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Pesan Peneliti JPIK, Asti Maulita

Perizinan usaha kehutanan semakin dipermudah dalam Rencana Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK) 
meskipun UU tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Penghapusan 
koperasi dan izin perorangan, masyarakat lokal dan adat yang tidak lagi diikutsertakan, akses terhadap 
sumberdaya hutan hanya dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan BUMN, BUMD, dan perusahaan 
besar swasta nyatanya merupakan langkah yang bersebrangan dengan tujuan mewujudkan masyarakat 
sejahtera, adil, dan makmur. 

Sejalan dengan itu, terbitnya Permendag No. 15 tahun 2020 yang saat ini telah dicabut dan kembali pada 
peraturan semula yakni Permendag Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk 
Industri Kehutanan. Penolakan dari berbagai pihak beralasan karena peraturan tersebut menghilangkan 
pemberlakukan V-Legal dalam perdagangan industri kayu dan telah memutus tata kelola hulu - hilir 
legalisasi produk kayu. Apabila peraturan tersebut disahkan akan menyebabkan Indonesia melanggar 
komitmen FLEGT-VPA dengan Uni Eropa dan menimbulkan penurunan citra tata kelola hutan dan reputasi 
produk kayu Indonesia di kancah internasional, serta hilangnya kepercayaan dari pelaku usaha dan investasi 
yang selama ini patuh pada pelaksanaan SVLK.

Selain itu  kasus-kasus Perhutanan Sosial (PS) pada tiga kabupaten di Jawa Timur menjadi kesan belum 
seriusnya implementasi PS karena lemahnya birokrasi di tingkat kementerian. Disisi lain, kebijakan 
pemerintah, partisipasi masyarakat sipil dan pemantau independen (PI) dalam pemantauan dan pelaporan 
kasus pelanggaran merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola hutan dan penegakan 
hukum. Kelalaian dan lemahnya penanganan atas pengaduan dan pelaporan kasus kejahatan hutan seperti 
pembalakan liar, perambahan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dan konversi lahan menjadi salah satu 
penghambat penegakan hukum. 

Indonesia merupakan negara yang berlimpah akan sumberdaya alam, termasuk sektor kehutanan dan 
perkebunannya. Namun, ancaman sumber-sumber penghidupan bagi masyarakat yang hidup di sektor 
tersebut terus terjadi, seperti yang dibahas pada tulisan Newsletter Edisi ke-15 kali ini. Hilangnya tanah 
kelahiran dan sumber mata pencaharian, munculnya konflik antara masyarakat dan perusahaan berbasis 
lahan merupakan akibat dari lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Dibutuhkan upaya-upaya yang 
konkret dari pemerintah untuk mengatasi konflik melalui penerapan kebijakan dan penindakan yang tegas 
bagi para pelaku kejahatan hutan. Transparansi dan keterbukaan informasi publik juga perlu ditingkatkan, 
sehingga publik dan pemantau independen memiliki kemudahan untuk mengakses dan mengetahui praktik 
dan perkembangan pengelolaan sumber daya alam.
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Dalam klausul menimbang 
RUU Cipta Kerja (RUU 
CK) disebutkan bahwa 

Undang-Undang itu untuk 
mewujudkan masyarakat 
sejahtera, adil, dan makmur, 
dan untuk itu perlu dilakukan 
pemenuhan hak warga 
negara atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak 
melalui penyesuaian berbagai 
aspek pengaturan yang 
berkaitan dengan kemudahan 
dan perlindungan usaha 
mikro, kecil, dan menengah, 
peningkatan ekosistem 
investasi, dan percepatan 
proyek strategis nasional, 
termasuk peningkatan 
perlindungan dan kesehatan 
pekerja.

Pernyataan itu bertentangan 
misalnya dengan perubahan 
pasal-pasal dalam Undang-
Undang Kehutanan, yang mana 
perizinan bagi perorangan dan 
kelompok masyarakat dalam 
bentuk koperasi justru dihapus. 
Dalam RUUCK, perizinan 
berusaha di bidang kehutanan 
tidak menyertakan masyarakat 
lokal dan adat. Untuk maksud 
itu, Pasal 27 dan Pasal 29 UU 

Beda Antara Tujuan dan Isi RUU Cipta Kerja
oleh Hariadi Kartodihardjo
Guru Besar Kebijakan Kehutanan, IPB University

Kehutanan yang mengatur izin 
khusus bagi perorangan dan 
koperasi dihapus. Akses terhadap 
sumberdaya hutan bagi koperasi 
dan badan usaha milik desa, 
berdasarkan RUUCK, hanya 
dapat dilakukan dengan cara 
bekerjasama dengan usaha besar, 
yaitu Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD), dan swasta yang 
dapat memperoleh perizinan 
berusaha (Pasal 30). 

Adapun kemudahan perizinan 
berusaha kehutanan dilakukan 
dengan menerapkan sistem 
perizinan untuk bentang alam 
hutan produksi, dengan berbagai 
bentuk dan jenis pemanfaatan 
melalui penghapusan perizinan 
untuk setiap komoditas. Di 
samping itu juga terdapat 
penyederhanaan pembayaran 
kewajiban finansial dengan 
hanya menjadi satu bentuk, yaitu 
berupa pendapatan negara bukan 
pajak. Selain itu, pada perubahan 
Pasal 49 UU Kehutanan disebut 
bahwa pemegang hak atau 
perizinan berusaha wajib 
melakukan upaya pencegahan 
dan pengendalian kebakaran 
hutan di areal kerjanya. Dalam 

Pasal 49 UU Kehutanan yang 
saat ini masih berlaku, disebut 
bahwa pemegang hak atau 
izin bertanggungjawab atas 
terjadinya kebakaran hutan di 
areal kerjanya. Isi perubahan 
Pasal 49 UU Kehutanan tersebut 
berpotensi melemahkan upaya 
penegakkan hukum akibat 
kebakaran hutan oleh korporasi.

Kemudahan pelaksanaan 
perizinan berusaha yang 
diterapkan bagi usaha kehutanan 
tersebut semestinya memberi 
manfaat bagi tumbuhnya 
investasi. Namun untuk kondisi 
saat ini, nampak masih jauh 
dari cukup. Apalagi seluruh 
kewenangan pengaturan dan 
pelaksanaannya ditarik menjadi 
kewenangan Pemerintah Pusat. 
Dalam kenyataannya, proses 
pengurusan dan pelaksanaan izin 
tidak dapat diasumsikan bahwa 
pengurangan kewenangan 
dapat meningkatkan efisiensi, 
karena dalam praktiknya sangat 
tergantung pada pengambilan 
keputusan di berbagai lembaga 
pemerintahan dengan bentuk-
bentuk praktik komunikasi, 
kekuasaan atau kewenangan yang 
bekerja, termasuk pengaruh dari 
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1 Indikator SPI adalah budaya organisasi, sistem anti korupsi, pengelolaan SDM dan anggaran daerah, yang dilakukan terhadap 
enam kementerian, 15 pemerintah provinsi dan 15 pemerintah kota.

2 Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018. Survai Penilaian Integritas. Direktorat Penelitian dan Pengembangan. Kedeputian 
Bidang Pencegahan. KPK. Jakarta.

luar sistem pengambilan keputusan 
itu (KPK, 2018). 

Sejalan dengan temuan itu, 
hasil Survei Penilaian Integritas 
(SPI) oleh KPK pada 20181 
menunjukkan fakta yang 
mendukungnya. Bahwa untuk 
15 lembaga yang disurvei, 
seluruhnya terdapat perantara 
dalam pelayanan publik dan 17% 
pegawai di lingkungan itu melihat 
bekerjanya perantara tersebut. 
Sepuluh pemerintah daerah 
tertinggi penerima gratifikasi/
suap dengan frekuensi semakin 
meningkat adalah di Provinsi 
Sumatera Utara dan Papua. 
Sementara pemerasan pengguna 
layanan dengan frekuensi 
semakin meningkat terjadi di 
Provinsi Riau, Papua, Banten dan 
Aceh. Dalam penilaian integritas 
itu juga terungkap pengalaman 
pegawai yang terkait dengan 
kecenderungan penyalahgunaan 
wewenang oleh atasan mereka, 
yaitu di Provinsi Riau, Sumatera 
Utara, dan Papua Barat. Ada 
anggapan di kalangan pegawai 
pemerintah provinsi bahwa 
pelapor kejadian korupsi tidak 
terjamin untuk dikucilkan, 
tidak akan diberi sanksi, serta 
kariernya dihambat2.

Dalam kondisi demikian itu, 
otoritas negara yang digunakan 
untuk kepentingan kelompok 
tertentu, berjalan dengan 
harmoni, karena, di satu sisi, 
semua anggota kelompok itu 
tahu perbuatan menyimpang 
di bawah bayang-bayang 
otoritas resmi harus berjalan, 
serta adanya manfaat-manfaat 
finansial yang diterima di sisi 
lain. Dapat bertahannya institusi 
demikian itu dalam waktu 
lama, menunjukkan bahwa 
institusi itu dari berbagai sisi 

finansial, hukum, manajemen, 
moralitas layak berjalan; dengan 
kata lain, semua bentuk risiko 
dapat ditanggung. Mudahnya, 
segala sesuatu yang berjalan 
dalam waktu lama seperti itu 
mestinya menguntungkan bagi 
pelakunya. Kalau merugikan dan 
menyesatkan, pasti berhenti 
dengan sendirinya tanpa diminta 
orang lain. 

Maka, walaupun peraturan-
perundangan tampak 
sepenuhnya berjalan bahkan 
pelaksananya telah dinilai baik 
oleh mekanisme pemeriksaan 
formal yang tersedia, namun 
substansinya dapat hanya berupa 
titik akumulasi formalitas-
formalitas. Kenyataan demikian 
itu menjadi “pseudo-legal” 
proses perizinan yang telah 
tertanam secara struktural, 
yang memproduksi sejumlah 
konflik manifes ataupun laten di 
lapangan (Kartodihardjo, 2018). 
Data berikut mengkonfirmasi 
kenyataan seperti itu.

Dari tutupan lahan oleh kebun 
sawit di Papua seluas 2,9 juta 
Ha, hanya sekitar 323 ribu ha 
atau 11 persen berada dalam 
lokasi Hak Guna Usaha (HGU). 
Adapun, di Papua Barat hanya 
139 ribu atau 29 persen tutupan 
kebun sawit berada dalam lokasi 
HGU dari kebun seluas 485 
ribu ha. Di Kalimantan Timur 
dari kebun sawit seluas 2,9 juta 
ha yang berada dalam lokasi 
HGU seluas 1,5 juta ha atau 
50,2% persen. Data hasil kajian 
Forest Watch Indonesia/FWI 
(2019) di tiga provinsi itu juga 
menunjukkan bahwa tanah adat 
yang ditempati lokasi IUP/HGU 
seluas 544 ribu ha, sedangkan 
lokasi HGU di tanah adat dan 
berada di luar IUPnya seluas 331 

ribu ha. Dari sekitar 7 juta ha 
tutupan kebun sawit, seluas 910 
ribu ha berada di dalam konsesi 
lainnya, terutama kehutanan dan 
pertambangan. 

Hasil kajian itu juga menunjukkan 
bahwa desain perizinan yang 
berbasis hutan/lahan melahirkan 
konflik. Data 2014-2018 
menunjukkan seluas 807.177 
ha berkonflik dan 591.640 ha 
atau 73 persen diantaranya 
berlokasi di kebun sawit. Hal itu 
dapat dikonfirmasi oleh data 
Kantor Sekretariat Presiden 
(KSP), bahwa sampai dengan 
12 Juli 2019 informasi konflik 
yang masuk ke KSP sebanyak 
666 kasus dan 353 kasus atau 
53 persen diantaranya terjadi di 
lokasi kebun sawit. 

Sayangnya, kenyataan-
kenyataan demikian itu tidak 
cukup direspon oleh para 
penyusun RUU CK. Penulis 
berpendapat bahwa untuk tujuan 
mewujudkan efisiensi perizinan, 
peraturan yang banyak itu secara 
kritis perlu dihubungkan, secara 
paradoxal, dengan buruknya tata 
kelola perizinan. Apabila dengan 
peraturan yang banyak itu 
gagal membentuk keteraturan 
bermasyarakat, perlu didalami 
akar masalah kegagalan itu untuk 
memastikan apakah sumber 
pokok berasal dari banyaknya 
teks peraturan yang mewujudkan 
kewenangan, ataukah karena 
hadirnya lembaga perizinan 
“pseudo-legal” sebagaimana 
dinyatakan sebelumnya. 
Dapatkah kondisi pseudo-legal 
itu dihapus melalui cara seperti 
omnibus law itu ?

Walaupun hukum formal secara 
normatif diharapkan memainkan 
peran penting, termasuk dalam 
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perizinan, namun perbedaan 
kerangka kerja di tingkat 
konstitusional turun ke tingkat 
operasional mengandaikan 
proses tersebut harus dapat 
menjalankan “aturan kerja” di 
lapangan sesuai visi di tingkat 
konstitusional. Padahal isi dan 
efektivitas pelaksanaan aturan 
kerja itu, dalam kenyataannya, 
juga ditentukan oleh efektivitas 
fungsi lembaga penegak hukum, 
putusan-putusan pengadilan 
sebagai acuan niat melakukan 
pelanggaran hukum, juga respon 
atas arena pilihan-pilihan kolektif 
hubungan pejabat-pengusaha, 
serta peran asosiasi swasta 
maupun masyarakat sipil.

Kenyataan demikian itu penulis 
dapatkan dari beberapa informan 
maupun verifikasinya pada saat 
menelaah upaya pencegahan 
korupsi oleh pelaku swasta. 
Dengan situasi yang sedang 
dihadapi saat ini, pelaku swasta 
cenderung mendukung grease 
the wheel hypothesis yang 
menyatakan bahwa korupsi 
dapat berfungsi sebagai 
pelumas (oli) dan berdampak 
positif bagi perekonomian. 
Dengan cara pikir yang 
menjadi praktik keseharian itu 
menjadikan visi peraturan formal 
mudah bergeser, tergantung 

kemampuan mempengaruhi 
proses pengambilan keputusan, 
keterbukaan/ketertutupan 
informasi bagi publik, maupun 
tinggi-rendahnya risiko 
pelanggaran hukum. Semua 
itu menjadi cermin bagaimana 
peraturan diartikulasikan serta 
diberi efek dijalankan atau tidak 
dalam suatu arena aksi proses 
perizinan.

Metode omnibus itu sendiri 
sudah menjadi bentuk strategi 
teknis maupun politis di berbagai 
negara, yang kini sedang 
dipaksakan untuk berjalan di 
Indonesia. Secara teknis ia bisa 
meningkatkan produktivitas 
legislasi, secara politis partai-
partai mayoritas bisa lebih 
mudah mewujudkan tujuannya. 
Para pendukung metode 
omnibus umumnya berpendapat 
bahwa metode ini sebagai cara 
untuk menyelesaikan sesuatu 
dalam proses legislatif yang 
sebelumnya mustahil. Menurut 
Barbara Sinclair (1997) dalam 
publikasinya Unorthodox 
Lawmaking: New Legislative 
Processes in the U.S. Congress, 
menyebut bahwa legislasi 
omnibus berbeda signifikan 
dengan pembuatan hukum 
konvensional dengan faktor 
pendorongnya yaitu adanya 

unsur koalisi yang kuat, sehingga 
bisa menjalankan agenda partai 
dan langkah-langkah distribusi 
yang mungkin akan gagal 
bila dilakukan dengan cara 
konvensional.

Briana Bierschbach, dalam 
“Everything you need to 
know about omnibus bills, 
and why they’re so popular at 
the Minnesota Legislature” 
(MinnPost, 31 Maret 2017), 
menyebut bahwa omnibus law 
telah menjadi bagian dari cara 
anggota parlemen mengeluarkan 
ketentuan kontroversial ke dalam 
undang-undang dengan judul 
yang diinginkan semua orang. 
Pernyataan itu mirip dengan 
omnibus yang kini sedang 
dibahas pemerintah Indonesia 
yang bernama “Cipta Kerja”, 
suatu judul yang mestinya 
diinginkan banyak orang.

Dengan besarnya kesenjangan 
antara tujuan dan isi RUU CK itu, 
hendaknya Pemerintah menarik 
kembali draft yang telah dikirim 
ke DPR-RI, untuk diperbaiki. Hal 
itu mengingat kandungan isi RUU 
CK sangat jauh dari tujuannya, 
di samping itu juga tidak 
mempunyai landasan filosofis, 
yuridis maupun sosiologis yang 
dapat digunakan sebagai pilar 
normatif dalam penetapannya.
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Peraturan Menteri 
Perdagangan No. 15 
Tahun 2020 (Permendag 

15/2020), tentang Ketentuan 
Ekspor Produk Industri 
Kehutanan, yang menghilangkan 
pemberlakukan V-Legal dalam 
perdagangan industri kayu, 
telah memutus tata kelola hulu 
dan hilir legalisasi produk kayu.  
Kebijakan sembrono ini konon 
akan “memberikan kepastian 
berusaha dan mendukung 
efektivitas pelaksanaan ekspor 
produk industri kehutanan, 
melalui penyederhanaan 
perizinan ekspor produk 
industri kehutanan”.  Namun 
Pemerintah abai pada sejarah 
terbangunnya Sistem Verifikasi 
Legalitas Kayu (SVLK), dan tidak 
memperhitungkan dampak 
dan risiko yang akan diambil 
oleh industri dan masuknya 
investasi dalam industri kayu, 

Indonesia Menjadi Negara 
Pengingkar Perjanjian: Sebuah 
Bencana untuk Investasi
oleh Diah Y. Suradiredja
Penasihat Senior Yayasan KEHATI

terutama terjadinya ‘boikot 
kembali’ terhadap produk-produk 
perkayuan yang diperdagangkan. 

Padahal awal SVLK dibangun, 
Pemerintah sangat paham 
bahwa terdapat persoalan pada 
tata kelola peredaran kayu dan 
produk perkayuan di dalam 
negeri termasuk yang berasal dari 
impor.  Artinya bad governance 
bukan ‘hanya’ terjadi di kawasan 
hutan negara yang ditandai 
dengan maraknya Illegal Logging, 
namun juga legalitas kayu-kayu 
di industri, termasuk yang berasal 
dari negara lain yang masuk ke 
Indonesia.  Bahkan hutan hak,  
yang pada dasarnya merupakan 
kayu yang paling sah di sisi 
hukum, tercampur oleh kayu 
curian yang masuk ke Industri 
Kecil Menengah (IKM) dan usaha 
eksportir non-produsen.

Apa yang diputus oleh 
Permendag 15/2020?

Sistem yang dibangun lintas 
sektoral dalam rantai pasok, 
sejak 2003, sesungguhnya 
telah diperkuat oleh kebijakan 
Permendag No. 84/M-DAG/
PER/12/2016 Jo. Permendag 
No. 12/M-DAG/PER/2/2017 
(Permendag 12/17) pasal 4, yang 
menjelaskan bahwa “Ekspor 
Produk Industri Kehutanan 
sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 2 ayat (2) yang termasuk 
dalam Kelompok A WAJIB 
dilengkapi Dokumen V-Legal yang 
diterbitkan oleh LVLK dimana 
salah satu persyaratan untuk 
mendapatkan dokumen V-Legal 
adalah telah memiliki sertifikat 
Legalitas Kayu”.  Ketentuan 
SLVK menjadi persyaratan 
yang diterapkan secara wajib 
(mandatory) dalam sistem 
perdagangan produk kayu adalah 
untuk meningkatkan efisiensi 
pengelolaan hutan dan menjaga 
kredibilitas legalitas kayu dari 
Indonesia.

Ketentuan baru dalam 
Permendag 15/2020, pasal (3) 
yang hanya mensyaratkan 
Nomor Induk Berusaha (NIB) 
dan Tanda Daftar Industri 
atau Izin Usaha Industri tanpa 
mensyaratkan dokumen 
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ketelusuran asal usul bahan 
baku kayu.  Pasal mematikan 
ini secara jelas memutus  
sistem. Ketentuan mengenai 
SVLK yang tidak dirujuk di 
dalam Permendag 15/2020 
menimbulkan implikasi hukum 
dan teknis pada pelaksanaan 
Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan No. 30/
MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 
tentang Penilaian Kinerja 
Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari dan Verifikasi Legalitas 
Kayu pada Pemegang Izin, 
Hak Perngelolaan, atau Hutan 
Hak; termasuk standar dan 
pedoman pelaksanaannya yang 
diatur dalam Peraturan Direktur 
Jenderal Pengelolaan Hutan 
Produksi Lestari Nomor P.14/
PHPL/SET/4/2016.

Hal lain, di dalam Permendag 
15/2020, hanya mengatur 42 
pos tarif dari 390 pos tarif yang 
sebelumnya terdapat dalam 
Permendag 12/2017, dan hanya 
mengatur mengenai ketentuan 
kriteria teknis atas eksportasi 
dari 42 pos tarif tersebut.  Apa 
dampaknya? Penyederhanaan ini 
akan menimbulkan pertanyaan 
dari investasi yang masuk, 
termasuk investasi yang 
selama ini mempercayai bahwa 
sistem SVLK telah menjamin 
pengelolaan investasi secara 
berkelanjutan. 

Perjanjian International yang 
dilanggar Permendag 15/2020 

Tahun 1992, sejak Konferensi 
Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio 
de Janeiro, berbagai kampanye 
keras ditujukan ke Indonesia 
untuk menangani Illegal Logging 
(IL) dengan pengelolaan 
hutan lestari. Dan 10 tahun 
kemudian, Pemerintah Indonesia 
menyuarakan komitmennya 
melalui Deklarasi Bali pada Tahun 

2002 bahwa Pemberantasan 
IL dilakukan dengan kerangka 
FLEG (Forest, Law Enforcement 
and Governance). Aksi FLEG 
yang dilakukan Indonesia telah 
mendapat perhatian dari negara-
negara konsumen melalui 
berbagai aksi seperti Goho-wood 
Jepang (2006), amandemen 
Lacey Act AS (2008), perjanjian 
kemitraan sukarela (Voluntary 
Partnership Agreement-VPA) - 
FLEGT (Forest Law Enforcement 
Governance and Trade), Uni 
Eropa (2003), serta ILPA-Illegal 
Logging Prohibition Act, Australia 
(2012).

Melalui Voluntary Partnership 
Agreement between the 
European Union and the Republic 
of Indonesia on Forest Law 
Enforcement, Governance and 
Trade in Timber Products into 
European Union (FLEGT-VPA3) 
reputasi Indonesia sangat baik 
sebagai pelopor pembenahan 
dan memberikan lapangan yang 
adil bagi semua produsen kayu 
di Indonesia.  Banyak negara 
yang sedang dalam proses 
perundingan VPA memandang 
Indonesia sebagai contoh bahwa 
FLEGT adalah alat penting 
dalam meningkatkan jumlah 
hutan di bawah Pengelolaan 
Hutan Berkelanjutan, yang 
pada gilirannya mendukung 

peningkatan mata pencaharian, 
peningkatan keanekaragaman 
hayati, serta tentu saja 
mengurangi deforestasi dan 
degradasi. 

Lalu, diundangkannya 
Permendag 15/2020 akan 
menimbulkan potensi dampak 
dan konsekuensi hukum, apalagi 
Perjanjian FLEGT-VPA telah 
diratifikasi dalam Peraturan 
Presiden Nomor 21 Tahun 2014 
tentang Pengesahan Persetujuan 
Kemitraan Sukarela antara 
Republik Indonesia dan Uni Eropa 
tentang Penegakan Hukum 
Kehutanan, Penatakelolaan, dan 
Perdagangan Produk Kayu ke 
Uni Eropa. Di dalam Permendag 
15/2020, FLEGT licensing scheme 
tidak lagi menjadi persyaratan di 
dalam pelaksanaan ekspor dari 
produk-produk kayu tertentu 
yang ada di dalam daftar produk 
pada Annex 1A VPA.

Dihapuskannya ketentuan 
dokumen V-Legal di dalam 
Permendag 15/2020 terhadap 
barang-barang produk kayu 
yang akan diekspor ke negara EU 
dan non-EU, serta tidak adanya 
rujukan hukum kepada Peraturan 
Menteri LHK yang mengatur 
SVLK, menyebabkan timbulnya 
potensi pelanggaran pada Pasal 
10 FLEGT-VPA. 

Dengan pertimbangan tertentu, 
sebagaimana dimungkinkan 
dalam Pasal 21, pihak EU 
sebagai salah satu pihak, dapat 
saja meminta diberlakukannya 
Penangguhan (Suspension) 
atas pelaksanaan Perjanjian.  
Ketika keputusan mengenai 
Penangguhan ditetapkan, maka 
setelah 30 hari, produk kayu dari 
Indonesia berpotensi untuk tidak 
dapat memasuki pasar EU atau 
harus mengikuti keseluruhan 
persyaratan sebagaimana diatur 
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3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0520%2802%29&from=EN 

dalam EU Timber Regulation 
(EUTR).  

Pada masa Penangguhan, 
terdapat risiko bagi produk 
kayu Indonesia untuk tidak 
dapat memasuki pasar EU 
mengingat Perjanjian FLEGT VPA 
yang bersifat sukarela namun 
mengikat.  Ketika Pengakhiran 
Perjanjian menjadi pilihan dan 
keputusan, maka produk kayu 
termasuk komoditas furniture 
dari Indonesia akan diperiksa 
melalui prosedur due diligence/
uji tuntas sesuai standar EUTR, 
dengan beban biaya pemeriksaan 
yang tidak sedikit. 

Dalam hal Pengakhiran 
Perjanjian (Termination), proses 
pengakhiran akan berjalan 
selama dua belas bulan setelah 
adanya pemberitahuan 
tertulis dari salah satu pihak, 
sebagaimana disebutkan di 
dalam Pasal 23 ayat 4:  “Either 
Party may terminate this 
Agreement by notifying the other 
Party in writing. This Agreement 

shall cease to apply twelve 
months after the date of such 
notification.”

Pihak EU telah mengajukan 
permohonan konsultasi resmi 
kepada Pemerintah Indonesia 
untuk mendapatkan penjelasan 
lebih lanjut mengenai dampak 
Permendag 15/2020 terhadap 
Perjanjian FLEGT-VPA yang 
telah berlaku sejak 15 November 
2016.  Dalam informasinya, 
pihak EU pada tanggal 27 April 
2020 akan memulai prosedur 
pemberitahuan tentang 
Permendag No. 15/2020 kepada 
negara anggota EU dan importir 
EU, serta mempertimbangkan 
langkah-langkah hukum 
yang akan diambil terkait 
implikasi akan diberlakukannya 
Permendag 15/2020 terhadap 
Perjanjian FLEGT-VPA.   

Apa dampaknya terhadap tata 
kelola dan pelaku usaha?

Dari sisi tata kelola, 4 (empat) 
ranah yang akan terdampak 
adalah (1) terputusnya sistem 
online Dokumen Perijinan, mulai 
dari tingkat tapak sampai dengan 
konsumen akhir; (2) terputusnya 
koordinasi dan hubungan 
kelembagaan terkait dengan data 
rekonsiliasi kayu yang dibalak 
sampai pajak negara yang 
harus dibayar; (3) terhapusnya 
Complain Mechanism,  sebagai 
instrumen tanggung-gugat 
dalam sistem yang terpadu; 
dan (4) Transparansi data dan 
informasi sektor kehutanan, 
perdagangan, perindustrian, dan 
bea cukai.  

Dari sisi pelaku usaha (terutama 
IKM), terlihat bahwa Pemerintah 
mengingkari kenyataan bahwa 
terdapat investasi yang sudah 

terkelola sejak Indonesia 
memiliki SVLK.  Investasi ini telah 
meningkatkan ekspor produk 
kayu SVLK, data memperlihatkan 
sejak Tahun 2013, dengan nilai 
USD 6 Billion; Tahun 2014: USD 
6.58 Billion; tahun 2015: USD 
9.84 Billion; Tahun 2016: USD 
9,26 Billion; Tahun 2017: 10,93 
Billion; Tahun 2018: USD 12,13 
Billion (2 kali lipat 2013 hanya 
5 tahun), dan Tahun 2019: USD 
11,62 Billion (menurun karena 
kondisi perekonomian global, 
tetapi tetap lebih tinggi dari 
angka 2013 dan 2017).  Dan 
dari data di Sistem Informasi 
Legalitas Kayu (SILK) pada 
Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, data per Januari 
2020 – 5 Maret 2020: USD 1,94 
Billion. Secara keseluruhan 
tercatat bahwa sejak 2013, SVLK 
telah menyumbangkan ekspor 
produk kayu sebesar USD 68,37 
Billion.

Sejak perjanjian VPA diterapkan, 
kayu Indonesia adalah satu-
satunya kayu yang memiliki jalur 
hijau untuk masuk ke Eropa. 
Hal ini akan berpengaruh pada 
mundurnya investasi pada usaha 
produk berbahan kayu yang di 
ekspor, terutama investasi pada 
UKM.

Apa yang harus segera 
dilakukan Pemerintah?

Indonesia harus siap mendapat 
stigma sebagai Negara 
Pengingkar Perjanjian, maka 
Selamatkan Investasi!  Cabut 
Peraturan Menteri Perdagangan 
No. 15 Tahun 2020. 
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Indikasi Illegal Logging CV Marantika 
pada Izin Lokasi Perkebunan Kelapa 
Sawit PT Citrasawit Hijau Subur, 
Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu
oleh Abdullah Ibrahim Ritonga
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bengkulu

Profil CV Marantika

Provinsi Bengkulu 
memiliki luasan wilayah 

hampir 2 juta ha, dimana 50% 
terdiri dari kawasan hutan yang 
menjadi bagian penting karena 
merupakan kawasan penyangga 
Taman Nasional Bukit Barisan 
Selatan (TNBBS) dan Taman 
Nasional Kerinci Seblat (TNKS). 
Karena memiliki kawasan hutan 
yang cukup luas,  Provinsi 
Bengkulu masih terancam 
terjadinya kejahatan kehutanan 
seperti kegiatan pembalakan liar. 
Salah satunya adalah Kabupaten 
Kaur, yang memiliki catatan 
kelam terkait kasus pembalakan 
liar. Pada tahun 1990-an hingga 
tahun 2000-an terdapat beberapa 
perusahaan kayu yang diduga 

kuat melakukan pelanggaran 
atas kegiatan illegal logging di 
dalam kawasan hutan, antara 
lain PT Bengkulu Raya Timber 
dan PT Semaku Jaya Sakti. Dari 
aktivitas illegal logging tersebut, 
Kabupaten Kaur pada beberapa 
tahun terakhir ini mengalami 
bencana ekologis, karena pada 
bagian hulu sungai tutupan lahan 
dan hutannya mengalami tingkat 
kerusakan yang cukup parah. 

Pada beberapa tahun terakhir, 
terdapat aktivitas pembukaan 
lahan yang dilakukan oleh CV 
Marantika, bekerja sama dengan 
perusahaan perkebunan kelapa 
sawit PT Ciptamas Bumi Selaras 
(CBS) dalam melakukan land 
clearing. CV Marantika juga 
mendapatkan Izin Pemanfaatan 

Kayu (IPK) dari Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu 
satu Pintu Provinsi Bengkulu 
dengan Nomor: 503/01.1040/08/
DPMPTSP-P.1/2019 tanggal 
26 September 2019 tentang 
pemberian IPK kepada CV 
Marantika pada Izin Lokasi 
Perkebunan PT Citrasawit 
Hijau Subur di Kabupaten Kaur 
dengan luas lokasi 2.406 ha 
dan target volume 4.408,77m3 
dengan jumlah sebanyak 1.226 
batang. Dinas Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (DLHK) 
Provinsi Bengkulu mengeluarkan 
persetujuan IPK kepada CV 
Marantika pada 23 Juli 2019 dan 
kajian teknis DLHK Provinsi 
Bengkulu atas permohonan IPK 
pada 30 Agustus 2019.
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Dari penelusuran WALHI 
Bengkulu, pada situs silk.
dephut.go.id mengenai siapa 
Lembaga Sertifikasi (LS) yang 
menerbitkan Sertifikat Legalitas 
Kayu (S-LK) CV Marantika tidak 
ditemukannya data mengenai 
LS yang menerbitkan S-LK 
CV Marantika pada izin lokasi 
perkebunan kelapa sawit PT 
Citrasawit Hijau Subur. Artinya, 
ada indikasi kuat bahwa kayu 
yang dikeluarkan oleh CV 
Marantika hanya menggunakan 
dasar IPK dan tidak memiliki S-LK 
yang diterbitkan oleh LS.

PT Citrasawit Hijau Subur 
merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Ciputra Group 
(Ciputra Plantation Indonesia). 
Berdasarkan dokumen AMDAL 

2015, Rencana Kegiatan 
Pembangunan Perkebunan 
Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa 
Sawit PT Citrasawit Hijau Subur 
dengan target luasan lahan 
budidaya 10.000 ha dan kapasitas 
Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 45 
ton TBS/jam.  Adapun sebaran 
lokasi lahan PT Citrasawit Hijau 
Subur, antara lain di Kecamatan 
Semidang Gumay, Tanjung 
Kemuning, Kelam Tengah, Kaur 
Utara, Padang Guci Hulu, Padang 
Guci Hilir, dan Lungkang Kule.

Lokasi penebangan kayu CV 
Marantika berbatasan langsung 
dengan kawasan Hutan Produksi 
Terbatas (HPT) Air Kedurang 
dan Hutan Lindung (HL) Bukit 
Rajamendara. Adapun lokasi 
penebangan kayu yang dilakukan 
oleh CV Marantika pada izin 
lokasi perkebunan sawit milik PT 
Citrasawit Hijau Subur, antara 
lain di Kecamatan Semidang 
Gumay, Kecamatan Tanjung 
Kemuning, Kecamatan Padang 
Guci Hulu, Kecamatan Kelam 
Tengah, Kecamatan Padang Guci 
Hilir, Kecamatan Kaur Utara, 
dan Kecamatan Lungkang Kule. 
Adapun jenis kayu yang ditebang 
diantaranya adalah Meranti, 
Rimba Campuran, dan Kayu 
Indah.

Pada lokasi penebangan kayu 
yang dilakukan oleh perusahaan 
CV Marantika pada izin lokasi 
perkebunan kelapa sawit PT 
Citrasawit Hijau Subur, terdapat 
beberapa wilayah desa yang 
berbatasan langsung dengan 
lokasi IPK Marantika yaitu Desa 
Manau IX Padang Guci Hulu, 
Desa Guru Agung Kecamatan 
Kaur Utara, Desa Pagar Gunung 
Kecamatan Padang Guci Hulu, 
Desa Coko Betung Kecamatan 
Padang Guci Hulu, dan Desa Coko 
Enau, Kecamatan Kaur Utara. 

Temuan Hasil Lapangan

Berdasarkan analisis geospasial 
WALHI Bengkulu dan titik 
koordinat di lapangan 
menunjukkan adanya indikasi 
kuat aktivitas penebangan kayu 
di luar konsesi IPK Marantika 
seluas ± 58 ha, di dalam 
kawasan HPT Air Kedurang. 
Namun demikian, berdasarkan 
analisis geospasial citra satelit 
Sentinel pada 7 November 2019, 
tutupan lahan bekas tebangan 
di dalam konsesi IPK Marantika 
seluas 79,74 ha. Seharusnya 
tren perubahan tutupan lahan 
terjadi di dalam konsesi izin 
CV Marantika, faktanya ini 
malah terjadi secara bersamaan 
dengan terjadinya pembukaan 
lahan di dalam kawasan HPT Air 
Kedurang. Dari hasil wawancara 
yang dilakukan dengan pihak 
KPHL Unit VI Kaur (Kepala Seksi 
RHL, KSDAE dan Pemberdayaan 
Maysarakat)bahwa dari luasan 
CV Marantika, kurang lebih 2.400 
ha, tidak seluruhnya terdapat 
tegakan kayu, artinya ada 
dugaan  CV Marantika membeli 
‘kayu jadi’’  yang berasal dari 
kawasan hutan di sekitar izin 
konsesi CV Marantika.

Pada lokasi IPK CV Marantika 
terdapat tumpukan kayu 
gelondongan dengan jenis 
Meranti, Kelungku Daun, 
Mantuke, Seluwai, Balam, 
Medang, Keruing, Kayu Abang, 
dan Rimba Campuran. Rata-rata 
ukuran diameter kayu tersebut 
sebesar 50 cm hingga mencapai 1 
m. Adapun panjang kayu berkisar 
antara ukuran 4,2 m sampai 
dengan 2 m.

Hasil wawancara dengan warga 
Desa Manau IX yang sejak lama 
telah mengelola wilayah tersebut 
didapati bahwa mereka tidak 
mengetahui lahan kelolanya 
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masuk di dalam izin lokasi 
perkebunan kelapa sawit PT 
Citrasawit Hijau Subur dan tidak 
mengetahui adanya proses 
pembebasan tanah dari PT 
Citrasawit Hijau Subur kepada 
masyarakat. Hamparan lahan 
kelola masyarakat Manau IX 
yang masuk pada izin lokasi 
perkebunan kelapa sawit PT 
Citrasawit Hijau Subur yaitu 
lahan persawahan dan lahan 
perkebunan kopi masyarakat. 
Selama ini belum ada kegiatan 
sosialisasi dari CV Marantika dan 
PT Citrasawit Hijau Subur kepada 
masyarakat. 

Lokasi penebangan kayu yang 
dilakukan oleh CV Marantika 
merupakan water catchment area 
DAS Padang Guci, yang berfungsi 
mengatur tata air dan debit 
Sungai Air Cawang Kidau yang 

bermuara ke DAS Padang Guci. 

Tabel PNBP CV Marantika Pada Izin Lokasi PT Citrasawit Hijau Subur

Nama 
Perusahaan

Lokasi 
Kebun 
Sawit

PSDH (RP) DR (USD)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

CV 
Marantika

PT 
Citrasawit 
Hijau Subur

20.699.700 16.599.240 - 27.243,48 - -

Jika dilihat dari dokumen 
perizinan IPK CV Marantika 
yang diterbitkan oleh 
Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Provinsi Bengkulu 
Nomor: 503/01.1040/08/
DPMPTSP-P.1/2019 tentang 
Pemberian Izin Pemanfaatan 
Kayu (IPK) pada Izin Lokasi 
PT Citrasawit Hijau Subur di 
Kabupaten Kaur pada tanggal 26 
September 2019, perusahaan CV 
Marantika berkewajiban untuk 

melakukan pelunasan Provisi 
Sumber Daya Hutan (PSDH), 
Dana Reboisasi (DR), dan iuran 
kehutanan lainnya.

Dari data tersebut di atas 
menunjukan adanya indikasi 
CV Marantika tidak melakukan 
pemenuhan kewajiban 
Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP) pada tahun 2019 
terhitung dari bulan September 
hingga saat ini. Fakta lapangan 
menunjukkan CV Marantika  
terus melakukan penebangan 
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Tabel PNBP CV Marantika Pada Izin Lokasi PT Citrasawit Hijau Subur

Nama 
Perusahaan

Lokasi 
Kebun 
Sawit

PSDH (RP) DR (USD)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

CV 
Marantika

PT 
Citrasawit 
Hijau Subur

20.699.700 16.599.240 - 27.243,48 - -

kayu dimulai dari bulan 
September  2019 hingga saat ini 
(Februari 2020). 

Berdasarkan Peraturan Menteri 
LHK No. 62 Tahun 2015 tentang 
Izin Pemanfaatan Kayu pada 
pasal 30, Pemegang IPK wajib 
melunasi Provisi Sumber 
Daya Hutan (PSDH), Dana 
Reboisasi (DR), dan Ganti Rugi 
Nilai Tegakan (PNT). Artinya 
menjadi sebuah kewajiban bagi 
perusahaan selaku pemegang IPK 
untuk melakukan pemenuhan 
kewajiban dalam pembayaran 
Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) kepada negara berupa 
PSDH dan Dana Reboisasi. Dari 
temuan tersebut bahwa ada 
indikasi kerugian negara dalam 
bentuk PNBP dan ada indikasi 
korupsi SDA dalam penerbitan 
perizinan pemanfaatan hasil 
hutan kayu. 

Dari hasil pemantauan dan 
temuan pelanggaran yang 
dilakukan oleh CV Marantika, 
penting bagi pihak Dinas 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Provinsi Bengkulu 
dan KPHL Unit VI Kaur selaku 
pemangku kepentingan 
kawasan hutan untuk melakukan 
investigasi lanjutan terhadap 
dugaan penebangan kayu diluar 
konsesi IPK CV Marantika pada 
kawasan HPT Air Kedurang. 
Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK) juga 
harus melakukan evaluasi dan 
audit terhadap IPK CV Marantika 
yang terbukti tidak melakukan 
pemenuhan kewajiban 
Penerimaan Negara Bukan Pajak 
dalam bentuk PSDH dan DR.

Ibu Siti Nurbaya yang baik, 
saya adalah salah satu aktivis 
yang lahir di Blora, daerah 

dimana pertama kali Boschwezen 
menyelenggarakan kehutanan 
ilmiah pada akhir abad ke-19. 
Sejak kecil saya menjadi saksi 
bagaimana pengelolaan hutan 
oleh Perum Perhutani dijalankan, 
dan bagaimana kontestasi antara 
masyarakat dengan otoritas 
pengelola hutan tersebut. 
Sejak lulus kuliah hingga kini, 
sekiranya 10 tahun saya turut 
serta bersama masyarakat 
sekitar hutan mendorong adanya 
devolusi pengelolaan hutan 
di Jawa menuju pengelolaan 
berbasis masyarakat. Saya 
mengetahui, sejak Presiden Joko 
Widodo terpilih untuk pertama 
kali tahun 2014, ada kabar baru 
tentang Perhutanan Sosial yang 
sekiranya berbeda dengan 
yang dulu-dulu. Ibu Menteri 
sendiri telah menerbitkan 
Surat Keputusan P.83 tahun 
2016 tentang Perhutanan 
Sosial dan P.39 tentang Izin 
Pemanfaatan Hutan Perhutanan 
Sosial khusus di wilayah kerja 
Perum Perhutani. Saya bersama 
kawan-kawan petani dan 
juga penggiat lain mencoba 
menyambut baik kebijakan 
itu, karena ibu sendiri bilang, 
tujuan dari Perhutanan Sosial ini 
adalah untuk memberikan akses 
kepada masyarakat agar dapat 

mengelola hutan, menyelesaikan 
konflik, serta meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat sekitar 
hutan. 

Saat ini, kami bekerja di tiga 
kabupaten di Jawa Timur yaitu 
Kabupaten Tulungagung, Jember, 
dan Banyuwangi. Ketiganya 
kami pilih karena ada rekam 
jejak kami berinteraksi dengan 
petani-petani pada daerah itu 
sebelumnya. Kendati persoalan 
sebenarnya tidak semua dapat 
diselesaikan dengan Perhutanan 
Sosial, namun kami tetap 
menyambut kebijakan ibu ini 
dengan mencoba mengikuti 
prosedur dalam pengajuan 
Perhutanan Sosial baik itu Izin 
Pemanfaatan Hutan Perhutanan 
Sosial (IPHPS) (P.39/2017) 
maupun Pengakuan Perlindungan 
Kemitraan Kehutanan (Kulin 
KK) (P.83/2016). Namun, dalam 
pelaksanaannya ada halangan 
yang sekiranya Ibu harus 
segera turun tangan untuk 
mengatasinya, selayaknya 
kredo yang sering kita dengar 
bahwa Perhutanan Sosial ini 
sebagai wujud kehadiran negara 
pada lahan hutan yang rusak, 
terdapat konflik, dan dikelilingi 
masyarakat miskin. Berikut ini 
kami sampaikan tabel yang 
memperlihatkan secara ringkas 
permasalahan Perhutanan 
Sosial serta solusi apa yang kami 
inginkan dari ibu Menteri:

Surat untuk Ibu Siti Nurbaya
oleh Agus Budi Purwanto
Penggiat Perhutanan Sosial pada PPLH Mangkubumi & ARuPA
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KABUPATEN DESA, 
KECAMATAN SKEMA PS

PENGELOLA

(Keluarga)
LUAS 
(Ha) PERMASALAHAN SOLUSI YANG 

DIINGINKAN

Tulungagung

Jawa Timur

Desa Besole, Kec. 
Besuki

IPHPS 714 845 Pantai CORO yang 
masuk dalam 
SK IPHPS KTH 
Agro Makmur 
Lestari diklaim 
oleh Perusahaan 
Wisata Pantai PT. 
Rengganis.

KTH dapat mengelola 
seluruh wilayah izin 
IPHPS termasuk 
Pantai Coro dengan 
jalan;menyegerakan 
tapal batas IPHPS.

Desa 
Tenggarejo, Kec. 
Tanggunggunung

IPHPS 747 568 SK IPHPS belum 
diterbitkan sejak 
VERTEK 1 Februari 
2019, karena pada 
lahan yang sama 
terdapat kerjasama 
Perhutani dan PTPN 
X untuk tanam Tebu.

Masyarakat Desa 
Tenggarejo meminta 
Ibu Menteri segera 
menerbitkan SK 
IPHPS pada 568 ha 
lahan yang telah 
diverifikasi tersebut 
dan mengalihkan 
lokasi proyek tebu di 
lokasi lain.

Desa 
Jengglungharjo, 
Kec. 
Tanggunggunung

IPHPS 450 805 Belum ada verifikasi 
sejak pengajuan 19 
Januari 2019 sampai 
sekarang.

KLHK segera 
melakukan verifikasi 
administrasi dan 
teknis.

Jember 

Jawa Timur

Desa Sabrang, 
Kec. Ambulu

Kulin-KK 1438 2219 Kelompok belum 
terima peta areal 
izin PS; Pengelolaan 
sepihak wisata 
pantai Canga’an oleh 
Perhutani; Ada 1 
(satu) dusun dalam 
kawasan hutan.

KLHK memberikan 
peta areal izin PS ke 
kelompok; Wisata 
pantai Canga’an 
dikelola kelompok; 
Penegasan tata batas 
areal Perhutanan 
Sosial.

Desa Pakis Kulin-KK 536 1032 Kelompok belum 
terima peta areal 
izin PS; Perhutani 
menebang pohon 
durian dan kopi milik 
petani; adanya jual 
beli lahan pasca 
tebangan.

KLHK memberikan 
peta areal izin PS ke 
kelompok; Menindak 
tegas pelanggaran 
oleh oknum Perhutani 
yang menebang durian 
kopi milik petani, serta 
jual beli lahan.

Desa Sidodadi Kulin- KK 921 743 Kelompok belum 
terima peta areal 
izin PS; Ada 1 
(satu) dusun dalam 
kawasan hutan.

KLHK memberikan 
peta areal izin PS ke 
kelompok; Penegasan 
tata batas areal 
Perhutanan Sosial.

Desa Karanganyar Kulin-KK 200 503 Kelompok belum 
terima peta areal 
izin PS; Ada 1 
(satu) dusun dalam 
kawasan hutan.

KLHK memberikan 
peta areal izin PS ke 
kelompok; Penegasan 
tata batas areal 
Perhutanan Sosial.

Banyuwangi 
Jawa Timur

Desa Kedungasri, 
Kec. Tegaldlimo

IPHPS 112 30 Hasil penutupan 
lahan Planologi 
berbeda dengan 
fakta di lapangan; 
Perhutani (PHW) 
dan BPKH XI belum 
punya petunjuk 
teknis untuk 
fasilitasi penandaan 
tapal batas; PUHH 
yang rumit bagi 
kelompok tani. 

Cek ulang peta sesuai 
fakta lapangan; 
Perhutani (PHW) dan 
BPKH XI memfasilitasi 
penandaan tapal 
batas sementara; 
penyederhanaan 
PUHH untuk PS; 
Perhutani tidak abai 
dalam pelaksanaan PS.

PERMASALAHAN PERHUTANAN SOSIAL PADA 3 (TIGA) KABUPATEN DI JAWA TIMUR
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Desa Kendalrejo, 
Kec. Tegaldlimo

Kemintraan 
Konservasi

Kemitraan 
Konservasi

55

400

Adanya kendala 
pengajuan di PSKL 
terkait luasan  
areal Kemitraan 
Konservasi.

Areal kemitraan 
konservasi berupa 
perairan harus 
dibedakan dengan 
yang berbasis lahan, 
sehingga perlu ada 
kebijakan khusus 
terkait  kemitraan 
konservasi di perairan.

Desa Sumberasri, 
Kec. Purwoharjo

30

Desa 
Sumberagung, 
Kec. Pesanggaran

Kulin-KK 1038 2452 Sudah  ada 
penandatanganan 
NKK dan Verifikasi 
Teknis oleh  PSKL, 
tapi belum terbit SK 
Kulin-KKnya

Segera diterbitkan 
SK Kulin KK dan  
pengaju  PS diberikan  
perlindungan dari 
eksploitasi  tambang.

6.591 KK 9.780Ha

Tentang pelaksanaan Perhutanan 
Sosial IPHPS, saya ambilkan 
contoh dari Desa Tenggarejo, 
Kabupaten Tulungagung, Jawa 
Timur. Desa ini tidak memiliki 
lahan sawah, warganya 
bertani di hutan. Seluas 245 
Areal Penggunaan Lain (APL) 
dipergunakan untuk pemukiman 
dan pekarangan yang dihuni 
oleh 2.000 jiwa di 5 dusun. Di 
belakang rumah mereka  berupa 
kawasan hutan. Masyarakat desa 
ini sangat bergantung sekali 
pada lahan hutan untuk lahan 
pertanian mereka. Pada tanggal 
15 Mei 2018, Kelompok Tani 
Hutan (KTH) Wonodadi Lestari 
mengajukan izin IPHPS kepada 
Menteri LHK sebesar 705 Ha 834 
Keluarga. Pada tanggal 31 Januari 
sampai dengan 2 Februari 2019, 
telah dilakukan verifikasi teknis 
(subjek dan penutupan lahan) dan 
mendapatkan hasil 568 ha 747 
Keluarga. Namun pada saat yang 
sama, ada keberatan dari Ditjen 
Planologi bahwa dari 568 ha 
tersebut, terdapat 440 ha calon 
lahan yang akan ditanami tebu. 
Dalam berita acara verifikasi 
teknis tanggal 1 Februari 2019 
bagian kesimpulan disebutkan 
bahwa: “Untuk penerbitan SK 
perlu dilakukan pembahasan 
lanjutan terkait persetujuan 
Kerjasama Pemanfaatan 
Kawasan Hutan untuk budidaya 

tanaman tebu antara PTPN X 
dengan Perum Perhutani melalui 
surat No: S.249/MENLHK/
SETJEN/PLA.2/7/2017 tanggal 
17 Juni 2017. ”Pemerintah Desa 
dan anggota KTH kemudian 
melakukan rapat dan bersepakat 
menolak proyek penanaman tebu 
tersebut dengan alasan akan 
menghilangkan kesempatan 
petani untuk bertani di lahan 
hutan serta mendapatkan SK 
IPHPS. Surat penolakan tersebut 
juga telah dikirimkan ke Menteri 
LHK tanggal 11 Februari 2019. 
Namun, hingga saat ini tidak ada 
tanggapan yang dilayangkan. 
Masyarakat Desa Tenggarejo 
meminta dengan sangat Ibu 
Menteri segera menerbitkan SK 
IPHPS pada 568 ha lahan yang 
telah diverifikasi tersebut, dan 
mengalihkan lokasi proyek tebu 
di lokasi lain. 

Tentang Pelaksanaan Kulin KK, 
Ibu Menteri dapat mengambil 
kasus di Desa Sabrang, 
Kabupaten Jember, Jawa Timur. 
Desa Sabrang termasuk kategori 
desa swasembada, swakarya, 
swamadya di wilayah Kecamatan 
Ambulu, Kabupaten Jember 
dan terletak ke arah selatan 
±5 km dari kecamatan yang 
memiliki luas ±1.120,208 ha. 
Dengan struktur tanah yang 
subur dengan  ketinggian 15  m 

dari permukaan air laut dengan 
jumlah penduduk mencapai 
14.577 jiwa. Di Desa Sabrang juga 
terbagi menjadi lima dusun, yakni 
Dusun Kebonsari, Dusun Krajan, 
Dusun Tegalrejo, Dusun Jatirejo, 
dan Dusun Ungkalan. Dari lima 
dusun tersebut terdapat satu 
dusun yang berada di dalam 
kawasan hutan yakni Dusun 
Ungkalan dengan luas 36 ha 
dengan jumlah penduduk 
mencapai 1.016 Jiwa. Di Desa 
Sabrang sudah keluar SK KULIN-
KK Nomor : SK. 4307/MENLHK-
PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019 
dengan luas areal izin 2.219 Ha 
untuk 1.438 KK. Namun sejak 
SK Perhutanan Sosial tersebut 
diterima, sampai dengan saat 
ini kelompok tersebut masih 
belum mendapatkan salinan 
Peta Areal Izin Perhutanan 
Sosial. Ini dikhawatirkan 
akan menimbulkan polemik 
termasuk batas antara areal 
izin Perhutanan Sosial dan 
pemukiman (di dalam kawasan) 
serta dengan areal izin lain. Selain 
persoalan peta areal izin dan 
juga tata batas, permasalahan 
lain adalah  tentang pengelolaan 
pariwisata yang sampai hari ini 
diklaim oleh pihak Perhutani 
dengan alasan mereka yang telah 
membangun fasilitas. Padahal 
pada faktanya masyarakatlah 
yang selama ini secara swadaya 
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membangun tempat pariwisata 
tersebut. Namun sampai dengan 
saat ini, semua pendapatan dari 
pariwisata terutama parkir dan 
Harga Tiket Masuk (HTM) masih 
dikuasai oleh Perhutani.

Tentang Kemitraan Konservasi, 
kita dapat menarik pembelajaran 
dari Desa Kendalrejo dan 
Sumberasri, Kabupaten 
Banyuwangi, Jawa Timur. 
Desa Kendalrejo, Kecamatan 
Tegaldlimo dan Desa Sumberasri, 
Kecamatan Purwoharjo, saat 
ini sedang difasilitasi  oleh 
Taman Nasional Alas Purwo 
untuk mengajukan kemitraan 
konservasi di zona tradisional 
yang terdiri dari kawasan 
perairan atau segoro anak. 
Pengajuan Kemitraan Konservasi 
ini pada awalnya  mengambil dua  
Kelompok Usaha Bersama (KUB) 
nelayan sebagai  percontohan 
di dua desa, yaitu KUB Baruna 
Jaya (Desa Kendarejo) dan KUB 
Windujaya (Desa Sumberasri). 

Selain itu sudah diadakan 
penandatanganan perjanjian 
kerjasama antara Kelompok Unit 
Bersama (KUB) dan Pengelola 
Taman Nasional. Namun kendala 
yang dihadapi  saat  pengajuan ke 
Perhutanan Sosial dan Kemitraan 
Lingkungan (PSKL) yaitu terkait  
luasan wilayah yang diajukan 
overlap antara wilayah  areal 
kerja dua kelompok nelayan 
tersebut. Kemudian dari PSKL 
meminta supaya lokasi perairan 
dibagi menjadi dua untuk 
pemenuhan administratif saja. 
Hal inilah yang kemudian terjadi 
perbedaan pendapat antara 
kami yang di lapangan dengan 
PSKL, karena di lapangan areal 
perairan segoro anak tidak bisa 
dipecah-pecah seperti pada 
kawasan yang berbasis lahan. 
Pada kawasan perairan, semua 
nelayan dari berbagai wilayah 
bekerja tidak bisa dibatasi karena 
komoditas segoro seperti ikan 
dan sebagainya tidak muncul 

pada satu lokasi saja. Selain itu  
apabila perizinan seluruh areal 
kawasan segoro anak sudah 
didapat dua KUB itu, tentu 
nanti akan menjadi kendala lagi 
apabila ada kelompok nelayan 
lain mau mengajukan kemitraan 
konservasi lagi. Untuk itu kami 
meminta supaya untuk zona 
perairan diberikan kebijakan 
khusus yang berbeda dengan 
Perhutanan Sosial khususnya 
untuk skema kemitraan 
konservasi. Mengingat karakter 
dan persoalan di zona perairan 
berbeda dengan zona daratan. 

Ibu Menteri yang baik, belajar 
dari kasus-kasus pada tiga 
kabupaten di Jawa Timur 
tersebut, kami kira persoalannya 
ada pada birokrasi kementerian 
yang Ibu pimpin. Mengapa ada 
kesan, adanya ketidakseriusan 
dari masing-masing direktorat 
untuk saling bekerjasama 
menyegerakan implementasi 
Perhutanan Sosial ini. Ketiga 
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kelompok masyarakat di tiga 
kabupaten itu dan juga beberapa 
yang lain telah siap untuk turut 
serta mengelola hutan yang 
selama ini mereka sebenarnya 
sudah garap, demikian juga 
lokasi-lokasi tersebut terdapat 
konflik yang diharapkan bisa 
diselesaikan jika masyarakat 
mendapatkan SK Perhutanan 
Sosial, dan juga ada harapan 
besar dari masyarakat agar 
dapat meningkat pendapatan 
ekonominya. Berbicara tentang 
konflik, saya kira sudah 
saatnya semua mengutamakan 
kepentingan rakyat tidak 
kepentingan investor baik 
PTPN X di Tulungagung yang 
tetap memaksa mau menanam 
tebu serta investor wisata di 
Kabupaten Jember. Kemitraan 
konservasi saya kira juga 
harus melihat betul kondisi 
lapangannya, di mana satuan 
pengajuan izin antara perairan 
dengan daratan tidak bisa 

digebyah uyah sama. Terlebih 
khusus, Ditjen Planologi dalam 
hal ini Balai Pemantapan 
Kawasan Hutan (BPKH) saya 
lihat masih ragu-ragu untuk 
mengatakan bahwa memang 
benar pemegang izin Perhutanan 
Sosial berhak untuk melakukan 
tata batas. Mereka juga tidak 
memberikan solusi bagaimana 
masyarakat bisa secara mandiri 
dalam melakukan tata batas. 

Ibu Menteri, perlu kami 
sampaikan juga, bahwa Perum 
Perhutani di lapangan saat ini 
terkesan tidak serius menyambut 
kebijakan Perhutanan Sosial 
khususnya IPHPS. Hal ini terlihat 
dari berbagai resistensi mereka 
atau setidaknya apatisme mereka 
terhadap usulan-usulan IPHPS. 
Mereka lebih senang dengan 
Kulin KK. Saya menemukan 
beberapa kasus oknum Perum 
Perhutani mendesak kepala 
desa untuk mengajukan Kulin 
KK dibanding IPHPS. Saya 
juga tidak mengerti, apakah 
mereka masih berpikir bahwa 
Pengelolaan Hutan Bersama 
Masyarakat (PHBM) masih ada 
sehingga perlu adanya Perjanjian 
Kerjasama (PKS) di luar skema 
IPHPS dan Kulin KK. Padahal 
beberapa waktu lalu, salah satu 
direktur Perhutani mengatakan 
kepada saya bahwa tidak ada 
skema lain kecuali IPHPS dan 
Kulin KK di hutan yang dikelola 
Perum Perhutani.

Ibu Menteri, saya kira ibu perlu 
melihat lagi Perhutanan Sosial 
di Jawa ini dengan kacamata 
yang lebih mendekati tapak. 
Ada banyak persoalan yang 
Ibu Menteri harus periksa 
dan selesaikan. Saya pernah 
menulis kritik dan saran tentang 
target Ibu Menteri 12,7 juta ha 
Perhutanan Sosial dengan judul 
“Apakah Ikan Bisa Memanjat?”. 

Saya sampaikan itu 3 tahun 
lalu disebuah forum yang 
diselenggarakan Pusat Litbang 
Sosial Ekonomi Kebijakan dan 
Perubahan Iklim (P3SEKPI), 
Kementerian LHK. Walaupun 
Albert Einsten pernah berkata 
bahwa hanya orang bodoh yang 
percaya ikan bisa memanjat, tapi 
kenyataannya ada Ikan Uceng 
(Nemacheilus fasciatus) yang bisa 
memanjat dengan syarat ada air, 
ada dinding, dan ikan itu berbaris 
vertikal saling menyokong. Yang 
ingin saya sampaikan bahwa 
target Ibu bisa terpenuhi jika 
ada konsolidasi pendanaan dari 
berbagai kementerian/lembaga 
multiskala, ada kebijakan 
antar kementerian/lembaga 
yang mendukung, serta mesin 
birokrasi KLHK yang saling 
mendukung dari Jakarta sampai 
lapangan. 

Yang terakhir itu yang menurut 
kami paling penting. Kantor 
wilayah dari berbagai direktorat 
di kementerian yang Ibu pimpin, 
cabang dinas kehutanan di 
provinsi, penyuluh kehutanan, 
dan juga Pokja PPS sudah harus 
dikonsolidasikan lagi untuk sama-
sama merealisasikan Perhutanan 
Sosial. Ibu Menteri sepertinya 
harus memintai keterangan 
Direksi Perhutani untuk didorong 
membuat kebijakan internal 
tentang Perhutanan Sosial 
di wilayah Perhutani, agar 
komitmen Direktorat Perhutanan 
Sosial yang baru saja dibentuk di 
Perhutani dapat terinternalisasi 
sampai tingkat mandor. Kami 
masih optimis bahwa Ibu Menteri 
serius dengan Perhutanan Sosial 
ini, khususnya di Jawa, asalkan 
permasalahan-permasalahan di 
lapangan ini diselesaikan.
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Informasi Awal Indikasi Illegal 
Logging

Kasus yang menyeruak di 
tiga Desa (Sagea, Kiya, dan 
Fritu), Kecamatan Weda Utara, 
Halmahera Tengah bermula 
ketika di akhir tahun 2018 
berhembus kabar bahwa ada 
perusahaan kayu yang akan 
beroperasi di wilayah mereka. 
Awal Januari 2019, beberapa 
masyarakat menyaksikan 
aktivitas bongkar muat alat 
berat perusahaan4 di Pantai 
Desa Fritu. Aktivitas perusahaan 
kayu tersebut mulai diprotes 
warga/masyarakat adat sejak 
lahan mereka ikut tergusur 
secara sepihak dan tanpa melalui 
musyawarah. Akhirnya, beberapa 
pemuda setempat yang lahan 
keluarganya tergusur berinisiatif 
melakukan penelusuran ke 
perangkat desa untuk mencari 
informasi dan mendatangi lokasi 
terdampak untuk meminta 
penjelasan kepada perusahaan. 
Perusahaan berdalih hanya 
menjalankan kontrak atas izin 
yang diperoleh KT Tonidora, 
kelompok tani yang didirikan 
oleh beberapa warga Desa Fritu 
yang ternyata memiliki banyak 
kejanggalan. 

Hasil Penelusuran Warga 
pada 28 Januari 2019 terkait 
Penyerobotan Kebun Masyarakat

Kejanggalan pertama terkait 
penerbitan Izin Pemanfaatan 
Kayu (IPK) di wilayah Area 
Penggunaan Lain (APL) atas 
nama KT Tonidora Desa Fritu 
oleh Kepala Dinas Kehutanan 

Maluku Utara pada tanggal 4 Juni 
2017, padahal ditanggal tersebut 
merupakan hari minggu yang 
tidak memungkinkan adanya 
aktivitas pelayanan publik di 
kantor Dinas Kehutanan. Kedua, 
terkait surat rekomendasi 
dari Desa Fritu tentang izin 
perkebunan dan IPK yang 
dikeluarkan lebih dahulu yaitu 
pada hari sabtu tanggal 22 Juli 
2017, padahal surat permohonan 
rekomendasi dari KT Tonidora 
baru dilayangkan pada 28 Juli. 
Ketiga, kejanggalan terbitnya 
izin-izin di atas padahal ketua 
dan pengurus kelompok tani 
baru disahkan melalui Surat 
Keputusan (SK) Desa Fritu pada 
tanggal 30 Agustus 2017. Serta 
kejanggalan-kejangalan lain 
dalam proses perizinan yang 
membuat seolah-olah legal 
padahal banyak kesalahan 
administrasi yang dilanggar 
untuk mempermulus keluarnya 
surat-surat tersebut.  

Indikasi Illegal Logging oleh Kelompok Tani (KT) 
Tonidora
oleh Agung Ady Setyawan
Forest Watch Indonesia (FWI)

4 Informasi dari masyarakat menyebutkan perusahaan tersebut adalah PT Putra Djaya Makmur

Dari informasi dan komunikasi 
yang intensif dengan pemuda-
pemuda Desa Sagea dan Fritu 
inilah Forest Watch Indonesia 
akhirnya ikut melakukan 
pemantauan di lapangan serta 
asistensi terhadap kegiatan 
penelusuran yang mereka 
lakukan. 

Temuan Hasil Pemantauan

Profil IPK KT Tonidora

KT Tanidora dibentuk 
berdasarkan surat keputusan 
Kepala Desa Fritu Nomor: 148/32/
DS-F/2017 tanggal 30 Agustus 
2017. KT Tonidora juga sudah 
mendapatkan izin lokasi dari 
Bupati Halmahera Tengah untuk 
Budidaya Tanaman Pala dengan 
Nomor: 520/0356/2017 tanggal 9 
Agustus 2017. Dari hasil proses 
pengajuan tersebut akhirnya 
pada tanggal 9 Februari 2019, 
KT Tonidora memperoleh izin 
IPK-APL dari Dinas Kehutanan 
Provinsi Maluku Utara dengan 

Hasil Penelusuran Warga pada 28 Januari 2019 terkait 
Penyerobotan Kebun Masyarakat
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Nomor: 522.1/Kpts/38/2018. 
Namun hingga saat ini, tidak 
ada aktivitas perkebunan 
pala di lokasi bahkan untuk 
persemaiannya pun tidak 
ditemukan. 

yang ternyata dipalsukan tanda 
tangannya. Masalah pemalsuan 
tanda tangan ini pun akhirnya 
dilaporkan oleh masyarakat ke 
pihak Kepolisian di Weda pada 
tanggal 5 Februari 2019. Adapun 
isi dari laporan ke Polisi ini adalah 
melaporkan Agustinus Sory 
sebagai Ketua KT Tonidora yang 
diduga memalsukan nama dan 
tanda tangan 21 penduduk Desa 
Fritu.

Selain masalah pemalsuan 
dokumen, ternyata KT Tonidora 
juga berkonflik dengan 
masyarakat terkait penyerobotan 
kebun warga Desa Sagea. 
Permasalahan ini sudah beberapa 
kali coba difasilitasi oleh ketiga 
desa terdampak, yaitu Desa 
Sagea, Desa Kiya dan Desa Fritu 
dengan mempertemukan pihak 
KT Tonidora dengan masyarakat. 
Namun hingga kami turun ke 
lapangan, upaya-upaya yang 
dijanjikan perusahaan kontraktor 
yang diberikan mandat oleh 
KT Tonidora belum juga 

Selain persoalan perizinan 
yang menimbulkan banyak 
kejanggalan seperti di atas, KT 
Tonidora juga mendapatkan 
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 
dari PT EQI (Equality Indonesia) 
pada tanggal 13 Mei 2019 dengan 
Nomor: 243/EQC-VLK/V/2019. 
Kelulusan hasil verifikasi ini 
didapat dari kegiatan verifikasi 
legalitas kayu yang dilakukan PT 
EQI pada tanggal 2 - 4 Mei 2019, 
atau 2 hari berselang setalah 
FWI dan masyarakat melakukan 
pemantauan.  

Pemalsuan Tanda Tangan dan 
Konflik dengan Masyarakat

SK Kepala Desa Fritu yang 
melegalkan status KT Tonidora 
ternyata masih memiliki 
masalah. Dari seratus nama 
penduduk Desa Fritu yang 
terdaftar di dalam anggota KT 
Tonidora yang berhasil kami 
ketahui dari salinan dokumen 
milik Kepala Desa Kiya, diketahui 
setidaknya terdapat 21 nama 

merealisasikan janjinya tersebut.

Penebangan di Luar Izin IPK 
(Indikasi Illegal Logging)

Hasil pemantauan kami di lokasi 
tebang KT Tonidora pada 28 - 
29 April 2019 memperlihatkan 
bahwa KT Tonidora telah 
melakukan penebangan hingga 
di luar area izin IPK yang 
diberikan. Dari pengukuran pada 
tanggal 28 Mei 2019 tersebut, KT 
Tonidora setidaknya telah 700 
m melewati batas area konsesi 
IPK dan telah masuk ke kawasan 
Hutan Produksi Konversi (HPK). 
Kayu-kayu yang ditebang di 
wilayah HPK tersebut diduga 
kuat tercampur dengan kayu dari 
area IPK dan diberi pelabelan 
S-LK yang sama. 

Tindak Lanjut Hasil 
Pemantauan di Lapangan

Pengaduan ke Penegak Hukum

Kami melakukan pengaduan 
di Sofifi pada 15 Mei 2019 dan 

Peta Lokasi Penebangan di Wilayah HPK (di luar area IPK) dan logpond 
KT Tonidora
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29 Mei 2019 di Ditjen Gakkum 
KLHK, namun direspon dengan 
lambat sehingga kayu hasil 
modus kelompok tani ini 
melenggang mulus tanpa ada 
penindakan. Informasi dari 
masyarakat Fritu pada tanggal 
6 Juni 2019, kayu telah diangkut 
dari logpond akhir menggunakan 
satu kapal tongkang berkode 
SUNWIN 288, namun masyarakat 
tidak mendapatkan informasi 
kemana kayu itu akan dikirim. 

FWI akhirnya melayangkan 
permohonan informasi terkait 
tujuan pengangkutan kayu 
yang dilakukan KT Tonidora 
dan mendapatkan jawaban 
melalui surat Kasubdit Peredaran 
Hasil Hutan yang menyatakan 
bahwa tujuan pengangkutan 
kayu tersebut adalah ke CV 
Jasa Mitra Abadi, salah satu 
industri pengolahan kayu di 
Gresik, Jawa Timur. Informasi 
tersebut kami teruskan kepada 
Jaringan Pemantau Independen 
Kehutanan (JPIK) wilayah 
Jawa Timur, yang kemudian 
menelusuri asal bahan baku 
industri yang dimaksud. Hasil 
penelusuran yang diperkuat 
dengan data dari PT Mutuagung 
Lestari (MAL) yang menyangkal 
CV Jasa Mitra Abadi menerima 
kayu bulat dari KT Tonidora5. 
Tidak terlacaknya kayu asal KT 

Tonidora ini menggambarkan 
betapa lambannya kinerja 
penegakkan hukum di sektor 
kejahatan hutan. Barulah pada 
tangal 2 Desember 2019, kami 
mendapatkan surat dari Ditjen 
Gakkum KLHK bahwa berkas 
penanganan kasus KT Tonidora 
ini dilimpahkan ke Kepala Balai 
Pengamanan dan Penegakan 
Hukum Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah 
Maluku-Papua untuk efektivitas 
penanganan pengaduan, padahal 
kayu sudah beredar sejak Juni 
2019.

Pelaporan Keluhan ke Lembaga 
Sertifikasi

Pelaporan keluhan atas temuan 
pemantauan kami layangkan 
ke PT EQI pada tanggal 8 
Agustus 2019. Dari proses 
tersebut, selain bersurat kami 
juga melakukan audiensi guna 
mempercepat proses pencabutan 
S-LK KT Tonidora. Meskipun 
sempat terganjal mekanisme 
‘pembiayaan oleh auditee’ 
yang dijadikan dalih Lembaga 
Sertifikasi (LS) untuk tidak 
segera melakukan audit khusus 
kepada auditee, akhirnya pada 
31 Januari 2020, melalui surat 
bernomor: 058/EQ.SPHK/I/2020 
PT EQI mencabut S-LK KT 
Tonidora. Meskipun pencabutan 

yang dilakukan hanya karena 
ketidaksediaan KT Tonidora 
untuk dilakukan penilikan selama 
masa 3 (tiga) bulan pembekuan 
sertifikat, bukan berdasarkan 
hasil laporan keluhan kami atas 
temuan-temuan lapangan.
Rekomendasi

Untuk Penegak Hukum : 

1. Penegakan hukum terhadap 
pelanggaran oleh auditee, 
terutama yang termasuk 
tindak pidana kehutanan 
harus diatur jelas dalam 
peraturan SVLK. Termasuk 
di dalamnya mengenai 
peran Ditjen Gakkum 
dalam melaksanakan 
penegakkan hukum 
terhadap auditee, koordinasi 
kerja antara Direktorat 
Jenderal Pengelolaan Hutan 
Produksi Lestari (Ditjen 
PHPL) dan Direktorat 
Jenderal Penegakan Hukum 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (Ditjen Gakkum-
LHK).

2. Kewajiban Lembaga Penilai 
dan Verifikasi Independen (LP 
& VI) untuk menyampaikan 
hasil temuan tindak pidana 
kehutanan kepada Dirjen 
Gakkum harus diatur jelas 
dalam peraturan SVLK dan 
perlu adanya pengecualian 
dalam perjanjian kerahasiaan 
antara LP & VI dengan 
auditee, ketika ditemukan 
tindak pidana kehutanan 
yang dilakukan oleh auditee.

Untuk kaitanya dengan PHPL:

Peran Audit khusus harus 
diperkuat, agar setiap keluhan 
pelanggaran ditindaklanjuti 
meski tanpa kesediaan dari 
auditee. Untuk memastikan 
independensi dalam prosesnya, 
pelaksanaan audit khusus 
atas laporan keluhan baiknya 
ditanggung oleh negara.

5 Belakangan pihak Jaya Mitra Abadi membenarkan bahwa mereka menerima kayu dari KT Tonidora
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Bentuk Gugatan 
Masyarakat terhadap 
Pelaku Pembakar Hutan 

dan Lahan

Jaringan Pemantau Independen 
Kehutanan Kalimantan 
Tengah (JPIK Kalteng)  melalui 
anggotanya, Yayasan Kaharingan 
Institute melakukan pengaduan 
kebakaran hutan dan lahan 
di konsesi perkebunan sawit 
. Pada tanggal 29 September 
2019, tim investigasi JPIK 
Kalteng melakukan pemantauan 
Kebakaran Hutan dan Lahan 
(Karhutla) yang terjadi pada 
perusahaan besar swasta yang 
bergerak di bidang perkebunan 
kelapa sawit PT Persada Era 
Agro Kencana (MSAL Group) di 
Desa Galinggang, Kecamatan 
Kamipang, Kabupaten Katingan, 
Kalimantan Tengah dan PT 
Ajuna Utama Sawit di Desa 
Tampelas, Kecamatan Kamipang, 
Kabupaten Katingan, Kalimantan 
Tengah. Dari hasil investigasi, 
kebakaran terjadi di lahan 
gambut kedalaman di atas 3 m. 
Selain itu, kedua perusahaan 
ini melakukan land clearing 
di lahan gambut terlarang. 
Yayasan Kaharingan Institute 
telah membuat Pengaduan 
ke Direktorat Tindak Pidana 
Tertentu (Dir. Tipidter) Polri 
atas kasus ekspansi lahan kedua 
perusahaan ini.

Keterlibatan Masyarakat Adat 
Kalimantan Tengah sebagai 
Pemantau Independen (PI) 
dalam Implementasi  SVLK di 
Kalimantan Tengah

Pemantauan Kalimantan Tengah : Penegakan 
Hukum dan Keamanan Pemantau
oleh Wancino
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Kalimantan Tengah

Tumbang Manggu, 10 Agustus 
2018. Tim JPIK Kalteng 
melakukan pemantauan 
sehubungan dengan informasi 
dari masyarakat adat, terkait 
kegiatan illegal logging di wilayah 
adat. Tim menemukan adanya 
kegiatan penebangan kayu yang 
diduga ilegal yang dilakukan oleh  
UD Karya Abadi dan groupnya 
dengan menggunakan alat-
alat berat bekerja di sekitar 
konsesi IUPHHK-HA Dwima 
Group, kegiatan illegal logging ini 
terkesan dibiarkan oleh oknum 
kepolisian setempat dan pihak 
Kesatuan Pengelolaan Hutan 
(KPH). Yayasan Kaharingan 
Institute telah melakukan 
pengaduan dari tahun 2016 yang 
ditujukan kepada Kementerian 
Lingkungan Hidup Kehutanan 
(KLHK) dan Kapolri sampai 
tahun 2020, namun belum 
ada penindakan yang serius 
dalam penegakan hukumnya. 
Kayu-kayu bulat tertumpuk di 
Tempat Penampungan Kayu 
(TPK) di beberapa titik jalan 
(main road) yang dibangun 

dengan lebar hingga 12-18 m, 
sebagai sarana pengangkutan 
kayu dengan mengunakan 
truk. Kayu-kayu bulat tersebut 
dipotong dengan panjang 4 
m, selanjutnya diangkut ke 
sawmill UD Karya Abadi. Selain 
kayu bulat, juga terdapat kayu 
olahan dengan panjang 4 m, 
lebar 20 cm, dan tebal 20 cm, 
yang diolah di dalam hutan 
mengunakan mesin chainsaw, 
diangkut mengunakan mobil 
jeep ke tempat penimbunan 
sementar. Selanjutnya diangkut 
mengunakan truk-truk 
pengangkut ke sawmill untuk 
diolah sesuai permintaan pasar. 
Diduga kuat terjadi percampuran 
antara kayu legal dengan kayu 
yang tidak jelas asal-usulnya, 
sehingga  dimungkinkan masuk 
kedalam rantai pasok kayu 
SVLK. Modus lain yang sering 
digunakan oleh oknum pelanggar 
hukum adalah dengan pinjam 
bendera.
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Hambatan, Tantangan, dan 
Contoh Kasus Ancaman Bagi 
Pemantau Independen Dalam 
Melaksanakan Pemantauan

JPIK Kalteng masih menghadapi 
kendala/hambatan dalam 
melaksanakan pemantauan, 
diantaranya terkait dengan 
sulitnya mengakses data 
karena kurangnya keterbukaan 
informasi publik dari instansi 
terkait yang mengelola dan 
mendokumentasikan data untuk 
keberluasan pemantauan, seperti 
Balai Pengelolaan Hutan Produksi 
(BPHP) Wilayah X Kalimantan 
Tengah, Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Tengah, ATR/
BPN Kalimantan Tengah, dan 
KPH. Kendala lain yang dihadapi 
adalah minimnya dukungan 
pendanaan untuk kegiatan 
pemantauan independen, baik 
dari pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah.

Tantangan dalam melaksanakan 
pemantauan juga dihadapi oleh 
JPIK Kalteng, salah satunya 
masih kurangnya keseriusan dan 
perhatian para pihak terhadap 
implementasi SVLK, kemudian 
jumlah pemantau yang masih 
sedikit dan medan di lapangan 
terutama jarak dan akses yang 
begitu jauh, sehingga kegiatan 
pemantauan belum maksimal.

Selain itu, JPIK Kalteng masih 
mengalami ancaman dan 
intimidasi dalam melaksanakan 
pemantauan, kejadian ini juga 
dialami oleh masyarakat adat 
yang terlibat dalam pemantauan 
independen. Salah satu anggota 
JPIK Kalteng pernah  diintimidasi, 
bahkan disertai ancaman akan 
dibunuh oleh sekelompok orang 
yang mengaku memiliki industri 
kayu di Kalimantan Tengah. 

Laporan Hasil Pemantauan dan 
Penegakan Hukum

Dalam rangka menindak lanjuti 
hasil pemantauan, JPIK Kalteng 
melalui Yayasan Kaharingan 
Institute telah mengirimkan 
surat keluhan, surat laporan dan 
surat pengaduan, untuk menguji 
penegakan hukum di Kalimantan 
Tengah. JPIK Kalteng masih 
melihat lemahnya penegakan 
hukum oleh pejabat terkait, 
sehingga perlu adanya strategi 
lain yang mampu mendorong 
proses penegakan hukum 
tersebut, baik dari tingkat 
Kepolisian Sektor (Polsek), KPH, 
Kepolisian Resort (Polres), Dinas 
Kehutanan Provinsi Kalimantan 
Tengah, BPHP Wilayah X 
Kalimantan Tengah, Kepolisian 
Daerah (Polda), Mabes Polri dan 
Direktorat Jenderal Gakkum 
KLHK. Berikut ini perkembangan 
penegakan hukum atas laporan 
yang dikirimkan oleh JPIK 
Kalteng:

1. IPK PT Persada Era Agro 
Kencana diproses oleh 
Penyidik Kapolsek Tasik 
Payawan-Kamipang; Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
Dinas kehutanan Provinsi 
Kalimantan Tengah.

2. Konflik tenurial yang terjadi 
karena beroperasinnya PT 
Persada Era Agro Kencana 
diproses oleh Penyidik 
Direktorat Reserse Kriminal 
Khusus (Ditreskrimsus) Polda 
Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Dugaan perdagangan kayu 
yang dilindungi oleh UD 
Akselerasi diproses Penyidik 
Dir. Tipidter Mabes Polri.

4. Perkebunan diluar HGU PT 
Windu Nabatindu Lestari 
diproses oleh Penyidik 
Tipidter Mabes Polri dan 
Penyidik Direktorat Gakkum 
KLHK.

5. Industri UD Karya Abadi 
diproses Penyidik Tipidter 
Mabes Polri.

Rekomendasi  :

1. Penegakan hukum atas 
kasus-kasus Perusakan 
Hutan, Karhutla, dan Konversi 
Lahan Gambut harus terus 
ditingkatkan dan disertai 
sanksi yang tegas dan berefek 
jera, sehingga kasus yang 
sama tidak terjadi lagi di 
kemudian hari.

2. Penegakan hukum terhadap 
kasus kelalaian dan 
pembiaran oleh oknum 
pejabat atas pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan 
oleh pemegang izin harus 
digalakkan, agar integritas 
penegak hukum membaik 
dan kepercayaan publik 
meningkat.

3. Transparansi dan keterbukaan 
informasi publik sistem lacak 
balak atau peredaran kayu 
harus  ditingkatkan, sehingga 
publik dan pemantau 
independen memiliki 
kemudahan untuk mengakses 
dan mengetahui data dan 
informasi perdagangan kayu 
dari hulu ke hilir.

4. Perlindungan, serta jaminan 
keamanan dan keselamatan 
bagi pemantau independen.
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JPIK secara rutin mempublikasikan Newsletter setiap 3 bulan sekali, 
Newsletter ini sebagai salah satu wadah untuk berbagi informasi 

mengenai aktivitas JPIK dan mitra, serta pihak terkait lainnya tentang 
kondisi terkini pengelolaan hutan di Indonesia. JPIK mengajak anda 

berpartisipasi menjadi kontributor, anda bisa mengirimkan karya tulisan 
ke alamat dan kontak dibawah ini:

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan 
Jl. Babakan Sari VI No.5, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, 

Kota Bogor, Jawa Barat, 16129 
Tel: +62 251 8397371

Email: jpikmail@gmail.com

Newsletter ini diproduksi dengan dukungan Program FAO-EU FLEGT. 
Program ini didanai oleh Badan Kerjasama Internasional Swedia, Departemen 
Pembangunan Internasional Inggris dan Uni Eropa. Pandangan-pandangan 
yang dinyatakan di sini sama sekali tidak mencerminkan pendapat resmi 
FAO, Badan Kerjasama Internasional Swedia, Departemen Pembangunan 
Internasional Inggris atau Uni Eropa.




