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Paradigma Baru Keterbukaan Informasi

Reformasi di penghujung dekade 90 telah membawa beberapa 
perubahan mendasar dalam konstitusi Indonesia. Empat kali 
mengalami amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 

1945) membawa perubahan dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM). 
Salah satu rumusan penting HAM adalah pengakuan hak warga 
negara untuk mengakses informasi.1

Informasi merupakan dasar manusia dalam melakukan berbagai hal. 
Tanpa informasi, manusia tidak akan mampu mengambil keputusan 
terhadap suatu hal. Sebaliknya, dengan informasi yang memadai, 
manusia akan mampu memberikan pertimbangan untuk mengambil 
keputusan secara rasional. Maka dari itu, informasi sebagai 
kebutuhan dasar manusia haruslah dapat diperoleh dengan mudah 
oleh setiap orang. 

Penerbitan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) patut diapresiasi. Lahirnya 
Undang-Undang ini menjadi landasan hukum bagi setiap orang untuk 
memperoleh informasi. Undang-Undang ini pun menandai babak 
baru dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan 
bebas dari KKN2. Suatu upaya yang tidak terpisahkan dari kebijakan 
pembangunan nasional.3

UU KIP menjamin hak setiap warga negara untuk (i) mencari; (ii) 
memperoleh; (iii) memiliki; (iv) menyimpan; (v) mengelola; dan 
(vi) menyampaikan informasi. Jaminan itu diberikan untuk seluruh 
jenis saluran yang tersedia, baik elektronik maupun non-elektronik.4 
Dengan jaminan tersebut, setiap warga negara5 berhak mengetahui 

1  “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi 
dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”, Pasal 28 F UUD 1945.
2  KKN adalah sebuah singkatan yang terdiri dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
3  Point 2 dalam 9 Agenda Prioritas, RPJMN 2015-2018. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan 
membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
4  TIFA, 2010. Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta.
5  Individu maupun lembaga 
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berbagai hal seperti rencana 
kebijakan publik, program 
kebijakan publik, proses 
pengambilan keputusan publik, 
serta alasan pengambilan 
keputusan publik.6

Tidak hanya sekedar mengatur 
hak atas informasi, UU KIP 
mengatur lebih detail hak 
akses terhadap informasi. 
Akses terhadap informasi 
dijabarkan dalam mekanisme 
permohonan informasi. Pada 
prinsipnya, informasi bisa 
diperoleh dengan cepat, tepat 
waktu, murah, dan prosedur 
sederhana.7 Selain itu, ada 
batas waktu dalam mekanisme 
permohonan informasi yang juga 
diatur dalam UU KIP menjadi 
peluang bagi warga negara untuk 
memperoleh kepastian dalam 
proses pengajuan permohonan 
informasi. 

Modalitas untuk menjalankan 
keterbukaan informasi sudah 
hampir dikatakan cukup. Mulai 
dari pembentukan Komisi 

6  Pasal 3 huruf a UU KIP
7  Pasal 21 UU KIP
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Informasi,8 pembentukan 
Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi (PPID),9 
hingga aturan teknis terkait 
KIP. Namun hingga 5 Tahun 
UU KIP efektif berlaku, belum 
juga menunjukkan performa 
yang dapat dibanggakan. 
Badan publik10 masih terlihat 
kesulitan dalam menerapkan 
keterbukaan. Hal ini terlihat 
dari masih banyaknya jumlah 
sengketa informasi yang harus 
diselesaikan oleh KI Pusat.

Dalam lima tahun terakhir, 
sengketa informasi publik sudah 
terjadi di berbagai sektor. Data 
Komisi Informasi Pusat (2015) 
menunjukkan bahwa sengketa 
informasi paling banyak terjadi 
di sektor sumberdaya alam yaitu 
sebesar 29 persen, disusul sektor 
pendidikan 10 persen, dan 
sektor pelayanan publik 9 persen 
(Gambar 1). Hal ini menandakan 
bahwa badan publik di sektor 
sumberdaya alam jauh lebih 
tertutup dibandingkan badan 
publik sektor lainnya. 

8  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, Pasal 23 
UU KIP. Hingga saat ini, sudah terbentuk 28 Komisi 
Informasi yang terdiri dari Komisi Informasi Pusat 
dan 27 Komisi Informasi Provinsi. 
9  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang 
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, 
dan/atau pelayanan informasi di badan publik, 
Pasal 1 angka 9 UU KIP. Data Itjen IKP-Kominfo 
(2015) menunjukkan bahwa badan publik yang 
telah menunjuk PPID di Kementerian sudah 
100%, LPNK/LNS/LPP 33,33%, Provinsi 88,24%, 
Kabupaten 43,61%, Kota 61,22%. 
10  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, Pasal 
1 angka 3 UU KIP.

Gambar 1.  Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Pusat 
Tahun 2011-2015

Sumber: Komisi Informasi Pusat, update per 4 November 2015

Hasil senada juga terdapat 
dari temuan masyarakat sipil 
yang menunjukkan tingginya 
angka ketertutupan informasi 
di sektor sumberdaya alam. 
Pada tahun 2014-2015, dari 
975 permohonan informasi 
hanya 127 informasi yang 
diberikan.11 Padahal informasi 
yang dimohonkan tersebut 
meliputi dokumen perizinan, 
kebijakan, anggaran, dan AMDAL 
dijamin UU KIP sebagai dokumen 
publik.12 

Dari berbagai data yang 
terangkum menunjukkan 
keterbukaan informasi 
belum diimplementasikan 
dengan baik. Paradigma baru 
“Keterbukaan Informasi Publik” 
dalam tujuh tahun terakhir 
belum sepenuhnya mampu 
merubah “mindset” badan 

11  ICEL dkk, 2015. Kertas Posisi Masyarakat 
SIpil, Lima Tahun Pemberlakuan Undang Undang 
Keterbukaan Informasi: Buka Informasi, Selamatkan 
Sumberdaya Alam. http://fwi.or.id/wp-content/
uploads/2015/04/Kertas-Posisi-Informasi-LH-SDA.
pdf
12  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

publik dari ketertutupan 
menjadi keterbukaan. Kondisi 
keterbukaan informasi, 
khususnya informasi terkait 
investasi berbasis hutan dan 
lahan masih jauh dari yang 
dicita-citakan. Hal ini berarti 
perjuangan atas keterbukaan 
informasi sebagai salah satu 
pilar negara demokrasi masih 
harus menempuh jalan yang 
terjal dan berliku.

Relasi Keterbukaan 
Informasi, Tata Kelola, dan 
Deforestasi

Tata kelola (governance) tidak 
dapat dilepaskan dari prinsip-
prinsip dasar penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik, 
yang mensyaratkan adanya 
transparansi, partisipasi, 
koordinasi, dan akuntabilitas. 

Komisi Hak Asasi Manusia 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN 
Commission on Human Rights) 
mengidentifikasi transparansi 
sebagai salah satu prinsip 
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kunci tata kelola yang baik. Hal 
senada disebutkan juga oleh 
The Canadian International 
Development Agency yang 
mendefinisikan tata kelola yang 
baik dicerminkan bila kekuasaan 
organisasi (atau pemerintah) 
salah satunya dijalankan dengan 
transparan. Sementara itu, 
The UN Development Program 
(UNDP) pada tahun 1997 
mengemukakan transparansi 
dalam proses pengambilan 
kebijakan adalah satu dari 

Gambar 2.  Potret Tata Kelola Kehutanan Barito Selatan, Kalimantan 
Tengah

Gambar 3.  Relasi Transparansi Dengan Deforestasi

Sumber: Kajian ICEL-FITRA (2013) & FWI (2014)

delapan prinsip tata kelola yang 
baik. Di Indonesia sendiri, UU 
No. 28 Tahun 1998 tentang 
Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
menyebutkan asas keterbukaan 
merupakan salah satu asas 
umum pemerintahan negara 
yang baik.

Dari berbagai konsep tata kelola 
yang ada, transparansi menjadi 
salah satu indikator kunci dalam 

penilaian tata kelola yang baik. 
Maka dari itu, keterbukaan 
atas informasi penting sebagai 
prasyarat terwujudnya tata 
kelola yang baik. 

Berbagai kajian tata kelola di 
Indonesia menunjukkan bahwa 
kondisi tata kelola hutan dan 
lahan berada dalam posisi yang 
buruk dan berimplikasi pada 
laju kerusakan hutan. Data 
UNDP (2015) menyebutkan 
indeks rata-rata nasional tata 
kelola hutan adalah 36 dari 
skala 1-100, jauh dibawah ideal. 
Data ini menunjukkan sebagian 
besar kerusakan hutan nasional 
salah satunya berhubungan 
dengan kurangnya transparansi 
dalam pengeluaran perizinan 
penggunaan hutan.13 

Hasil yang sama juga tidak 
jauh berbeda dengan indeks 
tata kelola hutan di daerah. 
Misalnya kajian yang dilakukan 
Governance of Forest Initiative 
(GFI) tahun 2013 tentang potret 
tata kelola hutan di kabupaten 
Barito Selatan. Kabupaten 
Barito Selatan yang merupakan 
salah satu daerah percontohan 
REDD Nasional pada tahun 
2011 dan berkomitmen dalam 
perbaikan tata kelola hutan, 
ternyata juga menunjukkan 
tingkat transparansi yang rendah 
(Gambar 2). Berdasarkan dua 
kajian tersebut secara umum 
dapat disimpulkan bahwa 
transparansi data dan informasi 
kehutanan di Indonesia masih 
rendah sehingga berimplikasi 
pada kurangnya tingkat 
partisipasi masyarakat dalam 

13  UNDP, 2015. Indeks Tata Kelola 
Hutan 2014. http://industri.bisnis.com/
read/20150522/99/435928/indeks-tata-kelola-
hutan-2014-diluncurkan 
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pembenahan tata kelola hutan.14

Pengelolaan hutan dan lahan 
oleh pemerintah masih jauh 
dari prinsip-prinsip tata kelola 
pemerintahan yang baik. 
Pengelolaan hutan dan lahan 
hampir selalu tidak transparan, 
menutup akses dan ruang bagi 
publik untuk berpartisipasi, 
minim akuntabilitas, serta 
kurangnya komitmen untuk 
melakukan koordinasi dalam 
menjalankan sebuah kegiatan. 

Analisa sederhana yang 
dilakukan FWI melihat 
adanya relasi kehilangan 
hutan (deforestasi) dengan 
indeks transparansi yang 
dimiliki oleh suatu wilayah. 
Analisa ini secara sederhana 
ingin menjawab pertanyaan 
mendasar terkait apakah benar 
indeks transparansi yang 
rendah mencerminkan tingkat 
deforestasi yang tinggi di suatu 
wilayah. 

Pada gambar 3, kajian yang 
dilakukan di sembilan 
Kabupaten menunjukkan 
Berau sebagai Kabupaten yang 
memiliki indeks transparansi 
terendah dibandingkan 
delapan Kabupaten lainnya 
(ICEL-FITRA, 2013). Kondisi 
ini diiringi dengan tingginya 
tingkat deforestasi Kabupaten 
Berau dibanding lainnya. Selama 
kurun waktu tiga tahun terakhir, 
Kabupaten Berau kehilangan 
hutan sebesar 111 ribu hektare. 
Hal ini berkebalikan dengan 
Kabupaten Paser dan Sintang 
yang indeks transparansinya 
lebih tinggi, memiliki tingkat 
deforestasi yang relatif rendah.

14  FWI, 2014. Tata Kelola Kehutanan Yang Baik 
Membutuhkan Informasi Kehutanan Yang Baik.

Partisipasi Publik Dalam 
Mendorong Keterbukaan 
Informasi Perizinan

Keterbukaan informasi pada 
dasarnya adalah sebuah pintu 
masuk bagi proses check & 
balance, sebagai wujud konkrit 
partisipasi masyarakat dalam 
mengawasi kinerja pemerintahan. 
Transparansi menjadi sarana 
yang harus disediakan bagi 
publik agar dapat melakukan 
tugasnya menjaga pilar 
demokrasi. Demikian halnya 
dalam pengelolaan SDA, 
pengawasan publik yang lemah 
membuka peluang korupsi 
semakin terbuka lebar serta 
hilangnya pendapatan negara. 
Akses masyakarat terhadap 
penyelenggaraan kehutanan 
yang semakin tertutup juga 
berimplikasi terhadap konflik 
sosial yang hebat. Atas kondisi 
inilah keterbukaan informasi 
sebagai pintu masuk bagi proses 
check & balance sangat mendesak 
adanya.

Kerusakan hutan di Indonesia 
secara tidak langsung 
disebabkan oleh lemahnya tata 
kelola hutan. Sedangkan secara 
langsung, disebabkan oleh 
adanya aktivitas ekstraksi kayu 
oleh izin-izin Hak Pengusahaan 
Hutan (HPH), konversi hutan 
untuk pembangunan Hutan 
Tanaman Industri (HTI) dan 
perkebunan, Illegal logging, serta 
pembangunan infrastruktur. 

Kerusakan hutan secara 
umum juga dapat dibedakan 
dalam kerusakan hutan yang 
terencana dan tidak terencana. 
Kerusakan hutan yang terencana 

merupakan kerusakan yang 
secara langsung diakibatkan oleh 
faktor-faktor kebijakan dalam 
penyelenggaraan kehutanan dan 
pembangunan melalui skema-
skema kebijakan perizinan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah. 
Sedangkan kerusakan hutan 
yang tidak terencana secara 
langsung diakibatkan oleh 
faktor-faktor diluar urusan 
penyelenggaraan kehutanan oleh 
negara misalnya ilegal logging.

Sebagaimana tingginya tingkat 
kerusakan hutan di Indonesia, 
maka sangat diperlukan peran 
publik dalam melakukan 
“check & balance”. Apakah 
kerusakan hutan yang terjadi 
merupakan imbas dari kebijakan 
perizinan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah ataukah faktor yang 
lain. Maka dari itu, semua bentuk 
dokumen perizinan sektor 
hutan dan lahan terkait dengan 
ekstraksi kayu dan konversi 
hutan untuk penggunaan lainnya 
sudah seharusnya menjadi 
dokumen publik. Keterbukaan 
atas dokumen tersebut akan 
menjadi informasi dasar yang 
sangat penting bagi publik 
untuk menjalankan peran 
“check & balance” terhadap 
penyelenggaraan kehutanan di 
Indonesia.

Setidaknya ada tiga alasan yang 
melatarbelakangi pentingnya 
keterbukaan dokumen perizinan 
sektor hutan dan lahan. Pertama 
tingginya tingkat kerusakan 
hutan, kedua maraknya konflik 
disektor hutan dan lahan, dan 
ketiga besarnya potensi korupsi 
dalam rantai perizinan yang 
berdampak terhadap hilangnya 
pendapatan negara.
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Tingginya Tingkat 
Kerusakan Hutan

Hasil analisis FWI menunjukkan 
bahwa dalam rentang waktu 
2009-2013 Indonesia mengalami 
kehilangan hutan seluas 4,50 
juta hektare dengan laju 
deforestasi 1,13 juta hektare per 
tahun.15 Sementara Kementrian 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (d/h Kementerian 
Kehutanan) di dalam dokumen 
Rencana Kerjanya tahun 
2014 menyatakan bahwa laju 
deforestasi dan degradasi hutan 
untuk periode 2009-2011 tinggal 
450 ribu hektare dibandingkan 
pada periode 1998-2002 yang 
mencapai sekitar 3,5 juta 
hektare16 Terakhir melalui 
sebuah siaran pers dalam kurun 
waktu 2011-2012, Indonesia 
mengalami deforestasi sebesar 
613 ribu hektare.17 Meskipun 
terdapat perbedaan angka, 
namun yang harus dipahami 
Indonesia masih mengalami 
deforestasi yang tinggi. 

Deforestasi tidak hanya terjadi 
di Kawasan Hutan Produksi 
yang dapat dikonversi (HPK) 
dan Areal Pengunaan Lain 
(APL). Deforestasi juga terjadi 
di dalam Kawasan Hutan Negara 
seperti Hutan Produksi Terbatas 
(HPT), Hutan Lindung maupun 
Kawasan Konservasi. Luas 
deforestasi yang disumbang oleh 
ketiga kawasan hutan tersebut 
mencapai angka 1,4 juta hektare 

15  FWI, 2014. Buku Potret Keadaan Hutan 
Indonesia Periode 2009-2013.
16  Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan 
Menteri Kehutanan No.44/Menhut-II/2013 tentang 
Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2014. 
Jakarta (ID): Kementerian Kehutanan Republik 
Indonesia.
17  Siaran Pers Nomor: S. 409/PHM-1/2014 
tentang Deforestasi Indonesia Pada Tahun 2011-
2012 Hanya Sebesar 24 Ribu Hektare, Pusat 
Hubungan Masyarakat, Kementerian Kehutanan.

Gambar 4.  Deforestasi Indonesia Periode 1990-2012

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2014 (Presentasi Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Ekternal Review Potret Keadaan Hutan Indonesia 
2009-2013, di Hotel Santika Bogor, 23 Oktober 2014)

dari total luas deforestasi (4,50 
juta hektare) selama kurun 
waktu 2009-2013. Angka ini 
setara dengan 31 persen dari 
total kehilangan hutan yang 
terjadi di seluruh Indonesia.18

Disisi lain, kinerja izin usaha 
pemanfaatan hasil hutan kayu 
yang buruk telah memberikan 
kontribusi signifikan atas 
terjadinya kerusakan hutan. 
Kondisi ini diperparah dengan 
kenyataan bahwa hampir setiap 
tahun selalu ada beberapa 
perusahaan IUPHHK-HA 
yang berhenti beroperasi, 
sehingga menciptakan situasi 
ketidakjelasan pengelola 
kawasan hutan di tingkat tapak. 
FWI menemukan terdapat 
sekitar 39 juta hektare hutan 
produksi yang tidak ada 
pengelolanya, atau secara de 
facto lahan-lahan tersebut 

18  FWI, 2014. Potret Keadaan Hutan Indonesia 
Periode 2009-2013.

menjadi open access.19 Ditambah 
dengan data sebagian dari hutan 
produksi yang belum dibebani 
izin diperkirakan mencapai 
angka 8 juta hektare tidak 
pernah terawasi secukupnya.20

Kenyataannya, tingginya 
tingkat deforestasi yang terjadi 
dalam kawasan hutan negara 
merupakan konsekuensi atas 
penyelenggaraan kehutanan 
yang dilakukan oleh pemerintah. 
Kebijakan pemerintah 
melalui pemberian izin-izin 
pemanfaatan hasil hutan kayu 
dari hutan alam (IUPHHK-HA), 
hutan tanaman (IUPHHK-HT), 
pinjam pakai kawasan hutan 
untuk pertambangan, dan 
pelepasan kawasan hutan untuk 
perkebunan kelapa sawit, dalam 
praktiknya telah memberikan 
peluang terjadinya konversi 
hutan alam secara masif dan 

19  Kartodihardjo, 2014. Alih Fungsi dan 
Kerusakan Hutan Negara: Persoalan Empiris dan 
Struktural, 2014. 
20  FWI, 2014. Potret Keadaan Hutan Indonesia 
2009-2013.
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Tabel 1.  Perubahan dan Kehilangan Tutupan Hutan Alam pada 
Kawasan Hutan Negara dan Areal Penggunaan Lain 
Tahun 2009-2013

Fungsi Kawasan

Tutupan 
Hutan Alam 
2009 
(Ha)

Tutupan 
Hutan Alam 
2013
(Ha)

Deforestasi 
2009-2013
(Ha)

Kawasan Konservasi 10.874.597,30 10.649.051,04 225.546,26
Hutan Lindung (HL) 23.385.329,13 22.907.256,21 478.072,92
Hutan Fungsi Khusus 
(HFK)

91.142,53 89.064,34 2.078,19

Hutan Produksi Ter-
batas (HPT)

18.137.778,31 17.437.062,65 700.715,65

Hutan Produksi 
Tetap (HP)

18.379.320,34 17.098.648,96 1.280.671,38

Hutan Produksi Kon-
versi (HPK)

10.475.312,47 9.693.744,91 781.567,57

Areal Penggunaan 
Lain (APL)

5.731.110,00 4.612.452,71 1.118.657,29

Total 87.074.590,08 82.487.280,82 4.587.309,26

Tabel 2.  Deforestasi di Dalam Wilayah Konsesi Tahun 2013

Konsesi Deforestasi 2013
(Ha)

HPH (IUPHHK-HA) 276,982
HTI (IUPHHK-HT) 453,169
Pertambangan 488,374
Perkebunan 515,964
Area Tumpang Tindih Wilayah HPH, HTI, 
Pertambangan dan Perkebunan

584,161

Di Luar Wilayah Konsesi 2,268,660
Total 4,587,309

masyarakat adat/masyarakat 
lokal dan perizinan.21 Proses tata 
batas yang belum sepenuhnya 
diselesaikan dengan baik 
menjadikan tingginya potensi 
konflik tumpang tindih tersebut. 
Ditambah lagi dengan dampak 
dari pemberian izin-izin 
investasi berbasis hutan dan 
lahan oleh Pemerintah dan 
operasionalisasinya di lapangan, 
yang selama ini ternyata banyak 
menyebabkan terjadinya 
konflik lahan. Pada gambar 1 
menunjukkan bahwa konflik 
yang terjadi paling banyak 
melibatkan pihak perusahaan 
kehutanan, perkebunan, 
pertambangan, perindustrian, dll 
sebanyak 58,03 persen selama 
periode 1990-2010.

Pemanfaatan hutan produksi 
melalui penetapan izin Hak 
Pengusahaan Hutan (HPH) 
dan Hak Pengusahaan Hutan 
Tanaman Industri (HTI) pada 
tahun 1990-an mencapai 
sekitar 60 juta hektare. Dengan 
kebijakan penunjukkan hutan 
Negara yang dianggap memenuhi 
asas legalitas, Pemerintah c.q. 
Kementerian Kehutanan22 telah 
secara sepihak mengambil 
wilayah-wilayah Masyarakat 
Hukum Adat (MHA) dan 
kemudian memberikan izin-izin 
kepada perusahaan-perusahaan 
skala besar atas wilayah-wilayah 
tersebut. Pola ini terjadi secara 
sistematik dan “legal” melalui 
berbagai kebijakan serta 
menimbulkan konflik dan korban 
manusia.23

21  Kartodihardjo H, Nugroho B, Putro H.R. 2011. 
Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): 
Konsep, Peraturan Perundang-undangan dan 
Implementasi. Jakarta: Kementerian Kehutanan RI.
22  Sejak Oktober 2014 berganti nama menjadi 
Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup 
23  Temuan dan Rekomendasi Inkuiri Nasional 
Masyarakat Hukum Adat pada 8 Agustus 2015

sistematis. Walaupun kemudian 
ini dianggap sebagai bagian 
dari deforestasi yang terencana 
(legal), Pemerintah seharusnya 
memberikan informasi yang 
cukup atas setiap kebijakan 
yang diambil. Karena imbas 
dari kerusakan hutan yang 
terjadi, masyarakat jugalah yang 
menanggung.

Maraknya Konflik SDA di 
Sektor Kehutanan

Seluruh kawasan hutan 
indonesia tidak lepas dari 
potensi konflik. Diperkirakan 
seluas 17,6–24,4 juta hektare 
dalam kawasan hutan terjadi 
konflik tumpang tindih antara 
klaim hutan negara, klaim 
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Menurut catatan Komnas HAM, 
konflik-konflik yang melibatkan 
MHA di kawasan hutan yang 
diklaim sebagai hutan Negara 
memiliki intensitas tinggi dan 
cenderung tidak terselesaikan. 
Potensi konflik kehutanan akan 
terus meningkat, terutama 
dengan memperhatikan data 
Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (2015) yang 
menyebutkan terdapat 573 
kasus, dengan rincian 102 kasus 

Gambar 1.  Jumlah Kasus Para Pihak yang Terlibat Dalam Konflik, 
Kurun Waktu 1990-2010

Sumber: Kompilasi FWI, AMAN, dan Telapak, 2011

Gambar 2.  Konflik Kehutanan Tahun 2015

Sumber: Ditjen Planologi Kehutanan, Ditjen BUK dan Ditjen PHKA, 2015 (Presentasi Epistema 
Institute dalam Seminar Nasional Tata Kelola Hutan dan Iklim di Jakarta, 3 November 2015)

berada di hutan konservasi, 319 
kasus di areal izin, dan 152 kasus 
di areal non izin. 

Korupsi di Sektor 
Kehutanan

Pengelolaan hutan dan lahan 
juga erat kaitannya dengan 
kepentingan politik dan korupsi. 
Di sektor kehutanan, potensi 
korupsi sudah dimulai dari 

rantai perizinan dan regulasi, 
rantai pasokan kayu, rantai 
penerimaan, hingga rantai 
pelaporan atau sertifikasi 
(gambar 1). Hal ini dipertegas 
oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) melalui kajian 
corruption impact assessment 
(CIA) yang menyebutkan bahwa 
peraturan perizinan kehutanan 
rentan menimbulkan suap dan 
korupsi.24 

Beberapa modus praktik korupsi 
dan suap yang dikenali, sering 
ditemukan berkaitan dengan 
rantai dan neraca bahan baku, 
misalnya ketidaksesuaian 
antara laporan konsumsi kayu 
dan pasokan kayu, baik itu 
terkait jumlah, jenis ataupun 
sumber tegakan kayunya. 
Untuk memastikan modus-
modus ini tidak terjadi, publik 
harus mengujinya di lapangan 
agar memperoleh hasil yang 
bertanggung gugat.

Kementerian dan lembaga 
beserta dinas terkait 
bertanggungjawab untuk 
menyediakan informasi 
sumberdaya alam yang akurat, 
benar, dan tidak menyesatkan.25 
Penyediaan informasi 
merupakan wujud penting 
dari akuntabilitas publik sebab 
lembaga-lembaga inilah yang 
diberikan kewenangan untuk 
mengawasi pengelolaan dan 
eksploitasi sumberdaya hutan di 
Indonesia. 

Statistik resmi mengenai 

24  KPK, 2013. Kajian ini dilakukan oleh KPK 
bidang penelitian dan pengembangan dengan 
coordinator pelaksana Hariadi Kartodihardjo 
dan Grahat Nagara. Kajian ini dikaitkan dengan 
pelaksanaan perbaikan sistem pemerintahan 
melalui Nota Kesepahaman Bersama/NKB 12 
Kementerian/Lembaga. 
25  Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No 14 Tahun 
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
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produksi kayu dan konversi 
hutan tidak mencatat seluruh 
kayu yang sebenarnya ditebang. 
Menurut statistik resmi, 
produksi kayu komersial dari 
hutan alam di Indonesia selama 
tahun 2003–2014 secara 
keseluruhan mencapai 143,7 
juta m3. Sementara hasil kajian 
KPK (2015) menunjukkan 
bahwa total produksi kayu yang 
sebenarnya selama tahun 2003–
2014 mencapai 630,1 sampai 
772,8 juta m3. Angka tersebut 
mengindikasikan bahwa statistik 
dari KLHK hanya mencatat 
19–23% dari total produksi 
kayu selama periode tersebut. 
Dampaknya, nilai komersial 
domestik untuk produksi kayu 
yang tidak tercatat selama 
periode tersebut, Indonesia 
mengalami kerugian sebesar Rp. 
598,0–799,3 trilyun, atau Rp. 
49,8–66,6 trilyun per tahun.26 
Beranjak dari kondisi tersebut, 
sudah sewajarnya publik 
menuntut keterbukaan informasi 
atas dokumen perizinan 

26  KPK, 2015. Mencegah Kerugian Negara Di 
Sektor Kehutanan

investasi berbasis hutan dan 
lahan. 

Keterbukaan informasi akan 
memberikan ruang kepada 
masyarakat untuk berperan 
aktif secara optimal dalam 
perencanaan, pemanfaatan, 
pengawasan, hingga memberi 
pertimbangan terhadap 
pembangunan kehutanan. 
Terutama bagi masyarakat 
adat dan lingkar hutan yang 
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 
dan lahan perlu diketahui. 
Hanya dengan informasi yang 
komprehensif, masyarakat dapat 
mengambil keputusan yang 
sadar dampak secara bebas dan 
tanpa tekanan. Pada titik inilah 

ketersediaan data dan informasi 
kehutanan menjadi awal untuk 
dapat menjamin keberlanjutan 
hutan Indonesia.27 

Partisipasi Masyarakat 
Melalui Uji Akses Informasi

Informasi merupakan dasar bagi 
masyarakat untuk mengawasi 
dan mengontrol kinerja 
pemerintahan. Informasi terkait 
sumberdaya alam penting untuk 
dibuka dan harus dapat diakses 
dengan mudah oleh publik. 
Karena Indonesia memiliki 
beragam potensi sumberdaya 
alam yang rentan akan 
eksploitasi. Potensi sumberdaya 
alam tersebut harus dikelola 
secara lestari dan berkelanjutan 
agar dapat memberikan 
sebesar-besarnya manfaat bagi 
kesejahteraan rakyat.

Pada beberapa tahun terakhir 
ini, sudah ada beberapa 
kelompok masyarakat sipil 
yang konsern mengadvokasi 
keterbukaan informasi di sektor 
hutan dan lahan. Kelompok 
masyarakat sipil tersebut 
tersebar di Nasional, Aceh, 
Riau, Bengkulu, Sumatera Utara, 
Kalimantan Tengah, Kalimantan 
Timur, dan Nusa Tenggara 
Barat. Advokasi yang dilakukan 
masyarakat sipil dimulai dengan 
memanfaatkan UU KIP melalui 
uji akses informasi. 

Dalam rentang waktu 
Januari 2013 hingga Oktober 
2015, tercatat sebanyak 23 
permohonan informasi baik 
dilakukan oleh individu maupun 
lembaga (Tabel 3). Keseluruhan 

27  FWI, 2015. Intip Hutan: Transparansi, 
Pemantau Independen, dan Penyelamatan Hutan 
Indonesia Sebuah Relasi Klausalitas. 

Gambar 3.  Potensi Korupsi Pada Bisnis Kehutanan

Sumber: Forestry Governance Integrity Report (Transparency International, 2010)
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permohonan yang diajukan 
berkaitan dengan dokumen 
perizinan di sektor kehutanan, 
perkebunan, dan pertambangan 
sebanyak 21 jenis informasi. 
Informasi tersebut diantaranya, 
izin pemanfaatan, izin 
lingkungan, dokumen rencana 
kerja, anggaran, laporan hasil 
pengawasan terkait perizinan, 
dan lain-lain. 

Proses permohonan yang 
panjang dan berbelit, jelas jauh 
dari semangat UU KIP. Karena 
pada prinsipnya, informasi bisa 
diperoleh dengan cepat, tepat 
waktu, murah, dan prosedur 
sederhana. Namun, dari 23 
uji akses yang dilakukan lima 
diantaranya sampai ditahap 
permohonan dengan catatan 
hanya tiga permohonan yang 
datanya diberikan. Sedangkan 18 
permohonan lainnya berlanjut ke 
tahap keberatan dan sengketa.

Badan publik dalam melayani 
permohonan informasi seringkali 
memberikan tanggapan 
diakhir tenggang waktu. 
Meskipun dalam mekanisme 
permohonan diatur soal jangka 
waktu, namun logikanya bila 
informasi yang dimohonkan 
adalah informasi terbuka 
seharusnya tidak perlu lama 
dalam memberikan tanggapan. 
Belum lagi badan publik yang 
acapkali menolak informasi 
dengan alasan pengecualian. 
Padahal dalam memberikan 
alasan pengecualian, badan 
publik harus melakukan uji 
konsekuensi28 pengecualian 
informasi terlebih dahulu. 

Dari beberapa kasus sengketa 
informasi yang dialami 

28  Pasal 19 UU KIP

masyarakat sipil, butuh lebih 
dari delapan bulan sampai keluar 
putusan sengketa informasi oleh 
Komisi Informasi. Bahkan akan 
memakan waktu lebih panjang 
lagi bila sengketa informasi 
berlanjut ke Pengadilan maupun 
ke Mahkamah Agung. Tentunya 
hal ini juga berdampak terhadap 
biaya yang harus dikeluarkan 
selama proses sidang 
penyelesaian sengketa. 

Tantangan yang sebenarnya 
dihadapi oleh publik dalam 
memohonkan informasi adalah 
kurangnya pemahaman badan 
publik terhadap UU KIP. Tidak 
sedikit publik menemukan 
birokrat yang mempertanyakan 
tujuan masyarakat dalam 
meminta informasi. Kecurigaan 
atas persengkongkolan jahat, 

pencurian hak atas kekayaan 
intelektual hingga isu keamanan 
negara kerap digunakan sebagai 
argumen untuk tidak membuka 
suatu informasi. Kondisi ini 
menunjukkan bahwa badan 
publik di sektor sumberdaya 
alam masih tertutup. 

Di sisi lain, badan publik 
belum memiliki sistem 
informasi yang baik dalam 
mengumpulkan, menyimpan, 
dan mendistribusikan informasi. 
Kelembagaan yang dibentuk 
dalam melayani permohonan 
informasi, cenderung 
berperan sebagai mediator 
yang menghubungkan antara 
pemohon dengan pemegang 
informasi di internal badan 
publik. 

Rekomendasi:

1. Perlu peningkatan pemahaman UU KIP dalam badan 
publik, sehingga paradigma baru terkait keterbukaan dapat 
diterima dan diimplementasikan dengan baik;

2. Dokumen perizinan di sektor hutan dan lahan harus terbuka 
agar ada public control dalam pengelolaan hutan dan lahan 
sehingga kerusakan hutan, konflik, potensi korupsi, dan 
kehilangan pendapatan negara dapat diminimalisir;

3. Perbaikan sistem pelayanan informasi publik sehingga 
dapat memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat 
waktu, murah, dan prosedur sederhana. 
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Tabel 3.  Partisipasi publik dalam uji akses dokumen perizinan

Tahun Pemohon Badan Publik Data yang dimohonkan
Tahapan permohonan informasi

Hasil
1 2 3 4 5

Ags 
2013

Lembaga: FWI Kementerian 
Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan 
(KLHK)

1. Rencana Kerja 
Tahunan

2. Rencana Kerja Usaha
3. Rencana Pemenuhan 

Bahan Baku Industri 
> 6000 m3

4. Izin Pemanfaatan 
Kayu

√ √ √ Semua 
dokumen 
tidak 
didapatkan

Jan 
2014

Lembaga: 
JATAM Kaltim

Dinas 
Pertambangan 
dan Energi 
(Distamben) Kab 
Kutai Kartangera–
Kalimantan Timur

Izin Usaha Pertambangan 
Batubara

√ √ √ √ √ Masih dalam 
proses

Jan 
2014

Lembaga: 
JATAM Kaltim

Badan Lingkungan 
Hidup (BLH) Kab 
Berau–Kalimantan 
Timur

AMDAL, RKL, Izin 
Lingkungan

√ √ √ Masih dalam 
proses

Jan 
2014

Lembaga: 
JATAM Kaltim

Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) 
Kab Bulungan–
Kalimantan Timur

Dokumen Hak Guna 
Usaha Perkebunan

√ √ √ Semua 
dokumen 
diberikan

Okt 
2014

Lembaga: FWI Kementerian 
Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan 
(KLHK) 

1. Rencana Kerja 
Tahunan

2. Rencana Kerja Usaha
3. Rencana Pemenuhan 

Bahan Baku Industri 
> 6000 m3

4. Izin Pemanfaatan 
Kayu

√ √ √ √ Masih dalam 
proses

Nov 
2014

Lembaga: 
JATAM Kaltim

Dinas 
Pertambangan dan 
Energi (Distamben) 
Kab Bulungan–
Kalimantan Timur

Izin Usaha Pertambangan 
Batubara

√ √ √ Masih dalam 
proses 

Nov 
2014

Lembaga: 
JATAM Kaltim

Dinas Perkebunan 
(DIsbun) Kab Kutai 
Timur–Kalimantan 
Timur

1. Rencana Kerja 
Perkebunan

2. Dokumen 
Pelaksanaan 
Anggaran 
Perkebunan

3. Izin Lokasi
4. Hak Guna Usaha 

Perkebunan
5. Izin Usaha 

Perkebunan
6. Izin Pemanfaatan 

Kayu
7. Rekapitulasi Laporan 

Pemantauan 
Ketaatan Perusahaan 
Perkebunan

√ √ √ Masih dalam 
proses
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Tahun Pemohon Badan Publik Data yang dimohonkan
Tahapan permohonan informasi

Hasil
1 2 3 4 5

Nov 
2014

Lembaga: 
WALHI 
Bengkulu

Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) 
Provinsi Bengkulu

Hak Guna Usaha 
Perkebunan

√ √ √ √ √ Masih dalam 
proses

Apr 
2015

Individu: YMI 
Riau

Dinas Kehutanan 
Provinsi Riau

1. Rencana Kerja 
Tahunan

2. Rencana Kerja Usaha

√ √ Semua 
data tidak 
didapatkan 

Apr 
2015

Individu: YMI 
Riau

Badan Lingkungan 
Hidup (BLH) 
Provinsi Riau

AMDAL √ √ Sebagian 
dokumen 
didapatkan 

Juli 
2015

Individu: 
Kaharingan 
Institute 
Kalteng

Dinas Kehutanan 
(Dishut) Provinsi 
Kalimantan Tengah

Rencana Kerja Tahunan √ Semua 
data tidak 
didapatkan

Ags 
2015

Lembaga: FWI Kementerian 
Pertanian 
(Kementan) 

1. List perkembangan 
perusahaan sawit 

2. Profile perusahaan 
sawit 

3. Luas dan jumlah 
produksi kelapa sa 
wit 

4. Profile Pabrik Kelapa 
Sawit (PKS) 

5. Peta sebaran sawit 

√ √ Semua 
data tidak 
didapatkan 

Ags 
2015

Lembaga: FWI Dinas Kehutanan 
(Dishut) Provinsi 
Kalimantan Tengah 

Izin Pelepasan Kawasan 
Hutan

√ √ Sebagian data 
didapatkan. 

Ags 
2015

Individu: FWI Dinas Perkebunan 
(Disbun) Provinsi 
Kalimantan Barat 

1. List perkembangan 
perusahaan sawit 

2. Profile perusahaan 
sawit 

3. Luas dan jumlah 
produksi kelapa sa 
wit 

4. Profile Pabrik Kelapa 
Sawit (PKS) 

5. Peta sebaran sawit

√ Sebagian data 
didapatkan

Ags 
2015

Lembaga: FWI Kementerian 
Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan 
(KLHK) 

Izin Pelepasan Kawasan 
Hutan

√ √ Semua data 
didapatkan

Sept 
2015

Lembaga: FWI Kementerian 
Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan 
(KLHK)

SK Peta Arahan 
Pemanfaatan Hutan 
Produksi Untuk Usaha 
Pemanfaatan Hutan

√ √ Semua data 
didapatkan

Sept 
2015

Individu: YLL 
Medan 

Dinas Kehutanan 
(Dishut) Provinsi 
Sumatera Utara

1. Rencana Kerja 
Tahunan

2. Rencana Kerja Usaha

√ √ Masih dalam 
proses

Sept 
2015

Individu: YLL 
Medan 

Badan Lingkungan 
Hidup (BLH) 
Sumatera Utara

AMDAL √ √ Masih dalam 
proses
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Tahun Pemohon Badan Publik Data yang dimohonkan
Tahapan permohonan informasi

Hasil
1 2 3 4 5

Sept 
2015

Individu: 
YKWS 
Lampung 

Balai Pemantauan 
Pemanfaatan Hutan 
Produksi (BPPHP) 
Provinsi Lampung

1. Izin Pemanfaatan 
Kayu

2. Rencana Pemenuhan 
Bahan Baku Industri 
< 6000 m3

√ Semua 
dokumen 
diberikan

Sept 
2015

Individu: 
YKWS 
Lampung 

Dinas Kehutanan 
(Dishut) Provinsi 
Lampung

1. Rencana Kerja 
Tahunan

2. Rencana Kerja Usaha

√ √ Masih dalam 
proses

Okt 
2015

Individu: Pena 
Aceh

Dinas Kehutanan 
(Dishut) Provinsi 
Aceh

Rencana Kerja dan 
Anggaran

√ Semua data 
didapatkan

Okt 
2015

Individu: Pena 
Aceh

Badan 
Pengendalian 
Dampak 
Lingkungan 
(Bapedal) Provinsi 
Aceh

AMDAL √ Semua 
data tidak 
didapatkan

Okt 
2015

Lembaga: 
JATAM Kaltim

Badan Pertanahan 
Nasional Provinsi 
Kalimantan Timur

Dokumen Hak Guna 
Usaha

√ √ √ Masih dalam 
proses 

Sumber: Penggiat Keterbukaan Informasi SDA (update per 10 November 2015)

Keterangan:
Tahapan 1: Permohonan (10+7 HOK)
Tahapan 2: Keberatan di Badan Publik (30 HOK)
Tahapan 3: Sengketa di Komisi Informasi (100 HOK)
Tahapan 4: Sengketa di Pengadilan (60 HOK)
Tahapan 5: Kasasi di Mahkamah Agung (30 HOK)






