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Pesan Dinamisator Nasional JPIK, Muhammad Ichwan

Pandemik Covid-19 yang melanda dunia sangat berdampak pada setiap aktivitas manusia, termasuk 
juga aktivitas pemantauan hutan. Kerja-kerja pemantauanpun menjadi terhambat, dikarenakan adanya 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia. Aktivitas-aktivitas pertemuan yang biasanya rutin 
diselenggarakan secara tatap muka, saat ini lebih banyak dilakukan secara virtual. Termasuk juga pada 
Pertemuan Nasional (Pernas) yang dilaksanakan oleh Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) 
yang telah terlaksana pada tanggal 21 Januari 2021.

Selain itu, Indonesia bukan hanya disibukan dengan pandemik Covid-19, tetapi juga diberi sajian 
pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi UU No. 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Dalam Newsletter “The Monitor” edisi 16 ini, Indonesian Center for 
Environmental Law (ICEL) menerangkan dampak dari disahkannya UU Cipta Kerja, terhadap hutan di 
Indonesia.

Wabah pandemik ini juga berdampak pada aktivitas penilikan (surveillance) yang dilakukan oleh Lembaga 
Sertifikasi (LS). Sehingga, untuk menyesuaikan kondisi yang terjadi, kegiatan proses audit dilakukan secara 
virtual atau disebut dengan Remote Audit.

Di sisi lain, kerja-kerja pemantauan harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa Sistem Verifikasi 
Legalitas Kayu (SVLK) dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pada tahun 2019, sebelum pandemik, 
JURnaL Celebes bersama anggota JPIK di 5 Provinsi melakukan pemantauan pada 26 perusahaan di bidang 
kehutanan. Selanjutnya, pemantauan kondisi hutan terkait tingkat deforestasi juga terus dilakukan oleh 
Forest Watch Indonesia (FWI), untuk melihat potensi deforestasi pasca pandemik Covid-19.

Pada bagain lainnya newsletter ini juga menyorot tentang masih maraknya pembalakan liar  ditengah 
situasi pandemik Covid-19. Praktik tersebut menandakan pandemik Covid-19 tidak memberikan dampak 
terhadap penurunan pembalakan liar di Indonesia. Pemantauan JPIK, pada periode 2019-2020, yang berada 
di 8 Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Utara, 
dan Kalimantan Barat, menguatkan bahwa praktik illegal logging masih marak, walaupun dalam keadaan 
pandemik Covid-19.

Bagian terakhir pada newsletter ini adalah peran perempuan dalam melakukan pemantauan. Salah satu 
tulisan yang ditulis oleh seorang perempuan pemantau. Menceritakan sisi perempuan dalam melakukan 
pemantauan peredaran kayu, serta tantangan dalam melakukan pemantauan.

ISSN 2685-5224

The Monitor adalah newsletter triwulanan yang diterbitkan oleh 
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK). 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 tulisan, dengan panjang 
tulisan 1.000-2.000 kata menggunakan Microsoft Word disertai 
foto pendukung.

The Monitor edisi selanjutnya (edisi 17, April-Juni 
2021). Kirimkan tulisan Anda dengan tema yang 
berkaitan dengan Kondisi Hutan di Indonesia paling 
lambat Mei 2021.
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Pada 20 Januari 2021, 
Jaringan Pemantau 
Independen Kehutanan 

(JPIK) telah melaksanakan 
Pertemuan Nasional (Pernas).  
Untuk pertama kalinya 
pelaksanaan Pernas dilakukan 
secara virtual, karena ditahun-
tahun sebelumnya pertemuan 
yang dihadiri oleh seluruh Focal 
Point dari 24 provinsi beserta 
anggotanya ini diadakan secara 
langsung atau tatap muka. Hal 
ini mengingat kondisi pandemik 
yang belum kunjung mereda. 
Meskipun demikian, tetap tidak 
menyurutkan semangat para 
elemen JPIK dalam melakukan 
diskusi dan tukar pendapat 
untuk mengevaluasi program 
dan menentukan kepengurusan 
baru di tingkat nasional dan Focal 
Point di setiap Provinsi.

Dalam Pernas ini, seluruh 
elemen JPIK membahas tentang 
isu-isu strategis yang menjadi 
fokus JPIK. Selain fokus pada 
pemantauan Sistem Verifikasi 

Legalitas Kayu (SVLK) dan 
beyond SVLK, isu strategis 
lainnya adalah tentang 
memperkuat pemantauan di 
Wilayah Masyarakat Adat, yang 
mana pemantauan tersebut 
melibatkan Masyarakat Adat 
dalam pemantauan hutan 
khususnya pada implementasi 
SVLK.

Masyarakat Adat memiliki peran 
penting dalam pemantauan 
peredaran kayu, sebab 
Masyarakat Adat berada paling 
dekat dengan lokasi kejadian 
dan memang yang terdampak 
dari aktivitas konsesi yang 
memiliki izin pemanfaatan 
hutan. Beberapa pengungkapan 
kasus illegal logging juga banyak 
datang dari Masyarakat Adat dan 
Wilayah Adat. Selain itu, perlu 
diketahui bahwa Masyarakat 
Adat yang tergabung dalam 
Pemantau Independen, juga 
memiliki peran penting dalam 
memantau legalitas pemanfaatan 
dan pengolahan kayu hasil hutan.

Pertemuan Nasional 
JPIK
Kepengurusan 
Baru untuk Perkuat 
Pemantauan dan 
Menjawab Tantangan 
Pengelolaan Hutan 
Lestari di Masa Depan

Di sisi lain, Pemantau Independen 
saat ini masih banyak mengalami 
kendala. Salah satu terkait 
minimnya jumlah pemantau 
dengan kualitas yang memadai. 
Walaupun sudah lebih dari 700 
orang yang tersebar di seluruh 
Indonesia telah diberikan 
pelatihan oleh JPIK untuk 
menjadi pemantau, namun angka 
tersebut masih sangatlah kecil 
bila dibandingkan dengan 3000 
lebih izin industri dan 25 juta 
hektar lebih hutan yang sudah 
tersertifikasi.

Tantangan lainnya mengenai 
keamanan dan keselamatan bagi 
pemantau. Dalam melakukan 
pemantauan di lapangan, 
ancaman terkait keamanan dan 
keselamatan masih kian muncul, 
meskipun Pemantau Independen 
telah diakui (embeded) didalam 
sistem SVLK dan diatur dalam UU 
Lingkungan Hidup, yang mana 
seseorang yang melaporkan 
kejahatan lingkungan tidak 
bisa dipidanakan. Selain 

Oleh Deden Pramudiana - Jaringan Pemantau Independen 
Kehutanan (JPIK)
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Suasana Pertemuan Nasional (PERNAS) JPIK secara Virtual

itu, pendanaan dan akses 
informasi yang masih sangat 
minim.  Padahal kedua hal 
tersebut sangat diperlukan bagi 
keberlangsungan pemantauan. 
Sulit rasanya bagi Pemantau 
Independen untuk bisa 
melakukan pemantauan tanpa 
pendanaan dan akses informasi 
yang memadai, apalagi sampai 
saat ini Sistem Informasi 
Penatausahaan Hasil Hutan 
(SIPUHH) belum bisa diakses 
oleh Pemantau Independen. 
Walaupun dalam Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (PermenLHK) 21/2020 
diatur tentang hak Pemantau 
Independen, namun masalah 
pendanaan dan akses informasi 
masih jadi kendala yang belum 
terselesaikan.

Situasi di masa pandemik ini 
pun menjadi tantangan baru 
bagi Pemantau Independen. 
Dengan adanya Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB), 
menyebabkan kegiatan 

pemantauan di lapangan 
terkendala. Banyak kegiatan-
kegiatan konsolidasi Pemantau 
Independen dilakukan secara 
virtual, perlu inovasi dan 
gagasan-gagasan baru untuk 
melakukan pemantauan tanpa 
harus ke lapangan. Apabila akses 
informasi dibuka sepenuhnya 
kepada Pemantau Independen, 
mungkin kegiatan virtual 
monitoring atau pemantauan 
jarak jauh dengan mengurangi 
aktivitas ke lapangan bisa 
menjadi solusi terbaik.

Kepengurusan Baru JPIK 
Periode 2021-2024

Di samping membahas tentang 
isu strategis yang menjadi fokus 
ke depan, Pernas JPIK tahun 
ini juga menggelar pemilihan 
Dinamisator Nasional yang 
baru. Atas dukungan suara 
dari anggota dan Focal Point 
JPIK, terpilihlah Muhammad 

Ichwan sebagai Dinamisator 
Nasional JPIK periode 2021-
2024. Selain itu, pada posisi 
Dewan Kehoramatan diisi oleh 
Asmar Exwar (Sulawesi), Edi 
Suprapto (Jawa), Rangga Irawan 
(Kalimantan), Umi Syamsiatun 
(Sumatera), dan Hendri Souisa 
(Maluku/Papua/Papua Barat). 

Kepengurusan baru ini 
diharapkan mampu membawa 
JPIK untuk terus berkomitmen, 
berkontribusi aktif mendorong 
tata kelola hutan yang lestari, 
sesuai dengan mandat JPIK yang 
dideklarasikan sejak tahun 2010. 
Tentunya dengan menguatkan 
pemantauan yang melibatkan 
masyarakat lokal dan adat di 
beberapa wilayah di Indonesia. 
Dengan makin banyaknya 
Pemantau Independen yang 
terdiri dari elemen masyarakat, 
maka akan meningkatkan 
proses perbaikan implementasi 
pemantauan SVLK, serta tata 
kelola hutan yang baik dan 
berkelanjutan dapat terwujud.

Muhammad Ichwan - Dinamisator 
Nasional JPIK Periode 2020-2024
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Sepanjang tahun 2020 publik 
tidak hanya disibukkan oleh 
pandemik Covid-19, tetapi 

juga diberi sajian pembahasan 
RUU Omnibus Law Cipta Kerja 
yang kemudian disahkan menjadi 
UU No. 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). 
Meskipun mendapatkan banyak 
kritik, demonstrasi, hingga 
kecaman dari berbagai unsur 
masyarakat seperti mahasiswa, 
akademisi, LSM, bahkan 
gabungan investor internasional, 
nyatanya UU Cipta Kerja tetap 
disahkan dengan segala proses 
pembentukannya yang dipenuhi 
cacat prosedur. Suka tidak suka 
inilah realita yang kita hadapi 
bersama.

Dampak UU Cipta Kerja terhadap Hutan 
di Indonesia
Oleh Adrianus Eryan - Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Bagi kami yang memiliki latar 
belakang sarjana hukum, 
membaca UU Cipta Kerja patut 
diakui sangat sulit. Untuk 
membaca dan menganalisisnya 
dengan benar, tidak hanya UU 
Cipta Kerja saja yang harus 
dibuka, melainkan juga UU yang 
diubah pun juga harus dibaca, 
dibandingkan, dicatat apa saja 
perubahannya kata per kata 
hingga konsekuensi hukumnya, 
baru kemudian dapat dianalisis. 
Kami yakin tidak ada seorang 
pun ahli hukum yang paham 
sepenuhnya substansi ke-76 UU 
yang secara bersamaan diubah. 
Padahal hukum diciptakan untuk 
seluruh warga negara, bukan 
hanya untuk dipahami oleh orang 
hukum saja.

Salah satu isu krusial yang 
hendak dibahas pada tulisan ini 
adalah mengenai dampak UU 
Cipta Kerja terhadap hutan di 
Indonesia, atau lebih tepatnya 
terhadap peraturan mengenai 
kehutanan di Indonesia. Terdapat 
dua UU sektoral utama terkait 
hutan yang diubah oleh UU 
Cipta Kerja, yaitu UU No. 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(UU Kehutanan) dan UU No. 18 
Tahun 2013 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan (UU P3H). Tulisan ini akan 
merangkum secara ringkas, 
sederhana, dan objektif, 
mengenai beberapa dampak 
baik positif maupun negatif yang 
mungkin terjadi dengan adanya 
perubahan peraturan terkait 
kehutanan dalam UU Cipta Kerja
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Foto landclearing (Dok. JPIK 2016)

Penghapusan batas minimal 
30% kawasan hutan yang harus 
dipertahankan di setiap daerah 
aliran sungai dan/atau pulau

Pasal 18 ayat (2) UU Kehutanan 
mengatur kewajiban 
mempertahankan kawasan 
hutan minimal 30% dari luas 
daerah aliran sungai dan/atau 
pulau dengan sebaran yang 
proporsional. Ketentuan batas 
minimal ini dihapus dalam 
UU Cipta Kerja. Pemerintah 
beralasan bahwa dengan 
penghapusan ini daerah dapat 
menetapkan lebih tinggi daripada 
batasan minimal. 

Alasan tersebut adalah contoh 
cacat logika hukum yang fatal. 
Tanpa adanya penghapusan 
ketentuan ini sebenarnya daerah 
juga sudah dapat menentukan, 
apakah akan mengikuti 
ketentuan minimal 30% saja 
atau melakukan inisiatif baik 
dengan menentukan lebih tinggi 
dari itu. Deklarasi Manokwari di 
tahun 2018 yang berkomitmen 

menetapkan 70% luas daratan 
Papua sebagai kawasan lindung 
adalah contoh yang sangat baik, 
menetapkan komitmen lebih 
tinggi dari batas minimal tanpa 
perlu mengubah atau melanggar 
ketentuan apapun.

Dari sisi hukum, penghapusan 
batas minimal justru memberikan 
dorongan dan insentif untuk 
mengurangi kawasan hutan. 
Apa insentif bagi daerah untuk 
menetapkan kawasan hutan 
lebih tinggi dari 30% jika batas 
minimalnya justru dihapus? 
Secara logika sederhana saja 
mana yang lebih mungkin terjadi 
saat tidak ada pengaturan 
mengenai batas minimal? 
Kebebasan untuk menetapkan 
lebih tinggi atau justru 
menetapkan lebih rendah? 
Bagaimana ketentuan ini dapat 
sejalan dengan komitmen 
perlindungan dan pengelolaan 
hutan secara lestari dan 
berkelanjutan? Pertanyaan-
pertanyaan tersebut seharusnya 
dapat dijawab oleh mereka 
yang mendukung penghapusan 
ketentuan ini.

Check and balances yang 
lebih lemah dalam perubahan 
peruntukan dan fungsi kawasan 
hutan yang berdampak penting 
dan bernilai strategis

Sebelumnya pada Pasal 19 ayat 
(2) UU Kehutanan telah diatur 
bahwa perubahan peruntukan 
dan fungsi kawasan hutan 
yang berdampak penting 
dengan cakupan yang luas serta 
bernilai strategis, ditetapkan 
oleh Pemerintah dengan 
persetujuan DPR. Melalui UU 
Cipta Kerja, perubahan ini tidak 
lagi memerlukan persetujuan 
DPR karena pemerintah pusat 
dapat langsung mengatur 
dengan PP. Alhasil fungsi check 
and balances antara pemerintah 
pusat (eksekutif) dengan DPR 
(legislatif) untuk perubahan 

peruntukan kawasan hutan yang 
penting dan strategis pun pudar. 
Ketentuan yang berlaku akhirnya 
cenderung sentralistik dan hal 
serupa ternyata juga ditemui 
pada sektor-sektor lain yang 
diubah dalam UU Cipta Kerja.

Semakin longgarnya perizinan 
di hutan lindung bagi korporasi

Pemanfaatan hutan lindung 
dalam bentuk izin usaha 
pemanfaatan kawasan dan izin 
pemungutan hasil hutan bukan 
kayu, pada awalnya hanya 
diberikan kepada perorangan 
dan koperasi saja dengan dasar 
hukum Pasal 27 ayat (1) dan 
(3) UU Kehutanan. Namun, UU 
Cipta Kerja memperluas subjek 
yang dapat memanfaatkan 
hutan lindung dengan 
menambahkan badan usaha 
milik negara, daerah, atau 
swasta. Dibandingkan dengan 
perorangan maupun koperasi, 
tentu badan usaha memiliki 
kapasitas yang lebih besar 
untuk memanfaatkan hutan 
yang juga dibarengi dengan 
risiko perusakan yang sama 
besarnya. Nampaknya sudah 
tepat dikatakan, jika UU Cipta 
Kerja memang memudahkan 
perizinan usaha dan eksploitasi 
sumberdaya alam.

Penegasan dasar hukum bagi 
perhutanan sosial

Terdapat suatu bentuk 
penegasan mengenai 
pemanfaatan hutan lindung 
dan hutan produksi, yang 
dilakukan dalam rangka kegiatan 
perhutanan sosial pada Pasal 
29A UU Kehutanan yang 
ditambahkan dalam UU Cipta 
Kerja. Meskipun telah diatur 
sebelumnya melalui Permen 
LHK No. 83 Tahun 2016 tentang 
Perhutanan Sosial, adanya 
penegasan ini patut diapresiasi 
karena memberikan dasar hukum 
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yang lebih tegas bagi kegiatan 
perhutanan sosial.

Ketentuan yang lebih ketat bagi 
pemegang perizinan berusaha 
yang mengalami kebakaran 
hutan di areal kerjanya

Dalam Pasal 49 UU Kehutanan 
telah diatur, bahwa pemegang 
hak atau izin bertanggung 
jawab atas terjadinya kebakaran 
hutan di areal kerjanya. Pasal 
ini diberikan tambahan satu 
ayat dalam UU Cipta Kerja, 
yang menambahkan kewajiban 
melakukan upaya pencegahan 
kebakaran hutan bagi pemegang 
hak atau perizinan berusaha 
di areal kerjanya. Ketentuan 
ini patut diapresiasi karena 
memberikan kewajiban hukum 
yang lebih ketat. Meskipun, 
kembali lagi, penegakan hukum 
selayaknya tidak hanya di atas 
kertas namun juga dibuktikan 
melalui implementasi di 
lapangan.

Adanya pengecualian sanksi 
pidana dan administratif bagi 
masyarakat yang tinggal turun 
temurun di sekitar kawasan 
hutan

Baik dalam UU Kehutanan 
(Pasal 50A) maupun UU 
P3H (Pasal 12A dan 17A) 
terdapat tambahan ketentuan 
mengenai pengecualian 
sanksi untuk pelanggaran 
memanen, memungut, atau 
menyimpan hasil hutan dan 
menggembalakan ternak di 
kawasan hutan. Pengecualian 
sanksi pidana ini hanya diberikan 
kepada orang perseorangan 
atau kelompok masyarakat 
yang tinggal di dalam dan/atau 
di sekitar kawasan hutan paling 
singkat 5 tahun secara terus 
menerus, dan terdaftar dalam 
kebijakan penataan kawasan 
hutan atau sederhananya telah 
terdaftar dan mendapatkan 

pengakuan dari negara. Apabila 
terbukti terjadi pelanggaran, 
maka mereka hanya akan dikenai 
sanksi administratif saja. Adapun 
bagi orang perseorangan yang 
telah mendapatkan sanksi sosial 
atau sanksi adat maka akan 
dikecualikan dari pemberian 
sanksi administratif.

Di satu sisi ketentuan ini 
memang cukup baik, namun 
juga menimbulkan pertanyaan. 
Misalnya terhadap klausula 
“terdaftar dalam kebijakan 
penataan kawasan hutan”, 
bagaimana jika “pelanggaran” 
dilakukan oleh masyarakat yang 
belum diakui statusnya maupun 
tanah ulayatnya? Selain itu 
ketentuan harus tinggal paling 
singkat 5 tahun secara terus 
menerus juga dikhawatirkan 
tidak dapat mengakomodasi 
masyarakat adat yang hidup 
berpindah-pindah secara 
nomaden. Kedua hal ini 
tentunya menjadi pekerjaan 
bagi pemerintah. Pertama, 
memastikan dan mempercepat 
pemberian legalitas serta 
pengakuan hak bagi masyarakat 
adat. Kedua, diskresi dan 
sensitivitas penegakan hukum 
bagi masyarakat adat yang belum 
terdaftar ataupun nomaden. 
Tanpa adanya penyelesaian 
untuk kedua pekerjaan rumah 
tersebut, maka ketentuan baik ini 
tidak ada artinya.

Penyelesaian keterlanjuran 
usaha dan kegiatan di kawasan 
hutan

Sepintas memang terdapat 
beberapa dampak “baik” 
dalam UU Cipta Kerja sektor 
kehutanan. Namun, hal baik 
tersebut nampaknya tidak 
seberapa dibandingkan dengan 
dampak “buruk” terakhir yang 
disampaikan dalam tulisan ini, 
yaitu penyelesaian keterlanjuran 
usaha dan kegiatan di kawasan 
hutan. Ketentuan semacam ini 

sebenarnya sudah pernah ada 
antara lain melalui PP No. 104 
Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Perubahan Peruntukan dan 
Fungsi Kawasan Hutan yang pada 
Pasal 51 mengatur penyelesaian 
keterlanjuran dalam jangka 
waktu maksimal 1 tahun sejak 
berlakunya PP tersebut.

UU Cipta Kerja menambahkan 
dua pasal dalam UU P3H untuk 
penyelesaian keterlanjuran ini, 
yaitu Pasal 110A yang berlaku 
bagi kegiatan yang memiliki 
izin usaha tetapi tidak memiliki 
izin di bidang kehutanan, dan 
Pasal 110B yang berlaku bagi 
kegiatan yang tidak memiliki 
izin usaha dan tidak memiliki 
izin di bidang kehutanan. 
Adapun dalam Rancangan 
Peraturan Pemerintah (RPP) yang 
mengatur lebih rinci, ketentuan 
ini berlaku untuk kegiatan 
usaha yang mendapatkan 
penyelesaian adalah perkebunan, 
pertambangan, dan kegiatan 
lain seperti migas, panas bumi, 
pertanian, permukiman, wisata 
alam, hingga industri.

Selain memberikan kesempatan 
untuk menyelesaikan 
keterlanjuran yang sebenarnya 
sudah dapat dikatakan sebagai 
kegiatan ilegal, karena tidak 
memiliki izin bidang kehutanan, 
sanksi yang diberikan juga 
cukup janggal. Dalam RPP 
hanya disebutkan pemberian 
sanksi administratif, itupun 
dalam bentuk pembayaran 
Dana Reboisasi (DR) dan Provisi 
Sumber Daya Hutan (PSDH). 
Padahal DR dan PSDH adalah 
suatu bentuk kewajiban dalam 
mengusahakan hutan, bukan 
suatu sanksi yang sifatnya 
menghukum. Kebijakan 
semacam ini mirip seperti 
ketentuan tax amnesty, yang 
dalam konteks ini mungkin dapat 
dikatakan sebagai forest amnesty. 
Lantas, apakah memang bentuk 
forest amnesty ini merupakan 
kebijakan yang tepat diterapkan 
untuk memperbaiki tata kelola 
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kehutanan di Indonesia?

Sebagai penutup perlu kiranya 
disampaikan bahwa suka tidak 
suka, terima tidak terima, UU 
Cipta Kerja telah disahkan dan 
berlaku. RPP sebagai bentuk 
peraturan turunan (saat tulisan 
ini dibuat) juga telah disusun 
dan akan segera disahkan. 
Tentu dapat dipahami bahwa 
UU Cipta Kerja memang dibuat 
dengan fokus dan tujuan 
mempermudah investasi dan 
meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi dengan harapan akan 
membuat efek domino hingga 
penciptaan lapangan kerja. 
Namun, satu hal yang perlu 
kita refleksikan bersama adalah 
pertanyaan berikut. Mungkinkah 
investor datang dan memacu 
pertumbuhan ekonomi di 
suatu negara yang tidak dapat 
mengelola sumberdayanya 
secara lestari dan berkelanjutan 
serta kewalahan hingga nyaris 
gagal menghadapi pandemik?.

Pada skema Sistem Verifikasi 
Legalitas Kayu (SVLK), 
peran Lembaga Verifikasi 

Legalitas Kayu (LVLK) menjadi 
penting karena menyangkut pada 
penilaian kinerja ataupun pada 
verifikasi di lapangan. Namun 
karena merebaknya pandemik 
Covid-19 menyebabkan aktivitas 
penilaian atau verifikasi lapangan 
menjadi terkendala. 

Himbauan dari pemerintah 
terkait Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) menjadi 
pilihan untuk menekan 
penyebaran virus Covid-19. 
Semua pekerjaan pun kemudian 
dilakukan dari rumah (Work From 
Home). Pembatasan tersebut 
menyebabkan aktivitas yang 
harusnya dilakukan di lapangan, 
banyak digantikan dengan 
aktivitas dengan cara daring dan 
remote dengan memanfaatkan 
teknologi nyang tersedia. 

Hal ini juga berlaku di aktivitas 
yang dilakukan oleh Lembaga 
Sertifikasi (LS), tidak terkecuali 
yang menjalankan kegiatan 
sertifikasi di skema SVLK. 
Lembaga sertifikasi (LP-PHPL 
dan LVLK) harus melakukan 
penyesuaian metode audit 
dengan cara remote atau daring.

Upaya meningkatkan proses 
audit melalui remote audit

Pada alasan tertentu, sebetulnya 
remote audit atau audit jarak jauh 
ini dilakukan bukan hanya ketika 
terjadi pandemik Covid-19 seperti 
sekarang ini tetapi juga sebelum 
terjadinya pandemik Covid-19 
yang tentunya menggunakan 
justifikasi yang sesuai. Namun, 
dengan melakukan penyesuaian 
terhadap kondisi sekarang ini, 
remote audit menjadi pilihan agar 
penilaian kinerja tetap dilakukan 

Remote Audit oleh LVLK – 
Gagasan Menghadapi Masa 
Pandemik Covid-19
Oleh Rudy Setyawan- Senior Auditor, Trustindo Prima Karya

Ilustrasi Remote Audit 
(Sumber: Freepik)
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terhadap perusahaan yang telah 
lulus SVLK.

Selain itu, remote audit tetap 
mengacu pada ketentuan Komite 
Akreditasi Nasional (KAN), 
sesuai surat Nomor No. 004/
KAN/04/2020 terkait Antisipasi 
Dampak Pandemik Covid-19 
terhadap Proses Sertifikasi, 
Verifikasi dan Validasi sebagai 
suatu upaya dalam rangka 
menjaga keberlangsungan 
usaha klien/perusahaan. Hal itu 
juga diperkuat dengan surat 
edaran dari Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari (PHPL) - Kementerian 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (Dirjen PHPL KLHK), 
dengan Surat Edaran Nomor 
SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 
tentang Pelaksanaan Audit Jarak 
Jauh (Remote Audit) Penilaian 
Kinerja Pengelolaan Hutan 
Produksi Lestari (PHPL) dan 
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Sebagai acuan untuk 
melaksanakan kegiatan remote 
audit, Internasional Accreditation 
Forum menerbitkan panduan 
dalam melaksanakan kegiatan 
remote audit, yaitu:

a. IAF MD 4:2018 Issue 2 : IAF 
Mandatory Document for 
The Use of Information and 
Communication Technology 
(ICT) for Auditing/Assessment 
Purposes.

Secara umum tujuan dari 
dokumen mandatori ini 
adalah untuk:

- Menyediakan metode 
penggunaan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi 
(TIK) yang cukup fleksibel 
dan non-preskriptif (tidak 
bersifat menentukan) 
untuk mengoptimalkan 
proses audit/penilaian 
konvensional,

- Memastikan bahwa 
kontrol yang 
memadai tersedia 
untuk menghindari 
penyalahgunaan yang 
dapat membahayakan 
integritas proses audit/
penilaian,

- Mendukung prinsip 
keselamatan dan 
keberlanjutan.

b. IAF ID 12:2015 Issue 1: 
Principles on Remote 
Assessment

Sasaran yang terkandung 
dalam IAF IDE 12:2015 ini 
adalah memberikan panduan 
untuk menetapkan tingkat 
kepercayaan dalam proses 
audit secara remote dengan 
pengamatan langsung yang 
dilakukan melalui media 
elektronik. Penilaian jarak 
jauh (remote) memberikan 

peluang untuk peningkatan 
efisiensi, peningkatan 
keselamatan, pengaturan 
waktu yang lebih baik, 
pelibatan personel lembaga 
sertifikasi yang mungkin tidak 
dapat diakses dengan mudah 
dan penghindaran penundaan 
dan pembatasan perjalanan.

c. ISO 19011:2018 

ISO 19011:2018 mengatur 
tentang tata cara dalam 
melakukan audit.

Dalam IAF MD 4:2018 terdapat 
persyaratan dalam melakukan 
proses remote audit. Salah 
satunya adalah tentang 
keamanan dan kerahasiaan. 
Sebagai LS, harus bisa menjamin 
platform virtual yang digunakan 
bisa menjaga keamanan, 
kerahasiaan pada informasi. 
Lalu remote audit ini hanya bisa 
dilakukan jika LS dan auditee 
bersepakat akan dilakukan 
audit. Termasuk juga teknologi, 
informasi, dan komunikasi (TIK) 
yang digunakan harus disetujui 
bersama antara LS dan auditee.

Dalam prosesnya, biasanya LS 
akan menerbitkan panduan 
atau Standard Operational 
Procedure (SOP) mengenai tata 
cara melakukan remote audit, 
juga tata cara mengidentifikasi 
risiko-risiko yang mungkin 
muncul. Kemudian LS dan juga 
pihak auditee harus memiliki 
infrastruktur TIK yang diperlukan 
untuk mendukung remote audit 
ini. Begitupun pada rencana 
audit, harus mengidentifikasi 
sejauh mana TIK yang digunakan, 
bisa mencapai tujuan audit 
dengan tetap menjaga integritas 
dan mengoptimalkan efektivitas, 
serta efisiensi proses audit. 
Kompetensi dalam memahami 
dan memanfaatkan TIK juga 
menjadi hal penting bagi auditor 
dan pihak yang terlibat.

Foto Industri Kayu di Pekalongan (Doc. JPIK 2019)
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Manfaat dan kendala remote 
audit

Pelaksanaan remote audit ini 
memungkinkan memperoleh 
data dan fakta secara langsung 
pada area operasional dengan 
mempersyaratkan keamanan 
dan kerahasiaan. Dengan 
begitu, informasi yang didapat 
dari pelanggan akan dijamin 
keamanannya oleh LS. 

Selain itu, proses audit jarak jauh 
ini mengurangi biaya perjalanan 
menuju lokasi yang akan diaudit 
sehingga proses review dokumen 
akan menjadi lebih efektif. Proses 
audit jarak jauh ini juga memberi 
penghematan terutama pada 
unit manajemen yang memiliki 
area yang sangat luas atau 
tersebar di beberapa area yang 
mana akses transportasi untuk 
menuju lokasi sangat terbatas.

Memang terlihat lebih efektif 
dalam melakukan remote audit 
ini, namun masih terdapat 
keterbatasan bagi auditor 
dalam memberikan catatan 
oppportunity for improvement. 
Keterbatasan dalam mencatat 
terkait potensi ketidaksesuaian 
menjadi salah satu kendala, 
karena tidak dapat melihat, 
mengamati, dan memperhatikan 
secara langsung kondisi di 
lapangan. Peluang penipuan 
data juga bisa saja terjadi 
karena kurangnya interaksi 
secara langsung. Hal ini menjadi 
peluang bagi pihak auditee untuk 
memberikan data yang sudah 
dimanipulasi.

Hal lain yang perlu diperhatikan 
yakni terkait koneksi 
internet karena remote audit 
menggunakan teknologi yang 
telah berkembang saat ini, bukan 
tidak mungkin jika koneksi 
internet terhambat. Hal ini juga 
menjadi sangat penting untuk 
dipastikan demi kelancaran 
proses audit jarak jauh (remote 
audit).

Sistem Verifikasi Legalitas 
Kayu (SVLK) sudah 
diimplementasikan lebih 

dari satu dasawarsa. Tetapi, 
kejahatan kehutanan dan 
peredaran kayu masih marak. 
Kayu ilegal belum tuntas diatasi, 
meski peraturan menteri tentang 
SVLK sudah delapan kali direvisi. 
Persoalannya, bukan pada 
aturan, tetapi implementasi 
yang sulit ditegakkan. Gambaran 
ini juga ditemukan JURnaL 
Celebes bersama JPIK di lima 
provinsi, melalui sebuah kegiatan 
pemantauan bersama. 

Tulisan ini merupakan bagian 
dari temuan pemantauan 
terintegrasi hulu dan hilir. 

Sindikat Kayu Ilegal, 
Ironi SVLK
Dari Pemantauan Hulu-
Hilir di Lima Provinsi
Oleh Mustam Arif - JURnaL Celebes, JPIK Sulawesi Selatan

Gambaran tentang apa yang 
terjadi di lapangan dalam dua 
tahun Indonesia memperoleh dan 
mengimplementasikan Lisensi 
FLEGT (Forest Law Infocement 
Governance and Trade) dari Uni 
Eropa.

Sedikit gambaran tentang 
kejahatan kayu ilegal dengan 
dugaan modus pemalsuan 
dokumen kayu di hulu hingga 
hilir. Di hulu pemegang izin 
dan sertifikat pengelolaan 
hutan produksi lestari diduga 
memalsukan dokumen angkut. Di 
hilir industri pemegang Sertifikat 
Legalitas Kayu (S-LK) berhimpun 
dalam sindikat pemalsuan 
dokumen perdagangan kayu. 
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Kasus ini tentu merupakan ironi 
dalam upaya implementasi SVLK. 

Pemantauan JURnaL Celebes 
dilaksanakan Jaringan Pemantau 
Independen Kehutanan (JPIK) di 
Maluku Utara, Sulawesi Tengah, 
Sulawesi Tenggara, Sulawesi 
Selatan, dan Jawa Timur, dengan 
memantau 26 perusahaan di 
bidang kehutanan. Pemantau 
di Maluku Utara, Sulawesi 
Tengah, Sulawesi Tenggara, 
konsentrasi pada asal-usul kayu 
dan proses peredarannya dari 
hulu. Sementara pemantauan di 
Sulawesi Selatan dan Jawa Timur 
fokus pada industri pengolahan 
hasil hutan kayu.

Proses pemantauan dilakukan 
Oktober 2018 hingga Desember 
2019 yang didukung FAO-
EU FLEGT Programme, ini 
menggunakan instrumen 
kerja (working standard) 
dikembangkan JPIK serta 
mengacu pada ketentuan-
ketentuan yang ditetapkan 
dalam Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (PermenLHK) No. 
30 Tahun 2016 tentang Sistem 
Verifikasi Legalitas (SVLK) dan 
Peraturan Dirjen Pengelolaan 
Hutan Produksi Lestari No. 14 
Tahun 2016 tentang standar 
dan pedoman penilaian kinerja 
verifikasi legalitas kayu.

Sindikat pemalsuan dokumen di 
Jawa Timur

Kasus di Jawa Timur merupakan 
realitas kejahatan kayu ilegal di 
hilir. Bermula dari  penebangan 
kayu sonokeling di bahu jalan 
nasional di Tulungagung dan 
Trenggalek. Kasus ini menguak 
praktik ilegal manipulasi 
dan pemalsuan dokumen 

perdagangan kayu. Kejahatan 
dilakukan secara bersama-
sama dalam kolaborasi yang 
sistematis. 

Awal April 2019, pemantau dari 
JPIK Jawa Timur memperoleh 
informasi pembalakan kayu 
sonokeling di jalan provinsi dan 
jalan nasional, di Kabupaten 
Tulungagung hingga Trenggalek, 
Jawa Timur. Kayu istimewa ini 
memiliki harga sangat tinggi, 
terutama di China.  

Sonokeling masuk dalam 
Appendix II CITES  (Convention 
on International Trade in 
Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora).  Berdasarkan 
Peraturan Menteri Kehutanan 
(Permenhut) No. 447/Menhut-
II/2003, peredarannya harus 
terdaftar, diakui dan memiliki 
izin edar dan wajib disertai 
Satuan Angkutan Tumbuhan 
Satwa Dalam Negeri (SATS-DN). 
Peredaran kayu sonokeling tanpa 
izin edar dan pengangkutan yang 
tidak menggunakan SATS-DN 
dikenakan sanksi administrasi 

berupa denda sebanyak-
banyaknya Rp 250.000.000 dan/
atau pencabutan izin usaha yang 
bersangkutan.

Perlahan-lahan pemantau 
JPIK Jawa Timur dari PPLH 
Mangkubumi membongkar 
kolaborasi beberapa perusahaan, 
melakukan manipulasi dalam 
perdagangan kayu. Salah satu di 
antaranya adalah CV Manggalih, 
industri primer yang mempunyai 
izin mengolah berbagai jenis 
kayu termasuk kayu sonokeling. 
Perusahaan ini beralamat di Desa 
Ketanireng, Kecamatan Pandaan, 
Kabupaten Pasuruan. 

Selain CV Manggalih, Pemantau 
Independen menemukan jejak 
CV Karya Makmur Sejahtera. 
Perusahaan ini berlamat di  Jalan 
Dukuh Sentong 5-A, Surabaya. 
CV Karya Makmur Sejahtera 
merupakan trader non produsen 
yang memiliki dokumen Eksportir 
Terdaftar Produk Industri Kayu 
(ETPIK) yang berlaku hingga April 
2022.

Kayu sonokeling di bahu jalan nasional Tulungagung yang ditebang 
secara ilegal. (Doc. JPIK Jawa Timur)
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Selain sonokeling, jenis kayu 
yang diolah CV Manggalih antara 
lain jati dan mahoni. Produk yang 
siap jual yaitu decorative, provile, 
flooring, bulnose dan posbeam, 
S4S, E4E, E2E. Pasokan kayu 
bahan kaku didapat dari sekitar 
Jawa Timur. 

Dari informasi berbagai sumber, 
pemantau memperoleh 
informasi bahwa CV Manggalih 
juga mengekspor produk ke 
China. Jika informasi ini benar, 
kemungkinan CV Manggalih 
menggunakan perusahaan lain 
untuk melakukan ekspor karena 
selain tidak memiliki S-LK, juga 
tentu tidak punya dokumen 
ekspor misalnya ETPIK. Terbukti 
bahwa pemantau JPIK Jawa 
Timur mendapatkan informasi 
bahwa CV Manggalih melakukan 
kerja sama dengan industri 
eksportir non produsen yang 
mempunyai S-LK dan izin ekspor. 
Perusahaan tersebut adalah 
CV Karya Makmur Sejahtera di 
Surabaya. 

Informasi dari link www.silk.
dephut.go.id CV Karya Makmur 
Sejahtera tercatat sebagai 
ekportir non produsen, telah 
memiliki S-LK yang diterbitkan 
lembaga verifikasi legalitas 
kayu (LVLK) Tropical Rainforest 
International Certification (TRIC).

Pada 3 Mei 2019, pemantau JPIK 
Jawa Timur berkoordinasi dengan 
Dinas Kehutanan Jawa Timur 
untuk meminta data Laporan 
Realisasi Pemenuhan Bahan 
Baku Industri (RPBBI) CV Karya 
Makmur Sejahtera selama 2018. 
Selain itu, pemantau juga telah 
melaporkan adanya indikasi 
pelanggaran yang dilakukan CV 
Manggalih yang tidak memiliki 
S-LK, bekerja sama melakukan 
ekspor dengan perusahaan yang 

telah memiliki SVLK yaitu CV 
Karya Makmur Sejahtera.

Atas temuan ini, tim pemantau 
JPIK Jawa Timur pada 12 Mei 
2019 mengirimkan laporan 
keluhan kepada TRIC sebagai 
LVLK dari CV Karya Makmur 
Sejahtera. CV Karya Makmur 
Sejahtera diduga melakukan 
kerja sama dengan pemasok 
yakni CV Manggalih yang belum 
mempunyai sertifikat legalitas 
kayu dan tidak mempunyai 
Izin Usaha Industri (IUI).  CV 
Karya Makmur Sejahtera 
diduga memalsukan dokumen 
LMK (Lembar Mutasi Kayu) 
sehingga TRIC bisa menerbitkan 
dokumen V-legal untuk ekspor 
dua kontainer produk kayu 
sonokeling ke China.

TRIC menanggapi laporan 
Pemantau Independen dari JPIK 
Jawa Timur. TRIC menurunkan 
tim untuk melakukan audit 
khusus terhadap CV Karya 
Makmur Sejahtera 16-17 Mei 
2019. Kurang lebih satu minggu 
kemudian, yakni 28 Mei 2019, 
TRIC mengeluarkan surat 
menyatakan mencabut Sertifikat 

Legalitas Kayu (S-LK) CV Karya 
Makmur Sejahtera.

Meskipun S-LK CV Karya 
Makmur Sejahtera telah 
dicabut, Pemantau Independen 
memperoleh informasi sindikat 
pemalsuan dokumen bukan 
hanya dilaksanakan bersama 
CV Manggalih dan CV Karya 
Makmur Sejahtera. Ada lagi 
satu perusahaan yang terlibat 
dalam kolaborasi ini yakni CV 
Cipta Karya. Kantor perusahaan 
ini berada satu tapak dengan CV 
Karya Makmur Sejahtera.

Karena itu, pada 9 Juli 2019, 
pemantau JPIK Provinsi Jawa 
Timur mengirimkan surat 
ke Lembaga Sertifikasi (LS) 
Sarbi untuk meminta data 
dan informasi. Dari data Sarbi, 
pemantau menemukan bahwa 
pada periode Januari sampai 
Juni 2019, tidak ada laporan 
pemindahtanganan kayu/produk 
kayu dari CV Cipta Karya ke CV 
Karya Makmur Sejahtera. Hal 
ini berbeda dengan temuan 
audit khusus TRIC kepada 
CV Karya Makmur Sejahtera. 
TRIC menemukan dokumen 

Kantor perusahaan kayu di Gresik yang diduga melakukan pemalsuan 
dokumen perdagangan kayu. (Doc. JPIK Jawa Timur)
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CV Karya Makmur Sejahtera 
periode April sampai Mei 2019 
saat pengajuan penerbitan 
V-Legal, menggunakan dokumen 
angkutan milik CV Cipta Karya.

Pemantau menduga terjadi 
pelanggaran terstruktur 
dilakukan CV Cipta Karya dan 
CV Karya Makmur Sejahtera. 
Keduanya bersama-sama 
memanipulasi dokumen angkut 
sehingga produk kayu bisa lolos 
ekspor ke China. 

CV Karya Makmur Sejahtera 
berperan sebagai trader dengan 
izin ekspor non produsen. 
Sementara CV Cipta Karya, 
sebagai penyedia jasa dokumen 
angkut yang produknya berasal 
dari sumber yang tidak sah.

Tanggal 6 September 2019, 
Sarbi mengumumkan hasil 

audit khusus terhadap CV Cipta 
Karya. Atas pelanggaran yang 
ditemukan, Sarbi menyatakan 
membekukan sertifikat Verifikasi 
Legalitas Kayu (VLK) milik CV 
Cipta Karya.

Ternyata kurang lebih dua bulan 
yakni 30 Juli 2019, LVLK Mutu 
Agung Lestari mengeluarkan 
S-LK sebuah perusahaan baru 
yakni PT Cipta Adijaya Nugraha. 
Perusahaan ini satu alamat 
dengan CV Karya Makmur 
Sejahtera yang telah dicabut 
sertifikatnya. 

Pemantau Independen menduga 
perusahaan baru ini sengaja 
disiapkan untuk mengantisipasi 
ketika S-LK CV Karya Makmur 
Sejahtera dicabut. 

Dugaan pemalsuan dokumen di 
Maluku Utara

Di Maluku Utara, Pemantau 
Independen memantau pemilik 
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu-Hutan Alam 
(IUPHHK-HA) PT Bela Berkat 
Anugerah (PT BBA). Perusahaan 
ini berada di bawah bendera 
Bela Group Ltd yang bergerak 
diberbagai bidang usaha. PT BBA 
memiliki konsesi  di Pulau Bacan, 
Kabupaten Halmahera Selatan.

PT BBA secara rutin menyuplai 
salah satu perusahaan 
pengolahan kayu yang ada 
di Kabupaten Luwu, Provinsi 
Sulawesi Selatan yakni PT 
Sumber Graha Sejahtera. 
Perusahaan ini sebelumnya 
adalah PT Panca Usaha Palopo 
Plywood (Panply). Tahun 2017 
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lalu, Panply diakuisisi Sampoerna 
Group sehingga kemudian 
berubah nama menjadi PT 
Sumber Graha Sejahtera (PT 
SGS).   

Pemantau yang menyamar dan 
bisa sampai ke log pond (tempat 
penampungan kayu) di Desa Bori, 
Bacan Barat. Dari pengamatan, 
pemantau menduga ada kayu 
jenis Merbau yang terselip di 
antara tumpukan kayu rimba 
campuran. Padahal, dalam 
laporan melalui Sistem Informasi 
Penataan-Usahaan Hasil Hutan 
(SIPUHH), pihak PT BBA hanya 
melaporkan kayu meranti dan 
rimba campuran.

Pemantau dan tim program 
JURnaL Celebes meragukan 
dokumen SIPUHH yang 
ditemukan pemantau. Kalau 
benar ada kayu Merbau 
diselipkan di kayu rimba 
campuran, kemungkinan 
dokumen SIPUHH yang diperoleh 
pemantau adalah dokumen 
palsu. Dokumen yang dibuat 
dengan mengedit print out 
dokumen SIPUHH. 

Modus seperti ini dibenarkan 
oleh salah seorang staf Balai 
Pengelolaan Hutan Produksi 
(BPHP) Wilayah XIII Makassar. 
Menurut dia, dokumen SIPUHH 
bisa diedit dari print out dengan 
mengganti angka-angka. 

Untuk mengembangkan dugaan 
ini, pemantau dari JPIK Sulawesi 
Selatan melakukan konfirmasi 
dengan pihak PT SGS. Ida 
Bagus dari Divisi Logistik dan 
SVLK  PT SGS kepada pemantau 
memperlihatkan dokumen 
Rencana Pemenuhan Bahan Baku 
(RPBBI).

Pemantau kemudian memohon 
izin untuk bisa meninjau 

Tumpukan kayu di log pond di Bori, Bacan Barat, milik salah satu 
perusahaan yang diduga menyelipkan kayu merbau dalam tumpukan 
kayu meranti dan rimba camputran. (Doc. JPIK Maluku Utara)

pelabuhan milik PT SGS yang 
terintegrasi dengan pabrik 
dan perkantoran di Jalan Andi 
Maradang, Desa Barowa, 
Kecamatan Bua, Kabupaten 
Luwu, Sulawesi Selatan. Pihak 
perusahaan tidak memberi akses 
kepada pemantau dengan dalih 
pelabuhan sebagai area privat.

Apabila benar PT BBA 
menyelipkan kayu Merbau dalam 
paket pengiriman ke PT SGS, 
maka praktik ini merupakan 
manipulasi dokumen. Tindakan 
ini melanggar Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (PermenLHK) No. P.43 
Tahun 2015 tentang dokumen 
pengangkutan kayu, Provisi 
Sumber Daya Hutan (PSDH). Ini 
berpotensi merugikan negara 
karena retribusi kayu rimba 
campuran jauh lebih murah di 
bawah Kayu Merbau.

Rekomendasi

JURnaL Celebes dan tim 
Pemantau Independen di lima 
wilayah memperoleh temuan 
dan berbagai pengalaman. 
JURnaL Celebes dan tim 
pemantau merekomendasikan 
beberapa hal yang dianggap 
penting. Rekomendasi diberikan 

sebagai kontribusi dalam proses 
perbaikan pada sistem SVLK, 
diantaranya;

1. Pemerintah dan pemangku 
kepentingan harus 
serius mendorong peran 
sinergis dalam mengawasi 
implementasi SVLK mulai 
dari hulu sampai hilir. 
Pemerintah perlu memberi 
sanksi yang tegas bagi semua 
pelaku kejahatan kayu ilegal, 
termasuk keterlibatan oknum 
aparat keamanan.

2. Pemerintah dan para 
pemangku menciptakan 
sistem atau mekanisme yang 
bisa berdampak langsung 
pada pencegahan praktik 
korupsi di bidang perizinan, 
dengan melibatkan Komisi 
Pemberantasan Korupsi 
(KPK) dan organisasi 
masyarakat sipil.

3. Untuk perbaikan SVLK, 
pemerintah dan Komite 
Akreditasi Nasional (KAN) 
perlu mendorong perbaikan 
instrumen penilaian 
dari lembaga-lembaga 
verifikasi legalitas kayu 
agar menerbitkan Sertifikat 
Legalitas Kayu (S-LK) kepada 
perusahaan yang benar-benar 
memenuhi kelayakan.
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4. Pemerintah perlu 
meningkatkan status 
SVLK yang terintegrasi 
dengan perizinan. Dengan 
demikian, ketika S-LK sebuah 
perusahaan dibekukan atau 
dicabut, akan berdampak 
pada proses produksi secara 
keseluruhan. 

5. Pemerintah perlu melakukan 
review terhadap jumlah izin 
usaha pengelolaan hasil 
hutan kayu terutama industri 
hilir, agar pemberian izin 
mempertimbangkan potensi 
bahan baku, terutama 
bersumber dari hutan alam.

Pemerintah Indonesia telah 
berkomitmen melakukan 
pemberantasan pembalakan 

liar dan perdagangan kayu 
ilegal untuk mewujudkan 
tata kelola kehutanan yang 
lebih baik, melalui penetapan 
Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan No. 
30 Tahun 2016 yang telah 
diperbaharui P.21/MENLHK/
SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang 
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu 
(SVLK) bagi industri kehutanan 
dari hulu sampai hilir. SVLK ini 
satu-satunya peraturan yang 
melibatkan masyarakat sipil 
dalam implementasinya, dalam 
hal ini keterwakilan masyarakat 
sipil diwadahi oleh Pemantau 
Independen, dalam menjaga 

Maraknya 
Pembalakan Liar di 
Tengah Pandemik

kredibilitas dan akuntabilitas 
SVLK, tugas dan tanggung jawab 
pemantau independen diatur 
secara eksplisit melalui Perdirjen 
Nomor P.14/2016 jo Perdirjen 
Nomor 15 Tahun 2016 aturan 
ini telah mengalami perubahan 
menjadi SK Dirjen PHPL No. 62/
PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. 

Jaringan Pemantau Independen 
Kehutanan (JPIK) telah 
berkontribusi secara aktif 
memantau hutan selama lebih 
dari sepuluh tahun sebagai 
bentuk komitmen dalam 
mendorong tata kelola hutan 
yang baik dengan memastikan 
kredibilitas dan akuntabilitas 
SVLK. Meskipun SVLK sudah 
mengatur secara detail melalui 

standar dan verifiernya, namun 
sampai dengan saat ini masih 
ditemukan celah praktik 
pelanggaran. Sanksi terhadap 
pelaku kejahatan pembalakan 
liar pun tidak berhenti dan 
belum mampu memberi efek 
jera. Walaupun beberapa kasus 
berujung pada jeruji besi, namun 
proses penegakan hukum belum 
mampu menyasar pada aktor 
kunci dan cukong kayu. 

Praktik pembalakan liar selama 
pandemik Covid-19 di tahun 
2020 yang ditangani Direktorat 
Jenderal Penegakkan Hukum 
Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (Ditjen 
Gakkum KLHK) sebnyak 118 
perkara yang telah P-211, belum 
termasuk kasus illegal logging 
yang ditangani oleh Bareskrim 
Polri. Hal tersebut menandakan 
pandemik Covid-19 tidak 
memberikan dampak terhadap 
menurunnya pembalakan 
liar di Indonesia. Selain itu, 
pemantauan JPIK, pada periode 
2019-2020, yang berada di 8 
Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Riau, 
Bengkulu, Sumatera Selatan, 
Banten, Jawa Timur, Kalimantan 
Utara, dan Kalimantan Barat, 
menguatkan bahwa praktik 

Pemantauan di Kalimantan Barat 2019-2020. (Doc. JPIK 2020)

Oleh Muhammad Ichwan - Jaringan Pemantau Independen 
Kehutanan (JPIK)
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illegal logging masih marak, 
walaupun dalam keadaan 
pandemik Covid-19.

Beberapa temuan pemantauan 
periode 2019-2020, selama 
pemantauan di hulu dan 
hilir yang dilakukan untuk 
memastikan pemanfaatan kayu 
dan pelaksanaan SVLK telah 
berjalan sesuai dengan regulasi 
yang ada, diantaranya sebagai 
berikut:

1. Pembalakan liar di Kawasan 
Hutan Suaka Provinsi Riau

Hasil pemantauan pada 
bulan Oktober 2019 sampai 
bulan Juli 2020 di Provinsi 
Riau, menemukan fakta 
bahwa praktik pembalakan 
liar masif terjadi di kawasan 
Suaka Margasatwa Bukit 
Rimbang Bukit Baling 
(SMRBB). Sumber yang 
kami temui menjelaskan 
modus pembalakan liar 
yang terjadi dengan 
memanfaatkan masyarakat 
lokal sebagai operator untuk 
melakukan penebangan 
kayu di dalam kawasan. 

2. Pembalakan liar di Kawasan 
Hutan Produksi KPH 
Provinsi Sumsel

Pada tahun 2020 JPIK 
Sumatera Selatan mendapat 
informasi dan temuan yang 
tidak jauh berbeda dengan 
yang terjadi di Provinsi Riau. 
Praktik pembalakan liar yang 
terjadi di kawasan Kesatuan 
Pengelolaan Hutan Produksi 
(KPHP) Lalan Mangsang 
Mendis dilakukan secara 
berkelompok oleh oknum 
masyarakat yang berasal dari 
Desa Muara Medak, dimana 
cukong kayu memanfaatkan 
jasa masyarakat dalam 
kegiatan tersebut. Hasil 
pembalakan liar berdasarkan 
informasi di lapangan 
dipasok ke perusahaan kayu 
di Kabupaten Mentawai, 
Kota Palembang, Provinsi 
Sumatera Selatan, dan 
Kabupaten Muaro Jambi, 
serta beberapa kota lainnya. 
Pembalakan liar di Provinsi 
Sumatera Selatan sangat 

Pemantauan di Kalimantan Barat 2019-2020. (Doc. JPIK 2020)

Selain hal tersebut para 
oknum mendapatkan ‘back 
up’ dari aparat kehutanan 
dan aparat penegak hukum. 
JPIK telah memantau 
pergerakan kayu-kayu 
yang berasal dari kawasan 
SMRBB dikumpulkan di 
tempat penampungan kayu 
(TPK) Gema. Selanjutnya 
kayu-kayu bulat tersebut 
menjelang subuh diangkut 
menggunakan truk untuk 
didistribusikan ke sentra 
industri pengolahan kayu 
yang berada di daerah Sentra 
Industri Kayu Desa Teratak 
Buluh, Kecamatan Siak Hulu, 
Kabupaten Kampar. JPIK 
telah melaporkan kasus ini 
ke aparat penegak hukum. 
Atas laporan pengaduan yang 
diajukan kepada Gakkum 
KLHK, pada November 2020, 
telah dilakukan operasi 
penangkapan dengan 
mengamankan 404 batang 
kayu log, dan 2.559 keping 
kayu olahan.2

1 https://nasional.kontan.co.id/news/hingga-2020-nilai-putusan-kasus-perusakan-lingkungan-mencapai-rp-198-triliun
2 https://news.detik.com/foto-news/d-5271206/potret-tumpukan-ribuan-kayu-ilegal-di-riau

Kayu hasil illegal logging di Sungai Tilan, Desa Tanjung Belit, Rimbang 
Baling. (Doc. JPIK, 2019-2020)
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masif dan aktor utamanya 
memiliki jaringan antar 
provinsi. Pada awal bulan Juli 
2020, JPIK Sumatera Selatan 
mendapatkan laporan dari 
masyarakat tentang kegiatan 
pengangkutan kayu hasil 
illegal iogging. Pengangkutan 
kayu melalui aliran sungai 
dan parit-parit yang melewati 
dusun 7 dan dusun 10, dimana 
panjang rangkaian (rakit) 
kayu tersebut mencapai ±200 
m. Berdasarkan informasi 
dari supir pengangkut, kayu 
bulat tersebut berasal dari 
Kawasan Taman Nasional 
Berbak Jambi. Untuk 
menindaklanjuti temuan ini 
JPIK telah melaporkan ke 
Ditjen Gakkum Kementerian 
LHK.

3. Pembalakan Liar pada 
Taman Nasional Provinsi 
Kalimantan Barat  

JPIK melakukan pemantauan 
pembalakan liar di Kawasan 
Taman Nasional Bukit 
Baka-Bukit Raya (TNBBR), 
dan hutan produksi di 
Kabupaten Melawi. Dari 
hasil pemantauan yang telah 
dilakukan, JPIK menemukan 
kayu olahan di Kawasan 
Taman Nasional Bukit Baka-
Bukit Raya (TNBBR), yang 
mestinya sesuai peraturan 
tidak diperbolehkan 
melakukan pemanfaatan 
kayu di dalam Kawasan. 
Pada periode tersebut, 
JPIK juga menemukan 
praktik pembalakan liar di 
hutan produksi Kabupaten 
Melawi. Para pembalak liar 
mengambil kayu berjenis 
meranti, belian/ulin, 
medang, jelutung, mawang, 
dan keladan. JPIK juga 
menemukan aksi pembalakan 
liar di kawasan hutan 
produksi Kabupaten Melawi. 
Modus yang digunakan 
para cukong yaitu dengan 
memanfaatkan masyarakat 
lokal untuk melakukan 

penebangan. Kayu-kayu hasil 
pembalakan liar dikumpulkan 
di Dusun Landuk, Desa 
Kahiya, Kecamatan Ella 
Hilir, Kabupaten Melawi, 
Kalimantan Barat. Informasi 
yang beredar para cukong 
bekerja sama dengan 
masyarakat lokal di desa 
tersebut.

4. Pemegang konsesi 
berkonflik dengan 
masyarakat adat

JPIK Kalimantan Utara 
melakukan pemantauan 
pada kawasan hutan alam 
dan sentra industri kayu di 
Kabupaten Nunukan. Dari 
hasil pemantauan yang 
telah dilakukan di kawasan 
hutan alam, JPIK Kaltara 
mendapatkan temuan, 
pertama adanya konflik 
lahan antara pemegang 
konsesi dengan masyarakat 
adat, kedua pemegang 
konsesi HPH abai dalam 
upaya perlindungan dan 
pengamanan hutan, hal 
tersebut terbukti adanya 
perambahan kawasan hutan 
dalam areal konsesi. Ketiga 
dalam aspek produksi, 
pemantau menemukan 
kayu bulat dalam konsesi 
hutan alam yang diangkut 
dalam truk tidak disematkan 
barcode dan tanda V-Legal 
sebagaimana ketentuan 
peraturan yang berlaku.

5. Illegal Logging berkedok IPK

Seknas JPIK bekerja sama 
dengan WALHI Provinsi 
Bengkulu melakukan 
pemantauan di Kawasan 
Izin Pemanfaatan Kayu 
(IPK) yang berada pada 
perkebunan kelapa sawit 
di Kabupaten Kaur. Hasil 
pemantauan yang dilakukan, 
ditemukan indikasi beberapa 
pelanggaran. Pertama, 
diduga kuat pemegang IPK 
melakukan pemanenan 

kayu di luar lokasi izin yang 
berdampak kerusakan 
ekosistem dan keragaman 
hayati. Kedua, adanya indikasi 
pembalakan liar pada izin 
pembukaan perkebunan 
kelapa sawit. Ketiga, diduga 
pemanfaatan kayu IPK 
tidak melakukan kewajiban 
pembayaran PSDH-DR dan 
PNT pada tahun 2019. Dari 
hasil pemantauan diduga 
kuat kayu-kayu IPK tersebut 
diedarkan ke perusahaan 
kayu yang berada di Jakarta 
dan Surabaya. 

6. Perusahaan kayu abai 
dengan pengelolaan 
Lingkungan

JPIK Kalimantan Utara pada 
tahun 2020 juga melakukan 
pemantauan pada sentra 
industri kayu di Kota Tarakan. 
Dari hasil pemantauan yang 
telah dilakukan menemukan 
beberapa pelanggaran. 
Pertama, pelanggaran 
pengelolaan lingkungan, 
dimana limbah gergajian 
kayu dibuang ke laut, hal ini 
tidak sejalan dengan aturan 
UU Pengelolaan lingkungan 
tahun 2009. Kedua, 
perusahaan pengolahan 
kayu diduga tidak memiliki 
Izin Penimbunan Limbah B3. 
Hasil wawancara dengan 
masyarakat sekitar industri 
mengatakan bahwa limbah 

Kayu hasil tebangan CV Marantika. 
(Doc. JPIK, 2019-2020)



The Monitor, Maret 2021 | 18

oli bekas mesin pengolahan 
kayu dibuang ke laut. 

7. Perusahaan bersertifikat 
legalitas kayu mencuci kayu 
ilegal

JPIK Provinsi Jawa Timur 
telah melakukan pemantauan 
pada perusahaan ekspotir 
non produsen dan beberapa 
perusahaan kayu sebagai 
pemasoknya pada tahun 
2020. Perusahaan pengekspor 
produk kehutanan yang 
telah ber S-LK ditemukan 
menggunakan produk 
kayu yang bersumber dari 
perusahaan yang tidak 
bersertifikat, sehingga 
diragukan legalitasnya di 
Provinsi Jawa Timur. Modus 
tidak mencantumkan jenis 
kayu pada dokumen yang 
menerangkan sahnya hasil 
hutan oleh oknum pemilik 
izin industri, memungkinkan 
terjadinya praktik kecurangan 
pemanfaatan kayu yang 
masuk ke dalam daftar CITES 
Appendix II, tanpa memiliki 
izin edar dan dokumen 
khusus. Sisa proses produksi 
dan limbah perusahaan 
yang belum dikelola 
dengan baik, masih juga 
ditemukan. Padahal aspek ini 
menyangkut keberlanjutan 
ekologi dan kehidupan 
masyarakat maupun pekerja 
yang tinggal di sekitar 

industri. Seiring dengan hal 
tersebut, penerapan standar 
K3 (Keamanan, Kesehatan, 
dan Keselamatan Kerja) 
belum dijalankan secara 
penuh, sebagaimana diatur 
dalam standar penilaian/
verifikasi (SVLK).

Untuk menuntaskan kasus 
pelanggaran pelaksanaan 
SVLK dan kejahatan kayu ilegal 
maka penegakan hukum harus 
diterapkan dari hulu hingga hilir 
dengan pendekatan metode 
multi door, dimana pelaku 
dan pihak-pihak yang terlibat 
dalam pemanfaatan kayu ilegal 
termasuk oknum penegak hukum 
yang ‘menyokong’, aktor utama 
di balik pembalakan, perusahaan 
penampung sampai eksportir 
harus diberikan sanksi tegas yang 
memberikan efek jera. JPIK telah 
menindaklanjuti temuan hasil 
pemantaun berkaitan indikasi 
tindak pidana kehutanan kepada 
pihak aparat penegak hukum 
dan juga telah menyampaikan 
laporan temuan pelanggaran 
kepada lembaga sertifikasi kayu.

Masih terjadinya peredaran dan 
perdagangan kayu ilegal karena 
masih terjadi titik lemah dalam 
aturan SVLK yang dimanfaatkan 
oleh pihak-pihak tertentu untuk 
meraup keuntungan yang lebih 
besar dengan melakukan praktik 
curang. Untuk itu JPIK telah 
menyampaikan usulan perbaikan 
sistem penilaian dalam audit 
SVLK kepada pemerintah melalui 
Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK) dengan 
tujuan untuk menutup celah-
celah pelanggaran yang terjadi. 
Dengan demikian pemberlakuan 
SVLK akan efektif untuk 
menghentikan beredarnya kayu 
ilegal dalam rantai tata niaga 
kayu.

SVLK merupakan sistem yang 
dibuat untuk mengurangi 
dampak pembalakan liar, 
akan tetapi dalam sistem ini 
masih memiliki celah-celah 

yang dapat dimanfaatkan oleh 
oknum. Celah tersebut seperti 
halnya pada sistem pencatatan 
penatausahaan hasil hutan 
kayu melalui teknologi Sistem 
Informasi Penatausahaan Hasil 
Hutan (SIPUHH), yang mana 
sistem informasi tersebut belum 
mampu membedakan antara 
kayu legal dan ilegal. Selain itu, 
SIPUHH belum sepenuhnya 
terbuka untuk Pemantau 
Independen.

JPIK mendorong pemerintah 
memberikan insentif kepada 
para pelaku usaha kayu yang 
konsisten menerapkan SVLK 
khususnya UMKM, sehingga 
berdampak pada nilai tambah 
pemasaran produknya. Selain 
itu, pemerintah pusat perlu 
meningkatkan sinkronisasi 
dengan kewenangan pemerintah 
daerah serta mendorong 
kolaborasi parapihak dalam 
implementasi SVLK untuk 
akselerasi tata kelola kehutanan 
yang lebih baik.

Lembaga Sertifikasi kayu 
segera melakukan audit khusus 
terhadap perusahaan yang 
menerima kayu dari sumber 
yang diragukan legalitasnya, 
tanpa harus bernegosiasi 
terlebih dahulu dengan kliennya. 
Mencabut semua Sertifikat 
Legalitas Kayu (S-LK) perusahaan 
penggergajian kayu yang 
terbukti melakukan pelanggaran. 
Melakukan pengawasan 
terhadap perusahaan secara 
intensif di luar kegiatan penilikan 
tahunan, mengukur dan 
mendorong kinerja pemegang 
sertifikat agar dapat melakukan 
perbaikan secara berkelanjutan. 
LVLK sebagai lembaga yang 
melakukan verifikasi SVLK 
wajib menyampaikan kepada 
aparat penegak hukum melalui 
Direktorat Pengelolaan Hutan 
Produksi Lestari (PHPL) KLHK 
apabila menemukan kliennya 
yang terindikasi melakukan 
tindak pidana kehutanan.
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Tahun 2020 merupakan 
tahun yang berat bagi 
seluruh masyarakat 

Indonesia pada berbagai 
kalangan. Seperti negara-
negara lainnya, Indonesia 
mengalami pandemik corona 
yang disebabkan oleh virus 
Covid-19. Wabah ini pertama 
kali teridentifikasi di Wuhan, 
China pada akhir tahun 2019. 
Virus corona merupakan sebuah 
virus yang memiliki daya tular 
yang sangat cepat dengan media 
droplet yang keluar saat batuk 
dan bersin. Pada tanggal 2 Maret 
2020 Indonesia melalui Presiden 
Joko Widodo mengumumkan 
kasus pertama yang terjadi di 
Indonesia dan jumlah kasus 
tersebut terus meningkat hingga 
saat ini.

Banyak kebijakan pemerintah 
yang dikeluarkan dalam 
mengurangi penyebaran virus 

Potensi Deforestasi Pasca 
Pandemik Covid-19
Sebuah Pemantauan Virtual Kondisi Hutan 
Indonesia
Oleh Ogy Dwi Aulia & Aryo Adhi Chondro – Forest Watch Indonesia (FWI)

tersebut salah satunya adalah 
dikeluarkannya PP No. 21 Tahun 
2020 tentang Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB). 
Pembatasan yang dimaksud 
adalah pembatasan kegiatan 
tertentu seperti peliburan sekolah 
dan tempat kerja, pembatasan 
kegiatan keagamaan dan 
pembatasan kegiatan di tempat 
dan fasilitas umum di wilayah-
wilayah yang mengalami 
penyebaran virus corona dalam 
jumlah yang besar. PSBB kerap 
kali diperpanjang yang awalnya 
hanya 3 bulan pada tahun 2020 
dan sampai sekarangpun masih 
ada beberapa kabupaten/kota 
yang menerapkan kebijakan 
PSBB mengingat jumlah kasus 
penderita corona di wilayah 
mereka terus meningkat.

Forest Watch Indonesia (FWI) 
sebagai organisasi yang aktif 
melakukan pemantauan 

hutan di lapangan, pada tahun 
2020 tidak dapat melakukan 
pemantauan secara langsung, 
aktivitas-aktivitas yang sudah 
dirancang untuk tahun 2020 
harus direvisi, seluruh kunjungan 
lapang ditiadakan, dan aktivitas 
lebih difokuskan ke acara-acara 
yang bersifat daring. Begitu 
juga dengan kegiatan riset,. 
hal ini dilakukan dalam rangka 
mengurangi risiko munculnya 
penyakit. Sebagai langkah 
alternatif dalam melakukan 
pemantauan, FWI mencoba 
menerapkan teknologi-teknologi 
terbarukan dalam aspek 
penginderaan jauh dalam rangka 
tetap memantau hutan meski 
tidak harus datang ke lokasi.

Salah satu teknologi yang 
FWI coba gunakan adalah 
data Early Warning System 
Devegetasi, yang dikeluarkan 
oleh Laboratorium Analisis 
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Lingkungan dan Pemodelan 
Geospasial, Fakultas Kehutanan, 
IPB University. Data ini dapat 
digunakan untuk melihat 
perubahan vegetasi menjadi 
non-vegetasi dalam resolusi 
temporal 8-harian. Sebelum 
data ini dapat digunakan, kami 
mencoba mengelaborasi data 
tersebut dengan tutupan hutan 
FWI sebagai baseline untuk 
mengkonfirmasi devegetasi 
yang terjadi di hutan alam. 
Selanjutnya, data ini digunakan 
untuk melihat bagaimana 
dinamika deforestasi Indonesia 
pada masa periode PSBB awal di 
Indonesia. 

Pada bulan April 2020, WWF 
German mengeluarkan data 
yang mengindikasikan adanya 
peningkatan deforestasi 
Indonesia yang terjadi pada bulan 
Maret 2020, jika dibandingkan 
dengan tahun-tahun 

sebelumnya. Setelah dikonfirmasi 
menggunakan data Devegetasi 
IPB yang sudah dioverlay dengan 
tutupan FWI, peningkatan ini 
tidak terdeteksi. Deforestasi 
yang terjadi selama pandemik 
di Indonesia cenderung turun 
jika dibandingkan dengan tahun 
2019. Total devegetasi yang 
terjadi di Indonesia pada periode 
Januari-Juli 2020 adalah 114 ribu 
ha dengan puncak devegetasi 

terjadi di bulan Februari yaitu 
sebesar 28 ribu ha.

Aspek lain yang sering disoroti 
akibat terdampak besar oleh 
pandemik Covid-19 adalah sektor 
perekonomian di Indonesia. 
Mentri Keuangan Indonesia, 
Sri Mulyani (November 2020) 
menyebut bahwa di awal 2020, 
pemerintah memprediksi 
ekonomi Indonesia bisa tumbuh 

Deforestasi bulan Maret 2020 di beberapa negara di Asia (Sumber :WWF 
German, Data dari Maryland University)

Overlay EWS IPB dan Tutupan Hutan FWI Periode January 2019-Juli 2020
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hingga 5,3% year on year (YOY) 
atau lebih tinggi daripada 
realisasi pertumbuhan ekonomi 
2019 sebesar 5,02%. Namun, 
seiring berjalannya pandemik 
virus corona, ekonomi Indonesia 
diramal ambles minus 2,2% 
hingga minus 1,7%.

Adanya penurunan pertumbuhan 
ekonomi dan defisit negara 
yang diakibatkan oleh pandemik 
corona, tidak menutup 
kemungkinan bahwa sektor 
kehutanan dan energi merupakan 
salah satu sektor yang akan 
ditingkatkan pendapatannya 
demi mecukupi kebutuhan 
ekonomi di Indonesia. Seperti 
halnya yang terjadi pada krisis 
moneter pada tahun 1997-
1998 yang mana pertumbuhan 
ekonomi Indonesia mencapai 
-13,8% dan sebagian sektor 
ekonomi mengalami 
pertumbuhan negatif kecuali 
sektor pertanian, peternakan, 
perikanan, kehutanan dan energi 
(Susilo, 2002) yang artinya 

sektor-sektor ini masih bisa 
bertahan walau dengan adanya 
krisis moneter. Deforestasi di 
dalam kawasan hutan pada awal 
masa reformasi (1996 – 2000) 
mencapai angka 2,83 juta ha 
(KLHK, 2018). Implikasi tersebut 
merujuk pada penggenjotan 
perekonomian Indonesia 
pascakrisis melalui penebangan 
ilegal, ekspansi kelapa sawit dan 
tanaman industri, penerbitan 
ratusan konsesi HPH, dan 
masalah-masalah kehutanan 
lainnya sehingga mendorong 
Pemerintah Indonesia melalui 
Menteri Kehutanan untuk 
mengeluarkan beberapa 
kebijakan baru seperti UU No. 41 
Tahun 1999, Tap MPR tentang 
Tanah dan Sumberdaya Alam, 
diberlakukannya sertifikasi kayu, 
dan beberapa kebijakan lainnya.

FWI juga melakukan kajian 
terkait prospeksi ke depan 
dinamika hutan alam di Indonesia 
serta implikasinya terhadap 
pembangunan nasional di kala 

pandemik. Hasil kajian tersebut 
menunjukkan bahwa deforestasi 
yang terjadi pada periode 2020-
2024 akan memiliki potensi 
kontribusi yang relatif tinggi 
terhadap PDB Nasional, yaitu 
berkisar antara Rp 95,48 triliun 
hingga Rp 203,95 triliun. Namun, 
akan terjadi deforestasi yang 
masif di Indonesia pada periode 
tersebut. Di sisi lain, deforestasi 
yang akan terjadi sangat bisa 
memenuhi target sektor LHK 
terhadap PDB nasional, sehingga 
eksploitasi berlebih hanya akan 
menghabiskan sumberdaya alam 
dan mengikis jasa ekosistem 
yang berlangsung di dalamnya. 
Selain itu, hasil simulasi 
deforestasi menunjukkan bahwa 
dalam rentang 2019-2030 
Indonesia masih relatif kesulitan 
dalam mengikuti komitmen 
nasional dalam perubahan iklim 
baik dalam skenario CM1 maupun 
CM2 sehingga kegiatan-kegiatan 
pemantauan hutan alam masih 
harus dilakukan terutama pada 
tingkat tapak.

Land Clearing Perkebunan Sawit (Doc. JPIK 2017)
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Perempuan pada dasarnya 
memiliki peran yang 
strategis dalam tata kelola 

hutan di Indonesia. Sama 
seperti halnya laki-laki, dengan 
segala pengetahuan yang 
dimiliki, perempuan mampu 
untuk terlibat langsung dalam 
menjaga ekosistem hutan, 
atau bahkan terlibat langsung 
dalam pengambil keputusan. 
Namun, karena budaya 
patriarki yang masih terjadi di 
Indonesia, peran perempuan 
seringkali terpinggirkan, bahkan 
keterlibatan perempuan dalam 
menjaga ekosistem hutan 
seringkali terabaikan. Hal 
tersebut terjadi karena masih 
banyak pandangan bahwa 
kontribusi terhadap pengelolaan 
hutan di Indonesia masih 
didominasi oleh laki-laki. 

Selain itu, penelitian CIFOR 
(2012) menyebutkan bahwa 
sektor kehutanan secara umum 
didominasi oleh kaum laki-laki 
dan mempersulit partisipasi 

perempuan dalam pengelolaan 
hutan dan pengambilan 
keputusan. Dalam Sustainable 
Development Goals (SDGs) tahun 
2015, juga telah disepakati 
tentang kesetaraan gender. 
Karena itu peran penting 
perempuan dalam pengelolaan 
hutan harus lebih dikedepankan 
lagi.

Di sisi lain, ancaman dan 
deforestasi terhadap hutan 
akan berdampak buruk pada 
perempuan, karena hutan 
adalah sumber dari kehidupan. 
Belum lagi kasus pembalakan 
liar yang saat ini masih terjadi di 
Indonesia, untuk itu keteribatan 
peran perempuan dalam 
menjaga hutan pun menjadi 
sangat penting.

Perempuan memang memiliki 
berbagai macam kesibukan, 
dari mulai berfikir untuk 
menentukan pendamping 
hidup hingga mengurus 
pekerjaan rumah. Butuh tenaga 

ekstra bagi perempuan untuk 
mambagi waktu dan tentunya 
hal-hal yang berkaitan dengan 
keberlangsungan hajat hidup 
orang banyak, juga akan ikut 
dalam daftar hal yang harus 
dipikirkan oleh para perempuan. 
Namun, hal tersebut tidak lantas 
menjadikan perempuan acuh 
dan tidak mau tau dengan urusan 
sosial dan lingkungan.

Sama halnya menjadi seorang 
Pemantau Independen (PI), yang 
aktif dalam memantau peredaran 
kayu, dari kawasan hutan sampai 
masuk ke industri atau biasa 
disebut dengan pemantauan hulu 
ke hilir. Mungkin tidak banyak 
perempuan yang ikut terlibat 
untuk menjadi PI, atau bahkan 
sangat sedikit perempuan yang 
melakukan pemantauan. Hal 
tersebut dikarenakan, mungkin 
ketidaktahuan perempuan 
bahwa perempuan, dapat ikut 
berpartisipasi dalam melakukan 
pemantauan. Atau mungkin juga 
karena pekerjaan menjadi PI 

Peran Perempuan 
dalam Pemantauan 

SVLK
Oleh Nurul Astutik - Delik Kuning, JPIK Jawa Timur
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terlalu berisiko, sehingga muncul 
rasa takut untuk menjadi PI.

Sebenarnya, untuk menjadi 
seorang PI tidak dibedakan 
dari jenis kelamin laki-laki atau 
perempuan. Karena dalam 
UU No. 41 tahun 1999, Pasal 
69 telah dijelaskan bahwa 
masyarakat berkewajiban untuk 
ikut serta memelihara dan 
menjaga kawasan hutan dari 
gangguan dan perusakan. Selain 
itu, dalam UU No. 18 tahun 
2013, Bab 2 Pasal 2, juga telah 
dijelaskan bahwa pencegahan 
dan pemberantasan perusakan 
hutan berasaskan partisipasi 
masyarakat. Maka dari itu, 
peran perempuan dan laki-laki 
dalam kaitannya menjaga hutan 
tidaklah dibedakan, karena pada 
dasarnya masyarakat sipil bisa 
ikut terlibat berpartisipasi dalam 
menjaga hutan. Begitupun juga 
dalam kaitannya pemantauan 
peredaran kayu dari hulu ke 
hilir. Perempuan juga turut serta 
dalam melakukan pemantauan 
pengelolaan hutan, pengolahan 
kayu, serta peredaran maupun 
perdagangan kayu. Sehingga 
praktik tata kelola kehutanan 
yang buruk, dapat diminimalisir 
melalui mekanisme PI dalam 
kerangka kebijakan Sistem 
Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

SVLK adalah salah satu inisiatif 
pemerintah yang berfungsi 
untuk mengatasi pembalakan 
liar dan memastikan produk 
kayu yang beredar dan 
diperdagangkan di dalam 
negeri maupun ekspor, berasal 
dari sumber yang asal-usulnya 
memenuhi aspek legal. Selain 
itu, dengan diberlakukannya 
SVLK, konsumen luar negeri 
yang menggunakan produk kayu 
dari Indonesia tidak perlu lagi 
meragukan legalitas kayu yang 
berasal dari Indonesia.

SVLK mulai diberlakukan di 
Indonesia sejak Juni 2009, sejak 
diberlakukannya Peraturan 
Menteri Kehutanan No. P.38/
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Menhut-II/2009. Hingga saat 
ini, peraturan terkait SVLK 
telah banyak mengalami 
pembaharuan, dan telah 
ditetapkan peraturan yang 
terbaru yaitu Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (PermenLHK) 
No. P.21/Menlhk/Setjen/
Kum.1/10/2020.

Selain memiliki prinsip-
prinsip perbaikan tata kelola 
hutan yang lebih baik, dalam 
pelaksanaannya, SVLK juga 
melibatkan peran multipihak 
termasuk juga peran masyarakat 
sipil, yang mana dalam 
peraturannya memasukan peran 
masyarakat sipil dalam skema 
SVLK sebagai PI. Tentu saja peran 
masyarakat sipil yang dimaksud 
tidak dibedakan dari jenis 
kelamin, yang artinya perempuan 
juga memiliki peran untuk 
melakukan pemantauan.

Sebagai perempuan, hal yang 
perlu diperhatikan adalah apa 
yang mampu kita lakukan untuk 
turut serta dalam melakukan 
pemantauan penerapan 
SVLK, dan apakah mampu 
membuktikan bahwa SVLK 
sudah berjalan sesuai dengan 
semestinya atau tidak. Untuk 
menjalani hal tersebut, dalam 
artian sebgai perempuan 
pemantau, tentu saja tidak 
semata-mata langsung terjun ke 
lapangan, pastinya diperlukan 
pembekalan pengetahuan yang 
cukup untuk bisa melakukan 
pemantauan.

Berangkat dari pelatihan 
Pemantau Independen, yang 
mana pada pelatihan tersebut 
diberikan pengetahuan tentang 
SVLK berikut dengan aturan-
aturannya. Melihat paparan 
narasumber tentang masifnya 
kegiatan pembalakan liar, dan 
tantangan dalam melakukan 
pemantauan, maka jiwa ini 
merasa terpanggil untuk ikut 
mengambil bagian sebagai 
Pemantau Independen. Foto pemantauan salah satu industri di Jawa Timur 

oleh perempuan pemantau (Doc. JPIK Jawa Timur)
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Mengawali hari untuk menjadi 
perempuan pemantau, tentunya 
membawa segudang rasa takut. 
Namun rasa takut itu hilang 
dengan sendirinya, ketika 
pada awal pemantauan begitu 
banyak temuan-temuan yang 
cukup menguatkan. Berbagai 
macam kecurangan kerap 
dilakukan oleh sebagian besar 
pelaku industri kayu, mulai dari 
aspek kelengkapan dokumen, 
pemenuhan bahan baku sampai 
dengan aspek ketenagakerjaan. 
Selain itu, menjadi pemantau 
dalam penerapan SVLK bukanlah 
suatu kesalahan. 

Untuk bisa masuk ke suatu 
industri, salah satu yang dapat 
dilakukan oleh perempuan 
yaitu dengan cara penyamaran 
atau yang disebut dengan cover 
story. Cara penyamaran dipilih 
karena pemantauan penerapan 
SVLK dilakukan dengan metode 

tertutup. Hal semacam itu dapat 
dilakukan oleh perempuan, 
karena perempuan sangat 
luwes, memiliki insting yang 
kuat, mampu membaca situasi 
dan mampu berkomunikasi 
dengan baik pada siapa pun. 
Penyamaran juga dilakukan 
agar mendapatkan informasi 
lebih dalam tanpa diketahui 
oleh pemilik atau pekerja di 
industri yang di pantau. Memang 
terkesan seperti detektif yang 
ada di film-film, namun dari 
penyamaran yang dilakukan 
itulah banyak informasi dan 
temuan yang didapatkan, karena 
pemantau perempuan mampu 
menjangkau masuk kedalam 
industri tanpa dicurigai. Industri 
yang menjadi target pemantauan 
adalah industri yang diduga 
melakukan kecurangan, seperti 
memalsukan dokumen, pinjam 
bendera dan tidak memiliki izin. 

Dari data yang terdapat di 
website silk.menlhk.go.id, ada 
sekitar 1.480 industri yang 
sudah mendapatkan Sertifikat 
Legalitas Kayu (S-LK), namun 
baru beberapa industri saja yang 
dapat dipantau. Ada beberapa 
industri besar yang menjadi 
target pemantauan seperti 
Hutan Lestari Mukti Perkasa, 
Gema Lestari, Surabaya Trading 
& Co, Kayan Jaya Tanjung, Surya 
Alaska, Multi Manau, Karya 
Makmur, Almenta dan beberapa 
Industri lain. 

Sebagai contoh pengalaman 
saat melakukan pemantauan 
lapangan di Jawa Timur. Berawal 
atas adanya informasi, bahwa 
ada industri yang menerima kayu 
dari hasil pembalakan liar, kayu 
jenis appendix atau jenis kayu 
yang dilindungi, dimana kayu 
tersebut tumbuh di sepanjang 
jalan di Tulungagung – Blitar 
dan ditebang tanpa izin. Ketika 
dilakukan pemantauan, ternyata 
kayu hasil tebangan tanpa izin 
tersebut masuk ke salah satu 
industri yang berada di Kota 
Pandaan, Provinsi Jawa Timur, 
yang mana industri tersebut 
tidak mempunyai S-LK, namun 
hasil olahan kayunya mampu 
menembus pasar luar negri 
atau ekspor, dengan meminjam 
dokumen ekspor milik salah satu 
industri yang berada di Surabaya. 
Hal tersebut merupakan suatu 
pelanggaran tata niaga kayu 
karena pengelolaan kayunya 
tidak disertai dengan izin yang 
sah.

Selain itu, ketika hasil temuan 
dibingkai menjadi sebuah 
keluhan, dan ditujukan kepada 
Lembaga Verifikasi Legalitas 
Kayu (LVLK) dan meminta 
adanya audit khusus terhadap 
industri yang melakukan 
pelanggaran, terkadang 
hasil yang diharapkan belum 
memuaskan. Sebetulnya, 
sistem SVLK yang dibuat sudah 
sangat bagus, namun dalam 
penerapannya masih banyak 

Foto pemantauan di Jawa Timur oleh 
perempuan pemantau (Doc. JPIK Jawa Timur)
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kecurangan yang dilakukan 
oleh industri kayu tersebut. 
Masih banyak celah yang dapat 
dilakukan oleh para pelaku 
industri kayu untuk mendapatkan 
keuntungan lebih banyak. 

Di samping itu tantangan untuk 
menjadi perempuan pemantau 
adalah aspek keamanan, karena 
keamanan adalah hal yang 
paling utama dalam proses 
pemantauan. Ketika di lapangan 
pasti akan dihadapi dengan 
pihak pegamanan industri 
atau perusahaan yang menjadi 
target pemantauan.  Menjadi 
perempuan pemantau bukanlah 
hal yang mudah, tidah hanya 
belum terjaminnya keselamatan 
jiwa raga dalam proses 
pemantauan berlangsung, tetapi 
tidak adanya kepastian tentang 
keamanan bagi para pemantau 
pasca melakukan pemantauan. 
Untuk itu, perempuan pemantau 
harus pandai-pandai bersiasat, 

ketika masuk ke industri ataupun 
pasca dilakukannya pemantauan. 

Tantangan lainnya adalah terkait 
sulitnya mendapatkan data dan 
informasi. Kesulitan dalam hal 
mendapatkan informasi dan data 
tentang industri yang dipantau 
juga masih menjadi problem 
klasik dalam pemantauan. 
Seharusnya, pemerintah 
membuka bisa sepenuhnya 
data dan informasi terkait tata 
niaga kayu, karena hal tersebut 
menjadi modal bagi perempuan 
dalam melakukan pemantauan.

Keterlibatan perempuan 
sangatlah diperlukan dalam 
pemantauan SVLK karena 
perempuan juga bagian dari 
masyarakat, seperti yang 
tertuang dalam peraturan dan 
undang-undang. Selain itu 
perempuan juga mampu untuk 
ikut serta dalam menjaga hutan 
Indonesia. Harapan besar kepada 

seluruh perempuan khususnya 
di Indonesia, baik yang berada 
di daerah, masyarakat adat, 
ataupun di perkotaan, mampu 
untuk ambil bagian dalam hal 
keberlangsungan hidup kita 
dan anak cucu kita nanti. Jika 
hutan kita habis maka kerusakan 
alam akan terjadi, bukan hanya 
bencana yang akan melanda, 
namun lebih jauh kedepan adalah 
apa yang akan kita wariskan 
kepada generasi nanti, tentunya 
untuk keberlangsungan hidup 
mereka. Mari berbuat baik pada 
lingkungan dan sesama manusia 
sebelum kita mati.

Foto pemantauan salah satu industri di Jawa Timur 
oleh perempuan pemantau (Doc. JPIK Jawa Timur)
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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 di bawah ini:
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