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DANA BAGI  HASIL  KAYU HUTAN 
TAK KUNJUNG DIDAPAT

Wajah Suryono dan War-
sono, warga Desa Suko 
Bubuk, Kecamatan Mar-

gorejo, Kabupaten Pati Jawa Ten-
gah tertunduk lesu. Kedua warga 
desa ini mengeluhkan ketidak-
jelasan atas realisasi dana bagi ha-
sil kayu hutan setelah dilakukan 
penebangan habis pada tanaman 
pokok Perhutani KPH Pati  pada 
beberapa petak lokasi pertengah-
an tahun 2012 lalu.

“Sebagai pengurus LMDH kami 
selalu ditanyai warga terkait den-
gan realisasi dana bagi hasil kayu 

hutan/sharing. Sebagai petani 
yang menggarap dan ikut mer-
awat serta menjaga tanaman Jati 
dan Mindi lebih dari sepuluh ta-
hun, wajarlah bila kami meminta 
hak bagi hasil kayu”, tutur Sury-
ono yang juga menjabat selaku 
Wakil Ketua dari 3 LMDH yaitu 
LMDH Sido Rukun, LMDH Wono 
Sidodadi dan LMDH Wono Lestari.

Lebih jauh Suryono menyam-
paikan bahwa berbagai upaya tel-
ah dilakukan, terutama memper-
tanyakan kepada petugas Mandor 
dan Mantri Perhutani dari Resort 

Pemangkuan Hutan (RPH) Telogo 
maupun RPH Karanganyar “Ka-
tanya Mandor, dana sharing sudah 
dicairkan dan diserahkan, tetapi 
tidak dijelaskan pada siapa dana 
itu diberikan. Untuk mendapat-
kan kejelasan atas dana sharing 
ini saya merasa di ping-pong ke-
sana kemari yang berujung pada 
ketidakjelasan”, ungkap Suryono 
kesal.

Apa yang telah disampaikan Sury-
ono dibenarkan oleh Warsono, 
salah satu anggota LMDH. “Pak 
Suryono ini di desa kami cukup 
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disegani warga. Beliau ini pernah 
menggerakkan warga desa Suko 
Bubuk untuk gotong-royong 
membuat jalan agar kayu dapat 
keluar dari hutan. Pengerjaann-
ya dilakukan hampir satu bulan 
penuh dengan melibatkan tenaga 
25 orang setiap harinya. Pembua-
tan jalan ini pembiayaannya dikel-
uarkan  pak Suryono dan tidak ada 
penggantiannya dari Perhutani 
KPH Pati”, tegas Warsono. 

Dalam penjelasannya, Suryono 
dan Warsono menyampaikan 
bahwa ada beberapa petak loka-
si hutan yang sudah dilakukan 
penebangan habis terhadap tana-
man pokok Perhutani pada bulan 
Agustus 2012 yaitu pada Petak 25 
B seluas 21 ha yang masuk pada 
wilayah RPH Telogo, BKPH Muria 
Pati Ayam; Petak 22 dan 23 selu-
as 7 ha yang berada pada wilayah 
RPH Karanganyar, BKPH Muria 

Pati Ayam dan Petak 15 seluas 10 
ha RPH Karanganyar, BKPH Mu-
ria Pati Ayam. Sedangkan pada 
akhir September 2014 juga tel-
ah dilakukan penebangan habis 
pada Petak 14 seluas 15 ha pada 
wilayah RPH Karanganyar, BKPH 
Muria Pati Ayam. Seluruh loka-
si tebang habis ini masuk dalam 
wilayah pengelolaan hutan Per-
hutani KPH Pati.

Seperti diketahui, dana bagi hasil 
kayu hutan/sharing telah diatur 
dalam SK Direksi Perhutani No. 
436/KPTS/DIR/2011 tentang Pe-
doman Berbagi Hasil Hutan Kayu. 
Selain itu,  kewajiban (verifier) 
Perhutani selaku Pemegang Hak 
Kelola dalam skema PHPL telah 
diatur dalam Perdirjen BUK No. 
P. 5/VI-BPPHH/2014, khususnya 
dalam pemenuhan Indikator (1.5) 
tentang PADIATAPA dan Indikator 
(4.1 dan 4.2) tentang SOSIAL.   

Wawancara investigative bersama 
Suryono, Warsono dan beberapa 
anggota LMDH dari desa Suko 
Bubuk dilakukan secara langsung 
pada salah satu rumah warga 
pada 1 Desember 2014. Dalam 
pertemuan, FP JPIK Jateng juga 
menyampaikan tentang peranan 
dan fungsi pemantau independen 
(PI) sebagaimana telah ditetapkan 
dalam Permenhut P. 43/2014 
serta Perdirjen BUK P. 5/VI-BP-
PHH/2014 Lampiran 4 tentang 
Pedoman Pemantau Independen 
dalam Pelaksanaan Penilaian Kin-
erja PHPL dan VLK. Selaku pengu-
rus LMDH, Suryono bersama ang-
gota sepakat untuk melayangkan 
permohonan tertulis terkait real-
isasi dana bagi hasil hutan kayu/
sharing kepada Administratur 
KPH Pati. [end]
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KELOMPOK KERJA TEKNIS MONITORING 
DAN EVALUASI DAMPAK DALAM FLEGT-VPA

Persetujuan Kemitraan Su-
karela Penegakan Hukum 
Kehutanan, Penatakelolaan, 

dan Perdagangan Produk Kayu 
ke Uni Eropa (FLEGT-VPA) tel-
ah ditandatangani Pemerintah 
Indonesia dan Uni Eropa pada 
30 September 2013 lalu. Dalam 
salah satu pasalnya, disebutkan 
bahwa dalam rangka meminimal-
isasi dampak negatif, para pihak 
bersepakat untuk mengembang-
kan pemahaman tentang dampa-
knya terhadap industri perkayuan 

maupun mata pencaharian 
masyarakat adat dan masyarakat 
setempat yang mungkin terpen-
garuh sebagaimana diatur kedua 
belah pihak.

Mensikapi hal tersebut, Direktorat 
Jenderal Bina Usaha Kehutanan, 
Kementerian Kehutanan telah 
membentuk Kelompok Kerja 
Teknis pada 27 Agustus 2014 lalu 
dengan Surat Keputusan No. 44/
VI-BPPHH/2014. Kelompok Kerja 
ini beranggotakan multi-pihak, 

yakni berasal pemerintah lintas 
instansi, asosiasi pengusaha, dan 
jaringan pemantau independen.

Sejak dibentuk, Kelompok Kerja 
telah melaksanakan serangkaian 
pertemuan untuk menyusun dan 
membahas kerangka acuan kerja 
dalam melaksanakan monitoring 
dan evaluasi dampak yang akan 
menjadi panduan bagi konsultan 
independen nantinya. Selain itu, 
disusun juga metodologi dan in-
dikator monitoring dampak yang 
akan difokuskan pada kehidupan 
kelompok masyarakat rentan. 
Kegiatan evaluasi dampak dari 
pelaksanaan SVLK ini diharapkan 
dapat berlangsung pada paruh 
pertama tahun 2015.

Harapan atas hasil nyata dan 
manfaat dari monitoring dampak 
SVLK ini terhadap masyarakat di 
kelompok rentan sangat dihara-
pkan. Lebih-lebih jika meng-
hubungkan evaluasi dampak ini 
dengan keberadaan masyarakat 
adat dan masyarakat tempa-
tan yang hidup di sekitar usaha 
industri, termasuk kontribusinya 
terhadap penyelesaian beragam 
konflik yang telah dan berpotensi 
terus terjadi. [end]
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PERKEMBANGAN TERBARU PERATURAN SVLK

Setelah terbitnya Permenhut 
No. 42/2014 mengenai 
SVLK dan Perdirjen No. 

5/2014 mengenai Penilaian 
Kinerja Pengelolaan Hutan 
Produksi  Lestari dan Verifikasi  
Legalitas Kayu,  sejak bulan 
Oktober 2014 kembali dilakukan 
serangkaian pertemuan 
konsultasi untuk melengkapi dan 
memperbaiki peraturan ini.  JPIK 
terlibat dalam perumusan draft 
peraturan-peraturan ini.

Beberapa kelengkapan aturan 
yang dibahas meliputi Peraturan 
Dirjen BUK mengenai mekanisme 
penetapan penerbit Dokumen 
V-Legal  yang mengatur tata cara 
penetapan LVLK terakreditasi 
sebagai penerbit Dokumen 
V-Legal yang merupakan 

persyaratan ekspor produk kayu.  
Selain itu, dirumuskan juga 
peraturan Dirjen BUK mengenai 
uji tuntas dan rekomendasi 
impor  yang merupakan turunan 
dari Permendag No. 78/2014.  
Perdirjen ini mengatur kewajiban 
uji tuntas dari para importir kayu 
untuk memastikan legalitas kayu 
yang diimpor serta meminimalkan 
resiko masuknya kayu-kayu dari 
sumber illegal ke Indonesia, 
Perdirjen ini juga mengatur tata 
cara pemberian rekomendasi 
bagi para perusahaan untuk 
mendapatkan pengakuan sebagai 
importir produk kayu.  Permendag 
No. 78 /2014 sendiri berisi 
ketentuan impor produk kayu dan 
mengatur pengakuan importir, 
baik importir produsen maupun 
importir terdaftar produk kayu.

Sementara itu , perubahan juga 
terjadi pada Permenhut No. 
42/2014 yang dimaksudkan 
untuk mengakomodasi kelompok 
IKM  mebel yang mengajukan 
keberatan atas pemberlakuan 
penuh  SVLK pada 1 Januari 2015, 
serta untuk mengakomodasi 
beberapa perkembangan 
peraturan lainnya.  Beberapa 
perubahan yang dibahas meliputi 
kewajiban seluruh rantai tata 
usaha kayu memiliki S-LK atau 
menggunakan DKP untuk 
mendapatkan dokumen V-Legal 
serta implikasinya terhadap 
kegiatan ekspor produk kayu, 
kewajiban importir kayu, serta 
pembubuhan tanda V-Legal.

Perubahan ini tercermin dalam 
Permenhut No. 94/2014 yang 
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terbit pada tanggal 29 Desember 
2014, yang meliputi:

• Importir kayu wajib 
menerbitkan deklarasi impor 
yang dilampiri hasil uji tuntas 
sebagai syarat mendapatkan 
rekomendasi impor

• Sertifikasi kelompok 
diperbolehkan bagi pemegang 
hutan hak/HTR/HKM/HD dan 
izin industri dengan kapasitas 
< 6000m3 

• Pemegang izin dan pemilik 
hutan hak yang sudah memiliki 
S-PHPL atau S-LK wajib 
membubuhkan tanda V-Legal.

• Penerbitan dokumen V-Legal 
melalui inspeksi bagi ETPIK 
produsen yang memiliki S_LK 
dengan  bahan baku kayu 
olahan yang belum memiliki 
S-PHPL atau S-LK atau DKP 
berlaku sampai 30 Juni 2015

• Penerbitan dokumen V-Legal 
melalui inspeksi bagi ETPIK 
produsen dan ETPIK non-
produsen yang belum memiliki 
S-LK berlaku sampai 30 Juni 
2015

• ETPIK IKM mebel yang bahan 
baku kayu olahannya belum 
memiliki S-LK atau  DKP 
dapat mengekspor produknya 

dengan menggunakan 
Deklarasi Ekspor, ketentuan ini 
berlaku hingga 31 Desember 
2015.

JPIK mengeluarkan pernyataan 
bersama dalam menyikapi 
mundurnya pemberlakuan 
penuh SVLK ini, yang pada 
intinya mendorong ketegasan 
pemerintah dalam pelaksanaan 
SVLK dan mendorong pemerintah 
untuk mengatasi permasalahan 
terkait pemenuhan izin terutama 
bagi IKM.  Pernyataan JPIK ini 
diterbitkan pada tanggal 11 
Desember 2014 dan dapat dilihat 
di www.jpik.or.id [end]

PERIJINAN SARAT KORUPSI SUMBER 
ILEGALITAS KAYU DARI PERKEBUNAN 
KELAPA SAWIT
 

P
ertumbuhan perkebunan yang pesat telah lama dicirikan oleh ilegalitas. Berbagai upaya yang 
terus dilakukan untuk mengendalikan pencaplokan lahan dan deforestasi sering terkalahkan oleh 
kombinasi antara korupsi dan inkompetensi, yang mengakibatkan eksploitasi terhadap isi hutan dan 
mendorong tingkat deforestasi hingga mencapai yang tertinggi di Indonesia.

Demikian yang dipaparkan Wancino, Focal Point Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) 
Kalimantan Tengah dan Environmental Investigation Agency (EIA) dalam jumpa pers bersama Puluhan 
wartawan dari dalam dan luar negeri  di Jakarta, 16 Desember 2014.

“Kami melihat banyak kayu bebas keluar dari dalam konsesi perkebunan kelapa sawit. Mereka harus punya 
ijin! Ini kepedulian kami”

JPIK Kalteng perlu prihatin atas hal tersebut karena perkebunan kelapa sawit diduga kuat turut berperan 
dalam deforestasi melalui supply kayu ilegal dari hutan alam. Ilegal bermakna tanpa ijin.

“Walaupun memiliki izin, proses mendapatkannya sarat dengan korupsi” tambah Tomaz Jhonson, 
pengkampanye hutan dari EIA.

Oleh:  Jenito



6

Jhonson menjelaskan tentang sebuah studi kasus korupsi di bidang perijinan yang melibatkan 
bupati dan kroninya di Kabupaten Gunung Mas. Pada tahun 2012, EIA dan JPIK Kalteng yakin 
bahwa setidaknya 77.000 ha dialokasikan kepada lima konsesi perusahaan di Gunung Mas. Tiga 
kali lipat dari luas wilayah yang pernah diterbitkan di tahun-tahun lalu selama masa jabatan Bupati 
Hambit Bintih.

“Sayangnya, KPK belum menindak kasus ini”

Hambit Bintih kini memang telah mendekam di penjara. Sayangnya, bukan kasus korupsi 
sumberdaya alam yang menjebloskannya tapi kasus suap kepada Ail Mochtar untuk 
memenangkannya dalam sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi tahun 2013 lalu.

Laporan JPIK Kalteng-EIA yang berjudul “Permitting Crime : How Palm Oil Drives Illegal Logging 
in Indonesia” tersebut memaparkan tentang peranan kelapa sawit terhadap suplai kayu dari 
hutan alam. Salah satu tujuan laporan ini adalah terbongkarnya tindak kriminal yang mendorong 
konversi hutan, yang pada gilirannya perlu penegakan hukum dan reformasi birokrasi untuk 
mengatasinya.

Dalam jumpa pers tersebut, Dr. Ir. Dwi Sudharto, M.Si selaku Direktur Bina Pengolahan dan 
Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan keharusan 
perkebunan kelapa sawit memiliki Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang wajib tersertifikasi dalam 
SVLK.

“Tidak punya IPK, tidak boleh menebang kayu!”

Sudharto mengingatkan bahwa SVLK, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, adalah sistem yang 
memverifikasi terjaminnya legalitas kayu serta ketelusuran kayu dari asal mula tempat kayu 
ditebang sampai ke hilir. Sistem ini merupakan komitmen bersama dari Pemerintah Indonesia 
serta parapihak untuk menanggulangi pembalakan dan perdagangan kayu serta produk kayu 
yang ilegal, juga untuk memperbaiki tata kelola kehutanan di Indonesia. (JEN)

Untuk mengunduh laporan tersebut, silahkan kunjungi http://eia-international.org/reports/
permitting-crime-how-palm-oil-expansion-drives-illegal-logging-in-indonesia
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