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Dalam melakukan pemantauan perlu adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki 
integritas, agar kerja-kerja monitoring pelaksanaan SVLK dapat berjalan dengan baik. Pelatihan 
pemantauan bagi masyarakat adat/lokal telah diselenggarakan oleh JPIK pada bulan Agustus - September 
2019, di ikuti oleh perwakilan masyarakat lokal dan adat yang berada di 8 Provinsi di Indonesia. Lokasi 
tersebut dipilih berdasarkan potensi tingginya aktivitas pembalakan liar dan sebaran jumlah industri 
pengolahan kayu yang berskala ekspor maupun domestik.

Selain itu, aktivitas pemantauan di hilir khususnya di Provinsi Jawa Timur dilakukan oleh PPLH 
Mangkubumi/JPIK Jawa Timur menemukan sebanyak 89 pohon Sonokeling di jalur jalan nasional 
Tulunganggung-Trenggalek dan Tulungagung-Blitar, ditebang tanpa izin. Di hulu, pemantauan yang 
dilakukan oleh Genesis Bengkulu pada pemegang IUPHHK-HA PT Anugerah Pratama Inspirasi menemukan 
adanya indikasi pelanggaran administrasi yang dilakukan perusahaan tersebut.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kegiatan pemanfaatan sumber daya hutan, termasuk 
kegiatan pemanfaatan kayu diwajibkan untuk membayar PSDH-DR (Provisi Sumber Daya Hutan dan 
Dana Reboisasi). Begitupun pada perusahaan yang sudah mendapatkan Izin Pemanfatan Kayu (IPK). Jika 
perusahaan tersebut melakukan landclearing dan memanfaatkan kayunya tanpa disertai izin IPK, maka 
terdapat potensi kerugian negara akibat perusahaan tidak membayarkan PSDH-DR.

Disisi lain, kabar yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di Indonesia yaitu terkait dengan RUU 
Pertanahan. Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan merupakan salah satu RUU yang bakal 
disahkan oleh DPR, namun beberapa pasal dinilai bermasalah. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan 
(Karhutla) masih terulang di tahun 2019 ini. Kejadian Karhutla tersebut dianggap menjadi penghambat 
pencapaian 13 target pembangunan berkelanjutan.

Bagian akhir dari newsletter “The Monitor” edisi 14 ini membahas tentang Korupsi Sumber Daya Alam 
dalam bayang-bayang pelemahan KPK. Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai 
bentuk pelemahan lembaga antirasuah yang selama ini gencar menangani kasus korupsi di Indonesia, 
termasuk sumber daya alam.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh kontributor yang telah aktif berkontribusi atas 
terbitnya publikasi ini. 
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Pemantau Independen (PI) 
merupakan salah satu 
aktor utama dalam Sistem 

Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) 
di Indonesia. PI terdiri dari 
organisasi masyarakat sipil dan 
kelompok-kelompok masyarakat 
yang tinggal di sekitar hutan 
untuk melakukan pemantauan 
terhadap implementasi SVLK 
oleh pelaku kehutanan guna 
memastikan akuntabilitas dan 
kredibilitas SVLK.

Keberadaan PI terhadap 
pemantauan pelaksanaan SVLK 
berdampak baik terhadap 
upaya perbaikan sistem ini. 
Peran penting PI pun secara 
hukum tertuang dalam 
Peraturan Menteri LHK P.30/
Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016. 
Namun dalam perjalanannya, 
PI sering menghadapi 
tantangan yang signifikan 
untuk mempertahankan 
perannya. Tantangan tersebut 
terkait dengan jaminan akses 
informasi, jaminan keamanan 
(safety and security), jumlah 
dan kapasitas dari pemantau, 
serta keberlanjutan dukungan 
pendanaan untuk melakukan 
tugas pemantauan Pemantau 
Independen. 

Workshop dan Lokalatih Pemantauan Independen 
Bagi Masyarakat Lokal / Adat di Tiga Region 
(Jawa, Kalimantan, dan Sumatera)

Selain itu, praktik kejahatan 
kehutanan masih saja terus 
terjadi di Indonesia. Pada akhir 
2018 dan awal 2019 Direktorat 
Jenderal Penegakan Hukum 
Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (Gakkum KLHK) 
menyita lebih dari 400 kontainer 
kayu ilegal yang dikirim dari 
Papua Barat. Praktik kegiatan 
ilegal tersebut diduga kuat 
melibatkan oknum aparat yang 
berada di balik praktik terjadinya 
pencucian kayu ilegal. Aturan 
SVLK sudah di berlakukan di 
Indonesia untuk memerangi 
praktik illegal loging, tetapi JPIK 
melihat masih banyak celah yang 
dapat dimanipulasi sehingga 
kayu ilegal masih bisa masuk ke 
pasar kayu legal dengan tujuan 
ekspor.

Untuk memperkuat tata 
kelola hutan khususnya SVLK, 
maka perlu adanya kegiatan 
pemantauan yang dilakukan 
oleh PI. Besarnya tuntutan untuk 
menjaga kredibilitas pelaksanaan 
SVLK memerlukan kecakapan 
para pemantau dalam melakukan 
pemantauan secara intensif dan 
berkesinambungan, sehingga 
dapat memberikan masukan 
yang konstruktif terhadap 

perbaikan SVLK. 

Peningkatan kapasitas bagi 
PI juga dirasa penting untuk 
mendalami modus operandi 
illegal logging di hulu/asal 
penebangan hingga hilir/
sampai tujuan pengangkutan 
ke lokasi industri kemudian 
menuju ekspor. Salah satu upaya 
untuk meningkatkan kapasitas 
dari Pemantau Independen, 
yaitu dengan Workshop dan 
Lokalatih Pemantau Independen 
bagi masyarakat lokal/adat. 
Workshop dan Lokalatih ini 
bertujuan untuk memperkuat 
kapasitas pemantau independen 
kehutanan yang berada di lokasi 
sekitar hutan dan industri/
transit kayu/pelabuhan dalam 
memantau perdagangan kayu 
untuk memastikan implementasi 
SVLK di Indonesia dapat berjalan 
secara efektif, kredibel, dan 
akuntabel.

Sekretariat Nasional Jaringan 
Pemantau Independen 
Kehutanan (Seknas JPIK) 
atas dukungan FAO FLEGT 
mengadakan Workshop dan 
Lokalatih tersebut di tiga 
region dari bulan Juli - Agustus, 
diantaranya Region Jawa, 
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Region Kalimantan, dan Region 
Sumatera. Masing-masing 
dilakukan di kota besar seperti 
Daerah Istimewa Yogyakarta 
(DIY), Kalimantan Barat 
(Pontianak), dan Sumatera 
Selatan (Palembang). Peserta 
yang hadir berasal dari berbagai 
Focal Point JPIK yang tersebar di 
seluruh Indonesia. 

Setelah mengikuti Lokalatih 
ini, peserta diharapkan 
akan memiliki kompetensi 
diantaranya adalah:

1. Memahami konteks SVLK 
dalam tata kelola kehutanan 

dan pelaksanaannya di 
Indonesia.

2. Memahami sistem  
penatausahaan hasil hutan 
dan rantai pasok (supply 
chain).

3. Mengetahui cara mengakses 
dan mendapatkan sumber 
data dan informasi 
sebagai pendukung dalam 
pemantauan.

4. Mampu menjelaskan titik-
titik kritis standar penilaian 
pada indikator Sertifikasi 
Legalitas Kayu (S-LK) dan 
Sertifikasi Pengelolaan 
Hutan Produksi Lestasi 

(S-PHPL).

5. Mampu menyusun rencana 
pemantauan, melakukan 
pemantauan, dan menyusun 
laporan hasil pemantauan/
investigasi, penyampaian 
input informasi dan laporan 
keluhan kepada pihak-pihak 
terkait, serta tindak lanjutnya 
dalam menyampaikan 
laporan keluhan.

6. Mampu menjadi pemantau 
yang memiliki kapasitas 
pemantauan independen 
dalam melakukan 
pemantauan pelaksanaan 
implementasi SVLK di 
Indonesia.

Kronologis

Sonokeling atau 
Sanakeling merupakan 

jenis kayu keras dari suku 
Fabaceae. Pohonnya berukuran 
sedang hingga besar dengan 
tinggi 20-40 meter. Di Indonesia, 
sonokeling tumbuh di Jawa 

bagian tengah dan timur. Secara 
global, pohon ini tersebar 
juga di India dan Nepal. IUCN 
menetapkan statusnya Rentan 
[Vulnerable/VU] sejak 1999. Di 
Indonesia Sonokeling termasuk 
tanaman Cites Apendik 2 yang 
penebangan dan peredarannya 
harus seizin Balai Konservasi 

Sumber Daya Alam (BKSDA). 
Berdasarkan Peraturan Menteri 
Kehutanan No. 447/Menhut-
II/2003 peredarannya harus 
terdaftar, diakui dan memiliki 
izin edar dan wajib disertai 
Surat Angkut Tumbuhan dan 
Satwa Dalam Negeri (SATS-DN), 
sedangkan untuk pemasaran 

MODUS PERDAGANGAN KAYU SONOKELING 
ILEGAL ASAL TULUNGAGUNG DAN 
TRENGGALEK 
Oleh Muhammad Ichwan
 (Juru Kampanye Hutan JPIK & Badan Pengurus Harian PPLH Mangkubumi)
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eksport wajib disertai Surat 
Angkut Tumbuhan dan Satwa 
Luar Negeri (SATS-LN).

Sebanyak 89 pohon Sonokeling 
di jalur jalan nasional 
Tulunganggung-Trenggalek 
dan Tulungagung-Blitar, 
ditebang tanpa izin. Kejadian 
ini pertama kali dilaporkan 
masyarakat setempat kepada 
PPLH Mangkubumi dan 
Jaringan Pemantau Independen 
Kehutanan (JPIK) Provinsi 
Jawa Timur. Pembalakan ini 
diperkirakan terjadi sepanjang 
bulan Januari hingga akhir bulan 
Maret 2019. Setelah memperoleh 
laporan masyarakat pada tanggal 
28 Maret 2019, JPIK Jawa Timur 
melakukan investigasi ke lokasi 
pembalakan. JPIK menilai, 
penebangan tersebut janggal, 
karena hanya jenis pohon 
Sonokeling yang ditebang, selain 
itu pohon yang ditebang masih 
kokoh dan tidak sedang akan 
roboh yang membahayakan 
pengendara jalan. 

Peredaran kayu Sonokeling tanpa 
izin edar dan pengangkutan yang 
tidak menggunakan surat angkut 
dikenakan sanksi administrasi 
berupa denda sebanyak-
banyaknya 250 juta rupiah dan/
atau pencabutan izin usaha 
yang bersangkutan. Sedangkan 
untuk pelaku pembalakan pohon 
Sonokeling diancam pasal 
berlapis, mulai dari Pasal 363 
KUHP tentang pencurian dengan 
pemberatan dengan ancaman 
hukuman maksimal tujuh tahun 
penjara, serta  pasal 40 UURI 
nomor 05 tahun 1990 tentang 
Konsevasi Sumber Daya Alam 
dan Ekosistem dengan ancaman 
lima tahun penjara.

Atas temuan tersebut JPIK 
Jawa Timur melaporkan ke 
Gubernur Jawa Timur pada 

1 April 2019. Sebagai tindak 
lanjut, Gubernur memerintahkan 
Kepala Dinas Kehutanan dan 
Kepala PU Bina Marga pada 
tanggal 03 April 2019 melakukan 
pengecekan lapangan. Lebih 
jauh, JPIK Jatim melakukan 
investigasi rantai peredaran 
kayu sonokeling ini. Diduga, 
kayu-kayu ini dikirim ke industri 
kayu (IUIPHHK/IUI terpadu) yang 
memiliki Sertifikat Legalitas 
Kayu (SLK) di Kabupaten 
Mojokerto dan Pasuruan, serta 
Kota Surabaya,Provinsi. Jawa 
Timur dan Kabupaten Boyolali 
Provinsi Jawa Tengah dengan 
menggunakan dokumen berupa 
nota angkutan.

Penegakan hukum

Berkaitan dengan fakta 
adanya penebangan ilegal 
kayu Sonokeling, JPIK terus 
mendesak aparat penegak 
hukum untuk segera melakukan 
penindakan terhadap pelaku 
yang terlibat dalam praktik ilegal 
tersebut. Praktik perbuatan 
melawan hukum tersebut 
telah merugikan negara dan 
merusak keanekaragaman 
hayati dan ekosistem perkotaan 
yang memiliki fungsi sebagai 
sumber oksigen dan menyerap 
karbondiosida. Pada Tanggal 
10 April 2019 pihak Kepolisian 
Trenggalek telah menangkap dan 
menetapkan 4 pelaku1 sebagai 
tersangka, yang mana keempat 
tersangka tersebut adalah ASN 
Bina Marga Provinsi Jawa Timur 
dan 3 orang sebagai cukong kayu. 
Kemudian dalam pengembangan 
penyelidikan selanjutnya Polres 
Trenggalek menetapkan 1 orang 
oknum anggota Polisi sebagai 
tersangka yang diduga sebagai 
backing praktik pembalakan kayu 

1  https://news.detik.com/berita-
jawa-timur/d-4509831/4-orang-ditetap-
kan-tersangka-pembalakan-kayu-so-
nokeling-satu-pns

Sonokeling.2

Selain itu, pada tanggal 12 April 
2019 JPIK telah melaporkan 
secara resmi kepada Kapolres 
Tulungagung perihal adanya 
praktik pembalakan ilegal 
kayu Sonokeling, termasuk 
dokumentasi pendukung berupa 
foto saat penebangan dan 
dokumen-dokumen lainnya 
berkaitan penebangan kayu 
Sonokeling tersebut. Pada 
tanggal 03 Oktober 2019 
Kapolres Tulungagung bersama 
Tim BKSDA Jawa Timur 
meninjau lokasi penebangan 
kayu sonokeling di jalan nasional 
Sumbergempol, Tulungagung. 
Bersamaan dengan pengaduan 
JPIK terkait sindikat penebangan 
ilegal yang melibatkan 
berbagai oknum tersebut, 
Polres Trenggalek juga telah 
menangkap sindikat yang sama 
yang membalak Sonokeling di 
wilayah hukumnya. 

Pada tanggal 14 Oktober 
2019 Kepolisian Kabupaten 
Tulungagung telah menetapkan 
3 tersangka atas dugaan 
pembalakan kayu Sonokeling 
ilegal yang berada di jalan 
nasional Tulungagung, 2 pelaku 
diantaranya adalah terpidana 
kasus yang sama dengan lokasi 
di Kabupaten Trenggalek3, 1 
tersangka lainnya adalah oknum 
ASN4 dari Dinas Bina Marga 
Provinsi Jawa Timur. 
2  https://news.detik.com/beri-
ta-jawa-timur/d-4512896/polisi-jadi-ter-
sangka-pembalakan-sonokeling-waka-
polda-tegakkan-aturan
3  https://www.antaranews.
com/berita/1152775/polres-tulunga-
gung-tetapkan-dua-tersangka-pembal-
akan-sonokeling
4  https://www.antaranews.
com/berita/1177535/asn-bbpjn-kedi-
ri-tersangka-rekayasa-dokumen-pen-
ebangan-sonokeling?utm_source=an-
taranews&utm_medium=related&utm_
campaign=related_news
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Pada tanggal 10 September 2019 
Pengadilan Negeri Trenggalek 
telah memvonis 4 pelaku 
pembalakan kayu Sonokeling 
dengan pidana 1 tahun 6 
bulan penjara dan ganti rugi 
sebesar 50 juta rupiah kepada 
masing-masing terdakwa. 
Para terdakwa terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana Sengaja 
Menebang Tumbuhan Yang 
Dilindungi Secara Bersama-Sama 
dan Berlanjut; sebagaimana 
dalam pasal 40 ayat (2) jo. pasal 
21 ayat (1) huruf a UU RI no 05 
tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati 
dan Ekosistem jo. pasal 55 ayat 
(1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) 
Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana. Sedang satu tersangka 
sebagai oknum anggota 
Kepolisian Trenggalek sudah 
masuk ketahap persidangan 
dan ditahan dengan dugaan 
sengaja memberi bantuan pada 
waktu kejahatan dilakukan para 
pelaku penebangan sonokeling 
di jalan nasional Trenggalek dan 
diancam pidana sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 40 ayat 
(2) jo pasal 21 ayat (1) huruf a UU 
RI Nomor 05 tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam 
Hayati dan Ekosistemnya jo pasal 
56 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat 
(1) Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana.

NANTIKAN LAPORAN 
LENGKAP KASUS INI DI 
PUBLIKASI JPIK MENDATANG.

Penebangan kayu sonokeling ilegal di Jalan Nasional Sumbergempol 
Kab. Tulungagung/Dok.Foto/Ichwan/JPIK

Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, Perwakilan BKSDA Jawa Timur, 
dan Kepala PU Bina Marga Jawa Timur mengecek Lokasi Bekas 
Penebangan ilegal Kayu Sonokeling di Jl. Nasional Tulungagung/Dok 
Foto/Ichwan/JPIK
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Hutan Bengkulu menjadi 
penjamin ekologis 
keberlangsungan dan 

keberlanjutan sumber daya alam 
Bengkulu. Dengan luas hutan 
Bengkulu mencapai 920.464,00 
ha menjadikan Bengkulu 
kaya akan sumber-sumber 
penghidupan sekaligus rentan 
terhadap bencana jika salah urus.

Dalam proses pemanfaatannya, 
hutan Bengkulu dibebani 
berbagai macam izin 
pengelolaan, salah satunya 
izin IUPHHK-HA PT Anugerah 
Pratama Inspirasi (PT API). 
Melalui Keputusan No. SK.682/
Menhut-II/2009 tanggal 16 
Oktober 2009, PT API diberikan 
izin pengelolaan seluas 33.070 ha. 
Lebih jauh, melalui addendum SK 
No: 3/1/IUPHHK-PB/PMDN/2017 
tanggal 3 April 2017, PT API 
memanfaatkan kawasan Hutan 
Produksi Terbatas (HPT) Lebong 
Kandis sehingga memiki area 
pengelolaan seluar 41.988 ha. 

Hasil analisis kewilayahan yang 
dilakukan oleh Genesis Bengkulu, 

wilayah pemanfaatan PT API 
berada di wilayah yang memiliki 
Nilai Konservasi Tinggi (NKT), 
dimana habitat dan koridor 
gajah serta harimau sumatera 
pada berada pada kawasan HP 
air rami dan HPT Lebong Kandis 
di bawah area kelola PT API. 
Konsesi tersebut juga berbatasan 
langsung dengan Taman Nasional 
Kerinci Sebelat (TNKS), situs 
warisan dunia. Maka menjaga 

Apakah Hutan Produksi Dapat Lestari?
Monitoring IUPHHK-HA
PT Anugerah Pratama Inspirasi
Oleh :
Genesis Bengkulu
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kelestarian dan NKT dari 
kawasan adalah tanggung jawab 
penting perusahaan dan negara.

Untuk menjamin IUPHHK-
HA melakukan kegiatan 
pemanfaatan kawasan hutan 
sesuai dengan amanat undang-
undang, pemerintah telah 
membuat serangkaian peraturan, 
peraturan yang saat ini berlaku 
yaitu PermenLHK P.30/MenLHK/
Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang 
Penilaian Kinerja Pengelolaan 
Hutan Produksi Lestari dan 
Verifikasi Legalitas Kayu pada 
Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, 
atau pada Hutan Hak. Serta 
Perdirjen Nomor P.15/PHPL/
PPHH/HPL.3/8/2016 tentang 
Perubahan Atas Perdirjen PHPL 
Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 
tentang Standar dan Pedoman 
Pelaksanaan Penilaian Kinerja 
Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari (PHPL) dan Verifikasi 
Legalitas Kayu (VLK).

Namun setelah Genesis 
melakukan pemantauan atas 

aktivitas dan wilayah konsesi PT 
API (Juni-Juli 2019), terungkap 
beberapa indikasi pelanggaran 
administrasi yang dilakukan 
perusahaan, antara lain;

	 Penebangan di luar blok 
tebang yang terlihat dari 
pembandingan antara lokasi 
penebangan dan blok dalam 
peta Rencana Kerja Tahuan 
(RKT) PT API yang memiliki 
ketidaksesuaian antara Peta 
Rencana Areal Blok Tebang 
dengan lokasi penebangan 
saat ini (tahun 2019). 
Ditemukan jalur tebang dan 
jalan pengangkutan kayu 
melebihi Blok Tebang tahun 
2019. 

	 PT API diduga telah 
menebang hingga blok 
tahun 2020 dan 2021. 
Kondisi ini diketahui 
setelah dilakukan analisis 
antara jalur tebang dan 
peta blok RKT. Saat 
monitoring ditemukan PT 
API melakukan penebangan 

pada koordinat yang diduga 
di luar blok tebang tahun 
2019, koordinat tersebut 
antara lain:
o Lokasi.1 : 2°59’44.87”S 

- 101°51’41.48”T 
o Lokasi 2 : 2°59’35.34”S - 

101°51’18.78”T 
o Lokasi 3 : 2°59’5.66”S - 

101°51’18.63”T 
o Lokasi 4 : 2°59’8.60”S - 

101°50’58.17”T.
	 PT API tidak melakukan 

pengawasan terhadap 
areal izin, dimana ditemukan 
perambahan dan kebun 
kelapa sawit di sekitar area 
konsesi. Berdasarkan hasil 
pemantauan lapangan 
terdapat areal yang dikuasai 
dan diduduki  pihak lain. 
Hasil ini diperkuat melalui 
analisis citra satelit yang 
menampilkan pembukaan 
tutupan hutan alami 
(belukar) seluas 8.467 ha 
dan lahan terbuka (areal 
deforestasi) seluas 1.132 ha , 
yang mana setelah di lokasi 
telah ditanami kelapa sawit.

Atas temuan tersebut, sudah 
seharusnya KLHK melakukan 
audit dan evaluasi terhadap 
IUPHHK-HA PT API yang atas 
dugaan pelanggaran tersebut. 
Selain itu, penting juga untuk 
KLHK dan Dinas LHK  Provinsi 
Bengkulu sebagai pembina dan 
penanggung jawab pengelolaan 
hutan untuk melakukan 
investigasi khusus terhadap 
pihak-pihak yang menduduki 
dan menguasai kawasan hutan 
di areal kerja IUPHHK-HA PT API, 
terutama lahan yang ditanami 
kelapa sawit. 

Hutan adalah benteng terakhir 
keselamatan ruang hidup dan 
rakyat. Maka penting bagi negara 
untuk menjamin keselamatan 
dan kelestarian hutan.
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Indonesia merupakan negara 
yang memiliki hutan tropis 
yang sangat luas. Menurut 

data Badan Pusat Statistik (BPS) 
luas hutan Indonesia mencapai 
126.094.366,71 ha pada tahun 
2017 (termasuk kawasan hutan di 
perairan). Luasan itu terdiri dari 
hutan konservasi 27.429.555,99 
ha, hutan lindung 29.673.382,37 
Ha, hutan produksi terbatas 
26.798.382,01 ha dan hutan 
produksi tetap 29.250.783,10 
ha, serta hutan produksi yang 
dapat dikonversi 12,942.295.25 
ha. Dengan hutan yang luas, 
seharusnya Indonesia mampu 
memaksimalkan manfaat dari 
hutan yang ada. 

Hilangnya tutupan hutan akibat 
deforestasi dan konversi hutan 
di Indonesia sampai saat ini 
masih terus terjadi. Menurut 
analisis yang dilakukan oleh 
#cleanbiofuelforall luasan 
hutan alam yang hilang akibat 
deforestasi dari periode 2017-
2019 seluas ± 200.000 ha. 
Deforestasi ini salah satunya 
terjadi akibat dari  konversi hutan 
menjadi perkebunan kelapa 
sawit.

Tingginya angka deforestasi 
ternyata tidak sebanding 
dengan kontribusi terhadap 
negara. Kontribusi dalam hal 
ini adalah Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) di sektor 
kehutanan. PNBP diatur melalui 
UU 20 tahun 1997 yang sudah di 
revisi menjadi UU No. 9 Tahun 
2018 tentang PNBP mencakup 
penerimaan yang diperoleh dari 
kegiatan pemanfaatan sumber 
daya alam. Kemudian teknis 
adminstratif PNBP diatur di 
dalam Kepmenhut No. 124 dan 
128/Kpts-II/2003 tanggal 4 April 
2003 tentang petunjuk teknis tata 
cara pengenaan, pemungutan 
pembayaran dan penyetoran 
Provisi Sumber Daya Hutan 
(PSDH). Kegiatan pemanfaatan 
sumber daya hutan, termasuk 
kegiatan pemanfaatan kayu 
yang berasal dari kawasan hutan 
produksi yang dapat dikonversi 
dan telah dilepas, kawasan 
hutan produksi dengan cara 
tukar menukar kawasan hutan, 
penggunaan kawasan hutan 
dengan izin pinjam pakai, dan 
dari Areal Penggunaan Lain 
(APL) yang telah diberikan 
izin peruntukan, wajib disertai 

dengan Izin Pemanfaatan Kayu 
(IPK). Setiap pemegang IPK 
dikenakan pungutan PSDH-DR 
(Provisi Sumber Daya Hutan dan 
Dana Reboisasi)

Perusahaan yang sudah 
mendapatkan IPK diwajibkan 
untuk membayar PSDH-DR 
yang berasal dari kayu hasil 
landclearing. Jika perusahaan 
tersebut dalam melakukan 
landclearing tanpa disertai izin 
IPK maka terdapat potensi 
kerugian negara akibat 
perusahaan tidak membayarkan 
PSDH-DR dari kegiatan 
landclearingnya.

Menurut hasil analisis 
#cleanbiofuelforall pada 
areal perkebunan kelapa sawit 
di Indonesia sampai dengan 
Oktober 2019 luas kebun 
sawit mencapai 16,8 juta ha. 
Sedangkan Kawasan yang 
masih memiliki tutupan hutan 
alam dalam konsesi saat ini ±1,7 
juta ha. Artinya masih terdapat 
potensi kayu di dalamnya. 

Potensi Bocornya Dana PNBP 
Pada Pemanfaatan Kayu Hasil 
Landclearing
Oleh Ian Hilman (Aidenvironment)
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Selain itu, dari seluruh 
perusahaan perkebunan sawit 
yang kami screening, terdapat 
336 perusahaan yang tidak 
ditemukan data dan informasi 
izin IPK-nya. Kemudian luasan 
hutan alam yang hilang di 
konsesi perkebunan kelapa sawit 
dan tidak ditemukan informasi 
tentang izin IPK-nya sekitar 
130.000 ha. Jika perusahaan 
tersebut melakukan landclearing 
tanpa IPK, maka ada potensi 
kerugian negara akibat dari 
kegiatan landclearing yang 
dilakukan oleh perusahaan 
tersebut.

Kesimpulan dan rekomendasi:

• Kegiatan landclearing harus 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dan 
mengacu pada komitmen 
global dan nasional 
pemerintah dalam bidang 
pengurangan laju deforetasi 
seperti pengurangan emisi, 
memperkuat tata kelola 
hutan, transparansi, dan 
supremasi hukum sesuai 
yang tercantum dalam New 
York Declaration on Forest. 
Juga kebijakan moratorium 
dan kebijakan lainnya

• Jika indikasi temuan ini 
terbukti benar, maka perlu 
adanya penegakan hukum/
sanksi, sesuai yang tertuang 
di dalam Kepmenhut No 
124 dan 128/Kpts-II/2003 
tanggal 4 April 2003 tentang 
petunjuk teknis tata cara 
pengenaan, pemungutan, 
pembayaran dan 
penyetoran provisi sumber 
daya hutan (psdh) dan UU 
No 9 tahun 2018 tentang 
Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP).

“PT Lahan Inti Agro Ketapang, terdeteksi melakukan pembersihan lahan rgambut seluas 715 hae periode 
2017–2018. setelah discreening document SVLK melalui website SILK (http://silk.dephut.go.id/index.php/
info/vlk), tidak ditemukan dokumen satupun baik dalam proses pengajuan, penerbitan sertifikat, maupun 

penolakan dalam izin sertifikasi legalitas kayu ini, bahkan tidak terdapat informasi mengenai pembayaran 
PNBP  melalui website PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) 

(http://sipnbp.phpl.menlhk.
net:8080/simpnbp/rpt_pnbp_

kab_lalu?p_prov=16&p_
kab=01).”
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RUU 
PERTANAHAN 
DITUNDA 
UNTUK 
KORPORASI
Oleh Made Ali5

Rancangan Undang-
Undang Pertanahan (RUU 
Pertanahan) versi Mei-

Juni 2019 dari DPR RI mulai 
memasukkan pasal-pasal yang 
utamanya menguntungkan 
korporasi sawit. Setidaknya 
ada tiga pasal yang berdampak 
pada pelestarian hutan dan 
melanggengkan kebakaran di 
areal korporasi sawit dalam 
kawasan hutan.

Pertama, Pasal 35 ayat 5: Dalam 
hal HGU diberikan atas tanah 
negara, maka pemegang hak 
wajib menyediakan tanah 
untuk pekebun atau petani atau 
petambak plasma di sekitar atau 
yang berdekatan dengan lokasi 
HGU, yang luasnya paling sedikit 
20% (dua puluh persen) dari luas 
tanah yang diberikan dengan 
prinsip ekonomi berkeadilan.

Kedua, Pasal 32 ayat 6 : Dalam 
hal tanah 20% dari luas tanah 
yang diberikan tidak tersedia dari 
bagian tanah HGU yang dimohon 
atau tidak tersedia di lokasi lain 
yang memungkinkan masyarakat 
sekitar dapat mengusahakan 
maka dapat diberikan dalam 
bentuk lain yang ditetapkan oleh 
Menteri.

5  Koordinator Jikalahari 2018-
2021, juga alumni Fakultas Hukum 
Universitas Riau. Weblog: madealikade.
wordpress.com

Ketiga, pasal 154: Dalam hal 
pemegang HGU telah menguasai 
fisik melebihi luasan hak guna 
usaha dan/atau tanah yang 
diusahakan belum memperoleh 
hak atas tanah, status HGU 
ditetapkan oleh Menteri.

Jikalahari menemukan 
setidaknya empat hal dalam 
RUU Pertanahan bertentangan 
dengan aturan sektoral termasuk 

tingginya konflik kepentingan 
antar kementerian terkait hingga 
korupsi.

Pertama, mengalihkan konflik 
tenurial ke KLHK. Terkait 
HGU 20 persen untuk petani, 
pekebun, dan petambak plasma. 
Namun, frasa‘dari bagian 
HGU’ atau ‘di sekitar lokasi 
HGU’ atau ‘yang berdekatan 
dengan lokasi HGU’memberi 
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kewenangan pilihan yang salah 
satunya mengalihkan konflik 
tenurial kepada Menteri LHK. 
Jika KLHK tidak setuju areal 20 
persen karena masuk dalam 
kawasan hutan, dengan mudah 
Menteri ATR/BPN akan bilang 
ke perusahaan dan masyarakat 
bahwa KLHK tidak bersedia 
mengalokasikan lahan 20 
persen. Ini tidak menyelesaikan 
sengkarut tenurial di kawasan 
hutan.

Temuan Jikalahari, HGU PT 
Torganda, di sekitar atau 
berdekatan dengan Kawasan 
Hutan dengan Fungsi HPT dan 
HP. Itu artinya fungsi ini tidak bisa 
dilepaskan untuk perkebunan. 
Perkebunan hanya bisa di fungsi 
HPK. Lalu, areal PT Peputra 
Supra Jaya, ada yang ber-HGU, 
ada yang masih masuk dalam 
kawasan hutan dengan fungsi 
HPT dan HP. Dua perusahaan 
ini belum merealisasikan lahan 
20 persen kepada masyarakat 
merujuk UU Perkebunan. 
Justru dua perusahaan sedang 
berkonflik dengan masyarakat 
adat di Rokan Hulu dan 
Pelalawan. Hadirnya RUU 
mempermudah perusahaan 
mengajukan areal kawasan hutan 
untuk diberikan 20 persen. Bila 
PT Torganda dan PT Peputra 
Supra Jaya mengajukan usulan 
20 persen di luar HGU, itu artinya 
kawasan hutan akan ditebang. 
Di Riau, 370-an perusahaan sawit 
beroperasi ilegal di atas kawasan 
hutan seluas 1,8 juta ha. Dengan 
mudah perusahaan mengajukan 
kawasan hutan untuk 20 persen.

Kedua, pemaksaan melegalkan 
kejahatan kehutanan korporasi 
perkebunan sawit. Temuan 
Pansus Perizinan DPRD Riau 
2015 dan hasil kajian KPK 
tahun 2016 menemukan 370 
korporasi sawit beroperasi di 

dalam kawasan hutan tanpa izin 
pelepasan kawasan hutan dari 
Menteri LHK. Merujuk UU 18 
Tahun 2013 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan, perbuatan tersebut dapat 
dikategorikan pidana kehutanan. 
Oleh karenanya 370 perusahaan 
telah melakukan tindak pidana 
kehutanan termasuk pidana 
lingkungan hidup.

Hadirnya Pasal 154 RUU 

Pertanahan dengan mudah 
melegalkan korporasi tersebut. 
Justru bukan saja kejahatan 
kehutanannya, korporasi yang 
melebihi HGU atau tanpa 
HGU sekalipun dengan mudah 
langsung diberikan status HGU 
ditetapkan oleh Menteri ATR/
BPN. Tanpa mempertimbangkan 
itu kawasan hutan. 

Ketiga, membuka ruang korupsi. 
RUU ini memberi kewenangan 
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fisik melebihi luasan hak guna 
usaha dan/atau tanah yang 
diusahakan belum memperoleh 
hak atas tanah, status HGU 
ditetapkan oleh Menteri. 

Inisiatif tiga pasal yang 
disebutkan di awal tulisan di atas, 
tidak ditemukan dalam draft 
RUU Pertanahan versi Februari 
2016 dan 2017, mulai muncul 
lima bulan jelang DPR RI 2014-
2019 berakhir. Meski pemerintah 
mengusulkan versinya sendiri, 
namun pasal soal 20 persen 
sejalan dengan pemikiran DPR RI. 

Yang jelas, pasal soal tentang 
pemegang HGU telah menguasai 
fisik melebihi luasan hak guna 
usaha dan/atau tanah yang 
diusahakan belum memperoleh 
hak atas tanah, status HGU 
ditetapkan oleh Menteri, 
masih tertera dalam draft RUU 
Pertanahan versi September 2019 
warisan DPR RI periode 2014-
2019. 

Di tengah pembahasan RUU 
Pertanahan, masyarakat Riau 
kembali menghirup polusi asap 
dari pembakar hutan dan lahan 
yang berasal dari areal korporasi 
yang berada di dalam kawasan 
hutan maupun non kawasan 
hutan, termasuk 370 perusahaan 
sawit beroperasi ilegal di atas 
kawasan hutan seluas 1,8 juta ha 
kembali terbakar. 

Bahkan tiga warga Riau 
meninggal dan ribuan terkena 
ISPA, termasuk saya.

kepada Menteri ATR/BPN dalam 
pasal 35 dan pasal 150 yang 
intinya hendak menghilangkan 
perbuatan melawan hukum 
kehutanan 370 korporasi sawit 
yang berada dalam kawasan 
hutan di Riau. Ini jalan yang 
selama yang dicari-cari oleh 
korporasi sawit, melegalkan 
lahan mereka dengan cara cepat.

Keempat, tidak tegas menyebut 
“lepaskan kawasan hutan, 

baru izin pertanahan terbit”. 
Hanya pada HGU dan HP yang 
menerapkan pasal dilepaskan 
dulu dari kawasan hutan, baru 
izin pertanahan terbit. Harusnya 
RUU ini ditegaskan dalam 
pasal bahwa hak atas tanah 
yang berada dalam kawasan 
hutan dapat diberikan setelah 
mendapat izin pelepasan dari 
menteri terkait.

Masyarakat sipil serentak 
menolak RUU versi DPR RI. 
RUU Pertanahan kembali 
diperdebatkan sejak DPR RI 
mengajukan dan menghasilkan 
draft pertama pada Februari 
2016. Setahun kemudian, hasil 
pembahasan DPR RI dengan 
Pemerintah melalui Kementerian 
BPN/ATR menghasilkan draft 
RUU versi kedua. Dua draft ini 
tidak ada pasal yang disebutkan 
di atas. Pada Juli 2019, DPR RI 
kembali membahas draft RUU 
Pertanahan versi Mei-Juni 2019. 
Hasilnya draft RUU versi Juli 
2019 terbit yang berisi masih 
memasukkan tiga pasal di atas 
dan menambah beberapa pasal.  

Kemenko Perekonomian bersama 
ATR/BPN dan KLHK membahas 
draft RUU versi DPR per Juli 
2019, hasilnya pemerintah 
mengusulkan draft RUU 
Pemerintah versi Agustus 2019, 
hanya satu pasal yang dihapus 
yaitu dalam hal pemegang HGU 
telah menguasai fisik melebihi 
luasan hak guna usaha dan/atau 
tanah yang diusahakan belum 
memperoleh hak atas tanah, 
status HGU ditetapkan oleh 
Menteri. 

Lalu, DPR RI kembali membahas 
draft versi pemerintah. Hasilnya, 
DPR menghapus pasal 20 persen, 
tapi kembali memasukkan pasal 
102 yang berbunyi: dalam hal 
pemegang HGU telah menguasai 
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Kebakaran hutan dan 
lahan di Indonesia telah 
berulang hampir setiap 

musim kemarau dan menjadi 
semakin parah saat masa kering 
lebih panjang.  Kenyataan yang 
terungkap seringkali disebut 
sebagai pembakaran hutan 
dan lahan, bencana buatan 
manusia.  Dampak negatifnya 
terhadap ekonomi (prosperity), 
manusia (people) dan ekosistem 
(planet) dapat menjadi 
ancaman terhadap pencapaian 
13 (tiga belas) target pada 6 
(enam) Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan atau Sustainable 
Development Goals (SDG 2030) 

termasuk upaya penurunan emisi 
gas rumah kaca. Terpenting 
diperhatikan adalah dampak 
kebakaran dan asap terhadap 
penyakit dan kematian akibat 
polusi udara yang mungkin saja 
menghambat pencapaian Target 
3.9 dalam Tujuan 3 SDG. 

Mempertimbangkan persoalan 
tersebut, pemerintah sudah 
semestinya meningkatkan 
keseriusan ke level tertinggi 
dalam upaya pencegahan 
pembakaran hutan dan lahan.  
Mengerahkan segenap sumber 
daya dan menggunakan 
kekuasaan untuk memaksa 

kepatuhan pihak swasta dan 
lainnya.  Publik pun berharap 
bencana ini tidak lagi terulang 
dan kemarau tahun depan tidak 
ada lagi pembakaran hutan dan 
lahan. 

Kejadian Berulang

Kejadian berulang diakui 
pemerintah dalam Status Hutan 
dan Kehutanan Indonesia 20186 
bahwa kebakaran hutan dan 

6  “Status Hutan dan Kehutanan 
Indonesia 2018”, Kementerian Lingkun-
gan Hidup dan Kehutanan Republik 
Indonesia, 2018.

Kebakaran Hutan dan Lahan
Penghambat Pencapaian 13 Target 
Pembangunan Berkelanjutan
Oleh Herryadi (Direktur Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI))
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lahan menarik perhatian global 
sejak kebakaran besar tahun 
1982/1983 dan 1997/1998.  
Kebakaran pada 1997/1998 
mencapai luas 9,75 juta ha 
sebagaimana dilaporkan 
Bappenas-ADB, 19997. 
Selanjutnya terjadi lagi pada 
tahun 2007, 2012, dan 2015 
dengan isu polusi kabut asap 
lintas batas di kawasan ASEAN.  
Statistik KLHK 20178 menyajikan 

7  Lessons Learnt from Forest 
and Land Fires in Indonesia, Prepared by 
LAPAN, Indonesia 2017.
8  Statistik Kementerian Lingkun-
gan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017, 
Pusat Data dan Informasi  Sekretariat 
Jenderal Kementerian Lingkungan 
Hidup dan KehutaSumber : Direktorat 

data untuk periode 2013 sampai 
dengan 2017 luas kebakaran 
hutan dan lahan dengan luasan 
yang cukup signifikan.  

Perhatian internasional juga 
muncul pada kejadian saat ini, 
Reuters9 melaporkan informasi 
resmi bahwa luas hutan dan 
lahan terbakar pada 2019 hingga 
September yakni 857.756 ha, 
telah melebihi luas hutan dan 
lahan terbakar pada tahun 2018 
yakni 529.266 ha.  Dalam periode 
Agustus - September 2019 
kebakaran meningkat signifikan 
karena musim kering.  Saat ini 
kebakaran masih berlangsung, 
namun seiring hujan mulai terjadi 
penurunan hotspot dari 16.178 
titik pada September menjadi 
4.047 pada Oktober10.   

Penghambat Peningkatan 
Pembangunan Manusia

Kebakaran hutan dan lahan yang 
meluas disertai sebaran asap 
tebal telah berdampak besar 
pada berbagai aspek. Kerugian 
tidak hanya terjadi karena 
menurunnya kualitas ekosistem, 
namun juga mengakibatkan 
menurunnya kualitas kehidupan 
di bidang kesehatan yang 
memiliki efek domino pada aspek 
lainnya. 

Ditinjau dari agenda 
pembangunan nasional, 
kerugian-kerugian tersebut dapat 
ditelaah sebagai penghambat 
pencapaian target-target 
dalam Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (SDG-2030) dan 
pencapaian target pengurangan 
emisi gas rumah kaca (GRK). 
Sebanyak 13 (tiga belas) target 
pada 6 (enam) tujuan SDG-

Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim 
KLHK 2017
9  https://www.reuters.com/
article/us-southeast-asia-haze/area-
burned-in-2019-forest-fires-in-indo-
nesia-exceeds-2018-official-idUSKB-
N1X00V 
10  http://sipongi.menlhk.go.id/
hotspot/matrik_tahunan

2030 diindikasikan terancam 
pencapaiannya akibat kebakaran 
hutan dan lahan.  

Pada dimensi lingkungan hidup 
atau Planet dari SDG-2030, 
bencana tersebut berdampak 
pada tiga target dalam 
tujuan 15 SDG-2030 terkait 
perlindungan ekosistem daratan 
dan pengelolaan hutan secara 
berkelanjutan. Selanjutnya 
terhadap dua target dalam 
tujuan 13 terkait aksi mengatasi 
perubahan iklim juga dapat 
terganggu pencapaiannya. 
Terhadap dimensi ekonomi atau 
Prosperity, kebakaran hutan 
dan lahan dapat berdampak 
terhadap pencapaian tujuan 9 
dan tujuan 10 SDG-2030 yang 
terkait dengan infrastruktur dan 
industri berkelanjutan serta kota 
yang berkelanjutan dan inklusif. 
Dampak terhadap dimensi 
sosial, terhadap manusia atau 
People dalam agenda SDG-2030 
semestinya menjadi alasan 
utama peningkatan keseriusan 
pencegahan agar bencana 
buatan manusia tersebut tidak 
berulang lagi.  

Informasi BNPB tentang jumlah 
penderita Infeksi Saluran 
Pernapasan Akut (ISPA) akibat 
kebakaran hutan dan lahan 
hingga September (2019) yang 
mencapai 919.516 orang11.  
Korban adalah penduduk Provinsi 
Riau, Sumatera Selatan, Jambi, 
Kalimantan Barat, Kalimantan 
Tengah, dan Kalimantan Selatan, 
dengan satu korban meninggal 
yakni anggota Manggala Agni 
di Jambi.  UNICEF melaporkan 
bahwa hampir 10 juta anak di 
bawah 18 tahun termasuk 2,4 
juta balita berisiko terdampak 
kebakaran dan asap, dan juga 
mengingatkan dampaknya 
terhadap bayi termasuk yang 

11  https://nasional.kompas.
com/read/2019/09/23/17522721/ham-
pir-satu-juta-orang-menderita-ispa-aki-
bat-kebakaran-hutan-dan-lahan. “Ham-
pir Satu Juta Orang Menderita ISPA 
akibat Kebakaran Hutan dan Lahan”
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masih dalam kandungan12.  
Telaah efek negatif terhadap 
kesehatan manusia dapat 
merujuk juga pada analisis WHO 
bahwa polusi udara termasuk 
akibat kebakaran hutan adalah 
the invisible killer yang dapat 
mempengaruhi indikator SDG-
2030 3.9.1 kematian akibat polusi 
udara dan indikator 11.6.2 polusi 
udara di perkotaan.13 

Peningkatan Keseriusan 
Pencegahan 

Menelusuri catatan kebakaran 
hutan dan lahan, bila hitungan 
dimulai sejak 1982/1983 saja, 
maka paling tidak di Indonesia 
sudah terjadi sejak 37 tahun 
lalu, dengan beberapa kali 
kejadian besar. Sangat wajar 
bila muncul pertanyaan reflektif, 
kalau pemerintah tidak mau 
dikatakan tidak punya kesadaran 
dan komitmen, apakah dapat 
dikatakan pemerintah tidak 
cukup memiliki pengetahuan, 
sumber daya, dan kekuatan?  
Muncul juga pertanyaan 
bagaimana ke depan, apakah 
pemerintah berani menetapkan 
target kinerja bahwa kemarau 
tahun 2020 tidak ada lagi 
pembakaran hutan dan lahan?

Hampir pada setiap kejadian 
termasuk tahun 2019 ini 
berbagai media menayangkan 
perkembangan kecanggihan 
teknologi dan sains dalam 
menginformasikan titik 
panas dan titik api, sistem 
12  https://www.unicef.org/
press-releases/indonesia-10-million-
children-risk-air-pollution-due-wild-for-
est-fires Indonesia: 10 Million Children 
at Risk from Air Pollution due to Wild 
Forest Fires, Pers Release 24 September 
2019. 
13  https://www.who.int/sustain-
able-development/Factsheet-AirQuali-
ty-190517.pdf  “Air Quality and Health” 
Health & Sustainable Development 
Goals, Preventing Disease Through 
Actions Across the SDG Spectrum, Fact-
sheet 2017

peringatan dini dan respon dini, 
kerja keras pemadaman api 
oleh pemerintahan bersama 
masyarakat dan swasta, kerja 
keras pemerintah bersama 
relawan menolong korban, 
keberanian pemerintah 
mengungkap swasta dan 
perorangan pelaku kejahatan 
pembakaran, visualisasi api 
yang membakar pepohonan 
dan asap yang mempolusi 
udara pemukiman di perkotaan, 
perhitungan luas kebakaran 
dan jumlah korban bahkan 
nilai nominal kerugian, juga 
tayangan kunjungan pejabat 
bersama Menteri hingga 
Presiden ke daerah bencana.  
Banyak hal menunjukkan 
keseriuasan upaya pemerintah 
dengan segenap komponennya 
yang patut diapresiasi, juga 
swasta khususnya di bidang 
kehutanan dan perkebunan 
beserta masyarakat yang 
mendukungnya. 

Selain mengapresiasi dan 
memberikan dukungan, publik 
juga ingin melihat pemerintah 
meningkatkan keseriusan yang 
meyakinkan bahwa pencegahan 
kebakaran hutan dan lahan bisa 
berhasil. Pelajaran-pelajaran 
yang terakumulasikan dapat 
menjadi dasar bagi perencanaan 
dan pelaksanaan pencegahan 
agar pembakaran tidak terjadi 
sama sekali.  Termasuk kesiagaan 
respon dini yang efektif apabila 
keterlanjuran mulai terjadi, 
karena bila sempat meluas, 
sepertinya upaya pemadaman 
tidak lagi efektif.  

Sembari terus mencari strategi 
dan cara yang efektif, paling 
tidak pemerintah meningkatkan 
keseriusan dalam pelaksanaan 
peringatan dan deteksi dini, serta 
respon dini dengan penetapan 
target kinerja yang lebih tegas. 
Sistem Peringatan dan Deteksi 
Dini yang terkoneksi dengan 
Sistem Peringkat Bahaya 
Kebakaran (SPBK) berdasarkan 

data titik panas, cuaca, tinggi 
muka air gambut, dan seterusnya 
harus dipastikan tersedia 
dan mengalir dengan cepat, 
mudah diakses dan terbebas 
dari hambatan koordinasi 
birokrasi.  Lembaga-lembaga 
pemerintah, dalam hal ini KLHK, 
BIG, BMKG, LAPAN, dan BNPB 
harus benar-benar meningkatkan 
sinergi dalam hal pengumpulan 
informasi, dan distribusinya 
di antara lembaga-lembaga 
pemerintah.  

Penyediaan informasi yang benar 
dan segera bagi publik menjadi 
sangat penting terutama untuk 
respon dini melindungi diri 
atau menghindar dari paparan 
dampak kebakaran dan polusi 
asap yang dapat membahayakan 
keselamatan dan kesehatan. 
Informasi tersebut harus dikenali 
korelasinya dengan pola dan 
karakteristik kegiatan yang 
dapat menyebabkan kebakaran 
hutan dan lahan.  Pada lokasi-
lokasi rawan kebakaran dan 
pembakaran, dapat dikenali 
juga korelasi informasi tersebut 
dengan perilaku perusahaan 
swasta dan perorangan yang 
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potensial mengambil untung 
di tengah bencana, dan yang 
dicurigai potensial menjadi 
pelaku kejahatan pembakaran 
hutan dan lahan. 

Berdasarkan informasi dan 
kajiannya, satuan kerja KLHK dan 
lembaga lain sebagai pemegang 
kewenangan harus melakukan 
tindak pencegahan secara tepat 
waktu, memastikan semua 
perusahaan dan perorangan 
patuh mencegah kebakaran 
hutan dan lahan. Selanjutnya 
respon dini berupa patroli 
dengan berbagai metode dan 
pengecekan titik panas di 
lapangan, perlu diawasi lebih 
ketat terutama bila ditemukan 
titik api yang mengharuskan 
tindakan segera pemadaman 
dini.  Patroli terpadu yang 
melibatkan anggota Manggala 
Agni, anggota TNI dan Polri, 
aparat Pemda, aparat Pemdes 
dan anggota Masyarakat Peduli 
Api harus lebih mengutamakan 
integritas dan efektifitas 
kerjanya, bukan sekedar 
formalitas tim terpadu dan 
koordinasi. 

Apabila diikuti langkah 
demi langkah, 
berdasarkan teks 

peraturan-perundangan 
bagaimana sumber daya alam 
dimanfaatkan, mungkin langkah 
itu seperti garis lurus berupa 
urutan-urutan prosedur yang 
dimulai dari permohonan izin. 
Namun kenyataannya tidak 
demikian. 

Penilaian dan pengesahan 
permohonan izin memerlukan 
berbagai jenis informasi dan 
berbagai tingkat kewenangan 
yang ditentukan oleh peraturan-
perundangan maupun 
pertemuan-pertemuan untuk 
menentapkan keputusan. 
Tinjauan penetapan dan 
pelaksanaan kebijakan publik 
dalam hal perizinan sepert 
itu, pengambilan keputusan 
di dalamnya hampir selalu 
dipengaruhi oleh tiga unsur 
utama, yaitu cara berfikir yang 
dipilih, kepentingan yang juga 
menentukan berbagai alternatif 
cara berfikir yang dipilih itu, 
serta jaringan yang mendukung 
kepentingan tadi (Wolmer, 
dkk 2006). Dengan begitu, 
pengambilan keputusan dalam 
penetapan dan pelaksanaan 
kebijakan, tidak hanya bersandar 
pada norma-norma hukum yang 
cenderung linier dan kaku, tetapi 
juga tergantung pada politik 
yang bekerja di dalamnya.

Pandangan Wolmer, dkk itu dapat 
diverifikasi di lapangan. Publikasi 

KPK (2017) menyebutkan 
bahwa dari 650 kasus korupsi, 
164 dintaranya dilakukan 
oleh swasta, 148 dilakukan 
oleh pegawai pemerintah dan 
129 dilakukan oleh DPR dan 
DPRD, dan 77 dilakukan oleh 
gubernur dan bupati. Sebagian 
besar pelaksanaan korupsi itu 
dilakukan dengan cara suap/
peras. Sepanjang terkait 
dengan perizinan sumber daya 
alam, kenyataan seperti itu 
menunjukkan bahwa sumber 
informasi maupun prosedur 
perizinan yang didasarkan pada 
peraturan-perundangan tidak 
dapat dijalankan sebaik-baiknya. 
Sebagaimana Wolmer sebutkan, 
dalam proses itu terdapat 

KORUPSI SUMBER DAYA ALAM 
DALAM BAYANG-BAYANG 
PELEMAHAN KPK
Oleh Hariadi Kartodihardjo
(Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB University)
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kepentingan dan jaringan yang 
bekerja. Hal itu dapat dibuktikan, 
misalnya ketika sudah banyak 
masukan dan rekomendasi 
bagaimana perizinan seharusnya 
diperbaiki, terbukti tidak 
digunakan untuk perbaikan itu. 
Apabila perbaikan kebijakan 
publik tidak sejalan dengan 
kepentingan-kepentingan 
kelompok, maka pasti perbaikan 
itu tidak dilakukan.

Namun demikian, berbeda 
ketika temuan-temuan tersebut 
oleh KPK kemudian menjadi 
argumen bagaimana kebijakan 
perlu diperbaiki dan teknologi 
informasi digunakan. Misalnya 
sejumlah peraturan perizinan 
dilakukan perubahan untuk 
meningkatkan efisiensi serta 
diberlakukannya sistem informasi 
online—Sistem Informasi 
Penataa-Usahaan Hasil Hutan/
SI-PUHH—yang terintegrasi 
mencakup aspek perizinan, 
perencanaan, inventarisasi, 
hasil penebangan pohon, PNBP, 
bahan baku industri hulu, dan 
pengangkutan kayu. Juga 
dibangun Geoportal KLHK 
saat ini, serta sistem informasi 
pengelolaan hutan produksi 
lestari/SI-PHPL. Berbagai 
perbaikan ini menurut beberapa 
sumber dapat mengurangi biaya 
transaksi hingga 60% dari angka 
tahun 2014 sebagaimana disebut 
di atas, namun keberhasilan 
itu umumnya terjadi pada 
perusahaan-perusahaan 
berkinerja baik serta di daerah-
daerah dengan politik lokal 
cukup terbuka serta relatif baik 
tatakelolanya.

Praktik-praktik yang dipengaruhi 
oleh politik lokal itu juga 
menyebabkan, misalnya, 
frekuensi dan banyaknya 
karhutla meningkat sekitar 
setahun sebelum pilkada. 

Penelitian Purnomo, dkk (2019) 
dalam jurnal International 
Forestry Review bertajuk “Forest 
and Land Fires, Toxic Haze and 
Local Politics in Indonesia” 
menggambarkan berbagai 
jenis penggunaan dan tutupan 
lahan dimana kebakaran hutan 
dan lahan terjadi di Sumatera 
dan Kalimantan pada 2001 
hingga 2017, serta bagaimana 
politik lokal mempengaruhinya. 
Hasilnya menunjukkan bahwa 
pada periode itu, frekuensi titik 
panas terbesar terjadi di hutan 
tanaman, kelapa sawit, dan 
konsesi hutan alam (47%), diikuti 
oleh kawasan konservasi (31%) 
dan lahan masyarakat (22%). 
Pilkada terbukti melibatkan 
transaksi tanah, dan pembakaran 
digunakan sebagai cara murah 
untuk meningkatkan nilai (jual) 
tanah itu. 

Kajian KPK (2017) mengenai 
sumbangan biaya pilkada dan 
benturan kepentingan yang 
diakibatkannya mengonfirmasi 

hal tersebut. Calon kepala daerah 
cenderung sudah diikat janji-janji 
kepada donaturnya, sehingga 
tidak bisa melayani kepentingan 
masyarakat miskin sebagai 
subyek utama. Sejumlah 70,3% 
hingga 82,6% calon mengaku 
menerima dana dari donatur 
dan 56,3% hingga 71,3% calon 
menyebut bahwa donatur akan 
minta balas jasa ketika mereka 
terpilih. Atas permintaan itu, 
75,8% hingga 82,2% para calon 
menyanggupinya.

Kenyataan seperti itu 
menunjukkan bahwa iklim 
klientelisme seperti telah 
menjadi design bagi cara 
pengambilan keputusan yang 
akan dilakukan. Dari kajian 
itu diketahui pula motivasi 
donatur dari hasil wawancara 
terhadap 286 informan (2016) 
dan 150 informan (2017). 
Sejumlah 61,5% hingga 76,7% 
dari jumlah donatur umumnya 
bermaksud untuk mendapat 
keamanan dalam menjalankan 
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bisnis. Selain itu, 64,4 % hingga 
73,3% donatur ingin mendapat 
kemudahan tender dari proyek 
pemerintah daerah dan sejumlah 
63,3% hingga 73,0% ingin 
mendapat kemudahan akses 
perizinan. 

Motivasi donatur lainnya 
yaitu kemudahan akses 
untuk mendapat jabatan di 
pemerintahan atau BUMD (60,1% 
hingga 56,0%) serta mendapat 
akses untuk ikut menentukan 
kebijakan atau peraturan 
daerah (43,7% hingga 49,3%). 
Berbagai keinginan tersebut 
memang cenderung dipenuhi 
oleh pimpinan daerah. Hal itu 
terbukti dari 96 kepala daerah 
yang terjerat kasus korupsi oleh 
KPK selama periode 2004 hingga 
akhir 2018. Tiga besar obyek yang 
diperkarakan yaitu pengelolaan 
anggaran daerah, pengadaan 
barang dan jasa, serta perizinan 
sumber daya alam.

Dalam buku “Democracy for Sale: 
Elections, Clientelism, and the 

State in Indonesia“ karya

Edward Aspinall dan Ward 
Berenschot (2019), disebut 
bahwa pilkada seringkali mirip 
dengan penjualan kekuasaan 
negara. Orang-orang dengan 
kantong tebal atau pengendali 
terkuat atas sumber daya negara 
memiliki peluang terbesar untuk 
menang. Akibatnya, politik 
klientelistik di Indonesia tidak 
hanya mewujudkan ketimpangan 
sosial, tetapi pelaksanaan 
demokrasi prosedural itu terbukti 
tidak mampu menjadi penangkal 
korupsi ataupun perwujudan tata 
pemerintahan yang baik.

Dengan begitu, para pemimpin 
terpilih menjadi kunci 
peningkatan efisiensi dan 
transparansi birokrasi untuk 
memperbaiki kualitas tata kelola 
dengan cara mengurangi jaringan 
klientelisme, khususnya antara 
perusahaan dan elit penguasa. 
Itu artinya solusi-solusi atas 
perusakan dan ketidak-adilan 
pemanfaatan sumber daya 

alam seharusnya tidak hanya 
memprioritaskan perbaiakan 
kebijakan-kebijakan teknis, tetapi 
juga harus didasarkan pada cara 
pandang ekonomi politik untuk 
membangun tata kelola yang 
lebih kuat. 

Terhadap kenyataan demikian 
itu, pencegahan korupsi melalui 
perbaikan kebijakan pengelolaan 
sumber daya alam selama 
sembilan tahun terakhir yang 
penulis ikuti, hampir seluruhnya 
dapat berjalan akibat adanya 
peran KPK. Tetapi harus diketahui 
bahwa perubahan itu bukan 
karena terdapat sejumlah solusi 
yang harus dijalankan, tetapi, 
dan yang terpenting, bahwa 
KPK mampu mengurai konflik 
kepentingan di balik terjadinya 
korupsi maupun menumbuhkan 
semangat anti korupsi bagi 
kalangan birokrasi sehingga 
sejumlah solusi itu dapat 
dijalankan. 
 
Upaya seperti itu sangat sulit 
dilakukan oleh lembaga-lembaga 
pemerintah sendiri. Kekuatan 
struktural terjadinya korupsi 
umumnya secara kriminogenik 
sudah tertanam di dalam 
regulasi ataupun prosedur kerja 
administrasi. Secara internal 
berupa kebiasaan-kebiasaan 
melakukan hal-hal yang dapat 
dianggap korup, membuka 
kesempatan korupsi melalui 
penggunaan peran negara (state 
capture corruption), maupun 
tekanan orang berpengaruh dari 
luar lembaga yang bahkan dapat 
ikut menentukan karier pegawai. 
Selama ini, kepemimpinan 
yang mampu memimpin sendiri 
melalukan pencegahan korupsi 
masih sangat terbatas. 
 
Pelaksanaan korupsi akibat state 
capture corruption tersebut, 
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pada akhirnya berjalan sesuai 
peraturan. Akibatnya dalam 
korupsi perizinan misalnya, telah 
tertanam sejak hari pertama 
seseorang menjadi pegawai, 
sehingga semua perbuatannya 
dianggap normal. Kenyataan 
seperti itu sejalan dengan isi 
buku “Crime and Corruption in 
Organizations: Why it occurs 
and what to do about it” oleh 
Ronald J Burke, dkk (ed) (2011). 
Disebut bahwa para pelaku 
kriminal dan korupsi di suatu 
lembaga cenderung mendapat 
pembenarannya, sehingga 
menjadi kebiasaan yang 
dianggap wajar. Hal itu sesuai 
dengan kondisi terpeliharanya 
kebiasaan korup. Juga disebut, 
kewajaran itu akibat proses 
‘sosialisasi’, sehingga korupsi 
menjadi tindakan bersama.  
 
Harus ditegaskan di sini bahwa 
keberhasilan pencegahan korupsi 
sangat tergantung efektivitas 
penindakan korupsi serta, dalam 
waktu yang telah berjalan, 
integritas KPK. Itu karena begitu 
dalamnya masalah struktural 
yang tertanam di dalam birokrasi, 
sehingga pencegahan korupsi 
bukan semata-mata terjadi 
akibat perubahan teks peraturan 
ataupun adanya tabel rencana 
aksi, tetapi akibat tekanan dan 
paksaan. Lebih jauh lagi, dalam 
kondisi terjadi korupsi struktural 
itu, dari pengalaman penulis ikut 
melakukan pencegahan korupsi, 
ilmu pengetahuan bukan untuk 
mendukung perubahan menuju 
perbaikan, tetapi mendukung 
kepentingan untuk perusakan 
sistem kerja. Perlu diketahui 
bahwa akibat korupsi struktural, 
sendi-sendi keluhuran budi telah 
dihancurkan oleh kekuasaan 
negara itu sendiri.

Misalnya kekusaan negara yang 

dicerminkan oleh DPR-RI periode 
sebelumnya membuat rancangan 
undang-undang mengenai 
pertanahan, budidaya pertanian, 
mineral dan batu bara, bukan 
disusun untuk memecahkan 
masalah-masalah fundamental, 
tetapi bahkan berpotensi 
menghadirkan masalah-
masalah baru yang lebih besar. 
Dengan cara dan waktu yang 
sama, tiba-tiba ada rancangan 
perubahan Undang-Undang 
KPK. Semua rancangan undang-
undang itu selalu disebut demi 
kesejahteraan rakyat dan hal-hal 
lainnya yang sangat positif bagi 
bangsa, tetapi apabila secara 
rinci dibaca pasal-pasalnya, 
maksud rancangan undang-
undang itu tidak demikian. 
Bahwa Undang-Undang KPK 
baru yang telah disetujui itupun 
disebut akan dapat menguatkan 
KPK. Sebaliknya, banyak 
kalangan menilai bahwa adanya 
paket pimpinan KPK yang baru 
dan perubahan Undang-Undang 
KPK berpotensi membuka 
kesempatan sangat lebar, bahwa 
berbagai proses pengadilan 
bagi para koruptor yang sedang 
berjalan akan terhenti dan 
potensi korupsi yang sedang 
terjadi dengan mudahnya dapat 
membesar.

Oleh karena walaupun judicial 
review atas Undang-Undang 
KPK yang baru telah dilakukan, 
dengan risiko yang begitu besar, 
juga sekaligus menjadi pembukti 
apabila memang Presiden 
hendak memimpin gerakan anti-
korupsi, akan sangat bijaksana 
apabila dikeluarkan peraturan 
presiden pengganti undang-
undang agar semangat anti-
korupsi bukan sekedar retorika, 
tetapi bisa tetap tertanam dan 
bahkan berkembang dalam 
kehidupan masyarakat.
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