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Ringkasan Eksekutif
Didalam laporan ini dimuat informasi kredensial, kinerja, dan nilai tambah dari standar Pengelolaan 
Hutan Produksi Lestari (PHPL) Indonesia. Secara spesifik, didalam laporan ini memuat penilaian 
terhadap sejauh mana PHPL dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan dan legalitas sumber daya 
kayu di Indonesia. Secara metodologi, analisis dilakukan di dua Provinsi sampling (Kalimantan Tengah 
dan Timur) untuk membandingkan kondisi hutan pada konsesi yang bersertifikat PHPL dengan hutan 
konsesi non-PHPL (VLK atau Verifikasi Legalitas Kayu), dan konsesi yang tidak bersertifikasi dari tahun 
2015-2017. Ditemukan bahwa konsesi bersertifikat PHPL secara keseluruhan menunjukkan kinerja 
lingkungan yang lebih baik dibandingkan dengan konsesi bersertifikat  Legalitas Kayu (S-LK) atau 
konsesi yang tidak memiliki sertifikat. 

Namun demikian, PHPL dan konsesi tebang pilih lainnya menghadapi kendala signifikan dalam 
menyadari potensi keberlanjutan mereka karena adanya tumpang tindih kebijakan penggunaan lahan 
yang mengancam integritas konsesi dan menghambat adanya perencanaan pengelolaan jangka 
panjang. Di dalam laporan ini juga dapat ditemukan metode evaluasi yang digunakan oleh Lembaga 
Penilai & Verifikasi Independen (LP&VI) dalam menilai kinerja PHPL dan konsesi tebang pilih lainnya 
yang tidak secara menyeluruh merefleksikan kondisi riil di lapangan. LP&VI mengabaikan faktor-faktor 
yang mereka anggap sebagai diluar kontrol konsesi (eksternal, izin penggunaan lahan yang tumpang 
tindih).

Sebagaimana yang telah ditemukan dan dimuat dalam laporan ini, faktor-faktor eksternal tersebut 
secara mendasar membentuk kondisi lingkungan di area konsesi. Dengan demikian, kondisi tersebut 
mempengaruhi sejauh mana PHPL dapat mencapai potensi kelestarian dan keberlanjutannya. Maka 
dari itu, dalam ringkasan riset ini dimuat rekomendasi yaitu perlunya merevisi standar dan kriteria 
penilaian konsesi PHPL untuk memastikan bahwa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi 
sebuah konsesi wajib diperhitungkan ketika melakukan penilaian atau pengawasan. Yang terpenting, 
penilaian ini mengindikasikan adanya tumpang tindih izin penggunaan lahan yang perlu ditangani agar 
PHPL dapat mencapai potensi keberlanjutannya dengan maksimal.
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Detail Temuan:
1. Deforestasi

Semua tipe konsesi hutan (PHPL, VLK, tidak bersertifikat) terdampak deforestasi. Konsesi 
bersertifikat PHPL memiliki tingkat deforestasi paling rendah, diikuti dengan VLK, dan kemudian 
konsesi tidak bersertifikat. 

Deforestasi di dalam batas konsesi kebanyakan terjadi karena aktivitas dari pemilik izin komersial 
lainnya, terutama Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pertambangan batu bara dan Izin 
Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk pembukaan lahan, kelapa sawit. Sekitar 30% dari konsesi Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA) tumpang tindih dengan IPPKH dan 
kebun sawit. Deforestasi karena kegiatan-kegiatan tersebut bukan bagian dari praktik pengelolaan 
hutan. Namun demiakian angka deforestasi yang terjadi di dalam konsesi IUPHHK, dilokasi yang 
tidak tumpang tindih dengan konsesi lainnya ditemukan cukup besar

2. Degradasi hutan

Degradasi hutan terjadi di ketiga jenis sertifikat, yang tertinggi adalah di konsesi yang bersertifikat 
PHPL. Degradasi hutan dalam studi ini menunjukkan transisi dari hutan primer ke hutan sekunder, 
yang merupakan perubahan alami yang terkait dengan tebang pilih. Maka dari itu, hal ini pada 
dasarnya bukanlah dampak negatif, mengingat kontrol atas area konsesi dan praktik pengelolaan 
memungkinkan terjadinya pemulihan. 

3. Kebakaran hutan 

Kebakaran hutan telah ditemukan di ketiga tipe konsesi. Selama masa studi (2015-2017), kebakaran 
paling banyak terjadi pada 2015, dengan kejadian kebakaran yang jauh lebih sedikit pada tahun 
2016-2017.

Sekitar setengah dari semua kebakaran hutan terjadi pada area yang telah terdampak deforestasi 
karena kegiatan eksternal IPPKH dan kebun sawit.

Tetap saja terdapat sejumlah kebakaran dalam jumlah signifikan yang terjadi karena lemahnya 
pengawasan dan pencegahan serta pengelolaan yang buruk oleh konsesi itu sendiri. 

4. Potensi keberlanjutan

PHPL, S-LK, dan bahkan konsesi tidak bersertifikat pun berpotensi mengalami perbaikan kinerja 
lingkungan jika izin lahan lainnya (IPPKH dan konversi kebun sawit) tidak diperbolehkan untuk 
mengekspansi lebih dari 30% area konsesi, dan dengan demikian mengeluarkannya dari praktik 
pengelolaan hutan. 

Dengan demikian, semua konsesi penebangan selektif diperiksa, tetapi terutama PHPL, S-LK, 
memiliki tingkat kelestarian yang siginifkan yang masih belum disadari karena adanya kebijakan 
pemerintah terkait penggunaan lahan dari sektor lainnya yang kontra-produktif. 

5. Audit LP&VI

Meski terdapat masalah tumpang tindih lahan, deforetasi dan kebakaran hutan, semua konsesi 
PHPL yang diaudit LP&VI pada periode 2015-2017 menunjukkan nilai yang baik terkait lingkungan. 
Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai logika dan praktik audit yang dilakukan. 

Logika yang ada saat ini adalah kebijakan pemerintah yang berdampak terhadap integritas teritori 
konsesi dan koherensi lingkungan dianggap sebagai sesuatu yang berada di luar kontrol konsesi. 
Maka dari itu, hal tersebut tidak dipertimbangkan dalam audit dan penilikan LP&VI. 

Sama halnya ketika LP&VI mempertimbangkan kebijakan penggunaan lahan atau rencana 
pengelolaan hutan yang telah disetujui secara resmi oleh pemerintah yang dianggap sebagai 
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pengesahan yang telah diberikan dan tidak lagi dipertanyakan ketika penilaian. 

Pendekatan audit tersebut dinilai  cacat karena studi menunjukkan bahwa kebijakan eksternal 
pemerintah dan peraturan yang terkait dengan izin lahan-hutan secara mendasar membentuk/
mempengaruhi kondisi lingkungan di dalam konsesi. Mengeluarkan dampak ini dari pertimbangan 
baik/buruknya kinerja konsesi, menjadikan lemaghnya penilaian yang dilakukan oleh LP&VI. 

Selain itu, LP&VI menunjukkan sejumlah kelemahan yang lain pada standar penilaian PHPL, 
diantaranya tentang kepastian kawasan pemegang IUPHHK-HA, terutama pada beberapa verifier 
penting terkait ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas, serta pengakuan para 
pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) yang masih bersifat Co-Dominan (tidak 
berpengaruh besar terhadap penilaian). Sementara itu, norma atau nilai kematangan verifier 
masih didasarkan pada pemenuhan/ ketersediaan dokumen. Tidak secara jelas merefleksikan 
implementasinya.

Rekomendasi
Konsesi hutan alam merupakan aset besar Indonesia yang berpotensi untuk memperbaiki kondisi 
lingkungan, tetapi butuh kebijakan pemerintah terkait penggunaan lahan yang koheren dan audit 
yang kuat dari LP&VI. 

Sudah saatnya untuk mengakhiri konflik lahan, tumpang tindih, dan perusakan konsesi atas nama 
tujuan nasional strategis lainnya. One Map diharapkan dapat memfasilitasi konsesi PHPL dan S-LK 
dengan jelas dan bersih (clean-and-clear).

Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan untuk menghapus IPPKH dan izin konversi untuk 
kelapa sawit secara bertahap. Faktor utama ini merusak konsesi hutan komersial dengan berbagai 
cara. Izin-izin tersebut juga merupakan pemicu dibalik konversi hutan yang berlangsung secara terus 
menerus yang bertentangan dengan komitmen Pemerintah Indonesia terkait perubahan iklim. 

Standar dan kriteria untuk mengevaluasi konsesi PHPL harus diperbaiki untuk memastikan bahwa 
LP&VI mempertimbangkan keseluruhan aspek, baik aspek internal maupun eksternal yang 
berdampak pada sebuah konsesi ketika melakukan penilaian, penilikan dan/atau pengawasan.

Secara spesifik, aspek yang penting untuk direvisi berkaitan dengan standar penilaian adalah 
indikator (1.1) tentang kepastian kawasan dan indikator (1.5) tentang persetujuan atas dasar 
informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA), serta indikator (3.2) tentang perlindungan dan 
pengamanan hutan. Seharusnya ketiga indikator ini mampu menjadi instrumen yang menurunkan 
tingkat deforestasi, tumpang tindih, konflik dan hotspot pada IUPHHK-HA pemiliki S-PHPL. 

Konsesi yang memiliki S-PHPL dan S-LK harus memperbaiki kinerja, terutama terkait dengan 
potretutuh pengelolaan, resolusi konflik dan kontrol terhadap integritas konsesi serta pencegahan 
kebakaran. 

Kinerja pemegang IUPHHK berdasarkan hasil penilaian lembaga sertifikasi didapati meningkat, 
rata-rata hasil tersebut bernilai “baik”. Namun demikian, hasil analisis spasial dan pemantauan 
lapangan menunjukan hasil yang berbeda. Hal ini diindikasikan adanya kelalaian lembaga sertifikasi 
dalam melakukan penilaian, terutama tidak tepat dalam melakukan uji petik/sampling.  
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1. Pendahuluan

Sebagian besar perusahaan memiliki langkah menuju penggunaan atau kebijakan pengadaan 
bahan baku yang lestari untuk mengeliminir kayu yang tidak berkelanjutan dan/atau ilegal dari 
rantai suplai. Hal ini karena kesadaran yang semakin tumbuh mengenai reputasi, risiko kebijakan 
dan operasional yang terkait dengan rantai suplai ilegal dan tidak berkelanjutan1. Perusahaan-
perusahaan multinasional, seperti IKEA dan Kingfisher, tertarik pada pengelolaan hutan yang 
berkelanjutan dan mendukung kebijakannya karena mereka beroperasi di negara-negara dengan 
organisasi masyarakat sipil yang aktif, dengan tingkat kepentingan sosial dan lingkungan konsumen 
yang berbeda-beda, media yang kuat dan independen, serta pemerintah dan investor yang aktif2. 
Untuk memastikan komitmen tersebut diimplementasikan, survei IMM terbaru3 menyebutkan 
bahwa lebih dari 90% perusahaan yang disurvei menyebutkan atau mempromosikan sertifikasi 
dari pihak ketiga (terutama FSC atau PEFC) dalam kebijakan pembelian mereka. Namun, dalam 
survei tersebut juga ditemukan bahwa hanya sekitar 40% dari sampel mengindikasikan dukungan 
dan secara eksplisit menyebutkan lisensi FLEGT dalam kebijakan mereka.

Pada survei IMM disebutkan bahwa perusahaan menemukan masih terbatasnya nilai yang mereka 
dapatkan jika mereka memasukkan kayu berlisensi FLEGT kedalam kebijakan pembelian mereka 
karena lisensi FLEGT dianggap hanya fokus pada masalah legalitas. Namun, kebanyakan dari 
perusahaan tersebut menyebutkan preferensi mereka dalam membeli produk bersertifikasi dari 
pihak ketiga karena mereka menggunakan sertifikasi sebagai tanda dari keberlanjutan. Maka dari 
itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan komunikasi mengenai nilai lingkungan 
dan sosial dari lisensi FLEGT, diluar sebatas kepatuhan legalitas, karena pengetahuan mengenai 
nilai potensi ini masih kurang diketahui oleh para aktor kunci. Dengan kata lain, lisensi FLEGT 
harus dianggap oleh para aktor utama sebagai sesuatu yang tidak hanya legal, tetapi juga lestari 
atau berkelanjutan. 

Interaksi antara sertifikasi keberlanjutan dan sertifikasi legalitas, dan konsepsi yang berbeda 
diantara keduanya, menjadi topik yang semakin hangat dalam diskusi kebijakan dan studi 
ilmiah4. Beberapa peneliti memiliki hipotesis bahwa verifikasi legalitas memungkinkan adanya 
pijakan untuk keberlanjutan dengan memperbaiki tata kelola hutan domestik5. Sementara 
peneliti lainnya mengatakan, kalau hanyamenitikberatkan pada legalitas bisa jadi justru malah 
mengabaikan masalah lingkungan dan sosial6. 

Indonesia menawarkan kasus yang menarik untuk memperkaya perdebatan hangat ditengah 
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konsumen, para pembuat kebijakan Uni Eropa, dan negara-negara  VPA tentang interaksi antara 
sertifikasi berkelanjutan dan sertifikasi legalitas. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan 
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Sama Sukarela 
dengan Uni Eropa. Pemerintah Indonesia juga telah memiliki standar Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari atau PHPL. Analisis terbaru menunjukkan bahwa sertifikasi berkelanjutan PHPL dalam 
batas tertentu telah termasuk di dalam SVLK, yang saat ini memiliki dua standar, yaitu legalitas 
dan keberlanjutan7. Analisis terbaru lainnya dari sertifikasi PHPL oleh Maryudi dkk (2017)8 
mengindikasikan kontribusi PHPL terhadap lingkungan. 

Dalam ringkasan ini dimuat informasi kredensial lingkungan, kinerja, dan tambahan dari PHPL. 
Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Indonesia bersifat wajib untuk konsesi 
IUPHHK Hutan Alam dan Hutan Tanaman, serta pemegang hak pengelolaan. Mereka bisa jadi 
tersertifikasi VLK dalam waktu 3 tahun pertama periode transisi, tetapi pada akhirnya diharapkan 
untuk patuh terhadap PHPL. Dengan demikian, PHPL dianggap sebagai satu langkah di atas VLK. 
Studi ini bertujuan untuk menetapkan nilai tambah PHPL di atas VLK dan sejauh mana PHPL 
berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan dan kelestarian sumber daya kayu di Indonesia. 

2. Pendekatan & Metode

Analisis ini membandingkan kondisi hutan (seperti deforestasi dan degradasi) pada konsesi 
bersertifikat PHPL dengan hutan di konsesi non-PHPL (VLK), dan konsesi tidak bersertifikat. 
Selain itu, studi ini membandingkan kinerja konsesi-konsesi tersebut dalam hal frekuensi dan 
dampak dari kebakaran. Analisis ini menilai sejauh mana jenis konsesi yang berbeda-beda ini 
tumpang tindih dengan komoditas komersial lainnya (terutama sawit dan tambang) dan menilai 
sejauh mana deforestasi dan kebakaran hutan didorong oleh faktor eksternal dan pengelolaan 
internal. Dengan demikian, nilai tambah dari standar PHPL dapat diklarifikasi dengan perspektif 
komparasi. 

Studi ini menggunakan ringkasan publik penilaian PHPL dari konsesi HPH yang dapat diakses 
oleh publik dan tersedia daring di situs LP&VI dan/atau Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) (silk.dephut.go.id). Menurut data daring KLHK (http://silk.dephut.go.id), 
hingga 5 Februari 2018, terdapat 690 penilaian terhadap PHPL yang telah dilakukan.

Studi ini juga melihat lebih detil kriteria lingkungan dan sosial dari perusahaan yang bersertifikat 
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PHPL dan gambaran kinerja dari waktu ke waktu dari kriteria yang ada (baik, sedang, buruk). 
Analisis ini fokus pada dua Provinsi sampel di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, di mana 
di kedua provinsi tersebut terdapat 113 konsesi HPH.

Studi ini menggunakan data sebagai berikut: 

1. Data resmi dari Forest Watch Indonesia (FWI) yang dikeluarkan pada 2017: Untuk HPH, HTI, 
konsesi kelapa sawit, dan tambang batu bara.

2. Data resmi dari KLHK dari 2015-2017 (http://webgis.menlhk.go.id:8080/pl/pl.htm): Untuk 
tutupan lahan.

3. Data di situs FIRMS (Fire Information for Resource Management System) atau Sistem 
Informasi Kebakaran untuk Pengelolaan Sumber Daya (https://firms.modaps.eosdis.nasa.
gov/) dikumpulkan dari 2015-2017: Untuk titik panas.

Terkait dengan analisis, langkah-langkah yang dilakukan adalah:

 • Memetakan semua konsesi HPH di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

 • Mengidentifikasi konsesi yang bersertifikat PHPL, konsesi VLK, dan konsesi tidak bersertifikat.

 • Overlay peta dari konsesi-konsesi tersebut dengan izin HPH, HTI, sawit, dan tambang batu 
bara.

 • Melakukan analisis terhadap hal-hal berikut ini:

o Tingkat tumpang tindih.

o Sejarah sertifikasi konsesi PHPL (2-3 siklus sertifikasi untuk menganalisa tren perubahan/
peningkatan).

o Indikator prasyarat, sosial dan lingkungan dalam ringkasan publik.

o Kinerja HPH tertentu yang berkaitan dengan indikator lingkungan dan sosial (baik, sedang, 
buruk ) dari waktu ke waktu.

Setelah riset meja (desk research) selesai, pengecekan di lapangan dilakukan di beberapa konsesi 
terpilih di Kalimantan Tengah dan Timur untuk memastikan hubungan sebab akibat yang sesuai 
dengan dampak dari konsesi yang diobservasi. 

3. Gambaran PHPL

Pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal telah menjadi salah satu penyebab terjadinya 
deforestasi dan degradasi hutan Indonesia. Pada tahun pertama di era 1990-an telah terjadi 
deforestasi yang diperkirakan seluas 1.7 juta ha pertahun, kemudian sejak tahun 1996 meningkat 
menjadi 2 juta ha per tahun.9 Akibatnya, perdagangan kayu bulat dan kayu olahan asal Indonesia 
terpengaruh dampak negatif di pasar global. Melalui diskusi berbagai pihak, Indonesia yang 
merupakan salah satu negara produsen kayu tropis menjadi tuan rumah Bali Declaration sebagai 
cikal bakal lahirnya FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance, and Trade) pada tahun 2001. 
Melalui deklarasi ini, pemerintah Indonesia berinisiatif mengurangi praktik pembalakan liar 
melalui sertifikasi hutan lestari, serta sistem lacak balak (chain of custody) yang menjamin legalitas 
kayu, yang dikenal dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

SVLK bersifat mandatori, berfungsi untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang 
diproduksi dan diedarkan di Indonesia berasal dari sumber yang legal yang diterapkan pada seluruh 
rantai pasok kayu, industri pengolahan, dan perdagangannya. Sejak pertama kali dirumuskan 
hingga akhirnya pada tahun 2009 Pemerintah Indonesia secara resmi memberlakukan SVLK 
dengan diterbitkannya Permenhut No P.38/Menhut-II/2009 dan mulai diimplementasikan pada 
bulan September 2010. Hingga saat ini telah terjadi tujuh kali penyempurnaan peraturan, dimana 
PermenLHK P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/2016 merupakan hasil revisi terbaru. 
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Gambar 1: Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL
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Gambar 2: Infografis IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI

SVLK memiliki dua bentuk sertifikasi, yaitu Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan 
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Sertifikasi PHPL (S-PHPL) merupakan skema penilaian kinerja 
bagi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Hak Pengelolaan, menggunakan 
kriteria dan indikator yang berprinsip pada aspek pokok Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. 
Sedangkan VLK diterapkan kepada pengelola IUPHHK yang belum memiliki sertifikat PHPL 
dan industri pengolahan kayu. Sektor hulu yang diwajibkan VLK, selain IUPHHK (IUPHHK Hutan 
Alam, Hutan Tanaman, dan Restorasi Ekosistem) adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan 
Rakyat (HR), dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Sertifikat VLK (S-LK) bagi pemegang IUPHHK 
hanya berlaku satu periode sebelum nantinya diwajibkan untuk mendapatkan sertifikat PHPL. 

Standar penilaian PHPL pada IUPHHK-HA memiliki empat aspek kriteria, antara lain prasyarat, 
produksi, ekologi, dan sosial. Keempat aspek ini terdiri dari 22 indikator dan 89 verifier dengan 
bobot verifier dominan dan co-dominan. Sedangkan norma kematangan verifier dinilai dengan 
penilaian buruk, sedang, sampai dengan baik. Setiap sertifikat PHPL berlaku selama lima tahun, 
dengan kegiatan penilikan dilakukan setiap tahunnya oleh Lembaga Sertifikasi sebagai lembaga 
penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).

Aspek prasyarat melingkupi kepastian kawasan melalui ketersediaan dokumen legal, komitmen 
pemanfaatan hutan secara lestari, kecukupan tenaga profesional, dan persetujuan atas dasar 
informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA). Aspek produksi meliputi penilaian atas penataan 
areal kerja, pemanenan secara lestari, penerapan sistem silvikultur dan penerapan teknologi 
ramah lingkungan, penebangan sesuai rencana kerja, serta kesehatan finansial. Penilaian terhadap 
aspek ekologi terdiri atas keberadaan dan kemantapan kawasan lindung, perlindungan dan 
pengamanan hutan, pengelolaan dan pemantauan dampak, serta identifikasi dan pengelolaan 
flora dan fauna yang dilindungi. Aspek keempat terkait penilaian sosial meliputi penilaian atas 
kejelasan delineasi kawasan, tanggung jawab sosial perusahaan, mekanisme distribusi manfaat, 
mekanisme resolusi konflik, dan kesejahteraan tenaga kerja. 

Sampai dengan Januari 201910, terdapat 133 IUPHHK-HA bersertifikat PHPL dan 28 lainnya 
memegang sertifikat VLK. Kedua skema sertifikasi ini telah melingkupi 13,4 juta ha hutan alam 
dari total 18,5 juta ha luas konsesi IUPHHK-HA di seluruh Indonesia. Sedangkan IUPHHK-HT, dari 
295 izin yang dirilis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL), 99 izin 
diantaranya telah memiliki sertifikat PHPL dan 29 izin lainnya bersertifikat VLK dengan cakupan 
luas area yang tersertifikasi sebesar 6,8 juta ha.
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4. Penilaian konsesi PHPL di Kalimantan Tengah dan Timur 

4.1 Gambaran konsesi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur 

Kalimantan merupakan salah satu pulau yang memiliki kekayaan sumberdaya alam 
melimpah, luas pulau ini mencapai 743.330 km2, pertambangan dan hasil hutan kayu 
merupakan dua primadona sumberdaya alam yang dimanfaatkan di pulau tersebut. 
Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur menjadi dua provinsi dengan luas kawasan 
hutan terbesar. Berdasarkan Data Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017, 
setidaknya 21,6% tutupan lahan di dalam kawasan hutan di Indonesia berada di dua provinsi 
ini. 

Sepanjang tahun 2009-2013, Kalimantan menjadi pulau dengan tingkat deforestasi tertinggi 
di Indonesia. Setidaknya 1,5 juta ha hutan terdeforestasi, dengan provinsi Kalimantan 
Tengah dan Kalimantan Timur memiliki tingkat deforestasi tertinggi.11  Lebih jauh, tahun 
2010 Kalimantan Tengah bahkan terpilih menjadi provinsi percontohan untuk pelaksanaan 
proyek pengurangan emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Emissions 
from Deforestation and Forest Degradation, REDD+) di Indonesia. Namun di periode yang 
sama, Kalimantan Tengah justru menempati urutan kedua sebagai provinsi dengan tingkat 
kehilangan hutan alam terluas di Indonesia. 

Keadaan ini tidak mengherankan bila melihat buruknya kinerja IUPHHK-HA dan 
kecenderungan ekspansi lahan bagi kepentingan pembangunan hutan tanaman Industri, 
perkebunan kelapa sawit dan izin lokasi-lokasi baru untuk pertambangan. Saat ini, 
Kalimantan Timur memiliki jumlah izin konsesi terbanyak yang meliputi izin IUPHHK-HA, 
IUPHHK-HT, perkebunan kelapa sawit, dan izin operasi tambang batu bara. 

Gambar 3: Infografis Luas Tutupan Lahan dalam Kawasan Hutan
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Tabel 1. Jumlah izin di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur

Provinsi IUPHHK-HA IUPHHK-HT
Perkebunan 

Kelapa Sawit
Tambang Batubara (izin 

produksi)

Kalimantan Tengah 56 30 119 87

Kalimantan Timur 57 45 184 106

Sumber: Kompilasi JPIK dari berbagai sumber (2018)

Jika melihat kinerja pemegang izin IUPHHK-HA di dua provinsi ini, Kalimantan Timur 
memiliki tingkat deforestasi tertinggi yang terjadi di konsesi IUPHHK-HA, dimana 206 
ribu ha konsesi IUPHHK-HA terdeforestasi pada periode 2014-2017. Lebih jauh, 1,30 juta 
ha konsesi IUPHHK-HA di Kalimantan Timur tumpang tindih dengan izin IUPHHK-HT, 
tambang, dan kelapa sawit, yang mana 1,1 juta ha diantaranya tumpang tindih dengan izin 
konsesi tambang. Hal yang tidak berbeda juga terjadi di Kalimantan Tengah, izin konsesi 
tambang dan kelapa sawit tetap mendominasi tumpang tindih dengan total 1,1 juta ha 
untuk kedua konsesi tersebut. 

Tabel 2. Analisis deforestasi dan tumpang tindih di konsesi HA

Provinsi
Luas konsesi 

IUPHHK-HA (ha)

Total Tumpang Tindih dengan 
IUPHHK-HT, Tambang, dan 

Kelapa Sawit (ha)

Total Deforestasi 2014-
2017 (ha)

Kalimantan Tengah   3.978.016,36 1.324.351,61 92.231,31

Kalimantan Timur 3.310.951,44 1.302.326,01 206.447,77

Kehilangan tutupan hutan alam di konsesi IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, pinjam pakai kawasan 
hutan untuk pertambangan, dan pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, dalam 
praktiknya telah memberikan peluang terjadinya konversi hutan alam secara sistematis. 
Penghilangan tutupan hutan dilakukan secara terencana melalui skema-skema perizinan 
yang dirancang pemerintah, melalui izin usaha berbasis lahan berskala besar. 
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4.2 Hasil analisis spasial

4.2.1 Kepemilikan Sertifikat PHPL (S-PHPL)

Sejak akhir tahun 2014, S-PHPL mulai diberlakukan secara wajib bagi seluruh pemegang 
IUPHHK. Berbeda dengan sertifikat VLK (S-LK) yang hanya mewajibkan pemegang 
sertifikat telah memenuhi standar legalitas kayu, S-PHPL justru satu tingkat di atasnya, 
dengan persyaratan adanya perbaikan kinerja yang menunjukan keberhasilan pengelolaan 
hutan secara lestari. 

Dari 113 pemegang IUPHHK-HA di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, hampir 80% 
IUPHHK-HA telah memenuhi standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Jika 
dibandingkan dengan pemilik S-LK di dua provinsi ini yang hanya 16 perusahaan, jumlah 
tersebut tentu menujukkan dominasi pemilik S-PHPL. Dibandingkan dengan seluruh 
IUPHHK-HA di Indonesia yang telah bersertifkat, 133 diantaranya telah memiliki S-PHPL 
dan 28 pemilik S-LK.12 

Tabel 3. Rekapitulasi kepemilikan sertifikat IUPHHK-HA di Kalimantan Tengah dan 
Kalimantan Timur

Provinsi
S-PHPL S-LK Non Sert

Jumlah Luas % Jumlah Luas % Jumlah Luas %

Kalimantan 
Tengah

44 3.330.058,41 83,71 5   275.618,97 6,93 7 372.338,99 9,36

Kalimantan 
Timur

37 2.445.903,11 73,87 11   
396.068,48

11,96 9 468.979,85 14,16

Total 81 5.775.961,52 79,24 16 671.687,45 9,22 16 841.318,84 11,54

Tren ini menunjukkan efek positif bagi pemegang IUPHHK-HA, selain memang bersifat 
wajib, berdasarkan Perdirjen 14/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan 
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Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, IUPHHK-HA yang belum memiliki S-PHPL diperbolehkan 
untuk mengajukan S-LK untuk satu periode sertifikasi, sebagai tahap awal dalam rangka 
memperbaiki kinerja untuk  memenuhi S-PHPL. Di samping itu, KLHK sebagai pemilik 
sistem juga sedang gencar untuk merubah orientasi pengelolaan hutan yang awalnya 
timber based menjadi sustainable forest management based melalui pengembangan standar 
dan penilaian PHPL yang mengacu pada praktik pengelolaan hutan secara lestari dan 
berkelanjutan. 

Hasil klasifikasi kepemilikan sertifikat di dua provinsi ini menunjukkan bahwa terdapat 
16 IUPHHK-HA yang belum memiliki sertifikat baik S-PHPL maupun S-LK. Jumlah ini 
melingkupi 800 ribu ha hutan alam. Sebagaimana kewajiban SVLK bagi seluruh pemegang 
IUPHHK-HA, ironi jika masih ada IUPHHK-HA yang belum bersertifikat. Namun demikian, 
tidak ditemukan data yang pasti mengenai penyebab tidak adanya sertifikat pada 16 
konsesi tersebut, apakah sengaja tidak mengikuti kewajiban sertifikasi atau malah konsesi 
tersebut tidak aktif.  Sebagai sebuah sistem yang menjamin legalitas kayu dan pengelolaan 
hutan lestari, hal ini tentu menjadi celah masuknya kayu dari IUPHHK-HA tanpa sertifikat 
ke dalam rantai pasok kayu SVLK. Jika memang pemegang izin sudah tidak beroperasi, 
sehingga hal tersebut menjadi alasan untuk tidak mengajukan S-PHPL maupun S-LK, 
seharusnya pemerintah dalam hal ini KLHK  mengkaji ulang untuk memperpanjang atau 
mencabut izin IUPHHK-HA yang tidak aktif tersebut. 

4.2.2 Tumpang Tindih Lahan  

Persoalan tumpang tindih pengelolaan hutan dan lahan di dua provinsi ini menjadi ancaman 
kehilangan hutan alam dan konflik sosial yang harus segera diselesaikan. Penataan ruang 
yang tidak sejalan antara pusat dan daerah, ketidakjelasan hak tenurial, tumpang tindih, 
hingga lemahnya penegakan hukum menjadi permasalahan mendasar dari pengelolaan 
hutan di Indonesia. Kalimantan Tengah misalnya, sampai saat ini menjadi salah satu provinsi 
yang tata ruangnya bermasalah,13 salah satu penyebabnya karena belum adanya keserasian 
antara tata ruang kehutanan dengan tata ruang Provinsi Kalimantan Tengah. Akibatnya 
terjadi konflik dalam penggunaan ruang, yang diantaranya terjadi penggunaan kawasan 
hutan tidak prosedural untuk berbagai kepentingan di dalam kawasan hutan.

Tabel 4. Tumpang tindih perizinan berdasarkan kepemilikan sertifikat di konsesi 
IUPHHK-HA

Tumpang Tindih
S-PHPL S-LK Belum ada sertifikat

Luas (ha) % Luas (ha) % Luas (ha) %

Kelapa Sawit 253.691 4,39 11.001,23 1,64 21.494 2,55

Tambang 1.681.405 29,11 191.370,56 28,49 239.265 28,44

HTI 718 0,01 27,54 0,00 6 0,00

Sawit - Tambang – HTI 196.234 3,40 1.769,42 0,26 29.696 3,53

Total Tumpang Tindih 2.132.048 36,91 204.168,74 30,40 290.461 34,52

Tidak Tumpang Tindih 3.643.913 63,09 467.518,71 69,60 550.858 65,48

Tabel diatas menunjukkan lebih dari 30% IUPHHK-HA di Kalimantan Tengah dan Kalimantan 
Timur tumpang tindih dengan izin lain. Jumlah tersebut merata di hampir semua 
kepemilikan sertifikat. IUPHHK-HA pemilik S-PHPL memiliki persentasi tertinggi tumpang 
tindih dengan 36,9%. Secara luasan, 2,6 juta ha konsesi IUPHHK-HA telah tumpang tindih 
dengan pertambangan, kelapa sawit, dan HTI, dari total 7,2 juta ha konsesi hutan alam di 
dua provinsi.

Dalam praktiknya, Lembaga Sertifikasi (LS) sudah melakukan upaya untuk mengetahui 
situasi tumpang tindih pada konsesi yang diaudit dengan melakukan overlay peta IUPHHK-
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HA dengan peta izin lainnya seperti peta perkebunan, peta pertambangan dan peta Rencana 
Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Selain itu, dari sisi standar penilaian terkait dengan 
indikator (1.1) kepastian kawasan seharusnya mampu menjadi instrumen yang menurunkan 
tingkat tumpang tindih pada IUPHHK-HA pemiliki S-PHPL. Namun, minimnya pengawasan 
terhadap terbitnya izin dari pemerintah dan tidak adanya kewajiban LS untuk melakukan 
intervensi saat ditemukan kejadian tumpang tindih, menjadikan permasalahan ini seolah-
olah wajar, sehingga terkesan adanya pembiaran.

Penataan ruang dan perizinan menjadi permasalahan mendasar, sebenarnya pemerintah 
sudah berupaya untuk meminimalisir carut marut perizininan di Indonesia, salah satunya 
melalui moratorium konversi hutan alam dan primer serta lahan gambut melalui Peta 
Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) sejak tahun 2011 yang saat ini telah direvisi 
hingga 12 kali. Inisiatif ini diharapkan mampu memperbaiki proses-proses perencanaan 
tata guna lahan dan penerbitan izin, juga memperkuat proses pendokumentasian data dan 
sistem informasi yang erat kaitannya dengan inisiatif Satu Peta. Tujuan utama dari inisatif 
ini bermaksud untuk menyelesaikan isu-isu perizinan dengan mengembangkan standar 
pemetaan bersama untuk menyelesaikan hak pemanfaatan lahan yang saling bertentangan. 

Berdasarkan Data Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2017 tentang Kebijakan Teknis 
Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta,14 capaian pelaksanaan kebijakan satu peta di Kalimantan 
tahun 2016 telah mengintegrasikan 78 peta tematik di Kalimantan. Namun, tujuh peta 

Gambar 4: Peta situasi tumpang tindih dan deforestasi di Kalimantan Timur  
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diantaranya masih dalam perbaikan Kementerian/Lembaga terkait, dimana peta Hak Guna 
Usaha (HGU), Hak Pengelolaan dan Izin Lokasi merupakan peta yang masih dalam proses 
perbaikan, yang mana data tersebut sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan 
tumpang tindih pengelolaan hutan yang menyangkut penggunaan kawasan antar konsesi. 

Hasil analisis data menemukan, tumpang tindih antara konsesi IUPHHK-HA dengan konsesi 
pertambangan memiliki jumlah terluas, yaitu lebih dari 28% konsesi tambang berada 
di dalam konsesi IUPHHK-HA untuk setiap tipe kepemilikan sertifikat SVLK. Perkebunan 
kelapa sawit  yang secara luas mencapai 286 ribu ha. Besaran ini tentu tidak bisa dianggap 
kecil untuk sebuah upaya pengelolaan IUPHHK-HA yang lestari, apalagi jumlah tumpang 
tindih pada IUPHHK-HA pemilik S-PHPL menjadi yang terbesar dibanding yang lain, dimana 
29% areanya saling tumpang tindih dengan konsesi tambang dan 4% dengan konsesi kelapa 
sawit. 

Besarnya luas area pertambangan yang tumpang tindih dengan IUPHHK-HA dikarenakan 
peta pertambangan yang digunakan masih menggunakan seluruh tahapan perizinan. 

Sehingga, realitas di lapangan memungkinkan tumpang tindih dengan izin tambang tidak 
menjadi yang terbesar, jika hanya menggunakan izin tambang dalam tahap produksi. 
Sehingga hal ini harus dimaknai sebagai alert/kewaspadaan bagi seluruh pemangku 
kepentingan, agar kejadian ini tidak terulang di masa mendatang. 

Disisi lain, menjamurnya izin pertambangan di kedua provinsi ini, salah satunya karena 
dianggap sebagai sektor yang bernilai strategis, penting dalam perekonomian Indonesia, 
terutama di Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

Gambar 5: Peta situasi tumpang tindih dan deforestasi di Kalimantan Tengah
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sebagai penghasil devisa.15 Namun pada praktiknya, penataan kawasan hutan untuk 
kegiatan di luar kehutanan seringkali mengesampingkan status dan fungsi kawasan hutan 
ketika mengalokasikan penggunaan atau peruntukkan hutan. 

Sri Sultarini R (2011)16 dalam tulisannya, menyebutkan salah satu yang menyebabkan 
kekisruhan tumpang tindih dalam izin pertambangan adalah penyalahartian oleh pengusaha 
tambang yang telah memulai eksploitasi sejak Izin Usaha (IU) Pertambangan terbit. 
Seharusnya, operasi eksploitasi pertambangan di dalam kawasan hutan (Hutan Lindung 
atau Hutan Produksi) baru bisa dimulai setelah terbit izin pinjam pakai kawasan, meski 
benar, aktivitas di luar kawasan dapat dimulai sejak terbitnya IU Pertambangan. Masalah 
lainnya adalah proses penerbitan IU Pertambangan oleh Gubernur/Bupati tidak melibatkan 
UPT Kehutanan yang memungkinkan informasi status lahan tersebut tidak sesuai dengan 
peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang menjadi acuan untuk mengetahui status 
kawasan hutan dan bukan hutan.

Hal yang sama juga terjadi di sektor perkebunan kelapa sawit. Pengembangan usaha 
perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan 
mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 
yang menjelaskan bahwa untuk memperoleh Izin Usaha (IU) Perkebunan, perusahaan 
perkebunan wajib memenuhi pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang 
membidangi kehutanan, apabila areal yang dimintakan berasal dari kawasan hutan (Pasal 
21 huruf g). Kenyataannya, Balai Pengukuhan Kawasan Hutan (BPKH) sering tidak dimintai 
pertimbangan teknis oleh Dinas Kehutanan dalam rangka penerbitan IU Perkebunan.17 Hal 
ini diperparah dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit yang sudah beroperasi hanya 
berbekal IU Perkebunan dari Bupati, meskipun areal kerjanya sebagian berada dalam 
kawasan hutan sedangkan proses pelepasan kawasan belum diterbitkan oleh Menteri.  

Permasalahan lain yang menyebabkan masukannya perkebunan kelapa sawit dalam 
kawasan hutan salah satunya karena banyaknya area IUPHHK-HA yang ditelantarkan serta 
lemahnya pengawasan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen 
PHPL), KLHK dan Dinas Kehutanan dalam mengawasi kinerja IUPHHK-HA. Ditambah, belum 
adanya upaya untuk melakukan rekonstruksi batas areal IUPHHK-HA untuk meminimalisir 
kekisruhan penggunaan kawasan. 

4.2.3 Analisis Deforestasi, Degradasi, dan Hotspot

Perubahan tutupan hutan (deforestasi) dan penurunan kelas hutan (degradasi) merupakan 
persoalan yang tidak terhindarkan dalam proses pemanenan hutan. Upaya pemanenan 
hutan melalui izin IUPHHK-HA juga menjadi salah satu penyebab terjadinya deforestasi dan 
degradasi yang coba dikontrol agar tidak melampaui ambang batas/diatas normal. 

Upaya dalam mengawasi agar laju deforestasi dan degradasi dapat dilakukan melalui 
berbagai cara. Deforestasi misalnya dapat dikurangi dengan pencegahan/pengurangan 
konversi hutan menjadi peruntukkan lainnya, sedangkan degradasi dapat diminimalisir 
dengan pemilihan sistem silvikultur yang tepat guna. Pelaksanaan sistem sertifikasi bagi 
IUPHHK-HA, terutama S-PHPL salah satunya bertujuan untuk mengelola hutan secara 
berkelanjutan dengan mengurangi efek hasil penebangan, baik deforestasi maupun 
degradasi hutan. 

Hasil analisis JPIK sepanjang 2014-2017 terhadap IUPHHK-HA di dua provinsi ini 
menunjukan persentasi pemegang S-PHPL memiliki laju deforestasi lebih rendah dari 
pemegang sertifikat S-LK. Laju deforestasi tertinggi berada pada IUPHHK-HA yang belum 
memiliki sertifikat. Sedangkan persentasi degradasi hutan terbesar berada pada pemegang 
S-PHPL dengan nilai 2.37%. Di satu sisi, degradasi pada S-PHPL dinilai wajar karena siklus 
tebangan yang menurunkan kelas hutan. Namun, dengan penggunaan teknik silvikultur 
yang tepat seharusnya degradasi hutan dapat dikurangi. Penerapan sistem silvikultur yang 
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menyimpang dari kebijakan yang ada menyebabkan pengelolaan hutan yang dilakukan 
oleh para pemegang IUPHHK-HA jauh dari tujuan pengelolaan hutan lestari. Hal ini akan 
berdampak pada penyusutan produktivitas hutan sehingga mengganggu siklus tebang 
berikutnya dan kelestarian ekosistem hutan.18 

Tabel 5. Hasil analisis deforestasi, degradasi, dan hotspot periode 2014-2017

Jenis Sertifikat
Deforestasi Degradasi Hotspot

Luas (ha) % Luas (ha) % Jumlah

S-PHPL 178.933 3,10 136.668 2,37 1.572

S-LK 27.892 4,15 6.175 0,92 112

Belum ada sertifikat 91.855 10,92 13.779 1,64 194

Jika dilihat dari lokasi terjadinya deforestasi dan degradasi hutan pada pemegang S-PHPL, 
sebagian besar terjadi di luar tumpang tindih dengan izin lainnya. Deforestasi misalnya, 
56.73% diantaranya terjadi di luar area yang tumpang tindih. Degradasi hutan bahkan lebih 
besar lagi, dimana 84.71% terjadi di luar tumpang tindih. Hasil ini menunjukkan bahwa 
penyebab utama degradasi hutan di IUPHHK-HA adalah pemanenan hutan yang cenderung 
mengesampingkan kaidah silvikultur dan tidak efektifnya dalam penerapan Reduce Impact 
Logging (RIL). Sedangkan untuk deforestasi, selain aspek pemanenan hutan seperti Rencana 
Kerja Tahunan (RKT) yang tidak memperhatikan kerapatan tajuk, konversi kawasan hutan 
untuk perkebunan dan pertambangan, serta perambahan kawasan hutan untuk kepentingan 
lainnya menjadi penyebab berkurangnya tutupan hutan secara signifikan. 

Tabel 6. Sebaran deforestasi dan degradasi berdasarkan tumpang tindih pada pemilik 
S-PHPL

S-PHPL Deforestasi (ha) Degradasi (ha) % Def % Deg

Di dalam Tumpang Tindih 77.430 20.903 43,27 15,29

Di luar Tumpang Tindih 101.503 115.765 56,73 84,71

Total 178.933 136.668 100 100 

Dari sisi standar penilaian PHPL, belum ada standar yang mengacu secara spesifik kepada 
permasalahan deforestasi dan degradasi. Standar penilaian hanya terbatas pada kegiatan 
penanaman di area bekas tebangan, lahan kosong, area kawasan lindung, dan rehabilitasi 
lahan bekas kebakaran hutan. Secara umum, perubahan tutupan hutan hanya mengacu 
pada indikator (3.1) kriteria ekologi tentang keberadaan, kemantapan, dan kondisi kawasan 
dilindungi pada setiap tipe hutan. Indikator tersebut lebih fokus pada kawasan lindung yang 
berada dalam area IUPHHK-HA yang dinilai. 

Dalam analisis ini juga menemukan sebaran hotspot yang terjadi di dalam area konsesi 
IUPHHK-HA. Analisis hotspot dilakukan dalam rentang waktu 2014-2017 di Kalimantan 
Tengah dan Kalimantan Timur. Dari hasil analisis mendapati hotspot terbanyak berada 
pada IUPHHK-HA pemilik S-PHPL dengan jumlah 1.572 titik. 

Tabel 7. Sebaran analisis hotspot pemilik S-PHPL periode 2014-2017

S-PHPL S-LK Tanpa Sertifikat

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Hotspot di dalam Tumpang 
Tindih

559 35.56 16 14.29 93 47.94

Hotspot di luar Tumpang 
Tindih

1.013 64.44 96 85.71 101 52.06

Total Hotspot 1.572 100 112 100 194 100

Berdasarkan rentang waktu munculnya hotspot, tahun 2015 merupakan periode tahun 
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dengan tingkat sebaran tertinggi di dua provinsi tersebut. Kejadian ini salah satunya 
dipengaruhi oleh fenomena el nino yang melanda Indonesia, dimana pada waktu tersebut 
sejumlah wilayah di Indonesia mengalami musim kemarau ekstrim dan kekeringan karena 
minimnya curah hujan yang berakibat kebakaran hutan. Setidaknya 2,61 juta ha hutan dan 
lahan terbakar pada Juni - Oktober 2015 yang menyebabkan kerugian negara hingga 221 
triliun rupiah.

Jika dilihat dari jumlah area hotspot, terdapat 64.44% berada diluar tumpang tindih. Hasil 
ini menunjukkan selain faktor el nino, pengawasan area oleh IUPHHK-HA juga dinilai rendah 
dalam menghindari terjadinya kebakaran. Mengacu pada standar penilaian PHPL, indikator 
(3.2) kriteria ekologi tentang perlindungan dan pengamanan hutan sudah mengatur tentang 
proses pengamanan hutan salah satunya ancaman terhadap kebakaran hutan, illegal 
logging dan perambahan hutan. Perlindungan ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan 
dan penanggulangan untuk mengendalikan gangguan hutan, melalui kegiatan yang 
bersifat preemtif, preventif dan represif. Namun dilihat dari verifier/alat penilaian, sebagian 
besar justru hanya menilai tentang prosedur dan ketersedian sarana dan prasarana, serta 
sumber daya untuk perlindungan dan pengamanan hutan, tidak mencerminkan dengan 
jelas implementasinya.

 PT Sarmiento Parakantja Timber (Sarpatim)

a. No S-PHPL: 824 407 140016
b. Masa Berlaku: 04-10-2014 s.d 03-10-2019
c. Hasil Penilaian: Lulus dengan predikat baik; penilikan pertama berpredikat baik; 

penilikan kedua berpredikat baik; penilikan ketiga berpredikat baik; penilikan keempat 
berpredikat baik.

d. Lembaga Sertifikasi: TUV
e. Lokasi: Kelompok Hutan Sungai Kalek – Sungai Nahiang, Kabupaten Kotawaringin 

Timur, Kabupaten Katingan dan Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil Pemantauan:

Pemantauan lapangan menemukan adanya tumpang tindih konsesi IUPHHK-HA PT 
Sarpatim dengan konsesi perkebunan kelapa sawit. Tumpang tindih ini juga menjadi salah 
satu penyebab deforestasi di dalam konsesi PT Sarpatim, selain faktor lain seperti aktivitas 
penebangan liar di dalam konsesi PT Sarpatim.

Hasil analisis spasial di PT Sarpatim menunjukkan tumpang tindih tidak hanya 
dengan perkebunan kelapa sawit tetapi 
juga pertambangan, pada saat pemantauan 
lapangan, tim investigasi tidak bisa menjangkau 
langsung ke lokasi pertambangan karena dijaga 
ketat oleh pihak perusahaan. Namun jika dilihat 
dari luasan, tumpang tindih terbesar terjadi 
dengan perkebunan kelapa sawit yang mencapai 
43.315 ha, sedangkan tambang seluas 167 ha. 
Berdasarkan hasil analisis deforestasi, sepanjang 
2014-2017 setidaknya 7.617 ha area PT Sarpatim 
terdeforestasi oleh berbagai macam aktivitas, 
antara lain tumpang tindih dan kebakaran hutan. 
Deforestasi akibat tumpang tindih merupakan 
penyebab tingginya angka deforestasi yang 
mencapai 4.564 ha atau lebih dari setengah total 
luasan deforestasi secara keseluruhan di area 
konsesi tersebut. 

Box Kasus

Dalam upaya melakukan verifikasi 
dan pembuktian lapangan terhadap 
analisis spasial, JPIK melakukan 
pemantauan terhadap dua IUPHHK-
HA yang dipilih secara sampling 
berdasarkan hasil analisis spasial. 
Pemilihan didasarkan pada tingginya 
luasan deforestasi dan degradasi, 
serta hasil penilaian sertifikasi 
oleh lembaga penilai pengelolaan 
hutan produksi lestari. Berdasarkan 
pemilihan tersebut, IUPHHK-HA 
PT Sarmiento Parakantja Timber 
dan PT Timberdana terpilih sebagai 
perusahaan yang dipantau. 
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Gambar 6: Peta PT Sarmiento Parakantja Timber

Gambar 8: Grafik Penilaian Hasil Sertifikasi 
PT.Sarmiento Parakantja Timber

Gambar 7: Lokasi pemantauan lapangan PT Sarmiento 
Parakantja Timber
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PT Timber Dana

a. No S-PHPL: No. 10-SIC-04.01
b. Masa Berlaku: 22-08-2016 s.d 21-08-2021
c. Hasil Penilaian: Lulus dengan predikat baik; penilikan pertama berpredikat baik; 

penilikan kedua berpredikat baik.
d. Lembaga Sertifikasi: Sarbi International Certification
e. Lokasi: Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser (Provinsi Kalimantan Timur) dan 

Kabupaten Barito Utara (Provinsi Kalimantan Tengah) 

Gambar 9: Peta PT Timberdana

Hasil pemantauan:

Pemantauan lapangan menemukan luasan deforestasi yang terpampang jelas di konsesi PT 
Timberdana. Penyebab utamanya adalah perubahan bentang alam yang awalnya berhutan 
menjadi area terbuka dan berlubang akibat kegiatan pertambangan yang berada di dalam 
konsesi PT Timberdana, selain itu kebakaran hutan juga menjadi salah satu penyebab 
hilangnya hutan alam. Salah satu perusahaan tambang yang teridentifikasi, aktif beroperasi 
menambang batu bara di wilayah tersebut adalah PT Barito Ekatama. 
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Jika dibandingkan dengan hasil analisis spasial, deforestasi sepanjang 2014-2017 di PT 
Timberdana sebesar 10.224 ha. Total area tumpang tindih sebesar 59.452 ha, dimana 
93% diantaranya merupakan tumpang tindih dengan konsesi pertambangan, sedangkan 
tumpang tindih dengan perkebunan kelapa sawit mencapai 585 ha. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembuktian langsung di lapangan, dari total keseluruhan 
deforestasi, 9.572 ha merupakan deforestasi yang terjadi di luar tumpang tindih. Hal 
ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut secara nyata tidak menjalankan sistem 
pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan.

Gambar 10: Lokasi pemantauan lapangan PT. Timber Dana Gambar 11: Grafik Penilaian Hasil Sertifikasi 
PT. Timber Dana

4.3 Analisis terhadap Penilaian Sertifikasi

Dalam standar penilaian PHPL terdapat empat aspek penilaian yaitu aspek prasyarat, 
produksi, ekologi, dan sosial. Keempat aspek tersebut dijabarkan dalam kriteria dan 
verifier/alat penilaian. Laporan ini menganalisis tiga dari empat aspek penilaian PHPL 
sebagai perbandingan hasil penilaian oleh lembaga sertifikasi dengan hasil analisis spasial. 
Analisis spasial menganalisis lebih dalam pada kasus deforestasi, tumpang tindih, dan 
hotspot yang terjadi pada IUPHHK-HA pemilik S-PHPL dalam rentang waktu 2014 – 2017. 
Analisis hasil penilaian PHPL dilakukan pada 81 IUPHHK-HA di  provinsi Kalimantan Tengah 
dan Kalimantan Timur dengan melakukan skoring, sehingga didapatkan nilai rata-rata pada 
setiap hasil penilaian dalam periode waktu yang sama dengan analisis spasial.

Merujuk pada norma penilaian yang menggunakan predikat “baik, sedang, dan buruk”, 
hasil penilaian oleh lembaga sertifikasi terhadap 81 IUPHHK-HA menunjukkan hasil yang 
cenderung “baik”, terutama pada aspek prasyarat dan sosial. Secara umum, hasil ini 
menggambarkan bahwa kinerja IUPHHK-HA di dua provinsi tersebut  berpredikat “baik”, 
yang dinilai berdasarkan standar penilaian PHPL. Namun demikian, hasil analisis spasial dan 
pemantauan lapangan menunjukkan nilai yang berbeda. Tumpang tindih pada IUPHHK-HA 
pemilik S-PHPL didapati memiliki masalah  tumpang tindih terbesar dibandingkan dengan 
pemilik S-LK atau IUPHHK-HA yang belum bersertifikat, dimana 36.91% area IUPHHK-HA 
pemilik S-PHPL tumpang tindih dengan konsesi lain. Alasan utama kontradiksi ini adalah 
pada pemahaman dan interpretasi Lembaga Verifikasi terhadap peraturan PHPL. Menurut 
Lembaga Verifikasi, deforestasi yang disebabkan oleh izin eksternal tidak termasuk dalam 
penilaian kinerja konsesi. Selain itu, jika terjadi deforestasi pada area yang termasuk dalam 
Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disetujui secara resmi oleh pemerintah nasional 
dan provinsi, Lembaga Verifikasi tidak mempertanyakan legalitas dokumen yang ada. 



23

Pada periode yang sama, hasil pemantauan JPIK19 di Kalimantan Timur dan Kalimantan 
Tengah menemukan konflik tata batas yang terjadi antara masyarakat adat dengan 
beberapa pemegang IUPHHK-HA, serta terjadinya pengakuan tata batas secara sepihak 
dan belum adanya upaya penyelesaian yang jelas oleh pemegang izin. Hal ini disebabkan 
belum adanya upaya penataan batas secara partisipatif yang melibatkan masyarakat adat 
disekitar area konsesi, serta tidak adanya sosialisasi dan konsultasi secara menyeluruh 
dalam permintaan persetujuan masyarakat adat yang memiliki kepentingan langsung atas 
areal tersebut.

Jumlah hotspot juga menampilkan hasil yang berbeda dengan penilaian sertifikasi, hotspot 
tertinggi juga berada pada area IUPHHK-HA pemilik S-PHPL, yaitu 14 kali lipat lebih tinggi 
daripada pemilik S-LK. Hasil analisis spasial terhadap deforestasi menunjukkan persentase 
terendah pada konsesi pemilik S-PHPL dibanding tumpang tindih dan keberadaan hotspot. 
Namun secara luasan, pemilik S-PHPL memiliki luas area deforestasi terbesar dibanding 
pemilik S-LK atau konsesi yang belum bersertifikat.

Tabel 8. Perbandingan hasil penilaian lembaga sertifikasi dan analisis spasial

Jumlah 
Perusahaan

Hasil Penilaian Lemba Sertifikasi 
(3 Aspek)

Hasil Analisis Spasial

Prasyarat Ekologi Sosial Deforestasi Tumpang Tindih Hotspot

Rata-rata Rata-rata Rata-rata Luas % Luas % Jumlah
Rata-
rata

81 1,43 1,64 1,38 178.933 3,10 2.132.048 36,91 1.572 19

Keterangan hasil penilaian: 1 (Baik), 2 (Sedang), 3 (Buruk)

Gambar 12: Grafik Penilaian Indikator PHPL 81 Perusahaan Berdasarkan Hasil Penilaian Lembaga Sertifikasi 
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Perbandingan kedua hasil analisis tersebut menunjukkan adanya gap antara hasil analisis 
spasial dengan hasil penilaian/sertifikasi. Gap terbesar terlihat pada tingginya jumlah 
tumpang tindih antar konsesi dan hotspot pada pemiliki S-PHPL. Permasalahan tumpang 
tindih mengacu langsung pada aspek prasyarat, terkait indikator kepastian kawasan dengan 
norma atau nilai kematangan verifier dengan hasil penilaian “baik”. Jumlah hotspot yang 
mengacu pada aspek ekologi, terkait indikator perlindungan hutan juga menampilkan hal 
serupa (bernilai “baik”). Sedangkan deforestasi, walaupun dalam standar penilaian PHPL 
belum mengatur secara jelas dan spesifik, namun penerapan sistem silvikultur yang tepat 

Gambar 13: Peningkatan Luas Deforestasi pada pemegang S-PHPL di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur di dalam i 
dan di luar tumpang tindih 
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guna dan pemilihan metode pemanenan yang lestari/tidak merusak seharusnya mampu 
mengurangi dampak buruk pemanenan hutan yang berujung terjadinya deforestasi.

Tabel 9. Kecenderungan perubahan hasil penilaian oleh lembaga sertifikasi

Tahapan Penilaian
Aspek Penilaian

Prasyarat Ekologi Sosial

Sertifikasi Awal 1,65 1,79 1,59

Penilikan 1 1,41 1,58 1,43

Penilikan 2 1,38 1,62 1,38

Penilikan 3 1,39 1,60 1,35

Penilikan 4 1,36 1,59 1,33

Resertifikasi 1,38 1,65 1,27
Keterangan hasil penilaian: 1 (Baik), 2 (Sedang), 3 (Buruk)

Kesenjangan antara hasil penilaian oleh lembaga sertifikasi dengan hasil analisis dan uji 
sampling di lapangan, menunjukkan adanya celah kelemahan kinerja pengelolaan hutan 
secara lestari dan berkelanjutan oleh IUPHHK-HA pemilik S-PHPL dan kinerja Lembaga 
Sertifikasi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kecenderungan perubahan pada setiap 
tahapan penilaian yang secara konsisten merangkak naik/membaik. Di sisi lain, hasil analisis 
spasial menunjukkan peningkatan deforestasi setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan 
perlunya penyempurnaan standar dan pedoman pelaksanaan penilaian sebagai rujukan 
penerbitan sertifikat, melalui penguatan aspek pengukuran yang jelas dan deskriptif, 
sehingga dapat mengeliminasi celah terjadinya gap antara hasil penilaian dengan 
implementasi di lapangan.

Hasil wawancara pada beberapa lembaga sertifikasi didapati adanya keterbatasan lembaga 
sertifikasi dalam melakukan analisis dan/atau interpretasi peta spasial, sebagai bagian dari 
kegiatan penilaian. Hal ini mengakibatkan tidak teridentifikasinya deforestasi dan hot spot 
yang terjadi di dalam areal pemegang IUPHHK-HA. Selain itu, lembaga sertifikasi tidak 
memiliki data dan informasi yang resmi dan lengkap sebagai bahan dalam melakukan 
penilaian dan acuan dalam memverifikasi data yang disediakan oleh pemegang IUPHHK-
HA. 

5 Kesimpulan

Sebagai upaya untuk memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal, serta untuk 
memperbaiki tata kelola hutan, Pemerintah Indonesia bersama dengan stakeholder terkait 
membangun dan mengembangkan SVLK. Sistem ini merupakan bagian dari kesepakatan 
kemitraan sukarela denga Uni Eropa (UE) dan diberlakukan secara mandatory terhadap seluruh 
unit manajemen atau unit usaha kehutanan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan 
dan tuntutan untuk memberikan jaminan bahwa kayu dan produk kayu berasal dari sumber 
yang legal dan lestari, serta comply terhadap peraturan yang berlaku, SVLK memiliki dua set 
standar yaitu legalitas dan keberlanjutan. Namun, konsepsi tentang pengelolaan hutan lestari 
dan berkelanjutan harus terus dikembangkan, agar verifikasi legalitas dapat menjadi pijakan 
awal untuk keberlanjutan, melalui peningkatan tata kelola hutan domestik. Meski demikian, 
penekanan yang berlebihan pada aspek legalitas berpotensi mengabaikan masalah sosial dan 
lingkungan yang berlaku (Lesniewska dan Mc Dermott 2014). 

Kewajiban untuk mengikuti SVLK telah mendorong seluruh pemilik izin dan pemegang hak 
kelola untuk memperbaiki kinerja dalam melakukan usahanya, tren ini menujukkan efek positif 
bagi pemegang IUPHHK-HA yang belum memiliki S-PHPL diperbolehkan untuk mengajukan 
S-LK untuk satu periode sertifikasi, yang selanjutnya diharuskan untuk naik tingkat memenuhi 
S-PHPL. Perbaikan tersebut juga terlihat dengan adanya trend peningkatan kinerja berdasarkan 
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hasil penilaian oleh lembaga sertifikasi, dimana rata- rata hasil tersebut bernilai “baik”. Namun 
demikian, analisis spasial menunjukan adanya masalah tumpang tindih antar konsesi dan terdapat 
masalah deforestasi hutan pada pemegang S-PHPL, yang sebagian besar (56.73%) terjadi di 
luar area yang tumpang tindih. Hal ini disebabkan oleh aspek pemanenan hutan sebagaimana 
tertera pada RKT, diindikassikan tidak memperhatikan kerapatan tajuk, konversi kawasan 
hutan untuk perkebunan dan pertambangan, serta perambahan kawasan hutan. Degradasi 
hutan bahkan mencapai 84.71% terjadi diluar tumpang tindih. Hal ini diduga kuat disebabkan 
oleh pemanenan hutan yang tidak lestari dan cenderung mengesampingkan kaidah silvikultur 
sehingga menyebabkan penurunan kelas hutan.

Sementara itu, standar dan pedoman penilaian PHPL, belum secara spesifik meng-address-
terhadap permasalahan deforestasi dan degradasi. Standar penilaian hanya terbatas pada 
kegiatan penanaman di area bekas tebangan, lahan kosong, area kawasan lindung, dan rehabilitasi 
lahan bekas kebakaran hutan. Secara umum, perubahan tutupan hutan hanya mengacu pada 
indikator (3.1) kriteria ekologi tentang keberadaan, kemantapan, dan kondisi kawasan dilindungi 
pada setiap tipe hutan. Indikator tersebut lebih fokus pada kawasan lindung yang berada dalam 
area IUPHHK-HA yang dinilai. Selain itu, bagaimana Lembaga Verifikasi menginterpretasikan 
kriteria dan indikator memungkinkan terjadinya deforestasi, baik yang disebabkan oleh faktor 
izin eksternal ataupun operasi internal konsesi, tetapi di dalam area RKT yang telah disetujui 
secara resmi, tidak dipertimbangkan dalam evaluasi kinerja secara menyeluruh. 

KLHK sebagai pemilik sistem sedang gencar untuk merubah orientasi pengelolaan hutan yang 
awalnya mengacu pada aspek legalitas menjadi pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan, 
melalui pengembangan standar dan pedoman penilaian PHPL. Upaya penyempurnaan standar 
harus secara konsisten dan terus menerus dilakukan, agar persoalan yang menyangkut 
dengan transparansi informasi, tata batas dalam penguasaan/pemanfaatan serta pengelolaan 
hutan, konflik, perusakan lingkungan melalui konversi hutan, korupsi dan bentuk-bentuk mal-
administrasi, serta perizinan dapat segera terselesaikan, guna mencapai pengelolaan hutan yang 
lestari. Upaya ini juga harus disambut baik oleh pemerintah dan konsumen yang berada di Uni 
Eropa, sebagai perwujudan penguaatan kerjasama sukarela yang telah dijalin selama ini. Uni 
Eropa memikul tanggung jawab yang sama terhadap upaya perbaikan serta penguatan secara 
berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola yang baik (good governance).
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6 Rekomendasi

•	 Struktur/kelembagaan

- Perbaikan tata kelola melalui SVLK telah melibatkan parapihak, dengan demikian semua 
pihak harus berperan aktif dan mengambil inisiatif untuk terus menerus melakukan 
perbaikan. Secara khusus KLHK melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari (Ditjen PHPL) selaku pemilik sistem memiliki peran dan tanggung jawab yang besar, 
sehingga persoalan yang menyangkut dengan kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan 
hutan tidak akan terselesaikan hanya oleh Ditjen tersebut. Dengan demikian KLHK harus 
meningkatkan koordinasi antar direktorat tertentu, sehingga persolan yang menyangkut 
tentang perizinan yang disinyalir memiliki kontribusi yang besar terhadap terjadinya 
tumpang tindih, deforestasi dan konflik sosial bisa diminamilisisr melalui integrasi dan 
kesepahaman bersama antar pemilik kewenangan diinternal KLHK.

- Lembaga sertifikasi harus memiliki baseline data spasial dan meningkatkan pengecekan 
secara ketat, serta melakukan analisis spasial, agar persoalan yang menyangkut tentang 
tumpang tindih dan deforestasi dapat teridentifikasi sebelum melakukan audit. Hal ini juga 
dimaksudkan agar lembaga sertifikasi memiliki informasi tentang situasi dan kondisi yang 
lengkap dan memadai, agar uji petik/sampling di lapangan tepat sasaran dan memenuhi 
aspek keterwakilan.   

•	 Implementasi

- Pemegang S-PHPL harus meningkatkan kinerja dimasing-masing konsesinya, termasuk 
menyelesaikan seluruh persoalan yang ditemukan pada saat audit, serta melakukan 
perbaikan pada aspek-aspek tertentu yang bernailai “buruk dan/atau sedang”. Perbaikan 
harus terlihat nyata dan terimplementasi dilapangan, tidak hanya tercermin melalui 
dokumen tertentu sebagai alat verifikasi lembaga sertifikasi.

- Lembaga Sertifikasi harus melakukan evaluasi dan pengawasan diluar dari kewajiban yang 
telah ditentukan (penilikan), agar pelanggaran atau ketidaksesuian dapat terdeteksi (early 
warning). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari keterlanjuran atau kesan dipaksakan 
agar tetap comply.
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- Lembaga Verifikasi harus mempertimbangakan deforestasi dan degradasi yang disebabkan 
baik karena faktor izin eksternal maupun operasi internal konsesi (bahkan meski telah 
disetujui di dalam area Rencana Kerja Tahunan) sebagai bagian tak terpisahkan dari 
penilaian konsesi.

- KLHK dan Kementerian/Lembaga terkait harus menyediakan data dan informasi untuk 
kebutuhan penilaian, sehingga dapat memperkaya baseline data Lembaga Sertifikasi.

- KLHK harus menindaklanjuti temuan dan laporan hasil audit, termasuk melakukan 
pendokumentasian dan analisis, serta pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini 
dimaksudkan agar pemegang S-PHPL terdorong untuk melakukan perbaikan.

- Pemerintah harus mengkaji ulang seluruh izin dan megkaji ulang kebijakan Izin Pinjam 
Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit, 
termasuk menyelesaikan seluruh persoalan yang menyangkut dengan ketidakjelasan 
pengelolaan yang menyebabkan konflik. 

•	 Revisi regulasi/standar

- KLHK harus segera melakukan penyempurnaan standar dan pedoman penilaian dengan 
melibatkan parapihak yang terkait, serta melakukan penguatan penilaian pada aspek 
yang berkaitan dengan tumpang tindih, deforestasi dan konflik.

- Pemerintah harus segera menindaklanjuti temuan pada laporan ini dengan membentuk 
tim khusus yang berfungsi untuk menganalisis lebih dalam dan melakukan upaya sinergitas 
inisiatif penyelamatan hutan antar direktorat dan antar kementerian/lembaga terkait. 
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