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Media Briefing

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mengingkari Undang-
undang Kehutanan dan Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai Lembaga Publik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik. Hal-
hal yang patut disadari oleh KLHK mengenai tugas, fungsi dan kewajibannya
adalah:

 Kewajiban Kementerian Kehutanan1 dalam Konteks Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)
- Kementerian Kehutanan atau sekarang bernama Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (KemenLHK) harus menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk
pemantauan SVLK sebagaimana tertuang dalam Permenhut No 95 Tahun 2014
Tentang Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu,
serta peraturan turunannya Perdirjen BUK No 14 Tahun 2014 Tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK.

- SVLK bertujuan untuk menjamin bahwa kayu dan produk kayu berasal dari sumber
yang legal dan lestari

- Kriteria dan indikator dalam penilaian SVLK terdiri dari aspek pra-syarat, produksi,
ekologi, dan sosial berdasarkan Perdirjen BUK No 14/2014.

- Dokumen-dokumen yang Forest Watch Indonesia (FWI) mohonkan, merupakan
informasi awal untuk memberi masukan terhadap penilaian kepatuhan SVLK
berdasarkan kriteria dan indikator tersebut oleh LP&VI (Lemabaga Penilai dan
Verifikasi Independen).  Sebagai contoh penilaian SVLK pada aspek produksi. Pertama,
dokumen dan peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK)
dan  Rencana Kerja Usaha Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK)
digunakan untuk melihat kesesuaian realisasi penebangan  dengan rencana kerja
penebangan/pemanenan/pemanfaatan kayu, termasuk kepatuhan lokasi
penebangan/pemanenan/pemanfaatan kayu yang harus sesuai dengan areal (blok)
kerja yang telah disahkan oleh pemerintah. Kedua, dokumen Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri (RPBBI) digunakan untuk memantau rantai pasokan-pemenuhan
bahan baku bagi industri kayu di sektor kehutanan, dan menelusuri pasokan kayu
yang dikonsumsi oleh industri kayu berasal dari sumber-sumber kayu yang legal.
Ketiga, dokumen dan peta Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) digunakan untuk memantau

1 Sejak Oktober 2014, berganti nama menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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kepatuhan perusahan yang memiliki IPK terhadap SVLK dan memastikan kayu yang
ditebang dan dimanfaatkan dari setiap kegiatan pembukaan wilayah hutan (baik
untuk pertambangan, HTI, perkebunan, sarana prasarana, dll) berasal dari sumber
dan proses yang legal.

- Komitmen Pemerintah Indonesia memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu
ilegal ditunjukkan juga dengan bekerja sama dalam perdagangan produk kayu dengan
Pemerintah Uni Eropa melalui Voluntary Partnership Agreement/ VPA (Persetujuan
Kemitraan Sukarela). Kesepakatan ini telah diratifikasi dalam Peraturan Presiden
No.21 Tahun 2014 yang disesuaikan dengan hukum di Indonesia. Secara khusus, jenis
informasi kehutanan yang harus terbuka bagi publik terinci dalam Annex IX VPA
antara Indonesia-Uni Eropa sebagai daftar informasi publik yang harus disediakan
badan publik untuk masyarakat. Dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK, RPBBI, dan IPK yang
kami mohonkan termasuk di dalam daftar informasi tersebut.

- Dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK, dan RPBBI adalah dokumen pendukung dari suatu
kebijakan atau keputusan publik yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan
sebagai Badan Publik. Dengan demikian, dokumen tersebut wajib disediakan setiap
saat oleh Badan Publik yang menguasai informasi tersebut. Karena berdasarkan UU
No 14 Tahun 2008 dan Perki No 1 Tahun 2010 mengatur: informasi tentang
peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya
terdiri atas:

Angka 1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau
pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan
tersebut;
Angka 2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan,
atau kebijakan tersebut.

 Dokumen yang FWI Mohonkan Penting Dibuka Kepada Publik
- Sumber daya hutan adalah publik domain yang dikuasai negara, sehingga masyarakat

perlu mengetahui setiap bentuk pemanfaatan maupun eksploitasi sumberdaya hutan.
- Kebijakan pengelolaan sumber daya hutan tidak hanya teknis, namun ada juga

hubungan dengan aspek ekonomi dan politis, sehingga kondisi seperti ini
memungkinkan terjadinya kerugian negara bila tidak ada keterbukan . Ada tiga
pertimbangan yang bisa memberi ruang terjadinya kerugian negara bila tidak adanya
keterbukaan: 1) adanya diskresi, bahwa setiap pejabat dapat membuat keputusan-
keputusan yang berada di luar peraturan; 2) adanya kewenangan yang besar yang
bisa saja disalahgunakan oleh pejabat negara; 3) ketertutupan dalam merumuskan
dan mengambil sebuah keputusan dan tidak melibatkan para pihak.

- Dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance),
keterlibatan masyarakat dalam merumuskan, melaksanakan, sampai dengan
mengawasi pelaksanaan dari sebuah kebijakan publik menjadi suatu keharusan. Peran
serta masyarakat ini tertuang di dalam salah satu tujuan UU No. 14 tahun 2008
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tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3 ayat (1) yaitu menjamin hak warga
negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan
publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu
keputusan publik.

- SVLK memberi ruang peran serta masyarakat dalam pengawasan hutan seperti yang
diatur dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Bab VII pasal 60 ayat (2)
bahwa: Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan
kehutanan. Lebih lanjut pengaturan mengenai Peran Serta Masyarakat diatur dalam
Bab X pasal 68 ayat (2), bahwa, “Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
masyarakat dapat: Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan,
dan informasi kehutanan; Memberi informasi, saran serta pertimbangan dalam
pembangunan kehutanan; dan Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.

 Dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK, RPBBI, dan IPK penting dibuka kepada publik guna
membantu pemerintah dalam melakukan pemantauan pembangunan kehutanan, secara
khusus untuk menjaga kredibilitas implementasi SVLK sebagai bentuk peran serta dan
partisipasi publik. Partisipasi masyarakat tidak banyak berarti tanpa keterbukaan informasi
publik.
- Menurut Abdulkadir Muhammad dalam KPPU (2002), informasi digolongkan menjadi

dua, yaitu: a) Informasi terbuka, yaitu informasi yang boleh atau patut diketahui oleh
masyarakat karena memiliki nilai kemanfaatan; b) informasi tertutup, yaitu informasi
yang tidak boleh diketahui oleh siapa saja, kecuali orang yang memiliki kewenangan
untuk melaksanakan dan menyimpan informasi tersebut. Dokumen RKUPHHK,
RKTUPHHK, RPBBI, dan IPK dalam konteks pemantauan SVLK digunakan untuk
melakukan verifikasi di lapangan dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) dan Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari (PHPL). Kemudian, dari hasil pemantauan tersebut digunakan untuk membuat
laporan keluhan atas ketidaksesuaian kinerja unit management yang disampaikan
kepada LVLK/ PHPL/ Komite Akreditasi Nasional (KAN), dan Kementerian Kehutanan,
yang diatur dalam Perdirjen BUK No 14/2014. Artinya, dokumen yang kami mohonkan
merupakan informasi terbuka karena memiliki nilai kemanfaatan.

 RKUPHHK, RKTUPHHK, dan RPBBI yang FWI Mohonkan Merupakan Informasi yang
Dikategorikan Terbuka dan Bukan Informsai yang Dikecualikan
- RKUPHHK, RKTUPHHK, dan RPBBI bukan dokumen yang mencakup rahasia dagang

karena tidak mungkin perusahaan mencantumkan rahasia dagang dalam dokumen
rencana maupun laporan kepada pemerintah sekalipun.

- Tertanggal 21 Mei 2014, Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 030/I/KIP-PS-A-M-
A/2014 antara Syamsul Rusdi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang
menyatakan bahwa Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
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(RKTUPHHK) merupakan informasi yang terbuka. Berdasarkan UU KIP Pasal 11 ayat (2)
menyatakan bahwa informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat
berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai informasi publik yang
dapat diakses oleh pengguna informasi publik.

- Sebagaimana Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 030/I/KIP-PS-A-M-A/2014 yang
menyatakan bahwa RKTUPHHK merupakan informasi yang terbuka, maka RKUPHHK
sebagai informasi yang sifatnya lebih umum, masuk dalam kategori informasi yang
terbuka bagi publik. Mengingat bahwa RKU adalah pedoman untuk menyusun
RKTUPHHK bagi setiap pemegang IUPHHK.

- RPBBI bukan merupakan data industri seperti yang dimaksud pada Pasal 69 UU No. 3
Tahun 2014 tentang Perindustrian. Karena RPBBI tidak menimbulkan kerugian Hak
Kekayaan Intelektual dan persaingan usaha tidak sehat. Ini termuat dalam Peraturan
Menteri Kehutanan No. 9 Tahun 2012 Pasal 2 ayat (2) huruf e yakni, tujuan penetapan
RPBBI adalah tersedianya data dan informasi pemenuhan dan
pemanfaatan/penggunaan bahan baku serta produksi kayu olahan yang dapat diakses
oleh publik/masyarakat umum.

 IPK yang FWI Mohonkan Merupakan Informasi yang Didokumentasikan Kementerian
Kehutanan
- Kementerian Kehutanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

menguasai dokumen IPK, seperti yang tertuang dalam Pasal 9 Permenhut No 62 Tahun
2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Peraturan ini menyebutkan bahwa
Keputusan Pemberian IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) atau surat
pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), salinan/tembusannya
disampaikan kepada: a) Direktur Jenderal; b) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
c) Kepala Dinas Propinsi; dan d) Kepala Balai.

- IPK adalah sumber penerimaan negara (Provisi Sumber Daya Hutan/PSDH dan Dana
Reboisasi/DR, dan Penggantian Nilai Tegakan/PNT), sehingga negara harus memiliki
dasar untuk menghitung dan mengawasi nilai penerimaan yang diterima oleh negara.

 Keuntungan Negara Bila Dokumen yang FWI Mohonkan Terbuka
- Masyarakat bisa memberikan masukan/kritik atas kebijakan-kebijakan pengelolaan

sumber daya hutan yang ada. Sehingga klausul tentang partisipasi publik yang
tercantum di hampir semua UU sektoral terkait pengelolaan sumberdaya alam dapat
diimplementasikan dengan syaratnya harus ada keterbukaan.

- Dengan terbukanya dokumen yang kami mohonkan, semua pihak akan menjadi tahu
hak dan kewajibannya. Jika semua pihak berniat baik untuk bekerja secara efisien, hal
ini justru membantu pemerintah dalam menjalankan mandatnya, bisnis swastapun
terbantu dan masyarakat mendapatkan manfaat. Sehingga bisnis kehutanan menjadi
lebih efisien dan lebih kompetitif dengan negara lain.
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- Persaingan usaha justru menjadi sehat dengan adanya keterbukaan informasi.
Menurut penerima nobel soal ekonomi, information asymmetry deals with the study
of decisions in transactions where one party has more or better information than the
other. This creates an imbalance of power in transactions, which can sometimes cause
the transactions to go awry, a kind of market failure in the worst case. Examples of
this problem are adverse selection, moral hazard, and information monopoly. Jadi, jika
mau persaingan yang sehat maka berikan informasi seluas-luasnya (George Akerlof,
Joseph E. Stiglitz, analyses of markets with asymmetric information)

- Terbukanya dokumen yang kami mohonkan, mendukung Gerakan Nasional
Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-SDA) yang telah ditandatangani dalam Nota
Kesepakatan Bersama (NKB) oleh 27 Kementerian dan Lembaga pada Tanggal 19
Maret 2015. Gerakan nasional tersebut adalah tonggak dalam upaya pembenahan
tatakelola sumber daya alam yang dilakukan secara komprehensif. Gerakan Nasional
Penyelamatan SDA tidak bisa dilepasakan dari perbaikan sistem yang tujuannya
mengendalikan korupsi, hal itu menjadi program dalam GN SDA. Sehingga dalam
melakukan kebijakan untuk mencegah korupsi, keterbukaan informasi menjadi sangat
penting untuk dilakukan bersama-sama sejalan dengan pelaksanaan GN SDA oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


