi terkini, Kementerian 
Kehutanan di dalam dokumen Rencana 
Kerja Kementerian Kehutanan 
(RKTN) tahun 2014 menyatakan, 
laju deforestasi dan degradasi hutan 
untuk periode 2009-2011 menurun 
drastis. Hanya tinggal 450 ribu hektare 
dibandingkan pada periode 1998-
2002 yang mencapai sekitar 3,5 juta 
hektare.8  Terakhir melalui siaran pers 
Kementerian Kehutanan, menyebutkan 
angka deforestasi di Indonesia berada 
di angka 613 ribu hektare di tahun 2011-
2012.9 

Sampai dengan tahun 2013, FWI 
menemukan bahwa kecenderungan 
laju deforestasi masih tetap tinggi pada 
empat tahun terakhir (2009-2013). 
Tentu temuan ini kontras dengan 
pernyataan Kementerian Kehutanan 
yang mengatakan bahwa deforestasi 

sudah menurun drastis,10  mengingat 
sejak 2011 pemerintah telah 
menerapkan kebijakan moratorium 
pemberian izin baru.11  Analisis FWI 
berdasar pada interpretasi citra 
satelit landsat, menunjukkan bahwa 
Indonesia kehilangan hutan alam 
sebesar 4,5 juta hektare atau memiliki 
laju sekitar 1,13 juta hektare per 
tahun di dalam rentang waktu 4 tahun 
terakhir.

Penyebab deforestasi oleh 
FWI dikelompokkan ke dalam dua 
bagian yaitu penyebab langsung 
(direct causes) dan penyebab ti-
dak langsung (underlying causes/
indirect causes).12  Penyebab 
langsung dari kerusakan hutan 
dan deforestasi dikarenakan: (1) 
konversi hutan alam menjadi tana-
man tahunan, (2) konversi hutan 
alam menjadi lahan pertanian dan 

perkebunan, (3) eksplorasi dan 
eksploitasi industri ekstraktif pada 
kawasan hutan (batubara, migas, 
geothermal), (4) pembakaran hu-
tan dan lahan, dan (5) konversi 
untuk transmigrasi dan infrastruk-
tur lainnya.13 Di samping lima fak-
tor di atas, di beberapa wilayah 
deforestasi justru disebabkan oleh 
pemekaran wilayah menjadi dae-
rah otonomi baru.14  Sedangkan 
kelemahan tata kelola diidentifikasi 
sebagai penyebab lain (tidak lang-
sung) yang mendorong kerusakan 
sumberdaya hutan di Indonesia.

Perubahan peruntukan lahan 
hutan dan ekosistem gambut untuk 
ekspansi HTI dan kebun, serta alih 
fungsi bagi areal tambang merupakan 
kontributor dominan penyumbang 
deforestasi. Analisis citra satelit yang 
dilakukan oleh FWI menunjukkan 
bahwa deforestasi terjadi tidak hanya 
terjadi di dalam areal konsesi kelola 
hutan, perkebunan dan tambang tetapi 
juga terjadi di luar areal konsesi (Tabel 
2). 

FWI dalam Potret Keadaan Hutan 
Indonesia 2009 -2013 menyimpulkan 
bahwa penyebab utama dari 
tingginya tingkat kerusakan hutan 
alam yang terjadi secara terus 
menerus di Indonesia adalah akibat 
dari lemahnya tata kelola hutan. 
Selanjutnya, kelemahan tata kelola 
hutan tersebut menyediakan ruang 
terjadinya praktik-praktik korupsi. Pada 
akhirnya, ketiadaan transparansi dan 

Gambar 2. Perbandingan Luas Tutupan Hutan Alam Tahun 2009 dengan Tahun 2013

Sumber: PKHI 2000-2009, Analisis Citra Satelit ETM+7, FWI 2014

Konsesi Tutupan Hutan 2009

(Ha)

Tutupan Hutan 2013

(Ha)

Deforestasi

(Ha)

HPH (IUPHHK-HA) 11.658.627 11.381.645 276.982

HTI (IUPHHK-HT) 1.972.154 1.518.985 453.169

Tambang 10.483.257 9.994.883 488.374

Kebun 2.049.864 1.533.899 515.964

Tutupan Hutan di Areal Tumpang Tindih

Konsesi HPH, HTI, Tambang dan Kebun

7.793.425 7.209.264 584.161

Di luar Areal konsesi 53.117.264 50.848.604 2.268.660

Total 87.074.590 82.487.281 4.587.309

Tabel 2. Luas Tutupan Hutan 2009, Tutupan Hutan 2013, dan Deforestasi 2013

di Dalam Konsesi

Sumber: Data olahan dari Analisis Citra Satelit ETM+7, FWI 2014
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partisipasi, korupsi, dan cara pandang bahwa sumber 
daya alam khususnya sumberdaya hutan hanyalah 
sumber pendapatan dan keuntungan keuangan 
semata, menjadi kontributor terbesar kerusakan 
hutan Indonesia. Sepanjang keseluruhan dekade ini, 
lemahnya peran dan kapasitas pemerintah dalam 
menjalankan fungsi pengawasan menciptakan celah 
dan insentif bagi oknum-oknum pelaku kehutanan 
yang nakal untuk mengeksploitasi sumber daya hutan 
secara destruktif.

Upaya perbaikan tata kelola hutan sudah 
menjadi kebutuhan mendesak dan sudah 

seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. 
Peran publik sangat penting dibutuhkan dalam 
memberikan perspektif lain terkait perbaikan tata 
kelola. Pemerintah juga harus memberi ruang-ruang 
bagi publik untuk turut berpartisipasi baik dari proses 
perencanaan dan juga implementasinya. Hasil-
hasil kajian akademisi, monitoring pemantauan 
yang dilakukan oleh publik harus dilihat sebagai 
masukan yang membangun karena hutan adalah 
barang publik dan pengelolaannya harus dapat 
dipertanggungjawabkan pula kepada publik. (*)

CATATAN KAKI

1. Statistik Kehutanan 2012. Luas kawasan hutan tersebut hanya untuk luas kawasan hutan yang berada di atas 
daratan

2. Analisis menggunakan peta administrasi Provinsi Kalimantan Timur yang masih belum dimekarkan menjadi Provinsi 
Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

3. Akhir tahun 2014 berganti menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Kementerian Kehutanan, 2012. Penghitungan deforestasi Indonesia 2009-2011. Direktorat Inventarisasi dan Pe-

mantauan Sumberdaya Hutan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Kementerian Kehutanan. 2012.
5. FWI: Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000-2009, 2011
6. http://www.mongabay.co.id/2013/11/15/temuan-peta-hutan-google-laju-deforestasi-meningkat-di-indonesia/
7. Margono et al, 2014. Primary forest cover loss in Indonesia over 2000-2012. http://www.nature.com/nclimate/jour-

nal/v4/n8/full/nclimate2277.html#author-information
8. Peraturan Menteri Kehutanan No.44/Menhut-II/2013 tentang Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2014
9. SIARAN PERS Nomor: S. 409 /PHM-1/2014 tentang DEFORESTASI INDONESIA PADA TAHUN 2011-2012 HANYA 

SEBESAR 24 RIBU HEKTARE, Pusat Hubungan Masyarakat, Kementerian Kehutanan.
10. Laju deforestasi dan degradasi hutan untuk periode 2009-2011 tinggal 450 ribu ha, sedangkan periode 1998-2002 

mencapai angka sekitar 3,5 juta ha (Dokumen Rencana Kerja Kementerian Kehutanan 2014); SIARAN PERS 
Nomor: S. 409 /PHM-1/2014 tentang DEFORESTASI INDONESIA PADA TAHUN 2011-2012 HANYA SEBESAR 24 
RIBU HEKTARE, Pusat Hubungan Masyarakat, Kementerian Kehutanan.

11. Inpres 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata kelola Hutan Alam Primer dan 
Lahan Gambut. Perpanjangan kebijakan moratorium pemberian izin, melalui Inpres 6/2013

12. FWI/GFW: Potret Keadaan Hutan Indonesia, 2001
13. FWI/GFW: Potret Keadaan Hutan Indonesia, 2001 Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) Sum-

mary Report Forestry Sector, hal 2 (BAPPENAS, 2010)
14. Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) Summary Report Forestry Sector, hal 2 (BAPPENAS, 

2010)

Hutan Sumber Air – Hutan Sumber Hidup – Hutan Milik Rakyat
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SEBARAN DAN KARAKTERISTIK LAHAN 
GAMBUT DI SUMATERA SELATAN 

Gambar 1. Sebaran Lahan Gambut Provinsi Sumatera Selatan

Sebaran lahan gambut di Provinsi Sumatera 
Selatan

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah 
satu provinsi yang memiliki sebaran lahan gambut 
cukup luas yaitu mencapai ± 1.26 juta hektar atau 
± 20 persen dari luasan sebaran lahan gambut di 
pulau Sumatera. 

Karakteristik lahan gambut pada wilayah 
provinsi Sumatera Selatan dari beberapa studi 
dan kajian yang telah dilakukan menunjukan 
bahwa lahan gambut sebagian besar berada pada 
landform kubah gambut (peat dome) yang terdapat 
di kabupaten Musi Banyuasin dan kabupaten Ogan 
Komering Ilir dan sebagian kecil landform marin 
(tidal swamp) di kabupaten Banyuasin dan pada 

jalur aliran sungai di kabupaten Muara Enim (PALI), 
kabupaten Musi Rawas.

Rata-rata tingkat ketebalan gambut berkisar 
4,15 meter, dan gambut terdalam yang berhasil 
diukur adalah 11,0 meter yaitu terdapat di kabupaten 
Musi Banyuasin. Lahan gambut terluas terdapat 
di kabupaten Ogan Komering ilir yaitu 570.883,14 
hektare atau 45,43 persen dari total lahan gambut 
yang ada di provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten 
Musi Muara Enim merupakan wilayah studi dengan 
luasan lahan gambut terkecil yaitu seluas 45.286,77 
hekatare (3,60 persen).

Estimasi total cadangan karbon lahan Gambut 
(Bawah permukaan) di provinsi Sumatera Selatan 
adalah 1.420,29 Mega ton dari 1.256.502,34 

Oleh : Yayasan Wahana Bumi Hijau Sumatera Selatan
(Dede Ahdiyat Yani, Deddy Permana, Adiosyafri)
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Kabupaten

Kriteria Kedalaman Gambut (Ha)

Luas (Ha)
Dangkal Sedang Dalam Sangat Dalam

Banyuasin 196.011,79 30.849,06 35.699,88 21.007,92 283.568,65

Muara Enim & PALI 26.702,77 11.323,02 4.896,20 2.364,78 45.286,77

Musi Banyuasin 90.887,74 52.606,57 47.546,93 107.090,18 298.131,42

Musi Rawas &

MURATARA

39.202,99 16.372,76 2.596,76 459,85 58.632,36

Ogan Komering Ilir 236.493,98 112.689,47 70.349,95 151.349,74 570.883,14

Luas (Ha) 589.299,27 223.840,88 161.089,72 282.272,47 1.256.502,34

Tabel  1. Data Sebaran Kedalaman Gambut Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Studi Sebaran dan Karakteristik Lahan Gambut SUMSEL (WBH- 2013)

Tabel  2. Data Simpanan Karbon Lahan Gambut Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Studi Sebaran dan Karakteristik Lahan Gambut SUMSEL (WBH- 2013)

Kabupaten
Lahan Gambut

Hektar

Cadangan Karbon

Mega ton

Banyuasin 283.568,65 181,28

Muara Enim & PALI 45.286,77 39,33

Musi Banyuasin 298.131,42 496,50

Musi Rawas & MURATARA 58.632,36 39,53

Ogan Komering Ilir 570.883,14 663,95

Total 1.256.502,34 1.420,59

hektare lahan gambut Sumatera Selatan. Cadangan 
terbesar terdapat di kabupaten Ogan Komering Ilir 
yaitu 663,95 Mega ton atau 46,73 persen dari total 
cadangan karbon bawah permukaan lahan gambut. 
Selengkapnya data estimasi simpanan karbon 
bawah permukaan lahan gambut terdapat pada 
tabel 2.

Kondisi dan Perubahan Tutupan Hutan di Lahan 
Gambut 
Pada tahun 2007, kondisi tutupan hutan di Kawasan 
hutan produksi (HP) pada lahan gambut merupakan 
kawasan yang terluas yaitu 609,8 ribu hektare 
(48,53 persen), sementara kawasan hutan produksi 
terbatas (HPT) merupakan kawasan terkecil yang 

NO FUNGSI KAWASAN (SIMBOL) LUAS (Ha) PERSENTASE (%)

1 Alokasi Penggunaan Lain APL 390.562,41 31,08

2 Hutan Lindung HL 14.563,30 1,16

3 Hutan Produksi HP 609.819,92 48,53

4 Hutan Produksi Konversi HPK 137.607,80 10,95

5 Hutan Produksi Terbatas HPT 9.690,60 0,77

6 Hutan Suaka Alam HAS 94.258,31 7,50

TOTAL 1.256.502,34 100

Tabel 3. Kondisi Tutupan Lahan Berdasarkan Fungsi Kawasan di Lahan Gambut

Sumber: Peta fungsi kawasan hutan provinsi Sumatera Selatan DEPHUT tahun 2011, overlay data sebaran gambut provinsi

Sumatera Selatan
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Tabel 4. Kondisi tutupan lahan gambut dalam konsesi HPH, HTI dan HGU di provinsi Sumatera Selatan

NO KABUPATEN
KONSESI (Ha)

HPH HTI HGU TOTAL

1 Banyuasin - 37.065,20 84.961,66 122.026,86

2 Muara Enim - 43.891,60 43.891,60

3 Musi Banyuasin - 64.230,70 92.977,91 157.208,61

4 Musi Rawas - 52.974,93 52.974,93

5 Ogan Komering Ilir - 299.995,89 248.171,44 548.167,33

TOTAL 401.291,79 522.977,54 924.269,33

Sumber: Peta HTI DEPHUT 2011, Ground Check WBH 2013 dan Citra Landsat 8 2013

Gambar 2. Perubahan Tutupan Hutan Lahan Gambut Provinsi Sumatera Selatan

ada pada lahan gambut di Sumatera Selatan yaitu 
seluas 9,7 ribu hektare (0,77 persen).

Kondisi tutupan Hutan di Lahan gambut dalam 
konsesi Hak Penguasaan Hutan (HPH), Hutan 
Tanaman Industri (HTI) dan Hak Guna Usaha 
(HGU) di provinsi Sumatera Selatan (WBH, 2013) 
berdasarkan hasil ground check dan analisis citra 
satelit Landsat 8 Juni-Oktober 2013 mencakup 
luasan 924 ribu hektare atau sekitar 73,55 persen 
dari total luas lahan gambut yang ada. (lihat tabel 
6.)

Laju Deforestasi Hutan rawa Gambut yang 
berlangsung selama 4 tahun dari 2009-2013 di 
provinsi Sumatera Selatan adalah seluas 86 ribu 

hekatare atau 63,34 persen dari luas hutan rawa 
gambut, bila merujuk pada peta Forest Cover Tahun 
2013 FWI. Tahun 2009 luas hutan rawa gambut 
seluas 234,8 ribu hektare dan pada tahun 2013 
luasaannya berkurang menjadi 148,7 ribu hektare. 
Proyeksi perubahan tutupan hutan di lahan gambut 
Sumatera Selatan dari data pada tabel 5 tentang 
fungsi kawasan, diperkirakan akan ada ± 10,95 
persen (137,6 ribu hektare) berubah menjadi HGU 
(kelapa sawit) karena posisi kawasan HPK yang 
telah dikelilingi oleh areal perusahaan perkebunan 
kelapa sawit, terutama di kabupaten Ogan Komering 
Ilir dan Musi Banyuasin.
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Bagaimana dan seberapa besar 
kontribusi industri tambang pada laju 

hilangnya tutupan hutan Indonesia?

Pertanyaan itu menjadi sangat penting, karena 
industri tambang dikenal memiliki daya rusak tak 
terpulihkan. Sudah menjadi pengetahuan umum 
bahwa kesalahan tata kelola sumberdaya hutan 
termasuk mengganasnya korupsi dan politik 
penjarahan menempatkannya sebagai objek 
eksploitasi semata hingga saat ini. 

Merujuk pada data Kementerian Kehutanan 
(kemenhut) sejak 2008 hingga Maret 2013 realisasi 
total luas kawasan hutan yang dipinjam pakaikan 
kepada industri tambang mencapai 2,98 juta hektare. 
Luasan itu terdiri dari izin pinjam pakai kawasan 
hutan (IPPKH) untuk survey/eksplorasi seluas 
2,60 jutahektare dan 382 ribuhektare untuk IPPKH 
eksploitasi/operasi produksi. Namun kemenhut tidak 
menyinggung sama sekali  berapa luas kehilangan 
tutupan hutan akibat industri tambang.

Industri tambang diatas dikelompokkan 
berdasarkan komoditas tambang minyak dan 
gas (migas), logam mulia, mineral logam lainnya, 
batubara, galian C, panas bumi dan lainnya. 
Sebagian besar industri tambang di Indonesia 
diketahui menggunakan metode penambangan 
terbuka (open pit mining) dalam operasi produksinya. 
Secara singkat dapat digambarkan bahwa kegiatan 
tambang terbuka dilakukan dengan membuka 
kawasan dan menggali hingga kedalaman tertentu 
untuk mengambil bahan galian. Hal ini tentunya 
menyebabkan terjadinya konversi tutupan yang 
berada diatasnya. 

Dengan total luas izin pinjam pakai kawasan 
hutan atau sebesar 2,98 juta hektare dalam kurun 
waktu 2008-2013, dapat diasumsikan menjadi salah 
satu penyebab terjadinya kehilangan tutupan hutan 
di Indonesia. Tentu saja asumsi ini belum termasuk 
hilangnya tutupan hutan dari akibat tidak langsung 
industri tambang tersebut seperti pemekaran 
wilayah, pembangunan jalan dan saran prasarana 
lainnya. 

T  A  M  B  A  N  G 
KONTRIBUTOR DOMINAN HILANGNYA TUTUPAN HUTAN 

Oleh : Andrie Wijaya 
Jaringan Anti Tambang (JATAM)
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Tambang Dominan Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Industri tambang di Indonesia tumbuh subur 

dan berkembang, baik pada skala luasan konsesi 
tambang yang diserahkan kepada perusahaan 
maupun laju produksi bahan mentah tambang 
dari waktu ke waktu. Dilihat dari izin yang telah 
diberikan pada perusahaan tambang, dari tahun 
2010 hingga Mei 2013 terjadi lonjakan signifikan 
izin usaha pertambangan (IUP). Dalam periode ini, 
dari ratusan izin yang ada di seluruh Indonesia kini 
mencapai 10.660 IUP. Yang lebih miris lagi, sekitar 
51,96 persen diantaranya tidak masuk dalam kriteria 
clean and clear. 

Salah satu faktor pendorong melonjaknya 
pengajuan IUP adalah kemudahan izin pinjam 
pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk kegiatan non 
kehutanan termasuk industri tambang. Hal ini terjadi 
semenjak terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 (Perpu No. 
1/2004) yang menambahkan aturan peralihan dari 
UU No. 41/1999 dan kemudian ditetapkan DPR 
RI menjadi UU No. 19/2004 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan Menjadi Undang-undang, .

Melalui Keputusan Presiden No. 41 Tahun 
2004 (Keppres No.41/2004) tentang Perizinan 
atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang 
berada di Kawasan Hutan, 13 perusahaan tambang 
diberikan izin beroperasi di kawasan hutan lindung. 

Luas kawasan hutan lindung yang diajukan 
untuk tambang mencapai luas 927.684 hektar.1  
IPPKH pun dipertegas  kembali dan dipermudah 
melalui Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008. 
PP tersebut mengatur tentang tarif kompensasi 
penggunaan hutan untuk keperluan investasi diluar 
kegiatan kehutanan.

Apabila Mencermati penetapan Wilayah 
Pertambangan (WP) di wilayah Pulau Sumatera 
dan Pulau Timor, terlihat jelas bahwa semua 
wilayah bisa ditambang dan bahkan tanpa 
syarat. Kenapa? Pasal di dalam UU no 4/2009 
menyatakan tidak boleh ada yang menghalang-
halangi pertambangan. Kemudian UU kehutanan 
sudah dipreteli juga dengan klausula-klausula 
pinjam pakai. Ditambah lagi, Hutan Negara yang 
ditunjuk dibatalkan dan harus ditetapkan kembali 
sesuai dengan putusan MK. Kondisi ini diperparah 
dengan penetapan kawasan hutan yang akan 
diserahkan kepada Pemda yang selama ini memiliki 
kecenderungan mudah dalam mengeluarkan izin. 
Dan berikutnya, desapun diberi kewenangan yang 
luar biasa besar, dan hanya diberi instrumen filter 
berjudul musyawarah desa. 

Kontribusi Tambang Pada Hilangnya Tutupan 
Hutan Indonesia 2010-2013.

Dalam kurun waktu 5 tahun IPPHK melonjak 
tajam dan industri tambang paling dominan dalam 
pinjam pakai kawasan hutan.Pada tabel 1 dan 2 
1. Lampiran Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004
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menggambarkan analisa sederhanauntuk dapat 
mengetahui kontribusi tambang pada hilangnya 
tutupan hutan Indonesia dapat ditelusur dari peta 
konsesi tambang yang dioverlay dengan peta hutan 
Indonesia. Data tumpang tindih konsesi tambang 
dan hutan sebagai indikasi awal hilangnya tutupan 
hutan baik secara luasan maupun sebarannya. 

Potensi Kerugian Negara
Hilangnya tutupan hutan Indonesia selain 

menimbulkan permasalahan sosial dan lingkungan 
(ekologi), juga menimbulkan kerugian negara 
(ekonomi). Hasil analisis Forest Watch Indonesia 
(FWI) luas tutupan hutan Indonesia pada 2013 
sebesar 82 juta hektare atau 46 persen dari luas 
daratan Indonesia.2 

Maraknya pemberian izin usaha pertambangan 
2.  Buku Potret Keadaan Hutan Indonesia 2009-2013, FWI

berkait erat dengan dinamika politik dibanyak 
daerah. Izin meningkat diberikan jelang 
pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Selain 
maraknya konflik dengan latar belakang ekspansi 
industri tambang, data kemenhut Agustus 2011 
menyebutkan potensi kerugian negara akibat izin 
pelepasan kawasan hutan di 7 Provinsi di Indonesia 
diprediksi merugikan negara hampir Rp 273 triliun. 
Kerugian negara tersebut timbul akibat pembukaan 
727 Unit Perkebunan dan 1722 unit pertambangan 
yang dinilai bermasalah.

Patut dicatat dalam potret keadaan hutan 
Indonesia era 2010 hingga 2013 adalah masa subur 
aktivitas pertambangan di kawasan hutan. Dengan 
memanfaatkan celah izin pinjam pakai, karpet 
merah telah terhampar bagi perusahaan tambang 
untuk masuk dan mengeksploitasi kawasan hutan

Tabel 1.IPPKH Survey/Eksplorasi (Tambang) 2010-2013

Tabel 2. Data IPPKH Eksploitasi (Tambang) 2010-2013

No Prov
Kebun Tambang Perkiraan Kerugian

(Rp. Triliun)
Unit Luas (Ha) Unit Luas (Ha)

1 Kalimantan Tengah 282 3,934,963 629 3,570,519 159

2 Kalimantan Timur 86 720,830 223 774,519 32

3 Kalimantan Barat 169 2,145,846 384 3,602,263 48

4 Kalimantan Selatan 32 370,282 169 84,972 10

5 Sulawesi Tenggara 9 20,930 241 617,818 13

6 Riau 97 454,260 45 142,096 9

7 Jambi 52 296,088 31 62,747 5

Total 727 7,943,199 1,722 8,854,935 274

Tabel 3. Perkiraan Kerugian Negara Akibat Pembukaan Kebun dan Tambang di Kawasan Hutan
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Sejak Deklarasi Bali tentang 
Forest Law Enforcement and 
Governance (FLEG) pada bulan 
September 2001, Uni Eropa 
secara aktif melakukan sebuah 
inisiatif untuk membicarakan 
hal-hal yang berkaitan dengan 
perdagangan produk kayu 
pada sisi konsumen di Eropa. 
Inisiatif ini disebut Forest Law 
Enforcement Governance and 
Trade (FLEGT), yang telah 
diluncurkan Uni Eropa pada 
tahun 2003 melalui Rencana 
Aksi FLEGT. Salah satu butir 
dari Rencana Aksi FLEGT 
adalah adanya Voluntary 
Partnership Agreement (VPA) 
atau Perjanjian Kemitraan 
Sukarela antara Uni Eropa 
dengan negara produsen kayu. 
Saat ini ada enam negara 
yang telah menandatangani 
VPA  dengan EU yaitu Ghana, 
Kamerun, Congo, Afrika 

Tengah, Liberia dan Indonesia. 
Indonesia merupakan negara 
pertama di Asia yang telah 
menandatangani VPA dengan 
Uni Eropa pada September 
2013, dan telah menyelesaikan 
negosiasi dengan Uni Eropa 
pada tahun 2011. Sedangkan 
Malaysia, Pantai Gading, 
DRC, Gabon, Honduras, Laos, 
Thailand, Vietnam dan Guyana 
masih dalam proses negosiasi. 

Dalam perundingan VPA, 
Indonesia sebagai negara 
produsen meminta Uni Eropa 
melakukan tanggung jawabnya 
sebagai negara konsumen, 
yakni dengan mengeluarkan 
peraturan yang hanya 
memperbolehkan beredarnya 
kayu-kayu yang berasal dari 
sumber legal di pasar Uni Eropa.

Pada tanggal 16 Juni 2010, 
dalam pertemuan pembahasan 
rancangan peraturan Uni 
Eropa antara Parlemen Eropa, 
Dewan Uni Eropa dan Komisi 
Eropa telah menyepakati 
dimasukkannya pasal yang 
melarang peredaran kayu ilegal 
di Eropa dalam aturan Timber 
Regulation. Peraturan tersebut 
akan berlaku pada bulan Maret 
tahun 2013. Di negara konsumen 
besar lain, yaitu Amerika 
Serikat, peraturan serupa telah 
diterapkan sejak tahun 2008, 
melalui Amandemen Lacey Act. 
Di Jepang, terdapat inisiatif 
Green Konyuho sebagai wujud 
dari kebijakan pembelian produk 
kayu legal dalam pembelanjaan 
pemerintah (public procurement 
policy). Sedangkan di Australia, 

Sejak Deklarasi Bali 
tentang Forest Law 
Enforcement and 

Governance (FLEG) 
pada bulan September 

2001, Uni Eropa 
secara aktif melakukan 
sebuah inisiatif untuk 
membicarakan hal-
hal yang berkaitan 

dengan perdagangan 
produk kayu pada sisi 
konsumen di Eropa

KOMITMEN DUNIA
DALAM MEMERANGI ILLEGAL LOGGING

Oleh : Abu Meridian
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)
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SVLK  telah 
disahkan Menteri 
Kehutanan pada 
akhir bulan Juni 
2009 melalui 
Permenhut No. P.38/
Menhut-II/2009

terdapat Bill of Illegal Logging yang merupakan RUU 
Larangan Penebangan Ilegal tahun 2011 mengenai 
pembatasan impor dan penjualan kayu yang 
ditebang secara ilegal. RUU ini akan membantu 
mendorong penebangan kayu dilakukan secara 
legal dan konsumen di Australia akan mendapat 
kepastian bahwa produk kayu yang mereka beli 
adalah legal. Peraturan-peraturan tersebut akan 
sangat mempengaruhi negara-negara produsen 
kayu seperti Indonesia.

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)
Di Indonesia sendiri, sejak tahun 2003 telah 

bergulir salah satu inisiatif yang penting  untuk 
mengatasi pembalakan liar dan mempromosikan 
kayu legal, yaitu  Sistem Verifikasi Legalitas Kayu 
(SVLK). Inisiatif ini bertujuan untuk menjamin 
bahwa kayu dan produk kayu berasal dari sumber 
yang legal. Kepastian legalitas merupakan titik awal 
menuju pengelolaan hutan lestari. Pada akhirnya 
diharapkan seluruh produk kayu  di Indonesia 
dihasilkan dari pengelolaan hutan yang lestari. 

SVLK merupakan bagian utama dalam 
perjanjian kemitraan antara Indonesia dan Uni 
Eropa karena dapat digunakan sebagai Sistem 
Jaminan Legalitas Kayu (TLAS: Timber Legality 
Assurance System). Di bawah sistem ini, semua 
produk kayu yang tercakup dalam perjanjian 
tersebut harus memiliki lisensi ekspor (FLEGT 
license) untuk memasuki pasar Uni Eropa. 

SVLK  telah disahkan Menteri Kehutanan pada 
akhir bulan Juni 2009 melalui Permenhut No. P.38/
Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman 
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada 
Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak (selanjutnya 
disebut P.38). Standar verifikasi legalitas kayu 
yang digunakan sebagai acuan dalam P.38 ini 
adalah standar yang dihasilkan lewat proses multi-
pihak sejak tahun 2003, yang diserahkan kepada 

Departemen Kehutanan (saat 
ini Kementerian Kehutanan) 
pada bulan Januari 2007 
dan memuat standar, 
kriteria, indikator, verifier, 
metode verifikasi, dan norma 
penilaian serta berlaku untuk 
semua produk kayu dari 
hutan alam, hutan tanaman, 
dan hutan rakyat ataupun 
kemasyarakatan. Peraturan 
P.38 mulai diimplementasikan 
pada September 2010, 
dan telah mengalami 5 kali 
penyempurnaan dengan 

dikeluarkannya P.68/Menhut-II/2011, P.45/
Menhut-II/2012, P.42/Menhut-II/2013, P43/
Menhut-II/2014 yang kemudian diubah menjadi 
Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup P.95/
Menhut-II/2014.  

Dengan demikian, Penilaian Kinerja 
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PK-
PHPL) dan/atau Verifikasi Legalitas Kayu 
(VLK) diwajibkan (mandatory) kepada seluruh 
pemegang izin dan pemilik hutan hak. 

Meskipun P.38 telah dilaksanakan 
sejak bulan September 2010 serta telah 
disosialisasikan di berbagai provinsi di 
Indonesia, tetapi masih banyak pihak ditingkat 
provinsi maupun kabupaten yang belum 
memahami peraturanini.  Sosialisasi dan 
edukasi mengenai peraturan tersebut masih 
harus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan 
peraturan ini dapat terselenggara dengan baik. 

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 
SVLK dan PHPL

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 
SVLK dan PHPL adalah:
• Pemerintah, dalam hal ini Kementerian 

Kehutanan yang sekarang menjadi 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan sebagai regulator atau pembuat 
kebijakan.

• Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai 
Lembaga Akreditasi Lembaga Penilai dan 
Verifikasi Independen (LP&VI)

• LP&VI (Lembaga Penilai dan Verifikasi 
Independen), adalah pihak yang melakukan 
penilaian kinerja pengelolaan hutan 
produksi lestari (dilakukan oleh Lembaga 
Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 
– LP PHPL) dan  melakukan verifikasi 
legalitas kayu (dilakukan oleh Lembaga 
Verifikasi Legalitas Kayu - LVLK). Saat ini 
ada sekitar 15 LPPHPL dan 15 LVLK yang 
telah diakreditasi oleh KAN.

• Pemegang izin (hutan dan industri) dan 
Pemegang Hak Pengelolaan sebagai objek 
yang diverifikasi seperti: Pemegang Izin 
IUPHHK-HA, Pemegang Izin IUPHHK-HT, 
Pemegang Izin IUPHHK-HTR, Pemegang 
Izin IUPHHK-RE, Pemegang Izin IUPHHK-
HTR, Pemegang Izin IUPHHK-HKm, 
Pemegang Izin IUPHHK-HD, Pemegang 
Izin IUPHHK-HTHR, TPT, Pemegang IPK, 
Pemegang Izin dari Hutan Hak, Pemegang 
Izin IUIPHHK, Pemegang Izin IUI Lanjutan, 
TDI, Industri rumah tangga/pengrajin, 
Pedagang Ekspor dan Pemegang Hak 
Pengelolaan.
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• Pemantau independen, yang akan memantau 
pelaksanaan P.95 ini. Pemantau independen 
mencakup LSM pemerhati kehutanan 
berbadan hukum Indonesia, masyarakat 
yang tinggal/berada di dalam atau sekitar 
areal pemegang izin atau pemilik hutan hak 
berlokasi/beroperasi, dan warga negara 
Indonesia lainnya yang memiliki kepedulian 
di bidang kehutanan.

Skema VLK dan PK-PHPL adalah skema 
wajib untuk memastikan kepatuhan pemegang 
izin pada peraturan yang berlaku di Indonesia 
di sektor kehutanan dan pengusahaan kayu.  
Dengan mengikuti skema ini, diharapkan jumlah 
kayu yang berasal dari sumber-sumber ilegal 
bisa diminimalkan atau dihilangkan.  Harga kayu 
sendiri tidak bisa dipatok karena tergantung 
pada mekanisme pasar.  Selama ini, harga kayu 
di pasaran terganggu oleh banyaknya pasokan 
kayu-kayu ilegal yang berharga murah.  Dengan 
hilangnya kayu-kayu ilegal dari pasar, maka 
diharapkan harga kayu akan bergerak naik 
terhadap nilai yang semestinya.

Dalam perjanjian kerjasama antara Indonesia 
dan Uni Eropa, produk-produk kayu dari 
Indonesia yang sudah bersertifikat VLK dan PK-
PHPL dan mendapat lisensi ekspor akan diterima 
di pasar Uni Eropa tanpa melalui pengecekan 
macam-macam.  Selain itu, pemerintah Indonesia 
juga tengah mengembangkan upaya-upaya 
mendapatkan rekognisi atau pengakuan dari 
beberapa pasar kayu utama lainnya seperti 
Amerika Serikat dan Jepang dan negara lainnya.

Hingga saat ini, pemerintah memberikan 
dukungan pembiayaan pelaksanaan sertifikasi 
VLK dan PK-PHPL untuk sejumlah pemegang 
izin.  Tetapi, kedepannya pembiayaan 
dibebankan pada pemegang izin.  Pemerintah 
tengah mengembangkan beberapa opsi bagi 
pemegang izin berskala kecil sehingga mereka 
bisa mengikuti SVLK tanpa terbebani biaya yang 
tinggi.

Untuk sertifikat voluntary yang diperoleh 
pemegang izin sebelum diterbitkannya P.38 tetap 
berlaku dan diakui sampai masa berlakunya habis. 
Sementara itu pemegang izin yang mendapatkan 
sertifikat voluntary setelah terbitnya P.38 tetap 
diwajibkan untuk mengikuti skema VLK dan/atau 
PK-PHPL.

Setelah sertifikat SFM/CoC/VLO pemegang 
izin telah habis masa berlakunya, maka 
pemegang izin  wajib mengikuti skema sertifikasi  
VLK atau PK-PHPL.  Sementara itu pilihan untuk 
melanjutkan sertifikat voluntary dibebaskan pada 
masing-masing pemilik izin. 

SVLK juga diberlakukan untuk pasar 
domestik, hal ini sesuai dengan yang dijelaskan 
dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan 

No.38/Menhut-II/2009 bahwa setiap pemegang 
IUIPHHK (Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan) 
dan IUI Lanjutan  wajib mendapatkan Legalitas 
Kayu, baik yang berorientasi ekspor maupun 
dalam negeri.

Cermatan Jaringan Pemantau Independen 
Kehutanan (JPIK) terkait proses implementasi 
SVLK di Indonesia:
1. Data dan Informasi

Data dan informasi sangat krusial dalam 
kegiatan pemantauan. Berdasarkan 
peraturan SVLK pengakuan posisi pemantau 
independen sudah termaktub dalam aturan, 
namun para pemantau masih sulit dalam 
mengakses data dan informasi perusahaan 
yang akan dipantau. Kegiatan pemantauan 
sangat membutuhkan data dan informasi 
perusahaan sebagai informasi awal sebelum 
turun kelapangan, hal ini dilakukan agar 
hasil kegiatan pemantauan yang dilakukan 
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dapat dipertanggungjawabkan dan tidak 
terbantahkan. Jika akses bagi pemantau 
terhadap data dan informasi perusahaan yang 
mengimplementasikan SVLK tetap dipersulit, 
ini dapat mengganggu proses kegiatan 
pemantauan yang dilakukan dan kredibilitas 
implementasi SVLK menjadi diragukan. 
Seharusnya Pemerintah memberikan akses 
atas informasi yang tercantum dalam annex 
IX VPA. Disamping itu, informasi terkait hasil 
verifikasi, lisensi, penyelesaian keluhan terkait 
pelaksanaan SVLK juga harus bisa diakses 
oleh publik.
Pemantau independen harus berupaya sangat 
keras untuk mendapatkan informasi yang 
cukup memadai dan diperlukan dalam proses 
pemantauan sertifikasi PK-PHPL. Upaya 
lebih ini juga tidak serta merta mendapatkan 
dokumen dan informasi yang dibutuhkan.  
Tidak memadainya balasan dari Lembaga 

Sertifikasi atas permintaan tanggapan, tidak 
kompetennya pihak perusahaan yang bisa 
dihubungi, serta minimnya pengetahuan 
pemerintah atas proses sertifikasi ini menjadi 
kendala dalam proses pemantauan.
Terbatasnya pemahaman dan akses informasi 
atas proses sertifikasi tidak hanya dialami 
oleh masyarakat yang tinggal di sekitar 
konsesi perusahaan, namun juga dapat 
ditemui di tingkat dinas dan instansi yang 
terkait dengan sertifikasi ini. Kondisi ini tentu 
tidak bisa dibiarkan terus terjadi karena 
akan berkontribusi negatif terhadap upaya 
perbaikan sistem kehutanan di negeri ini

2. Berdasarkan  peraturan SVLK telah diatur 
secara jelas bagaimana penanganan keluhan 
dari pemantau, namun JPIK masih menemukan 
perbedaan dalam penanganan keluhan dari 
masing-masing LP&VI (Lembaga Penilai & 
Verifikasi Independen seperti:
• Keluhan dari pemantau menjadi bahan 

dalam kegiatan surveillance/penilikan yang 
dilakukan oleh lembaga verifikasi kepada 
unit manajemen

• Keluhan dari pemantau yang dikirim secara 
formal hanya ditanggapi melalui pesan 
singkat (SMS)

• Keluhan dari pemantau yang dikirim secara 
formal hanya ditanggapi melalui telepon

Jika contoh diatas tetap terjadi, hal ini akan 
menunjukan kinerja LP&VI masih sangat jauh 
dari harapan sebagai independen auditor, 
dan akan mempengaruhi kepercayaan publik 
terhadap SVLK.  Selain itu, ketentuan KAN 
terkait mekanisme keluhan atau banding tidak 
bisa diakses oleh Pemantau Independen.  

3. Mekanisme keterlacakan bahan baku
Berdasarkan peraturan SVLK, dalam 
memastikan ketelusuran asal/sumber bahan 
baku untuk kegiatan sertifikasi di tingkat 
Industri Primer dan Industri Lanjutan, dilakukan 
penelusuran bahan baku satu rantai ke 
belakang. Hal ini tidak berlaku terhadap bahan 
baku yang berasal dari sumber bahan baku 
yang telah memiliki sertifikat (S-PHPL, S-LK 
atau sertifikat dibawah sistem voluntari). Dalam 
implementasi ketelusuran asal/sumber bahan 
baku di tingkat Industri Primer dan Industri 
Lanjutan, JPIK menemukan penulusuran 
bahan baku satu rantai ke belakang masih 
dapat dilakukan manipulasi.
Industri menerima kayu dari industri yang 
lain (hanya menggunakan FAKO - Faktur 
Angkutan Kayu Olahan) tanpa dilengkapi 
dengan dokumen asal dari perusahaan yang 
beroperasi ditingkat hutan (dokumen SKSKB 
– Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat), 
kebocoran diterimanya kayu illegal oleh 
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industri yang menerima kayu olahan terakhir 
bisa terjadi. 
Dengan penelusuran bahan baku satu rantai 
kebelakang Industri masih bisa mencampur 
kayu yang tidak jelas asal-usulnya dalam 
rantai suplainya. Hal ini seperti yang terjadi 
dengan kasus PT Rotua milik oknum Polisi di 
Kota Sorong (Aiptu Labora Sitorus) – Papua 
Barat, dimana mereka mengirimkan kayu 
olahan jenis merbau dari Sorong kepada 
perusahaan di Surabaya dengan menggunakan 
dokumen angkut yang dikeluarkan oleh Dinas 
Perdagangan Kota Sorong. Di tingkat lapangan 
PT Rotua, mengambil kayu merbau secara 
ilegal dari hutan. 

4. Keamanan bagi Pemantau
Kegiatan pemantauan independen perlu 
dipastikan juga terkait keamanan bagi 
pemantau, jika terjadi pengungkapan kasus 
terhadap sebuah perusahaan yang melakukan 
aktivitas illegal, ancaman yang dilakukan oleh 
perusahaan kepada teman-teman pemantau 
bisa saja terjadi. JPIK mengalami hal ini dalam 
pengungkapan kasus PT Rotua (milik Labora 
Sitorus) di Sorong – Papua Barat.

5. SVLK diatur dalam Peraturan Presiden bukan 
Peraturan Menteri
Instansi yang berwenang, yang memiliki 
otoritas terhadap penerbitan beberapa 
dokumen yang menjadi prasyarat pemenuhan 
SVLK, merasakan masih asing dan belum 
mengenal bahwasanya SVLK merupakan 
kewajiban (mandatory) bagi IUIPHHK/Industri. 
Situasi ini menyebabkan ketidak-terbukaan 
instansi yang berwenang dalam memberikan 
informasi dan data terkait dengan dokumen 
yang menjadi prasyarat dalam pemenuhan 
SVLK. Hal ini dijumpai pada kantor Pajak, 
Disnakertrans, Disperindag, BLH, kantor 
Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal 
(KP3) maupun Dinas Kehutanan.   
Dalam implementasi SVLK dilapangan, pihak 
perusahaan akan melengkapi kelengkapan 
dokumen melalui lintas kementerian/
departemen, agar SVLK bisa diterima dalam 
lintas kementerian/departemen seharusnya 
yang mendasari SVLK adalah peraturan 
presiden bukan peraturan menteri.

6. Korupsi Kehutanan terkait Proses Memperoleh 
Izin
Terkait perizinan, standar SVLK hanya 
melihat ada/tidak adanya izin, dan tidak 
melihat bagaimana izin tersebut dikeluarkan 
(apakah ada pelanggaran hukum dalam 
proses perizinan). Ini berbahaya karena akan 
memungkinkan perusahaan IUPHHK yang 
bersertifikat SVLK ternyata diketahui proses 

keluar izinnya bermasalah (korupsi/suap, tidak 
memenuhi syarat sesuai prosedur). Seperti 
contoh untuk kasus yang terjadi di Riau, 
Informasi dari KPK, 14 perusahaan HTI terlibat 
dalam proses  korupsi dalam mendapatkan 
izinnya, dimana kasus ini melibatkan Gubernur 
Provinsi Riau. Hasil identifikasi JPIK, dari 
14 perusahaan yang terlibat kasus korupsi: 
3 perusahaan telah mendapatkan S-PHPL 
dan 8 perusahaan telah mendapatkan S-LK. 
Demikian juga untuk standar izin, tanpa melihat 
bagaiman prosedur perizinan perusahaan yang 
akan clearing, izin IPK bisa dikeluarkan pada 
lokasi perkebunan yang tidak punya AMDAL. 
JPIK meminta untuk memasukan prosedur 
keluarnya izin pemanenan/penebangan kayu 
sebagai indikator yang harus diperiksa dalam 
VLK.

7. Sistem komunikasi yang terbangun antara para 
pihak yang terlibat dalam proses SVLK masih 
sangat terbatas, hal ini menyebabkan sulitnya 
berkordinasi dengan para pihak terutama 
pihak Pemantau Independen (PI) yang selalu 
dianggap sebagai pihak di luar sistem.

8. Penerimaan dan rekognisi atas pemantau dan 
kegiatan pemantauan. Hingga  tahun ke-5 
pelaksanaan SVLK, masih ditemui hambatan 
penerimaan atas Pemantau Independen. 
Meminta surat tugas, surat pengakuan dari 
Kemenhut, dan urusan terkait administrasi 
masih dialami Pemantau Independen pada 
kegiatan pemantauan baru-baru ini.

9. Pemahaman dan semangat yang tidak sama 
yang diusung oleh Lembaga Sertifikasi, KAN, 
Pemantau Independen, Unit Manajemen, dan 
Pemerintah  membuat penerapan SVLK hanya 
sebatas formalitas. Pemantau Independen 
yang banyak memberikan masukan, kritik dan 
temuan dianggap sebagai kelompok yang 
mengancam keberhasilan implementasi SVLK 
sehingga keterlibatan PI dalam implementasi 
SVLK tidak lebih hanya sebagai formalitas 
terhadap pemenuhan aspek partisipatif.

10. SVLK belum mampu menyentuh pada 
persoalan-persoalan pelanggaran terhadap 
fungsi kawasan, tata batas dan tata ruang.  
Selain itu, SVLK belum mampu menyentuh 
persoalan konflik. Efektivitas penyelesaian 
konflik antara pihak unit manajemen dengan 
masyarakat seharusnya menjadi pertimbangan 
LP&VI dalam mengeluarkan sertifikat, sebagai 
contoh jika ada unit manajemen yang masih 
memiliki konflik dengan masyarakat, LP&VI 
menunda dikeluarkannya sertifikat terhadap 
unit manajemen tersebut hingga terdapat 
kesepakatan penyelesaian konflik dari 
keduabelah pihak.
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PERGULATAN TENURIAL DI INDONESIA 
SEJAK REFORMASI 

Konflik dan Sengketa
Konflik pertanahan yang meningkat 

menyebabkan Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) memberikan kerangka terhadap konflik 
dalam lingkup portofolionya. BPN mendefinisikan, 
sengketa Pertanahan adalah perselisihan 
pertanahan antara orang perseorangan, badan 
hukum, atau lembaga yang tidak berdampak 
luas secara sosio-politis. Sementara itu Konflik 
Pertanahan adalah perselisihan pertanahan 
antara orang perseorangan, kelompok, golongan, 
organisasi, badan hukum, atau lembaga yang 
mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak 
luas secara sosio-politis. Selanjutnya Perkara 
Pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang 
penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga 
peradilan atau putusan lembaga peradilan yang 
masih dimintakan penanganan perselisihannya di 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.2  
Namun demikian, pemerintah lebih memberikan 
prioritas pada konflik-konflik yang memiliki tambak 
langsung kepada stabilitas keamanan. Karena itu 
lahirlah istilah Konflik Sosial, yang artinya, adalah 
perseteruan dan/atau benturan fisik dengan 
kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau 
lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu 
dan berdampak luas yang mengakibatkan 
ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga 

mengganggu stabilitas nasional dan menghambat 
pembangunan nasional.3

Namun ada satu definisi yang mengkaitkan 
dengan penyebab lahirnya konflik yaitu konflik ter-
jadi sebagai akibat keberadaan sumber daya alam 
semakin langka sementara yang berkepentingan 
sama (one social-interest field) banyak, persoalan-
persoalan pola perilaku atau interaksi destruktif (de-
structive patterns of behavior or interaction), dan 
ketidakseimbangan dalam mengontrol sumber daya 
alam dimaksud (unequal control of resources).4 

Tenure dan Hak Tenure
Kata tenure berasal dari kata Tenere yang sering 

diterjemahkan sebagai penguasaan, Sementara 
itu hak tenurial adalah berbagai hak yang tumbuh 
dalam sebuah sistem tenure. Hak tenurial terhadap 
sumber daya alam merujuk pada hubungan sosial 
dan lembaga yang mengatur akses dan tata guna 
lahan dan sumber daya (von Benda Beckman dkk. 
2006). Oleh karena itu, tenurial lahan hutan berke-
naan dengan siapa yang memiliki lahan hutan, 
dan siapa yang memanfaatkan, mengelola, dan 
memutuskan perihal sumber daya hutan. Tenurial 
lahan hutan menentukan siapa yang diizinkan un-
tuk menggunakan sumber daya apa, dengan cara 
bagaimana, selama berapa lama, dan dengan 
syarat apa, serta siapa yang berhak mengalihkan 

Oleh : Andiko Sutan Mancayo, SH, MH1 
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hak kepada pihak lain dan bagaimana caranya. 
Hak-hak yang berbeda dapat saja dimiliki bersama 
atau dibagi berdasarkan beberapa cara dan di anta-
ra para pemangku kepentingan, sebagai kewajiban 
dan tanggung jawab yang terkait dengan hak.5 

Terkait dengan itu, konflik-konflik dengan objek 
agraria dan sumberdaya alam yang terkait dalam 
berangkat dari benturan antara dua asal klaim yang 
berbeda yang saling bertumpang tindih di sebuah 
objek yang sama, baik itu terkait dengan pengua-
saan ataupun terkait dengan pemanfaatan. Di satu 
sisi, pemerintah memegang hak dan kontrol yang 
sangat kuat atas sebagian besar sumber daya hu-
tan berdasarkan hukum yang berlaku. Namun di 
sisi lain, masyarakat juga menuntut hak adat mer-
eka. Ketika pemerintah, berdasarkan klaim hukum 
positif, memberikan izin konsesi bagi perusahaan 
penebangan hutan misalnya, mereka seringkali 
merubah, atau bahkan mengganggu akses vital 
masyarakat lokal terhadap sumber daya hutan yang 
sudah mereka diami dan manfaatkan selama ratu-
san tahun, sehingga mengakibatkan konflik.6 

Pergulatan Tenure di Indonesia
Salah satu capaian penting dalam pergulatan 

advokasi konflik tenurial terkait dengan agraria dan 
sumberdaya alam adalah lahirnya TAP No. IX Tahun 
2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumberdaya 
Alam. Ketetapan ini membawa angin segar  dan ha-
rapan bagi penyelesaian ketimpangan agraria dan 
berbagai kesalahan dalam pengelolaan sumberda-
ya alam. Terdapat tiga hal pokok yang dimandatkan 
dalam ketetapan ini yakni review berbagai kebijakan 
dan peraturan terkait, resolusi konflik dan pembaru-
an kebijakan serta hukum.

Namun demikian, TAP No. IX Tahun 2001 ini ti-
dak efektif berlaku karena 1) pemerintah menafsir-
kan review sebagai landasan pembaruan berbagai 
kebijakan sebagai tindakan review sektoral, bukan 
komprehensif. Hasil review sektoral ini kemudian 
menjadi landasan bagi perubahan peraturan-per-
aturan strategis yang justru hasilnya jauh dari se-
mangat TAP IX Tahun 2001 itu sendiri dan 2) Pe-
rubahan konstitusi Indonesia menyebabkan MPR 
kehilangan kewenangannya yang kemudian ber-
dampak kepada kekuatan berlaku ketetapan yang 
pernah dibuatnya termasuk didalamnya keraguan 
atas TAP IX Tahun 2001.7 

Seiring dengan itu, kelompok masyarakat sipil 
(CSO) mencoba mendorong lahirnya Rancangan 
Undang-Undang Pengelolaan Sumberdaya Alam 
(RUU PSDA) yang mencoba untuk memberikan 
tawaran model baru PSDA di Indonesia. Disisi lain 
juga disiapkan usulan untuk adanya Keputusan 
Presiden Tentang Komisi Nasional Penyelesaian 

Di penghujung tahun 2011, masyarakat Pu-
lau Padang, sebuah pulau kecil yang ditimpa 
izin kehutanan melakukan protes keras. Ke-
mentrian Kehutanan kemudian merespons 
konflik tersebut dengan menerbitkan SK No 
: SK.736/Menhut-II/2011 Tentang Pemben-
tukan Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan 
Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan 
Tanaman (IUPHHK-HT) Di Pulau Padang 
Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. 
SK ini membawa sebuah peristiwa penting 
dimana sebuah tim yang dipimpin oleh CSO 
mencoba melakukan pendekatan mediasi 
dalam penanganan konflik kehutanan yang 
dengan skala luas dan dalam rangka peny-
elesaian tersebut, perusahaan menghentikan 
operasinya kurang lebih 2 tahun. 
Berdasarkan SK tersebut, Tim Mediasi ini 
bertugas untuk Tim Mediasi bertugas :

1. Melakukan desk analisys atas 
data dan informasi perijinan hutan 
tanaman dan tuntutan masyarakat 
setempat;

2. Mengumpulkan dan menelaah fakta, 
data dan informasi di lapangan;

3. Mengumpulkan masukan dari 
para pakar berbagai bidang terkait 
tuntutan masyarakat setempat;

4. Melakukan pertemuan dengan 
berbagai stakeholder terkait dengan 
tuntutan masyarakat;

5. Melaksanakan mediasi terhadap 
masyarakat setempat;

6. Melaporkan hasil kerja Tim kepada 
Menteri Kehutanan paling lambat 
pada minggu IV bulan Januari 2012.

Kasus Pulau Padang



I N T I P  H U TA N  -  F O R E S T  W AT C H  I N D O N E S I A  |  M A R E T  2 0 1 5 21

Konflik Agraria (Knupka). Namun demikian, per-
jalanan RUU PSDA terhenti pada tingkat diskusi 
antar departemen terkait dan tak mendapatkan 
ruang politik yang cukup kuat di parlemen. Sedan-
gkan Knupka tidak berhasil mendapatkan persetu-
juan dari Presiden dan Presiden justru membentuk 
Deputi V Bidang Pengkajian dan Penanganan Sen-
gketa dan Konflik Pertanahan. Namun demikian, 
pembentukan deputi V dalam BPN ini tidak dapat 
menjangkau sengketa-sengketa tenurial yang ada 
dalam kawasan yang diklaim sebagai Kawasan Hu-
tan Negara. 

Di sektor kehutanan, berangkat dari keprihatinan 
berbagai pihak atas konflik pertanahan di kawasan 
hutan yang berdampak terhadap kerusakan 
hutan, lingkungan, kemiskinan, pemiskinan dan 
ketidakpastian dalam pengelolaan sumberdaya 
hutan, Pemerintah Indonesia berkomitment 
kepada CGI (Consulatatif Group for Indonesia) – 
Komitmen nomor 11, tanggal 1 Februari 2000, untuk 
menyelesaikan masalah penguasaan tanah di 
kawasan hutan, salah satunya melalui pembentukan 
Working Group on Forest-Land Tenure (WGT).8  
Pembentukan WGT adalah satu tonggak penting 
mulai dibicarakannya masalah tenurial di internal 
kehutanan. 9

Publikasi HuMa, Forest Watch Indonesia dan 
Jaringan Kerja Pemetaan (2005) membuat rujukan 
mengenai tumpang tindih klaim tenurial salah satu-
nya adalah mengenai situasi lapangan yang dialami 
oleh masyarakat dan sebuah penelitian penting 
yang dilakukan oleh ICRAF (Chip Fay dan Martua 
Sirait) yang menyatakan sangat rendahnya tingkat 
legitimasi dan yang berdampak kepada legalitas ka-
wasan hutan.

Pada tahun 2007 dan 2009, Kementrian Ke-
hutanan memberikan respons terhadap diskursus 
tumpang tindih klaim yang berangkat dari lemahnya 
legitimasi dan belum tuntasnya keseluruhan proses 
pemantapan kawasan hutan tersebut. Kementrian 
Kehutanan kemudian mengeluarkan  laporan den-
gan tema Identifikasi Desa dalam Kawasan Hutan 
yang merupakan hasil kerjasama antara Pusat Ren-
cana dan Statistik Kehutanan, Departemen Kehu-
tanan dengan Direktorat Statistik Pertanian, Badan 
Pusat Statistik.

Ditengah inisiatif tersebut, konflik tenure hutan 
masih terus berlangsung. Kementrian Kehutanan 
kemudian merespons hal ini dengan menerbitkan 
SK Menhut No.254/Menhut-II/2008, tertanggal 9 
Juli 2008 tentang pembentukan tim mediasi peny-
elesaian konflik kehutanan. Ada tiga hal penting 
yang dibawa oleh SK ini yaitu 1) secara legal, untuk 
pertama kalinya seorang Menteri Kehutanan men-
gakui bahwa ada konflik di dalam kawasan hutan, 

dimana sebelumnya hamper semua masalah yang 
timbul didefinisikan dalam pendekatan pelanggaran 
hokum, 2) Untuk pertama kalinya Kementrian Kehu-
tanan meminta diterapkannya Mediasi sebagai me-
dia penyelesaian konflik dan 3) Untuk pertama kali 
sejak Revormasi, Kementrian Kehutanan meminta 
pihak eksternal untuk terlibat dalam menguji coba 
mediasi konflik kehutanan ini.

Pada tahun-tahun selanjutnya, diskursus penan-
ganan konflik kehutanan terus bergulir. Dewan Ke-
hutanan Nasional (DKN) kemudian menjadi simpul 
penting yang mengkonsolidasikan inisiatif-inisiatif 
terkait pengembangan kebijakan dan metodologi 
penganan konflik tenurial ini. Sementara itu di inter-
nal Kementrian Kehutanan kemudian dikembang-
kan Task Force penanganan konflik kehutanan yang 
dipimpin oleh eselon I (SK Menhut No 90 tahun 2011 
mengenai Task Force Penyelesaian Konflik Hutan).

Pertengahan tahun 2011, Indonesia menjadi 
tuan rumah Konferensi Internasional tentang Tenur-
ial Hutan, Tata Pemerintahan dan Tata Wirausaha 
Kehutanan, konferensi ini seperti membuka diskur-
sus yang lebih besar tentang pentingnya isu tenure 
dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Konferensi 
ini kemudian menjadi tonggak dimulainya pem-
bahasan reformasi tenurial hutan, dimana CSO 
kemudian mengusulkan dokumen penting peta 
jalan reformasi tenurial yang berdiri di empat pilar 
utama yaitu 1.) Resolusi Konflik Hutan, 2)Perlua-
san Wilayah Kelola Rakyat, 3) Review Kebijakan 
dan 4) Pembaruan kebijakan. Naskah ini kemudian 
menjadi bahan pembahasan dalam kelompok kerja 
reformasi tenurial hutan yang melibatkan CSO dan 
Kementrian Kehutanan.

Tim ini menemukan tiga isu penting yaitu isu 
hukum, isu lingkungan dan isu tenurial, dimana tim 
memfokuskan diri pada isu tenurial. Tim ini memberi-
kan rekomendasi pilihan-pilihan solusi dengan se-
jumlah langkah penting yang harus diputuskan oleh 
Menteri Kehutanan. Menteri Kehutanan memer-
intahkank untuk melakukan pemetaan partisipatif 
sebagai permulaan dalam penyelesaian konflik te-
nurial di pulau tersebut.  Model yang dikembang-
kan ini kemudian mendorong lahirnya Surat Edaran 
Menhut Nomor SE.1/Menhut-II/2012 tertanggal 21 
Februari 2012 Tentang Pelaksanaan Tata Batas Ar-
eal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang memerin-
tahkan pemegang izin menyelesaikan hak-hak ma-
salah masyarakat yang ada dalam areanya.

Pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerbitkan keputusan MK No. 45 Tahun 2011 
yang merupakan gugatan dari beberapa kepala 
daerah dan pengusaha dari Kalimantan Tengah ter-
kait keabsahan penunjukan kawasan hutan yang 
ada dalam UU Kehutanan. Gugatan ini kemudian 
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di intervensi oleh Huma untuk memastikan hak ma-
syarakat menjadi bagian penting dari hal yang ha-
rus diputuskan oleh MK. Hasil gugatan ini membuka 
kotak Pandora tentang status legal dari kawasan 
yang sudah ditunjuk. Namun demikian, kementrian 
Kehutanan hanya menanggapi dengan Surat Eda-
ran Menteri kehutanan No. 1 Tahun SE.1/Menhut-
II/2013, yang bersikukuh bahwa semua kawasan 
hutan yang telah ditunjuk adalah syah secara hu-
kum, sementara itu apa yang diperintahkan oleh 
MK adalah untuk perubahan proses penunjukan ka-
wasan hutan kedepan.

Pada tahun 2013, isu legalitas kawasan hutan 
menjadi isu penting yang juga melibatkan kemen-
trian dan lembaga Negara lainnya. Hal ini kemudian 
berbuah sebuah Nota Kesepahaman Bersama 12 
Kementrian dan Lembaga Negara untuk melaku-
kan percepatan pengukuhan kawasan hutan (NKB). 
NKB ini kemudian mendapat porsirespons  yang 
yang lebih baik dari Kementrian Kehutanan karena 
ini terkait erat dengan upaya pemberantasan ko-
rupsi yang digawangi oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK). NKB ini mengandung tiga hal pent-
ing yaitu 1) Harmonisasi kebijakan dan peraturan 
perundang-undangan, 2) Penyelarasan teknis dan 
prosedur, 3) Resolusi Konflik.

Pada tahun yang sama, MK kemudian kembali 
menerbitkan sebuah Putusan yang secara signifi-
kan akan mengubah peta diskursus tenurial hutan 
di Indonesia. Putusan itu adalah Putusan MK No. 
35 Tahun 2012 yang kemudian memisahkan Hutan 
Adat dari Hutan Negara. Kasus ini diajukan oleh 
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kes-
atuan Masyarakat Hukum Adat Cisitu dan Kesatuan 
Masyarakat Hukum Adat Kuntu. Kemudian Kemen-
trian Kehutanan merespon putusan ini dengan  Su-

rat Edaran Menteri Kehutanan No SE 1/Menhut-
II/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No 
35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa Kemen-
trian Kehutanan akan melepaskan hutan adat dari 
kawasan hutan Negara untuk masyarakat hukum 
adat yang telah diakui melalui peraturan daerah. 
Sebagai tindak lanjut dari surat edaran tersebut, 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut-
II/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.44/MENHUT-II/2012 Tentang 
Pengukuhan Kawasan Hutan yang mencantumkan 
pelepasan hutan adat dari hutan Negara. Permen-
hut ini mendapatkan protes keras dari AMAN karena 
mengabaikan Putusan MK 35 Tahun 2012.

Kementrian Kehutanan juga menerbitkan Per-
aturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-
II/2013 Tanggal 16 Juli 2013 Tentang Pember-
dayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan 
Kehutanan. Permenhut ini digunakan sebagai satu 
pendekatan dalam penanganan resolusi konflik ten-
ure kehutanan.

Huma (2013) mencatat 300-an konflik yang 
sebagian besar berasal dari konflik tenurial, baik 
di sektor kehutanan maupun di sektor lainnya. Hal 
ini menunjukkan bahwa belum ada upaya peny-
elesaian konflik tenurial yang komprehensif yang 
berangkat dari akar masalah yang sesungguhnya. 
Respons-respons yang diberikan pemerintah masih 
merupakan respons yang bersifat adhoc, terutama 
pada kasus-kasus dan situasi yang hangat diperbin-
cangkan dimedia cetak ataupun elektronik. Belum 
ada keyakinan mendasar yang menjadi fondasi bagi 
kebijakan yang kuat dan komprehensif untuk peny-
elesaian konflik tenurial. Pendekatan berbasiskan 
hak dan kedaulatan rakyat, perlu diarus utamakan 
dalam penanganan konflik tenurial ini.
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KONDISI TUTUPAN HUTAN ADAT.
Hutan sebagai bagian hidup dari masyarakat adat, 

pengelolaannya tidak akan terlepas dari budaya dan 
kearifan lokal yang ada pada masing-masing ma-
syarakat adat tersebut. Secara hukum positif praktek-
praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat adat tidak 
pernah diatur oleh negara karena sampai dengan saat 
ini pengakuan keberadaan masyarakat masih tidak 
diikuti dengan pemenuhan hak-hak mereka terhadap 
sumberdaya hutan. Wilayah kelola hutan oleh ma-
syarakat adat melalui hutan adat, sepanjang sejarah 
pengelolaan hutan adat, baru ada satu buah wilayah 
hutan adat yang mendapat pengakuan yaitu Kampung 
Sui Utik di Kalimantan Barat. 

Kedudukan Masyarakat Adat dan Hutan Adat 
dalam bingkai Negara

Selama ini negara mengakui keberadaan masyara-
kat adat dan hutan adat, namun tidak pernah mencoba 
untuk memperjelas bagaimana hak dan kewajiban 
masyarakat adat dalam kaitanya dengan pengelolaan 
hutan. Sampai dengan putusan Mahkamah Konsti-
tusi 35 tahun 2012, masih terlihat bahwa pemerintah 
lamban dalam urusan teknis implementasinya bahkan 
Kementrian Kehutanan yang saat ini berubah menjadi 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cend-
erung melakukan manuver-manuver kebijakan dengan 
menerbitkan beberapa peraturan yang isinya tidak se-
jalan dengan putusan mahkamah konstitusi tersebut.

Sebuah studi tentang rencana tataruang di provinsi 
kalimantan barat menunjukan bahwa sudah terjadi 
ketimpangan dan ketidak adilan yang sudah berjalan 
secara sistematis dimana proporsi hak kelola oleh 
masyarakat secara langsung adalah sangat kecil bila 
dibandingkan dengan hak kelola yang diberikan ke-
pada korporasi besar. 

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, 
Pasal 63 Ayat (1) butir (t) disebutkan bahwa tugas dan 
wewenang pemerintah adalah menetapkan kebijakan 
mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyara-
kat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hu-
kum adat yang terkait dengan perlindungan dan pen-
gelolaan lingkungan hidup. Tugas pemerintah propinsi 
berdasarkan Pasal 63 Ayat (2) butir (n) adalah mene-
tapkan kebijakan mengenai tata-cara pengakuan ke-
beradaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan 
hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan per-

Kondisi Tutupan Hutan Adat
Oleh : Farid Wadji
(Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)

lindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat 
provinsi. Sedangkan tugas dari Pemerintah Provinsi 
berdasarkan pasal 63 Ayat (3) butir (k) adalah melak-
sanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan 
keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, 
dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada 
tingkat provinsi 1. Namun praktek-praktek pembuatan 
rencana tata ruang tidak pernah mengakomodir den-
gan jelas bagaimana proses perlindungan terhadap 
masyarakat adat, hal ini di jabarkan dalam penataan 
ruang. 

Pemerintah setengah hati mengakui keberadaan 
masyarakat adat dengan tidak memberikan ruang 
yang semestinya dalam proses penataan ruang. Keti-
dak seriusan  pemerintah baik di pusat maupun di 
daerah dapat dilihat dari tidak adanya proses-proses 
rekognisi wilayah adat dari peta rencana tataruang, 
meskipun pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007 
disebutkan bahwa ada ruang partisipasi masyarakat di-
dalamnya. Dari studi tersebut juga menunjukan terjadi 
ketimpangan dalam alokasi pemanfaatan ruang dima-
na ada sekitar 240.174,20 hektare wilayah budidaya 
masyarakat yang berada di wilayah lindung dalam ara-
han pola ruang, namun ada sekitar 167.880,28 hektare 
daerah lindung menurut masyarakat ternyata masuk 
dalam wilayah budidaya dalam arahan pola ruang.2

Masyarakat adat sebagai pengelola hutan adat, 
sering dikambing hitamkan sebagai perambah dan 
peladang berpindah  yang menyebabkan kebakaran 
hutan. Stigma ini biasa digunakan oleh Kementerian 
Kehutanan atau Pemerintah untuk mendiskreditkan 
masyarakat adat sebagai pelaku pembakaran hutan, 
meskipun sebenarnya kejadian kebakaran hutan dan 
lahan meningkat seiring dengan alih fungsi kawasan 
hutan menjadi perkebunan dan pertanian skala besar.  
Masyarakat adat termasuk pihak yang paling dirugikan 
ketika bencana asap mengepung wilayah mereka, 
dengan keterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga 
kesehatan, kebakaran hutan dapat berakibat sangat 
fatal pada suatu komunitas dan hilangnya sumber 
-sumber penghidupan mereka seperti hewan buruan, 
madu, dan tanaman obat-obatan. Sehingga tidaklah 
mungkin kemudian masyarakat adat membahayakan 
dirinya sendiri dengan membakar hutan dan lahan 
disekitarnya tanpa didasari perhitungan-perhitungan 
berdasarkan ilmu pengetahuan berbasiskan kearifan 
1. Buku Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
2. Publik Review RTRWP Kalimantan Barat
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tradisional dan aturan adat yang 
mereka miliki. 

Aliansi Masyarakat Adat Nusan-
tara (AMAN) mengklaim bahwa 40 
juta hektare kawasan hutan Indo-
nesia berada dalam wilayah adat, 
sehingga adanya izin-izin yang 
diberikan oleh pemerintah kepada 
perusahaan berbasis sumberdaya 
hutan dan lahan secara otomatis 
akan mengancam keberadaan ma-
syarakat adat. Selain mengancam 
keberadaan masyarakat adat, pem-
berian izin-izin sepihak oleh pemer-
intah tersebut menimbulkan konflik-
konflik yang berkepanjangan antara 
masyarakat adat dengan peru-
sahaan sebagai pemegang izin. 
AMAN mencatat, pada tahun 2013 
terdapat 134 kasus konflik antara 
masyarakat adat dengan peme-
gang konsesi perkebunan, pertam-
bangan, dan kehutanan. Perhim-
punan Pembela Masyarakat Adat 
Nusantara (PPMAN) menjelaskan, 
selama tahun 2013 tercatat lebih 
kurang 203 masyarakat adat di-
tangkap dan ditahan kepolisian 
dengan tuduhan merambah atau 
merusak hutan negara.

Kearifan lokal masyarakat 
adat dalam mengelola hutan 
dapat terlihat dari beberapa con-
toh  bagaimana pengaturan ruang 
yang dilakukan, meskipun masing-
masing komunitas memiliki pen-
gaturan yang bervariasi, secara 
garis besar mereka membagi hutan 
menjadi hutan yang dapat dikelola 
dan hutan yang dilindungi.  Hutan 
yang dapat dikelola oleh masyara-
kat adat biasanya digunakan untuk 
mendapatkan sumberdaya hutan 
baik berupa kayu maupun non 
kayu, sedangkan hutan yang dilind-
ungi biasaya berasosiasi dengan 
budaya, ritual adat, dan fungsi per-
lindungan seperti makam keramat, 
sumber air dan lain sebagainya. Ke-
bijakan ekstraksi kayu dan sistem 
silvikultur intensif yang selama ini 
mengadopsi dari ilmu kehutanan 
dari negara asing, ternyata tidak 
mampu meredam laju deforestasi 
hutan. Hal ini salah satunya dise-
babkan oleh pola pikir bahwa ka-
wasan hutan dan keanekaragaman 
hayati yang ada diatasnya dipisah-
kan dari manusia yang berinteraksi 
langsung didalamnya dalam hal ini 

masyarakat adat. Menafikan ke-
beradaan masyarakat adat sekitar 
hutan dalam pengelolaan sumber-
daya hutan adalah sebuah kes-
alahan yang dilakukan oleh rejim 
pengelolaan sumberdaya hutan 
dimasa lalu. 

Pemberdayaan masyarakat 
sekitar hutan melaui skema CSR 
dan pemberdayaan yang tidak 
menyentuh akar masalah dan ke-
butuhan mendasar ternyata bukan-
lah solusi untuk semua masalah 
pengelolaan hutan yang kompleks 
di Indonesia, dimana terdapat ri-
buan komunitas adat dan ratusan 
ribu sumberdaya genetis. Angka 
deforestasi yang tinggi dan krimi-
nalisasi masyarakat adat didalam 
kawasan hutan menunjukan bahwa 
kegagalan sistem pengelolaan hu-
tan di indonesia. 

Sesuai dengan amanat UUD 
45 pasal 33 ayat 3 bahwa bumi 
dan kekayaan alam lainnya dikua-
sai oleh negara dan digunakan 
untuk kemakmuran rakyatnya teru-
tama untuk sumberdaya hutan tidak 
dapat dicapai oleh negara, bahkan 
semakin memiskinkan masyarakat 
adat yang selama ini bergantung 
mata pencahariannya dari sumber-
daya hutan. Oleh karena itu sudah 
seharusnya negara kemudian be-
lajar dari rakyatnya terutama ma-
syarakat adat untuk bagaimana 
mengelola hutan dengan bijaksana, 
karena hutan tidak semata-mata 
kayu, dan hutan adalah titipan gen-
erasi yang akan datang.

Analisis Kondisi Tutupan Hutan 
diwilayah Adat Anggota AMAN

Selama berabad-abad ma-
syarakat adat telah menjaga 
wilayah hutan mereka, Sebelum 
indonesia merdeka, tutupan hutan 
di nusantara ini masih baik adanya, 
namun seiring dengan proses pem-
bangunan yang tidak berwawasan 
lingkungan, ekstraksi kayu yang 
tidak memperhatikan daya dukung 
sumberdaya hutan, dan konversi 
hutan menjadi perkebunan men-
gakibatkan tutupan hutan indonesia 
menyusut dengan dramatis sebe-

Gambar 1. Peta Wilayah Adat Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten

Kutai Barat - Kalimantan Timur. Wilayah adat ini dikepung oleh izin pertambangan

dan perkebunan
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sar 40% dari total tutupan hutan yang ada.  
Hasil dari beberapa studi ilmiah menunjukan bah-

wa banyak hutan yang dikelola masyarakat adat rela-
tif lebih terjaga kelestariannya daripada hutan yang 
diserahkan pengelolaanya kepada pengusaha ke-
hutanan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sumbangan 
deforestasi di Indonesia terbesar dikontribusikan oleh 
perusahaan perkebunan sawit, pertambangan batuba-
ra, hutan tanaman industri (HTI), hak pengusahaan hu-
tan (HPH). Kelestarian hutan diwilayah adat tidak akan 
terlepas dari banyak faktor eksternal yang mengan-
camnya, pemberian izin-izin ekstraksi kayu (IUPHHK-
HA dan IPK) pinjam pakai kawasan hutan, pelepasan 
kawasan hutan, dan izin-izin perkebunan merupakan 
faktor-faktor eksternal dominan yang mempengaruhi 
hilangnya tutupan hutan di wilayah adat. Meskipun ma-
syarakat adat memiliki kearifan tradisional untuk men-
gelola hutan mereka namun pemberian izin konsesi 
didalam kawasan hutan yang berada di dalam wilayah 
adat kemudian menjadi ancaman yang nyata terhadap 
keberadaan masyarakat adat dan budaya leluhur yang 
melekat pada mereka.

Kasus Muara Tae menunjukan bagaimana ka-
wasan hutan adat terus dipertahankan keberadaannya 
disaat serbuan konsesi perkebunan dan pertamban-
gan mengepung komunitas tersebut. Wilayah Muara 
Tae dilihat dari peta kawasan hutan memang tidak 
berada dalam kawasan hutan, Namun yang perlu di-
ingat disini adalah bahwa tidak semua kawasan diluar 
kawasan hutan tidak berhutan. Ancaman deforestasi di 
Muara Tae sangat besar dilakukan oleh pihak ketiga 
yang mendapatkan izin secara sepihak oleh pemerin-
tah untuk membuka perkebunan sawit di aeral yang 
notabene sebenarnya dimiliki oleh komunitas adat. 
Saat ini Muara Tae juga sedang melakukan rehabilitasi 
hutan adat mereka yang sebagian sudah dirusak oleh 
perusahaan sawit dengan dicanangkannya program 
rehabilitasi hutan adat mereka sebagai salah satu ger-
akan rehabilitasi wilayah adat yang dicanangkan oleh  
AMAN. 

Masyarakat adat sebagai pengelola hutan cend-
erung memanfaatkan sumberdaya hutan bukan kayu 
seperti madu, rotan, dan obat-obatan, untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari mereka, sementara itu kelestar-
ian produk hasil hutan non kayu tersebut sangat ter-
gantung oleh kelestarian hutan sebagai kesatuan bios-
fer, sehingga terjadi hubungan saling menguntungkan 
antara hutan dengan masyarakat adat. Melihat hal 
tersebut sangat tidak mungkin memisahkan kehidupan 
masyarakat adat dari hutan mereka, atau menganggap 
bahwa hutan hanya sebatas asosiasi fisik antara bio-

difersitas didalamnya, seperti paradigma pengelolaan 
hutan alam yang terjadi selama ini. Hutan adalah ba-
gian budaya dari masyarakat adat, sehingga jika hutan 
hilang, tidak hanya mata pencarian masyarakat adat 
yang akan hilang, namun juga keragaman budaya 
yang sudah diwariskan turun temurun oleh para leluhur 
mereka juga akan hilang.

Sekretaris Jendral AMAN Abdon Nababan me-
nyatakan dalam salah satu diskusi di CIFOR terkait 
bagaimana keberadaan masyarakat adat seharusnya 
dilindungi dan dipenuhi hak-haknya karena selama ini 
sudah terbukti bahwa masyarakat adat adalah penjaga 
hutan, sehingga  model pengelolaan hutan dimasa 
yang akan datang tidak akan terlepas dari ketahanan 
masyarakat adat itu sendiri. Selain hal tersebut terkait 
FPIC, Abdon Nababan juga menyatakan bahwa FPIC 
itu sebenarnya sudah ada dan melekat  dengan adat-
istiadat masing-masing komunitas, Seperti sebuah 
pepatah “Dimana Langit Di Junjung disitu Bumi di Pi-
jak”

Meskipun tidak semua wilayah adat berada dalam 
kawasan hutan, namun komitmen masyarakat adat 
dalam menjaga hutan sebagai salah satu bagian dari 
budaya mereka tidak perlu disangsikan lagi. Norma 
atau aturan adat yang memastikan bahwa hutan kera-
mat harus dijaga kelestariannya selalu dijunjung tinggi 
oleh komunitas yang bertanggungjawab menjaga 
kondisi hutan tersebut. Contoh kasus di Sungai Utik, 
bahkan kemudian batas hutan keramat mereka sama 
dengan batas kawasan hutan lindung  yang ditetap-
kan oleh pemerintah ketika dipetakan dengan proses 
pemetaan partisipatif. Hal ini menunjukan bahwa se-
belum adanya peta TGHK, masyarakat adat sudah 
memahami bahwa satu kawasan hutan layak untuk 
dilindungi dan dipertahankan kondisi tutupanya. 

Hasil analisis kondisi tutupan hutan di wilayah adat 
dari tahun 2000-2009 berdasarkan intepretasi citra 
satelit landsat yang dioverlay dengan sebagian kecil 
wilayah adat anggota AMAN  yang sudah dipetakan, 
menunjukan bahwa sudah terjadi proses deforestasi 
hutan seluas 31.668.4 hektare didalam wilayah adat, 
sementara hutan yang masih tetap terjaga dalam 
wilayah adat tersebut adalah sebesar 634.860.2 hek-
tare. Dari angka 31.668.4 hektare deforestasi tersebut 
didalamnya terdapat konsesi perkebunan, konsesi 
tambang dan konsesi IUPHHK. Angka kondisi tutupan 
hutan dalam wilayah adat tersebut menunjukan bahwa 
masyarakat adat mampu mengelola hutan-hutan yang 
berada didalam wilayah adatnya selama penyebab 
deforestasi dari izin-izin konsesi yang diberikan tidak 
berada dalam wilayah adat mereka. (*) 
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PASANG SURUT KEBIJAKAN ANGGARAN 
KEHUTANAN DI INDONESIA

Kebijakan kehutanan tidak bisa diepaskan 
dari isu besar perubahan iklim. Berdasarkan data 
yang dirilis oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim 
(DNPI) menunjukkan bahwa hutan, lahan dan gam-
but sebagai penyumbang hampir 80 persen emisi 
di Indonesia menuntut lahirnya skenario kebijakan 
pemerintah melalui Kementerian Kehutanan yang 
mencerminkan adanya desain mitigasi terhadap pe-
rubahan iklim secara komprehensif. 

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 ten-
tang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas 
Rumah Kaca (RAN GRK) telah diturunkan menjadi 
10 program prioritas bidang kehutanan yaitu meli-
puti: (i) Percepatan pengukuhan kawasan, (ii) Pem-
bentukan dan penguatan KPH, (iii) Pengelolaan 
lahan gambut untuk pertanian berkelanjutan, (iv) 
Rehabilitasi, reklamasi dan revitalisasi lahan gam-
but terlantar dan terdegradasi, (v) Penetapan areal 
pengelolaan hutan kemasyarakat dan hutan desa, 
(vi) Rehabilitasi hutan dan lahan, (vii) Pengendalian 
kebakaran hutan, (viii) Penyidikan dan pengamanan 
hutan, (ix) Peningkatan usaha hutan tanaman yang 
dibangun di areal tidak berhutan, dan (x) Pengem-
bangan kawasan konservasi.

Mandat yang tertuang dalam Perpres tentang 
RAN GRK berfungsi sebagai dokumen rencana ker-
ja yang disusun lebih spesifik pada aspek pemenu-
han target penurunan emisi gas rumah kaca sesuai 
dengan target pembangunan nasional dengan peri-
ode waktu terbatas yaitu 2011 – 2014. Pada bidang 
kehutanan isi dari dokumen tersebut sebagian dis-
arikan dari Rencana Pembangunan Jangka Menen-
gah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Rencana 
Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan. 

Kebijakan pembangunan kehutanan telah di-
jamin pelaksanaannya melalui dukungan dari 
sumber dana publik yang berasal dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provin-
si, Kabupaten dan Kota setiap tahun. Sehingga 
pendekatan yang paling mudah digunakan untuk 
mengukur kualitasnya dapat dilihat dari dokumen 
perencanaan tahunan pemerintah pusat yang se-
cara teknokratis diturunkan ke dalam rencana kerja 
kementerian terkait.

Dibalik Teknokrasi Kebijakan Kehutanan
Perencanaan merupakan bagian paling funda-

mental dari proses pembuatan kebijakan karena 
di dalamnya terjadi proses penetapan tujuan, ke-
bijaksanaan, program kegiatan, target capaian dan 
proyeksi anggaran. Sehingga pada level inilah kuali-
tas sebuah kebijakan dapat diukur melalui pendeka-
tan konsistensi dan capaian target kinerja. 

Arah kebijakan pemerintah telah menyisipkan 
agenda pembangunan kehutanan di dalam misi 
keenam pada Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang ber-
bunyi ‘Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari’ 1. 
Secara eksplisit sektor kehutanan hanya disebutkan 
dalam dua aspek kebijakan strategis yaitu peruba-
han iklim dan pengendalian kerusakan lingkungan 
yang merupakan penjabaran dari prioritas ke-sem-
bilan dari seluruh prioritas pembangunan lima tahu-
nan tersebut.

Dari dua aspek diatas menunjukkan bahwa 
target pencapaian yang langsung berhubungan 
dengan pengurangan kerusakan lingkungan hidup 
adalah pengelolaan lahan gambut, rehabilitasi la-
han seluas 500,000 hektare/per tahun, penekanan 
laju deporestasi secara sungguh-sungguh, penu-
runan jumlah hotspot kebakaran hutan 20 persen 
per tahun dan penghentian kerusakan lingkungan di 
11 Daerah Aliran sungai yang rawan bencana.

Hasil analisa kebijakan perencanaan dalam 
RPJMN dengan RKP tahun 2010, 2011 dan 2012 
khususnya berkaitan dengan target pencapaian 
sektor lahan dan hutan dinilai masih konsisten2. Arti-
nya target yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam 
dokumen RKP tahun 2010, 2011 dan 2012 tidak 
mengalami perubahan, pengurangan atau penam-
bahan jika dibandingkan dengan dokumen perenca-
naan jangka menengah nasional.

Namun, pada aspek penekanan laju deforestasi, 

1.  Dikutip dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 
tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional 2010-2014
2. Mengutip tulisan berjudul “Konsistensi Perencanaan Sektor Ke-
hutanan” yang disusun oleh Dadan Ramdan, Gunawan dan Hadi 
Prayitno (unpublished; 2013) sebagai bahan masukan terhadap 
proses penyusunan laporan Analisis Anggaran Nasional (AAN) 
oleh Seknas FITRA.

Oleh: Hadi Prayitno
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA)
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penurunan jumlah hotspot kebakaran dan penghen-
tian laju kerusakan lingkungan tidak disertai dengan 
target yang jelas dan pasti.Dengan kata lain, target 
pencapaian masih belum terukur dengan variabel 
yang dapat dipertanggung jawabkan.

Garis besar kebijakan pemerintah yang tersu-
rat di dalam RPJMN juga tidak merespon isu-isu 
stragetis di bidang kehutanan seperti konflik pena-

taan batas kawasan hutan, konversi kawasan hutan 
menjadi wilayah pertambangan dan non-tambang, 
kerusakan lahan dan hutan, prioritas kebijakan re-
habilitasi hutan dan lahan, hak kelola rakyat atas 
hutan (Hutan Kemasyarakat, Hutan Desa dan Hu-
tan Tanaman Rakyat), kebakaran hutan dan resiko 
kebencanaan.

Aspek Kebijakan Uraian Target

Perubahan Iklim

Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut

Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 hektare per tahun

Penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh

Indikator tersebut akan di capai me lalui kerja sama lintas

kementerian serta o ptimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan

seperti dana Iuran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber

Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi

Pengendalian Kerusakan

Lingkungan

Penurunan beban pencemaran lingkungan  melalui pengawasan

ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680

kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut;

Penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20 persen

per tahun dan penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50

persen pada 2014;

Penghentian kerusakan lingkungan di 11  Daerah Aliran Sungai

yang rawan bencana mulai 2010 dan seterusnya

Tabel 1. Uraian Target Kehutanan dalam RPJMN 2010-2014

Tabel 2. Perbandingan Target antara Rencana Kerja Kementrian Kehutanan dan RKP

Target
Renja Kemenhut

2010

RKP

2010

Renja Kemenhut

2011

RKP

2011

Renja

Kemenhut
RKP

2012

Penanaman Pohon

/Rehabilitasi

100.000 ha 100.000 ha 500.000 ha 200.000 ha 399.000 ha 499.000 ha

Hutan

Kemasyarakatan

420.000 ha 420.000 ha 400.000 ha 800.000 ha 400.000 ha 1.2 Juta ha

HTI dan HTR 800.000 ha 100.000 ha 550.000 ha 100.000 ha 500.000 ha 150.000 ha

Indonesia

Menanam

320 Juta Pohon 320 Juta Pohon tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada

Hutan Desa 400.000 ha 200000 ha 100.000 ha 200.000 ha 100.000 ha 300.000 ha

IUPHHK-HA/RE

pada LOA

tidak ada tidak ada 350.000 ha tidak ada 450.000 ha tidak ada

2012
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Realisasi Capaian Kinerja Kehutanan
Sebagai salah satu sektor pembangunan, ke-

hutanan memiliki tanggungjawab yang dapat diukur 
melalui kinerjanya. Target yang ditetapkan dalam 
skenario pembangunan jangka menengah akan di-
perbandingkan dengan realisasi yang dicapai setiap 
tahun. Sedangkan keseriusan dan kualitas target 
tersebut pada dasarnya juga dapat diuji kapasitas 
serta jangkauannya dengan permasalahan krusial 

atau isu strategis yang terjadi pada sektor kehuta-
nan.

Menurut Bagian Kebijakan Kehutanan, Departe-
men Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan Insti-
tut Pertanian Bogor (IPB) setelah merujuk kepada 
pendekatan pengelolaan hutan lestari, maka kinerja 
akan diukur dalam dimensi kelestarian yaitu ekono-
mi, sosial dan lingkungan3 . 
Dimensi Ekonomi. Statistik kehutanan 2011 
menunjukkan bahwa kontribusi sektor kehutanan 
terhadap PDB menurun dari 1,18 persen tahun 
2000 menjadi 0,70 persen pada tahun 2011. Se-
mentara kawasan hutan yang dikuasai negara tetap 
sangat luas yaitu 129 juta hektar4 .Penguasaan 
sumberdaya lahan yang besar oleh sektor kehuta-
nan ternyata tidak memberikan peran yang nyata 
bagi pembangunan, setidaknya jika dilihat dari per-
annya terhadap PDB.
Dimensi Sosial.Kementerian Kehutanan telah me-
nyelenggarakan Program Pengelolaan Hutan Ber-
sama Masyarakat (PHBM) yaitu meliputi skema 
Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyara-
katan (HKm) dan Hutan Desa (HD).Program-pro-
gram diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas 
dan hak masyarakat terhadap sumberdaya hutan 
di dalam kawasan hutan negara. Berdasarkan data 
yang dilansir Forum Indonesia untuk Transparansi 

3. Makalah berjudul Membangkitkan Kehutanan Indonesia: 
Kristalisasi Konsep dan Strategi Implementasi. Disusun oleh 
Bagian Kebijakan Kehutanan, Departemen Manajemen Kehuta-
nan, Fakultas Kehutanan IPB. Disampaikan pada Seminar dalam 
rangka 50 tahun Fahutan IPB 2013.
4. Data diambil dari Statistik Kehutanan tahun 2011 yang diterbit-
kan oleh Kementerian Kehutanan pada bulan Juli 2012

Gambar 1.Kontribusi Penghijauan dan Reboisasi terhadap

Lahan Kritis 2007-2012

Sumber: Statistik Kehutanan, Kementerian Kehutanan RI 2011

Gambar 2. Kontribusi Kehutanan terhadap PNBP 2010-2014

Sumber: Diolah FITRA dari Data Pokok APBN 2007 – 2014
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Anggaran (FITRA) bahwa realiasi pencadangan 
areal HTR, HKm dan HD sampai tahun 2012 baru 
mencapai 971 ribu hektare atau 0,7 persen dari 
total kawasan hutan sebesar 129 juta hektare dan 
kurang lebih 1,27 persen dari luas hutan produksi 
yaitu 76,6 juta hektare5 . 

Menurut Suharjito (2011), rendahnya realisasi 
diduga disebabkan oleh adanya hambatan regulasi, 
antara lain: 1) rumitnya perizinan; 2) biaya trans-
aksi tinggi untuk pengurusan izin; 3) hak-hak yang 
diberikan tidak menjamin kepastian investasi; 4) 
pengelolaan hutan skala kecil yang dilakukan ma-
syarakat diperlakukan mirip usaha besar; dan 5) 
kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada pe-
megang izin sebagian besar di luar kemampuan 
petani pada umumnya.
Dimensi Lingkungan. Selama lima tahun terakhir 
(2007-2012) kontribusi program pemerintah ter-
hadap lahan kritis hanya sebesar 2.1 persen, yaitu 
melalui realisasi penghijauan 952 ribu hektare dan 
reboisasi sebesar 752.9 ribu hektare. Padahal jum-
lah lahan kritis di Indonesia seluas 81.6 juta hektare 
yang terdiri dari lahan sangat kritis 5.4 juta hektare, 
lahan kritis 23.9 juta hektare, dan lahan agak kritis 
52.2 juta hektare. 

Sedangkan dalam tiga tahun terakhir luas ka-
wasan hutan telah berkurang sebanyak 4,3 juta 
hektare. Pada bulan November 2010 jumlah luasan 
hutan yang masih ada sebesar 133 juta hektare ke-
mudian berkurang menjadi 131 juta hektare pada 
November 2011 dan terus mengalami penyusutan 
pada bulan Desember 2012 tinggal sebesar 129 
juta hektare.

Anomali Penerimaan Negara Sektor Kehutanan
Sektor kehutanan berkontribusi terhadap peneri-

maan negara melalui skema Perpajakan dan pener-
imaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan 
pajak kehutanan bersumber pada PBB, sedangkan 
PNBP diperoleh dari Provisi Sumber Daya Hutan 
(PSDH), Dana Reboisasi (DR), Pendapatan IHPH 
dan Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan. 

Penerimaan kehutanan sebenarnya hanya 
berkontribusi terhadap rata-rata 1,08 persen PNBP 
sejak tahun 2007 sampai tahun 2014. Hal itu sangat 
bertentangan dengan laju deforestasi sebesar 1,13 
juta hektare/tahun sebagaimana yang pernah dirilis 
oleh Forest Watch Indonesia (FWI). Sedangkan de-
forestasi tersebut sebagian besar terjadi di dalam 
kawasan hutan tanaman yang notabenenya dikelola 
sebagai wilayah industri.

Fenomena laju deforestasi dan kecilnya 

5. Selengkapnya dapat dibaca dalam Laporan Penelitian Seknas 
FITRA (Hadi Prayitno dkk: 2013) dengan judul “Mengukur Komit-
men: Analisis Kebijakan Perencanaan dan Anggaran Nasional 
terhadap Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia”.

kontribusi kehutanan terhadap penerimaan Negara 
tersebut mengindikasikan adanya persoalan yang 
komplek dalam pengelolaan sumberdaya hutan oleh 
pemerintah.Pertama, terjadi state loss atau kerugian 
Negara akibat harga patokan untuk perhitungan tarif 
PSDH bermasalah6 .Penentuan tarif tersebut diatur 
dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.8/M-
DAG/PER/2/2007 yang belum pernah dilakukan 
peninjauan, penyesuaian maupun perubahan 
sampai saat ini. Karena patokan tarif PSDH yang 
diatur dalam Permendag tersebut terlalu rendah 
dibandingkan dengan harga pasar dalam negeri, 
sehingga setiap tahun telah terjadi kerugian Negara 
sebesar 50 persen dari potensi PSDH kehutanan 
yang sesungguhnya.

Berdasarkan data yang diolah dari Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2008-
2011, bahwa PNBP yang diterima dari pendapatan 
kehutanan ini diperoleh dari empat sumber 
utama yaitu Dana Reboisasi (62 persen), PSDH 
(28 persen), IIUPH (4 persen) dan Penggunaan 
Kawasan Hutan (5 persen). Meskipun reboisasi 
6. Policy Brief Volume 5 No.5 tahun 2011 yang diterbitkan oleh 
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dengan judul 
“Evaluasi Tarif Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) – Kayu Hutan 
Alam”.

Gambar 3. Tren dan Rerata Belanja Kementerian Kehutanan,

LH, ESDM dan Pertanian

Gambar 4. Sebaran Program Rehabilitasi Kemenhut 2011-2012
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menjadi sumber utama, tetapi pertumbuhannya 
tidak terukur dan tidak konsisten setiap tahunnya.

Disorientasi Belanja Kehutanan
Kementerian kehutanan merupakan sektor yang 

memiliki tanggungjawab terbesar untuk merancang 
strategi tata kelola hutan dan lahan secara tepat 
dengan tujuan untuk mengendalikan laju deforestasi 
maupun mengendalikan laju eksploitasi lahan khu-
susnya yang ada di dalam kawasan hutan. Kecilnya 
proporsi belanja yang dikelola kementerian tersebut 
bisa diakibatkan karena rumusan skenario peren-
canaan kementerian kehutanan tidak komprehensif 
atau karena secara umum tidak adanya komitmen 
politik pemerintah pusat di dalam mengendalikan 
kerusakan hutan secara menyeluruh.

Berdasarkan laporan yang dirilis FITRA  atas ha-
sil analisis kebijakan anggaran nasional tahun 2011-
2012 bahwa pemerintah tidak memiliki komitmen 
politik yang tinggi untuk kehutanan dan pengelolaan 
lingkungan hidup.

Prioritas kegiatan Kementerian Kehutanan tahun 
2012 dialokasikan paling besar untuk pencegahan 
deforestasi sebesar 2,49 M atau 40,07 persen dari 
total belanja fungsi LH dan upaya rehabilitasi sebe-
sar 2,26 M sedangkan tahun 2011 alokasi terbesar 

dialokasikan untuk upaya rehabilitasi sebesar 2,68 
M atau 44 persen dari total belanja fungsi LH. Dari 
sisi anggaran menunjukkan tahun 2012 Kemenhut 
ingin lebih berkonsentrasi pada upaya pencegahan. 
Hal ini akan sangat baik jika upaya rehabilitasi yang 
dilakukan pada tahun sebelumnya berhasil dengan 
baik. Dalam penjelasan sebelumnya upaya reha-
bilitasi yang dilakukan tidak sebanding dengan laju 
kerusakan.

Program rehabilitasi pada Kementerian Kehuta-
nan sebagian besar dipergunakan untuk kegiatan 
pengayaan dan penghijauan. Orientasi program 
rehabilitasi tersebut diarahkan kepada konservasi 
tanah dengan vegetasi (0,1 persen), administrasi 
perkantoran (9,3 persen), reboisasi (21,4 persen), 
penghijauan (33,2 persen) dan pengayaan (36 pers-
en). 

Terjadi kenaikan yang signifikan dalam belanja 
Bansos. Kemenhut mengalokasikan anggaran 
sebesar 100 M untuk belanja bansos ditahun 2012, 
jauh lebih besar dari anggaran tahun 2011 yang 
hanya 5 M. Perlu diidentifikasi kemanfaatan belanja 
bansos ini karena jika dikorelasikan dengan hak 
rakyat atas hutan pada penjelasan dalam bab II, 
rakyat mendapatkan porsi yang sangat kecil.
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S
ebagai sebuah konsep yang mengarah 
kepada penurunan angka deforestasi 
dan degradasi untuk menurunkan emisi 
gas rumah kaca, skema REDD+ (Re-
ducing Emission from Deforestation and 

Degradation) merupakan pendatang baru Namun 
dibangun atas dasar konsep lama PES (payment for 
environmental services)  dan mengambil berbagai 
pelajaran atas kegagalan upaya sejenis di masa 
yang lampau. Upaya penurunan angka deforestasi 
dan degradasi ekosistem hutan juga bukan sebuah 
hal yang baru, berbagai model pendekatan pernah 
dilakukan. CIFOR mengidentifikasi paling tidak ada 
3 model pendekatan yang pernah dilakukan yaitu 
intra sektoral, pendekatan kemiskinan dan petani 
kecil dan pendekatan public spending.1 

Berarti terdapat Klasifikasi Baku Lahan Usaha 
Indonesia (KBLI) untuk PDB konvensional produk 
hutan dan turunannya tercatat pada sektor lain.  

Intra sektoral yang hanya melihat kepada “ke-
salahan” pada sektor kehutanan an sich telah ter-
bukti gagal, karena tidak memperhitungkan banyak 
faktor lainnya dan tidak memperhitungkan kaitan 
antar ekosistem berbasis lahan lainnya (pertanian, 

perkebunan, wilayah urban, 
dll.)2.  Dilanjutkan dengan 
pendekatan kemiskinan dan 
petani kecil (smallholders) 
yang menganggap bahwa 
keduanya merupakan fak-
tor pendorong utama dari 
deforestasi dan degradasi. 
Pendekatan ini diwujudkan 
dengan memperketat per-
aturan perundangan3,  dan 
membangun berbagai ben-
tuk program integrasi antara 
pengembangan ekonomi 
masyarakat dengan kepent-
ingan konservasi. Hasilnya, 

REDD+, DI TENGAH REALITA
DINAMIKA KEBIJAKAN SEKTOR 
KEHUTANAN INDONESIA

“Lebih baik 
menyalakan 
lilin daripada 
mengutuk 
kegelapan”
~NN~

Oleh: Giorgio Budi Indrarto*
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terdapat keberhasilan kecil pada beberapa kasus 
dimana terdapat keselarasan dalam mata penca-
harian masyarakat dan tujuan konservasi.4  Namun 
pada skala yang lebih besar, sangat kecil pengaruh-
nya untuk mengurangi deforestasi dan degradasi.5  
Pendekatan yang terakhir adalah public spending 
yang dilakukan antara pertengahan 1970 sampai 
pertengahan 1990 dengan mengucurkan sejum-
alah dana bantuan / pinjaman ke Negara berkem-
bang. Tapi bukannya memperlambat deforestasi, 
pendekatan ini cenderung ada di pertengahan pun-
cak meningginya deforestasi dan degradasi hutan. 
Karena tetap melupakan berbagai faktor yang ada 
di luar sektor kehutanan dan tidak memberikan per-
hatian yang cukup pada faktor tata kelola kehutanan 
yang baik.6  Baru sekitar akhir 1990-an, mulai ada 
perhatian yang cukup untuk tata kelola kehutanan 
yang baik.7 

Kehadiran REDD+ ditengah perdebatan untuk 
mencari solusi terhadap masalah deforestasi dan 
degradasi hutan membawa nafas baru bagi berbagai 
pihak terkait (masyarakat adat, LSM, pengusaha 
dan pemerintah). Pengembangan REDD+ mulai 
melihat  berbagai pendekatan yang salah di masa 

lalu dan mencoba untuk mencari jalan tengahnya. 
Pertemuan COP ke- 13 UNFCCC (United Nations 
Framework Conventions on Climate Change) di 
Bali pada tahun 2007 menjadi titik awal dinamika 
perkembangan REDD+ di Indonesia. Bahkan unsur-
unsur dari imbuhan “+” pada REDD disepakati 
pada pertemuan Bali.8  Persiapan konsep sudah 
dibangun sebelumnya, pertemuan tersebut menjadi 
sebuah ajang untuk menunjukan bahwa Indonesia 
bukan saja siap menjadi tuan rumah konfrensi tapi 
juga siap dalam konsep. IFCA (Indonesian Forest 
Climate Alliance) yang digawangi oleh Kementrian 
Kehutanan menjadi wadah berbagai pemangku 
kepentingan untuk mengembangkan konsep awal 
dari REDD+ Indonesia dan melahirkan sebuah Road 
Map REDDI (REDD Indonesia).9  Konsep ini yang 
kemudian menjadi landasan dari keputusan REDD+ 
di Bali.10  Namun konsep REDD+ Indonesia yang 
telah disusun tersebut masih tetap menggunakan 
paradigma lama seakan tidak belajar dari kegagalan 
yang telah terjadi di masa lampau. 

Berbagai kalangan (termasuk dari pemerintah) 
memiliki posisi yang berbeda dalam menyikapi 
REDD+ yang dihasilkan dari pertemuan tersebut, 
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ada kelompok yang melihatnya sebagai peluang 
dan menerimanya dengan optimisme. Kelompok 
yang lain melihatnya sebagai hambatan dan 
menolak secara mentah kehadiran REDD+. 
Serta ada kelompok ketiga yang melihat REDD+ 
memiliki unsur peluang maupun tantangan secara 
bersamaan, sehingga posisinya menjadi lebih 
moderat.11  Dalam perkembangan dinamika REDD+ 
di Indonesia, pada akhirnya kelompok moderat yang 
secara perlahan menggawangi pengembangan 
skema REDD+ di Indonesia. Ini merupakan hasil 
dari berbagai tekanan yang dilakukan oleh berbagai 
kalangan dari kedua kelompok tadi. Sehingga 
menjadi jembatan komunikasi jalan tengah antara 
dua titik ekstrim dalam perdebatan REDD+. Dengan 
pendekatan yang moderat ini, pengembangan 
REDD+ di Indonesia mulai bergerak dengan belajar 
pada kesalahan pendekatan masa lalu. Agenda 
perbaikan tata kelola kehutanan menjadi pilar 
utamanya, Bapenas pada tahun 2010 mengeluarkan 
analisa terkait dengan faktor yang mempengaruhi 
kegagalan pengelolaan hutan Indonesia. Analisis 
ini dikeluarkan berdasar pada konsultasi di 7 region 
yang di lakukan sebelumnya. Ini yang kemudian 
menjadi awal dari berbagai upaya perbaikan yang 
dilakukan dengan menggunakan momentum skema 
REDD+. 

Upaya penurunan deforestasi dan Kebijakan / Per-
aturan Nasional

Walaupun saat ini, REDD+ yang dikembangkan 
di Indonesia bisa dikatakan cenderung moderat. Na-
mun perkembangannya tidak terlepas dari tarik men-
arik kepentingan dari berbagai macam sektor. Dengan 
berpegang pada konsep peta jalan REDD Indonesia 
yang dikembangkan oleh IFCA, Kementrian Kehuta-
nan menerbitkan peraturan di tingkat Menteri terkait 
implementasi REDD+. Terdapat 3 Peraturan Menteri 
terkait dengan REDD+, yaitu Permenhut No : P. 30/
Menhut-II/2009/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pen-
gurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan 
(REDD), Permenhut No : P. 68/Menhut-II/2008 tentang 
Penyelenggaraan Demonstration Activities Penguran-
gan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hu-
tan, dan Permenhut No : P.11/Menhut-II/2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.36/MENHUT-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Us-
aha Pemanfaatan Penyerapan dan /atau Penyimpanan 
Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung 

Ketiga peraturan tersebut mengatur operasional 
dari penerapan REDD+ di Indonesia, namun tidak 
memperhatikan berbagai faktor perdebatan substantif 
yang masih bergulir. Misalnya, pertanyaan mendasar 
tentang pemilik hak atas karbon. Walaupun sudah 
terdapat praktek jual-beli yang diterapkan di berbagai 

mekanisme pengurangan emisi lainnya, tapi dalam 
konteks hutan ini menjadi lebih kompleks karena akan 
sangat terkait dengan alas hak dari kepemilikan atas 
hutan.12  Peraturan operasional tersebut juga tidak 
memperhatikan aspek kejelasan dari perdagangan kar-
bon yang pada skala Internasional maupun Nasional 
masih belum jelas konsepnya. Sehingga seakan-akan 
peraturan tersebut hadir di ruang hampa yang tidak me-
miliki dinamika ekonomi-sosial-politik. 

Karena landasan pembentukannya tidak mendapat-
kan penerimaan yang baik, maka implementasinya pun 
dirasakan tidak efektif. Hingga hari ini, belum dapat 
terlihat apakah ketiga kebijakan tersebut dapat diim-
plementasikan. Dalam perjalanannya, perkembangan 
REDD+ di Indonesia memulai babak baru ketika pada 
bulan September 2009 pada KTT G20 di Pittsburgh, 
Amerika Serikat, Presiden mengutarakan kebijakan 
penurunan emisi Indonesia secara Nasional sebesar 
26% dengan upaya sendiri hingga 41% dengan ban-
tuan Internasional. Komitmen ini juga dilandasi dengan 
kesadaran bahwa salah satu penyumbang terbesar 
emisi Indonesia adalah dari sektor LULUCF (land use, 
land use change and forestry). Dengan komitmen ini, 
Indonesia menyiapkan kerangka kebijakan untuk penu-
runan gas rumah kaca dan dituangkan dalam ICCSR 
(Indonesian Climate Change Roadmap) dan RAN-
GRK (Rencana Aksi Nasional penurunan Gas Rumah 
Kaca). Kedua kebijakan ini ditujukan untuk mendukung 
kebijakan penurunan emisi nasional, tapi dalam tataran 
yang lebih umum (tidak spesifik sektor kehutanan).

Untuk sektor kehutanan, kebijakan penurunan 
emisi ini direspon oleh Kerajaan Norwegia yang men-
gadakan LoI (letter of intent) dengan Indonesia untuk 
perbaikan tata kelola kehutanan senilai US$ 1 Milyar. 
Terdapat beberapa poin kesepakatan tahapan yang 
kesemuanya merupakan kesatuan proses untuk mem-
persiapkan penerapan REDD+ di Indonesia. Tiga poin 
yang menjadi dasar dari penerapan REDD+ di Indo-
nesia di masa yang akan datang adalah penyusunan 
Strategi Nasional REDD+ Indonesia, pemberlakuan 
penundaan penerbitan izin baru (moratorium) dan pem-
bentukan kelembagaan REDD+.

Pasca ditandatanganinya LoI, pengembangan 
REDD+ di Indonesia ditangani oleh sebuah lembaga ad 
hoc yang dibentuk berdasar pada Keppres No. 19 tahun 
2010 tentang Satuan Tugas Persiapan Pembentukan 
Kelembagaan REDD+ (Satgas REDD+) yang bertu-
gas untuk mempersiapkan kelembagaan REDD+ yang 
permanen.13  Diketuai oleh Kuntoro Mangkusubroto, 
yang juga merupakan ketua UKP-PPP. Dibawah Sat-
gas REDD+ ini kemudian berbagai agenda perubahan 
yang dimulai dengan melakukan penyusunan Strategi 
Nasional REDD+ oleh Satgas REDD+.  Dokumen ini 
memuat beberapa agenda perubahan mendasar terkait 
dengan implementasi REDD+, termasuk penyelarasan 
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kebijakan dan peraturan perudangan serta penegakan 
hukum. Sebuah langkah yang selalu disadari namun 
tidak pernah dilakukan secara sistematis sebelumnya. 
REDD+ pada akhirnya diharapkan menjadi satu lagi 
momentum untuk melaksanakan secara utuh berb-
agai agenda pembaruan kehutanan Indonesia. Secara 
bersamaan, Indonesia memberlakukan kebijakan jeda 
tebang (moratorium) selama dua tahun melalui Inpres 
No. 10 tahun 2011tentang Penundaan Pemberian Izin 
Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam 
Primer dan Lahan Gambut.14  Hal ini menjadi tonggak 
sejarah yang penting, karena merupakan kali pertama 
Indonesia menerima ide lama yang telah digulirkan oleh 
kalangan masyarakat sipil. Walaupun pemberlakuan-
nya juga tidak terlepas dari berbagai kritik dari banyak 
pihak.15  Paling tidak, ini bisa menjadi sebuah titik awal 
dari sebuah pembenahan dan memberikan ekosistem 
hutan “waktu untuk bernafas”.

Namun, kenyataannya tidak mudah karena pada 
tahun 2011 Indonesia kemudian mengeluarkan kebi-
jakan Perpres No. 32 tahun 2011 tentang Masterplan 
Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-
2025 (MP3EI) yang sama sekali bertolak belakang den-
gan upaya penurunan emisi. Kebijakan tersebut men-
garahkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada 
industri ekstraktif dan cenderung rakus lahan.16  Akh-
irnya, kebijakan dalam konteks penurunan deforestasi 
dan degradasi hutan di Indonesia diwarnai oleh dua 
kepentingan yang berbeda dan menyulitkan pada tata-
ran implementasi. Ditengah pergulatan itu, Mahkamah 
Konstitusi pada tahun 2011 dan 2012 mengabulkan 
dua permohonan yang terkait dengan kepastian ka-
wasan hutan.17  Hal ini menjaid sebuah manuver kebi-
jakan yang juga mewarnai dinamika kebijakan REDD+ 
di Indonesia. Paradigma lama dari penguasaan hutan 
oleh Kementrian Kehutanan melalui Undang undang 
No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan semakin terlihat 
tidak lagi sesuai dengan konteks kekinian.  

Dari berbagai dinamika tersebut, pengembangan 
REDD+ diharapkan mampu untuk memberikan solusi 
konkrit. Dimana hampir semua pihak memahami bah-
wa dalam kondisi Indonesia saat ini tidak memung-
kinkan untuk mengejar efektifitas penerapan REDD+. 
Industri ekstraktif masih menjadi tulang punggung eko-
nomi  dan tata kelola kehutanan yang masih jauh dari 
baik, memberikan ruang yang sulit bagi REDD+. Salah 
satu prasyarat pemungkin (enabling condition) bagi 
terwujudnya REDD+ di Indonesia adalah melakukan 
penyelarasan berbagai kebijakan pemerintah menuju 
sebuah tatanan hukum yang pasti.18  

REDD+, Lebih dari sekedar Karbon
Sebagaimana dikemukakan pada awal tulisan ini, 

bahwa terdapat beberapa kegagalan pendekatan pada 
upaya pengurangan deforestasi dan degradasi hutan 
di masa yang lampau. REDD+ harus dikembangkan 
dalam kerangka yang merefleksikan berbagai kegaga-
lan tersebut dan mencari sebuah pendekatan yang leb-
ih progresif. Beyond carbon menjadi sebuah paradigma 
yang diletakan oleh Satgas REDD+ sebagai pijakan 
pengembangan skema REDD+ di Indonesia.19  Istilah 
ini seakan mengambil refleksi pelajaran dari pendeka-
tan yang pernah di lakukan di masa lampau. Dengan 
kata lain, fokus tidak hanya pada sektor kehutanan, 
pendekatan inklusifitas menjadi utama dan uang tidak 
bisa dipandang sebagai sebuah satu-satunya alasan 
untuk berubah. Dengan waktu yang tidak lama, istilah 
ini kemudian menjadi cukup familiar di dalam dinamika 
perkembangan skema REDD+. Istilah tersebut sangat 
bagus pada tataran konsep, namun tantangan dalam 
konteks pelaksanaannya jauh lebih sulit daripada yang 
dibayangkan.  Karena ini berarti, REDD+ Indonesia 
harus secara komprehensif siap untuk dapat menjadi 
tumpuan untuk mengurai kompleksitas isu kehutanan 
Indonesia. Dari pandangan beberapa kalangan ak-
tivis, ini menjadi positif karena akan memberikan mo-
mentum baru untuk perubahan. Namun dari kalangan 
pelaksana proyek REDD+ (investor), ini menjadi beban 
tersendiri dan menjadikan REDD+ tidak lagi terlalu me-
narik. Karena hasil yang diperoleh belum jelas dan pasti 
namun resiko maupun beban pelaksanaan sudah san-
gat tinggi. 

Tapi apapun sikap yang muncul, satu hal yang pasti 
bahwa kondisi tata kelola kehutanan di Indonesia harus 
berubah dan kembali ke jalan yang lurus.20  Berbagai 
kompleksitas yang ada saat ini tidak akan memberikan 
sebuah ruang yang jelas bagi semua pihak untuk dapat 
memanfaatkan hutan secara lestari dan berkelanju-
tan. Pergolakan yang sekarang harus mulai dipikirkan 
adalah pada tataran teknis implementasi atas pola pe-
rubahannya itu sendiri. Tidak seharusnya, perdebatan 
yang ada hanya berkutat pada tataran politis yang 
hanya akan menimbulkan berbagai kebingungan. Kon-
sep yang bagus harus disertai dengan perencanaan 
yang matang dan terperinci. Setiap tantangan harus 
teridentifikasi dan dicarikan solusinya secara matang. 
Trial and error menjadi sebuah keniscayaan yang tidak 
layak menjadi momok untuk melakukan perbaikan. 
Akan lebih baik melakukan upaya tapi salah, daripada 
tidak melakukan upaya sama sekali dan terhenti pada 
tataran ide.  
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Inisiatif Pembangunan 
Kelembagaan Kesatuan 
Pengelolaan Hutan (KPH)
Potret Perkembangan dan Permasalahannya

Oleh : Brasmasto Nugroho1 dan Gamin2 

S
emakin memburuknya kondisi hutan 
Indonesia menjadikan berbagai pihak 
berpikir dan berusaha keras untuk 
mengatasinya melalui berbagai sektor. 
Memburuknya kondisi hutan tersebut 

ditunjukkan dengan masih tingginya deforestasi, 
pembalakan liar, tumpang tindih perizinan atau 
okupasi dan aktivitas di dalam kawasan hutan yang 
belum menemukan basis legal yang kuat, serta 
rendahnya kinerja pengukuhan kawasan hutan 
yang menunjukkan kuatnya distorsi penyediaan 
prakondisi pengelolaan hutan lestari (Kartodihadjo 
et al. 2011). Ketiadaan pengelola di tingkat tapak 
(absent of power) ditengarai sebagai salah satu 
penyebab adanya okupasi dan aktivitas terlarang di 
dalam kawasan hutan negara.

Posisi KPH
Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya 

disingkat KPH, menurut PP 6/2007 jo PP 3/2008 
didefinisikan sebagai  wilayah pengelolaan hutan 
sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang 
dapat dikelola secara efisien dan lestari.  Konsep 
KPH yang telah ada sejak zaman kolonial Belanda 
(Suhendang 2002) sebenarnya mulai diwacanakan 
kembali dalam hukum pengelolaan hutan Indonesia 
sejak diberlakukannya UU No 5/1967. 

Peraturan perundangan yang secara umum 
mengatur tentang KPH guna mendukung  UU 
41/1999 diantaranya adalah 1) PP No. 44 Tahun 2004 
tentang Perencanaan Kehutanan (PP 44/20 04), 2) 
PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah 
Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota (PP 38/2007), 
1. Guru Besar pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor
2. Mahasiswa Program Doktoral pada Sekolah Pascasarjana 
Institut Pertanian Bogor

dan 3) PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (PP 41/2007). Peraturan 
perundangan yang secara khusus mengatur tentang 
KPH ini adalah PP 6/2007 jo PP 3/2008  Tentang 
Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.  

Prosedur pembentukan KPH, meliputi 
tahapan : (a) penyusunan rancang bangun 
KPH, dilaksanakan oleh gubernur (b) arahan 
pencadangan, diberikan oleh Menteri Kehutanan 
berdasarkan rancang bangun yang diajukan oleh 
gubernur (c) pembentukan, disusun oleh bupati 
berdasarkan arahan dari Menteri Kehutanan yang 
selanjutnya gubernur mengusulkan penetapannya 
kepada Menteri Kehutanan (d) penetapan, menteri 
menetapkan KPH berdasarkan usulan pembentukan 
dari gubernur.  Tahap berikutnya setelah proses 
penetapan KPH adalah pembentukan kelembagaan 
pengelola unit KPH, sehingga akan terbangun wujud 
riil KPH di tingkat tapak yang antara lain meliputi 
penetapan wilayah pengelolaan dan kelembagaan 
pengelola serta jenis aktifitasnya.

Di Negara-negara sedang berkembang, 
penguasaan kawasan hutan oleh Negara (state 
property regime) umumnya menghadapi berbagai 
permasalahan seperti sulitnya menegakkan 
hak-hak atas asset yang dikuasainya, tingginya 
tingkat kepentingan para pihak pada kawasan 
hutan, keterbatasan keuangan Negara untuk 
mendanai penegakkan hak-haknya, buruknya tata 
kelola kehutanan dan masih langkanya birokrasi 
pemerintahan yang bersih serta karakteristik alami 
hutan alam yang mudah dilikuidasi untuk kepentingan 
pendapatan sesaat (cash income) (Chichilnisky 
2005). Kondisi demikian mengakibatkan sulitnya 
Negara (pemerintah) untuk dapat menegakkan 
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hak-haknya secara sempurna, terlebih pada situasi 
ketiadaan pengelola kawasan hutan di tingkat 
tapak. Situasi demikian oleh Chichilnisky (2005) 
disebutnya sebagai “ill-defined property rights”. 

Kawasan hutan yang ill-defined meskipun 
secara de jure dikuasai oleh negara (state property) 
namun secara de facto dalam kondisi open access 
(Yustika 2006).3   Kondisi sumberdaya alam dalam 
situasi demikian,  akan mengakibatkan ekstraksi 
sumberdaya hutan yang berlebihan baik secara 
legal maupun illegal, okupasi lahan hutan, dan 
deforestasi tinggi yang bermuara pada  kerusakan 
suberdaya hutan. Bila dibiarkan berkepanjangan 
hal ini dapat menimbulkan terjadinya ”tragedy of 
the common”4  (Hardin 1968), yakni hutan makin 
rusak dan tidak ada pihak yang peduli untuk 
berupaya memperbaikinya. Untuk mengantisipasi 

3. Istilah Open Access menurut Yustika AE (2006) dalam bukunya  
Ekonomi Kelembagaan Definisi, Teori dan Strategi bahwa rejin 
akses terbuka (open access regime) adalah suatu hak suatu sum-
ber daya dimana hak kepemilikan dan aturan-aturan yang tidak 
ditetapkan (non assigned) oleh siapapun.
4. Tragedy of the Common adalah dilema yang timbul dari situasi 
di mana beberapa individu, bertindak secara independen dan 
berpikir menurut kepentingan dirinya sendiri, pada akhirnya akan 
menguras sumber daya bersama  (common poll resources), 
terlebih ketika mengetahui secara jelas bahwa manfaat tersebut 
dalam jangka panjang tidak akan ada lagi. Dilema ini digambar-
kan dalam sebuah artikel yang berpengaruh berjudul “The Tragedi 
of The Commons”, yang ditulis oleh ahli ekologi Garrett Hardin 
dan pertama kali diterbitkan pada jurnal Science pada tahun 
1968.

hal tersebut, dibangunnya institusi5  yang tepat 
sebagai pengelola di tingkat tapak penting untuk 
dipertimbangkan (Wollenberg et al. 2006, Kant & 
Berry 2005, Kartodihardjo 1998, Kartodihardjo et al. 
2011, Nugroho 2003, CERIndo et al. 2010 CERIndo 
& CCAP 2010 2011). 

Pengelolaan CPRs seperti halnya SDH akan 
efektif apabila terdapat lembaga pengelola yang 
dapat mengatur atas pemanfaatan sumberdaya 
milik bersama tersebut untuk memenuhi 
kepentingan (tujuan) bersama. Pengaturan yang 
dimaksud meliputi (Ostrom 2008): 1) Apa, siapa, 
kapan, dimana, seberapa besar dan teknologi apa 
yang boleh digunakan untuk pemanfaatan? 2) 
Siapa yang bertanggung jawab terhadap kelestarian 
sumberdaya? 3) Bagaimana pemanfaatan dan 
penjaminan terhadap kelestarian sumberdaya 
dimonitor dan ditegakkan aturannya? 4) Bagaimana 
konflik pemanfaatan berlebihan dan pemeliharaan 
kelestarian diselesaikan? 5) Bagaimana desain 
tata hubungan antar level pelaku? 6) Bagaimana 
manfaat dan korbanan dapat diseimbangkan? dan 
7) Siapa yang berhak menentukan aturan-aturan 
dan pemberian sanksi  pemanfaatan tersebut di 
atas?. Pertanyaannya kemudian adalah siapa 
yang dapat menjadi pengelola untuk mencapai 
tujuan bersama tersebut, Negara, masyarakat adat 
atau privat/individu/petani? Ostrom mengatakan 
bahwa ketiga-tiganya sangat dimungkinkan, karena 

5. Institusi merupakan aturan main, norma, larangan, dan aturan 
yang mengatur dan mengontrol perilaku individu di masyarakat 
atau organisasi (North 1990).
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banyak cerita sukses pengelolaan hutan lestari 
yang dilakukan oleh Negara, namun tidak kalah 
banyaknya pula cerita sukses pengelolaan hutan 
lestari yang dilakukan oleh masyarakat adat dan juga 
privat/individu/petani. Artinya siapa yang menjadi 
pengelola sangat tergantung dari karakteristik 
sumberdayanya, masyarakatnya dan aturan yang 
hidup (rules in use) di masyarakat tersebut. 

Upaya ke arah itu sudah banyak dilakukan. 
Sebagai contoh dikeluarkannya Permenhut No. 
P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan 
Masyarakat setempat Melalui Kemitraan Kehutanan 
dan Permenhut No. P.47/Menhut-II/2013 tentang 
Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan 
Hutan di Wilayah Tertentu pada KPHL dan KPHP. 
Dengan kedua permenhut tersebut, KPH diberi 
kewenangan untuk memanfaatkan wilayah 
tertentu (kawasan hutan yang belum menarik bagi 

investor untuk memanfaatkannya) melalui pola 
kemitraan dengan masyarakat setempat. Dengan 
demikian, dibangunnya Kesatuan Pengelolaan 
Hutan (KPH)6 di Indonesia diharapkan dapat 
menjadi solusi strategis untuk melakukan kegiatan 
yang berorientasi perencanaan spasial dengan 
memperhatikan situasi sosial ekonomi lokal 
serta menyatukan arah pelaksanaan kegiatan 
Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota (Kartodihardjo 1998, Kartodihardjo 
et al. 2011, Baplan 2006a) pada tata aturan main 
penguasaan kawasan hutan yang berlaku pada 
saat ini.   Dengan adanya KPH, integrasi instrumen 
dan sumberdaya yang ada untuk mewujudkan 
transformasi dan desentralisasi kepemerintahan dan 
kelembagaan pengelolaan hutan dapat disinergikan 
(Kartodihardjo et al. 2011).

6. Penjelasan tentang konsep KPH dapat disimak pada Pasal 17 
ayat 1 UU 41/1999 tentang Kehutanan

No Kriteria
Indikator/Sub

Indikator
Keluaran Hasil Keterangan

1. Wilayah Penetapan Wilayah SK Menhut  KPH Model 120 SK 42 KPHL:   3.990.456 Ha

78 KPHP: 12.367.820 Ha

Jumlah  :  16.358.276

2. Kelembaga

an

Organisasi Perda /Pergub/ Perbup/

Perwakot

9   Perda (6

SKPD, 2 UPTD,

1 Seksi pada

Dinas)

103 Pergub /

Perbup /

Perwakot

8 Unit sementara proses

(KPH: Malinau,

Memberamo, Minas Tahura,

Lintas Sumut, Bukit Barisan,

Wae Tina, Flores Timur,

Barsel )

Sarana

dan

Prasarana

Kantor Bangunan 74 bangunan 2 Unit Gagal : KPHL Sungai

Beram Hitam dan KPHP

Kayan :lanjut 2014

Kendaraan

Roda 4

Mobil setiap KPH 89 mobil KPHL Maria ((2014)

Kendaraan

Roda 2

Beberapa Motor (Unit KPH) 88 Unit KPH KPHL Maria dan KPHL

Sorong Selatan (2014

Alat

Kantor/

Survey

Peralatan (Unit KPH) 90 Unit KPH

SDM

Tenaga Terlatih

a. Diklat Calon KKPH

b. Diklat Perencanaan

KPH

c. Lokalatih Tata Hutan

d. SDM Lulusan SMKK

4 Angkatan

1 Angkatan

2 kali

215 orang

SDM Lulusan SMKK: lulus

tes CPNS Kemenhut, dan

pindah antar KPH.

120 Basarhut dalam proses

kontrak

3. Rencana Tata Hutan Buku dan Peta 87 Draf

Rencana Pengelolaan Buku dan Peta 82 Draf 17 Dokumen disyahkan

Tabel 1. Progres Pembangunan dan Operasionalisasi KPH Model sampai Januari 2014.
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Tujuan Pembentukan KPH 
Keberadaan KPH memiliki tiga tujuan utama, 

yakni (Firdaus 2012) terkait aspek kawasan, aspek 
kelembagaan, dan aspek rencana. Pertama dari 
aspek kawasan, KPH ditujukan untuk menjaga 
dan mempertahankan kualitas dan kuantitas 
sumber daya hutan yang semakin menurun, 
dimana terdapat begitu luas kawasan hutan yang 
pada situasi open access, tidak terkelola dan 
tidak tertangani. Kedua pada sisi kelembagaan, 
KPH ditujukan untuk memperbaiki profesionalisme 
kehutanan yang rendah, mengefektifkan organisasi 
kehutanan di daerah yang tidak dimaksudkan untuk 
mengelola hutan di tingkat tapak, dan menjadi 
alternatif terhadap kegagalan dalam membangun 
satuan terkecil (unit) dalam pengelolaan hutan. 
Terakhir pada aspek rencana, KPH diharapkan 
untuk mengoptimalkan pemanfaatan hutan yang 
masih rendah, dan mengakomodasi kepentingan 
berbagai pihak terhadap hutan dan kawasan hutan 
yang semakin meningkat.

Dalam melaksanaan fungsi perwilayahan, 
menurut PP 6 tahun 2007, organisasi KPH 
mempunyai tugas dan fungsi (1)  menyelenggarakan 
pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan tata 
hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, 
pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, 
rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan perlindungan 
hutan dan konservasi alam (2) menjabarkan 
kebijakan kehutanan nasional, propinsi dan kab/
kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan 
(3) melaksanakan kegiatan pengelolaan 
hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan 
serta pengendalian (4) melaksanakan pemantauan 
dan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan hutan 
di wilayahnya (5) membuka peluang investasi guna 
mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

Pembentukan KPH bisa dijadikan sebagai 
peluang resolusi konflik (Srijono dan Djajono 2010 
Syukur 2012). Pembangunan KPH juga dapat 
menjembatani pengelolaan hutan dan penyelesaian 
konflik tenurial pada tingkat tapak melalui penataan 
ruang kelola dan hak kelola masyarakat terhadap 
SDA, termasuk kemitraan masyarakat dengan 
pemegang ijin (Putro 2013). Namun, kebenaran KPH 
sebagai salah satu konsep/skema penyelesaian 
konflik memang masih perlu diuji (Firdaus 2012).

Perkembangan KPH
Walaupun pembangunan KPH telah 

dimandatkan sejak 1999 dengan diundangkannya 
UU No. 41/1999, namun secara efektif baru 
diimplementasikan sejak 2009. Sampai dengan 

Permasalahan  KPHP dan KPHL yang dihadapi 
dalam pembangunan KPH dan proses operasion-
alisasinya :
a. Pemahaman stakeholders dan dukungan 

Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) 
masih belum merata.

b. Ada kekhawatiran Dinas yang membidangi ke-
hutanan di daerah tersaingi kewenangannya.

c. Masih banyak KPH yang sudah memiliki SK 
Menhut namun belum memiliki organisasi di 
tingkat tapak (8 unit dari 120 unit) dan yang 
telah memiliki SK dan orgaisasi belum dapat 
beroperasi secara efektif. 

d. Masih adanya hambatan regulasi terutama ter-
kait dengan perizinan pemanfaatan hutan ter-
masuk pemanfaatan hasil tanaman kegiatan 
rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dan tata 
hubungan kerja KPH dengan pemegang izin.

e. Prospek kemandirian belum terlihat, walau telah 
ada beberapa peraturan yang berpotensi untuk 
mendukung kemandirian tersebut, seperti mis-
alnya penerapan Pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum

f. Sumber Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana 
diatur dalam Permendagri No. 61/2007 ten-
tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah. 

g. Kurangnya dukungan sumberdaya manusia 
(SDM) dan dana. 

h. Belum optimalnya keselarasan kebijakan antar 
Eselon I  Kementerian Kehutanan dalam men-
dukung operasionalisasi KPH.

i. Sosialisasi pembangunan KPH yang sudah 
didekonsentrasikan kepada Dinas Kehutanan 
di Provinsi belum efektif.

j. Mekanisme pendanaan APBN dalam mendu-
kung pembangunan KPH kurang fleksibel.

k. Dinamika politik lokal sangat berpengaruh terha-
dap konsistensi komitmen daerah. Konflik  pen-
guasaan lahan (Land tenure conflict) sebagai 
konsekuensi kebijakan alokasi areal yang tidak 
dibebani hak untuk KPH. Areal-areal demikian 
umumnya telah dikuasai oleh masyarakat yang 
Bila dilihat dari sisi kekuatan klaim atas lahan 
yang ada pada Masyarakat dan Kementerian 
Kehutanan, umumnya masyarakat memiliki le-
gitimasi yang kuat di lapangan namun legalitas-
nya lemah sedangkan Kementerian Kehutanan 
memiliki legalitas kuat namun legitimasinya le-
mah (Gamin 2013). 

l. Kurangnya “leadership” dan “entrepreneurship” 
Kepala KPH yang umumnya berasal dari PNS.

Sumber : Nugroho 2014,DitWP3H (2014), Tim 
WG-Tenure 2014
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bulan Januari 2013, kementrian Kehutanan telah 
mengeluarkan 25 Keputusan Menteri tentang 
penetapan wilayah KPH Provinsi, 38 Keputusan 
Menteri tentang penetapan wilayah KPH Konservasi 
dan 68 Keputusan tentang penetapan wilayah KPH 
Model. Penetapan Wilayah KPH Provinsi tersebut 
terdiri atas 481 unit KPH (dari 600 unit target 
2014) dengan luas 78.982.671 hektare. Dari 481 
unit KPH Provinsi tersebut, 170 unit adalah KPHL 
dengan luas 21.555.089 hektare dan 311 unit 
adalah KPHP dengan luas 57.427.582 hektare. 
Penetapan Wilayah KPH Konservasi mencakup  
luas 8.373.062,7 hektare yang terdiri dari 38 Taman 
Nasional (Kemenhut 2013).

Hingga Januari 2014 telah ditetapkan wilayah 
120 KPH Model yang meliputi luas 16.358.456 
hektare yang terdiri atas 42 KPHL meliputi luas 
3.990.456 hektare dan 78 KPHP dengan luas 
12.367.820 hektare (DitWP3H 2014). Dari 120 
KPH Model yang ditetapkan, 112 KPH Model telah 
memiliki organisasi  baik sebagai UPTD maupun 
SKPD (DitWP3H 2014). Selain KPH Model hingga 
Januari 2013 terdapat 3 (tiga) KPH Non Model 
sudah berlembaga (Kemenhut 2013).

Target penetapan KPH Model sebanyak 120 
pada tahun 2014 telah tercapai meskipun belum 
semua operasional. Masih ada 8 (delapan) KPH 
Model yang pembagunan organisasinya dalam 
proses (Tabel 1). 

Perjalanan KPH
Untuk mencapai tujuan bersama “sebesar-

besar kemakmuran rakyat” tampaknya bukan 
perkara mudah bagi KPH, masih banyak hal yang 
harus dilakukan oleh KPH. Namun dari berbagai 
pertemuan dengan para Kepala KPH terungkap 
hal-hal yang cukup menggembirakan dari sisi 
penguatan hak-hak Negara atas kawasan hutan 
yang dikuasainya, antara lain:
a. Pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat 

di dalam kawasan hutan sebagian telah 
teridentifikasi lokasi dan kegitannya, walau belum 
terpetakan secara baik. 

b. Tumbuhnya pemahaman masyarakat lokal 
terhadap keberadaan kawasan hutan.

c. Potensi SDH di areal KPH telah diketahui.
d. Dengan difasilitasi oleh Baplan, telah ada 

rencana pengelolaan hutan (RPH) di KPH, 
bahkan beberapa di antaranya telah pula 
menyusun rencana usahanya (business plan).

e. Adanya dukungan mobilitas dan kantor baik dari 
pemerintah pusat maupun daerah.

f. Posisinya telah sejajar dengan SKPD lain yang 
meningkatkan kepercayaan diri pengelola KPH.

g. Mulai tampak dukungan nasional dan 
internasional. Di level nasional ada kemauan 

pemerintah untuk mengkonvergensikan 
kegiatannya di areal-areal yang telah ada 
pengelola (KPH)nya. Di level internasional, telah 
banyak donor yang berminat untuk penguatan 
tata kelola hutan melalui KPH.
Hal tersebut di atas mendorong munculnya 

optimisme dalam proses pembangunan KPH, yakni 
(DitWP3H 2014):
a. Mulai terbangun antusiasme pembangunan KPH 

pada beberapa Eselon I Kemenhut, dengan 
catatan tetap diperlukan internalisasi substansi 
KPH.

b. Wacana memperkuat KPH sebagai salah satu 
mekanisme resolusi konflik, skema penyelesaian 
tenurial, dan percepatan penanganan 
permasalahan kehutanan, mulai berkembang.

c. Mulai tumbuh pemahaman pentingnya KPH 
di beberapa Pemerintah Daerah, sehingga 
timbul komitmen untuk membangun KPH dan 
mengusulkan wilayah KPH sebagai KPH Model. 
Namun demikian masih banyak pula 

masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka 
operasionalisasi KPH. Permasalahan yang dihadapi 
KPH berbeda-beda antara KPHP, KPHL, maupun 
KPHK. Pada KPHP dan KPHL, berdasarkan 
indikator kinerja operasionalisasi KPH (DitWP3H 
2014), dari 120 KPH model sebanyak 8 unit belum 
dibentuk organisasinya hingga awal tahun 2014.  
Sarana dan prasarana baru terpenuhi sebagian 
yaitu: mobil untuk 89 KPH, motor untuk 88 KPH, 
alat kantor/survey untuk 90 unit KPH (Tabel 1). Dari 
aspek rencana, Rencana Tata Hutan baru selesai 
87 draft dan Rencana Pengelolaan baru selesai 82 
draft. Dari 82 draft ini telah disahkan sebanyak 17 
dokumen (Tabel 1).

Perbedaan-perbedaan capaian dalam 
beroperasinya KPH Model tersebut akibat berbagai 
permasalahan yang menghadang di depannya. 
Pada proses pembentukan KPHK ada tiga aspek 
permasalahan yang dihadapi yakni, aspek kawasan, 
aspek organisasi dan aspek peraturan (Suwarno 
et al. 2011). Dari aspek kawasan, wilayah kelola 
UPT KSA (Unit Pelaksana Teknis Kawasan Suaka 
Alam) banyak yang terdiri dari kawasan dengan 
luasan yang kecil-kecil dan tersebar, sementara 
wilayah kelola UPT TN pada umumnya berupa 
satu hamparan kawasan yang kompak dan dengan 
luasan yang besar. Guna mentransformasi kawasan 
ini menjadi wilayah kelola KPHK diperlukan adanya 
kajian teknis guna memenuhi kriteria sebagaimana 
pada pasal 5 dan 6 PP 6/2007 agar terpenuhi 
prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang efektif, 
efisien dan lestari.

Masalah dalam aspek kelembagaan adalah 
adanya perbedaan mendasar berdasarkan struktur 
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organisasi. Struktur organisasi UPT KSA dan UPT 
TN dipersiapkan untuk mengelola satu tipe hutan 
menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), 
UPT KSA hanya mengelola kawasan CA, SM, TWA 
atau TB dan UPT TN hanya mengelola kawasan 
TN, sementara KPH dipersiapkan untuk mengelola 
satu kesatuan wilayah hutan yang di dalamnya 
dimungkinkan berisi beberapa tipe dan fungsi pokok  
hutan.

Masalah dari sisi peraturan adalah belum 
digunakannya UU 41/1999, PP 44/2004 dan PP 
6/2007 sebagai acuan pembentukan wilayah dan 
organisasi pengelola KPHK dalam Permenhut P.02/
Menhut-II/2007 (P 02/2007) tentang Organisasi dan 
Tata Kerja UPT KSA beserta perubahannya dan 
Permenhut P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja pada UPT TN beserta perobahannya. 
Kedua Permenhut ini mengacu pada UU 5/1990 
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (KSDAE) dan Kepmen PAN No. 62/
KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi 
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen 
dan Lembaga pemerintah Non Departemen.

Penutup
Pengelolaan sumberdaya milik bersama 

(common pool resources – CPRs) yang 
memiliki karaktesritik dasar non-excludable dan 
substractable, memerlukan kelembagaan (aturan 
main dan organisasi) pengelolaan yang efektif untuk 
menunjang kelestariannya. Tampaknya struktur 
tata aturan kehutanan yang termaktub dalam UUD 

1945 (pasal 33 ayat 3) dan UU 41/1999 tentang 
Kehutanan masih memberikan mandat kepada 
Negara/pemerintah untuk  “menguasai” SDH 
dan “mempergunakannya untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat”. Pada situasi demikian, maka 
Negara/pemerintah wajib untuk mengelolanya 
secara lestari guna mendatangkan sebesar-besar 
kemakmuran rakyat yang oleh “pemikir kehutanan” 
tugas dan fungsi tersebut dibebankan kepada 
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang secara 
teoritis-konseptual merupakan upaya penguatan 
kapasitas kelembagaan Negara/pemerintah dalam 
pengelolaan kawasan hutan. 

Untuk itu pemerintah c.q Kementerian 
Kehutanan telah menyusun kebijakan dan 
peraturan pembangunan (perancangan hingga 
operasionalisasi) KPH melalui Undang-Undang 
Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 dan diikuti regulasi 
turunannya. Walaupun gagasan pembangunan 
KPH tersebut telah dicanangkan sejak 1999, namun 
pada dasarnya penguatan implementasinya baru 
dilakukan sejak 2009. Hingga 2014 atau ± 5 tahun 
perjalanannya telah ada perbaikan-perbaikan 
pengelolaan SDH di tingkat tapak. Namun demikian 
untuk mencapai pengelolaan SDH di tingkat tapak 
yang lestari dan mendatangkan sebesar-besar 
kemakmuran rakyat, tampaknya masih banyak 
hal yang perlu dibenahi baik yang menyangkut 
aspek kewilayahannya, kelembagaannya maupun 
peraturan dan perudangannya. 
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MEMAHAMI KETERBUKAAN INFORMASI 
PUBLIK

Hak masyarakat untuk memperoleh informasi 
sudah dijamin dalam KonstitusiPasal 28 F UUD 
1945 Amandemen, yang berbunyi: “Setiap orang 
berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 
informasi untuk mengembangkan pribadi dan 
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi dengan menggunakan 
segala jenis saluran yang tersedia”. Sejak 
diberlakukannya UU No. 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat dijamin 
haknya untuk mendapatkan askses informasi dari 
badan publik. UU No 14 Tahun 2008 ini merupakan 
bentuk operasionalisasi dari Pasal 28 F UUD 1945.
Kategori informasi dibedakan menjadi dua, yaitu 
informasi privat dan informasi publik, hal yang 
membedakan yaitu:

1. Informasi privat
Informasi privat tidak boleh digunakan oleh orang 
lain, kecuali diijinkan oleh pemiliknya. Pelarangan 
bertujuan untuk melindungi hak-hak milik pribadi.

2. Informasi publik
Informasi publik boleh digunakan oleh semua 
orang, selain yang dilarang. Pelarangan bertujuan 
untuk melindungi kepentingan bersama.
Perbedaan cara pandang dalam melihat infor-

masi dari tahun ke tahun berbeda-beda, pada era 
1971, sebagian masih berhati-hati dengan menye-
but informasi sebagai quasi public goods1 . Semen-
tara itu, memasuki tahun 1997, beberapa orang 

1. Jack Hirshleifer, “The Voluntary Provisions of Public Goods- 
Descending Weigh Social Composition Functions”, University of 
California, Los Angelas, Working Paper No. 326, 1984. Dokumen 
bisa di akses di http://www.econ.ucla.edu/workingpapers/wp326.
pdf.

Oleh: Citra Hartati
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Gambar 1. Tata Cara Permohonan Informasi Publik
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secara tegas menyatakan bahwa informasi tertentu 
adalah barang publik (public goods), terutama infor-
masi terkait dengan pelayanan dasar, misal infor-
masi SARS, Flu burung, dan sebagainya.2 

Mekanisme Permohonan Informasi sampai 
Sengketa Informasi

Keterbukaan informasi publik adalah 
salah satu indikator dalam mewujudkan tata 
kelolapemerintahan yang baik (good governance), 
yang transparan, akuntabel, koordinatif, dan 
partisipatif. Ciri keterbukaan informasi adalah 
dengan adanya jaminan publik akan informasi. 
Secara spesifik, aturan tersebut tertuang pada UU 
No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik (KIP). Undang-undang tersebut tidak hanya 
sekedar mengatur hak atas informasi, juga mengatur 
tentang hak akses terhadap informasi.

Akses terhadap informasi lebih detail dijabarkan 
dalam mekanisme permohonan informasi. UU KIP 
dan Perki 1/20103  mengatur bahwa permintaan 
informasi ditujukan kepada Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada masing-
masing badan publik. Akan tetapi, apabila tidak 
diketahui PPID-nya, maka permintaan tetap dapat 
disampaikan kepada instansi yang memiliki, 
menyimpan, dan menguasai informasi yang 
2. Vilma G Carande-kulis, et al, “ Public Goods and Externalities: 
A Research Agenda for Pubic Health Economics”, Jounal Public 
Health Managemant Practice, 2007. Dokumen bisa di unduh di 
http://www.ppge.ufrgs.br/giacomo/arquivos/eco02072/carandeku-
lis-getzen-thacker-2007.pdf
3. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar 
Layanan Informasi Publik

dibutuhkan. Permintaan informasi harus ditanggapi 
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Akan tetapi, 
batas waktu menanggapi permintaan informasi 
dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
jika:
• Permintaan dalam jumlah besar.
• Informasi yang diminta belum didokumen-

tasikan.
• Belum dapat diputuskan apakah informasi yang 

diminta adalah rahasia. 
Perpanjangan waktu hanya dilakukan satu kali 

dan Badan Publik wajib memberitahu pemohon 
tentang perpanjangan waktu tersebut. Jika pemohon 
tidak menerima tanggapan dalam waktu paling lama 
10 (sepuluh) hari kerja, pemohon dapat langsung 
menyampaikan keberatan kepada atasan PPID

Keberatan merupakan upaya penyelesaian di 
internal Badan Publik sebelum terjadi sengketa 
informasi publik. Keberatan diajukan dalam 
jangka waktu paling lambat 30 hari kerja setelah 
ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud Pasal 
35 ayat (1)UU KIP.4

Apabila keberatan tidak ditanggapi atau 
ditanggapi namun tidak sesuai yang diharapkan, 
maka dapat lanjut ke tahap selanjutnya yaitu 

4. Pasal 35 ayat (1) UU KIP mengatur mengenai alasan keberatan 
oleh pemohon informasi, diantaranya:
a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan 

pengecualian
b. Tidak disediakannya informasi berkala
c. Tidak ditanggapinya permohoan informasi
d. Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang 

diminta

Gambar 2. Alur Keberatan di Internal Badan Publik
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Gambar 3. Alur Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi 
di Komisi Informasi. Sengketa informasi yang 
terjadi pada badan publik di pusat, maka 
penyelesaiannya dibawah wewenang Komisi 
Informasi Pusat. Selanjutnya, sengketa informasi 
yang terjadi di Provinsi atau Kabupaten/Kota maka 
penyelesaiannya di Komisi Informasi Daerah.

Adanya mekanisme permohonan informasi 
hingga penyelesaian sengketa informasi 

diharapkan dapat menjembatani masyarakat untuk 
mempertahankan hak atas informasinya secara 
hukum dengan cara dan jangka waktu yang jelas 
serta kepada petugas yang tepat. Mengingat 
pentingnya UU KIP ini maka sudah menjadi 
keharusan bagi kita untuk  mensosialisasikannya 
kepada khalayak banyak.
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