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Pada newsletter “The Monitor” ke-11 ini, JPIK 
merangkum berbagai informasi perkembangan dan 
pandangan dari berbagai pihak yang terlibat aktif 
dalam pengembangan perbaikan tata kelola hutan 
di Indonesia. Salah satu perkembangan tentang 
pemantauan independen kali ini adalah tentang 
pertemuan konsolidasi CSO yang dihadiri oleh 
perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat sipil 
dari region Sumatera hingga Papua dan Perwakilan 
Pemerintah, Lembaga Setifikasi, serta Asosiasi 
Pengusaha. Pembahasan tentang pelaksanaan Lisensi 
FLEGT yang saat ini sudah berjalan 2 tahun menjadi 
perbincangan hangat pada pertemuan konsolidasi 
ini, seluruh peserta menyepakati untuk menyusun 
kertas posisi sebagai masukan perbaikan kepada 
Pemerintah dan parapihak terkait, tentang pentingnya 
meningkatkan kredibilitas dan akutabilitas SVLK. 

Capaian Indonesia dalam pelaksanaan SVLK dan FLEGT-
VPA menjadi sorotan berbagai negara di penjuru dunia, 
termasuk bagi peserta pada forum-forum pertemuan 
yang membahas tentang perbaikan tata kelola hutan. 
Tahun ini JPIK berkesempatan untuk hadir dan berbagi 
pengalaman tentang pemantauan independen di 
Indonesia. Meskipun sistem ini masih belum sempurna 
dan masih perlu perbaikan, tetapi menjadi contoh baik 
bagi negara-negara lain yang sedang berproses dalam 
pembenahan tata kelola.

Perbaikan secara kontinu harus terus dilakukan untuk 
meningkatkan jaminan kredibilitas dan akuntabilitas 
sistem, dalam sistem sertifikasi perlu difungsikan 
untuk melakukan input perbaikan kebijakan publik dari 
informasi yang ada didalamnya. Walaupun begitu, saat 
ini belum waktunya mengambil asumsi bahwa kebijakan 
yang buruk dapat bertahan lama akibat tidak adanya 
informasi atau rekomendasi untuk perbaikan kebijakan. 
Secara umum yang terjadi, kebijakan buruk akibat 

konflik kepentingan. Dengan kebijakan buruk, segenap 
orang diuntungkan atau dapat memanfaatkan kondisi 
itu untuk kepentingan kelompok. Pandangan salah satu 
guru besar IPB (Institut Pertanian Bogor) mengulas hal 
tersebut dalam tulisan yang bertajuk ‘Peran Tata Kelola 
dalam Mewujudkan Legalitas dan Kelestarian Hutan’.

Penegakan hukum atas ketidaksesuaian/pelanggaran 
yang terjadi harus diperkuat dan dilakukan secara tegas 
agar pelanggaran yang sama tidak terulang. Dibeberapa 
daerah masih terdapat lokasi rawan terjadinya 
pembalakan liar, salah satunya di Lampung. Selain itu, 
konflik tenurial akibat tidak jelasnya tata batas dan 
belum efektifnya mekanisme penyelesaian konflik dan 
mekanisme distribusi manfaat yang adil bagi semua 
pihak, masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh 
pemegang izin pengelolaan hutan yang berada di Jambi. 
Konflik tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk 
masyarakat adat. Merujuk laporan  Inkuiri Nasional 
Komnas Ham dan Masyarakat Sipil dari  40 kasus konflik 
agraria Masyarakat Adat di kawasan hutan (2013-
2016) terjadi pelanggaran HAM berat,  sistematis dan 
kronis atas MHA di kawasan Hutan. Hal ini kemudian 
menegaskan kembali efektifitas upaya yang dilakukan 
oleh Pemerintah dalam melaksanakan Putusan MK35, 
yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan 
negara. Beberapa rangkuman permasalah tersebut 
terdapat didalam tulisan dari beberapa kontributor 
newsletter ini. 

Sementara itu, terdapat cerita menarik dari masyarakat 
yang tergabung dalam Lembaga Pengelola Hutan Desa 
(LPHD) di Riau, yang berhasil melakukan penjagaan 
hutan dan Sungai Anak Batang dari aktifitas ilegal, dapat 
anda temukan juga diedisi ini. Kami ucapkan terima 
kasih dan penghargaan kepada seluruh kontributor yang 
telah aktif berkontribusi atas terbitnya publikasi ini.

Pesan Dinamisator Nasional JPIK, Muhamad Kosar

http://jpikmail@gmail.com
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Tepat pada 15 November 2018 
merupakan tahun kedua 
Indonesia memberlakukan 

Lisensi FLEGT. Hal ini tentu menjadi 
capaian bagi Indonesia sebagai 
negara peraih lisensi FLEGT pertama 
di dunia. Namun,  pelaksanaan ini 
harus terus dikawal oleh para pihak, 
baik pemerintah sebagai regulator 
dan pemilik sistem, lembaga 
sertifikasi sebagai aktor utama 
penilai kelayakan unit manajemen, 
termasuk para pemantau 
independen sebagai “penjaga” 
kredibilitas sistem.    

Upaya pengawalan Lisensi FLEGT 
harus sejalan dengan implementasi 
SVLK yang sudah berlaku sejak 
tahun 2009. Untuk itu, JPIK 
sebagai salah satu pemantau 
indepeden yang menjadi bagian 
dari sistem, bersama dengan IFM-
Fund mengadakan pertemuan 
Konsolidasi Nasional Pemantau 
Independen pada 21-22 November 
2018. Konsolidasi ini bertujuan 

untuk menghasilkan rumusan 
rencana pemantauan bersama dan 
menyikapi pemberlakuan Lisensi 
FLEGT dalam sebuah kertas posisi. 

Kegiatan konsolidasi diadakan 
selama dua hari, diawali dengan 
pengantar pertemuan berupa diskusi 
tematik oleh beberapa narasumber. 
Pertemuan ini dihadiri oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK), Lembaga Donor, 
Lembaga Sertifikasi, Asosiasi, dan 
representatif organisasi pemantau 
independen dari pulau Sumatera 
hingga Papua.   

Pada sesi sore konsilidasi hingga 
keesokan harinya, para pemantau 
independen aktif berdiskusi 
mengenai rumusan bersama 
rencana pemantauan, yang salah 
satunya mengahasilkan isu-isu 
startegis dalam kerja pemantauan. 
Penguatan sistem, berupa kaji 
ulang penggunaan mekanisme 
Deklarasi Kesesuaian Pemasok 

(DKP), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), 
dan hak akses tata kelola kayu. 
Efektivitas penegakan hukum juga 
menjadi perhatian, dimana sinergi 
antara dua direktorat di KLHK, 
Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan 
Direktorat Jenderal Penegakan 
Hukum, sebagai fokus utama. 

Selain itu, pertemuan konsolidasi 
ini menghasilkan kertas 
posisi pemantau independen 
dalam menanggapi dua tahun 
pemberlakuan Lisensi FLEGT. 
Beberapa poin rekomendasi 
dalam kertas posisi ini, antara 
lain, meningkatkan transparansi 
pelaksanaan SVLK, meningkatkan 
pengawasan dan penegakan 
hukum, mengkaji ulang perizinan, 
peningkatan dan penguataan 
SVLK sebagi sebuah sistem, serta 
memastikan Uni Eropa menangani 
kasus yang berkaitan dengan 
European Union Timber Regulation 
(EUTR) secara efektif.

Konsolidasi Nasional Pemantau Independen 
dalam Memperkuat Tata Kelola Hutan melalui 
Pemantauan yang Efektif

http://www.jpik.or.id/kertas-posisi-2-tahun-pelaksanaan-lisensi-flegt-kredibilitas-dan-akuntabilitas-sistem-verifikasi-legalitas-kayu-svlk-harus-ditingkatkan/
http://www.jpik.or.id/kertas-posisi-2-tahun-pelaksanaan-lisensi-flegt-kredibilitas-dan-akuntabilitas-sistem-verifikasi-legalitas-kayu-svlk-harus-ditingkatkan/
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Berbagi Pengalaman 
dengan Parapihak di Asia dan Afrika
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Pada bulan Oktober 2018, 
Jaringan Pemantau 
Independen Kehutanan 

(JPIK) berkesempatan 
menghadiri acara Forest 
Governance Forum (FGF) untuk 
berbagi pengalaman tentang 
pemantauan independen di 
Indonesia. Acara ini dilaksanakan 
di Brazzaville, Republik Kongo 
pada tanggal 30 – 31 Oktober 
2018. Terdapat ratusan peserta 
yang berasal dari berbagai 
negara menghadiri acara 
ini, diantaranya perwakilan 
pemerintah Republik Kongo, 
termasuk Menteri Perekonomian 
dan Kehutanan Rosalie Matondo, 
sektor swasta, masyarakat adat, 
organisasi masyarakat sipil, 
akademisi, media dan organisasi 
donor.

FGF diselenggarakan atas 
kerjasama berbagai pihak 
lembaga ditingkat nasional 
dan internasional, acara ini 
merupakan event yang pertama 

dilaksanakan dibawah proyek 
Citizen Voices for Change 
(CV4C) dan yang ke-11 dibawah 
serangkaian konferensi 
internasional serupa yang 
dilaksanakan dibawah Centre 
for International Development 
and Training (CIDT), universitas 
Wolferhampton. Proyek CV4C 
didukung oleh Uni Eropa dan 
DFID dan diimplementasikan di 

Kamerun, Republik Afrika Tengah 
(CAR, Republik Demokratik 
Kongo, Gabon, dan Republik 
Kongo).

Acara ini bertujuan menyediakan 
ruang untuk pertukaran 
informasi, pengalaman, 
pembelajaran, berbagi ide, 
pemikiran dan situasi terkini 
terkait tata kelola hutan, FLEGT-
VPA, REDD+, pengelolaan hutan 
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secara partisipatif dan inisiatif 
lain untuk meningkatkan tata 
kelola hutan yang lebih baik, 
serta memberantas pembalakan 
liar, deforestasi dan degradasi 
hutan. 

Sebagai salah satu jaringan 
pemantau independen di 
Indonesia, JPIK pada saat itu 

meskipun sistem ini masih 
belum sempurna dan masih 
perlu perbaikan untuk menjamin 
kredibilitas dan akuntabilitas, 
tetapi menjadi contoh baik 
bagi negara-negara lain yang 
sedang berproses melakukan 
pembenahan tata kelola hutan 
mereka. 

mempresentasikan tentang 
pengalaman dalam pemantauan 
hutan dan keterlibatan secara 
aktif dalam memberikan 
masukan dan saran untuk 
perbaikan tata kelola hutan. 
Capaian Indonesia dalam 
pelaksanaan SVLK dan FLEGT-
VPA menjadi sorotan bagi 
peserta di forum tersebut, 

Pertemuan Regional CSO Asia Tenggara terkait FLEG

European Forest Institute (EFI) 
melalui EU FLEG Facility rutin 
menyelenggarakan pertemuan 
regional CSO di Asia Tenggara 
terkait proses penyusunan dan 
implementasi FLEGT di ASEAN. 
Acara yang diadakan pada Juli 
2018 di Chiang Mai, Thailand 
dihadiri oleh 14 perwakilan CSO 
dari masing-masing negara, 
antara lain Kamboja, Indonesia, 
Laos, Malaysia, Myanmar, 
Filipina, Thailand dan Vietnam. 

Tujuan dari pertemuan regional 
ini adalah untuk menciptakan 
ruang bagi CSO untuk saling 
bertukar pengalaman terkait 
perkembangan rencana kerja 
ASEAN untuk FLEG. Selain itu, 
CSO juga diharapkan mampu 
meningkatkan kontribusi dan 
memberikan masukan kepada 
kelompok kerja ASEAN yang 
relevan. 

dalam proses VPA atau proses 
konsultasi multi-pihak menjadi 
factor pembatas CSO untuk 
terlibat. 

Berdasarkan tantangan tersebut, 
CSO di Asia Tenggara yang 
terlibat sepakat membentuk 
kelompok kerja untuk 
membuat sebuah platform 
yang menyediakan informasi 
perkembangan FLEG di 
masing-masing negara. Hal ini 
diharapkan mampu membangun 
aksi kolektif dan memperkuat 
keterlibatan CSO yang efektif 
dalam proses VPA. Namun, 
terdapat kekhawatiran terhadap 
efisiensi dari kelompok kerja ini, 
seperti proses perumusan yang 
memakan waktu dan program 
kerja utama yang berbeda setiap 
CSO. Sehingga dibutuhkan 
dukungan untuk mengatur 
pengaturan administratif 
kelompok kerja ini. 

Beberapa poin kunci dari 
perkembangan masing-masing 
negara dalam merespon FLEG 
adalah keterlibatan CSO yang 
intensif dalam setiap kelompok 
kerja. Selanjutnya, partisipasi 
CSO dan proses advokasi mampu 
berpengaruh dalam penguatan 
sistem terutama pemantauan 
implementasi Voluntary 
Partnership Agreement (VPA) di 
masing-masing negara. 

Disisi lain, tantangan dalam 
proses penguatan sistem masih 
dihadapi CSO. Kurangnya 
kapasitas dan pengetahuan 
teknis menjadi tantangan CSO 
untuk terlibat secara efektif 
dalam proses VPA. Panjang dan 
kompleksnya proses perumusan, 
juga berdampak sumberdaya 
CSO yang terbatas untuk bisa 
terlibat dalam setiap proses 
perumusan. Di beberapa negara, 
tidak adanya kerangka hukum 
tentang peran partisipasi CSO 
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ADMINISTRASI 
VS 
SUBSTANSI
Peran tata kelola dalam mewujudkan 
legalitas dan kelestarian hutan
Oleh: Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodiharjo, MS (Guru Besar Kehutanan IPB)

Pemanfaatan hasil hutan kayu, 
khususnya di hutan negara, 
telah menjadi perhatian 

dunia sejak awal 90-an dan pada 
saat itu dilahirkan ide sertifikasi 
ekolabel. Asumsi utama adanya 
inisiatif itu bahwa dengan adanya 
syarat tertentu yang harus dipenuhi 
produsen untuk setiap kubik kayu 
yang diperdagangkan secara 
internasional, akan diikuti oleh 
upaya produsen itu untuk memenuhi 
syarat-syarat tersebut. Untuk itu 
diharapkan terdapat dua reaksi. 
Pertama, manajemen perusahaan 

akan menyesuaikan diri dengan 
standard pasar. Kedua, Pemerintah 
berkomitmen memperbaiki 
regulasi dan kebijakan, agar respon 
perusahaan terhadap stardard pasar 
dapat berjalan.

Ketika proses sertifikasi itu berjalan 
hingga awal tahun 2000—sebagai 
batas akhir target ITTO mewujudkan 
produsen kayu tropis menjalankan 
pengelolaan hutan lestari, mulai 
terlihat asumsi-asumsi itu tidak 
berjalan, kemudian perkembangan 
kebijakan berlanjut. Pemikiran 

yang kuat saat itu, bahwa upaya itu 
perlu bertahap (phase approach). 
Dengan begitu, perusahaan tidak 
langsung dihadapkan pada upaya 
sulit—karena juga tergantung 
pada komitmen Pemerintah, tetapi 
secara konsisten akan menjalankan 
tahapan-tahapan. Dari situ muncul 
pandangan misalnya bahwa tahap 
pencapaian legalitas (Verifikasi 
Legalitas Kayu/VLK) adalah 
tahapan yang pertama. Namun, 
agar juga menjadi insentif bagi 
perusahaan, sejak dapat mencapai 
tahap pertama itu sudah harus 
mendapat insentif dari ekspor 
produknya. Tentu, dengan syarat 
lainnya seperti dapat dipenuhinya 
keterlacakan produk dari hutan 
yang dikelolanya (chain of custody). 
Sejalan perkembangan itu muncul 
pula inisiatif-inisiatif pengembangan 
kapasitas unit manajemen agar 
dapat mencapai standard legalitas 
menuju ke well manage forest.

Saat ini, setelah 22 tahun berjalan, 
VLK yang diwajibkan Pemerintah 
dan sertifikasi hutan secara 
lestari, mempunyai peran penting, 
meskipun terdapat kelemahan-
kelemahan. Relevansi peran itu 
harus diletakkan dalam suatu 
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kenyataan bahwa lingkungan usaha 
kehutanan dan industrinya, baik 
besar maupun kecil, masih diliputi 
oleh rendahnya tatakelola (bad 
governance). Suatu kondisi dimana, 
di satu sisi, biaya produksi menjadi 
tinggi akibat banyaknya suap/
peras, tetapi disisi lain terdapat 
kesempatan untuk melakukan 
hal-hal yang dapat disebut sebagai 
illegal. Dalam kondisi demikian itu, 
sertifikasi dan VLK dapat dikatakan 
sebagai bentuk intervensi oleh pihak 
ketiga secara sukarela dan oleh 
Pemerintah dengan sistem yang 
lebih terbuka. Namun demikian, 
beban yang ditanggung sistem 
itu nampak sangat berat, karena 
dengan kondisi bad governance (BG) 
sangat sulit tata kelola perusahaan 
yang baik (good corporate 
governance/GCG) dapat diwujudkan. 
BG dan GCG berhubungan sangat 
erat, bahkan cenderung mempunyai 
hubungan konflik kepentingan, 
yaitu menggunakan kewenangan-
kewenangan negara untuk 
kepentingan pribadi atau kelompok.

Delegitimasi Sertifikasi/
Verifikasi
Pada tahun 1991 jumlah usaha hutan 
alam (IUPHHK-HA) 580 perusahaan 
dengan luas 61,48 juta hektar dan 
usaha hutan tanaman (IUPHHK-
HT) sebanyak 2 perusahaan 
dengan luas areal 83.083 hektar. 
Bersamaan dengan perkembangan 
sertifikasi/verifikasi tersebut, 
perkembangan sampai akhir 2017, 
jumlah perusahaan hutan alam yang 
tersisa sebanyak 262 perusahaan 
(45%) dengan luas areal 19,13 juta 
hektar (31%). Artinya, selama 26 
tahun 318 perusahaan telah “mati” 
atau tidak beroperasi dan hutan 
alam produksi seluas 42,35 juta 
hektar (69%) telah berubah menjadi 
hutan sekunder. Hutan sekunder 
itu kemudian diusahakan oleh 
281 perusahaan hutan tanaman 
(IUPHHK-HT) dengan luas areal 
mencapai 10,33 juta hektar. Kalkulasi 
di atas kertas, pemanfaatan hutan 
alam produksi yang kini telantar 
seluas 35,02 juta hektar. Disebut “di 
atas kertas” karena sebagian besar 
di antaranya telah berubah menjadi 
usaha pertambangan, perkebunan, 
ataupun permukiman.

Pada awal 2017, dari usaha hutan 
alam yang dikelola 220 perusahaan 
seluas 16,5 juta Ha dengan luas 
efektif 12,2 juta Ha (74%) mendapat 
sertifikasi PHPL dan/atau VLK. Dari 
semua perusahaan itu, tata batas 
yang telah ditetapkan hanya 16 
perusahaan. Dari semua perusahaan 
itu, yang mengajukan VLK sebanyak 
85 perusahaan (5,1 juta Ha) dan 
luas efektif 3,8 juta Ha (75%). 
Pada saat itu perusahaan yang 
mendapat standar VLK sebanyak 
57 perusahaan namun tata batas 
yang sudah ditetapkan hanya 3 
perusahaan. Diantara 57 perusahaan 
itu hanya 13 perusahaan (15%) yang 
memegang sertifikat PHPL dengan 
predikat baik.

Untuk perusahaan hutan tanaman, 
dari 281 perusahaan (10,3 juta 
Ha), 104 di antaranya (5,8 juta Ha) 
yang masih aktif telah mendapat 
sertifikasi PHPL sebanyak 66 
perusahaan serta VLK sebanyak 53 
perusahaan. Dari perusahaan yang 
mendapat VLK itu, perusahaan yang 
tata batas areal kerjanya belum 
ditetapkan serta hasil evaluasi KLHK 
dinyatakan tidak layak dilanjutkan 
sebanyak 12 perusahaan.

Kenyataan demikian itu 
menunjukkan bahwa untuk 
mewujudkan kelestarian hutan 
oleh perusahaan sangat tergantung 
berjalannya kebijakan publik 
oleh Pemerintah/Pemda. Bahkan 
kebijakan publik itu menjadi 
penentu apakah respon swasta 
untuk memenuhi standar-standar 
pasar dapat dilakukan atau tidak. 
Semakin buruk kebijakan publik, 
semakin mahal biaya mewujudkan 
hutan lestari sesuai standar pasar, 
dan semakin terbatas perusahaan 
yang dapat mengikutinya. Dalam 
hal demikian itu, terlihat sertifikasi 
hutan lestari yang dilakukan 
secara sukarela, hanya memiliki 
segmen kualifikasi perusahaan 
tertentu dan menghadapi banyak 
hambatan untuk dapat mengangkat 
perusahaan yang kinerjanya buruk 
menjadi baik. Data LEI (2018) 
menunjukkan angka hutan alam 
dan tanaman yang telah disertifikasi 
seluas 9,43 juta Ha (15% dari luas 
hutan produksi nasional), yaitu 
oleh FSC 5,9 juta Ha, PEFC 3,76 
juta Ha dan LEI 2,34 juta Ha. Angka 
perkembangan luas sertifikasi 

tersebut sangat tergantung pada 
seberapa besar peningkatan kinerja 
tatakelola (good governance) 
pemerintahan, khususnya perizinan, 
dapat diwujudkan. Adapun untuk 
VLK yang bersifat mandatori, 
karena diletakkan bagi pemenuhan 
persyaratan administrasi, maka 
dalam verifikasi pengusahaan 
hutan negara ini, umumnya 
legalitas sekaligus legitimasi oleh 
masyarakat luas belum didapatkan. 
Hal ini disebabkan antara lain 
sistem yang berjalan tidak cukup 
memberi paksaaan agar Pemerintah 
mengoreksi pelaksanaan kebijakan-
kebijakan sebagai penyebabnya.

Kenyataan-kenyataan di atas dapat 
diinterpretasikan sebagai berikut. 
Pertama, hampir seluruh kondisi 
unit manajemen sekitar 25% areal 
kerjanya tidak efektif dikerjakan. Hal 
ini umumnya terdapat klaim atau 
hak masyarakat adat atau lokal, 
tumpang tindih dengan tambang 
maupun kebun khususnya kelapa 
sawit. Masalah struktural seperti itu 
cenderung tidak dapat diselesaikan 
sendirian oleh perusahaan atas 
rekomendasi dari proses sertifikasi 
(PHPL) ataupun verifikasi (VLK). 
Kedua, sertifikasi maupun VLK 
dengan menggunakan tolok ukur 
legalitas secara administratif 
atau dinyatakan sesuai dengan 
peraturan-perundangan, pada 
kenyataannya tidak menjawab 
persoalan kelestarian. Itu 
disebabkan akibat substansi dan/
atau pelaksanaan peraturan 
perundangan tidak menjawab 
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persoalan-persoalan mendasar 
kelestarian hutan. Misalnya, dalam 
proses sertifikasi/verifikasi terdapat 
perusahaan-perusahaan yang belum 
mempunyai legalitas penetapan 
tata-batas areal kerjanya dan/atau 
kinerjanya tidak baik, juga lulus 
sertifikasi atau verifikasi. Ketiga, 
instrumen sertifikasi dan verifikasi 
secara substansial tidak dapat 
dihubungkan secara langsung 
dengan kelestarian hutan dan 
usahanya, karena banyak faktor 
lain di luar jangkauannya yang 
menentukan kelestarian hutan 
dan usaha. Dalam konteks itulah 
bagi VLK yang pelaksanaannya 
diwajibkan, dapat kehilangan 
kredibilitasnya ketika BG masih 
melingkupinya. Atas dasar kondisi 
semua, masa depan sertifikasi 
maupun VLK sangat tergantung 
apakah GG dan GCG dapat 
diwujudkan.

Administrasi vs Substansi

Pada era saat ini, dimana informasi 
lapangan lebih mudah bisa 
didapatkan oleh siapapun, kinerja 
suatu usaha hasil hutan tidak dapat 
hanya diukur dari persyaratan-
persyaratan administrasi, yang 
seringkali bertentangan dengan 
kondisi substansial nyata di 
lapangan. Sementara itu, yang 
menjadi perhatian publik adalah 
kenyataan di lapangan. Perbedaan 
administrasi substansi itu akan 
sampai pada kenyataan bahwa yang 
mendapat VLK (pemenuhan syarat 
administrasi) bisa masih terdapat 

konflik ataupun bahkan terjadi 
illegal logging. Kenyataan seperti 
itu menjadi argumen mengapa VLK 
lebih rendah posisi kredibilitasnya 
daripada sertifikasi sukarela. Di 
luar itu, fakta ini sesungguhnya 
sejalan dengan pemikiran semula 
seperti disebut pada awal tulisan ini, 
bahwa VLK tahap awal dari proses 
menuju sertifikasi sukarela itu/
menuju pengelolaan yang lestari dan 
berkelanjutan.

Terdapat pula suatu kenyataan 
bahwa inisiatif anti-korupsi oleh 
swasta saat ini, yang diinisiasi 
oleh KPK, yaitu bidang-bidang: 
migas, infrastruktur, kehutanan, 
pangan, dan kesehatan, dan yang 
paling lambat perkembangannya 
yaitu sektor kehutanan. Indikasi 
yang diutarakan, bahwa 
standar-standar internasional 
membantu menentukan respon 
positif perusahaan, juga sebagai 
akibat diterapkannya GCG. 
Maka, mengapa sebagian pihak 
beranggapan FSC dan PEFC lebih 
diterima di pasar dunia, adalah suatu 
fakta yang terverifikasi. Terdapat 
pertanyaan substansial dalam 
hal ini, apabila sertifikat atau 
verifikasi belum tentu dapat 
menjadi indikasi kelestarian dan 
profitabilitas perusahaan dengan 
data seperti diuraikan sebelumnya, 
pertanyaannya: Apakah sertifikasi 
dapat mewujudkan tujuannya tanpa 
prakondisi GCG, dan apakah GCG 
dapat diwujudkan tanpa GG?

Terkait dengan pertanyaan itu, 
catatan dari diskusi para pegiat 
sertifikasi di Bogor 12 Oktober 
2018 yang lalu, pertama, masih 
ditemukan persoalan kapasitas 
sertifikasi/verifikasi seperti soal 
kualifikasi, kredibilitas dan jumlah 
auditor. Hal ini menjadi salah satu 
penyebab sertifikat/verifikasi dapat 
dimanipulasi. Kedua, regulasi yang 
menentukan kelestarian hutan 
masih bermasalah, sehingga hanya 
dengan menyatakan “sesuai dengan 
peraturan”, legalitas ataupun 
kelestarian belum tentu terwujud. 
Ketiga, hasil sertifikasi/verifikasi dan 
pembelajarannya belum digunakan 
sebagai informasi penting dalam 
perbaikan peraturan-perundangan. 
Keempat, terdapat sejumlah 
masalah untuk mewujudkan 
legalitas ataupun kelestarian 

hutan di luar batas kemampuan 
inisiatif sertifikasi, misalnya soal-
soal politik,  backing pelaksanaan 
illegal logging, penggunaan areal 
konsesi bagi tambang dan kebun, 
pemerasan dalam perizinan, dan lain 
sebagainya. 

Penutup

Salah satu pilar utama sistem 
sertifikasi/verifikasi adalah 
kredibilitasnya. Itulah mengapa 
pada awal pembentukannya, 
terdapat istilah sertifikasi oleh pihak 
ketiga, yang dapat membebaskan 
diri dari kepentingan pemerintah 
maupun swasta. Terkait dengan 
persoalan yang dikemukakan di 
atas, walaupun untuk mewujudkan 
kredibilitas menjadi tantangan yang 
tidak mudah, namun itupun tidak 
cukup.

Dalam sistem sertifikasi perlu 
difungsikan untuk melakukan 
input perbaikan kebijakan publik 
dari informasi yang dimilikinya. 
Walaupun begitu, saat ini belum 
waktunya mengambil asumsi 
bahwa kebijakan yang buruk 
dapat bertahan lama akibat tidak 
adanya informasi atau rekomendasi 
untuk perbaikan kebijakan. Secara 
umum yang terjadi, kebijakan 
buruk akibat konflik kepentingan. 
Dengan kebijakan buruk, segenap 
orang diuntungkan atau dapat 
memanfaatkan kondisi itu untuk 
kepentingan kelompok. Atau, 
kebijakan yang baik atau buruk, 
tidak berhubungan dengan 
posisi suatu jabatan, artinya 
tidak berhubungan dengan 
kepentingannya; maka cukup 
diabaikan saja. Ini menjadi persoalan 
lain yang berada di luar inisiatif 
sertifikasi.

Dari pembahasan ini semua, dapat 
ditunjukkan bahwa pelaksanaan 
sertifikasi tidak dapat terbebas 
dari baik-buruknya tatakelola. 
Semakin buruk tatakelola 
pemerintahan (BG), semakin tidak 
mungkin menyandarkan sertifikasi 
pada pelaksanaan peraturan-
perundangan semata. Peran dan 
transparansi informasi sertifikasi/
verifikasi bagi publik harus dapat 
ditingkatkan.
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Pada era kepemimpinan 
orde baru tepatnya 
Pemerintah Republik 

Indonesia melalui Departemen 
Kehutanan menggalakkan 
program reboisasi hutan hampir 
di seluruh Indonesia, tak terluput 
juga Provinsi Lampung. Program 
reboisasi di Provinsi Lampung 
dilaksanakan di beberapa 
lokasi pada hutan lindung 
dengan melakukan penanaman 
Sonokeling. Setelah lebih 
kurang 3 dekade paska program 
reboisasi hutan tersebut, tentu 
saat ini kondisi pohon Sonokeling 

Register 19 Gunung Betung 
setidaknya telah terjadi 10 kali 
aktivitas illegal logging kayu 
Sonokeling pada rentang tahun 
2015 – 2017. Dari aktivitas ilegal 
tersebut 17 orang telah ditangkap 
dan ditetapkan sebagai 
tersangka serta telah menjalani 
proses peradilan. Namun ke-
17 orang tersebut hanyalah 
pelaku lapangan yang bertugas 
menebang dan mengangkut 
kayu, bukan otak dari pelaku 
illegal logging. 

 Selanjutnya pada awal 2018 
aktivitas illegal logging kayu 
Sonokeling juga marak terjadi 
di dalam kawasan hutan lindung 
Register 22 Way Waya Tangkit 
Tebak. Pantauan WALHI 
Lampung sepanjang Januari – 
April 2018 telah terjadi aktivitas 
penebangan liar kayu sonokeling. 
Empat kali penangkapan 
telah menjaring 16 orang para 
penebang liar dikawasan hutan 
lindung tersebut. Namun upaya 
penegakan hukum dirasa belum 
komprehensif karena aparat 
penegak hukum belum mampu 
meringkus otak dari aktivitas 
ilegal ini. 

Tunggak bekas tebangan Sonokeling di hutan lindung Register 19 Gunung Betung

Sonokeling: Komoditi Illegal Loging di 
Provinsi Lampung
Oleh: Irfan Mursarin (Walhi Lampung)

sudah semakin besar. 

Secara ekologis tentu saja 
pertumbuhan dan keberhasilan 
dari reboisasi tersebut telah 
berhasil membantu perbaikan 
fungsi hutan. Namun aktivitas 
illegal logging kayu Sonokeling 
di kawasan hutan lindung kerap 
terjadi. Pantauan Wahana 
Lingkungan Hidup Indonesia 
(WALHI) Lampung sejak tahun 
2015 hingga saat ini telah marak 
terjadi aktivitas penebangan liar 
kayu ini.  

Dalam kawasan hutan lindung 
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Beberapa lokasi lain yang juga 
menjadi titik rawan penebangan 
liar sepanjang tahun 2017 – 2018 
diantaranya,  hutan lindung 
Register 28 Pematang Neba, 
hutan lindung Register 34 Tangku 
Tebak, hutan lindung Register 
32 Bukit Rindingan, dan hutan 
lindung Register 39 Kota Agung 
Utara. Kayu Sonokeling memang 
menjadi komoditas utama para 
penebang liar di kawasan hutan 
lindung ini. Harga di pasaran 
yang cukup menjanjikan dan 
sebaran lokasi yang melimpah 
menjadikan aktivitas ini seakan 
tak terhenti.

Baru-baru ini, pada 14 Agustus 
2018 Satreskrim Polres 
Pesawaran, Lampung berhasil 
menangkap 3 orang pelaku illegal 
logging di dalam kawasan hutan 
lindung Register 28 Pematang 
Neba dan mengamankan barang 
bukti berupa 272 batang kayu 
Sonokeling. Dari ketiga pelaku 
tersebut satu diantaranya 
merupakan Bakal Calon Anggota 
Legislatif DPRD Kabupaten 
Pesawaran yang akan bertarung 

pada pemilihan legislatif tahun 
2019. 

Dari semua kasus yang terjadi 
dan telah memiliki putusan 
peradilan tersebut tercatat rata-
rata hukuman yang dijatuhkan 
oleh majelis hakim Pengadilan 
Negeri Tanjung Karang ialah 1 – 
1,5 tahun hukuman penjara. Hal 
tersebut tentu tidak sebanding 
dengan kerusakan ekologi yang 

Penangkapan truk pengangkut kayu 
Sonokeling yang berasal dari hutan 
lindung Register 19 Gunung Betung dan 
Register 28 Tanggamus

Sejumlah barang bukti kayu Sonokeling yang diamankan Dinas Kehutanan Provinsi 
Lampung dari berbagai lokasi 

Balok kayu sisa tebangan Sonokeling di hutan lindung Register 19 Gunung Betung

terjadi akibat aktivitas illegal 
loging. Faktanya, hampir setiap 
tahun kasus penebangan liar 
di kawasan hutan lindung di 
Lampung ditemukan. Perlu 
adanya tindakan penegakan 
hukum yang mampu 
memberikan efek jera, agar 
pelanggaran yang sama dapat 
dihentikan. 
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Konflik Tenurial dalam 
SVLK

Lahirnya Sistem Verifikasi 
Legalitas Kayu (SVLK) tidak 
terlepas dari berbagai persoalan 
tata kelola kehutanan yang 
terjadi di Indonesia, baik 
persoalan illegal logging, illegal 
trading hingga persoalan konflik 
tenurial yang terus menanjak. 
Pemberlakukan SVLK secara 
mandatory melalui serangkaian 
kebijakan dalam inisiasi jangka 
panjang yang melibatkan 
berbagai pihak baik kalangan 
akademisi, masyarakat sipil 
hingga Pemerintah diharapkan 
mampu menjawab berbagai 
masalah tata kelola kehutanan 
melalui model pengelolaan 
hutan produksi lestari mulai dari 
industri hulu hingga industri 
hilir serta seluruh mata rantai 
perdagangan kayu melalui skema 
keterlacakan yang diatur secara 
ketat. 

Konflik Tenurial pada Perusahaan Bersertifikat PHPL: Sebuah 
Refleksi dari Tapak (Jambi)
Oleh: Umi Syamsiatun (Salah satu Dinamisator Nasional JPIK dan pegiat Community Development) 

Dalam menjalankan fungsinya, 
SVLK mencakup dua skema 
sertifikasi yaitu sertifikasi 
Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari (PHPL) dan sertifikasi 
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). 
Untuk menjamin ketaatan setiap 
unit usaha kehutanan dalam 
pengelolaan hutan produksi 
lestari, SVLK dalam indikator 
penilaian PHPL menetapkan 4 
indikator yang harus di penuhi 
oleh setiap pemegang izin yaitu 
aspek prasyarat, aspek produksi, 
aspek ekologi dan aspek sosial.

Dalam skema PHPL, konflik 
tenurial secara khusus menjadi 
bagian khusus dalam indikator 
sosial, dimana mengatur 
indikator tentang kejelasan 
deliniasi kawasan operasional, 
implementasi tanggung jawab 
sosial perusahaan, ketersediaan 
mekanisme distribusi manfaat, 
keberadaan mekanisme resolusi 
konflik serta perlindungan dan 
peningkatan kesejahteraan 

tenaga kerja. Indikator-indikator 
ini diharapkan mampu menekan 
laju konflik sosial dalam 
pengelolaan kawasan hutan dan 
menjadi alat pengaman dalam 
pengelolaan hutan secara lestari.

Catatan Proses Sertifikasi di 
Lapangan

Industri kehutanan di Jambi, baik 
disektor hulu maupun disektor 
hilir secara bertahap telah 
melakukan proses sertifikasi 
baik sertifikasi PHPL maupun 
sertifikasi VLK. Disektor hulu, 
industri kehutanan Provinsi 
Jambi yang didominasi oleh 
industri Hutan Tanaman dari 
beberapa group besar seperti 
Sinar Mas Group (dengan 3 anak 
perusahaan Hutan Tanaman), 
Barito Pasifik (dengan 2 anak 
perusahaan Hutan Tanaman) 
dan ADR group (dengan 2 anak 
perusahaan Hutan Tanaman) 
telah menunjukkan ketaatanya 

 © jambilink.com
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dalam menjalankan kewajiban 
sertifikasi PHPL dan VLK. 

Dalam menjalankan tahapan 
sertifikasi, Lembaga Sertifikasi 
juga telah mentaati kewajiban 
dalam pelibatan para pihak 
dalam proses sertifikasi. 
Meskipun dalam catatan 
Jaringan Pemantau Independen 
Kehutanan (JPIK) proses 
pelibatan para pihak jauh dari 
kesungguhan, artinya pelibatan 
Pemantau Independen dalam 
proses sertifikasi terkesan 
formalitas dan sekedar 
pemenuhan prasyarat proses 
sertifikasi. Hal ini dapat dilihat 
dari respon lembaga sertifikasi 
dalam menanggapi masukan-
masukan dan keluhan yang 
disampaikan oleh Pemantau 
Independen, dimana masukan 
dan keluhan yang disampaikan 
oleh Pemantau Independen 
tidak pernah secara serius 
dijadikan acuan oleh auditor 
dalam pelaksanaan audit 
lapangan, sehingga proses audit 
yang dilakukan tidak pernah 
menyentuh pada titik-titik kritis 
operasional unit manajemen. 

Konflik Tenurial pada 
Perusahaan Hutan Tanaman 
Bersertifikat PHPL

Di Jambi sedikitnya terdapat 
18 perusahaan Hutan Tanaman 
dengan luas konsesi keseluruhan 
lebih dari 600.000 ha yang 
tersebar di 8 Kabupaten di 
Provinsi Jambi dengan berbagai 
jenis tanaman pokok yang 
dikembangkan, mulai dari 
akasia, eukaliptus, sengon, jabon 
maupun karet.

Konflik tenurial menjadi salah 
satu isu kritis dalam tata kelola 
kehutanan, tak terkecuali dalam 
sektor industri Hutan Tanaman. 

Dalam catatan  JPIK Provinsi 
Jambi, sedikitnya terdapat 7 
perusahaan (PT WKS, PT RHM, 
PT TMA, PT AAS, PT WN, PT LAJ 
dan PT WMW) yang berasal dari 3 
group besar (Sinar Mas, ADR dan 
BF) mempunyai konflik tenurial 
cukup kronis  tanpa pendekatan 
penyelesaian yang cukup efektif. 

Ketujuh perusahaan Hutan 
Tanaman tersebut saat ini telah 
mengantongi sertifikat SVLK 
baik dalam skema sertifikasi VLK 
maupun PHPL yang salah satu 
indikator sosialnya mensyaratkan 
adanya mekanisme penyelesaian 
konflik yang handal dan 
mekanisme distribusi manfaat 
yang adil bagi semua pihak. 
Dalam pemantauan JPIK ke tujuh 
perusahaan Hutan Tanaman 
tersebut data ini terlibat konflik 
dengan masyarakat adat, 
masyarakat lokal dan masyarakat 
pendatang yang berada di dalam 
dan disekitar konsesi.

PT Wira Karya Sakti (WKS), 
salah satu anak perusahaan 
Sinar Mas Group saat ini menjadi 
perusahaan dengan dinamika 
konflik tenurial yang cukup 
kronis. Dalam taksiran JPIK, lebih 

dari 10.000 ha konsesi PT WKS 
berada dalam status konflik yang 
cukup kritis. Konflik yang cukup 
mengemuka baru-baru ini adalah 
okupasi dan pendudukan lahan 
oleh Serikat Mandiri Batanghari 
(SMB) di sepanjang jalan koridor 
distrik VIII dan distrik IV PT 
WKS, konflik penguasaan lahan 
oleh STT di distrik VIII, konflik 
penguasaan lahan oleh kelompok 
Sungai Landai Bersatu di distrik 
VIII dan terakhir penguasaan 
lahan oleh Kelompok Maju Jaya 
di distrik VIII. Hingga saat ini 
belum ada strategi penyelesaian 
konflik yang cukup efektif yang 
dilakukan oleh PT WKS. 

Selain terjadi penguasaan 
lahan oleh berbagai kelompok 
masyarakat, PT WKS juga 
sering kali terlibat konflik 
dengan pendekatan kekerasan 
dalam penyelesaian konflik 
tenurial. Salah satunya adalah 
pembunuhan salah satu aktivis 
Serikat Tani Tebo (STT) bernama 
Indra Pelani oleh salah satu unit 
pengaman yang ditempatkan 
oleh perusahaan di distrik VIII 
dalam penanganan konflik 
tenurial pada bulan Februari 

Lokasi okupasi konsesi PT WKS oleh SMB
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2015, saat PT WKS sudah 
mengantongi sertifikat PHPL.

Selain PT WKS, PT Rimba Hutani 
Mas (RHM) yang juga merupakan 
anak perusahaan Sinar Mas 
Group juga menjadi salah 
satu perusahaan bersertifikat 
PHPL yang mempunyai konflik 
tenurial cukup tinggi dengan 
masyarakat lokal. Meski konflik 
yang terjadi belum bersifat 
terbuka, namun dalam catatan 
JPIK lebih dari 4.000 ha konsesi 
PT RHM di Tanjung Jabung Barat 
berada dalam status konflik 
tumpang tindih penguasaan, 
dimana lahan yang dikuasai 
masyarakat mayoritas telah 
menjadi perkebunan kelapa sawit 
produktif masyarakat. 

Selain Sinar Mas Group, ADR 

Group dengan dua anak 
perusahaan yaitu PT Agronusa 
Alam Sejahtera (AAS) dan PT 
Wnakasita Nusantara (WN) 
menjadi perusahaan bersertifikat 
PHPL dengan tingkat konflik 
tenurial yang cukup tinggi. 
Dimana dalam catatan JPIK 
sedikitnya terdapat 5 Desa di 
Kabupaten Sarolangun terlibat 
konflik tenurial dengan dua 
perusahaan tersebut dengan luas 
lahan konflik lebih dari 7.000 ha. 

Selain dua group besar diatas, 
Barito Pasifik dengan dua anak 
perusahaan Hutan Tanaman di 
kabupaten Tebo yaitu PT Wana 
Mukti Wisesa (WMW) dan PT 
Lestari Asri Jaya (LAJ) tercatat 
dalam pantauan JPIK sebagai 
perusahaan bersertifikat VLK 
dengan tingkat konflik tenurial 

cukup kronis yang melibatkan 
masyarakat adat, masyarakat 
lokal hingga masyarakat 
pendatang dengan luas lahan 
dalam status konflik diperkirakan 
mencapai  1.000 ha. 

Situasi-situasi diatas, 
menunjukkan bahwa perusahaan 
bersertifikat PHPL maupun VLK 
belum mampu mewujudkan 
pengelolaan hutan secara lestari. 
Dari tingginya eskalasi konflik 
baik secara kualitas maupun 
kuantitas juga menunjukkan 
lemahnya komitmen perusahaan 
dalam pemenuhan indikator  
sosial. Pendekatan penyelesaian 
konflik yang selama ini dilakukan 
oleh perusahaan dalam 
penanganan konflik tenurial 
juga belum menuju tingkat 
kehandalannya.

a. Hubungan Masyarakat Adat 
dan Ruang Hidupnya

Menyebut “Masyarakat Adat” 
sebagai entitas sosial, akan 
disodorkan beragam definisi 
dan batasan ruang lingkupnya 
yang luas. Namun setidaknya 
ada 5 benang merah yang sama 
sebagai ciri utamanya, yakni 
memiliki: (1) Kesamaan Identitas 
Budaya: bahasa, spritualitas, 
nilai-nilai, sikap dan perilaku 
yang membedakan kelompok 
sosial yang satu dengan yang 
lain. (2) Kesamaan Sistem Nilai 
dan Pengetahuan: (kearifan) 
tradisional bukan semata-mata 
untuk dilestarikan, tetapi juga 
untuk diperkaya/dikembangkan 
sesuai kebutuhan hidup 

kelanjutan. (3) Kesamaan Wilayah 
Hidup (wilayah adat, wilayah 
hak ulayat, ancestral domain) 
: tanah, hutan, laut dan SDA 
lainnya bukan semata-mata 
barang produksi (ekonomi), 
tetapi juga menyangkut sistem 
religi dan sosial-budaya. (4) 
Kesamaan Aturan-Aturan dan 
Tata Kepengurusan Hidup 
Bersama Sosial (Hukum Adat dan 
Lembaga Adat) : untuk mengatur 
dan mengurus diri sendiri sebagai 
suatu kelompok sosial, budaya, 
ekonomi dan politik2. Dalam 
batasan semacam ini jelas bahwa 
masyarakat adat merupakan 
bagaian dari warga negara yang 
memiliki ciri-ciri khusus yang 
bisa diverifikasi dan validasi 
keberadaannya, tanpa harus 

Masyarakat Adat dan Ruang Hidupnya: 
Menegaskan Agenda Pasca Penetapan Hutan Adat
Oleh: Eko Cahyono1

1 Peneliti dan Pegiat di Sajogyo Institute. Anggota Badan Pengurus Yayasan Sajogyo Inti Utama (2018-sekarang). Tim Pengajar di Fak. Ekologi  
Manusia da Fak. Kehutanan IPB. Tim Peneliti di KPK- GNPSDA (2015-Sekarang).
2 Lihat lebih jauh di: http://www.aman.or.id/profile-kami/
3Terkait dengan beragam kearifan lokal masyarakat adat dapat dibaca di link: http://awig-awig.blogspot.com/2011/07/jenis-kearifan-lo-
kal-yang-ada-di.html

mengabaikan keragamannya. 

Salah satu kelebihan yang 
umumnya melekat dan menjadi 
penciri utama dari masyarakat 
adat adalah hubungan yang 
kuat dengan alam dan ruang 
hidupnya. Umumnya, dibuktikan 
dengan adanya beragam ritual, 
budaya, tradisi , adat istiadat 
hingga relegio-mistik yang 
tumbuh dari peradaban panjang 
hubungan manusia dengan 
alamnya3. Hal ini mudah difahami 
sebab hubungan masyarakat 
adat dengan  tanah, hutan, 
gunung, laut, sungai, rawa, 
lembah dan ruang sumberdaya 
alamnya bersifat  kompleks 
dan berlapis.  Dari bentuk 
hubungan bersifat sosial, budaya, 
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ekonomi, ekologi, hingga religi/
spiritual. Sehingga dalam 
praktrik sosial-ekologis maupun 
ekonomi-politiknya tidak dapat 
disederhanakan hanya pada satu 
dimensi saja. 

Dengan memahami bahwa 
hubungan masyarakat adat 
dengan alam dan ruang hidupnya 
demikian kuat dan kompleks 
maka mesti ditegaskan juga 
bahwa bagi masyarakat adat 
makna tanah, sumberdaya 
alam dan agraria lainnya 
bukan sepenuhnya barang 
dagangan (komoditas). Sehingga 
kebijakan apapun dalam rangka 
mengelolanya tidak boleh 
diserahkan sepenuhnya pada 
mekanisme pasar (yang berwatak 
komuditifikasi atas SDA). Mandat 
dan prinsip-prinsip tentang tanah 
dan agraria dalam UUPA No. 
5/1960  dapat menjadi rujukan 
dasar pandangan ini. 

b. Potret Masalah Masyarakat 
Adat

Warisan “Recidual 
Consequences”

Jika ditelusuri ulang setidaknya 
ada tiga hal utama dari duduk 
perkara warisan recidual 
consequences khususnya 
dalam masalah-masalah 
keagrariaan dan sumberdaya 
alam, tersebut, yakni:  1) 
Duduk perkara terkait dengan 
sejarah “negaraisasi” atau 
teritorialisasi kawasan hutan. 2) 
Duduk perkara terkait dengan 
politik paradigma pengelolaan 
SDA yang mewariskan watak 
developmentalistik yang 
ekstraktif dan eksploitatif, 
dan   3) Duduk perkara terkait 
dengan makin “miskinnya” 
praktik-praktik keteladanan 
dalam penyelamatan atas krisis 
ekosistem SDA. Tentu saja ketiga 
hal ini, bertali temali dan kait 

kelindan satu dengan lainnya. 

Setidaknya ada 4 masalah utama 
yang dihadapi masyarakat adat 
sekarang: (1) Konflik, kemiskinan, 
pelanggaran HAM (termasuk 
kriminalisasi, kekerasan dan 
pemenjaraan),  dan ketimpangan 
struktural MHA di kawasan Hutan 
(Inkuiri Nasional Komnas HAM) 
masih terus berlangsung4. (2) 
Sejarah warisan Teritorialisasi 
“Kawasan Hutan” dan 
Pengabaian panjang Hak MHA di 
Indonesia (Politic of Iqnorance) 
yang belum terputus hingga kini5. 
(3) Pelanjutan warisan mantra 
paradigma Scientific Forestry 
dan Kebijakan Politik SDA 
berwatak “Developmentalistik” 
dan “Konservasionistik” yang 
emoh “manusia dalam/disekitar 
hutan” yang masih dominan6. (4) 
Pengabaian Mandat Putusan MK 
35/PUU-X/2012 sebagai tonggak 
“Kemerdekaan” Masyarakat  

4 Ragam Ketimpangan Struktural AgrariaBeberapa Kasus saja: (a) BPN-RI (2010): 56 % aset nasional dikuasai hanya oleh 0,2 persen dari  
penduduk Indonesia. Konsentrasi  ini  62-87 persen dalam bentuk tanah. (b) World Bank  (2015); 1 % penduduk Indonesia menguasai 50,3 % 
dari seluruh kekayaan negeri ini. (c) INFID dan OXAM (2017): 10 orang terkaya Indonesia, setara dg 100 juta rakyat miskin. (d) Satu  Perusahaan 
Sawit bisa menguasai, 1, 2 Juta Ha. 25 Taipan Sawit menguasai, 5,1 juta ha (TuK, 2016). (e) Jumlah petani pemilik lahan <0,5 hektar dan petani 
tuna tanah mencapai 56% di Indonesia dan 78% di Jawa. Pendapatan petani rata-rata Rp 1,03 jt/bulan. (Olahan data BPS,). (f) Kekayaan  air tawar 
dikuasai 246 perusahaan Air Minum dalam kemasan (AMDK). (Daeng, 2012)
5 “Usaha seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi atau mengontrol orang, fenomena, dan relasi-relasi dengan cara membatasi dan 
menegaskan kontrol terhadap sebuah area geografis” (Sack 1986)
“Sebuah proses yang dibuat oleh negara untuk mengontrol orang dan aktifitasnya dengan cara membuat garis di sekeliling ruang geografis, 
menghalangi orang-orang tertentu masuk ke ruang tersebut, dan dengan mengizinkan atau melarang aktifitas di dalam batas-batas dari ruang 
tersebut” (Vandergeest 1996, p. 159). Tiga tahap Teritorialisasi Kontrol Negara atas Hutan  (Vandergeest, 1996); (1) Negara mengklaim semua 
tanah yang dianggap 'bukan tanah siapa-siapa' sebagai milik negara. Pada tahap ini negara bermaksud untuk mendapatkan pendapatan dari 
ekstraksi sumberdaya alam. (2) Menetapkan batas-batas tanah yang dinyatakan sebagai milik negara untuk menekankan kontrol wilayah oleh 
negara terhadap sumberdaya alam. (3) Negara meluncurkan program yang bisa disebut sebagai 'teritorialisasi fungsional.'
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Hukum Adat  dan Koreksi 
Konstitusional atas “Negaraisasi 
Hutan”.  Namun, cita-cita 
“Kemerdekaan“ itu masih belum 
dirasakan penuh oleh MHA sebab 
mandat konstitusional itu belum 
dijalankan dengan utuh dann 
konsekuen.

Merujuk Laporan Komnas HAM 
RI tahun 2013, dari 6000 kasus 
yang masuk, sekitar lebih 70 %  
kasus berbasis tanah dan SDA 
(Negara dan Swasta).  Laporan  
Inkuiri Nasional Komnas Ham 
dan Masyarakat Sipil dari  40 
kasus konflik agraria Masyarakat 
Adat di kawasan hutan (2013-
2016) terjadi pelanggaran HAM 
berat,  sistematis dan kronis 
atas MHA di kawasan Hutan 
(Laki-laki dan Perempuan). 
Akar  masalahnya ada tiga: (1) 
Ketiadaan pengakuan utuh 
atas MHA dan ruang hidupnya, 
(2) Pemberian izin dan konsesi 
berbasis pengelolaan SDA nir-
keadilan sosial-ekologis (3) 
Dominasi paradigma kebijakan 
politik SDA yang berwatak 
developmentalistik dan 
konsevasionistik (komuditifikasi 
dan ekstraksi). Problem tersebut 
melibatkan pihak Keamanan 
Polri (Paling dominan kesatuan 
Brimob) dan TNI Angkatan Darat, 
Perusahaan (negara dan swasta):  
Tambang (Emas, Batubara, 
Nikel), Perkebunan (Sawit, 
Tebu, Kakao, PTPN), Kehutanan 
(Konservasi, Hutan Lindung, 
HTI), juga melibatkan pihak 
Pemerintah Pusat dan Daerah 
serta masyarakat (kelembagan 
adat bentukan pemerintah)7. 

Politic of Iqnorance Hak 
Masyarakat Adat

Problem konflik berbasis agraria 
yang dialami masyarakat 
adat di atas juga dapat dilihat 

sebagai akibat “nalar elit” 
negara mengatur rakyat dan 
sumberdaya alamnya tidak 
nyambung dengan “nalar massa” 
rakyatnya. Problem mendasar 
kebijakan politik negara yang 
sejak Orde Baru hingga Orde 
Pasca Reformasi terus berulang 
adalah apa yang disebut oleh 
W.F Weritheim (2009) watak 
“sociology of ignorance” 
(sosiologi kemasa-bodohan/
pengabaian). Dalam perspektif 
ini beragam kebijakanan dan 
program politik negara seringkali 
lebih banyak disusun di atas meja 
dan oleh segelitir orang,  yang 
berada jauh dan mengabaikan 
realitas empirik sosial-ekonomi-
ekologi masyarakat. 

Sayangnya hingga kini, masih 
banyak regulasi dan kebijakan 
pembangunan nasional  dengan 
sengaja memisahkan manusia 
dengan tanah dan sumber daya 
alamnya. Dalam konteks ini, 
hubungan manusia dengan tanah 
dengan sumber daya alam yang 
berlapis-lapis (sosial-budaya, 
ekonomi, politik, teologis dan 
ekologis) direkduksi hanya 
persoalan ekonomi semata. 
Misalnya, hilangnya hutan 
Masyarakat Adat Suku Malind di 
Meruke di Papua seluas 600-an 
ribu hektar untuk proyek besar 
Merauke Integrated Food Energy 
Estate (MIFEE) dianggap selesai 
dengan mekanisme “ganti rugi”. 
Hal yang sama banyak ditemui 
di Pulau-Pulau Kalimantan, 
Sulawesi, Sumatera ketika 
proyek tambang, perkebunan 
(terutama sawit) juga kehutanan 
yang umumnya dalam skala luas. 

Skema “ganti rugi” adalah salah 
satu manifestasi dari sikap 
“penyederhanaan hubungan 
manusia (masyarakat adat) 
dengan alam dan ruang hidupnya 

sekedar bersifat ekonomi 
semata”. Padahal jika tanah dan 
alam mereka hilang, rusak dan 
tercemar bukan hanya aset dan 
sumber ekonomi mereka yang 
hilang, tapi juga tradisi, budaya, 
adat, sumber-ruang hidup 
mereka  dan peradaban mereka. 

Kini, masyarakat adat mengalami 
juga pelanjutan dan modus 
baru perampasan tanah/ruang 
hidup rakyat yang tetap massif 
dan brutal meng eksklusi dan 
memarjinaliasi mereka, seperti:  
Land Grabbing (Perkebunan, 
Pertambangan, Kehutanan), 
Penguasaan pesisir, laut 
dan Pulau-pulau Kecil, dll, 
mega proyek pembangunan 
atasnama infrastruktur, 
perampasan tanah dan ruang 
hidup atas nama konservasi 
dan llingkungan  (Green 
Grabbing dan Finansialisasi 
Alam8) seperti:   REDD (+), Eko-
Wisata, Konsevasi, Restorasi 
Ekosistem, Biodeversity. Serta 
proyek-proyek pembangunan 
(global-nasional) lainnya yang 
telah ditopengi dengan argumen 
rasional pembangunan yang 
membuat semua ketidakadilan 
dan damapk negatifya menjadi 
wajar.   

c. Ragam Inisiatif-inisiatif  
yang muncul

(1) Putusan MK 35/
PUU-X/2012 dan dampaknya

Putusan MK 35, secara singkat 
dapat dipahami sebagai koreksi 
konstitusional sebab: (a) Negara 
telah melakukan pengabaian 
hak masyarakat adat atas tanah 
di Kawasan Hutan karena lewat 
UU 41/1999 telah menempatkan 
hutan adat sebagai hutan negara. 
(b) MHA adalah subjek hukum 

6 Lihat lebih jauh kritik atas dominasi Scientific Forestry ini dalam buku, Kartodihardjo, Hariadi (Peny.), Kembali ke Jalan Lurus; Praktik Ilmu 
dan Kebijakan Kehutanan di Indonesia, (Forci-IPB, Bogor 2016).
7 Lihat Laporan Inkuiri Nasional Komnas Ham tentang Konflik Masyarakat Adat di dalam Kawasan Hutan. https://www.komnasham.go.id/index.
php/publikasi/3.html
8 Soal debat tentang finansialisasi alam, resensis karya Junta Kill dapat dilihat dalam link: https://indoprogress.com/2014/12/apa-yang-ada-di-lan-
git-di-bumi-dan-diantara-keduanya-finansialisasi-alam-sebagai-tahap-paling-maju-dari-imperialisme/
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yang sah atas wilayahnya. Sama 
dengan warga negara lainnya. 
(c) HMN tidak boleh mengambil 
alih hak menguasai yang  sudah 
melekat pada keberadaan 
masyarakat adat: hutan adat 
bukan hutan negara tetapi 
masuk kategori hutan hak. Hutan 
adat berada dalam wilayah hak 
ulayat, Kewenangan pemerintah 
dibatasi di wilayah adat, hanya 
untuk menjaga fungsi hutan 
dan peredaran hasil hutan (d) 
Menegaskan perlunya segera ada 
UU khusus tentang Masyarakat 
Adat (e) Rehabilitasi dan 
Pemulihan hak-hak masyarakat 
adat atas wilayahnya setelah 68 
tahun diabaikan. 

Di sisi lain, Putusan MK 35, 
juga merupakan tonggak 
baru trajektori politik agraria 
di Indonesia. Sebab sejak 
era kolonial pengabaian hak 
masyarakat lokal dan adat 
telah terjadi setidaknya sejak 
Domein Verklaring (1870) 
periode awal Domein negara. 
Lalu dilanjutkan dengan koreksi 
dari UU No. 5 tahun 1960 
tentang Undang-Undang Pokok 
Agraria (UUPA/1960) yang tidak 
mampu dijalanakan dengan baik 
akibat politik nasional. Rezim 
penguasaan hutan dilanjutkan 
degan UU Kehutanan  No. 
5  tahun  1967, diteguhkan 
ulang dalam UU Kehutanan  
No. 41 tahun 1999 dan tentu 
saja UU Sektoral lainnya 
yang mengabaikan mandat 
UUPA/1960. 

Karenanya, lahirnya Putusan 
MK no 35/PUU-X/2012 dapat 
ditegaskan bahwa: (1) Mahkamah 
Konstitusi memaksa negara 
menjalankan “Konstitusionalisme 
Agraria”. (2) Menunjukkan 
“Ralat  Konstitusional ” berfungsi 
sebagai penjaga konstitusi 
melalui  “hukum responsif” 
dan “hukum Progresif”. (3) 
Menunjukkan bahwa Hukum  
mesti berpihak, yakni kepada 

yang rentan dan marjinal, karena 
itulah sejatinya hukum, untuk 
menegakkan keadilan.

(2) Inkuiri Nasional Komnas Ham 
tentang Masyarakat Adat

Konteks dari munculnya 
Inkuri Nasional adalah untuk 
menegaskan dan mendorong 
implementasi putusan MK 35 
agar dijalankan secara utuh. 
Diantara temuan penting 
dari Inkuiri Nasional Komnas 
HAM ini selain yang sebagian 
telah di jelaskan di atas adalah 
(a) Putusan MK 35 adalah 
kemenangan di level politik, dan 
masih menjadi ujian di tingkat 
praktis. Penentu politik tidak lagi 
terpusat di  pemerintah pusat, 
tapi tersebar hingga di daerah 
dan penguasa modal (kelindan; 
global-pusat-daerah) dengan 
modus-modus barunya. (b)  
Putusan MK 35 belum maksimal 
sebagai peluang dan momentum 
politik yang kuat karena 
masih “diganggu” instrumen 
kebijakan dan hukum negara 
yang belum merujuk koreksi 
konstitusional dari Putusan MK.  
(c) Inkuiri Nasional menunjukkan 
beberapa pola konflik dan 
modus baru bagaimana MHA 
di kawasan hutan disingkirkan 
dari ruang hidupnya sendiri, baik 
berupa: Naturalisation Land 
Disposition (MIFFE, Konservasi 
di Lampung), “Pembenturan” 
horizontal akibat “boneka MHA” 
(Sumbawa, Maluku), Politik 
Pemekaran Wilayah sebagai cara 
perampasan tanah masyarakat 
adat  (di Kepulauan Aru, Maluku), 
masifnya Politik Konsesi 
dan Ekstraksi (Kehutanan, 
Perkebunan, Pertambangan) 
yang masuk ke wilayah adat, 
dan Politik Otoda: membangun 
Oligarki baru SDA yang menjadi 
kedok untuk perampasan 
ruang hidup masyarakat adat 
(NTT, Kalimantan, Papua). (d) 
Inkuiri Nasional menginspirasi 
pentingnya penyelesaian 

konflik tidak kasus per-kasus, 
tapi sampai ke akar kebijakan 
nasional dan apa saja batas-
batasnya.

(3) Pengakuan Negara atas 
Hutan Adat

Sejak 2016-2018, Presiden Joko 
Widodo telah menyerahkan 
sertifikat Pengakuan dan 
Pencadangan Hutan Adat bagi 
33 Masyarakat Adat di Indonesia. 
Sebagaimana dijanjikan dalam 
kampanyenya, Presiden 
Joko Widodo mengatakan, 
pemerintah sudah menyiapkan 
12,7 juta hektar lahan hutan adat. 
Lahan tersebut akan dipecah dan 
dibagikan kepada masyarakat 
setempat. Luasan lahan 12,7 juta 
hektar yang akan terus dbagikan 
kepada masyarakat, kepada 
rakyat, pada kelompok tani, 
kepada masyarakat adat agar 
masyarakat dapat betul-betul 
menikmati kekayaan hutan9.  
Pengakuan Presiden atas Hutan 
Adat ini setidaknya memiliki tiga 
makna penting: (1) pengakuan 
negara yang lebih utuh atas 
masyarakat adat, yang selama 
ini baru tahap pengakuan di level 
eksistensi dan kelembagaannya, 
namun telah naik mengakui 
wilayah adatnya. Sebab, tidak 
akan mungkin masyarakat hidup 
tanpa wilayah adat sebagai 
ruang hidupnya. (2) negara 
mulai melanjutkan komitmen 
kebijakannya untuk implementasi 
Putusan MK 35/2012 dan 
pemenuhan 6 janjinya kepada 
masyarakat adat  yang terus 
tertunda, agar masyarakat adat 
kembali menjadi warga negara 
yang sama, bukan lagi warga 
negara nomor 2 di Indonesia. 
(3) pengakuan hutan adat oleh 
negara menjadi tantangan bagi 
masyarakat adat agar mampu 
mandiri dalam pengelolaan 
sumber ekonominya dan 
sekaligus pembuktian bahwa 
pengelolaan oleh masyarakat 
adat dapat lebih baik dari pada 

9 https://nasional.kompas.com/read/2016/12/30/12040991/jokowi.12.7.juta.hektar.lahan.hutan.akan.dibagikan.kepada.masyarakat.
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diurus oleh negara.

Namun demikian, mengingat  
konteks historis warisan residual 
konsekuensi masalah dan 
kompleksitas ragam masalah 
baru serta masih minimnya 
inisiatif perubahan untuk 
mengatasi masalah yang 
dihadapi masyarakat adat di atas, 
maka mesti didudukkan dengan 
proporsional bahwa: “Legalitas 
dan Pengakuan Hutan Adat 
hanyalah “salah satu” gerbang 
awal penyelesaian masalah 
kompleks dan berlapis dari 
masyarakat adat di Indonesia.

d. Hutan Adat dan Agenda Pasca 
Pengakuan (Legal)

Dengan pendasaran “rendah 
hati” makna pengakuan legal 
hutan adat di atas, maka dapat 
ditegaskan bahwa relevansi 
pengakuan hutan adat dapat 
dilihat dalam beberapa hal 
berikut:  (1) Mengembalikan 
status hukum  Masyarakat  Adat  
sebagai  “Subjek Hukum” dan 
Pemangku Hak. Mengembalikan  
“status kewarganegaraan” bagi 
Masyarakat Adat  sebagaimana 
warga anegara lainnya. (2) 
Pemulihan kedaulatan dan  
pengakuan oleh  Negara 

secara legal atas Hutan Adat. 
(3) Mengembalikan akses  dan 
kontrol Masyarakat Adat atas 
Hak dan ruang hidup mereka, 
khususnya hutan. (4) Perlawanan 
atas “ketidakadilan kategoris” 
yang terwaris10.

Beberapa hal lain yang patut 
dijadikan refleksi dan dapat 
menjadi agenda pasca pengakuan 
hutan adat adalah: 1) Kepastian 
akses yang adil atas sumber 
agraria dan sumberdaya alam 
lainnya yang telah diakui secara 
legal. 2) Kepastian peningkatan 
produktifitas sumber agraria 
dan sumberdaya alam yang 
telah diakui secara legal. Hal ini 
penting sebab pada dasarnya 
tujuan pengakuan MHA adalah 
bagian dari upaya untuk 
memastikan bahwa pengelolaan 
sumber agraria dan sumberdaya 
lainnya untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan kemakmuran 
bagi komunitas MHA. 3) 
Kepastian pemerataan dan 
keadilan keuntungan (benefite) 
yang diperoleh dari sumber 
agraria dan sumberdaya alam 
yang telah diakui secara legal 
dan dikelola bersama oleh MHA.  
Hal ini penting sebab setelah 
pengakuan legal diperoleh, 

akses dapat dijamin keadilannya, 
serta produktifitas juga mampu 
ditingkatkan, lalu semua 
keuntungan yang diperoleh itu 
“menguntungkan siapa”?. Di 
titik inilah penting menggali 
kembali skema dan mekanisme 
tradisional/adat dalam hal tata 
kelola kelembagaan ekonomi 
adat atas hutan dan sumberdaya 
alam lainnya11. (4) Memastikan 
“ketimpangan struktural agraria” 
yang dialami masyarakat 
adat dapat berkurang/hilang. 
Pengakuan legal tanpa dimensi 
perombakan ketimpangan 
struktural justru akan dikuatirkan 
hanya akan menguatkan “status 
quo” ketidakadilan struktural 
yang telah eksisting sebelumnya. 
Untuk itu satu tantangan penting 
dari model pengakuan legal atas 
masyarakat adat khususnya dan 
produk hukum untuk pengakuan 
hak masyarakat lokal/adat 
lainnya adalah ”bagaimana 
membuat terobosan hukum yang 
kuat untuk “pengakuan” legal, 
tapi juga berdimensi (setidaknya 
peka) atas ragam (dan potensi) 
“ketimpangan struktural berbasis 
pelapisan sosial (stratifikasi 
sosial) dan kelas sosial”?   

10 'Ketidakadilan yang berlangsung lama di antara beragam kategori muncul karena orang-orang yang mengontrol akses terhadap sumber daya 
yang menghasilkan nilai mengurai persoalan organisasional dengan cara pembedaan katogoris. Secara tidak sengaja atau sebaliknya, orang-orang 
itu mendirikan sistem penutupan sosial, pengucilan dan kontrol. Beberapa pihak—tidak semuanya kuat, beberapa dari mereka bahkan adalah 
korban eksploitasi—kemudian mendapatkan peran dalam solusi ini. (Tilly 1998:8).
11 Tiga agenda pasca legal ini juga penulis sisipkan dalam Cahyono, Eko, Policy Brief, Konflik Agraria dan Hak Masyarakat di Dalam Kawasan 
Hutan, Sajogyo Institute, 2016.
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Perhutanan Sosial Sebagai Penanggulangan 
Eksploitasi Sumber Daya Alam di Sungai Anak 
Batang, Indragiri Hilir, Riau
Oleh: Riandra Hamdani (Yayasan Mitra Insani)

Berdasarkan SK Hutan Desa 
No. 6689/MenLHK/PSKL/
PKPS/PSL/.0/12/2017 

Kelurahan Sapat Kecamatan 
Kuala Indragiri Kabupaten 
Indragiri Hilir mendapatkan 
Hak Pengelolaan Hutan Desa 
Mangrove pertama di Provinsi 
Riau dengan luasan 4,249 ha. 
Berdasarkan landasan hukum 
tersebut masyarakat yang 
tergabung di dalam Lembaga 
Pengelola Hutan Desa (LPHD) 
melakukan penjagaan areal 
hutan dan sepanjang Sungai 

Anak Batang dari aktifitas illegal.

Sebelum Hadirnya Hutan Desa

Kelurahan Sapat merupakan 
salah satu wilayah pertama 
yang mendapatkan SK hutan 
desa untuk wilayah mangrove 
di Provinsi Riau. Dengan 
jumlah penduduk 3.342 jiwa 
(933 KK), mata pencaharian 
utama penduduk berasal dari 
perkebunan kelapa dan juga 
menangkap ikan. Sayangnya, 
harga kelapa dalam beberapa 
tahun belakangan anjlok menjadi 

Rp 600-700/kg dari yang biasanya 
adalah Rp 1.300/kg. Kehidupan 
nelayan di sekitaran tahun 
1995 -1998 terhitung ‘makmur’ 
dengan produksi tangkapan 
di wilayah bisa mencapai 
1 ton per-minggu. Namun, 
setelah tahun-tahun kejayaan 
tersebut, masyarakat harus 
berhadapan dengan ancaman 
illegal fishing yang kebanyakan 
dilakukan oleh masyarakat di 
luar kelurahan yang menangkap 
ikan menggunakan racun. Selain 
kehilangan produksi tangkapan 
oleh pihak luar, praktek illegal 
fishing dengan menggunakan 
racun tersebut juga berdampak 
pada menurunnya hasil 
tangkapan nelayan di Kelurahan 
Sapat. Para nelayan mulai 
kehilangan semangat untuk 
melakukan aktivitas menangkap 
ikan. Pohon-pohon mangrove 
juga ditebang secara liar dan 
tidak terkendali oleh penduduk 
dari luar kelurahan untuk 
dijadikan arang bakau, dan bahan 
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bangunan, jika tidak untuk dijual.

Setelah Hadirnya Hutan Desa

“Hutan Desa membantu kami 
melindungi aset di Desa” Ujar 
Azmuri selaku anggota Kelompok 
Pengawas Perikanan Kelurahan 
Sapat. Hutan desa memotivasi 
kami untuk membuat lembaga 
dan aturan untuk melindungi 
hutan mangrove kami dari 
ancaman pihak luar yang hanya 
memikirkan kepentingan mereka 
dan menyisakan persoalan 
kepada kami. Pendapatan 
masyarakat penangkap ikan 
meningkat, bahkan beberapa 
jenis ikan seperti ikan Sembilang, 
Kerapu, dan Pari; yang 
belakangan sulit didapat, setelah 

adanya kegiatan di kawasan 
hutan desa ikan tersebut dapat 
ditemui kembali. Selain itu, 
sumber mata pencaharian baru 
juga muncul melalui kegiatan 
seperti penyewaan alat pancing, 
warung makan, sewa speed boat, 
dan lain-lain, tambahnya. 

Hutan desa pada akhirnya bisa 
mengembalikan sumber mata 
pencaharian dari menangkap 
ikan. Dahulu sebelum ada hutan 
desa tingkat rata-rata hasil 
tangkapan ikan nelayan adalah 4 
kg/hari. Setelah ada hutan desa 
hasil tangkapan ikan nelayan 
meningkat 5 kali lipat menjadi 20 
kg/hari.  Dalam sebulan terdapat 
perubahan peningkatan nelayan 
5 kali lipat dari yang sebelumnya 
42 juta/bulan menjadi 222 

juta/bulan dengan jumlah 45 
nelayan.  Secara total termasuk 
pertumbuhan ekonomi baru 
dari penyedia jasa lingkungan 
termasuk terbentuknya 
kelompok perempuan yang 
mulai mengolah nipah, adanya 
warung minum, dan sewa boat, 
pendapatan ekonomi masyarakat 
meningkat secara signifikan dari 
42 juta menjadi 259 juta/bulan. 
Artinya, sejumlah 36 juta/bulan 
diperoleh dari mata pencaharian 
baru sebagai dampak adanya 
hutan desa. Lebih lanjut, jika 
diproyeksi selama setahun 
sejumlah 3,1 M dihasilkan dari 
kegiatan ekonomi sebagai 
dampak kehadiran hutan desa. 
Jumlah ini adalah 6 kali lipat dari  
putaran ekonomi setahun tanpa 
adanya hutan desa. 
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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 
Sempur Kaler No. 30, Kelurahan Sempur 

Kecamatan Bogor Tengah, Bogor 
Jawa Barat, 16129 
Tel: 0251 8574842 

Email: jpikmail@gmail.com




