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Salam Redaksi
“Hutan sumber air, hutan sumber hidup, hutan milik warga”. Hutan adalah 
sumberdaya alam yang selama ini menyediakan sumber air bagi kehidupan manusia. 
Fungsi hutan tersebut erat kaitannya dengan sumberdaya alam yang mampu menjadi 
sumber kehidupan manusia. Dengan urgensi tersebut, sudah sepatutnya pengelolaan 
hutan di Indonesia bertujuan untuk kemakmuran, kesejahteraan dan keselamatan 
warga. 

Hutan Indonesia di-claim sebagai paru-paru dunia yang mampu menyuplai oksigen 
sebagai syarat kehidupan. Pada tahun 2013, Indonesia masih memiliki 82 juta Ha 
hutan alam yang tersebar di Nusantara. Keberadaan hutan alam tersebut tidak 
pernah lepas dari ancaman deforestasi yang saat ini masih terjadi. Dengan segala 
macam permasalahannya, Indonesia kini kehilangan hutan dengan laju 1,13 juta ha/
tahunnya atau setara dengan tiga kali lapangan sepakbola per menit. Masih tingginya 
angka deforestasi di Indonesia tidak lepas kaitannya dengan konversi hutan seperti 
perkebunan sawit, HTI, HPH, pertambangan, dan illegal logging. 

Berbagai inisiatif kini bermunculan siring dengan semakin kritisnya kondisi hutan di 
Indonesia. Mulai dari pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pemantauan 
Sistem	Verifikasi	Legalitas	Kayu	(SVLK),	penggunaan	Drone	untuk	memantau	hutan,	
peningkatan nilai ekonomi hutan dengan memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu 
(HHBK), pengakuan wilayah adat, dan berbagai macam kajian lainnya yang bertujuan 
untuk memecahkan permasalahan deforestasi di Indonesia.

Majalah “INTIP HUTAN” edisi Desember 2015 ini mencoba mengulas berbagai 
macam permasalahan hutan dan inisiatif–inisiatif yang muncul untuk memecahkan 
masalah tersebut. “INTIP HUTAN” diharapkan mampu menjadi sumber informasi 
bagi masyarakat yang ingin mengetahui kondisi hutan terkini. Media intip hutan ini 
juga diharapkan mampu meningkatkan kepedulian masyarakat agar turut serta dalam 
menjaga kelestarian hutan Indonesia. 

Akhir kata, kami mengucapkan terikamasih kepada World Resources Institut (WRI) 
dan Governance of Forest Initiative (GFI) Indonesia sehingga Majalah “Intip Hutan” Edisi 
ini dapat terbit dan menjadi pengingat bahwa kita harus ikut serta dan turun langsung 
melestarikan hutan tersisa di Indonesia.

Terima kasih...!!

Penanggung Jawab: Soelthon Gussetya Nanggara Tim Redaksi: Isnenti Apriani, 
Linda Rosalina, Muhamad Kosar Kontributor: Andi Juanda, Amalya Reza, Dhio 
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Pengarusutamaan Kesatuan 
Pengelolaan Hutan (KPH) 
Dalam Perbaikan Tata Kelola 
Hutan Indonesia
Oleh: Isnenti Apriani dan Soelthon Gussetya Nanggara (FWI)

Perbaikan Tata Kelola Melalui Pengelolaan 
Hutan di Tingkat Tapak

Potret hutan Indonesia saat ini merupakan 
cermin tata kelola hutan yang kurang baik. Hal 
ini terlihat dari tingginya tingkat deforestasi akibat 
konversi hutan melalui proses-proses ektraksi 
kayu dan juga alih fungsi penggunaan lahan 
untuk budidaya kehutanan dan non kehutanan. 
Forest Watch Indonesia mencatat selama kurun 
waktu 2009 – 2013 laju kehilangan hutan alam 
di Indonesia mencapai 1,13 juta hektare per 
tahun.1	Selain	itu,	konflik	lahan	di	kawasan	hutan	
juga terjadi. Kementerian Kehutanan (2013) 
memperkirakan seluas 17,6 juta Ha – 24,4 juta Ha 
wilayah	kawasan	hutan	terjadi	konflik.

Permasalahan kehutanan yang timbul akibat 
kegiatan konversi dan alih fungsi, penurunan 
kinerja	 usaha	 kehutanan,	maupun	 konflik-konflik	
hutan dan lahan, terus terjadi di Indonesia. 
Hal ini dikarenakan program/kebijakan yang 

1  FWI.2014.Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013

didorong bersifat responsif dan terkesan 
hanya menyelesaikan potongan-potongan dari 
persoalan tersebut sehingga tidak secara kuat 
menyentuh masalah pokok di sektor kehutanan, 
yaitu kelemahan tata kelola. Selain itu kawasan 
hutan yang “open acces” dimana pengelola tidak 
dirasakan kehadirannya juga sangat besar serta 
pengawasan terhadap konsesi izin juga kurang. 
Hal ini menyebabkan kebijakan-kebijakan seperti 
SVLK, Penundaan Izin Baru, REDD menjadi 
kurang kuat dalam tataran implementasi di tingkat 
tapak.

Walaupun secara umum permasalahan 
kehutanan yang dihadapi mirip namun antar 
lokasi memiliki pendalaman dan kontekstual yang 
beragam. Sehingga pendekatan penyelesaian 
masalah bisa berbeda antara satu lokasi dengan 
lokasi	yang	lain.	Oleh	karena	itu	sangat	diperlukan	
kehadiran pengelola hutan di tingkat tapak yang 
akan lebih fokus dalam penyelesaian masalah. 

KPH atau Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah 
organisasi yang berkerja di tingkat tapak dan 
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diharapkan menjadi prasyarat dari terlaksananya 
sistem pengelolaan hutan yang lestari dan 
berkeadilan. Secara konseptual kebijakan 
pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan 
(KPH) merupakan proses pergeseran institusi 
yang membawa perubahan fundamental pada 
cara	berfikir,	sistem	nilai	dan	budaya	pengurusan	
hutan Indonesia. Peran KPH akan menggeser 
titik tumpu peran birokrat kehutanan dari forest 
administrator menjadi forest manager, serta 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 
tata kelola hutan (Kartodihardjo dan Suwarno 
2014).2 Sebagai lembaga di tingkat tapak, KPH 
dapat menjadi simpul informasi dan koordinasi 
lintas sektoral serta mengakomodir setiap 
kepentingan secara adil. KPH juga diharapkan 
mampu memastikan program-program kehutanan 
yang	lebih	efektif	dan	efisien,	baik	dalam	rangka	
rehabilitasi lahan kritis, pemanfaatan hutan yang 
lestari, pemberdayaan masyarakat, maupun 

2  FWI.2015.Lembar Informasi “Pembangunan KPH” Langkah Kecil 
Menuju Perbaikan Tata Kelola Hutan Di Indonesia

perlindungan hutan. 
Sebagai sebuah gagasan dalam perbaikan tata 

kelola hutan, KPH menjadi proritas nasional yang 
tertuang dalam RPJMN Subsektor Kehutanan. 
Maka dari itu hal ini menjadi pertimbangan 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
dalam menyusun Rencana Strategis 2015-2019. 
Salah satu sasaran strategis yang dicapai dalam 
pelaksanaan Renstra Tahun 2010-2014 adalah 
wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 
ditetapkan di setiap provinsi dan beroperasinya 
120 KPH (20% wilayah KPH yang telah 
ditetapkan). Sampai dengan akhir desember 2014 
telah terbentuk 120 Unit KPHL/KPHP Luas: 16,44 
juta Ha. 

Tantangan Pembangunan dan Operasionalisasi 
KPH

Latar belakang pembangunan KPH 
menjadi Prioritas Nasional adalah dalam 
rangka menyiapkan Integrated Forest Base 
Clustering Industry, yang diharapkan dapat 

Tabel 1.  Indikator dan Target Pembangunan KPH dalam RPJMN 2015-2019

Sumber: Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.2015. Disampaikan pada: Rapat Pleno Sekretariat 
Pembangunan KPH Jakata, Rabu 12 Agustus 2015
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lebih mendistribusikan usaha-usaha kehutanan 
(mengurangi praktek monopoli dan oligopoli).3 
KPH yang operasional diharapkan dapat menjadi 
pengungkit dalam membangkitkan kembali 
industri kehutanan hulu-hilir pada ruang yang 
efektif, sehingga dapat memacu perkembangan 
perekonomian lokal. 

Semangat Undang-Undang No. 41 tahun 1999 
tentang Kehutanan, khususnya pasal 66, dalam 
rangka penyelenggaraan kehutanan Pemerintah 
menyerahkan sebagian kewenangan kepada 
Pemerintah Daerah. KPH awalnya dibangun 
sebagai wujud nyata desentralisasi pengelolaan 

3  2014.Desain KPH dan Arah Perencanaan Pembangunan Hutan

hutan lindung dan hutan produksi di tingkat tapak 
berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah. Dengan dikeluarkannya 
UU No 23 Tahun 2014 sebagai pengganti UU 
Pemerintah Daerah maka tatanan pembangunan 
KPH yang saat ini sudah dibentuk akan mengalami 
beberapa perubahan.4

Dengan demikian proses pembangunan dan 
operasionalisasi KPH pun mengalami hambatan, 
kewenangan kabupaten/kota dalam pembangunan 
KPH terpaksa harus ditarik ke Provinsi. Maka 
beban provinsi dalam pembangunan KPH akan 

4  Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan 
Kebĳakan	.2014.	Operasionalisasi	Kesatuan	Pengelolaan	Hutan	(Kph):	
Langkah Awal Menuju Kemandirian

Gambar 1.  Konsepsi K&I dalam Panduan Penilaian Kinerja Pembangunan KPH FWI 1.0 
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semakin berat, tantangannya adalah bagaimana 
provinsi dapat meneruskan berbagai inisiatif yang 
sudah dibangun oleh pemerintah kabupaten/kota 
serta bagaimana mengembangkan program yang 
lebih besar dan menyeluruh untuk pembangunan 
dan operasionalisasi KPH. Tantangan lain 
bagaimana alokasi sumber daya (termasuk 
keuangan) yang bisa dialokasikan pemerintah 
provinsi untuk memenuhi tuntutan tugas yang 
baru ini.

Posisi dan peran masyarakat dalam 
pembangunan kehutanan

Partisipasi masyarakat merupakan salah 
satu faktor penting yang menentukan efektivitas 
implementasi kebijakan KPH di Indonesia. 
Walaupun konsep KPH sendiri masih menjadi 
perdebatan, namun kebijakan ini sudah berjalan 
dan menjadi bagian dari strategi pengelolaan 
hutan	 Indonesia.	 Oleh	 karena	 itu,	 fungsi	 kontrol	
dan pengawasan terhadap implementasi KPH 
oleh masyarakat mau tidak mau harus dilakukan.

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan secara tegas juga memberikan ruang 
kepada masyarakat untuk memberikan informasi, 
saran, pertimbangan serta melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan 
baik langsung maupun tidak langsung (pasal 
68 ayat 2c dan 2d). Mandat tersebut menjadi 
landasan bagi Forest Watch Indonesia sebagai 
bagian dari elemen masyarakat Indonesia untuk 
melakukan serangkaian pemantauan terhadap 
kinerja pembangunan KPH, dalam upaya 
mendorong terwujudnya pengelolaan hutan yang 
profesional, adil dan lestari di tingkat tapak.

Forest Watch Indonesia sebagai bagian dari 
elemen masyarakat Indonesia telah membangun 
sebuah buku Panduan Penilaian Kinerja 
Pembangunan KPH FWI 1.0. Buku ini dibangun 
berdasarkan ruang lingkup tugas pokok dan 
fungsi organisasi KPH sebagaimana telah diatur 
di dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Kriteria dan Indikator (K&I) penilaian 
dalam panduan ini disusun sesederhana 
mungkin agar memudahkan penggunaannya 
bagi masyarakat yang memiliki keberagaman 
perspektif dan pemahaman. Sehingga dengan 
panduan ini, masyarakat dapat secara mandiri 
menilai bagaimana kinerja pembangunan KPH 
dan siap atau tidaknya KPH untuk beroperasional. 

Pemantauan Kinerja Pembangunan KPH 
dengan menggunakan K&I FWI 1.0

Pemantauan yang dilakukan sekaligus 
merupakan uji coba panduan penilaian kinerja 
pembangunan KPH yang disusun Forest Watch 
Indonesia. KPH yang dipantau merepresentasikan 
dua karakteristik yang berbeda, baik dari kondisi 
topografi,	potensi	dan	dinamika	pengelolaannya.	
KPHL Rinjani Barat di Provinsi Nusa Tenggara 
Barat merepresentasikan unit pengelolaan pada 
kawasan lindung dan menjadi salah satu model 
unit pengelolan hutan tingkat tapak di Indonesia. 
Lokasi yang kedua, KPHP Berau Barat di Provinsi 
Kalimantan Timur, merepresentasikan unit 
pengelolaan pada hutan produksi, juga memiliki 
dinamika pengelolaan yang cukup tinggi baik 
dari aspek regulasi dan perizinan maupun situasi 
sosialnya.

Secara umum, hasil penilaian menunjukkan 
bahwa kinerja pembangunan pada 2 KPH tersebut 
belumlah ideal dan masih banyak keterbatasan 
dalam melakukan operasionalisasi KPH. 
Beberapa	 persoalan	 yang	 teridentifikasi	 antara	
lain masalah kepastian kawasan, kelembagaan, 
jaminan hak dan akses serta koordinasi para 
pihak. Sedangkan rekomendasi perbaikan yang 
dihasilkan dari penilaian ini dan bisa menjadi 
masukan penting bagi KPH lainnya yang sedang 
dalam proses pembangunan kelembagaan dan 
wilayahnya yaitu: Perlu adanya proses rekontruksi 
tata batas yang mengakomodir kepentingan para 
pihak, penyelesaian proses tata hutan yang 
menjamin	 efektifitas	 pengelolaan,	 penguatan	
kapasitas kelembagaan KPH, jaminan hak dan 
akses masyarakat adat atau lokal serta perlunya 
koordinasi dan integrasi perencanaan yang kuat 
antara institusi terkait. 
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NAWA CITA atau agenda prioritas kabinet kerja 
mengarahkan pembangunan pertanian ke depan 
untuk mewujudkan kedaulatan pangan, yaitu 
mencakup: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari 
produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan 
pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan 
menyejahterakan petani sebagai pelaku utama 
usaha pertanian pangan. Rencana Strategis 
Kementerian Pertanian 2015-2019 tahap-3, sektor 
pertanian masih diutamakan dalam pembangunan 
ekonomi nasional.

Pada RPJM tahap-3 subsektor perkebunan 
berpotensi besar dalam menyumbang Produk 
Domestik Bruto (PDB). Dalam kurun 4 tahun 
(2010-2014) terjadi peningkatan sumbangan 
subsektor perkebunan terhadap PDB sebesar 
78,7%. Dari 2,11 persen atau urutan ketiga di 
sektor pertanian menjadi 3,77 persen di urutan 
pertama (BPS, 2014). 

Secara nasional produk kelapa sawit menjadi 
sumber devisa terbesar kedua setelah minyak dan 
gas bumi. Sementara di pasar dunia, Indonesia 
saat ini bahkan sudah menjadi negara produsen 
dan pengekspor produk Kelapa Sawit yang 
terbesar. Lebih dari 40% kebutuhan minyak sawit 
dunia dipasok dari Indonesia. Selain sebagai 
bahan pangan, kebutuhan terhadap minyak sawit 
juga dipicu oleh penggunaannya sebagai sumber 
energi yang terbarukan, menggantikan bahan 
bakar fosil.

Kementerian Pertanian dalam Rencana 
Strategis 2015-2019 menyatakan bahwa pertanian 
secara umum, selain berkontribusi terhadap PDB, 
juga berperan dalam menyerap tenaga kerja, 
menjadi sumber utama pendapatan rumah tangga 
pedesaan, penyedia bahan pangan dan bioenergi, 
serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas 

Ekspansi Kelapa Sawit
di Pulau Kalimantan
Oleh: Rizka Yunikartika (FWI)
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rumah kaca.1

Besarnya perhatian pemerintah terhadap 
kelapa sawit bisa dilihat dari peningkatan ekspor 
minyak kelapa sawit yang cenderung tajam. Pada 
tahun 2008 total volume ekspor mencapai 15,65 
juta ton dengan nilai US$ 13,80 milyar, sementara 
pada tahun 2014 sudah meningkat menjadi 24,37 
juta ton dengan nilai US$ 19,01 milyar. 

Peluang pemerintah untuk menghasilkan 
devisa, diikuti dengan upaya memacu produksi 
kelapa sawit, yang pada gilirannya mendorong 

1  Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019

Gambar 2.  Sebaran dan Luas Areal Tanaman Kelapa Sawit di Indonesia Tahun 2015 

Sumber: Kementerian Pertanian, 2015

Tabel 2.  Perkembangan Luas Areal Tanam Kelapa Sawit di Pulau Kalimantan

Tahun Kalimantan 
Barat

Kalimantan 
Tengah

Kalimantan 
Selatan

Kalimantan 
Timur

Kalimantan 
Utara

Total Luas 
Areal

Laju 
Pertumbuhan 

%
2009 530.575 1.037.497 312.719 474.739 - 2.355.530
2010 750.948 911.441 353.724 446.094 - 2.462.207 4,53
2011 683.276 1.003.100 420.158 676.395 - 2.782.929 13,02
2012 885.075 1.024.973 423.208 716.662 - 3.049.918 9,59
2013 914.835 1.099.692 475.739 816.257 - 3.306.523 8,41

2014 *) 959.226 1.156.653 499.873 856.091 - 3.471.843 4,76
Rata-rata Laju Pertumbuhan 6,72

Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia 2013-2015
*) = Angka Sementara

meningkatnya kebutuhan lahan untuk penanaman 
komoditas ini. Pada tahun 2009 areal perkebunan 
kelapa sawit sudah mencapai 7,95 juta hektare, 
dan pada 2013 meningkat menjadi 10,46 juta 
hektare, kemudian tahun berikutnya bertambah 
menjadi 10,96 juta hektare. Badan Pusat 
Statistik memperkirakan pada tahun 2015 lahan 
perkebunan kelapa sawit sudah mencapai 11,44 
juta hektare atau meningkat sebesar 4,46 persen. 

Sebaran perkebunan kelapa sawit di 
Indonesia terbesar terjadi di Pulau Sumatera dan 
Kalimantan, dengan luas areal 7,3 dan 3,6 juta 
hektare (Gambar 1). Meski sebetulnya sebaran 
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perkebunan kelapa sawit sudah 
meliput hampir seluruh wilayah 
Indonesia, tidak terkecuali 
Pulau Jawa. 

Kalimantan, Surga Kedua 
Kelapa Sawit, Neraka Pertama 
Hutan Alam Indonesia

Meskipun luas perkebunan 
kelapa sawit di Sumatera dua 
kali lipat dari Kalimantan, namun 
potensi terbesar terjadinya 
perluasan lahan justru ada 
di Kalimantan. Jika disimak 
dari Tabel 2, luas perkebunan 
kelapa sawit di Kalimantan 
terus meningkat dari tahun ke 
tahun dengan laju pertumbuhan 
sebesar 6,72%. Pada tahun 
2014, Izin Usaha Perkebunan 
(IUP) yang diterbitkan 
Pemerintah di Kalimantan sudah 
mencapai 9,14 juta hektare, 
meskipun baru sekitar 2,78 juta 
hektare yang telah mengantongi 
Hak Guna Usaha (HGU). 

Sebetulnya bila dibandingkan 
antara	 produksi	 CPO	 dengan	
luas total perkebunan kelapa 
sawit, nampak bahwa 
produktivitas lahan di Indonesia 
masih di bawah Malaysia. 
Pada	 2014	 produktivitas	 CPO	
Indonesia hanya sebesar 3,73 
ton/ha dari areal tanaman 

Tabel 3.  Deforestasi Indonesia Periode 2009-2013

Pulau Tutupan Hutan Alam 2013
(Ha)

Deforestasi 2009-2013
(Ha)

Sumatera 11.344.123 1.530.156,03
Jawa 674.677 326.953,09
Bali dan Nusa Tenggara 1.188.228 161.875,07
Kalimantan 26.604.396 1.541.693,36
Sulawesi 8.927.920 191.087,23
Maluku 4.334.855 245.567,90
Papua 29.413.083 592.976,57

Sumber: Potret Keadaan Hutan Indonesia 2009-2013, Forest Watch Indonesia 2014

Gambar 3.  Realisasi Izin Usaha Perkebunan IUP), Hak Guna 
Usaha (HGU), dan Realisasi Tanam Perkebunan 
Kelapa Sawit Kalimantan (Juta Hektare)

Sumber: Dinas Perkebunan Kelapa Sawit Kalimantan Tahun, 2014 (diolah)

kelapa sawit seluas 10,96 juta 
hektare, sedangkan Malaysia 
sebesar 4,82 ton/ha dari 
areal seluas 4,5 juta hektare. 
Ini juga mengindikasikan 
bahwa meskipun Indonesia 
menjadi produsen kelapa sawit 
nomor satu di dunia, namun 
ternyata sangat rakus lahan. 
Produktivitasnya lebih rendah, 
tetapi areal tanaman yang 
digunakan untuk berproduksi 

dua kali lipat lebih luas.
Kebijakan Pemerintah 

mengembangkan perkebunan 
kelapa sawit, mungkin mendapat 
tanggapan positif dari investor 
baik lokal maupun asing, 
namun pemerintah seringkali 
luput mempertimbangkan 
bahwa perluasan lahan akan 
banyak mengorbankan hutan. 
FWI mencatat dalam kurun 
waktu 2009-2013 telah terjadi 
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pelepasan kawasan hutan untuk 
perkebunan seluas 579.700 
hektare, dan paling luas terjadi 
di Kalimantan yaitu mencapai 
192.000 hektare. Kebijakan 
ini memberi keleluasaan 
perubahan penggunaan lahan 
dan konversi hutan secara 
besar-besaran. Meskipun legal, 
namun acapkali menimbulkan 
persoalan lingkungan maupun 
sosial.

Hingga kini pembukaan 
lahan untuk areal perkebunan, 
ditengarai menjadi salah satu 
faktor penyumbang kehilangan 
hutan alam (deforestasi). Tabel 
1 menunjukkan bahwa Pulau 
Kalimantan telah kehilangan 
hutan alam paling luas di 
Indonesia yaitu seluas 1,54 juta 
hektare. Lebih dari setengahnya 
atau sebesar 817.000 hektare 
teridentifikasi	 terjadi	 di	 areal	
perkebunan kelapa sawit. 
Di sisi lain, Pemerintah juga 
membuka wacana untuk 
mengembangkan 1,8 juta 
hektare perkebunan kelapa 
sawit di daerah perbatasan 
Kalimantan-Malaysia. Padahal, 
sejak penerapan kebijakan 
Otonomi	 Daerah	 pada	 tahun	
2001 hingga sekarang, 
sejumlah Pemerintah Daerah 
sudah membuat program 
pengembangan perkebunan 
kelapa sawit, bahkan 
dengan skala yang cukup 
luas. Kebijakan Pemerintah 
Daerah untuk memberikan 
kemudahan pemberian Izin 
Usaha Perkebunan semakin 
mendorong meluasnya 
deforestasi melalui konversi 
hutan dan lahan gambut untuk 
perluasan perkebunan kelapa 
sawit di Kalimantan.

Kenyataan ini semakin 
menegaskan bahwa Kalimantan 
sudah menjadi wilayah utama 
perluasan perkebunan kelapa 

Gambar 4.  Pelepasan Kawasan Hutan Periode 2010-2013

Sumber: Forest Watch Indonesia, 2014

Gambar 5.  Deforestasi dan Hutan Alam Tersisa di Tengah 
Perkebunan Kelapa Sawit di Pulau Kalimantan

Sumber: Potret Keadaan Hutan Indonesia 2009-2013, Forest Watch Indonesia 2014

Saat ini hanya sekitar 1,36% 
luas perkebunan kelapa sawit 
(40 perusahaan) yang sudah 
bersertifikat	 ISPO	 (Indonesia’s	
Sustainable Palm Oil) di seluruh 
Indonesia. Padahal pemerintah 
menargetkan bahwa paling 
lambat 31 Desember 2014, 
semua perusahan perkebunan 
kelapa sawit yang sudah memiliki 
IUP harus sudah mendapatkan 
sertifikasi	 ISPO.	Di	Kalimantan,	
sertifikat	ISPO	baru	dimiliki	oleh	
13 perusahaan perkebunan 
kelapa sawit, dengan luas total 
sekitar 124.740 hektare.

sawit, dan di tahun-tahun 
mendatang diperkirakan ke-
hilangan hutan alam dan 
kerusakan lahan gambut juga 
masih akan terus bertambah. 
FWI memproyeksikan 15 tahun 
ke depan, tutupan hutan alam 
di Kalimantan tersisa sekitar 
12 juta hektare, tidak sampai 
setengah dari kondisi tahun 
2013.

Upaya Pemerintah untuk me-
ngendalikan kerusakan akibat 
perluasan perkebunan kelapa 
sawit dengan menerapkan “sawit 
berkelanjutan” sejak tahun 2011, 
rupanya juga tak terlalu berarti. 
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Peran Perbankan Terhadap Ekspansi 
Industri dan Hutan Tanaman 
Industri PT Toba Pulp Lestari yang 
Menyebabkan Terjadinya Perusakan 
Lingkungan dan Maraknya Konflik
Oleh:
Muhamad Kosar (FWI)

Bank selaku penyedia jasa keuangan memiliki 
peran yang cukup besar dalam mendukung 
pembangunan hutan tanaman industri (HTI). 

Berdasarkan kebijakan/aturan yang ada, bank 
selaku penyedia modal memiliki kewajiban untuk 
memastikan bahwa aktivitas pengelolaan usaha 
yang dilakukan oleh debiturnya tidak merusak 
lingkungan hidup sebagaimana terdapat dalam 
Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/2/PBI/2005 
mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, 
pada pasal 11 huruf (e). Selain itu, Hukum 
Perbankan berdasarkan Undang-undang No. 10 
tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-
undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, 
mengharuskan bank dalam memberikan kredit 
atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, 
harus pula memperhatikan hasil analisis mengenai 
dampak lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan 
yang berskala besar dan/atau berisiko tinggi agar 
proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian 
lingkungan.

Kebijakan tersebut ternyata tidak secara 
langsung menjamin terhadap kelestarian dalam 
pengelolaan HTI PT Toba Pulp Lestari, di lapangan 
masih terdapat sejumlah persoalan yang berkaitan 
dengan perusakan hutan yang menyebabkan 
konflik	 dan	 penghilangan	 sumber	 penghidupan	
masyarakat. Persoalan tersebut diantaranya: 

a. Terjadinya Konversi Hutan
PT Toba Pulp Lestari memiliki konsesi hutan 

tanaman industri (HTI) seluas 269.060 Ha yang 

tersebar di blok Tele seluas 68.339 ha yang 
berada di Kabupaten Humbang Hasundutan 
dan Kabupaten Samosir, blok Aek Raja seluas 
46.081 ha yang berada di Kabupaten Tapanuli 
Tengah dan Kabupaten Toba Samosir, blok 
Habinsaran seluas 24.304 ha yang berada 
di Kabupaten Toba Samosir, blok Aek nauli 
seluas 20.426 ha yang berada di Kabupaten 
Simalungun, blok Padang Sidimpuan seluas 
28.903 ha yang berada di Kabupaten Padang 
sidimpuan.

Konversi hutan yang dilakukan oleh PT 
Toba Pulp Lestari berdasarkan hasil analisis 
perubahan tutupan hutan alam 2009-2013 
yang dilakukan oleh FWI adalah sekitar 4.600 
hektar. Konversi hutan yang terjadi dalam 
konsesi sulit untuk ditelusur lebih lanjut karena 
membutuhkan data-data pendukung yang 
selama ini cenderung tertutup seperti dokumen 
RKU, RKT dan juga IPK. Dari hasil analisis 
yang dihasilkan hanya bisa ditarik kesimpulan 
bahwa ditemukan adanya konversi hutan 
dalam konsesi PT. TPL. 

b. Melanggar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
Dalam	rangka	memenuhi	Sistem	Verifikasi	

Legalitas Kayu (SVLK), PT Toba Pulp Lestari 
memiliki	sertifikat	Pengelolaan	Hutan	Produksi	
Lestari (S-PHPL) dengan predikat baik. Namun 
demikian,	bukti	kepemilikan	sertifikat	 tersebut	
tidak secara otomatis menunjukan tidak adanya 
masalah dalam hal pengelolaannya. Sejumlah 
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pelanggaran yang dilakukan oleh PT Toba 
Pulp Lestari yang berkaitan dengan indikator 
dan	 verifier	 penilaian	 bedasarkan	 Peraturan	
Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-
II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan 
Hutan	Produksi	Lestari	dan	Verifikasi	Legalitas	
Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan 
Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina 
Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan 
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari	 (PHPL)	 dan	 Verifikasi	 Legalitas	 Kayu	
(VLK).

Berdasarkan temuan lapangan, PT Toba 
Pulp Lestari masih memiliki persoalan terkait 
tidak adanya sosialisasi dan konsultasi 
menyeluruh dalam permintaan persetujuan 
masyarakat adat yang memiliki kepentingan 
langsung atas lahan yang akan dimanfaatkan. 
Selain itu, Kepastian status areal pemegang 
IUPHHK-HTI terhadap penggunaan lahan, tata 
ruang wilayah, dan tata guna hutan sebagai 
jaminan kepastian areal yang diusahakan. 
Kegiatan penataan batas sebagai salah satu 
bentuk kegiatan dalam kerangka memperoleh 
pengakuan eksistensi areal IUPHHK- HT baik 
oleh masyarakat, pengguna lahan lainnya 
maupun oleh instansi terkait tidak dilakukan 
secara partisipatif sehingga tidak ada kejelasan 
mengenai Pal batas yang menjelaskan areal 
tersebut telah disepakati bersama, terutama 
dengan masyarakat.

PT Toba Pulp Lestari juga melakukan 
penebangan hutan kemenyan yang 
merupakan hutan yang diklaim sebagai 
hutan adat, dimana sebelumnya telah ada 
kesepakatan pengelolaan bersama antara 
PT Toba Pulp Lestari dengan masyarakat. 
Pelanggaran lain yang dilakukan oleh PT Toba 
Pulp Lestari adalah pengrusakan hutan alam, 
yang ditunjukan dengan adanya PT Toba Pulp 
Lestari melakukan perluasan kawasan dengan 
melakukan penebangan pada kawasan lindung 
(sempadan sungai dan jalur hijau).1

 
c. Maraknya Konflik Tenurial

Monitoring	 dan	 Kajian	 konflik	 dilakukan	
di lima desa, antara lain Desa Pandumaan 
dan Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, 

1  Hasil pemantauan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan 
(JPIK)

Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera 
Utara; Desa Naga Tonga dan Dusun Naga 
Hulambu, Kenegerian Pondok Bulu, Kabupaten 
Simalungun; dan Lumban Naiang, Desa Aek 
Lung, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten 
Humbang Hasundutan. Masyarakat adat di 
lima desa ini dipilih menjadi lokasi monitoring 
dan investigasi karena beberapa alasan, 
antara lain:
- Tanah adat masyarakat adat yang berada 

di lima desa ini masuk dalam wilayah 
konsesi PT TPL yang mewakili Sektor Tele 
dan Sektor Aek Nauli.

- Penduduk di lima desa ini juga merupakan 
penerima dampak langsung ekspansi 
perusahaan ini, khususnya terkait dengan 
akses terhadap tanah dan sumber daya 
alam.

- Selain di Desa Naga Tonga, Dusun 
Naga Hulambu, Desa Pandumaan, Desa 
Sipituhuta dan Desa Aek Lung terdapat 
perlawanan komunitas masyarakat adat 
terhadap pihak perusahaan terkait dengan 
saling klaim kepemilikan tanah.2 

Sejak	 awal	 tahun	 2007,	 konflik	 antara	
masyarakat adat yang tinggal di sekitar areal 
konsesi TPL sudah mulai muncul. Perlawanan 
muncul dari Kelompok Petani Kemenyan 
yang ada di Kecamatan Pollung, Kabupaten 
Humbang Hasundutan. Kecamatan Pollung 
dikenal sebagai daerah penghasil kemenyan 
di Humbang Hasundutan, dimana sebagian 
besar penduduknya merupakan petani 
kemenyan. Kehadiran PT TPL yang menebang 
hutan kemenyan yang mereka klaim sebagai 
tanah adat tersebut menjadi ancaman bagi 
keberlangsungan hidup mereka. Menyikapi 
protes masyarakat tersebut, PT TPL difasilitasi 
pemerintah melakukan negosiasi dengan 
masyarakat, di mana dalam negosiasi 
tersebut pengurus kelompok petani kemenyan 
tersebut menerima uang sebesar Rp. 110 
juta yang disebut dengan pasipisang na 
tonggi.3 Pemberian sejumlah uang ini berhasil 
menghentikan sementara protes dari Kelompok 

2  Monitoring dan kajian dampak ekspansi HTI PT Toba Pulp Lestari, 
KSPPM dan FWI 2015
3  Membeli pisang yang manis, dalam masyarakat Batak istilah 
ini biasanya digunakan sebagai penghiburan ketika seseorang baru 
mengalami kedukaan atau kepahitan. Tidak bisa disejajarkan dengan 
ganti rugi.
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Petani Kemenyan Kecamatan Pollung.4

Pada Juni 2009, protes kembali muncul 
dari kelompok petani kemenyan di Desa 
Pandumaan dan Desa Sipituhuta. Penduduk di 
dua desa ini terdiri dari beberapa marga, seperti 
LumbangaoL, Lumbanbatu, Nainggolan, 
Sinambela, Sihite, Pandiangan dan beberapa 
marga lainnya yang berada dalam satu wilayah 
adat yang sama. Masyarakat di dua desa 
ini bersama-sama melakukan perlawanan 
terhadap ekspansi PT TPL di tombak haminjon5 
mereka. Sejak Juni 2009 sampai dengan 
saat ini6	 konflik	masyarakat	adat	Pandumaan	
dan Sipituhuta dengan PT TPL masih terus 
berlanjut. Kedua belah pihak sama-sama 
membuat klaim atas tombak haminjon seluas 
5.172 hektar tersebut. 

Klaim masyarakat adat berangkat dari 
keyakinan mereka bahwa tanah tersebut 
merupakan tanah adat yang diwariskan oleh 
nenek moyang mereka sejak dulu sampai 
saat ini. Di mana sampai dengan saat ini 
keberadaan mereka di sana diperkirakan 
sudah mencapai 200-300 tahun, sekitar 13-
16 generasi dilihat dari silsilah yang mereka 
tuliskan kembali.7 Hal ini diperkuat dari hasil 
penelitian Badan Arkeologi Medan yang 
dipimpin oleh Ketut Wiradyana dan Bucas P 
Koestoro yang dilakukan pada 7-9 Pebruari 
2013. Hasil penelitian Badan Arkeologi ini 
kembali menegaskan bahwa dari beberapa 
sampel perkampungan yang diteliti, seperti 
parik dan patung Pangulubalang yang 
ada di Desa Pandumaan merupakan bukti 
perkampungan tua. 

Konflik	 yang	 terjadi	 akibat	 ekspansi	 hutan	
tanaman industri PT Toba Pulp Lestari, 
tidak hanya terjadi antara masyarakat dan 
perusahaan,	 tetapi	 konflik	 juga	 terjadi	 antar	
masyarakat dan menimbulkan ancaman 
terhadap hilangnya sumber penghidupan. 
Beberapa	konflik	yang	terjadi	diantaranya:	
- Berkurangnya sumber mata pencaharian 

atau hilangnya akses terhadap sumber 
kehidupan. Hal ini sangat dirasakan oleh 
masyarakat di Desa Pandumaan, Desa 

4  Silalahi, Delima, Gerakan Kolektif Masyarakat Adat Batak Toba 
Memperjuangkan Pengakuan Eksistensi dan Hak-Hak Adat, Studi di 
Desa Pandumaan dan Sipituhuta, Tesis, 2015.
5  Hutan Kemenyan
6	 	Oktober	2015/waktu	studi	lapangan
7  Sejarah Masyarakat Adat Pandumaan Dan Sipituhuta yang 
disusun KSPPM tahun 2010.

Sipituhuta, Desa Aek Lung, Dusun Naga 
Hulambu dan juga Desa Naga Tonga-tonga. 
Penebangan sekitar 400 hektar hutan 
kemenyan di wilayah adat Pandumaan-
Sipituhuta pada tahun 2009 membuat 
sebagian dari anggota masyarakat adat 
kehilangan sumber mata pencaharian. 
Sebagaimana dikatakan oleh salah satu 
masyarakat, bahwa wilayah adat mereka, 
sekitar 5.172 hektar yang diklaim pihak TPL 
sebagai areal konsesinya (meskipun yang 
dihancurkan pihak TPL masih sekitar 400 
hektar), namun dampaknya sudah sangat 
dirasakan oleh petani kemenyan di sana. 
Karena tombak-tombak8 yang ada di sekitar 
mereka sudah terlebih dahulu ditebangi 
dan diganti dengan tanaman eukaliptus.

Sebagaimana pemahaman dan 
pengalaman masyarakat lokal, bahwa 
pohon kemenyan hanya bisa mengasilkan 
getah jika dikelilingi atau tumbuh bersama-
sama dengan pohon-pohon alam lainnya. 
Namun sejak penebangan kayu-kayu alam 
yang dilakukan TPL, getah kemenyan 
tidak lagi menghasilkan getah seperti 
lima-sepuluh tahun yang lalu. Kemenyan 
merupakan sumber mata pencaharian 
utama penduduk, untuk kebutuhan hidup 
sehari-hari, biaya pendidikan, biaya 
kesehatan dan juga biaya adat. Sekitar 5-10 
tahun lalu, mereka masih bisa menyimpan 
kemenyan di rumah untuk tabungan biaya 
sekolah, biaya adat, dan juga biaya Natal 
dan Tahun Baru. Biasanya mereka menjual 
kemenyan tabungan tersebut pada bulan 
Juni-Juli, dan bulan Desember. Dan 
ada kalanya dijual sewaktu-waktu untuk 
kebutuhan mendadak.

-	 Konflik	 horizontal	 yang	 ditandai	 dengan	
adanya upaya-upaya memecah belah 
kesatuan masyarakat sudah dilakukan. 
Diawali dengan pemberian materi, berupa 
uang dan iming-iming pekerjaan kepada 
beberapa warga. Beberapa warga sempat 
memperoleh sejumlah uang dari pihak 
perusahaan karena dibujuk dan ditakut-
takuti oleh pihak perusahaan dengan 
mengatakan, bahwa menerima atau tidak 
menerima uang tersebut hutan kemenyan 

8  Sebutan lokal untuk Hutan
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mereka akan tetap ditebang. Akibatnya, ada 
beberapa warga yang menerima, sehingga 
sempat ada saling curiga di tengah 
masyarakat. Untungnya, penyelesaian 
konflik	 yang	 timbul	 di	 desa	 itu	 masih	
menekankan pada penyelesaian secara 
adat, sehingga lewat pendekatan adat 
pihak-pihak yang menerima uang mengakui 
kesalahannya dan bersaksi bahwa mereka 
ditipu oleh pihak perusahaan. 

Akibat ekspansi PT TPL di Tombak 
Haminjon milik masyarakat adat 
Pandumaan dan Sipituhuta, juga 
menimbulkan	 potensi	 konflik	 horizontal	
di Desa Sipituhuta. Khususnya antara 
Dusun I atau yang dikenal dengan Dusun 
Marade dengan Dusun II dan Dusun III. 
Ada sekitar 15 KK di Dusun Marade yang 
bermitra dengan PT TPL hingga saat ini. 
Konflik	 pernah	 memanas	 di	 bulan	 Maret	
2013 yang lalu, karena masyarakat yang 
di Dusun Marade menyerahkan tanah 
untuk pembangunan jalan PT TPL di lokasi 
Tombak Sitangi, masih bagian dari wilayah 
adat Pandumaan-Sipituhuta. Ketika itu, 
mereka mengatakan bahwa lokasi tersebut 
merupakan bagian kepemilikan mereka 
sehingga mereka bebas bermitra dengan 
siapa pun, dan pembangunan jalan tersebut 
dilakukan untuk membantu masyarakat 
agar lebih mudah mengambil kemenyan 
ke kebun mereka. Namun masyarakat adat 
lainnya mengatakan, bahwa sesuai dengan 
aturan adat yang berlaku di dua desa 
tersebut, maka tidak ada satu kelompok 
manapun yang memiliki hak menjual atau 
memberikan tanah adat kepada pihak 
manapun di luar anggota masyarakat adat 
Pandumaan dan Sipituhuta. 

- Kriminalisasi warga dan hilangnya rasa 
aman	akibat	konflik	berkepanjangan	antara	
masyarakat adat di areal konsesi PT TPL 
dengan pihak perusahaan seringkali 
menimbulkan ketegangan-ketegangan 
antara kedua belah pihak. Aksi massa 
yang dilakukan seringkali berujung pada 
kriminalisasi warga. Di Pandumaan dan 
Sipituhuta, sejak Juni 2009, kriminalisasi 
terhadap warga terjadi dua kali, yakni 
di bulan Juni 2009, 8 orang ditetapkan 
sebagai tersangka. Sampai saat ini proses 

hukum terhadap yang delapan orang tidak 
jelas.	 Setiap	 kali	 ada	 konflik,	 polisi	 selalu	
mengatakan kepada kedelapan warga ini, 
bahwa	mereka	masih	berstatus	DPO	(Daftar	
Pencarian	Orang).	Penangkapan	terhadap	
warga juga dilakukan pada 26 Pebruari 
2013. Ada 31 warga yang ditangkap pada 
saat itu, 16 orang di antaranya ditetapkan 
sebagai tersangka dan sempat ditahan 
di Mapolda Sumatera Utara di Medan. 
Atas desakan warga, 16 warga tersebut 
dibebaskan, dan proses hukumnya tidak 
dilanjutkan. 

Selain kriminalisasi, masyarakat adat 
Pandumaaan dan Sipituhuta, khususnya 
kaum ibu dan anak sempat mengalami 
trauma akibat proses penangkapan dan 
penggeledahan yang dilakukan oleh aparat 
kepolisian ke desa. Aksi sweeping polisi di 
tombak dan ke desa setiap kali ada bentrok 
dengan pihak perusahaan membuat 
anak-anak dan perempuan mengalami 
ketakutan. Seperti aksi penangkapan dan 
penggeledahan ke rumah-rumah yang 
dilakukan polisi pada dinihari, 26 Pebruari 
2013. Aksi penggeledahan tersebut 
bahkan diiringi suara-suara tembakan. 
Aksi penggeledahan juga dibarengi dengan 
tindakan intimidasi dan pemukulan terhadap 
kaum perempuan dan lanjut usia. Rumah-
rumah yang diduga tempat persembunyian 
para tokoh gerakan masyarakat adat juga 
dirusak. 

Intimidasi dan kriminalisasi juga dialami 
masyarakat adat turunan Ama Raja 
Medang Simamora. Suddung Simamora, 
pada tahun 2010, ditangkap oleh Polsek 
Doloksanggul atas laporan pihak TPL 
dengan delik aduan melakukan perusakan 
terhadap pohon eukaliptus. Pihak Polsek 
Doloksanggul langsung menanggapi 
laporan tersebut dan menahan Suddung 
Simamora. Selama 3 hari ditahan, akhirnya 
dilepas atas desakan masyarakat adat 
turunan Ama Raja Medang Simamora yang 
melakukan aksi demonstrasi.

Di samping itu, pihak perusahaan juga 
membakar pondok-pondok yang ada di lahan 
masyarakat (Tombak Sitakkubak). Laporan 
masyarakat kepada pihak kepolisian tidak 
pernah ditanggapi. Kriminalisasi juga 
dialami Jahotman Nainggolan, warga Naga 
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Hulambu. Dia dituduh melakukan tindakan 
penyerangan dan melakukan perbuatan 
tidak menyenangkan terhadap karyawan 
TPL. Dia divonis 3 bulan dan satu minggu 
penjara oleh Pengadilan Negeri Simalungun. 
Kriminalisasi terjadi ketika masyarakat adat 
Nagahulambu melakukan aksi, akhir tahun 
2013, di lokasi yang sedang disengketakan. 
Ratusan warga mengusir para pekerja 
TPL yang sedang menanami eukaliptus di 
tanah adat mereka. Di persidangan, 3 saksi 
dari PT TPL memberikan kesaksian yang 
berbeda, tetapi hal tersebut tidak menjadi 
pertimbangan hakim, Jahotman tetap 
dinyatakan bersalah.
Karena	 maraknya	 konflik	 dan	 munculnya	

pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), kasus 
ini sempat menjadi perhatian publik. Berbagai 
upaya telah dilakukan oleh masyarakat 
setempat dan sejumlah lembaga sipil, upaya 
penyelesaian bagi kasus tersebut sampai saat 
ini belum menemukan solusi yang tepat bagi 
kedua belah pihak. Tidak dapat dipungkiri 
bahwa pihak PT Toba Pulp Lestari secara 
hukum positif memiliki izin legal dari pemeintah, 
sedangkan masyarakat tentunya memiliki 
dasar hukum adat dalam mengukuhkan 
klaim mereka. Hal tersebut diperkuat dengan 
adanya sebagian besar dari mereka masih 
menerapkan hukum adat dalam tata kelola dan 
tata ruang wilayah mereka.

Berbagai permasalah yang terjadi akibat 
ekspansi HTI PT Toba Pulp Lestari, menunjukan 
tidak adanya upaya yang maksimal yang 
dilakukan oleh pihak perbankan dalam 
mengimplementasikan kebijakan/aturan tersebut. 
Dimana, perusahaan PT Toba Pulp Lestari 
memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT 
Bank Kesawan Tbk. Medan dengan maksimum 

kredit sebesar berjumlah US$ 380 dengan tingkat 
bunga	sebesar	SIBOR	+	3.5%	direview	setiap	tiga	
bulan. Jangka waktu pinjaman tersebut adalah 3 
(tiga) tahun yang dimulai sejak tanggal 19 April 
2007 sampai dengan 19 April 2010. Selain itu, 
beberapa bank (tidak diketahui) juga memberikan 
fasilitas kredit pinjaman kepada PT Toba Pulp 
Lestari dengan jumlah total sebesar US$ 46.830, 
jumlah ini merupakan hasil restrukturisasi 
pinjaman dan utang yang disepakati antara PT 
Toba Pulp Lestari dengan pihak kreditur yang 
berlaku efektif sejak tanggal 28 Maret 2003. 
Perjanjian ini menyatakan bahwa 90 % dari utang 
dikonversi menjadi 40% saham dan 10% dari 
saldo utang akan tetap menjadi utang. Semua 
bunga yang telah jatuh tempo akan dihapuskan, 
dan saham terbaru harus sudah diterbitkan dalam 
waktu 120 hari sejak tanggal berlaku efektif 
perjanjian ini. Utang hasil restrukturisasi tahap I, 
diperpanjang	sampai	1	Oktober	2022.9

Dalam rangka mengurangi beban utang, 
PT Toba Pulp Lestari menjual sebagian saham 
dan melakukan pinjaman modal dari Pinnacle 
Company Limited. Perusahaan ini akhirnya 
menguasai sebagian besar atau senilai 89,61% 
saham PT Toba Pulp Lestari. 

Untuk melancarkan proses transaksi 
penjualan, PT Toba Pulp Lestari memiliki deposito 
berjangka pada PT Bank Pan Indonesia Tbk 
dan dijadikan jaminan L/C impor. Letter of credit 
(L/C) merupakan suatu pernyataan dari bank 
atas permintaan nasabah yaitu importir untuk 
menyediakan dan membayar sejumlah uang 
tertentu untuk kepentingan pihak ketiga yaitu 
penerima L/C atau eksportir. Letter of credit biasa 
juga disebut dengan kredit berdokumen atau 
documentary credit.

9  Laporan Keuangan TPL Juni 2015

Rekomendasi
Berdasarkan permasalahan akibat ekspansi hutan tanaman industri PT Toba Pulp Lestari, 

Pemerintah harus sesegera mungkin menghentikan segala bentuk konversi hutan alam dan 
ekosistem gambut untuk kepentingan HTI, segera membuat kebijakan pelarangan penggunaan 
bahan baku kayu dari hutan alam untuk industri pulp, melakukan review perizinan terhadap izin 
konsesi HTI, menyelesaikan persoalan tumpang tindih perijinan dan klaim hak yang secara nyata 
menimbulkan	 konflik	 lahan	 yang	 berkepanjangan.	Disisi	 lain,	 Pemerintah	 juga	 harus	memiliki	
aturan perbankan yang kuat dan tegas terkait aliran pemodalan baik dari dalam ataupun luar 
negeri kepada perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan pengrusakan hutan alam.
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Illegal logging merupakan salah satu penyebab rusaknya kondisi 
hutan di Indonesia. Data PKHI 2009-2013 menyebutkan kehilangan 
hutan alam tropis di Indonesia sebesar 4.6 juta hektar. Berbagai 
upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi penebangan liar salah 
satunya tindakan penegakan hukum pemberantasan penebangan 
liar melalui tindakan represif untuk mengurangai frekuensi 
penebangan liar. Selain penegakan hukum, dibentuk suatu inisiatif 
dalam	mempromosikan	kayu	legal,	yaitu	Sistem	Verifikasi	Legalitas	
Kayu (SVLK). 

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

( S V L K )
Oleh: Dhio Teguh Ferdyan (FWI)
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SVLK merupakan instrumen pembenahan 
tata	 kelola	 melalui	 verifikasi	 kepastian	 hanya	
kayu legal yang dipanen, diangkut, diolah, serta 
dipasarkan oleh unit manajemen kehutanan 
Indonesia. Penerapan sistem ini bertujuan untuk 
pemberantasan illegal logging dan illegal timber 
trade, yang juga diupayakan melalui pendekatan 
penegakkan hukum. Melalui keterlibatan 
multipihak sejak 2001 meliputi LSM serta 
kelompok masyarakat sipil, sektor privat, kalangan 
akademisi, Pemerintah, serta para pihak yang 
peduli kelestarian hutan, SVLK dibangun hingga 
dituangkan dalam bentuk regulasi yakni Peraturan 
Menteri Kehutanan (Permenhut) P.38/2009 di 
tahun 2009. Peraturan yang berlaku saat ini 
terkait implementasi SVLK adalah Permenhut 
43/2014 jo PermenLHK 95/2014 serta Perdirjen 
BUK P.14/2014 jo P.1/2015.

Upaya lain yang dilakukan dalam 
keberterimaan dan dukungan internasional 
terhadap SVLK dengan membangun aliansi 
strategis dengan pasar yang ditawarkan kepada 
Uni Eropa (UE). Negosiasi yang dilakukan 
terkait tata kelola, penegakkan hukum, serta 
perdagangan produk kehutanan memperoleh 
sambutan dengan di deklarasikannya Forest Law 
Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) 
yang menjadi landasan untuk membangun 
Voluntary Partnership Agreement (VPA) sebagai 
bentuk pengembangan mekanisme praktis untuk 
memverifikasi	legalitas	produk	kayu	yang	disetujui	
pada 30 September 2013.

FLEGT-VPA menyediakan suatu cara bagi 
Indonesia untuk secara serentak mengatasi 
masalah-masalah yang berkaitan dengan 
pembalakan liar, meningkatkan tata kelola 
hutannya, serta memperkuat kesempatan pasar 
bagi produk-produk kayunya di pasar Eropa 
maupun di pasar-pasar lainnya. Kesepakatan 
ini akan memungkinkan industri kayu Indonesia 
merespon persyaratan-persyaratan pasar 
yang sedang berubah serta memantapkan 
posisi pasarnya di dalam UE maupun di tempat 
lain, sembari meningkatkan tata kelola sektor 
kehutanan dan memantapkan kapasitasnya 
untuk mempertahankan sumber daya hutan 
Negara. Indonesia dan UE telah sepakat untuk 
menggunakan mekanisme pengauditan dan 
pemantauan yang salah satunya merupakan 
bagian SVLK di Indonesia. 

Perkembangan terbaru dalam Permenhut 
43/2014 jo PermenLHK 95/2014 serta Perdirjen 

BUK P.14/2014 jo P.1/2015 adalah pelaksanaan 
Deklarasi Ekspor (DE). Penggunaan DE sebagai 
pelengkap kepabeanan yang merupakan 
alternatif atas Dokumen V-Legal. Keputusan 
penggunaan DE ini merupakan hasil kesepakatan 
3 menteri, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, Menteri Perdagangan, dan Menteri 
Perindustrian sebagai mekanisme sementara di 
luar SVLK yang diberlakukan 1 Januari hingga 
31 Desember 2015. Mekanisme ini berlaku bagi 
IKM mebel dan kerajinan (15 pos tarif) yang belum 
memiliki	sertifikat	legalitas	kayu	(S-LK),	dalam	hal	
keperluan ekspor, dengan mensyaratkan berasal 
dari sumber yang telah memiliki S-LK. 

Diberlakukannya Permendag 89/2015 tentang 
ketentuan ekspor produk industri kehutanan 
yang merubah Permendag 66/2015 dianggap 
telah merugikan reputasi industri kehutanan. 
Dihapuskannya batas waktu penerapan DE 
dimana sebelumnya adalah hingga 31 Desember 
2015 menjadi perhatian banyak pihak. Permendag 
ini membebaskan seluruh eksportir produk kayu 
dengan 15 pos tarif (HS Codes) dari kewajiban 
menjalani audit SVLK untuk mengekspor. 
Meskipun perusahaan-perusahaan yang 
dibebaskan tersebut masih harus menggunakan 
kayu	bersertifikasi	SVLK,	 tidak	ada	pemeriksaan	
yang akan dilakukan untuk menjamin perusahaan-
perusahaan tersebut benar-benar melakukan 
kewajibannya	menggunakan	kayu	bersertifikat.	

Sejak	 diterapkan	 melalui	 skema	 sertifikasi	
mandatory pada seluruh sumber kayu, industri 
pengolahan	 serta	 perdagangannya,	 sertifikasi	
SVLK telah dilakukan terhadap 1957 Unit 
Manajemen (UM). Berdasarkan Basis Spasial 
Kehutanan	 dan	 kompilasi	 data	 sertifikat	 JPIK,	
sebanyak 245 unit manajemen telah mandapat 
sertifikat	 PHPL	 dan	 1712	 unit	 manajemen	 telah	
mendapat	sertifikat	LK.	Dari	data	tersebut,	hanya	
42.01% IUIPHHK-HT, 65.36% IUIPHHK-HA dan 
11.11%	 IUIPHHK-RE	 yang	 sudah	 bersertifikasi.	
Hasil ini menunjukkan bahwa SVLK yang saat 
ini bersifat mandatory implementasinya belum 
diterapkan secara penuh bagi seluruh UM, 
dimana persentase kepemilikan S-PHPL dan S-LK 
dari seluruh UM tidak mencapai 50%. Jumlah 
tersebut semakin diperparah dengan pesatnya 
pertumbuhan industri kehutanan setiap tahun, 
dimana menjamurnya pertumbuhan industri 
menjadi celah bagi kayu-kayu ilegal masuk dan 
menyamarkan identitas kayu. 

Aturan baru Kementrian Perdagangan yang 
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memberlakukan Permendag 89/2015 membuat 
semakin mengendurnya tata kelola kehutanan 
dan membuka celah bagi masuknya kayu-kayu 
ilegal	karena	tidak	adanya	verifikasi	legalitas	bagi	
produk jadi hasil indutsri. Di bawah SVLK, seluruh 
operasi ekspor produk kayu harus diaudit untuk 
menjamin kepatuhan terhadap standar legalitas 
yang mencakup pasokan bahan mentah, serta 
pabrik atau praktik dagang. Sejalan dengan 

pertumbuhan industri kehutanan yang meningkat 
pesat membuat celah bagi industri untuk 
mengolah kayu dari sumber-sumber yang tidak 
bisa dipastikan legalitasnya semakin terbuka. 
Sertifikasi	yang	telah	dilakukan	pada	industri	hilir	
kehutanan diharapkan mampu mendorong tata 
kelola hutan yang lebih baik dengan meminimalisir 
celah bagi kayu ilegal masuk dan diperjualbelikan.

Tabel 4.		Jumlah	Pemilik	Izin	dibidang	Kehutanan	dan	Kepemilikan	Sertifikat	SVLK

Unit Manajemen Jumlah (unit) Sertifikat 
PHPL Sertifikat LK Total Jumlah 

Sertifikasi
Persentase 

(%)
IUPHHK-HT 338 69 73 142 42.01

IUPHHK-HA 332 155 62 217 65.36

IUPHHK-RE 9 1 - 1 11.11

IUPHHK (tidak diketahui 
jenisnya) - 20 17 37 -

IPK - - 17 17 -

Industri - - 1525 1525 -

ETPIK Non Produsen - - 18 18 -

Sumber:	Data	 IUPHHK-HT,	HA,	RE	Buku	Basis	Spasial	Kehutanan,	November	2014	dan	data	sertifikat	hasil	kompilasi	JPIK	
September 2015 dari berbagai sumber
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Pala,
Penjaga Hutan Patani
Oleh:
Amalya Reza (FWI)

“Tong hidup dari ini toh, pala ini. Kalau tong 
tara punya beras, tinggal bawa tong punya 
pala ini ke kios, bisa dapat beras. Kalau pala 

ini sampai diganti sawit, tong tidak rela. 
Kalau bisa, sebelum sawit itu masuk, tong 

saja mati duluan.”

Sepenggal kalimat Jania Hasan, seorang 
ibu rumah tangga yang ketiga anaknya 
bisa menyelesaikan kuliah dari pala. Dari 

menjual biji-biji pala cokelat kehitaman ke kios 
atau pengepul. Melalui biji pala, kehidupan 
tumbuh, berkembang, dan bertunas di Bobane 
Indah, Maluku Utara.

Pala, Simbol Kehidupan Komunitas/
Masyarakat Adat Patani

Maluku Utara, dengan luas daratan mencapai 
sekitar 4,5 juta hektare, adalah negeri kepulauan 
yang istimewa. Terdiri dari hampir 1.500 pulau dan 
hanya empat di antaranya adalah pulau besar, 
yaitu	Pulau	Bacan,	Obi,	Morotai	dan	Halmahera.	
Ini menjadikan Maluku Utara, sangat Indonesia. 

 ■ Jania Hasan sedang toki pala 
atau mengupas biji pala dari 
kulitnya.
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Indonesia yang di mata dunia dikenal sebagai 
negara kepulauan terbesar. 

Keanekaragaman hayati kepulauan menopang 
kehidupan masyarakat Maluku Utara yang 
umumnya menjadi petani dan nelayan. Selama 
ini mereka tidak pernah kekurangan bahan 
makanan dan hidup berkecukupan. Mayoritas 
petani mengusahakan tanaman kakao, kelapa, 
dan terutama pala ataupun cengkeh.

Halmahera, pulau terbesar di Maluku Utara, 
berbentuk seperti huruf K hendak jatuh. Ujung 
kaki depannya, dimana masyarakat adat Patani 
berada, adalah daerah pala. Masyarakat adat 
Patani di Desa Bobane Indah, Kecamatan 
Patani Barat, Halmahera Tengah, mengenal 
pala (Myristica fragrans) dari orangtua mereka. 
Semenjak lahir, mereka telah menghirup aroma 
biji pala yang wanginya selalu memenuhi rumah. 
Anak-anak, sejak umur 3 tahun sudah diajak 
ke kebun untuk mengenal tanaman pala dan 
mengumpulkannya. Tidak hanya Ibu Jania Hasan, 
70% masyarakat adat Patani di Bobane Indah 
bertanam pala (Badan Pusat Statistik, 2015). Dari 
pohon pala, anak-anak di Bobane Indah dapat 
bersekolah hingga kuliah, sementara orangtua 

mereka, dapat menunaikan ibadah haji. 
Pala, oleh masyarakat adat Patani telah 

dianggap sebagai ibu dalam sebuah keluarga. 
Ia memberi kehidupan, begitu ungkapan Jakaria 
Hasan. Ungkapan Jakaria bukan melebih-
lebihkan, karena berkat buah pala, lima dari tujuh 
saudaranya dapat menyelesaikan kuliah. Jakaria 
mengikuti jejak orangtuanya bertanam pala, 
dan sejak 1982 ia sudah memanen biji pala dari 
lahannya sendiri.

Di Bobane Indah rata-rata satu keluarga 
memiliki 50-60 pohon pala. Masing-masing bisa 
menghasilkan biji pala hingga 5-6 kilogram. Apabila 
dihitung-hitung, ketika harga biji pala 90 ribu per 
kilogram, masyarakat dapat menguangkannya 
hingga 32 juta rupiah dalam sekali panen. Itu 
baru dari biji pala, belum lagi fuli atau kulit biji pala 
yang semurah-murahnya dihargai 130 ribu. Bagi 
masyarakat Patani, ini sudah lebih dari cukup, 
apalagi pala bisa dipanen hingga 4 kali dalam 
setahun. 

Keseharian masyarakat adat Patani dengan 
pala merupakan kekuatan ekonomi tersendiri. 
Dari kacamata para pemodal besar mungkin tidak 
menjadi perhatian, namun geliat ekonomi ini justru 

 ■ Biji-biji pala yang belum dikupas fulinya
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memiliki dampak yang besar 
bagi perekonomian Indonesia. 
Bahkan sejak sebelum zaman 
penjajahan, raja-raja di Maluku 
merupakan raja-raja yang kaya 
dari hasil penjualan rempah-
rempah. Menurut catatan 
Kementerian Perindustrian, 
pala adalah komoditas ekspor 
yang sangat penting. Pada 
tahun 2012 Indonesia menjadi 
pengekspor biji dan fuli pala 
yang terbesar, untuk memenuhi 
sekitar 60% kebutuhan pala 
dunia. Pala Indonesia diekspor 
hingga ke 70-an negara, dari 
Malaysia hingga Afrika Selatan. 
Di Bobane Indah saja, produksi 
pala mencapai 52,5 ton (Badan 
Pusat Statistik, 2015). 

Tapi, ada saja orang-orang 
yang hendak mencerabut 
damainya kehidupan masya-
rakat adat Patani tersebut. 
Pemerintah daerah melalui “niat 
baiknya” memberikan izin bagi 
PT Manggala Rimba Sejahtera 
untuk membuka kebun kelapa 
sawit di hutan dan kebun yang 
selama ini sudah dikelola oleh 
masyarakat Patani. “Kalau 
menurut peta sekitar 1800 lebih 
hektare. Kalau itu dibuka, lahan 
kami akan habis,” ujar Jakaria.

Perlawanan Pala
Kelapa sawit jauh lebih dulu 

merambah daerah Sumatera, 
Kalimantan, hingga ke Papua. 
Perambahan perkebunan sawit 
berskala besar, menyebabkan 
lingkungan, terutama tanah 
dan air menjadi rusak. 
Sementara kebutuhan lahan 
yang luas acapkali menggusur 
masyarakat setempat bahkan 
terus merambah hingga ke 
dalam hutan.

Jakaria sempat mengha-
biskan empat tahun hidupnya 
bekerja di kebun sawit di Papua. 
Ia harus bangun sebelum subuh 

Kearifan yang Menyelamatkan

Pala adalah tanaman yang ramah. Ia toleran terhadap keberadaan 
tanaman lain. Bersama dengan pala, masyarakat biasa menanami 
kebun mereka dengan kelapa dan cengkeh.

Pala juga menjadi simbol penghormatan mereka kepada alam. 
Tanaman pala tidak bisa hidup tanpa naungan. Pepohonan hutan 
memberikan naungan itu, sehingga tanaman pala bisa tumbuh 
baik. Dengan begitu, masyarakat adat Patani tidak mengizinkan 
pembabatan hutan dan tetap menjaganya dengan baik. Hutan yang 
tetap lestari, sekaligus melindungi cadangan air mereka.

Selain pala yang ditanam di kebun, masyarakat adat Patani juga 
mengenal pala hutan, yaitu pala yang tumbuh liar di dalam hutan, 
yang disebarkan oleh burung-burung. Secara adat, hutan telah dibagi 
menjadi beberapa kelompok, sehingga tiap orang dalam kelompok 
dapat memanen pala hutan di wilayah pembagiannya. Pala hutan 
dipanen, terutama bila ada anggota masyarakat yang tidak bisa 
memanen pala di kebunnya. Model pembagian cadangan pala ini 
sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat adat Patani. 

Dalam memanen buah pala, dikenal satu kesepakatan bersama. 
Buah-buah pala yang jatuh ke tanah boleh diambil oleh siapa saja, 
kecuali pemilik pohon. Biasanya buah-buah pala ini akan diambil oleh 
orang lain yang sedang tidak bisa memanen pohon palanya sendiri. 
Atau kadang-kadang oleh anak-anak kecil yang menginginkan 
uang jajan lebih. Memungut buah pala yang jatuh, adalah kearifan 
yang menyatukan masyarakat adat Patani. Mereka saling mengikat 
diri untuk saling memberikan rasa aman kepada sesama anggota 
komunitas.

Pala, bagi masyarakat adat Patani, bukan hanya menjadi simbol 
kekuatan ekonomi, melainkan juga kekuatan sosial. 

untuk menyiapkan bekal hari itu, 
karena buruh-buruh sawit tidak 
mendapat jatah makan pagi 
maupun makan siang. Mereka 
akan dijemput jam 6 pagi, untuk 

kemudian diantar pulang lagi 
jam 6 sore. Begitu saja rutinitas 
setiap harinya, tidak seperti 
manusia bebas bahkan lebih 
mirip tahanan. 
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Berlayar Keliling Dunia Mengejar Pala

Jauh sebelum Negara Indonesia berdiri, Maluku Utara telah 
dikenal dunia karena rempah-rempahnya. Rempah-rempah di 
Maluku awalnya hanya diketahui oleh para pedagang dari Tiongkok. 
Pedagang-pedagang Tiongkok inilah yang kemudian membawanya 
ke pasar Eropa lewat jalur laut maupun jalur darat. 

Rempah-rempah menjadi mahal karena jalur laut yang jauh, 
sementara bila melalui jalur darat, banyak pungutan liar yang 
harus dibayarkan dan bahaya dari perampok yang selalu mengintai 
perjalanan.

Didorong oleh kebutuhan yang besar dan mahalnya harga, bangsa 
Eropa berambisi untuk menemukan negara asal rempah-rempah ini. 
Mereka melakukan pelayaran panjang, hingga sampailah ke Maluku 
Utara. 

Perdagangan rempah-rempah antara Maluku dan bangsa Eropa 
sudah dimulai tahun 1512. Pala adalah satu di antara rempah-rempah 
berharga yang dicari-cari oleh bangsa asing.

Bagi mereka, pala adalah emas, sama seperti cengkeh yang 
dianggap sebagai emas hitam. Bahkan ada yang mengatakan, bila 
saat itu seseorang membawa 2 karung berisi pala ke Eropa, maka 

hasilnya akan mencukupi kehidupannya sampai akhir hayat di sana. 

Di Patani Barat, perke-
bunan sawit berusaha 
masuk secara diam-diam. 
Masyarakat kebanyakan tidak 
mengetahuinya, karena yang 
diajak bicara hanya pihak 
yang “berwenang”, yaitu para 
pejabat pemerintahan daerah. 
Pada awal kehadiran sawit 
tahun 2014, sosialisasi hanya 
dilakukan kepada para camat 
serta kepala desa di wilayah 
yang akan disulap menjadi 
kebun kelapa sawit. Kabar yang 
beredar, surat izin pembukaan 

lahan sudah disetujui oleh 
Bupati Halmahera Tengah sejak 
tahun 2010. Wilayah tersebut 
yaitu Desa Bobane Indah, 
Bobane Jaya, dan Banemo.

Masyarakat bergerak 
melawan. Wilayah Patani 
Barat paling gencar melawan, 
karena wilayahnyalah yang 
akan habis seluruhnya 
apabila kelapa sawit berhasil 
masuk. Masyarakat merapat, 
mengajak serta para camat dan 
kepala desa, bersama-sama 
menandatangani surat terbuka 
untuk menolak keberadaan 
sawit. Saat itu pula, lahirlah 
Aliansi Peduli Patani Barat, atau 
yang dikenal dengan sebutan 
ANPAR.

Walaupun masyarakat 
telah menyatakan penolakan, 
tapi Bupati Halmahera 
Tengah bergeming. Akhirnya 
masyarakat melakukan aksi tiga 
kali berturut-turut selama dua 
minggu di Banemo. Mayoritas 
para pemuda yang berada di 
garis depan. Karena tidak ada 
respon, maka digelarlah aksi 
paling besar dimana warga dari 
tiga desa ikut turun ke jalan. 
Aksi dilakukan di Weda, ibukota 
Kabupaten Halmahera Tengah. 
Aksi inilah yang kemudian 
membawa hasil, kebun kelapa 
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Pala v.s. Kelapa Sawit

Tanaman pala, banyak dimanfaatkan di berbagai bidang. Industri obat-obatan, parfum, 
dan kosmetik membutuhkan biji dan fuli pala. Sementara buahnya dapat langsung dikonsumsi. 
Masyarakat Patani saat ini masih menjual biji pala dalam bentuk kering, tidak diolah menjadi 
berbagai macam produk tersebut. Tapi bukan tidak mungkin hal tersebut dilakukan, karena 
pengolahan pala potensial dalam sekala rumah tangga. Potensi pala masih sedemikian besar untuk 
kemajuan ekonomi, baik bagi masyarakat Patani, maupun bagi Indonesia.

Lain halnya dengan kelapa sawit. Tandan buah (TBS) kelapa sawit mau tak mau dijual mentah. 
Pengolahannya harus dalam sekala besar, sehingga sulit dikembangkan sendiri oleh masyarakat 
secara mandiri. Selain itu, harga komoditas sangat dikendalikan oleh pabrik. 

Apabila hutan-hutan diganti dengan perkebunan sawit, maka masyarakat Patani yang tadinya 
adalah petani yang bebas, akan menjadi petani buruh. Kehidupan masyarakat akan jauh berubah, 
dan bukan ke arah yang lebih baik, tapi justru ke arah yang jauh lebih buruk.

Bila pun sawit jadi dibuka hingga ke hutan, maka yang hilang bukan hanya lahan masyarakat 
yang ditumbuhi pala, cengkeh dan kelapa. Keanekaragaman hayati di dalamnya kemungkinan besar 
juga hilang. Selain pendapatan, akan hilang pula sumber kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti 

sayuran, buah, hewan, obat-obatan dan kayu bakar. Inilah yang acapkali luput dari perhitungan 
pemerintah ketika memberikan izin kepada para pemodal besar. Alih-alih sejahtera, kehidupan 
masyarakat Patani justru terampas.

sawit tidak jadi dibuka. Bupati mengeluarkan 
peraturan untuk mencabut izin perkebunan kelapa 
sawit di Patani.

Perjuangan belum usai. Pengalaman ini 
mendorong masyarakat adat Patani untuk 
memikirkan bagaimana melindungi wilayahnya. 
Mereka mulai melakukan pemetaan wilayah dan 
hutan adat, agar pemerintah bisa menerbitkan 
peraturan daerah mengenai pengakuan hak-
hak masyarakat adat. Peta wilayah adat menjadi 
bahan penting untuk menunjukkan keberadaan 
dan hak-hak masyarakat adat. Pengakuan dari 
pemerintah daerah terhadap wilayah adat Patani 
akan mengembalikan kedaulatan dan melindungi 
mereka dari perampasan lahan. 
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Teknologi Terbaru
Wahana Tanpa Awak (Drones)
Oleh: Andi Juanda (FWI)

merupakan kejadian penting bagi para pegiat 
lingkungan untuk dapat memanfaatkan teknologi 
WTA (Wahana Tanpa Awak) dalam memantau 
hutan. FWI kedepannya, dengan adanya WTA 
ini dapat melakukan analysis tutupan hutan dan 
pemantauan kejahatan hutan. 

Di zaman teknologi yang sudah canggih, 

Banyaknya kejahatan hutan yang terjadi 
seperti pembalakan liar (illegal logging) 
sejak puluhan tahun lalu mengakibatkan 

deforestasi yang cukup menghawatirkan di 
Indonesia. Belum lagi kejadian seperti kebakaran 
hutan yang baru-baru ini terjadi di lahan 
gambut Kalimantan dan Sumatera. Kejadian ini 
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banyak orang-orang kreatif yang menciptakan 
alat-alat yang bermanfaat. Salah satunya wahana 
tanpa awak atau yang biasa kita kenal dengan 
nama Drones. Sekarang sudah banyak yang 
menggunakan WTA untuk memantau hutan, salah 
satunya	 adalah	NGO	atau	 LSM	yang	bekerja	 di	
bidang kehutanan. Alat tersebut kedepannya di 
gunakan untuk membantu kerja-kerja LSM dalam 
melakukan pemetaan, tata kelola kehutanan dan 
penegakan hukum di bidang kehutanan.

FWI bersama dengan beberapa lembaga di 
berbagai daerah yang bekerja di bidang kehutanan, 
memiliki kebutuhan yang berbeda terhadap fungsi 
dari drone itu sendiri. Berdasarkan kebutuhan 
masing-masing lembaga, contohnya seperti FWI, 
drone digunakan untuk mendapatkan rekaman 
kondisi hutan terkini.

Dalam penggunaan WTA tersebut, kita di tuntut 
untuk menguasai dasar-dasar dalam penggunaan 
WTA, menerbangkan WTA, sampai analysis data. 
Selain itu, pengetahuan di bidang mekanik juga 
perlu dikuasai, karena di setiap kali melakukan 
penerbangan peran seorang mekanik sangat di 
butuhkan. Selain peran pilot dan mekanik, ada 
pula peran Ground Check Sistem (GCS) seorang 
GCS bertugas memantau kondisi lokasi pada saat 
melakukan penerbangan. Pada saat inilah peran 
pilot dan GCS di butuhkan.

Selain itu kita juga diharapkan untuk 
menguasai software – software pendukung pada 
saat menerbangkan WTA, salah satunya software 
Mission Planner. GCS yang mengendalikan 
WTA untuk menaikan ketinggian atau 
menambah kecepatan dengan jarak jauh, dalam 
penggunaanya, software ini biasanya digunakan 
untuk pemetaan dengan mengambil gambar dari 
atas udara sesuai dengan misi penerbangan yang 
sudah ditentukan.

Alat tersebut sebenarnya merupakan alat 
bantu untuk mepermudah melakukan kerja-kerja 
lapangan seperti pemantauan, pemetaan, dan 
seperti diketahui pada saat ketika kita berada 
di lapangan melakukan survei atau investigasi 
terkadang mengalami kendala seperti dilarangnya 
memasuki kawasan perusahaan atau medan 
yang tidak dapat di jangkau. 

Data hasil survei lapangan dengan 
menggunakan drones nantinya akan di olah 
menjadi data dengan beberapa proses yang harus 
di lakukan dengan software pendukung lainnya, 
data tersebut kemudian akan di analisys dan di 
olah sehingga menghasilkan sebuah output.

Andi Juanda,
Sang Pilot Drone
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dalam memantau hutan dengan cakupan lebih 
luas	dan	efisien.	

Drone tidak banyak berarti tanpa kehadiran 
pilot. Karena drone adalah sebuah mesin 
terbang yang berfungsi dengan kendali jarak 
jauh oleh pilot. Dan FWI beruntung memiliki 
Andi Juanda sebagai sang pilot drone. 

Sang pilot yang akrab di sapa Andi adalah 
pria	kelahiran	25	Oktober	1990.	Putra	pertama	
dari empat bersaudara ini tumbuh dan besar 
di Karyasari. Sebuah kampung yang asri dan 
tenang yang berada di ujung barat Kabupaten 
Bogor. Kampung halaman yang kental dengan 
budaya sunda, menumbuhkan Andi sebagai 
sosok jajaka yang santun dan beradat. 

Andi sudah cukup lama bergabung bersama 
Forest Watch Indonesia (FWI), sejak 2009 lalu. 
Di FWI, Andi fokus menggeluti bidang data 
dan informasi spasial. Maka dalam menunjang 
kegiatannya,	drone	dibutuhkan	untuk	verfikasi	
data di lapangan.

Andi mengawalinya dengan memainkan 
simulator drone. Setelah tekun berlatih 
simulator dan belajar materi, akhirnya dia 
memberanikan diri untuk memainkan drone 
sungguhan. Setelah beberapa kali latihan 
dan beberapa kali menghancurkan pesawat 
latih, kini Andi sudah dapat menerbangkan 
dan berhasil mendaratkan drone. Terbangkan 
dronenya kapten, pantau hutan lebih luas lagi! 

Sungguh momok menyeramkan untuk 
Indonesia. Kebakaran hutan yang terjadi 
tahun ini adalah peristiwa terhebat 
sepanjang 18 tahun silam. Kala itu Negeri 
ini sedang darurat asap! 

Kebakaran hutan yang melanda tahun 
ini merupakan peristiwa penting bagi para 
penggiat lingkungan mengaplikasikan 
teknologi drone dalam memantau hutan, tak 
terlewatkan FWI. Karena dengan drone kita 
mendapatkan rekaman kondisi hutan terkini, 
semisal rekaman asap tebal dari lahan gambut 
yang terbakar pada sebuah konsesi. Tentu 
adanya teknologi ini sangat membantu kita 
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Sumberdaya alam merupakan unsur lingkungan yang mutlak dibutuhkan dalam 
kehidupan. Namun akibat eksploitasi besar-besaran, mengakibatkan sumber daya 
alam Indonesia semakin sekarat.

Forest Watch Indonesia bekerjasama dengan Mongabay Indonesia 
menyelenggarakan Lomba Esai dan Fotografi yang bertemakan “Pengelolaan 
Sumber Daya Alam di sekitar kita”. Lomba ini adalah ajakan kepada seluruh 
masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya 
alam di Indonesia. Karena tidak hanya pemerintah atau lembaga-lembaga 
yang perlu mengawasi pengelolaan sumber daya alam tapi juga seluruh rakyat 
Indonesia.

Kami mengucapkan Selamat kepada:

Pemenang Lomba Esai & Fotografi 2015

TERUS BERKARYA
TERUS BERCERITA
DEMI INDONESIA TERCINTA!!



“Pengelolaan Wilayah Pesisir 
Dalam Upaya Perbaikan Hutan 
Mangrove Dari Kerusakan 
Akibat Ekspansi Tambak Di 
Lampung”
Oleh:
Ari Widodo
Juara 1 Lomba Esai SDA 2015

Ekspansi usaha pertambakan udang di 
kawasan pesisir Provinsi Lampung semakin 
meluas sehingga berdampak pada kerusakan 

hutan mangrove. Padahal, setiap kebijakan 
pembukaan tambak baru dengan mengubah 
fungsi hutan mangrove akan menimbulkan 
kerugian sosial yang jauh lebih besar. Lebih dari 
70 persen hutan bakau di Lampung rusak parah. 
Seluas 160.000 ha hutan bakau itu semula, lebih 
dari 136.000 ha telah rusak parah. Hutan bakau 
yang tersisa diperkirakan hanya 1.700 ha, namun 
nasib hutan mangrove yang tersisa itu juga kritis.

Menurut Direktur Eksekutif Wahana 
Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung, 
Mukri Friatna, pembukaan pertambakan baru di 
Lampung terus berlanjut, di antaranya di kawasan 
pesisir di Bakauheni (Lampung Selatan) maupun 
di kawasan Padang cermin (Pesawaran) dan 
wilayah Lampung Barat. Pembukaan tambak itu 
juga tidak diketahui apakah telah mendapatkan 
izin atau tidak. Hal ini tentu saja bertolak belakang 
dengan Undang Undang Nomor 27 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil, yang isinya salah satunya 
menyebutkan bahwa pembukaan lokasi budidaya 
di wilayah pesisir harus mendapatkkan izin terlebih 
dahulu dari pemerintah setempat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan 
Provinsi Lampung, Warsito mengatakan, di atas 

50 persen hutan bakau di Provinsi Lampung 
mengalami kerusakan. Kerusakan hutan bakau 
di Provinsi Lampung seperti halnya di Kabupaten 
Lampung Selatan semakin mengkhawatirkan 
karena semakin banyak hutan bakau yang 
berubah menjadi lahan tambak. Alih fungsi 
bakau menjadi lahan tambak akan memperburuk 
ekosistem dan kelestarian biota-biota laut yang 
hidup dan bernaung di hutan bakau itu.

Perubahan fungsi hutan bakau menjadi 
pertambakan ikan dan udang, menjadi penyebab 
utama kehancuran hutan bakau di pesisir pantai 
Lampung, seperti di Tanggamus. Selain itu, 
tambak udang yang bangkrut justru berpotensi 
menjadi sarang nyamuk malaria, dan hal seperti 
itu yang terjadi di kawasan pesisir pantai Lampung 
yang hutan mangrovenya rusak parah. Meskipun 
pembukaan lahan tambak udang dibolehkan, 
namun setidaktidaknya berjarak 500 meter dari 
bibir pantai dan tidak dalam wilayah konservasi. 

Rusaknya hutan mangrove dapat meningkatkan 
kerentanan masyarakat pesisir atas risiko badai 
dan gelombang tinggi. Kerusakan mangrove juga 
akan mengakibatkan semakin berkurangnya biota 
laut yang ada di sekitar hutan itu sendiri. Jika satu 
ha bakau itu rusak mengakibatkan berkurangnya 
sekitar 500 hingga seribu kilogram ikan yang ada 
di hutan bakau tersebut. Dengan demikian maka 
kebutuhan akan ikan atau ikan yang seharusnya 
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dapat dimanfaatkan oleh 
masyarakat tersebut akan habis 
dengan sendirinya. Apabila 
pengrusakan hutan bakau terus 
terjadi maka kemungkinan ikan 
yang berada di wilayah tersebut 
akan habis.

Menanggapi hal tersebut, 
untuk itu perlu dilakukan 
sosialisasi baik kepada 
masyarakat maupun pengusaha 
tambak di sekitar wilayah Pesisir 
Lampung, khusunya wilayah 
Lampung Selatan, Pesawaran 
dan Lampung Barat. Selain 
itu pula, perlu dibukanya 
sebuah forum diskusi sebagai 
wadah masyarakat dalam 
menyampaikan aspirasinya dan 
sebagai penggerak pelaksanaan 
pengelolaan wilayah pesisir 
tersebut. Adapun tujuan 
dari diadakannya program 
pengelolaan wilayah pesisir ini 
yaitu mensosialisasikan hukum 
dan Undang-Undang yang 
berkaitan dengan perikanan, 
terutama UU No. 27 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil, mengajak masyarakat 
ikut berpartisipasi dalam 
pengelolaan wilayah pesisir, 

bahwa masalah pesisir yang 
sangat krusial saat ini adalah 
kerusakan hutan mangrove di 
wilayah Lampung. Kerusakan 
ini tidak hanya terjadi karena 
ulah masyarakat yang 
membuka lahan tambak dengan 
menggunakan wilayah hutan 
mangrove, tetapi juga akibat 
kurangnya peran pemerintah 
dalam pengawasan dan 
perizinan pembukaan usaha 
tambak.

Langkah kedua adalah 
menetapkan tujuan dan 
mempersiapkan rencana 
kebijakan dan program-program 
aksi. Tujuan dari program ini 
telah disebutkan dalam empat 
poin di atas. Program yang 
akan dilaksanakan adalah 
sosialisasi atau penyuluhan 
kepada masyarakat dan 
petambak. Setelah itu akan 
dibuat sekretariat Pengelolaan 
Wilayah Pesisir untuk Perbaikan 
Hutan Mangrove (Pelesir PHM) 
di masing-masing kabupaten 
tersebut. Sekretariat ini akan 
mengadakan diskusi bulanan 
yang dihadiri oleh ketua desa, 
wakil pemuda, dan pengusaha 
tambak. Di luar diskusi bulanan, 

terutama dalam upaya perbaikan 
kawasan hutan mangrove agar 
tetap terjaga kelestariannya, 
meningkatkan kesadaran 
masyarakat dan pengusaha 
tambak akan pentingnya cara 
budidaya yang baik dan tidak 
merusak lingkungan, membuat 
suatu forum/wadah sebagai 
tempat masyarakat untuk 
mendiskusikan permasalahan 
yang berkaitan dengan 
perikanan dan pengelolaan 
wilayah pesisir.

Program Yang Dapat 
Direalisasikan Untuk 
Pengolahan Wilayah Pesisir 
Dalam Perbaikan Hutan 
Mangrove

Proses berkembangnya 
suatu program digambarkan 
sebagai satu lingkaran yang 
diawali	 dengan	 identifikasi	
dan analisis terhadap isu-isu 
lokal wilayah pesisir. Langkah 
tersebut kemudian diikuti 
oleh menetapkan tujuan dan 
mempersiapkan rencana 
kebijakan dan program-program 
aksi.	Pada	tahap	identifikasi	dan	
analisis terhadap isu-isu lokal 
wilayah pesisir ini, didapatkan 
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masyarakat dapat datang ke sekretariat Pelesir 
PHM ini untuk konsultasi masalah perikanan 
maupun pengaduan pelanggaran usaha 
perikanan yang terjadi. Sekretariat ini merupakan 
forum/wadah sebagai tempat masyarakat untuk 
mendiskusikan permasalahan yang berkaitan 
dengan perikanan dan pengelolaan wilayah 
pesisir. Adapun dana penyuluhan ini didapat 
dari pemerintah masing-masing kabupaten, 
Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, PTPN, 
LSM yang bergerak dalam bidang konservasi 
hutan dan beberapa donatur. Untuk jalannya 
kegiatan kesekretariatan, dana selain didapat 
dari beberapa lembaga tersebut, juga dari iuran 
anggota. Dukungan pemerintah dierlukan untuk 
siapa saja yang mau dan turut serta dalam 
kegiatan penghijauan atau penanaman pohon, 
baik pohon keras maupun tanaman mangrove. 

Langkah ketiga menitikberatkan pada 
formalisasi perencanaan melalui jalur hukum, 
peraturan, kerjasama antar institusi. Lembaga 
pengelolaan wilayah pesisir untuk perbaikan 
hutan mangrove ini akan diresmikan secara 
hukum, atau paling tidak diakui keberadannya oleh 
pemerintah, karena program ini juga merupakan 
bagian dari program kerja pemerintah dalam 
mengatasi masalah kerusakan hutan mangrove 
akibat ekspansi tambak.

Langkah keempat adalah implementasi 
program kerja. Setelah adanya sosialisasi akan 
diadakan penanaman mangrove di beberapa 
wilayah pesisir di tiga kabupaten tersebut. Bibit 

mangrove akan disediakan oleh penyuluh dan 
penanamannya akan dilakukan secara bersama-
sama. selain itu pula dibuat kawasan konservasi 
mangrove, agar wilayah untuk perlindungan 
pantai tetap ada dan terjaga.

Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi. 
Setelah dilakukan penanaman mangrove, kegiatan 
masih berlangsung, seperti dilaksanakannya 
kontrol pertumbuhan mangrove yang telah ditanam 
secara rutin oleh masyarakat dan penyuluh. Serta 
tetap mengontrol kegiatan di wilayah pesisir di 
sekitar wilayah hutan mangrove. Lalu di akhir 
bulan, atau setiap diadakannya diskusi akan 
dibahas kemajuan yang telah dicapai ataupun 
kekurangan dari program tersebut agar dapat 
diperbaiki. Sehingga terciptanya pengelolaan 
wilayah pesisir dalam upaya perbaikan hutan 
mangrove yang sinergi dan terpadu.

Sumber Pustaka
Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA. 2001. Prosiding 

Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir 
Terpadu.	Bogor,	29	Oktober	–	3	November	
2001. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir 
dan Lautan Institut Pertanian Bogor. Bogor.

http://www.antaranews.com/print/108087/

http://www.rotanindonesia.org/index.php/e-
f o r e s t / 4 5 - k e h u t a n a n / 11 9 7 - h u t a n -
mangrove-lampung-rusak-parah.
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Social Media,
Anak Muda & Lingkungan
Oleh:
Almascatie
Juara 2 Lomba Esai SDA 2015

* Satu gerakan kepedulian lingkungan di Pulau Pombo Maluku yang digalang oleh komunitas online Maluku untuk mengajak 
anak muda menjaga lingkungan dengan pesan-pesan lokal.

Pada tahun 2013 sampai pertengahan 
2014 sebuah kampanye yang melakukan 
perlawanan terhadap berdirinya perkebunan 

tebu di Kepulauan Aru menjadi viral di social 
media tidak hanya di Indonesia namun mampu 
menjadi perbincangan sampai ke luar negeri. 
Kepulauan Aru yang sebelumnya tidak terlalu 
menarik perhatian banyak orang, jika didalam 

peta pun cuma titik-titik kecil tepat dibawah kepala 
burung Papua kemudian menjadi perhatian 
banyak orang, sebuah hashtag #SaveAru 
menjadi penyambung bagi setiap orang yang 
tak saling kenal untuk berbicara tentang Aru, 
kepulauan yang sebelumnya tak dikenal dan 
tak terbayangkan akhirnya menjadi terbuka 
dengan banyaknya informasi tidak hanya tentang 
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kepulauan ini namun sampai pada potensi dan 
kehidupan masyarakat disana.

Gerakan #saveAru yang pada awal mulanya 
dikoordinir oleh warga lokal yang melakukan 
perlawanan itu pun hanya terbatas di Kota Dobo, 
Ibu Kota Kabupaten Aru. Lalu kemudian dengan 
social media gerkan ini berkembang hingga 
menarik perhatian banyak orang dengan latar 
belakang yang berbeda untuk turut membantu 
gerakan perlawanan itu. Tercatat mulai dari 
Artis Glen Fredly sampai kepada tokoh agama, 
seniman, akademisi, mahasiwa, organisasi 
local, komunitas2 kreatif anak muda termasuk 
organisasi-organisasi besar semua turut ikut andil 
dalam satu bendera gerakan besar bernama 
#SaveAru.

Sosial media memungkinkan sebuah gerakan 
kecil yang berdampak pada lingkungan yang 
terbatas mampu melintasi ruang dan waktu untuk 
mengetuk hati siapapun untuk turut serta menjaga 
kekayaan alam di Kepulauan Aru. Dengan 
penggunaan social media dan strategi kampanye 
yang tepat #SaveAru mampu menjangkau setiap 
orang di pelosok-pelosok yang jauh dari aru 
tidak hanya namun mampu menggerakan aksi-
aksi nyata sebagai bentuk kepedulian langsung 
terhadap warga Aru. Dan efek dari kepedulian dari 
setiap orang tersebut mampu menyentuh warga di 
Aru meski mereka tidak menggunakan teknologi 
dan social media seperti warga dikota besar.

Penggunaan teknologi yang semakin banyak di 
Indonesia makin memungkinkan untuk mendorong 
partisipasi warga terlibat secara langsung 
maupun tidak langsung dalam pengelolaan 
maupun kesdaran menjaga lingkungan. Potensi 
penggunaan teknologi internet terutama di 
Indonesia sendiri menurut survey APJII hingga 
akhir tahun 2014 tercatat mencapai 88 juta dari 
total 252 juta jiwa rakyat Indonesia. DImana 
terjadi	 kenaikan	 yang	 signifikan	 dari	 7,8%	 di	
tahun 2004 ke 34.9% di 2015. Adapun pengguna 
terbesar berada di pulau jawa (52 Juta), Sumatera 
(18,6 Juta), Sulawesi (7,3 Juta), Kalimantan (4,2 
juta) dan Papua Maluku Nusa Tenggara (5.9 
Juta). Menariknya mayoristas pengguna internet 
di Indonesia berumur 18-25 yakni hamper 49% 
diikuti oleh pengguna berumur 26-35 tahun sebear 
33.8%. Dengan akses internet dari smarphone 
hamper mendominasi Indonesia.

Meski banyak orang sering mengatakan 
penetrasi internet dan social media hanyalah 

mencapai warga kelas menengah Indonesia 
yang berpendidikan dan kebanyakan dari mereka 
tinggal di kota-kota besar, namun belajar dari 
kasus Aru, hal ini menjadi antithesis bagaimana 
sebuah pulau terpencil dengan teknologi yang 
terbatas mampu menggebrak tidak hanya di 
Indonesia namun menjadi viral ke dunia. Namun 
tidak hanya itu, efek balik dari viralnya informasi di 
social media mampu mencapai pelosok-pelosok 
desa terpencil hingga masyarakat sadar bahwa 
mereka tidak hanya sendiri dalam menjaga dan 
mengelola sumber daya alam mereka.

Potensi Indonesia di social media yang 
memiliki 49% dari 88 juta pengguna internet 
yang terdiri dari anak muda dan dapat menjadi 
ujung tombak kampanye penyadaran dan 
juga mengajak banyak masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan. 
Selain itu pengguna teknologi dan social media, 
terutama anak muda yang berada di perkotaan 
tidak semuanya merupakan anak muda yang lahir 
dan besar dikota, terkadang malah jumlah anak 
muda pendatang dari kampong atau pelosok yang 
sedang melanjutkan pendidikan dikota-kota besar 
sangat banyak, mereka bisa menjadi penyambung 
informasi hingga sampai di pelosok dengan gawai 
yang dimiliki oleh mereka

Membangun sistem sel-sel informasi dengan 
menjadikan anak muda sebagai ujung tombak 
penyadaran lingkungan adalah sesuatu yang bisa 
terjadi. Kampanye-kampanye kreatif kepedulian 
lingkungan lewat sosial harus lebih diturunkan 
lagi ke level paling bawah yang menyentuh 
masyarakat local terkait manfaat hutan disekeliling 
mereka, bukan saja tentang ancaman hutan 
yang jauh diluar lingkup hidup mereka, dengan 
memanfaatkan anak muda yang berpendidikan 
sekaligus pengguna social media. Kampanye-
kampanye pengelolaan hutan harus dibuat 
secara kreatif dengan nilai-nilai pesan ajakan 
berpartisipasi dengan bahasa lokal sehingga dapat 
menembus ketingkat masyarakat paling bawah. 
Anak muda bisa berbagi cerita dengan sahabat, 
keluarga tetangga mereka tentang sumber daya 
alam disekitar mereka – saat mereka kembali ke 
kampung masing-masing – yang harus dijaga 
dan dikelola untuk kepentingan masyarakat dan 
ditangan anak-anak muda ini tanpa harus menjadi 
aktivis pecinta lingkungan mereka bisa menjadi 
penjaga sekaligus pelestari lingkungan yang bijak.
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Hutan Lindung
Sebagai Sumber Energi Listrik 
Masyarakat Desa Cipeteuy
Oleh: 
Riadi Antasa
Juara 3 Lomba Esai SDA 2015

Hutan lindung merupakan sebuah public 
goods yang berfungsi sebagai perlindungan 
sistem penyangga kehidupan untuk 

mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan 
erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara 
kesuburan tanah. Hutan lindung sudah jelas 
mempunyai peranan penting dalam menjaga 
keseimbangan debit air yang berasal dari hujan 
sehingga menjadi tempat buffering agar siklus air 
yang jatuh ke permukaan bumi tidak langsung 
menuju ke laut. Hal tersebut dapat memberikan 
peran agar tidak terjadi banjir di daerah hilir sungai. 
Banyak sekali fungsi dari hutan lindung yang saat 
ini masyarakat indonesia ketahui secara awam. 

Masyarakat banyak yang tidak mengetahui juga 
bahwa hutan lindung yang mempunyai tegakan 
hutan yang rapat, menyimpan cadangan air yang 
menjadi cikal bakal sumber mata air berada dan 
manghasilkan aliran hulu air sungai dapat menjadi 
sumber energi terutama sumber energi listrik.

Banyak yang mengetahui bahwa sumber 
listrik sebagian besar dihasilkan oleh beberapa 
pembangkit listrik besar yang mebutuhkan 
tenaga dari sumberdaya alam mineral seperti 
panas bumi, batu bara, minyak bumi dan gas 
alam. Keberadaan sumberdaya alam mineral 
tersebut tidak akan terus menerus tersedia di 
alam kita khususnya di Indonesia. Selain itu, 

LOMBA ESAI & FOTOGRAFI

INTIP HUTAN - FOREST WATCH INDONESIA | DESEMBER 201534



sumberdaya alam non mineral yang digunakan 
seperti bendungan buatan atau DAM, mempunyai 
biaya pembangunan serta perawatan yang 
cukup besar sehingga perusahaan negara 
yang bergerak dibidang kelistrikan, Perusahaan 
Listrik Negara (PLN) lebih memprioritaskan 
pembangkit listrik dengan bantuan panas bumi 
atau batubara. Hutan lindung yang memiliki 
kontur yang curam dan rata – rata mempunyai 
sungai yang setiap tahun mengalir karena hutan 
lindung memiliki fungsi sebagai penahan air 
hujan dapat menjadi tempat yang strategis untuk 
permulaan pembangunan pembangkit listrik skala 
kecil yang dikenal juga Pembangkit Listrik Tenaga 
Mikrohidro (PLTMH). PLTMH adalah pembangkit 
berkapasitas kecil dan dapat dikembangkan 
oleh masyarakat dikarenakan alat dan bahan 
yang digunakan lebih sederhana dibandingkan 
dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). 
Dalam hal ini PLTMH dapat menjadi tahap awal 
untuk inovasi pengembangan pembangkit listrik 
di Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan 
dapat memberikan dampak yang positif untuk 
kemajuan perekonomian daerah pedesaan yang 
belum terjangkau sarana listrik yang disediakan 
pemerintah.

Masyarakat yang berada di sekitar hutan 
lindung merupakan masyarakat yang menjadi 
pioner PLTMH. Masyarakat di sekitar hutan 
memiliki banyak andil dalam menjaga kondisi 
hutan agar tetap utuh dan terjaga oleh gangguan 
pihak luar. Memang, banyak sekali adanya oknum 
di dalam masyarakat maupun pihak luar yang 
semena-mena merusak tatanan hutan dengan 
kegiatan illegal loging dan pembakaran lahan demi 
kepentingan pribadi, tetapi sebagian masyarakat 
yang peduli terhadap alam sekitarnya akan terus 
menjaga dan memanfaatkan sumberdaya dengan 
seimbang	 dan	 lestari.	 Adanya	 konflik	 tersebut	
menyebabkan masyarakat di sekitar hutan butuh 
mempunyai sebuah indikator untuk mereka 
agar dipaksa menjaga tegakan hutan agar 
tetap lestari dan sekaligus memberikan manfaat 
secara langsung untuk mereka. Menjaga hutan 
lindung bukan hanya menjadi kewajiban bagi 
masyarakat di sekitar hutan tetapi akan menjadi 
kebutuhan yang secara langsung akan terus 
dilestarikan. Salah satu pengembangan PLTMH 
diselenggarakan di Desa Cipeteuy, Kabupaten 
Sukabumi.

Desa Cipeteuy merupakan salah satu tempat 
terpencil di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 

Memiliki Kurang lebih 150 kelompok keluarga, 
mereka mayoritas memiliki pekerjaan sebagai 
petani sayur. Desa Cipeteuy merupakan salah 
satu desa yang bertepatan di kaki gunung 
Halimun Salak sehingga masyarakat di Desa 
Cipeteuy sangat menjaga kelestarian hutan di 
daerah tersebut. Masyarakat yang sengaja ke 
hutan biasanya hanya mencari beberapa kayu 
bakar untuk memasak. Desa tersebut masih 
terbilang sangat jauh dari kehidupan kota yang 
serba ada, tetapi mempunyai rasa memiliki yang 
kuat terhadap hutan. Masyarakat Desa Cipeteuy 
percaya hutan lindung tersebut merupakan 
warisan dari nenek moyang mereka yang harus 
dijaga sebaik mungkin. Pada saat kebutuhan kayu 
semakin meningkat dan daerah tersebut pernah 
di kelola oleh BUMN Perhutani, deforestasi 
ditempat	 tersebut	 terus	meningkat.	Oknum	yang	
berkesempatan memburu rente dari penjualan 
kayu – kayu tersebut berasal dari luar dan bukan 
masyarakat Desa Cipeteuy. Karena terjadi 
banyaknya deforestasi akhirnya Desa Cipeteuy 
dimasukan dalam tata kelola Taman Nasional 
Gunung Halimun Salak dibawah kepengurusan 
BKSDHA.

PLTMH Cisalimar, yang berada di Desa 
Cipeteuy dibangun sejak tahun 2004 dibantu oleh 
JICA (Japan International Cooperation Agency) 
dan di fasilitasi oleh IBEKA (Institut Bisnis dan 
Ekonomi Kerakyatan) dibawah pimpinan Ibu Tri 
Mumpuni. Pihak stakeholder luar memfasilitasi 
dana, material dan mesin yang dibutuhkan 
untuk membangun sebuah PLTMH. Masyarakat 
sekitar bergotong royong dalam melaksanakan 
pembangunan PLTMH tersebut sehingga berjalan 
dengan lancar. Dalam kondisi yang baru dibangun, 
pihak stakeholder yang terkait memberikan 
arahan dan pelatihan kepada masyarakat Desa 
Cipeteuy dalam mengoperasikan mesin PLTMH 
tersebut. PLTMH memberikan awalan yang baik 
dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan 
membuat kehidupan kelembagaan desa menjadi 
hidup kembali. Seiring berjalannya waktu, tahun 
2005 dibentuk organisasi yang bertanggung 
jawab dalam mengurus keberlanjutan dari PLTMH 
tersebut dan menjadi cikal bakal dibentuknya 
Koperasi Masyarakat Desa Cipeteuy yang 
berbasis swadaya masyarakat. Kelembagaan 
masyarakat tumbuh karena dibangunnya sebuah 
koperasi masyarakat.

Koperasi tersebut berfungsi sebagai 
perangkat desa yang mengatur administrasi 
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dari keberlanjutan PLTMH serta kebutuhan 
listrik masyarakat. Dengan listrik 100-150W/
KK masyarakat hanya membayar Rp 15.000,00 
untuk biaya perawatan dan pemeliharaan PLTMH. 
Walaupun kapasitas listrik yang dijatahkan per KK 
sangatlah kecil, tetapi masyarakat terbantu dengan 
adanya lampu pijar yang menyala. Masyarakat 
tidak perlu menggunakan lilin atau lampu minyak 
untuk penerangan, karena pada saat tersebut 
listrik merupakan barang berharga yang tak ternilai 
harganya. Selain itu para pengurus organisasi 
PLTMH tersebut berkewajiban untuk menjaga 
dan merawat PLTMH agar tetap terjaga dengan 
baik. Proses kerja yang dilakukan PLTMH dibantu 
oleh mesin turbin air dan generator sederhana 
berkapasitas sedang yang dapat menghasilkan 
daya sekitar 50 KW. Air yang dibendung oleh 
dam akan dialihkan ke saluran intake. Intake 
merupakan sebuah ornamen struktur bangunan 
sipil dari PLTMH yang berfungsi mengalihkan 
air yang telah dibendung, ke saluran yang 
akan menuju ke mesin PLTMH yang dibantu 
oleh turbin air. Saluran tersebut dibuat dengan 
kontur yang lebih rendah agar gerak debit air 
yang lebih cepat dapat menggerakan turbin 
yang nantinya akan menghasilkan energi listrik 
dari generator. Kendala yang dihadapi dalam 
perawatan dan pemeliharaan mesin PLTMH yaitu 
ketika hujan sampah-sampah daun yang biasa 
dibuang masyarakat kesungai karena menurut 
mereka sampah daun merupakan sampah 
organik yang mudah terurai justru mengganggu 
jalannya masuknya air ke jalur Intake. Sehingga 
pengawas PLTMH perlu melakukan survey untuk 
membersihkan saluran intake agar air dapat 
mengalir dengan semestinya. Selain itu masalah 
yang dihadapi yaitu pemeliharaan pada mesin 
turbin yang perlu dilumasi dengan pelumas khusus 
agar mesin tidak mudah panas. Mesin PLTMH 
dilumasi secara teratur yaitu sebulan sekali.

Pada tahun 2014, PLTMH Cisalimar masih 
beroperasi. Semakin berkembangnya kehidupan 
desa, masyarakat telah mendapatkan akses 
listrik dari PLN. Kondisi tersebut tercipta atas 
dasar sudah diabangunnya jalur infrstruktur ke 
dalam Desa Cipeteuy. Salah satu faktor yang 
membuat infrastruktur tersebut dibangun yaitu 
karena adanya PLTMH Cisalimar yang menjadi 
cikal bakal listrik desa yang mandiri. Masyarakat 

desa semakin berkembang dalam mengelola 
kawasan mereka mulai dari pertanian,wiraswasta 
dan jasa transprotasi desa. Keberadan PLTMH 
Cisalimar sangat membantu dalam berkolaborasi 
dengan listrik yang difasilitasi oleh PLN. Apabila 
listrik PLN mati karena pemadaman bergilir, listrik 
dari PLTMH dapat membantu sebagai cadangan 
agar penerangan desa tetap tercipta. Masyarakat 
merasa PLTMH harus tetap dijaga kelestarianya 
dan keberlanjutannya karena dengan menjaga 
PLTMH mereka akan sekaligus menjaga hutan. 
Apabila PLTMH tidak ada, masyarakat tidak dapat 
merasakan langsung keuntungan yang didapat 
dalam menjaga kelestarian hutan. Walaupun 
terlihat pamrih, tetapi hal tersebut dapat 
mengurangi pola hidup masyarakat sekitar hutan 
maupun di luar hutan yang merusak hutan lindung 
sehingga masyarakat akan selalu sadar akan 
kebutuhannya mendapatkan sarana listrik dengan 
menjaga kelestarian hutan lindung.

PLTMH Cisalimar merupakan salah satu contoh 
indikator sistem pengembangan kelembagaan 
desa yang terpadu. Apabila diteliti dengan baik 
banyak sekali manfaat yang didapat apabila 
stakeholder yang dapat memberikan sarana 
tersebut untuk masyarakat desa, khususnya 
masyarakat desa yang tinggal di hutan lindung. 
Manfaat yang diraih bukan hanya sekedar 
keuntungan secara materil bagi penyelenggara 
proyek swasta yang membangun PLTMH tersebut 
sehingga tercapai profit share dan keuntungan 
administrasi bagi penyelenggara proyek 
pemerintah yang memenuhi program-program 
sosial saja, tetapi lebih kepada manfaat sosial yang 
tak terukur. Manfaat sosial tersebut memberikan 
dukungan moral agar masyarakat sekitar hutan 
dapat merasakan manfaat langsung dari Dareah 
Aliran Sungai yang mengalir karena adanya hutan 
lindung. PLTMH membantu revolusi polah hidup 
dan kelembagaan masyarakat desa yang terkenal 
tidak dapat berkembang dan menjadi pioner desa 
yang mandiri. PLTMH dapat menjadi salah satu 
solusi pengembangan listrik yang mandiri dan 
mendukung terciptanya kemerataan energi listrik 
di seluruh pelosok negeri dan menjadi solusi 
bagi keterbatasan sumber-sumber energi yang 
tidak dapat diperbarui, sehingga manusia akan 
hidup selalu selaras dengan alam yang saling 
mendukung.
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Si Penjagal yang Melenggang: 

Ketika Hukum Mampu Dibeli, 
Tak Ada Lagi Tempat Berpijak 
Gajah Sumatera!
Oleh:
Dwi Adhari Nugraha
Juara Favorit Lomba Esai SDA 2015

 ■ Sidang Kasus Perburuan 
Gading Gajah Sumatera 
di Pengadilan Negeri 
Pangkalan Kerinci, 
Kabupaten Pelalawan, 
Propinsi Riau (12/11)

Pekanbaru (18/12); Masih ingatkah kita 
dengan tertangkapnya para pemburu gading 
gajah di Jembatan Leighton II Pekanbaru pada 
Februari 2015 lalu? Kini kasus tersebut tidak 
banyak mendapat perhatian dari kalangan media 
dan masyarakat. Media dan masyarakat seakan 
dibuai oleh Drama Politik yang terjadi di Negeri 
ini. Sungguh ironis! Ketika tidak ada lagi tempat 
berpijak bagi hewan bongsor Gajah Sumatera, 
bahkan di rumahnya sendiri.

Perkara tersebut kini telah dilimpahkan ke 
Pengadilan Negeri Pangkalan Kerinci, Pelalawan, 
Propinsi Riau. Setelah sebelumnya ketujuh 
terdakwa yaitu Fadli (51), Ari (40), Mursid (52), 
Ruslan (40), Ishak (25), Anwar (40) dan Dani 
(19) telah divonis rata-rata 1 tahun oleh Majelis 
Hakim di Pengadilan Negeri Bengkalis. Padahal 
berdasarkan UU No. 5 Pasal 21 ayat (1) dan (2) 

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya 
Alam Hayati dan Ekosistemnya maka pelaku 
diancam hukuman pidana penjara maksimal 5 
Tahun penjara dan denda paling banyak RP. 
100.000.000.

Vonis ini dirasa mencederai rasa keadilan 
oleh pemerhati Gajah Sumatera, bagaimana 
tidak? Disisi lain para pemerhati Gajah Sumatera 
sibuk memikirkan dan melakukan aksi untuk 
melindunginya tapi disisi lain sebagian oknum 
malah memanfaatkannya sebagai sumber 
‘penghasilan’.	Status	Criticallly Endangered yang 
dikeluarkan oleh IUCN tidak cukup membuka 
hati kalangan luas. Dengan jumlah Populasi 
yang diperkirakan 300-350 ekor di Riau, Gajah 
Sumatera kini diambang kepunahan (selangkah 
menuju punah dia alam)! Berdasarkan data 
WWF-Indonesia setiap tahunnya di Riau terus 
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terjadi kasus kematian Gajah Sumatera, pada 
tahun 2015 ini WWF mencatat 10 ekor Gajah 
mati di Riau. Meskipun angka ini mengalami 
penurunan dibanding tahun 2014 yang mencapai 
24 ekor kematian Gajah. Upaya penyelamatan 
Gajah masih terus dilakukan, pemberian sanksi 
dan hukuman yang tegas dirasa perlu untuk 
memberikan efek jera terhadap pelaku pembunuh 
Gajah.

Proses peradilan kini masih terus berjalan, 
namun hanya menyisakan 4 orang terdakwa yaitu 
Ari, Ishak, Anwar dan Dani. Sementara Fadli yang 
notabene nya adalah pemodal malah tidak dijerat 
hukum dan hanya berstatus sebagai saksi pada 
sidang di Pengadilan Negeri Pangkalan Kerinci 
oleh Majelis Hakim yang beranggotakan Bangun 
Sagita Rambey, Wanda Andriyenni dan Nurrahmi. 
Mursid dan Ruslan dianggap tidak terlibat di 
TKP yang terletak di Desa Segati, Kecamatan 
Langgam, Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan fakta persidangan yang 
terungkap di Pengadilan, Ari memberikan 
keterangan kepada Majelis Hakim bahwa Fadli 
adalah tersangka utama yang merupakan 
otak dan pemodal dalam perkara ini. Ari dkk 
diperintahkan oleh Fadli untuk mencari gading 
Gajah untuk kemudian dijual kepadanya dengan 
harga 4 juta/kg gading gajah yang didapatkan. 
‘Senjata, amunisi, logistik dan modal kami dalam 
memburu Gajah semuanya diberikan oleh Fadli, 
Fadli	 lah	 bos	 kami’	 terang	 Ari.	 Majelis	 hakim	
menanyakan status Fadli yang dalam Berita Acara 
Pidana (BAP) berstatus sebagai saksi, sementara 
berdasarkan fakta sidang Fadli adalah tersangka 
utama. ‘Saudara Jaksa, kenapa Fadli berstatus 
sebagai saksi di perkara ini? Harusnya dia adalah 
terdakwa	 utama’	 ungkap	 Ketua	 Majelis	 Hakim,	
Bangun Sagita Rambey. Namun, Jaksa Penuntut 
Umum yaitu Ermindawati dan Anton menyatakan 
bahwa mereka hanya meneruskan pelimpahan 
berkas dari Kejaksaan Tinggi Riau, dimana pada 
berkas tersebut Fadli memang berstatus sebagai 
saksi. ‘Kami sudah berkali-kali memanggil saksi 
Fadli yang mulia, akan tetapi yang bersangkutan 
selalu mengelak dan tidak hadir untuk dimintai 
keterangannya	 sebagai	 saksi	 di	 persidangan’	
terang Ermindawati.

Fadli yang merupakan otak dan pemodal 
dari kelompok pemburu Gading Gajah ini telah 
dipanggil sebanyak 5 kali untuk mengikuti dan 
dimintai keterangan nya sebagai saksi, tetapi 

yang bersangkutan selalu tidak bisa menghadiri 
persidangan. Bahkan Jaksa Penuntut Umum 
sudah mendatangi rumah dan kebunnya, akan 
tetapi Fadli tidak berada ditempat. ‘Kami sudah 
melakukan upaya pemanggilan, mulai dari via 
telepon, sms bahkan sampai datang kerumah 
dan kebun nya di Simalinyang, akan tetapi yang 
bersangkutan selalu tidak ada, kami titipkan surat 
panggilan kepada penjaga kebunnya, tetapi yang 
bersangkutan juga tidak hadir di persidangan. 
Padahal ini adalah panggilan kelima yang sudah 
kami	 layangkan’	 jelas	 Anton	 Jaksa	 Penuntut	
Umum.

Sungguh ironis memang, kini Fadli telah 
melenggang dan tidak lagi ditahan, bahkan 
penegak hukum seakan tidak berani menyentuh 
Fadli walau hanya berstatus sebagai saksi. Tidak 
terlihat upaya penegak hukum untuk menegakkan 
hukum seadil-adilnya. Padahal tertangkapnya 
kelompok pemburu gading Gajah yang dimodali 
oleh Fadli ini adalah sebuah langkah yang sangat 
diapresiasi oleh banyak kalangan pemerhati 
Gajah. Dalam 10 tahun terakhir tidak satupun 
kematian Gajah berhasil diungkap.

Reski Ardiansyah selaku pemerhati Gajah 
dari Mapala UIR menyatakan, ‘kami mendukung 
dan mengapresiasi langkah penegakkan hukum 
terhadap pelaku pemburu gading Gajah, tapi kami 
kecewa dengan putusan hakim di Pengadilan 
Negeri Bengkalis yang hanya menghukum 
pelaku rata-rata 1 tahun penjara, bahkan kini 
Fadli yang merupakan pemodal dan tersangka 
utama sudah tidak lagi ditahan. Kami berharap 
untuk perkara yang digelar di Pengadilan Negeri 
Pangkalan Kerinci ini, Jaksa dan Hakim dapat 
lebih memberikan efek jera terhadap pelaku serta 
dapat	mengambil	keputusan	yang	adil	dan	bijak’.

Negara harus sadar akan potensi kelestarian 
alam yang kita miliki, jangan sampai kelak anak 
cucu kita tidak lagi dapat merasakan kelestarian 
alam ini, melainkan hanya melihat hijaunya hutan 
dari lukisan, hanya mendengar riak air sungai via 
smartphone, melihat Gajah dan satwa lainnya 
dibalik layar TV dan yang terpenting adalah, setiap 
dari kita berkewajiban menjaga kelestarian alam 
dimulai dari hal terkecil yang ada disekitar kita. 
Semoga ini menjadi tantangan untuk kita semua 
yang harus dipecahkan, bukan sebagai salah satu 
celah untuk bersikap pesimistis dan masa bodoh. 
Lestari Alamku, Lestari Negeriku! Selamatkan 
Gajah Sumatera!

LOMBA ESAI & FOTOGRAFI
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“Menggarap Ladang Wortel di Belakang Hotel”
Oleh:

Adhitya Angga Wijaya
Juara	1	Lomba	Fotografi	SDA	2015
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“Biorock Menarik Wisatawan”
Oleh:

Romy Arya Sandi
Juara	2	Lomba	Fotografi	SDA	2015
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“Petani Garam Desa Pinggir Papas Madura”
Oleh:

Adien Muhammad
Juara	3	Lomba	Fotografi	SDA	2015
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A
AMDAL: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

C
CPO:	 Crude	 Palm	 Oil/Minyak	 Mentah	 Kelapa	
Sawit

D
DEFORESTASI: Perubahan Tutupan Suatu 
Wilayah Dari Kawasan Hutan Menjadi Tidak 
Berhutan
DRONE: Pesawat Tanpa Awak/Unmanned Aerial 
Vehicle

F
FWI: Forest Watch Indonesia

G
GCS: Ground Check System

H
HGU: Hak Guna Usaha
HHBK: Hasil Hutan Bukan Kayu
HPH: Hak Pengusahaan Hutan
HTI: Hutan Tanaman Industri

I
ILLEGAL LOGGING: Pembalakan Liar
ISPO:	Indonesian	Sustainable	Palm	Oil	System
IUP: Izin Usaha Pertambangan

K
KPH: Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPHL: Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

P
PDB: Produk Domestik Bruto

R
REDD: Reduction of Emissions From Deforestation 
And Forest Degradation
RPJM: Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah
RPJMN: Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional 

S
SVLK:	Sistem	Verifikasi	dan	Legalitas	Kayu

V
VLK:	Verifikasi	Legalitas	Kayu

W
WRI: World Resources Institute
WTA: Wahana Tanpa Awak

DAFTAR ISTILAH

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.

Kontribusikan tulisanmu terkait kondisi hutan di Indonesia.
Kirim ke intiphutan@fwi.or.id 
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n Pemberitahuan

Telah berdiri 

PT. Fajar Wana Indonesia
pada	 tanggal	 27	 Oktober	 2015,	 dengan	 pengesahan	 SK	 Menkumham	 Nomor	
AHU-2463115.AH.01.01 Tahun 2015. PT. Fajar Wana Indonesia terdiri dari para 
praktisi kehutanan dan tenaga-tenaga profesional di bidangnya yang tergabung 
dalam Perkumpulan Forest Watch Indonesia. Berdirinya PT. Fajar Wana Indonesia 
diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi dalam membangkitkan data dan 
informasi	 kehutanan	 di	 Indonesia.	Struktur	Organisasi	PT.	 Fajar	Wana	 Indonesia	
adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Christian Pantas Pardomuan Purba
Komisaris : Ir. Abdon Nababan
Direktur Utama : Soelthon Guessetya Nanggara
Direktur Pelaksana :	 Afli	Berton	Nababan

Visi
Mendorong dan mewujudkan reformasi tata kelola hutan yang lebih baik, adil, 
berkelanjutan dan lestari di Indonesia. Mengembangkan perekonomian masyarakat 
yang ramah lingkungan, baik dalam bentuk usaha perdagangan maupun unit-unit 
usaha lainnya.

Misi 
Dalam mewujudkan visi, maka PT. Fajar Wana Indonesia mempunyai misi untuk:
Melakukan pengolahan data spasial dan non spasial, mendokumentasikan proses-
proses partisipatif dalam masyarakat, menilai kinerja, pendampingan penataan 
sistem dan peningkatan SDM tata kelola hutan di Indonesia, dengan melakukan 
penelitian dan studi dengan memfasilitasi serta mengembangkan lokasi percontohan 
yang mendukung sistem tata kelola kehutanan ke arah yang lebih baik.
Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, Desember 2015

Christian P.P. Purba
Komisaris Utama




