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Dari Redaksi

Salam Intip Hutan

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME, akhirnya “Intip Hutan”  edisi Februari - Mei 
tahun 2015 kembali hadir untuk menyapa para pembaca dan penggiat kehutanan Indonesia.

Pada kesempatan kali ini, Intip Hutan berusaha mengulas sesuatu yang baru. Ulasan soal 
fenomena keterbukaan informasi publik di Indonesia yang seakan-akan mendapatkan setetes 
embun dan kembali berdenyut kencang setelah sekian lama mengalami tidur panjang. Akankah 
kemudian keterbukaan informasi merasuk kedalam ruh kepemimpinan negeri ini? tentunya akan 
menjadi fokus dan harapan kita semua.

UU 14 Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008 kini mulai menunjukkan fungsinya. Secercah 
harapan kian menjadi kenyataan ketika satu-persatu kekuatan publik mampu menyingkap tirai-tirai 
yang selama ini tertutup. Terbukanya lembar demi lembar dokumen yang sangat penting dalam 
pengelolaan hutan dan berdampak pada kemaslahatan rakyat adalah langkah maju yang harus 
dipertahankan. Terlepas dari keengganan sang pemimpin, bolehlah kita sementara merayakan 
kemenangan kecil ini sembari memantapkan niat dan semangat untuk berjuang dan berlari lebih 
kencang lagi.

Terima kasih kami sampaikan kepada Governance Forest Initiative (GFI) Indonesia, World 
Resources Initiative (WRI) dan para pejuang keterbukaan informasi yang telah memberikan 
sumbangsihnya dalam penyusunan Intip Hutan edisi kali ini. Pengalaman dan pengetahuan kawan-
kawan dalam memperjuangkan keterbukaan informasi adalah kekayaan yang tiada tara yang tidak 
akan lekang oleh waktu. Mungkin kita tidak akan dicatat oleh sejarah, tetapi pengetahuan dan 
pengalaman itu akan selalu menjadi langkah awal dalam arah perjuangan ini.

Akhir kata, tetesan-tetesan tinta yang tergores diatas kertas ini adalah bukti bahwa masyarakat yang 
peduli dan kritis itu ada. Keterbukaan atas informasi adalah tuntutan yang semakin membuncah. 
Dan besar harapan kami untuk pemimpin negeri ini, buanglah kecurigaan dan berilah ruang untuk 
masyarakat-masyarakat kritis ini!

Terima Kasih!

Untuk mendapatkan media 
informasi Intip Hutan, silakan 
menghubungi bagian sirkulasi 

ke alamat di atas
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Keterbukaan informasi merupakan syarat utama 
bagi masyarakat untuk berpartisipasi terhadap 
penyelenggaraan negara. Dengan keterbukaan 

informasi, semua pihak dapat aktif membantu mencegah kasus 
illegal logging maupun korupsi di sektor kehutanan. Sebaliknya 
ketertutupan  informasi merupakan awal dari korupsi. 
Keterbukaan informasi adalah hulu dari pemberantasan 
korupsi.

Dengan adanya keterbukaan informasi pun berarti adanya 
ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif secara optimal 
dalam perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, hingga 
memberi pertimbangan terhadap pembangunan kehutanan. 
Hal ini sejalan dengan cita-cita pemerintah dalam mewujudkan 
tata kelola pemerintahan kehutanan yang baik yang 
mensyaratkan adanya akuntabilitas, koordinasi, transparansi, 
dan partisipasi masyarakat.

Kemenangan Forest Watch Indonesia (FWI) atas terbukanya 

informasi kehutanan yang terdiri dari dokumen izin pemanfaatan 
hutan (RKUPHHK, RKTUPHHK, RPBBI, dan IPK) merupakan 
catatan besar bagi perjuangan transparansi kehutanan. Suatu 
catatan keberhasilan sebagai awal perjuangan mendobrak 
benteng birokrasi anti transparansi informasi. Dibutuhkan 
waktu tiga tahun bagi FWI dalam melakukan advokasi demi 
terbukanya beberapa informasi yang dianggap Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah dokumen 
rahasia.

Dalam perjuangan ini, FWI mulai menempuh jalur prosedural 
melalui cara legal atau yang disebut uji akses informasi, yaitu 
celah yang dimungkinkan dalam UU Keterbukaan Informasi 
Publik nomor 14/2008 dan UU Kehutanan nomor 41/1999. 

Uji akses atau permohonan informasi pertama kali diajukan 
pada tahun 2013 atas nama Yayasan FWI. Sungguh tidak 
menggembirakan, KLHK (d/h Kementerian Kehutanan) 
sebagai badan publik yang memiliki kewenangan atas 

Foto : fwi

LAPORAN UTAMA

Tiga tahun membela keterbukaan informasi kehutanan, akhirnya terbuka juga jalannya. 
Jalan bagi publik berpartisipasi dalam pengawasan hutan. Kini, saatnya publik meminta 
haknya!

SAATNYA PUBLIK MEMINTA HAKNYA!
Oleh : Linda Rosalina
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informasi yang dimohonkan justru 
tidak menanggapi dengan baik. Hal 
ini yang membawa perkara tersebut 
pada penyelesaian sengketa informasi 
di Komisi Informasi Pusat. Namun 
sayangnya, karena FWI tidak memenuhi 
legal standing sebagai badan hukum 
Indonesia, sengketa informasi publik pun 
ditolak.

Ditolaknya sengketa informasi, tidak 
berarti menggugurkan hak permohonan 
informasi. Tak patah arang, permohonan 
yang sama untuk kedua kalinya 
diajukan pada awal tahun 2014 melalui 
perwakilan individu FWI. Namun keras 
bagai batu, lagi-lagi tanggapan KLHK 
tak kunjung berubah hingga surat 
keberatan dilayangkan. Hasilnya, 
KLHK mengundang individu FWI untuk 
melakukan musyawarah klarifikasi terkait 
permohonan informasi yang diajukan.

Musyawarah tersebut menyepakati 
bahwa RKUPHHK, RPBBI, dan IPK 
dapat diberikan, sementara RKTUPHHK 
tidak dapat diberikan karena KLHK 
berdalil tidak menguasainya. Meskipun 
telah terjadi kesepakatan, lagi-lagi hal itu 

diingkari oleh KLHK dan informasi yang 
dijanjikan pun tak kunjung diberikan.

Untuk yang ketiga kalinya, FWI tidak lagi 
mentolerasi segala macam alasan KLHK 
untuk tidak memberikan informasi yang 
dimohonkan. Akhir 2014, permohonan 
informasi yang sama diajukan kembali 
atas nama Perkumpulan FWI.

Tanggapan berbeda ditunjukkan oleh 
KLHK. Kali ini informasi yang nyata-
nyata menyangkut hajat hidup orang 
banyak, yang sejak semula diminta oleh 
FWI, dinafikan KLHK dengan alasan 
kerahasiaan informasi. Penolakan 
itu secara tegas dituliskan dalam 
sebuah berita acara uji konsekuensi 
pengecualian informasi, yang pada 
akhirnya membuat sengketa informasi 
antara FWI dengan KLHK tidak dapat 
dihindarkan lagi.

Dari sisi undang-undang, uji konsekuensi 
yang dilakukan KLHK mengabaikan 
aturan-aturan, termasuk yang dibuat 
lembaganya sendiri. Dalam hal ini, 
KLHK tidak mempertimbangkan UU 
Kehutanan,  PP No 61/2010 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan 
Menteri Kehutanan,  serta aturan turunan 
lainnya yang memberikan dasar hukum 
pengecualian informasi publik. 

Sengaja atau tidak, hasil uji konsekuensi 
ini jelas menunjukkan KLHK tidak 
percaya terhadap aturan yang dibuatnya 
sendiri.

Satu hal lain yang perlu disoroti 
dalam proses sengketa informasi 
adalah niat KLHK yang tidak serius 
dalam menjalankan mandat UU KIP. 
Keterbukaan yang selalu diumbar 
dalam setiap kebijakan kehutanan 
serasa kiasan semata. Dalam setiap 
kesempatan, Pejabat Publik yang diberi 
kuasa oleh KLHK bukanlah orang 
yang dapat memberikan keputusan, 
melainkan para pejabat teknis setingkat 
eselon III dan IV. Apapun pertanyaan 
yang diajukan, jawabannya selalu 
satu instruksi, mengacu pada hasil uji 
konsekuensi pengecualian informasi.

Selama proses sidang, pejabat publik 
yang diberi kuasa selalu menegaskan 
argumentasi dikecualikannya informasi 
atas dasar melindungi kepentingan 
perusahaan yang memegang izin 
legal pengusahaan hutan. Hal ini tentu 
saja mencederai amanat konstitusi 
dan cita-cita kenegaraan yang selalu 
mementingkan rakyat. 

Akhirnya, setelah melalui sembilan 
kali sidang, majelis komisionerpun 

membacakan hasil putusannya. Majelis 
berkesimpulan bahwa penetapan data 
dan informasi yang dikecualikan dalam 
hasil uji konsekuensi pengecualian 
informasi dibatalkan. Dan yang 
terpenting, dokumen RKUPHHK, 
RKTUPHHK, RPBBI, dan IPK bersifat 
terbuka dan harus tersedia setiap saat.

Sekarang saatnya bagi KLHK untuk 
menaati putusan komisi informasi. 
Tidak hanya sekedar itu, KLHK juga 
harus berbenah diri di internal sebagai 
bagian dari revolusi mental, termasuk 
untuk segera membuat daftar informasi 
kehutanan yang dapat diakses oleh 
publik serta merevisi seluruh kebijakan 
publik terkait pelayanan informasi. 
Dengan demikian sengketa-sengketa 
serupa tidak perlu lagi terjadi, cukup 
hanya FWI.

Sudah saatnya publik mendapatkan 
haknya atas informasi!   

Dengan adanya 
keterbukaan 
informasi pun berarti 
adanya ruang 
bagi masyarakat 
untuk berperan 
aktif secara optimal 
dalam perencanaan, 
pemanfaatan, 
pengawasan, 
hingga memberi 
pertimbangan 
terhadap 
pembangunan 
kehutanan
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TRANSPARANSI, PEMANTAUAN INDEPENDEN, 
DAN PENYELAMATAN HUTAN INDONESIA: 

SEBUAH RELASI KAUSALITAS
 Oleh : Giorgio Budi Indrarto1

ABSTRAKSI
Isu transparansi atas pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia masih menunjukkan 

performa yang belum bisa dibanggakan. Setelah 17 tahun reformasi bergulir, pemerintahan 
terbuka yang bebas KKN rasanya belum terwujud. Undang undang No. 14 tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pun setelah 5 tahun berlaku efektif, kenyataannya 
masih jauh panggang dari api. Urgensi keterbukaan informasi atas pengelolaan sumber daya 

alam, khususnya ekosistem hutan semakin terasa. Seiring dengan terus memburuknya kondisi 
hutan di Indonesia, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada perubahan iklim, terganggunya 

cadangan air, dan hilangnya keanekaragaman hayati Nusantara. Publik butuh informasi yang 
valid, mutakhir dan lengkap terkait dengan kondisi pengelolaan hutan. Namun demikian, 

ternyata masih banyak pertanyaan yang muncul tentang relasi kausalitas (sebab-akibat) antara 
keterbukaan informasi dan upaya penyelamatan sumberdaya alam. Pertanyaan yang kemudian 

dilandaskan pada kecurigaan, kekhawatiran dan menjadikan informasi semakin tertutup. 
Tulisan ini akan mengulas mengenai relasi kausalitas tersebut. Mengapa transparansi akan 

berpengaruh terhadap upaya penyelamatan hutan? Apa yang menjadi modal Pemerintah dalam 
isu transparansi kehutanan? Serta apa solusi yang bisa dilakukan?

Pendahuluan

Isu transparansi dan keterbukaan informasi bukan 
suatu hal yang baru. Mewujudkan pemerintahan 
yang terbuka dan bebas dari KKN menjadi 

sebuah landasan utama dari reformasi. Termasuk 
dalam hal pengelolaan sumber daya alam (SDA) 
yang sarat penyelewengan. Terkait ini, salah satu 
kebijakan fundamental yang dilahirkan setelah 
reformasi adalah Tap MPR No.9 Tahun 2001 tentang 
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya 
Alam. Wacana tentang keterbukaan terus bergulir, 
hingga akhirnya 5 tahun lalu Undang-undang No. 
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik (UU KIP) efektif berlaku. Namun ternyata 
UU KIP masih belum mampu menciptakan sebuah 
tatanan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. 

Dalam hal transparansi informasi pengelolaan 
SDA misalnya, pada rentang tahun 2014-2015, 
dari 975 permohonan informasi yang diajukan oleh 
masyarakat hanya 127 yang diberikan.2 Sebuah 
fakta yang sangat menyedihkan. Terlebih karena 
informasi yang dimintakan tersebut (AMDAL, 
dokumen perizinan, kebijakan dan anggaran) 
dijamin oleh UU KIP merupakan dokumen publik3.  
Kondisi ini seakan-akan memberikan afirmasi 
bahwa perlindungan legal formal terhadap hak dasar 
warga negara hanya sebatas tulisan di atas kertas. 
Padahal tidak sedikit modalitas yang sudah dimiliki 
untuk dapat menerapkan UU KIP tersebut secara 
efektif. Misalnya, Kementerian Kehutanan (sekarang 
menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan – KLHK) merupakan salah satu institusi 

1. Peneliti Forest Watch Indonesia
2. Permohonan informasi dilakukan pada wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Riau, Sumsel, Aceh dan 

NTB. “Kertas Posisi Lima Tahun Pemberlakuan UU KIP: Buka Informasi, Selamatkan Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam”. 
April 2015

3. Dokumen yang dimintakan merupakan informasi yang dikategorikan untuk wajib disediakan oleh badan publik secara berkala, 
setiap saat, dan serta merta. Pasal 9, 10 dan 11 UU KIP
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yang paling awal memiliki seperangkat peraturan 
untuk pelaksanaan UU KIP. Namun nampaknya 
para pejabat publik di lembaga ini masih terlihat 
kebingungan untuk menerapkan keterbukaan.4 

Lantas bagaimana sebenarnya relasi kausalitas 
antara keterbukaan dan keselamatan hutan? 
Apakah dengan memperoleh dokumen perizinan, 
AMDAL, anggaran, peta dan lain sebagainya 
bisa menurunkan tingkat deforestasi? Dimana 
logikanya? Pertanyaan yang mungkin terkesan 
naif bagi para pegiat keterbukaan informasi SDA. 
Tetapi itulah yang terjadi, pertanyaan mendasar 
tersebut belum (tidak) pernah dibahas dan 
dipahami secara sungguh-sungguh. Tidak sedikit 
birokrat yang masih mempertanyakan apa tujuan 
masyarakat ketika meminta informasi. Kecurigaan 
atas persengkongkolan jahat, pencurian hak atas 
kekayaan intelektual hingga isu keamanan negara 
kerap digunakan sebagai argumen untuk tidak 
membuka sebuah informasi. 

Salah satu tugas dan tanggung jawab publik dalam 
proses demokrasi adalah melakukan partisipasi 
seluas-luasnya dalam mengawasi jalannya 
pengelolaan negara. Agar bisa menjalankan tugas 
dan tanggung jawab tersebut, diperlukan akses 
informasi yang valid, mutakhir dan lengkap.5 Jadi 
sejatinya partisipasi bukan sekadar hak, melainkan 
juga “kewajiban publik”.6 Transparansi informasi 
pada dasarnya menjadi sebuah pintu masuk utama 
bagi proses check & balance, sebagai wujud konkrit 
partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja 
pemerintahan. Alih-alih sekadar hak, transparansi 
adalah sarana yang harus disediakan bagi publik 
agar dapat melakukan tugasnya menjaga pilar 
demokrasi. Demikian juga dalam hal pengelolaan 
SDA khususnya ekosistem hutan. Masyarakat 
lingkar hutan memerlukan informasi mengenai 
pembangunan kehutanan di wilayah hidup mereka. 
Penerbitan sebuah izin pemanfaatan hutan, 
langsung maupun tidak, akan memengaruhi pola 
kehidupan masyarakat. Kesesuaian, rencana kerja, 
potensi dampak, potensi keuntungan, dan hal 
lain yang mungkin timbul akibat sebuah kegiatan 
pengelolaan hutan perlu diketahui. Hanya dengan 
informasi yang komprehensif, masyarakat dapat 
mengambil keputusan yang sadar dampak secara 
bebas dan tanpa tekanan. 

Kausalitas Transparansi dan Penyelamatan 
Hutan

Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai hubungan 
antara transparansi dan partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan kehutanan. Peran serta 
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 
dan kehutanan setidaknya mulai mendapat 
perhatian besar semenjak terbitnya UU No.23 
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. Terlebih pasca reformasi, ruh inklusivitas 
dalam penyelenggaraan negara menjadi sebuah 
keniscayaan dalam berbagai peraturan pengelolaan 
SDA. UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU 
No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup serta UU No.39 Tahun 2014 

4. Kementerian Kehutanan pada tahun 2010 telah menerbitkan Peraturan Menteri No. P.02/Menhut-II/2010 tentang Sistem Informasi 
Kehutanan dan Peraturan Menteri No. P.07/Menhut-II/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan.
5. Alasdair Roberts, Structural Pluralism and the Right to Information (2001)
6. Ibid

opini
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tentang Perkebunan, adalah sebagian peraturan 
perundangan yang meletakkan keterbukaan 
sebagai salah satu asas dan tujuannya. Dapat 
diartikan bahwa keterbukaan sudah menjadi 
kesepakatan bersama sebagai sebuah tujuan dari 
kehidupan bernegara. Namun, keterbukaan seperti 
apa yang seharusnya terjadi? Atau jangan-jangan 
ada yang menganggap bahwa keterbukaan hanya 
sekadar jargon supaya berkesan sungguh-sungguh 
mengemban mandat reformasi? 

“Penyelenggaraan kehutanan berasaskan 
keterbukaan dimaksudkan agar setiap kegiatan 
penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan 
masyarakat dan memperhatikan aspirasi 
masyarakat.” (penjelasan Pasal 2, UU No.41 Tahun 
1999)

“Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah 
bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan 
memberikan akses yang seluas-luasnya kepada 

masyarakat untuk mendapatkan informasi yang 
berkaitan dengan penataan ruang.” (penjelasan 
Pasal 2 Huruf e, UU No.26 Tahun 2007)

“Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah 
bahwa setiap anggota masyarakat didorong 
untuk berperan aktif dalam proses pengambilan 
keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung 
maupun tidak langsung.” (penjelasan Pasal 2 Huruf 
k, UU No.32 Tahun 2009)

“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” 
adalah penyelenggaraan. Perkebunan dilakukan 
dengan memperhatikan aspirasi masyarakat 
dan didukung dengan pelayanan informasi yang 
dapat diakses oleh Pelaku Usaha Perkebunan 
dan masyarakat.” (penjelasan Pasal 2 Huruf g, UU 
No.39 Tahun 2014) 

Melihat penjelasan pada undang-undang terkait 
SDA di atas, asas keterbukaan bukanlah sekadar 
jargon. Walaupun masih terlalu umum, namun 
ada mandat yang harus dilaksanakan oleh 
penyelenggara negara. Ketika Undang-undang 
dibuat, terdapat sebuah kesadaran bahwa untuk 
mencapai cita-cita reformasi, warga masyarakat 
dengan Pemerintah harus terus memperkecil 
berjarak. Peran masyarakat dalam pengambilan 
kebijakan dianggap penting, sehingga kolaborasi 
antara Pemerintah dengan masyarakat sangat 
diperlukan. Kolaborasi ini hanya bisa terjadi 
secara hakiki (genuine) apabila masyarakat dapat 
mengakses informasi publik yang dikuasai oleh 
Pemerintah sebagai penyelenggara negara.7 
Sehingga partisipasi bukan sekadar duduk dan 
hadir di dalam berbagai pertemuan, tetapi juga aktif 
karena berbekal pengetahuan yang cukup. Artinya, 
ketersediaan informasi yang valid, mutakhir dan 
lengkap menjadi prasyarat utama bagi terpenuhinya 
asas keterbukaan. Pada titik inilah ketersediaan 
data dan informasi kehutanan menjadi awal untuk 
dapat menjamin keberlanjutan hutan Indonesia. 

Hilangnya tutupan hutan diakibatkan oleh berbagai 
sebab, dan secara umum dibedakan menjadi 
deforestasi terencana dan tidak terencana 
dalam penyelenggaraan urusan kehutanan di 
Indonesia.8 Artinya, sebagai sebuah konsekuensi 
dari pembangunan maka deforestasi terencana 
bisa dianggap wajar. Namun permasalahannya 
terletak pada proses pengambilan keputusan yang 
berdampak pada deforestasi tersebut. Apakah 
pemberian izin konsesi oleh Pemerintah di suatu 

7. John M. Ackerman and Irma E. Sandoval-Ballesteros Administrative Law Review Vol. 58, No. 1 (Winter 2006), pp. 85-130
8. Erin Myers Madeira, et.al, “Apakah yang dimaksud dengan proyek percontohan REDD+? Klasifikasi awal berdasarkan beberapa 
kegiatan awal di Indonesia” (CIFOR, 2011)
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wilayah tertentu sudah dilandasi oleh pertimbangan 
yang komprehensif? Di sinilah peran publik dalam 
melakukan check & balance terhadap keputusan 
yang diambil, agar tepat sasaran bagi kepentingan 
publik. Pada kenyataannya yang terjadi sekarang 
ini adalah ketiadaan peran kontrol, sekitar 4,50 jt ha 
hutan alam Indonesia lenyap dalam periode 2009-
2013, atau 1,13 jt ha/tahun.9  Kalaupun ini diandaikan 
adalah bagian dari deforestasi yang direncanakan, 
Pemerintah tetap tidak dibenarkan mengambil 
langkah sendiri tanpa memberikan informasi yang 
cukup kepada masyarakat, sehingga dapat terlibat 
dalam pengambilan keputusannya. Khususnya di 
tengah kondisi lingkungan yang semakin memburuk 
dan ancaman perubahan iklim yang tidak lagi 
bisa terhindarkan. Logika ini seharusnya bisa 
menjawab pertanyaan relasi antara transparansi 
dan penyelamatan hutan Indonesia.

Pemantauan Penyelenggaraan Pengelolaan 
Hutan Oleh Masyarakat Sipil

Pemerintah yang menyadari bahwa deforestasi 
terencana berkembang tidak terkontrol, mulai 
menerbitkan kebijakan yang memberi ruang kepada 
masyarakat sipil untuk melakukan kontrol publik 
(pemantauan). Pada tahun 2009 Menteri Kehutanan 
menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan No.38 
Tahun 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian 
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan 
Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau 
pada Hutan Hak (SVLK). Sebuah kebijakan yang 
mendorong akuntabilitas atas status legal dari 
komoditas kayu. Kebijakan ini terus diperbaharui 
dan disempurnakan, dan peran masyarakat 
(melalui pemantau independen) juga diperkuat10.  
Pada tahun 2011, Pemerintah menerbitkan Inpres 
No.10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian 
Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan 
Alam Primer dan Lahan Gambut. Kebijakan ini 
menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca 
dari deforestasi dan degradasi hutan. Kebijakan ini 
juga memungkinkan masyarakat turut melakukan 
pemantauan terhadap proses penyelamatan 
hutan Indonesia yang masih tersisa. Pemerintah 
menerbitkan peta indikatif yang dievaluasi setiap 6 
bulan sekali. Kebijakan ini awalnya berlaku selama 
2 tahun, namun terus diperpanjang hingga 2017.11  

Kedua kebijakan tersebut bisa memberikan 
sebuah konteks terhadap relasi kausalitas antara 

transparansi dan upaya penyelamatan hutan di 
Indonesia. Dalam penerapan SVLK, dikenal istilah 
Pemantau Independen (PI) dan keberadaannya 
dilandaskan pada Pasal 17 Permenhut 43/2014 
jo. Permenhut 95/2014. Unsur dari PI ini adalah 
masyarakat madani baik perorangan atau lembaga 
yang berbadan hukum Indonesia dan menjalankan 
fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik 
di bidang kehutanan. Ini berarti bahwa peran PI tidak 
terbatas pada isu SVLK semata, tetapi juga pelayanan 
publik di bidang kehutanan lainnya. PI pada akhirnya 
memainkan peran untuk melakukan kontrol publik 
terhadap penyelenggaraan kehutanan12. Namun 
untuk memainkan peran ini, diperlukan informasi 
yang valid, mutakhir dan lengkap terkait dengan 
pengelolaan kehutanan. Informasi kehutanan yang 
bersifat ke-humas-an relatif lebih mudah untuk 
didapatkan, seperti laporan tahunan, rencana 
strategis, dan peraturan perundang-undangan. 
Tetapi untuk dapat menjalankan perannya secara 
maksimal, PI membutuhkan informasi yang lebih 
rinci dan khusus sifatnya. Rencana Kerja Tahunan 
(RKT), Rencana Kerja Usaha (RKU), dokumen Izin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), 
dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku 
Industri (RPBBI), peta dan Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan (AMDAL), mengandung 
informasi rinci dan khusus yang sangat diperlukan 
dalam proses kerja PI. Dokumen-dokumen tersebut 
dibutuhkan tidak lain untuk melakukan check & 
balance terhadap kegiatan lapangan. 

Dalam konteks kebijakan moratorium perizinan, 
salah satu mandat Inpres 10/2011 jo. Inpres 6/2013 
jo. Inpres 8/2015 adalah penyusunan Peta Indikatif 
Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yang 
harus dievaluasi setiap 6 bulan. Evaluasi dilakukan 
untuk pemutakhiran data, yang diharapkan salah 
satunya adalah masukan dari PI. Untuk dapat 
melakukan ini, PI membutuhkan peta yang akurat 
sebagai dasar pemantauan lapangan. Selain itu, 
PI juga membutuhkan peta dalam format yang bisa 
digunakan untuk melakukan analisis geospasial. 
Salah satu format yang umum digunakan adalah 
shapefile. Pada periode moratorium I dan II, format 
shapefile untuk peta PIPPIB adalah informasi 
terbuka dan bisa diakses oleh PI. Namun sejak 
akhir 2014, peta PIPPIB dalam format shapefile 
tidak lagi bisa diakses. Mengapa format data ini 
menjadi penting? 

9. Pokok-pokok Temuan Potret Keadaan Hutan Indonesia Perioded 2009-2013, (FWI, 2014)
10. Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 jo. Permenhut No. P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi 

Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak, merupakan peraturan terbaru (perubahan) terkait 
dengan SVLK di Indonesia. 

11. Inpres No. 8 tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan 
Gambut, melanjutkan periode moratorium hingga 2017. 
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Shapefile adalah salah satu format data peta digital 
yang relatif populer, bisa saling dipertukarkan dan 
bisa diolah lebih lanjut menggunakan perangkat 
lunak pengolah peta. Shapefile berupa kumpulan 
beberapa file/berkas digital yang saling melekat 
dan mengandung informasi keruangan/peta berupa 
koordinat-koordinat yang akan membentuk data titik, 
garis ataupun area dalam peta, beserta informasi 
lain berupa tabel keterangannya.

Data dalam format shapefile saat ini sudah sangat 
umum dimanfaatkan oleh masyarakat dalam 
teknologi pemetaan. Bahkan di antara penggunanya, 
masyarakat adat sudah memanfaatkan shapefile ini 
untuk menyimpan dan mengolah hasil pemetaan 
wilayah adat. Proses dialog terkait verifikasi atas 
klaim suatu wilayah akan sangat dimudahkan 
dengan tersedianya format data ini. Selain itu, 
keakurasian informasi bisa terjaga, sehingga 
analisa dan keputusan yang diambil akan lebih 
baik, misalnya berkaitan dengan pencegahan 
maupun penyelesaian konflik tenurial.13 Artinya, 
apabila sebuah informasi secara substansial tidak 
dilekati sifat rahasia atau tertutup, maka seharusnya 
persoalan format data (shapefile) tidak bisa 
dijadikan alasan dan menyebabkan timbulnya sifat 
rahasia tersebut. 

Dari kedua konteks SVLK dan PPIB di atas, data 
shapefile harus dipandang sebagai produk teknologi 
yang bermanfaat dalam proses pengambilan 
keputusan dan upaya penyelesaian masalah. 
Informasi yang akurat dan valid menjadi alat 
dialog yang efektif antar pihak untuk mendukung 
penyelenggaraan pengelolaan kehutanan yang 
baik, terutama bagi peran PI sebagai bagian dari 
masyarakat sipil Indonesia. 

Pada kenyataannya, KLHK menganggap data peta 
IUPHHK dalam format shapefile adalah dokumen 
yang rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik. 
Permohonan resmi kepada KLHK terkait dokumen-
dokumen tersebut, semuanya berujung pada 
penolakan dan akhirnya harus diselesaikan melalui 
jalur penyelesaian sengketa informasi.14 

Pada titik ini, relasi kausalitas antara transparansi 
informasi dengan upaya penyelamatan hutan 
seharusnya sudah menjadi sangat jelas. Semakin 
tertutup akses terhadap data dan informasi 
kehutanan, kemungkinan terjadinya penyelewengan 

akan semakin besar. Sebaliknya, pengawasan 
terhadap penyelenggaraan kehutanan oleh 
masyarakat sipil bisa berjalan efektif bila akses 
informasi semakin terbuka. Hal menarik yang 
teramati dari sebuah studi mendalam mengenai tata 
kelola hutan dan lahan oleh kalangan masyarakat 
sipil, adalah bahwa daerah-daerah yang cenderung 
tertutup memiliki tingkat deforestasi yang tinggi15.  
Ilustrasi ini menggambarkan bahwa ada relasi 
yang sangat konkrit antara keterbukaan dan upaya 
penyelamatan hutan Indonesia.

Kesimpulan

Pemerintah, dalam hal ini KLHK, belum seutuhnya 
dapat memahami ruh dari pengelolaan hutan 
yang berasaskan keterbukaan, kebersamaan 
dan keterpaduan sebagaimana diamanatkan 
oleh UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 
Ini terlihat dari perlakuan Pemerintah yang 
cenderung menaruh curiga kepada berbagai 
elemen masyarakat sipil yang berupaya untuk 
melakukan “tugas dan tanggung jawabnya” untuk 
berperan serta. Seolah-olah elemen sipil dan 
Pemerintah berada pada dua dunia yang terpisah, 
dimana satu pihak tidak diperkenankan terlibat 
dengan pihak lainnya. Prinsip kenegaraan yang 
berlandaskan gotong royong, kolaborasi dan peran 
aktif masyarakat menjadi hilang. Landasan hukum 
yang seharusnya bisa memberikan kepastian 
hukum, malah dijadikan tameng untuk menutup 
informasi. Sedangkan kepentingan publik yang 
lebih besar, tetap saja dipertaruhkan. Sehingga 
memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat 
bahwa mungkin memang ada “sesuatu” yang 
disembunyikan. Anggapan yang tidak sepenuhnya 
keliru, karena pada akhirnya kebenaran akan 
terungkap. Temuan KPK sejak tahun 2010 tentang 
potensi penyelewengan di sektor kehutanan 
membuktikan kekhawatiran masyarakat tersebut. 
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No.45 
Tahun 2011 juga menyatakan bahwa selama ini 
KLHK telah melakukan pengelolaan hutan dengan 
pendekatan diskresi tanpa melibatkan pihak-pihak 
yang berkepentingan. 

Presiden Jokowi telah mencanangkan untuk 
memperkuat pelaksanaan UU KIP dalam visi 
misinya, dan perubahan menuntut tindakan nyata 
dari dalam KLHK. Ini harus menjadi awal bagi KLHK 

12. Istilah Pemantau Indipenden kerapkali dipahami hanya sebatas dalam penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Namun 
tulisan ini menggunakan istilah Pemantau Independen juga mencakup pada penyelenggaraan kehutanan lainnya.

13  Hasil diskusi dengan Kordinator Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Kasmita Widodo. 
14  Bab VIII dari UU KIP mengatur mengenai prosedur keberatan dan penyelesaian sengketa informasi, namun prosedur ini seharus-

nya menjadi upaya terakhir. Karena salah satu asas dari UU KIP yang tercantum pada pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap 
Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara 
sederhana”

15  Indeks Kelola Hutan dan Lahan,  (ICEL & FITRA, 2013 FWI, 2014)
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untuk berbenah dan meluruskan pemahaman 
atas penyelenggaraan kehutanan di Indonesia 
yang berasaskan keterpaduan, keterbukaan dan 
kebersamaan. Pemerintah dan elemen sipil lainnya 
harus bergerak bersama ke satu arah yang sama. 
Pada akhirnya, akses terhadap informasi publik 
sudah seharusnya dipandang sebagai alat untuk 
mencapai tujuan, dan menjadikan masyarakat sipil 
terlibat aktif dalam penyelenggaraan kehutanan 
Indonesia. Untuk mewujudkannya, paling tidak 
dalam waktu dekat KLHK perlu melibatkan elemen 
sipil lainnya untuk melakukan:

1. Penyusunan pedoman uji konsekuensi atas 
informasi yang dikecualikan dalam lingkungan 
KLHK. Seperti halnya yang sudah pernah 
dilakukan oleh Kementerian lain (misal 
Kementerian Pertanian). Pedoman ini akan 
sangat berguna untuk menjaga arah uji 
konsekuensi yang dilakukan. 

2. Mengkaji ulang pelaksanaan keseluruhan 
sistem informasi di lingkungan KLHK dengan 
melibatkan elemen sipil. Dengan melakukan ini, 
jalan keluar terhadap berbagai permasalahan 
akan lebih memungkinkan untuk ditemukan. 

3. Menyusun penafsiran hukum resmi yang 
objektif dengan melibatkan elemen sipil dan 
juga pakar hukum, terhadap pasal-pasal 
dari UU KIP. Hal ini akan menumbuhkan dan 
memperkaya pemahaman yang utuh bagi 
elemen sipil maupun kalangan pejabat publik. 

4. Memperlakukan semua informasi yang 
dikuasai oleh KLHK dengan mengedepankan 
prinsip maximum access, limited exemptions. 
Dengan demikian, KLHK dapat menerapkan 
uji konsekuensi dengan lebih leluasa. Hal ini 
penting untuk meningkatkan kepercayaan 
publik terhadap institusi. [end]
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ARGUMENTASI VS KECURIGAAN 
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN 
KEHUTANAN (KLHK) DALAM SENGKETA 

INFORMASI
Oleh Giorgio Budi Indrarto

Pada tahun 2014, beberapa elemen masyarakat 
sipil yang bekerja dalam isu pemantauan 
kehutanan melakukan permohonan informasi 

kepada KLHK.16  Dokumen yang diminta diantaranya 
adalah Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu (RKUPHHK), Rencana Kerja Tahunan 
(RKTUPHHK), Rencana Pemenuhan Bahan Baku 
Industri (RPBBI), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), 
dan SK IUPHHK beserta lampiran peta dan peta 
berformat shapefile. Permohonan ini mendapatkan 
respon yang tidak sesuai dengan harapan. KLHK 
menyatakan bahwa Dokumen RKT, RKU, RPBBI 
dan peta IUPHHK berformat shapefile merupakan 
informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diakses 
publik. Peta lampiran SK IUPHHK diberikan, 
namun dalam berkas berformat gambar, yang tidak 
memudahkan pengolahan dan analisis geospasial 
yang mengedepankan akurasi. Sementara untuk 
dokumen-dokumen rencana (RKU, RKT, RPBBI) 
juga dikategorikan sebagai informasi yang 
dikecualikan padahal sudah sangat jelas bahwa 
dokumen tersebut tidak termasuk informasi yang 
dikecualikan.17 Bahkan RPBBI yang dinyatakan 
sebagai informasi terbuka berdasarkan Pasal 2 
Ayat 2(e) Permenhut No.9/2012, turut dikecualikan. 
Alasan penolakan atas permohonan informasi 
tersebut juga lebih dekat kepada sebuah kecurigaan 
dibandingkan dengan sebuah argumentasi yang 
masuk akal. 

Asas akses maksimal dengan pengecualian yang 
terbatas (maximum access, limited exemption) 
pada UU KIP menjadi tidak terpenuhi. Sebagaimana 
dinyatakan dalam pasal 2 ayat (2) UU KIP bahwa 
“informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat 
dan terbatas”. “Ketat dan terbatas” diartikan bahwa 
pengecualian atas informasi harus dilakukan secara 
teliti dan cermat.18 Artinya, ada serangkaian proses 
yang harus dilakukan oleh pejabat publik sebelum 
menyatakan sebuah informasi dikecualikan dari 
akses publik, selaras dengan Pasal 19 UU KIP yang 
menyatakan bahwa:

“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 
setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian 
tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 17 dengan seksama dan penuh 
ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik 
tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap 
orang.”

Konsekuensi yang diuji tersebut adalah konsekuensi 
yang timbul kepada publik apabila suatu informasi 
dibuka atau ditutup. Jika kepentingan publik lebih 
besar dapat dilindungi dengan membuka suatu 
informasi, maka informasi tersebut harus dibuka 
kepada publik dan begitu juga sebaliknya.19 Unsur 
yang harus dipertimbangkan dalam pengecualian 
informasi adalah Undang undang, kepatutan 
dan kepentingan umum.20 Terkait pengecualian 

OPINI

16. ITerdapat dua permohonan informasi terkait kehutanan yang menjadi perhatian dalam tulisan ini, yaitu permohonan informasi yang 
diajukan oleh Citra Hartati. S.H (pemantau indipenden) dan permohonan yang diajukan oleh Forest Watch Indonesia. Informasi 
mengenai permohonan ini dapat diakses lebih lengkap melalui www.fwi.or.id 

17  Dalam P. 07/Menhut-II/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementrian Kehutanan, pada pasal 10 diatur 
mengenai informasi yang dikecualikan. Tidak ada satupun informasi yang dimintakan oleh PI termasuk dalam informasi yang 
dikecualikan tersebut.

18. Anotasi Undang undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Edisi Pertama). Komisi Informasi Pusat Republik 
Indonesia (2009, Jakarta). Hal: 76-82

19.  Lihat penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang undang Keterbukaan Informasi Publik
20. Pasal 2 ayat (4) Undang undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat 

rahasia sesuai dengan Undang Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi 
yang timbul...”
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informasi publik yang diajukan oleh masyarakat 
sipil ini, KLHK menyatakan telah melakukan uji 
konsekuensi.21  Dari pengujian tersebut, terdapat 
setidaknya 3 poin yang penting untuk diperhatikan.

1) Terbukanya RKT, RKU, dan RPBBI dapat 
menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 23 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
menjadi salah satu argumen yang dimunculkan 
KLHK pada uji konsekuensi atas pengecualian 
informasi yang dimohonkankan oleh Forest Watch 
Indonesia. KLHK juga merujuk kepada UU KIP, 
khususnya pada pasal 6 ayat (3) huruf b dan c, 
dengan menganggap bahwa dokumen tersebut 
memuat informasi yang dapat merugikan pemegang 
izin (diantaranya: komposisi pemegang saham, 
sistem silvikultur, dan analisis finansial). Menurut 

KLHK, apabila informasi tersebut dibuka maka 
akan timbul potensi penyalahgunaan oleh pemohon 
informasi, yang menyebabkan terjadinya persaingan 
usaha tidak sehat. Dengan informasi tersebut, 
pemohon informasi dapat menggunakannya untuk 
mengetahui kekayaan alam dan juga “dapur” 
perusahaan. Selain itu, dokumen tersebut juga 
dianggap oleh KLHK sebagai milik perusahaan 
sehingga bukan merupakan dokumen publik. Tidak 
ada yang salah dari argumentasi tersebut, hanya 
saja argumentasi tersebut hanya didasarkan pada 
satu tinjauan yaitu peraturan perundang-undangan 
saja, dalam hal ini UU Persaingan Usaha. 
Kepentingan publik maupun unsur kepatutan sama 
sekali tidak tergambar dalam argumentasi tersebut. 
Sebaliknya, kepentingan perusahaan sangat kental 
terlihat dalam argumentasi tersebut. 

21. Hasil dari uji konsekuensi yang dilakukan oleh KLHK disampaikan pada proses penyelesaian sengketa informasi. Dokumen dapat 
diakses pada www.fwi.or.id
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Pada akhirnya, argumentasi tersebut menjadi sangat 
subjektif dan memihak. Sebuah konsesi kehutanan 
tidak berada pada ruang hampa yang bebas dari 
berbagai permasalahan. Pemohon informasi (FWI) 
dalam permohonannya sudah menjelaskan dengan 
sangat gamblang tujuan penggunaan dokumen-
dokumen tersebut, yaitu untuk mendukung 
kegiatan pemantauan penyelenggaraan 
kehutanan. Dokumen yang dimintakan merupakan 
perencanaan operasional dari sebuah perusahaan 
dalam melakukan pemanfaatan sumberdaya 
hutan. Di sinilah upaya PI menjadi kepentingan 
publik dalam pemantauan, untuk bisa memastikan 
agar operasi sebuah perusahan tidak keluar 
dari jalurnya. Terlebih dalam kondisi Indonesia 
hari ini, dimana pengelolaan sumberdaya alam 
masih sarat dengan berbagai penyelewengan.22 

Pemantauan oleh PI dalam kerangka SVLK malah 
akan menambah sehat sebuah persaingan usaha.23 

Satu hal yang cukup aneh adalah, apabila memang 
KLHK mengkhawatirkan masalah persaingan usaha 
tidak sehat, maka seharusnya hal tersebut tunduk 
di bawah pengaturan UU No.5 Tahun 1999, bukan 
malah dijadikan argumentasi untuk mengecualikan 
informasi.

2) Peta dengan format shapefile “belum final”.

Salah satu argumentasi terkait pengecualian peta 
berformat shapefile, adalah tentang validitas. KLHK 
menganggap bahwa peta dalam format shapefile 
merupakan sebuah informasi yang masih dalam 
proses dan belum berkekuatan hukum tetap. Dalam 
hal ini, UU No.4 Tahun 2011 tentang Informasi 
Geospasial (Pasal 46) dan UU No.11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 
3) yang dijadikan dasar argumen. Informasi yang 
dimohonkan adalah seluruh Surat Keputusan 
Menteri terkait dengan Izin Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan Hutan 
Tanaman, beserta lampiran peta dengan format 
cetak maupun digital (yang dilengkapi data 
shapefile). Dari permohonan tersebut, seharusnya 
sudah dapat dipahami bahwa apa yang dimintakan 
adalah sebuah surat keputusan yang disertai peta. 
Hal ini jelas mematahkan argumentasi bahwa 
informasi yang diminta belum final. 

Permasalahan terletak pada format digital shapefile, 
karena informasi shapefile dianggap sebagai data 
yang tidak berkekuatan hukum tetap. Seharusnya 
dapat dipahami bahwa isu utamanya bukan terletak 
pada final atau tidaknya informasi ini. Apabila yang 
dimohonkan hanya shapefile tanpa dilengkapi peta 
cetak yang merupakan lampiran SK Menteri, maka 
argumentasi mengenai dokumen yang belum final 
bisa jadi masuk akal. Namun dalam konteks ini, 
yang dimohonkan adalah dokumen lengkap peta 
versi cetak yang dilampirkan pada SK Menteri 
beserta data shapefile. Dokumen SK Menteri sudah 
barang tentu merupakan dokumen final dan memiliki 
kekuatan hukum yang mengikat, termasuk peta 
yang dilampirkan untuk mendukung SK tersebut. 
Sementara shapefile yang diminta adalah peta yang 
sama dengan peta yang dilampirkan dalam SK dan 
melekat sebagai satu produk kebijakan publik. 

Kekhawatiran lain KLHK adalah bahwa informasi 
dalam format shapefile bisa diubah kemudian 
disalahgunakan. Kekhawatiran ini tidak sepenuhnya 
salah, namun menjadi tidak tepat karena alasan 
permohonan informasi ini sedari awal adalah 
untuk mendapatkan peta yang valid dan akurat 
untuk kepentingan pemantauan penyelenggaran 
hutan. Artinya, ketika terdapat perubahan terhadap 
shapefile, peta versi cetak yang merupakan lampiran 
SK Menteri adalah satu-satunya rujukan yang valid. 
Selain itu, penyalahgunaan terhadap shapefile 
ataupun tindakan lain yang memiliki konsekuensi 
hukum sudah seharusnya tunduk pada pengaturan 
UU Informasi Geospasial, bukan malah dijadikan 
argumentasi untuk menolak permohonan informasi. 

3) Informasi yang diminta bisa mengungkap 
kekayaan alam Indonesia.

Poin ini menjadi argumentasi KLHK untuk menolak 
permohonan akses informasi yang diajukan, 
berdasarkan Pasal 17 Huruf d UU KIP. Perdebatan 
yang terjadi dalam proses perumusan pasal ini 
cukup alot, karena ambiguitasnya.24  Namun perlu 
melihat alasan ini secara lebih mendalam, dalam 
hubungannya dengan pasal-pasal lain yang terkait. 
Karena, apabila pasal ini diartikan secara bebas 
tanpa sebuah panduan yang jelas, maka setiap 
permohonan informasi mengenai sumberdaya alam 

22 Pada tahun 2010, KPK bersama dengan Kementrian Kehutanan meluncurkan sebuah studi komprehensif terkait dengan 17 titik 
rawan sector kehutanan yang potensial untuk korupsi dan rawan untuk terjadinya penyelewengan. Kajian ini kemudian menjadi 
cikal bakal dari penandatangan Nota Kesepahaman Bersama untuk perbaikan tata kelola. Penjelasna lebih lanjut dapat diakses 
melalui  http://acch.kpk.go.id/gn-sda 

23. Keterkaitan antara penerapan SVLK dengan penguatan pasar dapat dibaca lebih lanjut pada (http://fwi.or.id/wp-content/
uploads/2014/04/Policy-Brief_Pemerintah-wajib-menyediakan-data-informasi-pemantauan_LR.pdf

24. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses pembahasan pasal ini di parlemen saat pembentukannya, silahkan baca Anotasi 
Undang undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Edisi Pertama). Komisi Informasi Pusat Republik 
Indonesia (2009, Jakarta). Hal: 183-187
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dapat dipastikan akan selalu mengalami penolakan. 

Untuk memahami keseluruhan pasal 17 tentang 
informasi yang dikecualikan, maka mutlak harus 
dipahami juga pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) UU KIP 
yang mengatur mengenai uji konsekuensi. Diperkuat 
lagi dengan pasal 19 UU KIP yang mewajibkan 
dilakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang 
dikecualikan. Sehingga pemberlakuan pasal ini 
harus dilihat keterkaitannya dengan pasal lain 
supaya tidak mengundang perdebatan yang tak 
berujung. Karena yang menjadi poin sentral dalam 
keterbukaan informasi ini adalah kepentingan publik. 
Sebagai ilustrasi, misalnya informasi mengenai 
jumlah dan jenis spesies endemik bisa diketahui 
publik, bukankah itu juga merupakan kekayaan 

alam Indonesia? Begitu pula dengan informasi 
mengenai tutupan lahan Indonesia. Kewajiban 
Pemerintah untuk menghindarkan ketidakpastian 
tersebut melalui uji konsekuensi, sehingga alasan 
pengecualian dapat dijelaskan melalui kerangka 
kepentingan publik yang harus berkiblat pada unsur 
legal formal, kepatutan dan kepentingan publik. 

Dari 3 poin argumentasi tersebut, KLHK masih belum 
bisa dikatakan telah melakukan uji konsekuensi 
ketika mengecualikan informasi. Pertimbangan 
yang dilakukan lebih banyak menekankan kepada 
unsur peraturan perundangan dan itu pun tidak 
dilihat secara utuh. Akhirnya, argumentasi hasil 
pengujiannya terkesan spekulatif dan cenderung 
sebagai kecurigaan semata. [end]

opini
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Berkaca Dari Pengalaman 
SAMPAN Kalimantan Provinsi 

Kalimantan Barat
“MENDORONG PARTISIPASI UNTUK 
MEMPERKUAT TRANSPARANSI”

Transparansi merupakan komponen kunci 
untuk menuju tata pemerintahan yang baik 
(good governance). Substansi terwujudnya 

transparansi  adalah  terkelolanya data dan informasi 
dengan baik dan dapat diakses oleh publik. Undang-
undang Nomor. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (UU KIP) memberikan pijakan legal 
bagi lembaga publik dalam mengelola informasi, 
sehingga parapihak yang membutuhkan dapat 
menerima informasi secara benar dan akurat. Namun 
demikian, Undang-undang ini belum sepenuhnya 
diimplementasikan oleh lembaga publik yang berada 
di ProvinsiKalimantan Barat. Hal ini ditunjukan dengan 
belum  terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi 
Daerah (PPID) di seluruh Kabupaten di Provinsi 
tersebut. Dari 12 Kabupaten dan 2 Kota, terdapat 3 
Kabupaten yang belum terbentuk dan 1 daerah masih 
dalam proses bagian hukum. Sementara itu, Komisi 
Informasi Publik Daerah Kalimantan Barat baru di 
lantik tanggal 10 Maret 2015.

Provinsi Kalimantan Barat menghadapi banyak 
persoalan terkait dengan tumpang tindih areal konsesi 
pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan. Kondisi ini 
salah satunya disebabkan oleh minimnya keterbukaan 
informasi dibidang perijinan untuk perkebunan, 
pertambangan, konsesi kehutanan baik HPH maupun 
HTI. Andaikata data dan informasi terkait perijinan 
tersebut bisa diakses dengan mudah sebagaimana 
yang diamanatkan UU KIP, masalah-masalah 
tumpang tindih perijinan dapat dihindari. Ketersediaan 
data dan informasi akan mendorong parapihak agar 
dapat saling mengawasai dan melakukan komplain 
terhadap satu obyek yang diatasnya sudah terdapat 
ijin. Lebih jauh dampak  dari dampak ketertutupan 
serta penyajian data dan informasi yang tidak baik 
akan memacu timbulnya konflik, aktivitas perusahaan 
yang tidak memperdulikan kepentingan sosial dan 

lingkungan, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan hal tersebut, dalam 3 tahun 
terakhir SAMPAN Kalimantan berusaha 
berkontribusi dalam mewujudkan keterbukaan 
informasi, khususnya di Kalimantan Barat. 
Sebagai organisasi masyarakat sipil, SAMPAN 
Kalimantan mendorong keterbukaan informasi 
melalui peningkatan partisipasi publik dengan 
cara  memasifkan upaya masyarakat untuk 
mengakses data dan informasi publik ke instansi 
terkait. Pembelajaran yang didapat dalam proses 
yang dilakukan oleh SAMPAN Kalimantan yang 
pertama adalah bagi Lembaga Publik sebagai 
pihak yang memiliki kewajiban penyedia dan 
pemberi informasi akan melakukan berbagai 
upaya perbaikan. Sedangkan yang kedua adalah 
masyarakat menjadi semakin sadar bahwa 
informasi merupakan hak yang bisa dituntut.

Peningkatan Pemahaman Keterbukaan Infor-
masi Publik Untuk Meningkatkan Partisipasi 
Masyarakat

Lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Infor-
masi Publik yang dapat menjadi instrumen un-
tuk mendorong keterbukaan informasi belumlah 
menjadi pengetahuan publik. Ketika ada peru-
sahaan di sektor kehutanan, pertambangan dan 
juga konsesi pemanfaatan hutan masuk kedalam 
wilayah desa, masyarakat masih kesulitan untuk 
mendapatkan dokumen legal perusahaan yang 
lengkap. Kurangnya pemahaman mengenai taha-
pan dalam mendapatkan data publik menyebab-
kan momentum UU KIP tidak bisa dimanfaatkan 
dengan baik. Konsumsi pengetahuan tersebut 
masih ditingkat elite, sehingga tidak memunculkan 
gerakan massif dari masyarakat dalam mendapat-
kan informasi. Hal ini sebagaimana dialami oleh 
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Abdul Majid yang tidak bisa mendapatkan dokumen 
legal PT Sintang Raya yang beroperasi di wilayah 
desa Seruat II Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu 
Raya. 

Oleh karenanya, proses penyadaran dan 
pemahaman kepada masyarakat tentang UU KIP 
serta tata cara dalam mengajukan permohonan 
informasi kepada Lembaga Publik harus di 
galakkan. Penyadaran kepada masyarakat terkait 
isu ini mulai dari acara-acara informal, sisipan pada 
kegiatan-kegiatan rutin, hingga melalui kegiatan 
pelatihan. Proses penyebarluasan pengetahuan 
dan penyadaran oleh SAMPAN Kalimantan 
dilakukan di beberapa Kabupaten antara lain: 
Kabupaten Melawi, Ketapang, dan Kabupaten Kubu 
Raya. Sasarannya diutamakan pada kelompok 
muda (laki-laki dan perempuan), serta tokoh dan 
perangkat desa. Selain itu, penyadaran tentang 
keterbukaan informasi publik juga diberikan kepada 
aktivis-aktivis mahasiswa.

Pemahaman tentang adanya peraturan yang 
menjamin keterbukaan informasi akan mendorong 
masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Hal ini 
tidak terlepas dari realitas sebenarnya bahwa 
Lembaga Publik sesungguhnya tidak suka adanya 
keterbukaan. Mereka sadar jika keterbukaan bener-
bener terwujud maka masyarakat akan lebih aktif 
dalam melakukan pemantauan, pengawasan, 
bahkan keberatan jika ada kejadian dimasyarakat. 
Sehingga kebiasaan-kebiasaan kolusi dan korupsi 
dalam penerbitan ijin maupun aktivitas menyimpang 
lainnya dapat dibongkar oleh masyarakat. 
Partisipasi masyarakat dengan bekal pemahaman 
dan pengetahuan tentang peraturan keterbukaan 
informasi publik akan menjadi kekuatan dalam 
mendobrak ketertutupan sehingga dapat 
mewujudkan keterbukaan informasi. 

Bom Uji Akses dan Sengketa Informasi Dari 
Masyarakat Kepada Lembaga Publik Pada 
Sektor Hutan dan Lahan Untuk Percepatan 
Pembentukan PPID dan KIP

Penyadaran keterbukaan informasi yang 
dilakukan oleh SAMPAN Kalimantan berbuah 
dengan pengajuan permohonan informasi kepada 
lembaga publik yang dilakukan oleh masyarakat 
dengan berbagai latar belakang. Masyarakat desa 
mengajukan permohonan informasi terkait dengan 
perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah 
desanya. Aktivis mahasiswa mengajukan informasi 
untuk mendapatkan data guna keperluan penelitian 
dalam pembuatan skripsi. Hingga permohonan 
informasi yang diajukan oleh organisasi masyarakat 
sipil untuk keperluan advokasi dalam rangka 
perbaikan tata kelola hutan dan lahan. 

Pengalaman pertama uji akses tertanggal 26 
November 2013 dari hasil pelatihan yang dilakukan 

oleh SAMPAN Kalimantan, masyarakat (Syamsul 
Rusdi dan Ahmad Asmungin) mengajukan 
permohonan informasi ke SKPD di lingkungan 
Kabupaten Ketapang dan Melawi namun tidak 
mendapatkan respon. Kemudian pada 13 Desember 
surat keberatan dilayangkan. Surat ditujukan kepada 
SKPD sebab di Kabupaten Ketapang pada tahun 
2013 belum terbentuk PPID. Surat keberatan yang 
dilayangkan tetap tidak mendapat respon positif, 
sehingga sesuai dengan perundang-undangan 
yang ada sebelum jangka waktu habis, pemohon 
kemudian mengajukan surat sengketa informasi ke 
Komisi Informasi Pusat dengan nomor registrasi: 
0271/KIP-PS/2014 tertanggal 25 Januari 2014. 

Permohonan sengketa informasi kepada Komisi 
Informasi Publik dilanjukan dengan mediasi oleh KIP 
di Kabupaten Ketapang tanggal 20 Mei 2014. Dalam 
proses mediasi yang dilakukan kemudian tidak 
tercapai kata mufakat, sehingga dilanjutkan dengan 
persidangan sengketa informasi. Hasil persidangan 
sengketa informasi kemudian memutuskan bahwa 
dokumen yang diminta oleh pemohon wajib 
diberikan oleh termohon. Namun demikian peta 
dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan 
(Amdal) sebagaimana yang dimohonkan termasuk 
data yang dikecualikan karena dipandang dokumen 
terlarang. Peta menjadi bagian salah satu sektor 
Private tidak boleh untuk khalayak ramai karena 
berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat 
serta melanggar hak akan kekayaan intelektual 
(HAKI). 

Berdasarkan keputusan KI Pusat yang menyatakan 
bahwa Peta Amdal adalah informasi yang 
dikecualikan, Pemohon melalui kuasa hukum 
dari Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan 
kemudian mengajukan keberatan kepada 
Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Pontianak 
pada Kamis, 16 Oktober 2014. Dasar pengajuan 
PTUN mengapa sangat penting dilakukan menurut 
Samsul Rusdi yaitu “jika peta AMDAL perusahaan 
merupakan informasi yang dikecualikan maka 
akan menjadi preseden buruk bagi parapihak yang 
membutuhkan informasi terkait perusahaan, karena 
tidak disertakan peta maka tidak diketahui pasti 
lokasi perusahaan tersebut. Serta, akan dijadikan 
dasar bagi perusahaan maupun pemerintah untuk 
tidak memberikan peta konsesi”. Hasil persidangan 
di PTUN akhirnya dimenangkan oleh pemohon dan 
diputuskan bahwa peta dalam dokumen AMDAL 
bukan informasi yang dikecualikan. Atas putusan 
PTUN tersebut, Dinas Pertambangan Kabupaten 
Ketapang sebagai tergugat melalui kuasa 
hukumnya akhirnya melanjutkan ke Mahkamah 
Agung tertanggal 20 November 2014 terhadap 
putusan PTUN tersebut. 

Sulitnya masyarakat sipil dalam mendapatkan 
informasi tidak terlepas dari belum terbentuknya 
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Pejabat Pengelola Informasi Daerah di Kabupaten 
Ketapang. Selain itu, penanganan yang berlarut 
dari pengajuan sengketa informasi juga tidak 
terlepas dari belum terbentuknya Komisi Infomasi 
Publik Daerah Kalimantan Barat. Strategi uji akses 
informasi secara massif merupakan pilihan yang 
diambil oleh SAMPAN Kalimantan untuk mendorong 
Pemerintah Kabupaten dalam membentuk PPID 
serta Propinsi Kalimantan Barat membentuk KIP-
Daerah. Alasannya ada dua hal, pertama bagi 
pemerintah daerah dengan bom uji akses atau 
menghujani badan publik dengan permohonan 
data dan informasi secara massif akan membuat 
mereka mau tidak mau harus mengelola informasi 
sebagaimana amanat UU KIP. Sehingga dengan 
adanya kebutuhan atas pengelolaan informasi 
yang baik akan mendorong terbangunnya 
kelembagaan pengelola informasi tersendiri yang 
memiliki kewenangan dalam mengelola data dan 
kemampuan dalam pengelolaan dokumen-dokumen 
informasi terkait kebijakan publik dengan baik. 
Kedua, bagi masyarakat hal ini merupakan sebuah 
pendidikan politik tentang bagaimana masyarakat 
berinteraksi dengan Pemerintah melalui instrumen 
perundangan yang ada. Dan ini menjadi bukti 
kongkrit dari bangkitnya partisipasi masyarakat 
dalam mengawasi penyelenggaran pemerintahan. 
Hal tersebutlah yang kemudian menjadi motivasi 
dan latar belakang bagi SAMPAN Kalimantan untuk 

terus mendorong masyarakat sipil dalam melakukan 
uji akses secara lebih intensif.  

Uji akses yang dilakukan oleh masyarakat dimulai 
dari meminta pelayanan dasar, data anggaran dan 
sampai pada dokumen AMDAL ke Badan Publik 
terkait. Berikut tahapan yang telah dilalui oleh 
beberapa uji akses di sektor TKHL yang dikawal 
oleh SAMPAN Kalimantan dan respon Badan 
Publik di kabupaten Ketapang dan Melawi dalam 
menanggapi permohonan informasi publik.

Gencarnya uji akses yang dilakukan oleh masyarakat 
khususnya di Kabupaten Ketapang “memaksa” 
Pemerintahan di Kabupaten Ketapang memperbaiki 
pelayanan dalam informasi. Hal ini bisa dilihat dari 
respon SKPD terkait terhadap permohononan 
informasi yang diminta oleh masyarakat. Salah 
satu contohnya di Dinas Pertambangan dan 
Energi Kabupaten Ketapang dan Dinas Kehutanan 
Kabupaten Ketapang dari total 136 dokumen TKHL 
yang dimohonkan, 66.18% nya atau 90 dokumen 
TKHL berhasil diakses. Sedangkan SKPD lain 
yang sebelumnya belum pernah dilakukan uji akses 
yaitu Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang, 
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang, 
dan BAPPEDA Kabupaten Ketapang sama sekali 
tidak memberikan respon atas surat permohonan 
informasi dan keberatan. 

Tabel 1. Respon Permohonan Informasi di Kabupaten Ketapang dan Melawi
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Disisi lain, belum optimalnya fungsi Komisi 
Informasi Daerah dan belum terbentuknya PPID 
daerah sangat menghambat progress perbaikan 
pengelolaan informasi di Kalimantan Barat dalam 
rangka keterbukaan informasi. Mekanisme 
penyelesaian sengketa informasipun sangat 
tergantung pada Komisi Informasi Pusat. Oleh 
karena sangat pentingnya hal ini, SAMPAN bersama 
dengan Koalisi Keterbukaan Informasi Publik 
terus melakukan desakan. salah satunya dengan 
melayangkan mosi kepada Gubernur Kalimantan 
Barat. Selain itu, SAMPAN bersama dengan 
Humas Provinsi Kalimatan Barat juga melakukan 
berbagai kegiatan untuk percepatan pelaksanaan 
UU KIP. Dan atas berbagai upaya yang dilakukan 
oleh masyarakat sipil di Kalimantan Barat, akhirnya 
Bupati Kabupaten Ketapang mengeluarkan SK 
tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi 
Daerah. 

Relevansi Keterbukaan Informasi Publik Dengan 
Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan 

Pengalaman advokasi untuk perbaikan tata kelola 
hutan dan lahan dengan informasi yang akurat 
memang sangatlah baik. Seperti pengalaman 
SAMPAN Kalimantan dalam melakukan advokasi 
untuk penataan izin tambang di Kalimantan 
Barat. Setelah memperoleh data dari Distamben 
Provinsi terdapat 804 Ijin Usaha Pertambangan 
(IUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi 
maupun Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat 
diatas lahan seluas 6,4 juta hektar.25 Selanjutnya 
kompilasi data izin usaha perkebunan, HTI, HPH, 
dan Pertambangan di Kalbar telah mencapai lebih 
dari 2 ribu ijin dengan luas 14,099 Juta Ha. Apabila 
dibandingkan dengan luas Provinsi Kalimantan 
Barat yang hanya 14,6 Juta Ha, maka sangat 
besar kemungkinan telah terjadi tumpang tindih 
izin. Kenyataannya, banyak izin konsesi HTI yang 

25 Data Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2014
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mangkrak sementara pada izin HTI lainnya sebagian 
besar terjadi tumpang tindih. Disisi lain, ruang 
untuk masyarakatpun semakin tersisihkan dengan 
keluarnya SK. Menhut No. 733 tentang kawasan 
hutan. Disinilah dirasakan betul bahwa pentingnya 
satu baseline data agar memberikan argumentasi 
menjadi akurat. 

Dokumen perusahaan yang didapatkan dari hasil uji 
akses juga menjadi bahan untuk melakukan advokasi 
dalam perbaikan tata kelola hutan dan lahan pada 
level tapak. Sebagai contoh dokumen AMDAL 
PT Karya Utama Tambang Jaya (PT KUTJ) yang 
didapatkan dari kegiatan uji akses. Berdasarkan 
hasil analisis dokumen dan hasil observasi di lokasi 
konsesi PT KUTJ, diindikasikan terjadi pelanggaran 
yang terjadi didalam konsesi tersebut. PT KUTJ 
terindikasi melakukan pengabaian terhadap 
kewajiban reklamasi dan melakukan operasi 
produksi di luar lokasi konsesinya.

Dengan data lain yang juga diperoleh, SAMPAN 
kemudian melakukan ground check lapangan, dan 
menemukan 60 titik Pemegang Izin terindikasi 
berada di dalam kawasan hutan, 10 perusahan 
pertambangan dan 16 perusahaan dengan IUP 
Ekplorasi namun sudah melakukan operasi 
produksi.  Melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah, 
SAMPAN melakukan diskusi secara intensif dengan 
pemerintah setempat dan melakukan pengawasan 
dan pemantauan lapangan. Selanjutnya, SAMPAN 
mengsinergiskan dengan pelaksanaan Korsup 
Minerba di Kalbar. 

Dampak utama dari kegiatan usaha pertambangan 
adalah terjadinya deforestasi, karena ada ± 
135.156,64 ha konsesi tambang terbuka berada 
di Hutan Lindung serta 2.532,74 ha IUP berada di 
Kawasan Konservasi. Rusaknya lingkungan dan 
struktur tanah, pencemaran lingkungandi sekitar 
kawasan pertambangan, pencemaran sungai, 

dimana sungai ini di gunakan masyarakat dalam 
kehidupan sehari-hari. Selain itu, fakta menunjukkan 
dari seluruh izin konsesi IUP, hanya 21 IUP yang 
membayar Jaminan Reklamasi dan Jaminan 
Pasca tambang. SAMPAN menjadi tim teknis untuk 
memberikan masukkan terhadap kelayakan IUP 
secara administratif sesuai aturan perundang-
undangan sebagai bagian dari engagement dengan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Memandang 
hal tersebut, SAMPAN merekomendasi untuk 
perusahaan yang operasinya tidak clear and clear 
dan melanggar aturan agar segera dicabut. Hingga 
saat ini, pada level provinsi hasil kajian administratif 
antara SAMPAN dan Distamben Provinsi berhasil 
mencabut 15 IUP baru yang bermasalah. Dengan 
kata lain, total IUP di Provinsi yang telah dicabut 
berjumlah 26 IUP. Dengan demikian, maka total 
luas hutan dan lahan yang dicabut atau berhasil 
dilindungi dari ancaman degradasi dan deforestasi 
adalah seluas 706,879 ha.

Kesimpulan

Keterbukaan informasi publik menjadi penting 
dalam aspek tata kelola hutan dan lahan guna 
memastikan pengelolaan sumber daya alam yang 
baik di Kalimantan Barat. Hal ini tentunya akan 
tercapai bila ada kepastian dari Pemerintah Daerah 
dalam mengambil kebijakan dengan melibatkan 
masyarakat yang terkena dampak secara 
keseluruhan. Informasi yang akurat dan mutakhir 
tentunya akan bermanfaat bagi pemantauan dan 
pengawasan dalam setiap kebijakan Pemerintah 
Daerah  Kalimantan Barat. Pemerintah harus 
membuka diri dan membuka ruang partisipasi dalam 
setiap kebijakan yang akan dikeluarkan. Sementara 
itu, masyarakat mesti terus di berikan pemahaman 
terkait cara/mekanisme mendapatkan informasi 
sesuai dengan aturan yang ada. [end] 

CERITA



22 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  |  F e b r u a r i  -  M e i  2 0 1 5

Mimpi Baru “Keterbukaan 
Informasi” yang palsu

Undang-undang Keterbukaan Infomasi 
adalah salah satu produk hukum Indonesia 
yang diundangkan pada tanggal 30 april 

tahun 2008 dan mulai berlaku setelah dua tahun 
diundangkan. Undang-undang yang berisi 64 pasal 
ini pada intinya memberikan kewajiban kepada 
setiap badan publik untuk membuka akses bagi 
setiap pemohon informasi untuk mendapat informasi 
publik kecuali informasi tertentu

Ketertutupan informasi sektor Lingkungan hidup dan 
Sumberdaya alam di setiap level nasional, provinsi, 
kabupaten secara jelas telah menghilangkan 
partisipasi masyarakat terdampak dari kebijakan 
pengelolalan sumberdaya alam yang telah 
menyebabkan kerusakan lingkungan, berdampak 
sosial dan berkontribusi aktif memicu degradasi 
deforestasi hutan dan lahan di sumatera selatan 
yang tersisa kurang dari 1 juta hektar. Keterbatasan 
informasi di sektor sumber daya alam menyebabkan 
kemiskinan bagi masyarakat terdampak karena 
hilangnya ruang kelola masyarakat yang kemudian 
melahirkan kekerasan dalam relasi sosial dan 
bencana ekologis asap, banjir, longsor

Undang Undang Keterbukaan Informasi No.14 tahun 
2008 memberikan peluang kepada setiap penguna 
informasi untuk dapat mengajukan permohonan 
infomasi publik baik personal maupun kelembagaan. 
Setelah lima tahun diberlakukannya Undang undang 
keterbukaan infomasi publik, Walhi Sumatera 
Selatan telah banyak melakukan permohonan 
data dan informasi terkait dengan pengelolaan 
sumberdaya alam. Hal ini dilatarbelakangi oleh 
kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang 
selama ini berjalan telah menyebabkan ketimpangan 
dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumberdaya 
alam. Ketidakadilan dan ketimpangan yang terjadi 
juga turut sukses memicu kerusakan lingkungan 
secara masif dan menyebabkan lahirnya konflik 
agraria.

Kekacauan yang terjadi disektor sumber daya 
alam seperti bencana ekologi asap, banjir, longsor, 
serta konflik agraria yang setiap tahun cenderung 
meningkat. Tidak tersedianya informasi yang 
memadai terkait kebijakan pengelolaan sumberdaya 

alam yang berdampak luas kepada masyarakat 
dan ketiadaan lembaga yang berwenang sebagai 
sumber informasi yang valid dan terkini telah berhasil 
menghilangkan keterlibatan masyarakat. Peran 
serta masyarakat sebagai kontrol dalam proses 
perizinan dan non perizinan di sektor sumber daya 
alam di Sumatera Selatan pun semakin meredup.

Implementasi Undang-undang Informasi Di 
Sumatera Selatan

Secara formal kehadiran Undang-undang 
Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 
telah memberikan jaminan bagi masyarakat sipil 
untuk memperoleh informasi. Keterbukaan atas 
dokumen publik adalah amanat Undang-undang. 
Keterbukaan Informasi menjamin akses informasi 
apapun yang dibutuhkan kecuali informasi terbatas 
atau rahasia. Informasi atau dokumen yang 
dinyatakan rahasia itu sendiripun masih perlu diuji 
sebab kerahasiaannya dan sudah seharusnya 
juga memiliki tengang waktu untuk akhirnya dibuka 
kepada publik. Walaupun demikian, UU KIP dalam 
pelaksanaannya masih banyak memperoleh 
penentangan-penentangan dari Badan Publik yang 
selama rezim terdahulu berada di zona nyaman.

Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi 
Daerah (PPID) di Provinsi, Kota dan Kabupaten 
di Sumatera Selatan merupakan langkah awal 
menuju keterbukaan informasi. Namun hingga 
saat ini, PPID di masing-masing kabupaten belum 
sepenuhnya terbentuk. Bahkan dari kelembagaan 
PPID yang sudah terbentuk pun, kelengkapan 
organisasinya tidak semuanya lengkap. Sehingga 
sangat wajar sekali apabila di seluruh Provinsi, Kota 
dan Kabupaten di Sumatera Selatan belum memiliki 
daftar informasi publik yang bisa diakses secara 
langsung masyarakat. Kondisi ini disebabkan 
oleh minimnya kapasitas pejabat publiknya atau 
Pejabat Pengelola Iinformasi Daerah (PPID) dalam 
memahami tugas dan fungsinya. Dan bisa jadi hal 
ini terjadi karena minimnya sosialisasi baik kepada 
pejabat publik atau Pejabat Pengelola Informasi 
Daerah terkait dengan implementasi UU KIP.

Pengalaman Walhi Sumatera Selatan selama lima 

CERITA

Oleh : Muhammad Syarifudin (WALHI Sumatera Selatan)
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tahun implementasi undang-undang Keterbukaan 
Informasi dalam melakukan uji akses terkait 
dokumen dan informasi sektor sumber daya alam 
menunjukkan bahwa data dan informasi sering kali 
tidak tersedia ataupun bahkan informasi yang di 
dapat tidak sesuai dengan data yang dimintakan. 
Selain itu proses permohonan yang lama dan berbelit 
menyebabkan kerja-kerja advokasi perlindungan 
lingkungan menjadi terhambat seperti dalam kasus 
kebakaran hutan dan Lahan di Sumatera Selatan 
karena ketiadaan data dan informasi yang valid dan 
up to date.

Permintaan data dan informasi sektor sumber 
daya alam yang dilakukan oleh Walhi Sumatera 
Selatan memperlihatkan kinerja dari implementasi 
Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di 
sumatera selatan kurang efektif, panjangnya proses 
permintaan Informasi yang seringkali harus melalui 
tahapan sidang sengketa informasi yang bisa 
membutuhkan waktu sampai dengan empat bulan 
lamanya, ketika putusan sengketa informasi sudah 

diputuskan oleh Komisi informasi Daerah sekalipun 
tetap saja putusan tidak dilaksanakan oleh badan 
publik.

Walhi Sumatera Selatan melihat kapasitas 
penyelenggara badan publik dalam memahami 
undang-undang keterbukaan infomasi publik 
masih sangat meragukan sekaligus mengabaikan 
kewajiban melaksanakan putusan sengketa 
informasi yang diamanatkan oleh undang-undang 
Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 
2008 yang mewajibkan setiap Badan Publik baik 
Pemerintah, Perusahaan yang mengelolah Dana 
Publik, baik melalui APBD, APBN maupun dana 
Publik secara langsung wajib untuk memberikan 
informasi yang dikuasai dan dimilikinya kepada 
masyarakat. Bagi Rakyat sendiri, Undang-undang 
inilah yang memberikan jaminan kepada rakyat 
untuk memperoleh informasi publik. Ketersediaan 
Informasi bagi masyarakat akan meningkatkan 
peran aktif mereka dalam penyelenggaraan negara, 
baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan 

Tabel 1. Kelengkapan Organisasi PPID di Provinsi Sumatera Selatan

CERITA
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Tabel 2. Uji Akses Informasi yang dilakukan oleh Walhi Sumatera Selatan

CERITA
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Gambar 1. Jumlah Putusan Sengketa Informasi pada Badan Publik di Sumatera Selatan

CERITA

Tabel 2 (lanjutan). Uji Akses Informasi yang dilakukan oleh Walhi Sumatera Selatan
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penyelenggaraan negara maupun pada tingkat 
pelibatan dalam proses pengambilan keputusan 
publik.

Efektivitas Keputusan

Putusan sengketa informasi yang seharusnya 
dapat menyelesaikan persoalan atas ketersediaan 
informasi tidak selalu berbuah bulat dan manis. 
Putusan hasil sengketa seringkali diabaikan dan 
tidak dilaksanakan oleh Badan Publik. Hal ini 
disebabkan karena: pertama, mekanisme dan 
sistem pendokumentasian data dan informasi 
yang sangat buruk oleh badan publik  sehingga 
data yang dimintakan dan telah diputuskan oleh 
sengketa informasi ternyata tidak tersedia di Badan 
Publik meskipun dalam aturan seharusnya Badan 
Publik menguasai data tersebut. Kedua, adanya 

stigma “buruk” oleh Badan Publik menyangkut 
keterlibatan Organisasi Masyarakat Sipil dalam 
urusan-urusan pengelolaan sumber daya alam. 
Organisasi Masyarakat Sipil dianggap berpotensi 
menyalahgunakan data yang diperoleh dan pada 
akhirnya merugikan Badan Publik.

Rendahnya tingkat ketaatan Badan Publik untuk 
memberikan hak atas informasi juga sangat 
dipengaruhi oleh lemahnya pemahaman dan 
kapasistas peyelengara badan publik terkait hak 
informasi sebagaimana diamanatkan oleh undang-
undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini 
menyebabkan pelayanan informasi yang cepat, 
tepat dan sederhana seperti diatur dalam Peraturan 
Pemerintah nomor 61 tahun 2010 menjadi sangat 
sulit untuk dicapai. [end]

Tabel 3. Ketaatan Putusan

CERITA
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Ragam  Lembaga Pemerintahan 
dalam Pelayanan Data Publik 

“Lain Padang Lain Ilalang, Lain Ladang Lain 
Belalang, Lain Lubuk Lain Ikannya”

Era keterbukaan menuntut Badan Publik 
untuk memberikan informasi publik 
sebagai implementasi Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pada era 
ini kebutuhan akan pengelolaan dan pelayanan 
data dan informasi yang baik sudah menjadi 
keharusan. Kesadaran masyarakat atas hak 
untuk mendapatkan data dan informasi yang terus 
meningkat harus diiringi dengan kemampuan badan 
publik dalam memproses setiap permohonan data 
dan informasi dengan mudah, murah dan cepat. 
Di sini Badan Publik melalui Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki peran 
strategis dalam membantu setiap warga negara 
yang membutuhkan data dan informasi. Semua 
PPID sudah seharusnya bertugas dan bertanggung 
jawab dalam melakukan pelayanan informasi yang 
meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, 
penyediaan dan pelayanan informasi.

Keterbukaan informasi publik ini sangat dibutuhkan 
masyarakat luas, termasuk Forest Watch Indonesia 
(FWI), yaitu organisasi non profit yang bergerak 
disektor kehutanan. Sebagai organisasi jaringan 
pemantau hutan independen yang terdiri dari 
individu-individu dan organisasi-organisasi yang 
memiliki komitmen untuk mewujudkan proses 
pengelolaan data dan informasi kehutanan di 
Indonesia yang terbuka dan dapat menjamin 
pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan 
berkelanjutan, FWI membutuhkan banyak data dan 
informasi mengenai kehutanan dari badan publik 
dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK) dulu bernama 
Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Data dan 
informasi kehutanan tersebut sangat penting 
dalam mendukung peranserta masyarakat untuk 
berpartisipasi aktif dalam pengelolaan hutan 
Indonesia. 

FWI pernah beberapa kali melakukan permohonan 
informasi untuk mendukung kerja-kerja dalam hal 
pemantauan kehutanan. Sebelum diberlakukannya 
sistem satu pintu, surat permohonan data dan 
informasi diantarkan langsung ke gedung Manggala 
Wanabakti yang beralamat di Jl. Gatot Subroto, 
Jakarta dan harus diantarkan pula ke ruangan-
ruangan setiap direktorat yang dituju. Konfirmasi 
terkait data yang dimohonkan ke setiap direktorat 
yang dituju juga senantiasa harus dilakukan untuk 
melihat perkembangan atas permohonan tersebut 
apabila tidak ada respon setelah 7 Hari Orang 
Kerja (HOK). Respon yang diterima dalam setiap 
konfirmasi selalu sama dan berulang. Setiap 
kali melakukan konfirmasi terkait data tersebut 
tanggapannya adalah data belum tersedia atau surat 
yang dikirimkan belum sampai ke meja atasannya. 

Pada tahun 2013 setelah sistem satu pintu 
telah diterapkan oleh KLHK, tidak terlalu banyak 
perubahan yang terjadi di pelayanan data dan 
informasi. Hal positif yang bisa dilihat dari sistem 
satu pintu ini adalah lebih terkelolanya surat-surat 
yang masuk ke KLHK, sehingga lebih memudahkan 
dalam melakukan konfirmasi. Namun disisi lain, 
kinerja PPID KLHK sangat lambat dalam hal 
merespon surat yang masuk. PPID cenderung 
merespon permohonan data dan informasi yang 
diajukan di akhir-akhir sebelum masa memberikan 
respon berakhir yaitu 10 HOK. Bahkan jikapun 
merespon, PPID KLHK terkadang malah meminta 
perpanjangan waktu untuk merespon surat 
permohonan.

Pengalaman berbeda didapatkan oleh FWI ketika 
mengajukan permohonan data dan informasi terkait 
dengan kebutuhan kerja pemantauan Pulau-Pulau 
Kecil kepada Lembaga Pemerintahan lainnya 
seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(KKP).  Anggapan bahwa FWI akan mendapatkan 

Oleh : Andi Juanda (Forest Watch Indonesia)
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perlakuan yang sama seperti proses permohonan 
yang diajukan ke KLHK berangsur sirna. Walaupun 
di KKP belum terbentuk kelembagaan PPID namun 
permohonan data yang diajukan langsung diproses 
di direktorat yang dituju, permohonan datapun tetap 
bisa dilayani dengan baik.

Respon yang cepat dari KKP bisa didapatkan. 
Pada saat konfirmasi, data sudah tersedia bisa 
langsung diberikan. Sedangkan untuk data yang 
masih dalam proses dan belum bisa diberikan tetap 
di informasikan oleh KKP. Berbeda dengan KLHK, 
di KKP ini FWI dapat mengambil data langsung dan 
bertemu langsung dengan petugas bagian data. 
Mereka sangat terbuka soal data-data yang diminta 
dan memberikan kejelasan terkait data yang belum 
diberikan. Bahkan informasi tambahan terkait 
daftar data informasi publikpun tidak segan untuk 
diberitahukan kepada pemohon data. 

Hal lain yang menarik juga dialami oleh FWI 
terkait dengan permohonan data informasi 
yang diajukan FWI terhadap Badan Informasi 
Geospasial (BIG). Pada saat FWI melakukan 

permintaan data shapefile untuk Pulau-Pulau Kecil, 
BIG tidak mempersulit dan bahkan data dengan 
format shapefile-pun dinyatakan termasuk data 
yang terbuka. Namun, sebagai prasyarat atas data 
dalam format shapefile tersebut, ada mekanisme 
kesepakatan antara FWI dan BIG yang kemudian 
ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian 
inilah yang kemudian menjadi dasar agar data 
yang dimintakan dapat dipertanggungjawabkan 
oleh pemohon data dan apabila kesepakatannya 
dilanggar ada konsekuensi yang harus diterima oleh 
si pemohon data.

Melihat beberapa pengalaman FWI di atas, 
seharusnya pemerintah melakukan evaluasi 
pelayanan informasi publik secara keseluruhan dan 
berkelanjutan. Standar baku untuk mutu pelayanan 
informasi publik di lingkungan kementerian harus 
dibuat agar UU KIP tidak diinterpretasikan berbeda 
oleh masing-masing lembaga. Hal ini juga dapat 
menjadi dasar penilaian dalam mengevaluasi 
kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaan dan 
pelayanan data dan informasi publik. [end]

CERITA
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Respon Pemerintah Terhadap 
Partisipasi Masyarakat atas 
Informasi dari CSO

Tata kelola hutan yang baik tidak dapat 
dipisahkan dari aspek transparansi, 
partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi, 

dengan adanya aspek tersebut membuka peluang 
lebih besar dalam mewujudkan pengelolaan hutan di 
Indonesia menjadi lebih baik. Tata kelola hutan yang 
baik ditandai dengan partisipasi masyarakat yang 
substansial dan signifikan dari proses perencanaan 
sampai pengawasan. Partisipasi masyarakat tidak 
banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi 
publik, padahal akses informasi kepada masyarakat 
telah diberi landasan hukum yaitu Undang-Undang 
No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan26. Pada pasal 
68 ayat 2 menyatakan bahwa:

Masyarakat dan atau perorangan berperan serta 
dalam pengawasan kehutanan

Serta pada pasal 70 ayat 1 yang menyatakan bahwa: 

Masyarakat turut berperan serta dalam 
pembangunan di bidang kehutanan

Kedua pasal tersebut menjelaskan peran serta 
masyarakat atau perorangan dalam pengawasan 
pelaksanaan pembangunan kehutanan baik 
langsung maupun  tidak langsung sehingga 
masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan 
hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi 
kehutanan. 

Disisi lain, peranserta masyarakat juga dipengaruhi 
oleh ruang-ruang partisipasi yang disediakan dan 
diakomodasi oleh badan publik. Tanpa adanya 
ruang-ruang tersebut, masukan informasi, gagasan 
dan juga pendapat yang diberikan masyarakat tidak 
akan mendapat tempat dan tidak akan berguna. 
Selama ini kajian tentang bagaimana respon badan 

publik terhadap masukan data dan informasi sangat 
minim sekali. Respon badan publik terhadap 
masukan data dan informasi merupakan hal yang 
sangat penting dalam menilai bagaimana suatu 
badan publik dalam memberi ruang-ruang bagi 
publik dalam berpartisipasi.

Ketersediaan Ruang Partisipasi dalam Badan 
Publik 

Melihat Pasal 14 ayat 3 Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia No. 61 Tahun 201027 , maka 
sudah sewajarnya bagi setiap Badan Publik 
memberikan informasi kepada pihak luar dengan 
cepat, tepat, dan sederhana. Terkait dengan hal 
ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
(PPID) merupakan Pejabat yang bertanggung 
jawab dalam pengelolaan informasi. PPID berfungsi 
dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan, 
pendokumentasian, penyediaan, dan atau 
pelayanan informasi di Badan Publik. Namun 
sayangnya, terkait dengan fungsi PPID dalam 
pengelolaan data tersebut terlihat masih bersifat 
internal. 

Data dan informasi yang dikelola oleh PPID 
sampai saat ini hanya data dan informasi yang 
khusus dikeluarkan oleh Badan Publik itu sendiri. 
Dan pertanyaannya kemudian yang muncul 
adalah bagaimana jika publik/masyarakat memiliki 
informasi, gagasan ataupun masukan yang dirasa 
penting untuk diketahui oleh Badan Publik? Adakah 
mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan 
informasi? Dan bagaimanakah respon Badan Publik 
atas informasi yang diberikan?

Oleh Rizka Yuni Kartika (Forest Watch Indonesia)

KAJIAN

26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 14 ayat 3 menyatakan bahwa Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana 
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Forest Watch Indonesia, sebagai organisasi 
masyarakat sipil yang senantiasa berusaha 
mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan 
berkelanjutan melalui penyediaan data dan 
informasi alternatif kehutanan, memandang perlu 
adanya mekanisme dari Badan Publik pada 
sektor kehutanan yang mengatur sirkulasi data 
dan informasi kehutanan baik internal maupun 
eksternal. Mekanisme ini sangat penting untuk 
mengakomodasi data dan informasi yang disupport 
oleh publik. Dan menilai bagaimana respon Badan 
Publik atas masukan informasi dari eksternal adalah 
indikasi awal untuk melihat apakah ruang bagi 
partisipasi publik itu disediakan oleh Badan Publik.

Kajian Uji Respon, Sasaran dan Metode 
Pendekatan

Kajian uji respon adalah kajian sederhana yang 
dilakukan FWI untuk mengukur respon Badan 
Publik di sektor kehutanan atas data dan informasi 
alternatif kehutanan serta masukan terkait dengan 
pengelolaan hutan di Indonesia. Data dan informasi 
kehutanan alternatif dalam bentuk buku Potret 
Keadaan Hutan Indonesia 2009 – 2013 yang 
dihasilkan oleh FWI melalui proses pemantauan dan 
analisis yang mendalam terkait kondisi hutan dan 
penyebab perubahan tutupan hutan menjadi bahan 
uji yang dikirimkan kepada Badan Publik dalam 
kajian ini. Informasi yang disampaikan berupa data 
tutupan hutan alam dan perubahan tutupan hutan 
alam di tiap Provinsi yang terjadi dalam kurun waktu 
tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Selain 
data tutupan hutan alam, buku ini juga berisikan 
hasil análisis FWI terhadap penyebab perubahan, 
kebijakan pengelolaan hutan yang ikut berperan, 
serta rekomendasi untuk perbaikan tata kelola 
hutan. 

Kajian uji respon yang dilakukan oleh Forest Watch 
Indonesia (FWI) bertujuan untuk melihat tingkat 
respon pemerintah ketika menerima data dan 
informasi alternatif serta masukan yang bersifat 
membangun oleh organisasi masyarakat sipil 
ataupun publik secara luas. Kajian sederhana 
ini dilakukan secara deskriptif untuk melihat 
bentuk respon yang diterima oleh FWI dari proses 
penerimaan informasi, konfirmasi dan wawancara 
dengan menggunakan panduan pertanyaan yang 
telah disusun sebelumnya. Analisis data yang 
dilakukan menggunakan tabel Frekuensi dan 
Presentase yang diperkuat dengan Skala Likert. 
Ruang lingkup kajian ini meliputi: bagaimana 
distribusi data dari publik dapat diterima oleh 
pemerintah, bagaimana data yang diterima 
kemudian diinterpretasikan oleh pemerintah, serta 
bagaimana kemanfaatan data yang diterima dan 
apakah informasi tersebut dapat di integrasikan 
atau dimanfaatkan dalam kegiatan yang berkaitan 
dengan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh 
pemerintah.

Sasaran dari uji respon meliputi Pemerintah Daerah  
di 33 Provinsi dengan narasumber kunci yang 
merepresentasikan lembaga Dinas Kehutanan 
(Dishut) Provinsi yaitu sebanyak 33 Dishut yang 
terdaftar di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan 
Hidup (KLHK). Dalam hal ini Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Utara tidak termasuk sebagai 
sasaran kajian karena pada saat kajian ini dilakukan 
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara baru 
saja terbentuk. Pemilihan Dinas Kehutanan 
Provinsi sebagai sasaran uji respon dikarenakan 
institusi tersebut bertanggung jawab terhadap 
penyelenggaraan kehutanan di tingkat regional.

Gambar 1. Ketersediaan SOP Penerimaan Informasi di Dinas Kehutanan Provinsi

Sumber: FWI, 2015
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Hasil Uji Respon

Tahapan kajian uji respon diawali melalui pengiriman 
paket informasi dan respon angket terhadap Buku 
Potret Keadaan Hutan 2009-2013. Pengiriman 
paket informasi dilakukan melalui jasa pengiriman 
agar bisa dilakukan pengecekan apakah paket yang 
dikirimkan diterima oleh Badan Publik atau tidak. 
Kurang lebih seminggu setelah pengiriman paket 
informasi, berdasarkan hasil pengecekan di website 
jasa pengiriman, dipastikan bahwa semua paket 
sudah diterima oleh 33 Dishut Provinsi di seluruh 
Indonesia.

Terkait dengan respon yang diterima FWI setelah 
semua paket diterima dengan baik oleh Dishut 
Provinsi, respon yang diterima sangat jauh dari 
harapan. Dari 33 Dishut hanya 12% atau 4 Dishut 
yang memberikan respon aktif dan mengirimkan 
kembali angket sebagai data yang dibutuhkan dalam 
kajian uji respon ini. FWI kemudian melakukan 
konfirmasi atas data yang dikirimkan melalui 
telepon dan menanyakan ketersediaan mekanisme 
atau SOP (Standard Operational Procedure) tertulis 
untuk mengatur sirkulasi penerimaan informasi yang 
berasal dari pihak luar. Dalam proses konfirmasi 
inilah FWI kemudian mendapatkan pengalaman 
yang tidak mengenakkan. Petugas pelayanan 
informasi cenderung tidak kooperatif dan berbelit 
dalam memberikan jawaban hingga sampai dengan 
nomor telepon Badan Publik tidak bisa dihubungi 
sama sekali. Dari sini, FWI kemudian melihat bahwa 

sistem pengelolaan informasi di Badan Publik masih 
belum baik karena paket informasi yang nyata-nyata 
sudah diterima Badan Publik ternyata tidak diketahui 
keberadaannya. Bahkan kemudian diketahui juga 
bahwa ternyata belum ada prosedur yang jelas 
ketika menerima informasi dari pihak luar.

Berdasarkan hasil konfirmasi melalui telepon terkait 
dengan ketersediaan SOP penerimaan informasi, 
hanya ada satu atau 3 % dari keseluruhan Dishut 
menyatakan memiliki SOP yaitu Dishut Provinsi 
Sumatera Utara, sebanyak 38% atau 13 Dishut 
menyatakan belum memiliki SOP. Sedangkan 
19 Dishut atau sekitar 59 % yang lain tidak dapat 
dikonfirmasi dengan berbagai alasan antara lain 
seperti Badan Publik dapat dihubungi tetapi tidak 
memberikan jawaban, dapat dihubungi tetapi tidak 
ada petugas yang melayani dan badan publik tidak 
bisa dihubungi sama sekali. Hal ini menunjukan 
bahwa Dishut Provinsi belum siap dalam menerima 
informasi dan masukan dari masyarakat.  

Dengan keterbatasan data yang diterima, yaitu 
sebanyak 4 angket atau sekitar 12 persen dari 
keseluruhan angket yang seharusnya diterima, 
analisis kuantitatif uji respon pemerintah terhadap 
distribusi informasi yang diberikan para pihak dalam 
mendorong optimalisai pengelolaan sumberdaya 
hutan tetap dilakukan. Analisis dilakukan 
berdasarkan pada tiga aspek yaitu, distribusi data, 
interpretasi data, dan kemanfaatan data. 

Gambar 3. Frekuensi Berdasarkan Klasifikasi Pembobotan Nilai Jawaban Pada Pertanyaan ter-
kait dengan Distribusi, Interpretasi, dan,  Kemanfaatan Data dan Informasi.
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Aspek Distribusi data dan informasi

Hasil analisis FWI terkait dengan aspek distribusi 
data dan informasi yaitu: Frekuensi jawaban yang 
didapatkan, berdasarkan klasifikasi pembobotan nilai 
jawaban pada pertanyaan terkait dengan distribusi 
data dan informasi, terbanyak berada dalam kategori 
Tidak Baik (TB) atau tidak memenuhi dari kriteria 
yang diharapkan. Berdasarkan hasil analisis dengan 
metode likert, bobot nilai untuk distribusi data dan 
informasi di Dinas Kehutanan Provinsi sebesar 5 
yang artinya berada di selang Tidak Baik (TB) yaitu 
4 ≤ TB ≤ 6. Sedangkan persentase hasil penilaian 
untuk distribusi data adalah 42 persen yang masuk 
dalam kriteria Tidak Baik. Berdasarkan 3 analisis 
tersebut menunjukkan bahwa data dan informasi 

yang disampaikan oleh FWI kepada Badan Publik 
tidak terdistribusikan dengan baik dalam internal 
Badan Publik. Hal ini sesuai dengan hasil konfirmasi 
yang menyebutkan bahwa Badan Publik yang 
dikaji belum semuanya memiliki SOP penerimaan 
informasi dari pihak luar.

Aspek Interpretasi data dan Informasi

Hasil analisis FWI terkait dengan aspek interpretasi 
data dan informasi yaitu: Frekuensi jawaban yang 
didapatkan, berdasarkan klasifikasi pembobotan 
nilai jawaban pada pertanyaan terkait dengan 
interpretasi data dan informasi, terbanyak masuk 
dalam kategori Baik (B) sebanyak 11 kali, Sangat 
Baik (SB) sebanyak 4 kali dan Tidak Baik (TB) 

Gambar 4. Skala Linkert untuk Distribusi, Interpretasi, Kemanfaatan Data dan Informasi

Gambar 2. Persentase Hasil Penilaian terkait dengan Distribusi, Interpretasi, Serta Kemanfaatan Data dan 
Informasi
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sebanyak 1 kali. Berdasarkan hasil analisis dengan 
metode likert, bobot nilai untuk distribusi data dan 
informasi di Dinas Kehutanan Provinsi sebesar 
8,75 yang artinya berada di selang Sangat Baik 
(TB) yaitu 8 ˂ SB ≤ 12. Sedangkan persentase 
hasil penilaian untuk interpretasi data dan informasi  
adalah 73 persen yang masuk dalam kriteria Sangat 
Baik. Berdasarkan 3 analisis tersebut menunjukkan 
bahwa data dan informasi yang diberikan, yaitu 
Buku Potret Keadaan Hutan Indonesia 2009 – 
2013, dapat dipahami dan diinterpretasikan dengan 
sangat baik oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

Aspek Kemanfaatan data dan Informasi

Hasil analisis FWI terkait dengan aspek 
kemanfaatan data dan informasi yaitu: Frekuensi 
jawaban yang didapatkan, berdasarkan klasifikasi 
pembobotan nilai jawaban pada pertanyaan terkait 
dengan kemanfaatan data dan informasi, terbanyak 
masuk dalam kategori Sangat Baik (SB) sebanyak 9 
kali dan Baik (B) sebanyak 3 kali. Berdasarkan hasil 
analisis dengan metode skala likert, bobot nilai untuk 
kemanfaatan data dan informasi di Dinas Kehutanan 
Provinsi sebesar 9 yang artinya berada di selang 
Sangat Baik (TB) yaitu 8 ˂ SB ≤ 12. Sedangkan 
persentase hasil penilaian untuk kemanfaatan 
data dan informasi adalah 75 persen yang masuk 

dalam kriteria Sangat Baik. Berdasarkan 3 analisis 
tersebut menunjukkan bahwa data dan informasi 
yang diberikan, yaitu Buku Potret Keadaan Hutan 
Indonesia 2009 – 2013, dapat menjadi referensi 
dan rujukan dalam perencanaan dan pelaksanaan 
program-program di Dinas Kehutanan Provinsi.

Buruknya Respon dan Belum Terbukanya Ru-
ang Untuk Berpartisipasi

Data dan informasi dalam buku PKHI 2009-2013 
yang disusun oleh FWI secara umum mudah 
dipahami dan dapat menjadi bahan rujukan 
dalam perencanaan program kerja institusi pada 
Dinas Kehutanan Provinsi. Namun sayangnya, 
hanya 12 persen dari seluruh Dinas Kehutanan 
Provinsi di Indonesia yang memberikan respon 
aktif terhadap informasi ini. Kondisi ini disebabkan 
karena sebagian besar Dinas Kehutanan Provinsi 
belum memiliki SOP yang mengatur mekanisme 
dan sirkulasi informasi yang jelas. Disisi lain, 
komunikasi yang buruk dan berbelit menunjukkan 
bahwa Dinas Kehutanan Provinsi belum siap dalam 
mengakomodir ruang-ruang bagi publik untuk 
berpartisipasi dalam penyediaan informasi yang 
berguna dalam pengelolaan hutan. [end]
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Yuk Uji Akses Informasi: Peningkatan 
Kapasitas Masyarakat Barito Selatan dan 

Lombok Timur

Hadirnya Undang-
Undang No. 14 
Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
(UU KIP) merupakan tonggak 
penting bagi perkembangan 
demokrasi di Indonesia. 
Sebagai sebuah bentuk 
freedom of information act, 
undang-undang ini mengatur 
pemenuhan kebutuhan 
informasi yang terkait 
dengan kepentingan publik. 
Kehadiran UU KIP sekaligus 
memberikan penegasan 
bahwa keterbukaan informasi 

publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi 
manusia secara universal, namun juga merupakan 
constitutional rights sebagaimana dinyatakan dalam 
Pasal 28F perubahan kedua UUD 1945.

Tantangan paling krusial dalam UU KIP sejatinya 
terletak pada upaya implementasinya. Jaminan hak 
memperoleh informasi publik secara jelas dan tegas 
memang telah tertuang dalam Pasal 4 UU KIP yang 
menyebutkan bahwa setiap orang berhak: a) melihat 
dan mengetahui informasi publik; b) menghadiri 
pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk 
memperoleh informasi publik; c) mendapatkan 
salinan informasi publik melalui permohonan 
sesuai dengan undang-undang ini; dan/atau d) 
menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.

Melalui Mekanisme ini juga mendorong masyarakat 
untuk terlibat aktif menggunakan perangkat 
keterbukaan informasi, memastikan access to justice 
serta mengawal pemerintahan sebagai bentuk 
kontrol publik. Peran serta masyarakat sipil untuk 
menggunakan berbagai informasi untuk mendorong 
pemerintahan yang terbuka menjadi sangat signifikan 
untuk memastikan pelaksanaan mekanisme ini 
bisa berjalan secara efektif. Pentingnya peran dan 
partisipasi masyarakat dalam mengawal agenda 

keterbukaan informasi publik telah diatur pada 
aturan nasional sebagai bagian untuk mendorong 
pemerintahan yang baik (good governance).

Pelatihan Uji Akses Informasi

Salah satu upaya untuk mendorong konsistensi 
dalam penerapan UU KIP, Forest Watch Indonesia 
(FWI) yang tergabung dalam Jaringan Tata Kelola 
Hutan Indonesia (JTKH) berinisiatif untuk melakukan 
peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan uji 
akses informasi bagi masyarakat yang memiliki 
kepedulian terhadap kelestarian pengelolaan 
sumber daya hutan. Pelatihan ini adalah sebagai 
tindak lanjut dari salah satu rekomendasi penting 
hasil kajian penilaian (assesment) terhadap 
kondisi pengelolaan hutan di Indonesia yaitu 
upaya mendorong keterbukaan akses informasi 
sebagai pintu masuk penerapan prinsip tatakelola 
kehutanan lainnya seperti partisipasi, koordinasi 
dan akuntabilitas.

Barito Selatan merupakan salah satu Kabupaten 
yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. 
Kabupaten ini adalah kabupaten percontohan untuk 
proyek Reducing Emissions from Deforestation 
and Forest Degradation (Pengurangan emisi dari 
deforestasi dan degradasi hutan) atau biasa di sebut 
REDD+. Kabupaten ini dipilih sebagai tempat untuk 
melakukan peningkatan kapasitas masyarakat 
agar masyarakat siap dalam menghadapi berbagai 
inisiatif yang datang termasuk inisiatif REDD+. 
Selain Barito Selatan, kabupaten lainnya adalah 
Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat 
(NTB), NTB dipilih karena memiliki komitmen yang 
tinggi terhadap implementasi Undang-Undang 
Keterbukaan Informasi.

Mensosialisasikan UU Keterbukaan Informasi Publik 
(KIP) No. 14 tahun 2008 dan membangun kapasitas 
masyarakat agar dapat memahami akan hak 
mereka atas informasi dan mampu melakukan “uji” 
permohonan informasi sesuai dengan mekanisme 
perundangan yang berlaku adalah tujuan utama 
yang ingin dicapai. Beragam metode digunakan 

Oleh Isnenti Apriani (Forest Watch Indonesia)
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agar masyarakat dapat mudah memahami materi 
yang disampaikan yaitu melalui brainstorming, 
pemaparan, Tanya jawab dan dengan permainan 
juga roleplay atau simulasi (praktek) dalam 
mengajukan informasi. Pelatihan ini dibagi menjadi 
beberapa sesi sesuai dengan materi yang akan 
diberikan dan berlangsung selama 2-3 hari. Materi 
yang disampaikan mulai dari memahami pentingnya 
keterbukaan informasi publik sampai dengan 
bagaimana mengajukan sengketa informasi publik.

Metode brainstroming atau saat identifikasi 
masalah membuat para peserta mengungkapkan 
permasalahan yang terjadi di daerahnya. Dengan 
latar belakang peserta yang beranekaragam 
membuat banyak sekali permasalahan yang muncul 
ke permukaan. Mulai dari masalah pendidikan, 
kehutanan, kesehatan, alokasi dana, sampai 
masalah lingkungan yaitu pencemaran akibat 
operasional perusahaan tambang. Dari hal kecil 
ini, peserta dibawa untuk memikirkan solusi seperti 
apa yang ingin dicapai dan yang paling penting 
adalah informasi apa saja yang bisa didapatkan 
untuk menyelesaikan masalah tersebut dan dimana 
informasi tersebut bisa didapatkan. 

Hasil identifikasi masalah di Lombok Timur, isu 
kebutuhan informasi publik mengkerucut pada 
tiga isu utama yaitu isu kehutanan, kesehatan dan 
Alokasi Dana Desa (ADD).

Roleplay atau simulasi (praktek) adalah hal yang 
paling berkesan bagi para peserta, karena di sesi 
ini para peserta lebih mempunyai bayangan jika 
memohonkan suatu informasi sampai dengan jika 
akan melakukan sengketa informasi. Simulasi 
dimulai dengan membagi peran sesuai dengan 

kelompoknya, selanjutnya masing-masing kelompok 
diwakili ketuanya diminta untuk menyampaikan hasil 
dan pengalaman mereka ketika melakukan simulasi. 
Pada umumnya, berdasarkan paparan peserta, 
setelah melakukan simulasi peserta merasa tahu 
cara/prosedur mengajukan permohonan informasi, 
dan merasa cukup puas dengan metode yang 
digunakan. 

Proses pelatihan pun berakhir dengan menyusun 
Rencana Tindak Lanjut (RTL),  dengan RTL 
ini diharapkan para peserta dapat langsung 
mempraktekannya di daerahnya masing-masing, 
agar pelatihan ini tak sebatas pelatihan saja 
tetapi juga untuk mengembangkan sebuah sistem 
kelompok masyarakat yang mampu menjadi 
pendorong bagi berjalannya aspek transparansi 
maupun partisipasi dalam pengambilan kebijakan. 
[end] 

Tabel 1. Kebutuhan Informasi Publik Kabupaten Lombok Timur
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LINDA ROSALINA, 
Sang Penggiat Keterbukaan Informasi

Jika ingin mencari tahu seputar isu keterbukaan 
informasi di FWI, tentunya kita bisa menjumpai 
Linda Rosalina. Teman-teman sejawatnya 

mengenal Linda sebagai sosok yang riang dan suka 
berpetualang. Wanita kelahiran 8 Agustus 1992 
ini, tinggal dan tumbuh besar di Bogor.  Setelah 
menuntaskan wajib belajar di SMA Insan Kamil 
dengan program akselerasi, Linda melanjutkan 
studinya di Jurusan Agribisnis Fakultas Ekonomi 
dan Manajemen - IPB pada tahun 2008. 

Sejak kuliah, Linda sering berpetualang di alam 
bebas bersama rekan-rekannya di Organisasi 
Perkumpulan Mahasiswa Pecinta Alam Institut 
Pertanian Bogor (LAWALATA-IPB). Selama 
beraktivitas di LAWALATA IPB, dia banyak belajar 
dan membentuk diri menjadi perempuan yang 
peduli terhadap alam dan lingkungan sekitarnya. 
Hal ini yang menghantarkan dia sebagai mahasiswa 
berprestasi IPB tahun 2011. 

Selepas lulus kuliah di awal tahun 2013, Linda 
bergabung dan banyak membantu beberapa 
organisasi masyarakat sipil yang bergerak dibidang 
lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. 
Tidak hanya diluar, dia juga aktif memberdayaan 
masyarakat bersama para pemuda di sekitar 
rumahnya. 

Linda yang memiliki hobi traveling, bergabung 
dengan FWI pada Agustus 2013 lalu. “FWI yang 
memiliki visi memimpin perbaikan tata kelola 
kehutanan melalui gerakan keterbukaan informasi 
kehutanan dengan menyediakan data dan informasi 
alternatif yang tidak terbantahkan” menjadi salah 
satu alasan ketertarikannya. Seiring dengan 
berjalannnya waktu, dia memilih untuk mendalami 
isu tata kelola hutan yang diawali dari tema 
keterbukaan informasi di sektor kehutanan.

Dalam memperjuangkan keterbukaan informasi, dia 
tunjukkan komitmennya dengan menjadi salah satu 

PROFIL
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kuasa dipersidangan sengketa informasi antara FWI 
dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK). Persidangan di Komisi Informasi Pusat 
(KIP) yang hampir berjalan selama setahun dan 
sembilan kali sidang dia jalani tanpa absen. Dia 

berharap seluruh upaya yang telah dilakukan 
menjadi pembelajaran bersama, terutama bagi 
badan publik yang memiliki kewajiban menyediakan 
data dan informasi dalam kepentingan perbaikan 
tata kelola kehutanan di Indonesia.[end]

UU KIP : Undang Undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, 
dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan 
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
secara elektronik ataupun nonelektronik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima 
oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/
atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan 
kepentingan publik.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas 
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber 
dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, 
atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan 
masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di 
bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan 
bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana dimaksud pada Peraturan ini

Daftar Informasi Publik (DIP) : merupakan catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang 
seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang 
dikecualikan.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan 
permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan 
pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan 
Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/ atau Ajudikasi nonlitigasi.

KIP : Komisi Informasi Pusat

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi 
Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-
undangan.

F  A  Q
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Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator 
Komisi Informasi.

Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak yang diputus oleh 
Komisi Informasi

Kaukus adalah pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.

Majelis Komisioner adalah komisioner Komisi Informasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) 
orang dan berjumlah gasal yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi untuk memeriksa dan memutus 
Sengketa Informasi Publik.

Mediator adalah komisioner pada Komisi Informasi yang bertugas membantu para pihak dalam proses 
perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanpa 
menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.

Keberatan : Cara yang ditempuh oleh pemohon jika merasa tidak puas atau kurang pas dengan informasi 
yang diberikan oleh Badan Publik

Gugatan : Permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang 
diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat 
pihak lain sebagai tergugat.

Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan 
Publik negara.

Legal standing: Keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh 
karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara

Uji akses informasi : Seseorang atau lembaga mengajukan permohonan informasi ke badan publik 
supaya dapat mengakses informasi badan publik tersebut.

Informasi yang dikecualikan : Informasi yang bersifat rahasia, Pengecualian Informasi Publik didasarkan 
pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah 
dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang 
lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) adalah dokumen yang wajib 
disusun oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan menjadi dasar 
pelaksanaan IUPHHK di lapangan dalam jangka panjang. 

Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah dokumen yang wajib disusun pemegang IUPHHK atas dasar 
RKUPHHK, dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dalam periode satu tahun.

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) adalah dokumen yang wajib disusun oleh 
pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) setiap tahun sebagai dasar 
pelaksanaan kegiatan industri kayu.

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah dokumen yang wajib disusun oleh setiap badan usaha termasuk 
pemegang izin konsesi apabila ingin memanfaatkan kayu yang dihasilkan dari proses-proses pembukaan 
lahan. 

FAQ
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Foto : APHI

AGENDA 
•	 Pertemuan Anggota Perkumpulan Forest Watch Indonesia
•	 Pertemuan Sekretariat Bersama Tata Kelola Hutan (FWI, ICEL, PUSPIJAK, 

DKN, TII, UNDP, JARI-KALTENG, GEMA ALAM-NTB) 
•	 Pertemuan Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)

Telah Terbit!!!
The State of The Forest Indonesia, 
Period of 2009-2013 
(Potret Keadaan Hutan Indonesia, 
Periode 2009-2013 versi inggris)

Donasi
Ayo dukung penerbitan Intip Hutan!
Dengan mendukung Intip Hutan, kamu turut serta menyuarakan perbaikan tata kelola hutan.
Silakan kirimkan donasi kamu melalui nomor rekening: 3900372 Bank BNI an Forest Watch 
Indonesia.

INFORMASI

“PENYELAMATAN 
PULAU-PULAU KECIL”

intip hutan EDISI SELANJUTNYA
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