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Bagian I - Pendahuluan 

1. PENGANTAR 

Permasalahan lingkungan yang dihadapi di sektor hutan dan lahan mencakup deforestasi, 
kebakaran, dan lahan kritis. Adapun upaya yang dilakukan untuk merespon permasalahan 
tersebut menghadapi beberapa tantangan mendasar, antara lain: (1) masih timpangnya akses 
pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang berujung pada konflik sosial dan ketidakpastian 
pengelolaan SDA; (2) lemahnya perlindungan hutan dan lahan yang mengakibatkan semakin 
merosotnya daya dukung dan daya tampung lingkungan; serta (3) lemahnya penyelesaian konflik 
dan penegakan hukum yang mampu mencegah dan mendorong pemulihan deforestasi dan 
degradasi lahan.  

Secara spesifik, United Nations Development Programme (UNDP) menguraikan berbagai 
permasalahan khusus pada aspek tata kelola hutan, yang meliputi kepastian kawasan hutan, 
keadilan atas sumber daya hutan, transparansi dan integritas pengelolaan hutan, dan kapasitas 
penegakan hukum.1 Dalam kajian tersebut disampaikan bahwa masyarakat dan pemerintah 
daerah belum memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan pengurusan kepastian kawasan 
hutan.2 Terkait dengan proporsi pengelolaan hutan, luas kawasan yang dikelola perusahaan 
masih sangat dominan, yaitu 96%. Proporsi ini sangat dominan apabila dibandingkan dengan 
proporsi pengelolaan hutan oleh masyarakat yang hanya 4%. Secara kelembagaan, baru 65 unit 
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang dapat dianggap beroperasi. Selain itu, pada aspek 
penegakan hukum, meskipun sudah dilakukan melalui pendekatan multi-door, implementasinya 
masih membutuhkan koordinasi yang lebih sinergis dan saat ini belum mampu menyentuh aktor-
aktor kunci.  

Pengukuran terhadap Kondisi pemerintah dalam pengelolaan hutan dan lahan juga dilakukan 
oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), melalui Indeks Kelola Hutan dan Lahan 
(IKHL) pada 16 kabupaten yang hasilnya dirilis pada Mei 2015. Penelitian tersebut berkesimpulan 
bahwa secara umum tata kelola hutan dan lahan di tingkat kabupaten masih dalam keadaan 
buruk, dengan perolehan skor yang hanya mencapai 22,7 dari skor maksimal 100. Kualitas 
keterbukaan dan kemudahan akses informasi pada sektor tersebut masih rendah sebagaimana 
tercermin dari indeks transparansi sebesar 20,9. Perolehan skor 21,5 pada indeks partisipasi juga 
mengonfirmasi rendahnya kualitas partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan kunci. 
Adapun kualitas koordinasi dan akuntabilitas sudah menunjukkan level sedang, yaitu dengan 
perolehan skor masing-masing 27,6 dan 26,3.3 

                                                 
1 UNDP Indonesia, Executive Summary The 2014 Indonesia Forest Governance Index, (2015), hal 10. 
2 Ibid, hal. 18. 
3 ICEL, tata kelola yang tak kunjung membaik: penilaian masyarakat sipil terhadap kinerja pemerintah 

daerah dalam pengelolaan hutan dan lahan di 16 kabupaten, (2015), hal. 4. 
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Memperhatikan kondisi di atas, sebetulnya pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk 
melakukan perbaikan tata kelola hutan dan lahan sebagaimana tercantum dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-20194, yang diuraikan pada sasaran 
pembangunan sektor unggulan bidang ketahanan air dan perubahan iklim. Agenda yang menjadi 
target kinerja pemerintah selama lima tahun meliputi: (i) Berkurangnya lahan kritis seluas 5,5 
juta ha melalui rehabilitasi dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); (ii) Pulihnya 15 Daerah 
Aliran Sungai (DAS) prioritas; (iii) Tambahan rehabilitasi hutan seluas 750.000 ha di dalam 
kawasan; (iv) Realisasi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26%; (v) Luas hutan yang 
dicadangkan untuk Hutan Kemasnyarakat (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), 
Hutan Adat dan Kemitraan seluas 12,7 juta ha secara kumulatif dalam 5 tahun; dan (vi) 
Menurunkan 10% jumlah hostpot dan luas kawasan hutan dan lahan yang terbakar dari 498.736 
ha menjadi 448.863 ha.5 

Kerangka kebijakan nasional tersebut kemudian dielaborasi menjadi kebijakan sektoral, 
khususnya kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Rencana Strategis Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2015-2019 mengindikasikan berbagai arah kebijakan 
yang relevan terkait perbaikan tata kelola hutan dan lahan, di antaranya: mempercepat kepastian 
status hukum kawasan hutan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, meningkatkan 
keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan dan meningkatkan kualitas tata kelola di 
tingkat tapak. Arah kebijakan tersebut memiliki sasaran, yaitu: penyelesaian 
pengukuhan/penetapan kawasan hutan 100%, penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas 
fungsi sepanjang 40.000 km, operasionalisasi 629 KPH dan peningkatan kemitraan dengan 
masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola HTR/HKm/HD, Hutan Adat, dan Hutan Rakyat 
dari 500.000 ha pada 2014 menjadi 12,7 juta ha pada 2019.6 

Selanjutnya, arah kebijakan jangka menengah sektor pertambangan mineral dan batubara 
(minerba) yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (KESDM) 
menekankan kepada upaya pengendalian produksi batubara, peningkatan konsumsi dalam 
negeri, dan penurunan ekspor. Rencana produksi batubara tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 
425 juta ton, akan diturunkan menjadi hanya paling banyak 400 juta ton pada tahun 2019. 
Konsumsi batubara untuk pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri akan ditingkatkan dari 
17% menjadi 60%.7 Selain itu, penataan izin usaha pertambangan masih menjadi target utama 
secara reguler. 

Lebih lanjut, arah kebijakan jangka menengah sektor perkebunan yang ditetapkan oleh 
Kementarian Pertanian menekankan pada dua agenda prioritas, yaitu 1) peningkatan 
agroindustri dan 2) peningkatan kedaulatan pangan.8 Sasaran utama dari peningkatan 
agroindustri antara lain a) meningkatnya PDB industri pengolahan makanan dan minuman serta 

                                                 
4 Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 

2015-2019 
5 Ibid., lampiran, hal. 6-154 
6 Renstra KLHK (PermenLHK No. P.39/Menlhk- Setjen/2015). 
7 Renstra ESDM 2015-2019 (Permen ESDM 13/2015). 
8 Kementerian Pertanian Republik Indonesia, “Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019,” 

(19/Permentan/ HK.140/4/2015), hlm. 112. 
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produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif, b) meningkatnya jumlah sertifikasi 
untuk produk pertanian yang diekspor, dan c) berkembangnya agroindustri terutama di 
pedesaan. Komoditi yang menjadi fokus dalam peningkatan agroindustri di antaranya kelapa 
sawit, karet, kakao, teh, kopi, kelapa, mangga, nanas, manggis, salak dan kentang. Sedangkan 
sasaran utama dari kedaulatan pangan adalah a) tercapainya peningkatan ketersediaan pangan 
yang bersumber dari produksi dalam negeri, b) terwujudnya peningkatan distribusi dan 
aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah 
spekulasi, c) tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola 
Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 di tahun 2019, d) terbangunnya dan meningkatnya layanan 
jaringan irigasi 600 ribu ha untuk menggantikan alih fungsi lahan, e) terlaksananya rehabilitasi 
1,75 juta ha jaringan irigasi, f) beroperasinya 2,95 juta ha jaringan irigasi, dan g) terbangunnya 
132 ribu ha layanan jaringan irigasi rawa. 

Lebih jauh lagi, pada 19 Maret 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan 
kementerian, lembaga, dan beberapa pemerintah provinsi mencanangkan Gerakan Nasional 
Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA). Gerakan ini bertujuan untuk menyelamatkan SDA 
Indonesia seperti hutan, kebun, dan tambang melalui perbaikan tata kelola, mencegah korupsi, 
dan kerugian keuangan negara. Gerakan ini bukan saja dapat menekan laju perusakan hutan, tapi 
juga memaksimalkan penerimaan negara dan melindungi warga masyarakat yang tinggal di 
sekitar kawasan hutan. Presiden Joko Widodo bahkan telah berkomitmen untuk mengeluarkan 
Instruksi Presiden yang berisi moratorium konsesi lahan sawit selama 5 tahun, demi menekan 
laju kerusakan hutan.9 

Rangkaian inisiatif, target kinerja, dan terobosan kebijakan tersebut seharusnya dapat diukur 
efektivitasnya sampai di tingkat daerah, khususnya daerah provinsi. Hal ini mengingat bahwa 
kewenangan di sector kehutanan dan pertambangan berada di pemerintah pusat dan 
pemerintah provinsi berdasarkan pasal 14 huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dan lampirannya. Kemudian juga, pemerintah pusat dan 
pemerintah provinsi dapat menentukan arah kebijakan perlindungan hutan dan lahan di sector 
perkebunan, walaupun kewenangan sektor perkebunan berada di tingkat kabupaten/kota. 
Ditambah lagi, pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam perizinan perkebunan lintas 
kabupaten/kota. Selain itu, Gubernur sebagai kepala daerah provinsi telah ikut berkomitmen 
bersama kementerian atau lembaga untuk menjalankan agenda GNPSDA. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, masyarakat sipil berinisiatif mengembangkan IKHL sebagai 
untuk mengukur pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik dalam pengelolaan SDA. 
IKHL merupakan penelitian untuk melihat pelaksanaan tata kelola yang baik dalam dalam 
pengelolaan SDA di sector kehutanan, perkebunan, dan pertambangan yang menjadi 
kewenangan pemerintah provinsi. Instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan pengembangan dari IKHL yang telah mengukur tata kelola hutan dan lahan di 16 
kabupaten/kota pada tahun 2012 dan 2014 lalu. Pengembangan instrumen diperlukan karena 

                                                 
9 Jakarta Globe, “Indonesia to Impose Five-Year Moratorium on New Palm Oil Concessions,” 15 Juli 

2016, http://jakartaglobe.beritasatu.com/business/indonesia-impose-five-year-moratorium-new-palm-oil-
concessions/, diakses pada 20 Juli 2016. 

http://jakartaglobe.beritasatu.com/business/indonesia-impose-five-year-moratorium-new-palm-oil-concessions/
http://jakartaglobe.beritasatu.com/business/indonesia-impose-five-year-moratorium-new-palm-oil-concessions/
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terjadi perubahan kewenangan pada sektor kehutanan dan sektor pertambangan dari 
pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam UU 23/2014. 
Penelitian IKHL kali ini dilakukan di 12 Provinsi yang merupakan lokasi pelaksanaan Program 
Selamatkan Hutan dan Lahan Melalui Perbaikan Tata Kelola (SETAPAK) 2 yang dilaksanakan oleh 
The Asia Foundation bersama organisasi masyarakat sipil, yaitu: Aceh, Jambi, Sumatera Barat, 
Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan 
Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua. 

Lebih lanjut, IKHL ini berfokus pada tiga prinsip yang dianggap paling penting yaitu transparansi, 
partisipasi, dan akuntabilitas.10 Tiga prinsip tersebut diuji pada penyelenggaran kewenangan 
strategis, yaitu dimensi percepatan pemenuhan akses Wilayah Kelola Masyarakat (WKM), 
Perlindungan Hutan dan Lahan (PHL), serta Penyelesaian Konflik dan Penegakan Hukum (PKPH). 
Hal ini dikarenakan tata kelola yang baik sejatinya dapat dinilai dari terpenuhinya kewajiban 
pemerintah provinsi dalam memberikan informasi secara proakif dan memadai; menjamin 
keterlibatan masyarakat secara substansial, signifikan, dan berkualitas; serta mampu 
menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara bertanggung jawab. 

2. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan mengukur dan menilai kondisi tata kelola hutan dan lahan yang 
dilaksanakan pemerintah provinsi berdasarkan tiga prinsip utama tata kelola yang baik, yakni 
transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, pada penyelenggaran percepatan pemenuhan akses 
WKM, PHL, dan PKPH di sector kehutanan, perkebunan, dan pertambangan sampai tahun 2016. 
Sehingga, penelitian ini merupakan sebuah studi baseline untuk melihat capaian pemerintah 
provinsi sampai tahun 2016. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat kepada berbagai pihak melalui gambaran Kondisi tata kelola hutan dan lahan 
pemerintah provinsi sejalan dengan transisi perubahan kewenangan pada sektor kehutanan dan 
pertambangan. Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai beritku: 

Manfaat bagi para pengambil kebijakan pada masing-masing sektor yang terkait dengan tata 
kelola hutan dan lahan yaitu diketahuinya perkembangan pelaksanaan kebijakan pada sektor 
kehutanan, perkebunan, dan pertambangan secara objektif. Dengan demikian, revitalisasi 
strategi dan pendekatan dapat dilakukan secara lebih tepat. Karena penelitian ini dilakukan oleh 
masyarakat sipil, maka pengambil kebijakan juga dapat melihat sudut pandang publik dalam 
melihat ukuran keberhasilan program perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia.  

Sedangkan manfaat bagi pemerintah provinsi, yaitu:  

1) hasil penelitian dapat menjadi data dasar atau baseline untuk mengevaluasi tata kelola hutan 
dan lahan dalam rangka penyelarasan capaian target kinerja pemerintah daerah sesuai 
dengan target kerja nasional;  

                                                 
10 Stephen Stec and Susan Case-Lefkowitz, The Aarhus Convention: An Implementation Guide, (New York 

and Geneva: United Nations, 2000), hlm 5-6. 
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2) hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pemerintah provinsi untuk memperbaiki tata 
kelolanya dengan mereplikasi praktik terbaik (best practices) pada dimensi tertentu yang 
telah berhasil diterapkan oleh provinsi lain; 

3) hasil penelitian dapat menjadi bahan untuk mendukung percepatan realisasi agenda 
penyelamatan SDA di tingkat provinsi maupun nasional. 

Manfaat bagi pemerintah pusat, yaitu: hasil penelitian dapat dijadikan alat ukur untuk menilai 
perkembangan capaian kebijakan yang menjadi prioritas nasional dan untuk menilai kesiapan 
pemerintah provinsi dalam menerima transisi kewenangan strategis pada sektor hutan dan 
lahan.  

Sementara manfaat bagi masyarakat sipil di daerah dan nasional, yaitu: hasil penelitian dapat 
digunakan sebagai dasar advokasi untuk mendorong terjadinya perubahan-perubahan kebijakan 
maupun praktik secara lebih spesifik dalam perbaikan tata kelola hutan dan lahan.  

3. KERANGKA KONSEPTUAL DAN METODOLOGI PENELITIAN 

a. Kerangka Konseptual 

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Tata kelola hutan dan lahan: mekanisme dan tata cara yang melibatkan nilai, kekuatan, 
kewenangan, hak dan kewajiban dalam pengelolaan sumber daya hutan dan lahan melalui 
interaksi pemerintah pusat atau pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha baik informal 
maupun formal, dalam skala lokal, nasional maupun global agar lingkungan lestari dan 
masyarakat sejahtera.11  

2) Transparansi: upaya pemerintah provinsi dalam menyediakan dan membuka akses 
informasi secara proaktif, serta melayani permohonan informasi terkait sektor kehutanan, 
perkebunan, dan pertambangan pada setiap dimensi yang telah ditetapkan. Tata pemerintahan 
yang terbuka merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah provinsi sebagaimana 
diatur di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 
14/2008). 

3) Partisipasi: upaya pemerintah provinsi untuk menjamin partisipasi masyarakat secara 
substantif, signifikan dan berkualitas dalam setiap dimensi tata kelola hutan dan lahan. Penilaian 
prinsip partisipasi terdiri dari: (i) ketersediaan wahana dan level pelibatan; (ii) ragam partisipan 
yang dilibatkan; dan (iii) ketersediaan regulasi yang menjamin dan mendukung partisipasi. 

                                                 
11 Definisi disarikan dari bahan presentasi berjudul “Tata Kelola Hutan dan Lahan yang Baik,” yang 

disampaikan R. Alam Suryaputra (Deputi Direktor Program SETAPAK – The Asia Foundation) dalam “Pelatihan 
Analisis dan Advokasi Anggaran Sektor Hutan dan Lahan” Sorong, 14-15 November 2016. 
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4) Akuntabilitas: upaya pemerintah provinsi dalam menyediakan mekanisme pengelolaan 
pengaduan dan tindak lanjutnya, serta mekanisme tanggung gugat dalam pengelolaan sektor 
kehutanan, pertambangan dan perkebunan. 

5) Dimensi Wilayah Kelola Masyarakat (WKM): kewajiban dan upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah provinsi untuk memfasilitasi persiapan, pengusulan, penetapan, perencanaan dan 
pengelolaan HD, HKm, dan Hutan Adat di dalam wilayah pemerintahannya. HD, HKm dan Hutan 
Adat menjadi fokus pada studi ini karena dianggap berkaitan langsung dengan WKM, khususnya 
terkait dengan persoalan-persoalan tenurial. 

6) Dimensi Perlindungan Hutan dan Lahan (PHL): kewajiban dan upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah provinsi dalam mengelola sistem perizinan, mencegah terjadinya kerusakan dan 
melindungi kawasan hutan dan lahan agar tetap lestari dan berkelanjutan, termasuk lahan 
gambut. 

7) Dimensi Penyelesaian Konflik dan Penegakan Hukum (PKPH): kewajiban dan upaya 
pemerintah provinsi dalam menyelesaikan konflik, mengawasi dan menegakkan hukum terkait 
dengan kepatuhan pemegang izin usaha kehutanan, pertambangan dan perkebunan sesuai 
dengan kewenangan dan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

8) Kinerja: keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah dicapai atau kemajuan dari 
kegiatan/program yang hendak dicapai. Kinerja pemerintah provinsi yang diukur dalam 
penelitian ini adalah kondisi yang telah ada sampai tahun 2016. 
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Diagram 1.1. Kerangka Konseptual IKHL 2016 
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b. Metodologi Penelitian 

i. metode penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian campuran kuantitatif 
dengan pendekatan evidence-based study dan kualitatif. Pendekatan ini menekankan kepada 
sejauh mana jawaban dari pertanyaan yang diajukan dapat diverifikasi dengan bukti-bukti dan 
dikonfirmasi kepada para pemangku kepentingan terkait lainnya. Selanjutnya, penelitian ini 
memberikan kesempatan kepada para ahli untuk memberikan penilaiannya (expert judgement) 
terhadap kondisi yang ada. Adapun penilaian didasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan dan inisiatif pemerintah provinsi dalam mengelola hutan dan lahan. 
Kemudian data yang diperoleh didiseminasikan untuk diklarifikasi oleh Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) dan memperoleh data sekunder untuk diteliti secara kualitatif. 

ii. Instrumen Penelitian 

Penelitian IKHL 2016 menggunakan tiga instrumen yang disusun berdasarkan tiga prinsip tata kelola 
yang baik yang memiliki bobot penilaian yang seimbang (33,33%) dalam perhitungan IKHL. Tiga prinsip 
tata kelola yang baik yang dipilih dalam penelitian ini adalah transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. 
Dalam tiap-tiap instrumen tersebut tersebar pertanyaan-pertanyaan mengenai ketiga dimensi. Adapun 
jumlah distribusi pertanyaan dapat dilihat pada tabel 1.1.  

Tabel 1.1 Distribusi Pertanyaan pada Instrumen Penelitian IKHL 2016 

Dimensi  
Jumlah Pertanyaan 

Berdasarkan Prinsip Tata Kelola yang Baik 

 Transparansi Partisipasi Akuntabilitas 

Wilayah Kelola Masyarakat (WKM) 4 7 5 

Perlindungan Hutan dan Lahan (PHL) 8 5 5 

Penyelesaian Konflik dan Penegakan Hukum (PKPH) 7 6 2 

Jumlah 19 18 12 

 

iii. Penentuan Sampel Populasi dalam Uji Akses 

Dalam melakukan uji akses pada instrument transparansi, penentuan populasi yang dimintakan 
terkait izin pertambangan dan perkebunan berdasarkan metode kuantitatif dengan penentuan 
populasi dengan metode “Random and Purposive Sampling”. Dalam penentuan populasi, 
diperlukan data rekapitulasi perizinan di tiga sektor di 12 provinsi dengan mempertimbangkan 
kewenangan pemberian izin, sebagai berikut: 

1) Populasi izin di sektor kehutanan merupakan izin yang dikeluarkan oleh gubernur. 
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2) Populasi izin di sektor pertambangan merupakan izin yang dikeluarkan oleh gubernur. 

3) Populasi izin di sektor perkebunan merupakan izin yang dikeluarkan oleh gubernur.  

Penentuan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan: 

1) izin yang masih aktif; 

2) luasan izin; dan  

3) potensi konflik di kawasan yang diberikan izin. 

Menurut L.R. Gay dan P.L Diehl, penentuan jumlah sampel untuk penelitian deskriptif adalah 10% 
dari populasi; penelitian korelasional paling sedikit 30 elemen populasi; penelitian perbandingan 
kausal 30 elemen per kelompok; dan untuk penelitian eksperimen 15 elemen per kelompok.12 
Uma Sekaran dan Bogie L., memberikan pedoman penentuan jumlah sampel paling sedikit adalah 
30 elemen untuk penelitian perbandingan kausal.13 Pada penelitian IKHL ini untuk mengetahui 
praktik transparansi dari praktik perizinan dan pengelolaan dokumen perizinan, ditentukan 
sampel dengan batasan maksimal 30 elemen. Populasi di dalam penelitian IKHL ini beragam di 
setiap provinsi, bergantung kepada tipologi masing-masing provinsi tersebut, misalnya pada 
daerah yang kaya akan sumber daya pertambangan, praktik industry berbasis hutan dan lahan 
akan cenderung lebih banyak menerbitkan izin-izin pertambangan dibandingkan dengan sektor 
lain seperti perkebunan dan kehutanan. 

iv. Teknik Pengumpulan Data 

Pada tahap awal dilakukan seleksi bagi para enumerator. Kemudian, para enumerator yang lolos 
seleksi diwajibkan untuk mengikuti briefing penggunaan instrument-instrumen IKHL 2016. 
Selanjutnya, para enumerator terpilih melakukan pengumpulan data di tingkat provinsi dalam 
kurun waktu paling lama tiga bulan secara efektif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara: 1) uji akses informasi untuk mengisi instrumen 
transparansi dan 2) telaah dokumen dan wawancara mendalam untuk mengisi instrumen 
partisipasi dan instrumen akuntabilitas. Uji akses dilakukan oleh enumerator sebagai warga 
negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU 14/2008. Langkah-langkah yang dilakukan 
oleh para enumerator dalam melakukan uji akses, yaitu mencari informasi yang akan diuji 
terlebih dahulu di laman resmi pemerintah provinsi, termasuk laman resmi SKPD terkait. Apabila 
informasi yang dimaksud tidak ditemukan, enumerator kemudian mengajukan surat 
permohonan informasi kepada pemerintah provinsi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) Utama dengan jangka waktu 10 hari,14 kemudian diperpanjang sampai 17 

                                                 
12 Gay L.R. dan Diehl, Research Method for Bussiness and Management, (New York: Macmillan, 

1992). 
13 Uma Sekaran dan Roger Bougie, Research Method For Business: A Skill Building Approach, Edisi 5, (New 

York: Wiley, 2010).  
14 Pasal 22 ayat (7) UU No. 14 Tahun 2008 
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hari.15 Jika dokumen dapat diakses melalui laman resmi pemerintah provinsi maka akan 
mendapatkan nilai tertinggi, sedangkan jika dokumen didapatkan melalui permohonan informasi 
ke PPID akan mendapatkan nilai yang lebih rendah, jika dalam jangka waktu 17 hari informasi 
tidak diterima maka tidak mendapatkan nilai. 

Sedangkan telaah dokumen untuk menjawab instrumen partisipasi dan akuntabilitas dilakukan 
melalui upaya pengumpulan dokumen hukum, kebijakan, dan pendukung (undangan, daftar 
hadir, dan lain-lain), kemudian menelaah isinya untuk disesuaikan dengan kebutuhan isian 
jawaban pada setiap pertanyaan dari kedua instrumen tersebut. Apabila enumerator tidak dapat 
memperoleh dokumen dimaksud sebagai alat verifikasi, maka dilanjutkan dengan wawancara 
mendalam dengan pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah provinsi. Keterangan yang 
diperoleh dari pemerintah provinsi kemudian dikonfirmasi kembali kepada pemangku 
kepentingan lain yang terkait seperti organisasi masyarakat sipil, masyarakat terdampak, 
perguruan tinggi, dan kelompok strategis lainnya. 

Data yang terkumpul kemudian diverifikasi secara intensif melalui pertemuan tengah periode 
penelitian atau midterm review meeting antara enumerator dengan verifikator. Terakhir, catatan 
hasil validasi dan verifikasi tersebut selanjutnya dianalisis oleh peneliti dan dinilai oleh ahli 
sebelum didiseminasikan dan difinalisasi. 

v. Penilaian dan Kategorisasi Indeks 

Sebagaimana dijelaskan di atas setiap instrumen memiliki bobot yang sama dalam perhitungan 
IKHL, namun demikian pertanyaan-pertanyaan dalam tiap instrument memiliki gradasi nilai. 
Misalnya, dalam instrumen transparansi jika informasi yang diuji sudah dipublikasikan di laman 
resmi pemerintah provinsi maka mendapatkan nilai yang lebih besar daripada informasi yang 
didapatkan melalui permohonan dalam waktu 10 hari, demikian juga jika informasi didapatkan 
dalam waktu 10 hari melalui permohonan mendapatkan nilai lebih besar daripada yang 17 hari. 
Contoh lain, pemerintah provinsi yang melibatkan beragam elemen masyarakat akan 
mendapatkan nilai lebih besar daripada pemerintah provinsi yang hanya melibatkan sedikit 
elemen masyarakat. 

Jumlah skor masing-masing prinsip yang diperoleh suatu daerah dibagi dengan total skor yang 
seharusnya diperoleh dalam keadaan ideal prinsip tersebut kemudian dikalikan 100% dan dikali 
bobot 33,33 sebelum dijumlahkan. Sehingga diperoleh rumus: 

𝐼𝐾𝐻𝐿 = (
∑𝑇

∑𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100%) . 33,33 + (

∑𝐴

∑𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100%) . 33,33 + (

∑𝑃

∑𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100%) . 33,33 

Sementara nilai setiap dimensi diperoleh dengan cara menjumlah skor masing-masing prinsip 
dalam suatu dimensi. Tentunya skor masing-masing prinsip dalam setiap dimensi mempunyai 
bobot yang sama. Sehingga diperoleh rumus: 

WKM = (
∑𝑇

∑𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑊𝐾𝑀
𝑥100%) . 33,33 + (

∑𝐴

∑𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑊𝐾𝑀
𝑥100%) . 33,33 + (

∑𝑃

∑𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑊𝐾𝑀
𝑥100%) . 33,33 

                                                 
15 pasal 22 ayat (8) UU No. 14 Tahun 2008. 
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PHL = (
∑𝑇

∑𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 PHL
𝑥100%) . 33,33 + (

∑𝐴

∑𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  PHL
𝑥100%) . 33,33 + (

∑𝑃

∑𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  PHL
𝑥100%) . 33,33 

 

PKPH = (
∑𝑇

∑𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 PKPH
𝑥100%) . 33,33 + (

∑𝐴

∑𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  PKPH
𝑥100%) . 33,33 + (

∑𝑃

∑𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  PKPH
𝑥100%) . 33,33 

 

Lebih jauh lagi, penelitian ini mencoba megategorisasi Kondisi tiap provinsi ke dalam tiga 
kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kategori rendah berada pada rentang nilai 0-33,3; 
kategori sedang berada pada rentang nilai 33,4-66,6; dan kategori tinggi berada pada rentang 
nilai 66,7-100. Kategorisasi tersebut juga berlaku pada perolehan nilai di setiap dimensi. 

Tabel 1.2 Kategorisasi Indeks pada IKHL 2016 

Dimensi Kategori Indeks 

 Rendah Sedang Tinggi 

Wilayah Kelola Masyarakat (WKM) 0 – 33,3 33,4 – 66,6 66,7 – 100 

Perlindungan Hutan dan Lahan (PHL) 0 – 33,3 33,4 – 66,6 66,7 – 100 

Penegakan Hukum dan Pengawasan (PKPH) 0 – 33,3 33,4 – 66,6 66,7 – 100 

INDEKS AGREGAT IKHL 0 – 33,3 33,4 – 66,6 66,7 – 100 

 

vi. Justifikasi dan Sangkalan 

Sebelumnya telah ada beberapa inisiatif untuk melakukan penelitian pada sektor kehutanan yang 
dilakukan oleh para pihak, diantaranya adalah Governance of Forest Initiatives (GFI) tahun 2011 
– dikembangkan oleh World Resources Institute, Indonesia Governance Index (IGI) tahun 2013 – 
dikembangkan oleh Kemitraan, Resource Governance Index (RGI) tahun 2013 – dikembangkan 
oleh Revenue Watch Institute, dan The 2014 Indonesia Forest Governance Index – dikembangkan 
oleh United Nations Development Programme. Adapun IKHL ini memiliki pembeda dari berbagai 
inisiatif yang pernah ada sebelumnya, antara lain: (1) mengukur tiga sektor sekaligus, yaitu 
kehutanan, perkebunan, dan pertambangan; (2) menggunakan uji akses sebagai satu-satunya 
cara untuk mengukur kinerja pelayanan informasi dalam konteks pengukuran prinsip 
transparansi; dan (3) menggunakan metode yang mudah dimengerti sehingga dapat digunakan 
oleh berbagai pihak termasuk kalangan non akademisi.  

Meskipun begitu, metode yang digunakan dalam IKHL 2016 ini memiliki beberapa keterbatasan. 
Pertama, indeks ini hanya menilai tiga prinsip utama tata kelola yang baik, yaitu transparansi, 
partisipasi, dan akuntabilitas, tetapi tidak menilai prinsip lainnya seperti koordinasi, kapasitas, 
efektivitas, dan efisiensi. Hal ini dikarenakan ketiga prinsip tersebut yang dipandang paling 
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relevan menurut masyarakat sipil.16 Kedua, teknik yang digunakan untuk mengukur prinsip 
tranparansi adalah uji akses ke PPID utama di 12 provinsi wilayah penelitian, dimana enumerator 
terlibat langsung. Namun untuk prinsip partisipasi dan akuntabilitas, tidak dilakukan metode 
serupa, melainkan dengan teknik menggali data berdasarkan data-data yang ada baik dari 
sumber pemerintah maupun masyarakat sipil. Oleh karena itu, terkait dengan prinsip partisipasi 
tidak mengharuskan enumerator berpartisipasi dalam suatu perumusan/pembahasan kebijakan. 
Begitu pula dalam prinsip akuntabilitas, enumerator tidak diharuskan menempuh sistem 
pengaduan yang ditanyakan dalam instrumen. Ketiga, penelitian ini dilakukan pada masa 
peralihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi pasca 
diundangkannya UU 23/2014. Sehingga banyak pemerintah kewalahan menyediakan dokumen-
dokumen yang dimohonkan ataupun belum mempunyai sarana/prasarana yang ditanyakan 
dalam instrumen-instrumen penelitian. 

 

 

                                                 
16 Wiwiek Awiati, etl. Al, Membuka ruang, menjembatani kesenjangan [Gambaran Akses Informasi, 

Partisipasi, dan Keadilan Lingkungan di Indonesia], (Jakarta: Dimensi Multi Karsa, 2006) hlm. iii 
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BAGIAN II - INDEKS AGREGAT IKHL 2016: RENDAHNYA TATA 

KELOLA HUTAN DAN LAHAN PEMERINTAH DAERAH PASCA 

UU 23/2014 

1. GAMBARAN UMUM IKHL BERDASARKAN PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK 

Indeks Kelola Hutan dan Lahan dibangun dari jumlah skor prinsip tata kelola yang baik yang 
memiliki bobot yang sama. Sehingga diperoleh grafik seperti di bawah ini. 

Grafik 2.1 Indeks Agregat IKHL 2016 di 12 Provinsi 

  

Grafik 2.1 menggambarkan bahwa tata kelola hutan dan lahan di empat provinsi sudah berada 
dalam skala sedang, yaitu Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Riau. 
Sedangkan delapan provinsi lainnya masih rendah. Meskipun berada pada skala sedang, keempat 
provinsi tersebut masih berada pada rentang nilai rendah dari skala sedang, yaitu 33,4 – 66,6. 
Nilai rata-rata IKHL hanya menghasilkan skor 25,68. Artinya kinerja pemerintah provinsi masih 
berada dalam skala rendah (0-33.3), masih jauh dari kondisi ideal dalam mendukung agenda 
nasional untuk penyelamatan SDA. 

Grafik 2.1 juga memperlihatkan bahwa prinsip tata kelola yang baik yang berkontribusi dalam 
penilaian IKHL 2016 adalah prinsip akuntabilitas dan partisipasi, sedangkan prinsip transparansi 
hampir tidak terlihat di dalam grafik. Adapun rata-rata dari ketiga prinsip pada indeks IKHL 
adalah: prinsip akuntabilitas 13,7, prinsip partisipasi 10,2, dan transparasi 1,7.  

Nilai prinsip akuntabilitas tertinggi diperoleh oleh provinsi Aceh dan terendah diperoleh oleh 
provinsi Sulawesi Tengah. Lebih lanjut, penerapan prinsip akuntabilitas dalam instrument yang 
sudah baik adalah upaya pengendalian karhutla. Hal ini karena indicator tersebut dijawab dengan 
sempurna oleh 8 pemerintah provinsi dan hanya Kalimantan Utara dan Sulawesi Tengah yang 
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belum memiliki upaya pengendalian karhutla. Berdasarkan hasil diseminasi di kedua provinsi 
tersebut jarang terjadi karhutla sehingga pemerintah belum menyiapkan upaya. Namun 
demikian, frekuensi karhutla yang rendah sesungguhnya tidak dapat dijadikan alasan terhadap 
kesiapan upaya pemerintah provinsi dalam pengendalian karhutla. Hal ini juga disusul dengan 
adanya upaya teknis dari 8 pemeritah tersebut, walaupun 1 pemerintah provinsi tidak 
mendapatkan nilai sempurna.  

Nilai prinsip partisipasi tertinggi diperoleh oleh provinsi Sumatera Barat dan terendah diperoleh 
oleh provinsi Papua. Lebih lanjut, penerapan prinsip partisipasi dalam instrument yang sudah 
baik adalah pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL. Hal ini karena indicator 
tersebut dijawab dengan sempurna oleh 8 pemerintah provinsi dan hanya Kalimantan Timur dan 
Sulawesi Tengah yang belum melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL. 
Sedangkan penerapan prinsip partisipasi paling rendah terdapat pada indikator pengawasan 
Bersama, yang belum diterapkan dalam 12 provinsi. 

Nilai prinsip transparansi tertinggi diperoleh oleh provinsi Kalimantan Timur dan terendah 
diperoleh oleh provinsi Papua Barat. Namun, penerapan prinsip transparansi dalam instrument 
yang sudah baik masih sangat minim karena belum mempublikasikan atau memberikan dokumen 
yang dimohonkan melalui uji akses sebagaimana terlihat dari Grafik 2.2 di bawah. Nilai terbanyak 
instrument transparansi terdapat pada indicator perolehan peta kerawanan karhutla yang 
mendapatkan nilai sempurna oleh 4 pemerintah provinsi, yaitu Sumatera Barat, Riau, Kalimantan 
Barat, dan Kalimantan Timur dan perolehan perda terkait penetapan kriteria baku kerusakan 
lingkungan hidup daerah oleh 4 pemerintah provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Sumatera 
Selatan, dan Kalimantan Timur.  

Grafik 2.2 Status Perolehan Dokumen terkait Tata Kelola Hutan dan Lahan 

 

94% dari dokumen yang diuji akses tidak diperoleh. Hal ini menunjukkan keterbukaan informasi 
dalam pengelolaan hutan dan lahan di ketiga sektor di 12 provinsi masih sangat rendah. Dari 300 
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dokumen yang diminta hanya 6 persen atau 18 dokumen saja yang diperoleh. Sebanyak 14 
dokumen atau 4 persen berhasil didapatkan melalui publikasi laman pemerintah provinsi. 
Sedangkan 4 dokumen atau sebesar 1,3 persen diperoleh melalui permohonan informasi. Hanya 
1 dokumen yang diberikan dalam tempo 1-10 hari kerja, sedangkan tiga lainnya diberikan dalam 
tempo 11-17 hari kerja. Sebenarnya dokumen tersebut dikuasai oleh Pemerintah Provinsi, hanya 
saja tidak banyak dipublikasikan melalui media publik, seperti laman dan surat kabar. Hal ini juga 
menunjukkan bahwa keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi masih 
bersifat pasif.  

2. GAMBARAN UMUM IKHL BERDASARKAN DIMENSI 

Kajian ini memberikan bobot yang sama pada setiap dimensi, karena sama-sama memiliki 
peranan yang penting dan saling terkait dalam mendorong terciptanya tata kelola hutan dan 
lahan yang baik di tingkat pemerintah provinsi. 

 

Grafik 2.3. Indeks Agregat IKHL berdasarkan dimensi 

 

 
 

 

Grafik 2.3. menggambarkan IKHL berdasarkan ketiga dimensi (WKM, PHL, dan PKPH). Pada 

umumnya, dimensi WKM merupakan dimensi yang paling banyak dipenuhi oleh pemerintah 

provinsi dan disusul oleh dimensi PHL, dan dimensi PKPH adalah dimensi yang paling sedikit 

dipenuhi. Dari grafik tersebut juga terlihat bahwa dimensi WKM di delapan provinsi (Sumatera 

Barat, Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan 
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Jambi) telah berada pada kategori sedang, yakni melewati 33,33. Nilai tertinggi pada WKM 

diperoleh oleh Sumatera Barat dan nilai terendah diperoleh oleh Kalimantan Utara. Sedangkan 

dimensi PHL di tiga provinsi (Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi) telah berada pada 

kategori sedang. Nilai tertinggi pada PHL diperoleh oleh Kalimantan Timur dan nilai terendah 

diperoleh oleh Sulawesi Tengah. Sementara dimensi PKPH merupakan dimensi dengan perolehan 

nilai terendah karena tidak ada provinsi yang mencapai kategori sedang. Nilai tertinggi pada PKPH 

diperoleh oleh Sumatera Barat dan nilai terendah diperoleh oleh Riau, Sulawesi Tengah, dan 

Papua Barat. 

 

Tabel 2.1 Indeks Setiap Dimensi Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Yang Baik 

Dimensi 
Nilai Indeks 

Berdasarkan Prinsip Tata Kelola yang Baik 
Total Rerata Indeks 

 Transparansi Partisipasi Akuntabilitas  

Wilayah Kelola Masyarakat 
(WKM) 

1,6% 25,1% 9,3% 36% 

Perlindungan Hutan dan Lahan 
(PHL) 

3,7% 7,4% 11,5% 22,5% 

Penyelesaian Konflik dan 
Penegakan Hukum (PKPH) 

0,2% 3,8% 1,4% 5,4% 

 

Lebih lanjut, tabel 2.1. menggambarkan presentase ketiga prinsip tata kelola yang baik dalam setiap 

dimensi dan rata-ratanya. Total presentase transparansi dari 12 provinsi dalam dimensi WKM hanya 1,6%, 

dalam dimensi PHL 3,7%, dan PKPH 0,2%. Sementara total presentase partisipasi dari 12 provinsi dalam 

dimensi WKM hanya 25,1%, dalam dimensi PHL 7,4%, dan PKPH 3,8%. Sedangkan total presentase 

akuntabilitas dari 12 provinsi dalam dimensi WKM hanya 9,3%, dalam    dimensi PHL 11,5%, dan PKPH 

1,4%. Dengan demikian, diketahui bahwa dimensi WKM dan PKPH terbangun oleh prinsip partisipasi, 

dimensi PHL terbangun oleh prinsip akuntabilitas. Penjelasan tentang setiap dimensi akan dibahas pada 

bagian selanjutnya.  
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BAGIAN III - KONDISI PEMENUHAN WILAYAH KERJA 

MASYARAKAT (WKM) 12 PROVINSI 

1. PENGANTAR 

Pada dokumen RPJMN tahun 2015 – 2019 telah ditetapkan target areal perhutanan sosial seluas 
12,7 juta Ha yang mencakup 9.800 desa. Dalam upaya mencapai target tersebut, KLHK 
mengambil langkah strategis, antara lain melakukan revisi kebijakan untuk menyederhanakan 
proses perizinan, menyusun Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), menyediakan 
pelayanan perizinan daring, dan membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial 
(Pokja PPS) di daerah. Dengan menerapkan langkah-langkah strategis tersebut diharapkan target 
perhutanan sosial dapat tercapai. 

Gambar 3.1.  Infografis Perhutanan Sosial (disampaikan dalam Rapat Terbatas Kabinet pada 4 November 2016) 

 

 

Sejak dimulainya kebijakan perhutanan sosial pada tahun 1998 sampai dengan Juli 2016, telah 
diterbitkan penetapan areal kerja/pencadangan perhutanan sosial seluas 1.640.135 ha yang 
terdiri dari HKm seluas 422.386 ha, HD seluas 471.371 ha, dan HTR seluas 746.378 ha. Luasan 
perhutanan sosial tersebut tersebar lebih kurang di 1.000 desa. Pada areal kerja perhutanan 
sosial yang telah ditetapkan tesebut belum semuanya ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah 
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(Gubernur/Bupati/Walikota) dalam memberikan legalitas pengelolaan atau pemanfaatan kepada 
masyarakat sasaran.  

Tabel 3.1 Data Akses Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Tahun 2016 
Akses Kelola 

PS 
Target 2016 

(Ha) 
Usulan (Ha) 

R E A L I S A S I % Capaian 
Target 

   Izin/MoU (Diterbitkan) PAK/Pencadangan Total  

   
SK/MoU 

(unit) 
Luas (Ha) % 

SK/MoU 
(unit) 

Luas (Ha) % 
SK/MoU 

(Unit) 
Luas (Ha)  

HKm 623.570 49.746 33 73.191 7.34 22 104.496 10.47 55 177.687 17.81 

HD 997.712 138.862 5 2.465 0.40 39 55.033 8.83 44 57.498 9.22 

HTR 374.142 29.636 16 14.131 3.78 8 22.853 6.11 24 36.984 9.89 

Kemitraan 
kehutanan 

504.576 3.332 35 24.469 4.85 - - - 35 24.469 4.85 

TOTAL 2.500.000 221.576 89 114.256 4.57 69 182.382 7.30 207 296.638 11.87 

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Tahun 2016, hlm. 43. 

Jumlah izin usaha yang diterbitkan masih minim, yaitu Izin Usaha Pemanfaatan Hutan 
Kemasyarakatan (IUPHKm) di tahun 2016 seluas 73.191 ha, Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) 
seluas 2.465 ha, dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-
HTR) seluas 14.131 ha. Di samping itu, bentuk perhutanan sosial lainnya yaitu Kemitraan 
Kehutanan (antar pemegang izin dan pengelola hutan) yang sudah memiliki Memorandum of 

Understanding (MoU) seluas 24.469 ha. Sementara itu penetapan hutan adat di beberapa daerah 
masih dalam proses.17 Kebijakan perhutanan sosial sendiri terus berkembang, semenjak 
dicanangkan 19 tahun yang lalu sudah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain: 

1. Hutan Kemasyarakatan (HKm) 

Jaminan hukum HKm dimulai dengan terbitnnya Permenhutbun No. 677/Kpts-II/1998 jo. 
Permenhutbun No. 865/Kpts-II/1999, yang kemudian diubah dengan Permenhutbun No. 
31/Kpts-I/2004, lalu diubah lagi menjadi Permenhut No. P. 37/Menhut-I/2007 jo. P.18/Menhut-
II/2009 jo. P.13/Menhut-II/2010 jo. P.52/Menhut-II/2011, dan terakhir diubah menjadi 
P.88/Menhut-II/2014; 

2. Hutan Desa (HD) 

Jaminan hukum HD dimulai dengan terbitnya Permenhut No. 49/Menhut-I/2008 jo. 
P.53/Menhut-II/2011 yang kemudian terakhir diubah menjadi P.89/Menhut-II/2014; 

3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 

                                                 
17 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan 

Lingkungan, “Buku Panduan Sarasehan Pesona,” 2016, hlm. 8. 
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Jaminan hukum HTR dimulai dengan terbitnya Permenhut No.23/Menhut-I/2007 jo. 
P.5/Menhut-II/2008, dan terakhir diubah menjadi P.55/Menhut-II/2011 jo. P.31/Menhut-
II/2013; 

4. Kemitraan Kehutanan 

Jaminan hukum Kemitraan Kehutanan dimulai dengan terbitnya Permenhut No. 39/Menhut-
II/2013 tentang Permberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan; 

5. Hutan Hak (Hutan Adat, Hutan Milik, dan Hutan Rakyat) 

Jaminan hukum Hutan Hak adalah PemenLHK No. 32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak. 

Kemudian, pada 25 Oktober 2016, KLHK menerbitkan PermenLHK No. 
P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Ruang lingkup peraturan ini 
meliputi: a) HD, b) HKm, c) HTR, d) Kemitraan Kehutanan, dan e) Hutan Adat. Dengan 
diterbitkannya peraturan ini, maka aturan terkait HKm, HD, HTR dan Kemitraan Kehutanan 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Ada beberapa hal menarik dari peraturan ini, yaitu: (1) 
Lingkup perhutanan sosial diperluas tidak hanya HD, HKm, dan HTR melainkan juga 
menambahkan Kemitraan dan Hutan Adat; (2) penetapan PIAPS yang merupakan upaya proaktif 
dari KLHK untuk mengidentifikasi wilayah yang dapat dijadikan sebagai target perhutanan sosial. 
Secara internal penetapan PIAPS ini dapat diartikan sebagai politik ruang yang seharusnya dapat 
dijadikan sebagai pedoman dalam prioritas kerja perhutanan sosial. Secara eksternal, penetapan 
PIAPS ini dapat dijadikan sebagai target bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri dalam 
menempuh jalur administrasi pemberian perhutanan sosial, terutama bagi masyarakat maupun 
pendampingnya yang wilayahnya masuk dalam PIAPS; (3) penetapan hak kelola dan perizinan 
yang diambil alih untuk diberikan langsung oleh KLHK. Hal ini dapat memotong rantai birokrasi 
yang selama ini terhambat di daerah; dan (4) pembentukan Kelompok Kerja Percepatan 
Perhutanan Sosial (Pokja PPS) yang dibentuk untuk melakukan pendampingan bagi masyarakat 
baik dipusat maupun daerah yang dapat berisi multi pihak. Di daerah, gubernur diharapkan dapat 
membentuk Pokja PPS ini untuk mendorong kinerja pemenuhan WKM di daerah yang kemudian 
diusulkan kepada KLHK.     

Dalam penelitian baseline IKHL 2016, WKM menjadi salah satu tematik isu yang diukur. Penilaian 
WKM dalam instrumen IKHL dilihat dari berbegai aspek, yaitu: (a) ketersediaan informasi di 
pemerintah provinsi terkait WKM, (b) keterlibatan masyarakat, ragam pasrtisipan, dan wahana 
serta level pelibatan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah provinsi dalam proses 
pengajuan HD dan HKm, dan (c) akuntabilitas pemerintah provinsi dalam menjamin perlindungan 
dan pengakuan MHA atau hak ulayat dan ada tidaknya mekanisme aduan jika terjadi pelanggaran 
prosedur pemberian HD dan HKm.  

Subjek WKM yang dikaji dalam studi ini dibatasi dari kewenangan pemerintah provinsi dalam 
proses perizinan perhutanan sosial, merujuk pada UU 23/2014 dan aturan teknis lainnya yang 
terkait. Ada tiga subjek utama WKM yang dikaji dalam studi ini berdasarkan pemetaan 
kewenangan pemerintah provinsi, yaitu Hutan Adat, HKm, dan HD. Adapun detail kewenangan 



ICEL 24 

 

provinsi dalam penerbitan HKm dan HD tercantum dalam tabel kewenangan yang dapat dilihat 
pada Lampiran II. 

2. POTRET KONDISI PEMENUHAN WKM DI 12 PROVINSI 

Grafik 3.1 Indeks Pemenuhan WKM di 12 Provinsi 

 

Kondisi pemenuhan WKM di 12 provinsi pada umumnya berada pada kategori sedang. Hal ini 
terlihat dari rata-rata skor 12 provinsi yang memperoleh nilai 36,02 dari skala maksimum 100, 
walaupun lima provinsi (Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan 
Kalimantan Barat) telah berada pada kategori sedang, yakni melewati 33,33. Nilai tertinggi pada 
WKM diperoleh oleh Kalimantan Timur dan nilai terendah diperoleh oleh Kalimantan Utara. 
Grafik 3.1. mengkonfirmasi bahwa dimensi WKM dibangun oleh prinsip partisipasi. Beberapa 
penyebabnya rendahnya nilai dimensi WKM antara lain: 1) masih lemahnya pelaksanaan 
keterbukaan informasi, khususnya aksesibilitas dokumen terkait WKM (peta sebaran konsesi, 
surat rekomendasi gubernur, dokumen hukum pengakuan MHA, penetapan wilayah adat); 2) 
masih lemahnya upaya pemerintah provinsi dalam mendorong partisipasi masyarakat khususnya 
dalam proses perizinan HD dan HKm, ketersediaan regulasi di tingkat provinsi yang menjamin 
partisipasi masyarakat; 3) masih lemahnya akuntabilitas pemerintah provinsi, seperti upaya 
dalam menjamin perlindungan dan pengakuan MHA atau hak ulayat, mekanisme aduan jika 
terjadi pelanggaran prosedur pemberian HKm dan HD; 4) adanya ketidakcocokan antara program 
perhutsos dengan praktik setempat seperti di provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat; dan 5) 
adanya usulan yang masih tertahan di kementerian. 

A. KONDISI PEMBERIAN JAMINAN HUKUM TERKAIT WKM 

Jaminan hukum di tingkat provinsi terkait WKM di 12 provinsi masih minim. Hal ini 
mengindikasikan lemahnya upaya pemerintah provinsi dalam mempercepat implementasi target 
WKM. Jaminan regulasi diperlukan untuk menjamin pengakuan terhadap entitas MHA dan 
wilayah kelolanya. Jaminan regulasi juga penting untuk memastikan upaya pemerintah provinsi 
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dalam mendorong partisipasi dan akuntabilitas secara proaktif dalam proses perizinan WKM. 
Berikut detail jaminan regulasi di tingkat daerah yang sudah ada berdasarkan temuan IKHL 2016. 

Tabel 3.1 Jaminan Hukum terkait WKM di 12 Provinsi 

No Provinsi Jaminan Regulasi di Tingkat Provinsi dalam WKM 

1 Aceh Qanun No. 14 Tahun 2002 tentang Kehutanan Provinsi Nangroe Aceh 
Darussalam. 

2 Riau a. Perda Provinsi Riau No. 10 tahun 2015 tentang Tanah Ulayat 
dan Pemanfaatannya; 

b. Peraturan gubernur (pergub) No.  18 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) 
di Provinsi Riau. 

3 Sumatera Selatan N/A 

4 Jambi N/A 

5 Sumatera Barat a. Perda Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang 
Pemerintahan Nagari; 

b. Perda Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 Tentang 
Tanah Ulayat; 

c. Pegub No. 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal. 

Catatan: Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 dan Perda No. 21 
Tahun 2012 hanya berlaku untuk masyarakat Minangkabau, belum 
menjangkau masyarakat Kepulauan Mentawai. Namun, Perda No. 2 
Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari, tidak membatasi definisi 
nagari berdasarkan filosofi adat Minangkabau saja, tetapi ada kata 
dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat: 

“Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-
batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat 
Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah) 
dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam 

wilayah Provinsi Sumatera Barat”.  

Lebih lanjut dalam ketentuan peralihan Perda ini, disebutkan 
pengecualian untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap 
penyebutan Lembaga Perwakilan Permusyawaratan Masyarakat Adat 
(KAN), sebutannya disesuaikan dengan lembaga yang tumbuh dan 
berkembang dalam masyarakat setempat.  

6 Kalimantan Barat N/A 
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7 Kalimantan Timur Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi 
Kalimantan Timur 

8 Kalimantan Utara N/A 

9 Kalimantan Tengah Rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang masyarakat hukum 
adat Dayak 

10 Sulawesi Tengah N/A 

11 Papua a. Pergub Papua No. 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 
Hutan Tanaman Rakyat Masyarakat Hukum Adat (HTR-MHA) 

b. Pergub Papua No. 13 Tahun 2010 tentang Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat di Provinsi 
Papua 

c. Pergub Papua No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemetaan Hutan Masyarakat Hukum Adat 

12 Papua Barat N/A 

 

B. KONDISI PROSES PERIZINAN WKM 

Aksesibilitas dan ketersediaan dokumen WKM di 12 provinsi di wilayah penelitian masih rendah. 
Dari 12 provinsi yang dilakukan uji akses, hanya tiga provinsi yang menyediakan dokumen WKM, 
yaitu Provinsi Riau, Kalimantan Timur, dan Papua. Itupun hanya sebatas dokumen peraturan di 
tingkat daerah yang memuat pengakuan MHA dan penetapan wilayah adat. Seharusnya 
dokumen kebijakan atau peraturan bukanlah dokumen publik yang sulit diakses karena termasuk 
kategori dokumen yang wajib diumumkan secara berkala.18 Provinsi Riau memiliki Perda No. 10 
Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya yang dapat diakses di 
www.jdih.riau.go.id. Begitu juga dengan Provinsi Kalimantan Timur yang sudah memiliki Perda 
No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan masyarakat hukum adat di 
Provinsi Kalimantan Timur yang juga bisa diakses di http://jdih.kaltimprov.go.id. Sementara itu, 
di Provinsi Papua terdapat tiga peraturan pada tingkat provinsi yang menjamin perlindungan hak 
ulayat MHA, yaitu Pergub Papua No. 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Hutan Tanaman 
Rakyat Masyarakat Hukum Adat (HTR-MHA), Pergub Papua No. 13 Tahun 2010 tentang Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua, dan Pergub Papua No. 
16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemetaan Hutan Masyarakat Hukum Adat. Ketiga dokumen 
tersebut dapat diakses di http://jdih.papua.go.id. 

Kinerja sebagian pemerintah provinsi dalam mendorong partisipasi publik terkait implementasi 
WKM cukup baik, terutama dalam proses pengajuan calon areal kerja HD dan HKm. Hal ini terlihat 
dari ragam partisipan yang dilibatkan yang terdiri dari pemangku kepentingan kunci seperti 

                                                 
18 Pasal 9 UU 14/2008 

http://www.jdih.riau.go.id/
http://jdih.kaltimprov.go.id/
http://jdih.papua.go.id/


ICEL 27 

 

perempuan, masyarakat terdampak, masyarakat miskin, dan LSM. Pemerintah provinsi Sumatera 
Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat memiliki kinerja yang baik dalam 
mendorong partisipasi penerbitan izin HD dan HKm di wilayah mereka. Namun demikian, hanya 
provinsi Riau dan Jambi yang memiliki regulasi di tingkat daerah yang menjamin partisipasi 
masyarakat dalam implementasi WKM. Provinsi Riau memiliki Pergub No.  18 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa di Provinsi Riau. Pergub ini dapat 
diakses secara daring di www.jdih.riau.go.id. Sedangkan Provinsi Jambi memiliki Pergub No. 17 
Tahun 2013 tentang Pedoman Verifikasi Hak Pengelolaan Hutan Desa yang di dalamnya memuat 
pengaturan mengenai pelibatan masyarakat dalam proses verifikasi HPHD.   

Grafik 3.2. Ragam Partisipan dalam WKM 

  

Partisipasi perempuan dan masyarakat miskin belum diprioritaskan dalam proses perizinan 
perhutanan sosial. Pemerintah Provinsi masih mengedepankan partisipasi dari LSM dan 
pemerintah desa. Hal ini terlihat dari persentase keterlibatan perempuan yang hanya 33,33% dan 
masyarakat miskin yang hanya 30,56%. Misalnya dalam proses pengajuan areal HKm, hanya 
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat yang memberikan 
ruang bagi perempuan untuk terlibat. Sedangkan keterlibatan masyarakat miskin hanya ada di 
Kalimantan Barat dan Sumatera Barat. Begitu pula dalam pengajuan areal kerja HD, hanya 
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Papua Barat yang 
memberikan ruang bagi perempuan dan masyarakat miskin untuk terlibat.  

Pemerintah provinsi Kalimantan Utara dan Papua masih stagnan dalam upaya mendorong 
percepatan implementasi WKM. Pemerintah provinsi Kalimantan Utara sama sekali belum 
menunjukkan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam impementasi WKM, hal ini 
terlihat dari belum adanya inisiatif dalam mengidentifikasi WKM dan membuat pengakuan MHA. 
Belum optimalnya kinerja Pemerintah Kalimantan Utara dalam pemenuhan WKM, salah satunya 
dikarenakan provinsi tersebut baru dibentuk pada tahun 2012 melalui Undang-Undang No. 20 
Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi tersebut hingga saat ini 
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masih menyusun rancangan peraturan gubernur mengenai perhutanan sosial. Sedangkan 
Provinsi Papua belum memiliki baik Pokja Percepatan Perhutanan Sosial maupun peraturan pada 
tingkat daerah yang menjamin pelaksanaan perhutanan sosial, sehingga proses penetapan HD 
dan HKm belum berjalan secara optimal. Begitu juga dengan Provinsi Papua, dalam kurun waktu 
1 Januari 2015-31 Maret 2016 belum memiliki inisiatif untuk mengidentifikasi WKM. Dari 
diseminasi diketahui bahwa beberapa skema perhutsos tidak dapat diterapkan di Provinsi Papua. 

Kinerja pemerintah provinsi dalam akuntabilitas implementasi WKM cenderung lemah.  Hal ini 
terbukti dengan belum tersedianya mekanisme aduan terkait pelanggaran prosedur pemberian 
izin HD dan HKm oleh aparat. Hanya ada tiga provinsi yang memiliki mekanisme pengaduan 
tersebut, yaitu provinsi Aceh, Jambi, dan Kalimantan Timur. Namun ketiga tersebut belum 
memiliki kelembagaan dan prosedur khusus terkait bagaimana mengelola aduan tersebut. Pada 
praktik, masyarakat datang ke SKPD/OPD terkait untuk menyampaikan aduannya tanpa ada 
kejelasan staf dan jangka waktu yang pasti untuk menindaklanjutinya.  

Status pengusulan HD dan HKm yang dimohonkan kepada Menteri LHK dalam kurun waktu 1 
Januari 2015 s/d 31 Maret 2016 masih sangat lambat. Hal ini terlihat dari: (i) masih banyaknya 
usulan HD dan HKm yang belum diteruskan oleh pemerintah provinsi kepada Menteri LHK; (ii) 
sudah diteruskan namun statusnya masih menunggu penetapan dari Menteri LHK. Sebagai 
contoh provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Papua sudah menghimpun usulan-usulan dari 
masyarakat terkait pengajuan HD, tetapi belum diteruskan kepada Menteri LHK. Sedangkan 
Pemerintah provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua belum memiliki inisiatif sama 
sekali untuk memfasilitasi masyarakat dalam pengajuan HKm. 
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BAGIAN IV - KONDISI PERLINDUNGAN HUTAN DAN LAHAN 

(PHL) 12 PROVINSI 

1. PENGANTAR 

Perlindungan hutan dan lahan memiliki kedudukan sangat penting dalam IKHL. Kinerja 
pemerintah dalam perlindungan hutan dan lahan diharapkan dapat mempertahankan bahkan 
meningkatkan kualitas hutan dan lahan yang ada. Dimensi perlindungan hutan dan lahan pada 
bagian ini memfokuskan pada pengukuran penataan sistem perizinan, pengendalian karhutla, 
dan perlindungan ekosistem gambut oleh pemerintah dengan mempertimbangkan penerapan 
prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.  

Pemfokusan penataan sistem perizinan didasarkan pada pertimbangan bahwa konsep izin bukan 
sekadar kebolehan melakukan kegiatan atau usaha pada hutan dan lahan. Lebih dari itu, izin 
merupakan instrumen penting pengendalian atau kontrol berbagai kegiatan atau usaha agar 
tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup pada hutan dan lahan. 
Penggunaan izin di luar perspektif sebagai instrumen pengendalian atau kontrol selama ini telah 
mengakibatkan tekanan terhadap deforestrasi dan degradasi lahan. Sebagai contoh, penerbitan 
izin pertambangan melalui Kuasa Pertambangan (KP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan 
Pertambangan Batubara (PKP2B) di Kota Samarinda yang telah mencapai hingga 50.742,76 ha 
atau 71% dari total luas Kota Samarinda mengindikasikan kebijakan perizinan yang mengabaikan 
daya dukung lingkungan hidup (carrying capacity).19 Tidak mengherankan jika kebijakan tersebut 
berkontribusi terhadap memburuknya lingkungan hidup di Kota Samarinda yang ditandai dengan 
banjir rutin. Bahkan lubang-lubang bekas tambang di Kalimantan Timur telah menelan 24 orang 
korban meninggal yang kebanyakan anak-anak mulai tahun 2011 hingga 2016.20 

Kondisi penataan sistem perizinan dinilai dari beberapa aspek, yaitu: (a) bagaimana pemerintah 
memastikan pemberian izin telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang memperhatikan 
kelengkapan persyaratan perizinan; (b) bagaimana pemerintah menjamin dan memastikan 
adanya keterbukaan informasi perizinan bagi masyarakat dalam perizinan; (c) bagaimana 
pemerintah menjamin dan memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pemberian izin; dan 
(d) bagaimana pemerintah menjamin dan memastikan adanya mekanisme akuntabilitas publik 
dalam pemberian izin.  

Lebib lanjut, pemfokusan pada pengendalian karhutla didasarkan pada pertimbangan bahwa 
salah satu tekanan terbesar bagi perlindungan hutan dan lahan adalah karhutla yang setiap tahun 
terjadi di Indonesia. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), karhutla pada 

                                                 
19 Masyarakat Sipil Mengawasi Alam: Review Izin Industri Berbasis Lahan, Indonesian Center for 

Environmental Law (ICEL) dan the Asia Foundation (TAF), Jakarta, 2013.  
20 KBR, “Korban Bekas Lubang Tambang Sudah 24, DPRD Kaltim Baru Bentuk Pansus,” http://kbr.id/07-

2016/korban_bekas_lubang_tambang_sudah_24__dprd_kaltim_baru_bentuk_pansus/83227.html, diakses tanggal 
2 November 2016.  

http://kbr.id/07-2016/korban_bekas_lubang_tambang_sudah_24__dprd_kaltim_baru_bentuk_pansus/83227.html
http://kbr.id/07-2016/korban_bekas_lubang_tambang_sudah_24__dprd_kaltim_baru_bentuk_pansus/83227.html
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tahun 2015 telah terjadi pada 2,6 juta ha hutan dan lahan.21  Masih menurut BNPB, pada 
peristiwa karhutla dan kabut asap yang terjadi pada rentang Juni sampai Oktober 2015, karhutla 
per 28 Oktober 2015 mengakibatkan sebanyak 24 orang meninggal dunia, lebih dari 600 ribu jiwa 
menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan yang mencengangkan, prediksi kerugian 
ekonomi mencapai Rp221 triliun. Jumlah fantastis tersebut setara dengan 1,9% dari Produk 
Domestik Bruto (PDB) Nasional.22 Selain itu, European Geoscience Union dan Atmospheric 
Chemistry and Physics bekerja sama dengan beberapa universitas di Amerika Serikat dan 
Indonesia juga mempublikasikan hasil penelitian yang menyatakan bahwa karhutla tahun 2015 
telah menimbulkan asap yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang 
mengancam kesehatan.23 Terkait dengan itu, hasil penelitian Harvard University dan Coloumbia 
University menyatakan bahwa telah terjadi 100.300 kematian dini di Indonesia, 2.200 di 
Singapura, dan 6.500 di Malaysia akibat karhutla 2015.24 

Pada tahun 2016, luasan karhutla yang tersebar di 12 provinsi mencapai 14.604,84 ha. Luasan ini 
relatif menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Melihat kondisi tanah sumber titik 
panas, banyak terjadi di tanah mineral (58%), sisanya di tanah gambut (42%). Titik panas paling 
banyak terpantau di kawasan non-moratorium, mencapai 63 %. Sedangkan di kawasan 
moratorium sekitar 27%.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Luas Hutan dan Lahan yang terbakar tahun 201526 

                                                 
21 Evaluasi Bencana Asap: Tahun 1997 Lebih Parah dari 2015, diakses melalui 

https://www.bnpb.go.id/home/detail/2728/Evaluasi-Bencana-Asap-:-Tahun-1997-Lebih-Parah-dari-2015 pada 
tanggal 24 Maret 2017 

22 Perkumpulan Skala dan The Asia Foundation, “Di Balik Tragedi Asap: Catatan Kebakaran Hutan dan 
Lahan 2015,” diakses melalui https:// programsetapak.org /wp-content/uploads/2016/11/Dibalik-Tragedi-Asap. 
compressed.pdf pada 24 Maret 2017. . 

23 http://www.atmos-chem-phys.net/16/11711/2016/acp-16-11711-2016.pdf, diakses tanggal 15 
November 2016.  

24 Shannon N Koplitz, et. al., Public health impacts of the severe haze in Equatorial Asia in September–
October 2015: demonstration of a new framework for informing fire management strategies to reduce downwind 
smoke exposure, Environmental Research Letters, Volume 11, Number 9 (2016).  

25 https://programsetapak.org/wp-content/uploads/2016/11/Dibalik-Tragedi-
Asap.compressed.pdf, diakses pada 24 Maret 2017. 

26 Perkumpulan Skala dan The Asia Foundation, Op. Cit., hlm. 11. 

https://www.bnpb.go.id/home/detail/2728/Evaluasi-Bencana-Asap-:-Tahun-1997-Lebih-Parah-dari-2015
http://www.atmos-chem-phys.net/16/11711/2016/acp-16-11711-2016.pdf
https://programsetapak.org/wp-content/uploads/2016/11/Dibalik-Tragedi-Asap.compressed.pdf
https://programsetapak.org/wp-content/uploads/2016/11/Dibalik-Tragedi-Asap.compressed.pdf
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Pengendalian karhutla dinilai dari beberapa aspek, yaitu: (a) bagaimana pemerintah memiliki 
seperangkat instrumen pengendalian karhutla seperti peta rawan kebakaran, laporan 
pengawasan pencegahan karhutla, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup akibat karhutla, dan 
petunjuk pelaksanaan pemadaman karhutla; (b) bagaimana pemerintah menjamin dan 
memastikan adanya keterbukaan informasi berbagai instrumen pada poin a di atas kepada 
masyarakat; (c) bagaimana pemerintah menjamin dan memastikan adanya partisipasi publik 
dalam pengendalian karhutla; dan (d) bagaimana pemerintah menjamin dan memastikan adanya 
mekanisme akuntabilitas bagi pengendalian karhutla.  

Lebih jauh, pemfokusan pada perlindungan ekosistem gambut dilakukan dengan 
mempertimbangkan bahwa ekosistem gambut memiliki peran signifikan sekaligus membutuhkan 
perlakuan khusus secara teknis kebijakan dalam perlindungan hutan dan lahan. Perhatian 
terhadap perlindungan lahan gambut juga diperlukan mengingat Indonesia merupakan salah satu 
negara dengan luasan gambut tropis terbesar di dunia, kurang lebih 18,8 juta ha atau separuh 
dari luasan gambut tropis dunia. Lahan gambut mampu menyimpan karbon dua puluh kali lipat 
lebih banyak dibandingkan hutan hujan tropis biasa. Namun demikian, di balik perannya sebagai 
penyimpan karbon, lahan gambut memiliki kerentanan yang tinggi karena mudah terbakar jika 
terjadi pengeringan.27     

Perlindungan ekosistem gambut dinilai dari beberapa aspek, yaitu: (a) bagaimana pemerintah 
memastikan adanya instrumen kebijakan perlindungan seperti rencana perlindungan dan 
pengelolaan ekosistem gambut serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang 
mempertimbangkan perlindungan ekosistem gambut tersebut; (b) bagaimana pemerintah 
menjamin dan memastikan partisipasi masyarakat dalam perumusan instrumen kebijakan 
perlindungan ekosistem gambut sebagaimana dalam poin a; (c) bagaimana pemerintah 
menjamin dan memastikan adanya mekanisme akuntabilitas dalam perlindungan ekosistem 
gambut. 

                                                 
27  Ibid., hlm. 60. 
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2. POTRET KONDISI PERLINDUNGAN HUTAN DAN LAHAN (PHL) 12 PROVINSI 

Grafik 4.1 Indeks Perlindungan Hutan dan Lahan 12 Provinsi 

 

Kondisi implementasi PHL di 12 provinsi pada umumnya masih rendah. Hal ini terlihat dari 
rerata skor 12 provinsi yang memperoleh nilai 22,51 dari skala maksimum 100, walaupun tujuh 
provinsi (Kalimantan Timur, Jambi, Sumatera Selatan, Aceh, Riau, Sumatera Barat, dan 
Kalimantan Tengah) telah berada pada kategori sedang, yakni melewati 33,33. Nilai tertinggi 
pada PHL diperoleh oleh Kalimantan Timur dan nilai terendah diperoleh oleh Sulawesi Tengah. 
Grafik 4.1. mengkonfirmasi bahwa dimensi PHL dibangun oleh prinsip akuntabilitas. Beberapa 
penyebabnya rendahnya nilai dimensi PHL antara lain: 1) masih lemahnya pelaksanaan 
keterbukaan informasi, khususnya di bidang perizinan; 2) masih lemahnya upaya pemerintah 
provinsi dalam mendorong partisipasi masyarakat, khususnya terkait dengan pengendalian 
karhutla dan kebijakan perlindungan ekosistem gambut; dan 3) masih lemahnya akuntabilitas 
pemerintah provinsi, khususnya terkait proses pemberian izin dan perlindungan ekosistem 
gambut.  

A. KETERTUTUPAN INFORMASI PHL 

Ketertutupan informasi pada dimensi PHL melemahkan perlindungan hutan dan lahan. Seluruh 
data dan informasi kunci terkait perlindungan hutan dan lahan berupa perizinan tidak 
dipublikasikan dan diberikan berdasarkan uji akses melalui permohonan informasi ke PPID 
Utama. Dari 204 dokumen yang diminta hanya 13 dokumen yang didapatkan atau 3,7%. 
Sebanyak 10 dokumen didapatkan dari publikasi laman resmi pemerintah provinsi, termasuk 
publikasi melalui laman SKPD, berupa peta kerawanan karhutla provinsi, dokumen hukum terkait 
penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup daerah, dan petunjuk pelaksanaan 
pemadaman karhutla yang ditetapkan oleh Pemda (misal, SOP dll). Sedangkan 3 dokumen 
diperoleh melalui surat permintaan, yaitu petunjuk pelaksanaan pemadaman karhutla yang 
ditetapkan oleh Pemda Kalimantan Barat yang diberikan dalam waktu 1-10 hari dan peta 

52.47 50.75 47.98
39.56 37.97 37.03 35.9 32.38

19.76
12.86 12.86

2.22

0

20

40

60

80

100

PHL

T P A Sedang Tinggi Rerata



ICEL 33 

 

kerawanan karhutla provinsi Sumatera Selatan dan Laporan pengawasan pencegahan karhutla 
provinsi Sumatera Selatan yang diberikan dalam waktu 11-17 hari.  

Akuntabilitas pemerintah provinsi dalam perizinan masih lemah. Dari 12 provinsi, hanya empat 
yang mendapatkan nilai baik yaitu Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur. Secara 
umum kelemahan akuntabilitas pemerintah provinsi dicerminkan oleh ketiadaan mekanisme 
pengajuan keberatan dan wahana yang menampung aduan atau keberatan masyarakat terkait 
dengan penerbitan izin. Sedangkan, pemerintah provinsi Riau, Kalimantan Utara, dan Sulawesi 
Tengah perlu mendapatkan perhatian untuk sistem akuntabilitas perizinan.  

Tabel 4.1 Potret Sistem Akuntabilitas Perizinan di 12 Provinsi 

No Provinsi Keberadaan ruang 
publik untuk 

mendapatkan kejelasan 
jangka waktu dan 

tahapan proses 
perizinan 

Keberadaan 
mekanisme 
pengajuan 

keberatan terhadap 
proses pengajuan 

izin 

Keberadaan wahana 
khusus yang menampung 

aduan atau keberatan 
masyarakat terhadap 
proses penerbitan izin 

1 Aceh    

2 Riau - - - 

3 Sumatera Selatan    

4 Sumatera Barat  - - 

5 Kalimantan Barat  - - 

6 Kalimantan Timur    

7 Kalimantan Utara - - - 

8 Sulawesi Tengah - - - 

9 Jambi     

10 Kalimantan Tengah   -  

11 Papua Barat  - - - 

12 Papua   - - 

 

B. KONDISI PENGENDALIAN KARHUTLA 12 PROVINSI 

Upaya Pemerintah Provinsi dalam menyediakan perangkat pengendalian Karhutla cukup baik. 
Sebagai tindak lanjut dari Inpres 11/2015, gubernur wajib membentuk perangkat hukum di 
tingkat daerah dalam rangka pengendalian karhutla. Hal ini terlihat dari mayoritas wilayah studi 
yang sudah memiliki aturan di tingkat daerah dalam Pengendalian Karhutla, yakni sebanyak tujuh 
provinsi sudah memiliki regulasi di tingkat daerah dalam upaya pengendalian karhutla. 
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Pemerintah provinsi juga melakukan upaya teknis dalam pengendalian karhutla, antara lain: 1) 
membuat peta kerawananan kebakaran hutan; 2) memberikan pelatihan pencegahan kebakaran; 
3) membuat petunjuk pelaksanaan pemadaman karhutla; dan 4) melakukan pengadaan 
peralatan pemadaman karhutla. 

Tabel 4.2 Upaya Pemerintah Daerah di 12 Provinsi IKHL dalam Pengendalian Karhutla 

No Provinsi Regulasi Peta Kerawanan Upaya Teknis lainnya 

1 Aceh  -  

2 Riau    

3 Sumatera Selatan    

4 Sumatera Barat    

5 Kalimantan Barat    

6 Kalimantan Timur    

7 Kalimantan Utara - - - 

8 Sulawesi Tengah - - - 

9 Jambi   -  

10 Kalimantan Tengah  -  

11 Papua Barat  - -  

12 Papua - -  

 

Pengendalian Karhutla belum diselenggarakan secara terbuka. Kondisi ini disebabkan oleh 
ketertutupan pemerintah provinsi terhadap laporan pengawasan pencegahan karhutla. Pada 
laporan tersebut dapat dilihat bagaimana kinerja pemegang izin dalam pencegahan karhutla 
sesuai dengan peraturan. Selain itu, akses publik terhadap petunjuk pelaksanaan pemadaman 
Karhutla juga masih tertutup. Petunjuk pelaksana ini harus dibuat oleh pemerintah provinsi 
dalam rangka pencegahan karhutla. Petunjuk pelaksaan pemadaman karhutla dapat digunakan 
oleh seluruh pihak untuk mengukur kinerja pemadaman karhutla baik oleh pemerintah provinsi 
sendiri maupun pemegang izin. Pemerintah provinsi Riau telah memperkuat regulasi terkait 
proses transparansi dalam pengendalian karhutla melalui Surat Edaran Komisi Informasi Provinsi 
Riau tentang Kewajiban Badan Publik Untuk Menyediakan dan Mengumumkan Informasi 
Publik Terkait karhutla Di Provinsi Riau. Terbitnya SE ini patut diapresiasi, walaupun tidak ada 
jaminan bahwa adanya regulasi maka transparansi akan berjalan dengan baik. Perlu dorongan 
dan pengawasan dari masyarakat sipil untuk mewujudkan niat baik ini. Terkait dengan Surat 
Edaran implementasi Komisi Informasi Provinsi Riau tentang keterbukaan sumberdaya alam di 
Riau saat ini masih tahap sosialisasi kepada badan publik.  
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Pengendalian Karhutla belum diselenggarakan secara partisipatif. Dari tiga tahapan 
pengendalian karhutla (pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran), partisipasi 
masyarakat selama ini baru didorong pada aspek pemadaman. Hal ini diperkuat dengan temuan 
masih tingginya ketertutupan informasi terkait laporan pemantauan pencegahan karhutla yang 
harus disampaikan oleh pemegang izin secara periodik kepada pemerintah daerah. Dalam proses 
penyusunan kebijakan pengendalian karhutla juga belum partisipatif, terlihat dari masih 
minimnya partisipasi masyarakat terdampak, kaum perempuan, dan masyarakat miskin. Dilihat 
dari ragam partisipan, umumnya partisipan yang dilibatkan baru sebatas akademisi, LSM, dan 
Pemerintahan Desa.  

Tabel 4.3 Ragam Partisipan dalam Penyusunan Kebijakan Karhutla di 12 Provinsi 

No Provinsi Partisipasi 
Masyarakat dalam  

Kebijakan 

Ragam Partisipan 

1 Aceh  Pemerintahan Desa, Masyarakat Terdampak, 
Masyarakat Adat, LSM. 

2 Riau - - 

3 Sumatera Selatan  Pemerintahan Desa, Akademisi 

4 Sumatera Barat  Pemerintah Desa, Masyarakat Terdampak, 
Masyarakat Adat, LSM, Akademisi. 

5 Kalimantan Barat - - 

6 Kalimantan Timur  Pemerintah Desa, Masyarakat Terdampak, 
LSM, Akademisi. 

7 Kalimantan Utara  Pemerintah Desa, Masyarakat Terdampak,  
LSM, Akademisi. 

8 Sulawesi Tengah - - 

9 Jambi   Pemerintah Desa, Masyarakat Terdampak, 
LSM, Akademisi. 

10 Kalimantan Tengah   LSM, Akademisi. 

11 Papua Barat  - - 

12 Papua  - - 

 

C. KONDISI PERLINDUNGAN EKOSISTEM GAMBUT 12 PROVINSI 

Menggarisbawahi perlindungan ekosistem gambut di pemerintah provinsi Sumatera Selatan, 
Kalimantan Barat, dan Riau, upaya ini belum didukung oleh kebijakan provinsi secara 
memadai. Kebijakan berupa instrumen hukum bagi perlindungan ekosistem gambut di daerah 
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belum dilakukan secara optimal. Hal ini terlihat dari tidak adanya aturan khusus di tingkat daerah 
yang memberikan jaminan hukum terhadap perlindungan ekosistem gambut. Mayoritas daerah 
hanya memunculkan perlindungan gambut sebatas di dokumen RTRW, itupun hanya sebatas hal-
hal normatif, misalnya kewajiban untuk melindungi gambut fungsi lindung. Di dalam dokumen 
perencanaan tata ruang, tidak semua provinsi menampilkan data yang komprehensif terkait 
luasan ekosistem gambut mereka, bahkan mayoritas provinsi belum melakukan identifikasi 
luasan ekosistem gambut berdasarkan fungsinya. Dari sisi perlindungan ekosistem gambut 
melalui pengawasan, belum satupun pemerintah provinsi yang melakukan upaya pengangkatan 
pejabat pengawas lingkungan hidup untuk memperkuat perlindungan ekosistem gambut. 

Provinsi Jambi merupakan satu-satunya provinsi yang diteliti dan memiliki produk hukum 
daerah terkait perlindungan ekosistem gambut selain RTRW. Kebijakan tersebut dituangkan 
dalam bentuk Keputusan Gubernur Jambi No. 352 Tahun 2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi 
REDD+ Provinsi Jambi Tahun 2012-2032. Kebijakan ini berfungsi sebagai bahan pertimbangan 
teknis dan rujukan kebijakan daerah dalam penertiban dan/atau pemberian izin pemanfaatan 
lahan, kawasan hutan, dan lahan gambut. 

Tabel 4.4 Kebijakan Perlindungan Ekosistem Gambut di 12 Provinsi 

No Provinsi Kebijakan Perlindungan Ekosistem Gambut   

  RTRW Produk Hukum Daerah 
Selain RTRW 

Pengangkatan Pejabat 
Pengawas LH  

1 Aceh  - - 

2 Riau  - - 

3 Sumatera Selatan  - - 

4 Sumatera Barat  - - 

5 Kalimantan Barat  - - 

6 Kalimantan Timur  - - 

7 Kalimantan Utara - - - 

8 Sulawesi Tengah  - - 

9 Jambi    - 

10 Kalimantan Tengah   - - 

11 Papua Barat   - - 

12 Papua   - - 
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Penyusunan kebijakan perlindungan ekosistem gambut belum melibatkan berbagai pemangku 
kepentingan kunci, khususnya: perempuan, masyarakat terdampak, masyarakat miskin, dan 
masyarakat adat. Pelibatan perumusan kebijakan yang ada umumnya baru sebatas LSM dan 
akademisi.   

Tabel 4.5 Ragam Partisipan dalam Penyusunan Kebijakan Perlindungan Ekosistem Gambut di 
12 Provinsi 

No Provinsi Ragam Partisipan 

1 Aceh Pemerintahan Desa, LSM, Akademisi 

2 Riau Pemerintahan Desa, Masyarakat Terdampak, LSM, Akademisi 

3 Sumatera Selatan Pemerintahan Desa, LSM, Akademisi 

4 Sumatera Barat - 

5 Kalimantan Barat - 

6 Kalimantan Timur Pemerintahan Desa, Masyarakat Terdampak, Masyarakat Adat, LSM, 
Akademisi 

7 Kalimantan Utara LSM, Akademisi 

8 Sulawesi Tengah - 

9 Jambi  Perempuan, Pemerintah Desa, Masyarakat Terdampak, Masyarakat Miskin, 
Masyarakat Adat, LSM, Akademisi 

10 Kalimantan Tengah  - 

11 Papua Barat  - 

12 Papua  - 
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BAGIAN V - KONDISI PENYELESAIAN KONFLIK DAN 

PENEGAKAN HUKUM (PKPH) 12 PROVINSI 

1. PENGANTAR  

Deforestasi menimbulkan dampak laten terhadap terjadinya konflik terhadap SDA. Pada tahun 
2013 laju deforestasi nasional mencapai angka deforestasi 4.587.309 ha28 dan telah 
meningkatkan ancaman terhadap keanekaragaman hayati maupun bencana alam seperti erosi, 
longsor, dan banjir, serta gejolak sosial akibat hilangnya sumber penghidupan masyarakat yang 
bergantung pada hutan. Diperkirakan saat ini masih terdapat 36 juta orang yang hidupnya 
bergantung pada hutan dan 10 juta diantaranya adalah masyarakat miskin.29 Tidak hanya 
ancaman terkait dengan pelestrian lingkungan dan bencana, pertumbuhan ekonomi yang selama 
ini bertumpu pada eksploitasi SDA juga telah meningkatkan konflik yang tidak jarang berujung 
pada kekerasan terhadap masyarakat. Persoalan seperti perizinan, tapal batas serta kekerasan 
merupakan faktor dominan yang memicu konflik menjadi terbuka.30 Wahana Lingkungan Hidup 
Indonesia (WALHI) mencatat setidaknya terdapat 103 kasus kekerasan kepada masyarakat yang 
berkaitan dengan SDA.31 Selain itu, bedasarkan data HuMa, pada tahun 2013 terdapat 147 konflik 
terkait dengan sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan lahan. KLHK merilis 31.957 
desa yang ada di dalam, di tepi, dan sekitar kawasan hutan yang berpotensi mengalami konflik.  
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sedikitnya telah terjadi 450 konflik agraria 
sepanjang tahun 2016, dengan luasan wilayah 1.265.027 ha dan melibatkan 86.745 kepala 
keluarga yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jika di tahun 2015 tercatat 252 konflik 
agraria, maka terdapat peningkatan signifikan di tahun 2016, yani hampir dua kali lipat. 
Perkebunan masih tetap menjadi sektor penyebab tertinggi konflik agraria dengan angka 163 
konflik (36,22 %), kemudian sektor kehutanan sebanyak 25 konflik (5,56 %), dan sektor tambang 
21 (4,67 %).32 

 

 

 

                                                 
28 http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2015/03/intip_hutan_HR.pdf, diakses pada 30 November 

2016. 
29 Josef Leitmann, et.al., Berinvestasi untuk Indonesia yang Lebih Berkelanjutan: Analisa Lingkungan 

Indonesia, (Bank Dunia: Washington DC, 2009), hlm.18. 
30 http://www.mongabay.co.id/2015/01/23/konflik-sda-di-riau-tertinggi-di-indonesia-kenapa/, 

diakses pada 2 November 2016 
31 103 Kasus Kekerasan Terkait Sumber Daya Alam, http:// sindikasi.inilah. com/ read/detail 

/1812793/ URLTEENAGE, diakses pada 15 Mei 2013. 
32  Tim Penulis Konsorsium Pembaruan Agraria, Laporan Akhir Tahun 2016, (KPA: 2016), hlm.5. 

http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2015/03/intip_hutan_HR.pdf
http://www.mongabay.co.id/2015/01/23/konflik-sda-di-riau-tertinggi-di-indonesia-kenapa/
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Grafik 5.1 Data Konflik Agraria (berbasis huran dan lahan) di wilayah penelitian IKHL 201633 

 

Berkaitan dengan poin-poin tersebut, menempatkan dimensi penyelesaian konflik dan 
penegakan hukum dalam mengukur tata kelola hutan dan lahan dari pemerintah provinsi 
menjadi penting. Selain itu, hukum positif di Indonesia telah memberikan kewenangan kepada 
pemerintah provinsi untuk melakukan hal-hal tersebut. Berdasarkan UU 23/2014 tentang 
Pemerintah Daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk 
melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan yang diterbitkannya. Berkaitan dengan 
penanganan konflik, berdasarkan pasal 12 ayat (2) UU 23/2014, pemerintah provinsi wajib 
menyelenggarakan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi menjaga 
ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Penanganan konflik menjadi 
sangat relevan dengan nomenklatur perlindungan masyarakat sebagai pelayanan dasar yang 
wajib dilakukan pemerintah, termasuk di dalamnya konflik SDA yang dihadapi oleh masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 disarikan dari catatan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria 2015 dan 2016. 
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2. POTRET KONDISI PENYELESAIAN KONFLIK DAN PENEGAKAN HUKUM (PKPH) 12 PROVINSI 

Grafik 4.2 Indeks Penyelesaian Konflik dan Penegakan Hukum 12 Provinsi 

 

 

Di dalam instrumen IKHL, kondisi PKPH suatu provinsi diukur dari bagaimana prinsip 
transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diterapkan. Dari prinsip transparansi, keterbukaan 
informasi terhadap aksesibilitas dokumen sanksi administratif dan catatan penyelesaian konflik 
yang telah dilakukan masih tidak dapat diakses, seperti halnya dalam dimensi lainnya. Prinsip 
partisipasi mencoba mengukur ketersediaan ruang bagi masyarakat untuk melakukan 
pengawasan bersama dalam tata kelola hutan dan lahan serta sejauh mana pemerintah provinsi 
melibatkan masyarakat dalam penyesaian konflik. Terakhir, pada prinsip akuntabilitas, 
pengukuran difokuskan pada ketersediaan lembaga dan regulasi dalam penyelesaian konflik. 

Dimensi PKPH merupkan dimensi yang paling rendah dibandingkan dengan dua dimensi 
lainnya. Rata-rata dimensi ini hanya memperoleh skor, 6,75. Lebih lanjut, skor tertinggi 
diperoleh oleh Provinsi Aceh dengan skor 18,25. Sebaliknya, tiga provinsi Sulawesi Tengah, Riau, 
dan Papua Barat tidak memperoleh skor sama sekali dari dimensi ini. Ketiga provinsi ini tidak 
memperoleh skor sama sekali karena tidak memiliki kelembagaan maupun regulasi terkait 
penyelesaian konflik dalam pengelolalan hutan dan lahan dan tidak pernah menjatuhkan sanksi 
administratif terhadap pelaku usaha pertanian yang tidak melakukan pengendalian kebakaran 
lahan di area yang menjadi tanggung jawabnya. Di samping itu, ketiga provinsi ini juga belum 
memiliki mekanisme yang menjamin keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dalam tata 
kelola hutan dan lahan serta penyelesaian konflik. Namun demikian, di Provinsi Riau terdapat 
Satgas penyelesaian konflik yang bersifat adhoc dan di Papua Barat konflik diselesaikan melalui 
mediasi. 

Dari grafik di atas juga terlihat bahwa dimensi ini terbangun dari prinsip partisipasi dan 
akuntabilitas. Sedangkan prinsip transparansi hanya diperoleh oleh Provinsi Sumatera Selatan 
karena memberikan dokumen sanksi administratif.  
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Lebih jauh lagi, dari 12 provinsi yang merupakan wilayah studi, hanya Sumatera Barat yang 
memiliki regulasi terkait pengawasan bersama melalui diaturnya Peraturan Daerah No. 11 
Tahun 2015 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Hutan. Secara normatif, 
berdasarkan Pasal 9 ayat (2), partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan membantu berbagai 
kegiatan pemerintah daerah dalam perlindungan hutan. Dari rumusan tersebut, dapat dikatakan 
terdapat adanya peluang proses pengawasan bersama izin kehutanan antara pemerintah daerah 
dan masyarakat. Pada prinsip partisipasi, dalam melakukan penegakan hukum administratif, 
terdapat mekanisme yang menjamin diakomodasinya pengaduan masyarakat. Selain itu, dalam 
melakukan penegakan hukum administratif, pemerintah provinsi melibatkan masyarakat 
terdampak di lokasi perizinan, masyarakat umum, LSM, dan pemerhati lingkungan non-LSM. 
Dalam ranah penegakan hukum, belum ada sanksi administratif yang dijatuhkan oleh pemerintah 
daerah kepada usaha perkebunan maupun pertanian yang tidak melaksanakan pengendalian 
karhutla, sebagaimana diatur di dalam undang-undang yang terkait dengan tata kelola hutan dan 
lahan seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Walaupun 
terdapat lebih dari 50 titik panas yang ditemukan di provinsi ini34, pemerintah provinsi belum 
fokus pada penanganan karhutla, melainkan lebih fokus pada penanganan banjir dan longsor. 
Dalam usaha menyelesaikan konflik hutan dan lahan, pemerintah provinsi telah membuat SOP 
penyelesaian konflik tetapi tidak membentuk lembaga penyelesaian konflik.35 

A. KONDISI PENYELESAIAN KONFLIK 12 PROVINSI 

Prinsip akuntabilitas pada dimensi ini diaplikasikan melalui upaya penyelesaian konflik hutan dan 
lahan melalui pembentukan lembaga penyelesaian konflik ataupun SOP, namun hanya tiga 
provinsi yang memilikinya, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Jambi. Di Provinsi 
Sumatera Selatan, walaupun pertanyaan wahana untuk menampung saran dan aduan terpenuhi 
dalam prinsip akuntabilitas, namun wahana tersebut hanya melekat pada Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda) melalui dibentuknya platform pengaduan daring. Dengan 
demikian, saran dan aduan yang dapat disampaikan hanya sebatas yang terkait dengan 
perencanaan di tingkat provinsi. Sedangkan di provinsi Jambi, upaya penyelesaian konflik hutan 
dan lahan (serta konflik-konflik lainnya) dilakukan melalui beberapa kelembagaan yang terpadu. 
Tim terpadu ini sudah ada sejak tahun 2013 dan pembentukannya selalu diikuti dengan adanya 
rencana aksi penyelesaian konflik yang ditargetkan akan diselesaikan pada tahun tersebut. Untuk 
tahun 2017, tim tersebut dibentuk melalui SK Gubernur No. 258/KEP.GUB/BAKESBANGPOL-
5.1/2017 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Jambi 
Tahun 2017. Selain Tim Terpadu, Pokja PPS dan Sekretariat Bersama Pengelolaan Hutan di 

                                                 
34 http://dishut.sumbarprov.go.id/2015/03/data-hotspot-januari-maret-2015/ 
35 Konflik-konflik yang terjadi diantaranya:  

• Terjadi sengketa di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat terkait dengan 
permasalahan lahan perkebunan kelapa sawit, antar pengembang dengan warga masyarakat. 

• Konflik sosial yang diawali dengan masalah pertambangan galian C yang belum mempunyai izin di 
daerah Lubuk Alung Parik Malintang. 
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provinsi Jambi juga memiliki tugas pokok dan fungsi menyelesaikan konflik hutan dan lahan di 
provinsi Jambi. 

Tabel 5.1 Upaya Pemerintah Daerah di 12 Provinsi dalam Pengembangan Mekanisme 
Penyelesaian Konflik 

PROVINSI UPAYA PENGEMBANGAN MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK 

Sumatera Barat  Melalui Regulasi dan SOP 

Sumatera Selatan Melalui SOP 

Aceh Belum memiliki mekanisme penyelesaian konflik 

Riau Belum memiliki mekanisme penyelesaian konflik 

Kalimantan Barat  Belum memiliki mekanisme penyelesaian konflik 

Kalimantan Timur  Belum memiliki mekanisme penyelesaian konflik 

Kalimantan Utara  Belum memiliki mekanisme penyelesaian konflik 

Sulawesi Tengah  Belum memiliki mekanisme penyelesaian konflik 

Jambi  Melalui kelembagaan  

Kalimantan Tengah  Melalui regulasi  

Papua Barat  Belum memiliki mekanisme penyelesaian konflik  

Papua  Belum memiliki mekanisme penyelesaian konflik 

 

Sementara, di Provinsi Kalimantan Barat dan Papua Barat, wahana yang menampung aduan 
masyarakat masih sebatas pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) saja keberadaannya. Di provinsi 
ini juga belum dibentuk lembaga penyelesaian konflik. Sedangkan, di Sulawesi Tengah dan Papua, 
konflik biasanya diadukan masyarakat kepada LSM (contoh WALHI) untuk diadvokasikan melalui 
DPRD dan dilakakukan mediasi. dan Papua, penyelesaian konflik di provinsi. Lebih jauh lagi 
provinsi Riau tidak memiliki lembaga maupun regulasi yang menjamin adanya penyelesaian 
konflik, walaupun sangat banyak terjadi konflik SDA.36 Sementara, di Provinsi Kalimantan Timur, 
terdapat lembaga khusus untuk menyelesaikan persoalan tata kelola hutan dan lahan, terutama 
terkait dengan maraknya kasus abainya perusahaan tambang dalam melakukan reklamasi pasca 
tambang. Dengan dorongan JATAM, pemerintah provinsi kemudian membentuk Komisi Pasca 
Tambang.  

Penganganan konflik di Provinsi Sumatera Barat akibat sengketa lahan dilandasi dengan Perda 
Provinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya yang 

                                                 
36 http://www.mongabay.co.id/2015/01/23/konflik-sda-di-riau-tertinggi-di-indonesia-kenapa/, 

diakses pada 2 November 2016 

http://www.mongabay.co.id/2015/01/23/konflik-sda-di-riau-tertinggi-di-indonesia-kenapa/
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mengatur penyelesaian sengketa lahan. Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) Perda tersebut 
sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) menurut 
ketentuan adat: bajanjang naiak batangga turun (berjenjang naik bertangga turun). 

B. KONDISI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM 12 PROVINSI 

Dalam aspek penegakan hukum, di dalam prinsip transparansi, hanya Sumatera Selatan yang 
mendapatkan nilai. Pada tahap keberatan, peneliti mendapatkan Surat Teguran Gubernur 
Sumatera Selatan No. 660/1314/Ban.LH/II/2016 tentang SK Teguran bagi Perusahaan untuk 
Melakukan Evaluasi terkait Kebakaran Hutan dan Lahan. Sedangkan pada prinsip partisipasi, 
belum ada pemerintah provinsi yang membuat peraturan atau kebijakan daerah untuk menjamin 
keterlibatan masyarakat dalam proses penanganan konflik di sektor kehutanan, perkebunan, dan 
pertambangan. Begitu pula pada prinsip akuntabilitas, belum ada pemerintah provinsi yang 
menegakan hukum administratif bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan pengendalian 
karhutla. Sanksi administratif yang ada selama ini hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, 
melalui KLHK37. Sedangkan pada prinsip partisipasi, tidak ada satu pun pemerintah provinsi yang 
mengakomodasi pengaduan masyarakat dalam penegakan hukum administrasi. Praktik yang 
terjadi saat ini, proses penjatuhan sanksi administratif tidak dilakukan secara partisipatif. Selain 
itu, dalam mengakomodasi pengaduan masyarakat dalam penegakan hukum administrasi, 
pemerintah provinsi biasanya melibatkan beberapa unsur masyarakat masyarakat tertentu saja 
(LSM, akademisi, dan tokoh masyarakat), tidak melibatan kaum perempuan dan masyarakat 
terdampak. Berikut ini tabel yang menggambarkan partisipasi dalam penegakan hukum 
administrasi tersebut. 

Tabel 5.2. Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hukum Administrasi 

No Provinsi Ragam Partisipan 

1 Aceh Masyarakat terdampak di lokasi, Masyarakat umum, dan LSM 

2 Riau N/A 

3 Sumatera Selatan N/A 

4 Sumatera Barat Masyarakat terdampak di lokasi, Masyarakat umum, LSM, dan 
Pemerhati lingkungan non LSM 

5 Kalimantan Barat Masyarakat terdampak di lokasi, Masyarakat umum, LSM, dan 
Pemerhati lingkungan non LSM 

6 Kalimantan Timur Masyarakat terdampak di lokasi, Pemerhati lingkungan non LSM, 
dan LSM 

7 Kalimantan Utara Masyarakat terdampak di lokasi dan Pemerhati lingkungan non LSM 

                                                 
37 https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/08/29/090799678/kebakaran-hutan-30-perusahaan-dijatuhi-

sanksi-administratif, diakses pada 1 Desember 2016. 

https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/08/29/090799678/kebakaran-hutan-30-perusahaan-dijatuhi-sanksi-administratif
https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/08/29/090799678/kebakaran-hutan-30-perusahaan-dijatuhi-sanksi-administratif
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8 Sulawesi Tengah N/A 

9 Jambi  N/A 

10 Kalimantan Tengah  N/A 

11 Papua Barat  N/A 

12 Papua  N/A 

Kinerja pemerintah provinsi dari aspek pengawasan dan penegakan hukum sangat minim, 
terlihat dari jaminan regulasi ataupun dokumen hukum terkait dengan pelaksanaan 
pengawasan bersama pada sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan hanya ada di 
Aceh, Sumatera Barat, dan Riau. Pengawasan Bersama pada sektor kehutanan di Provinsi 
Sumatera Barat dijamin melalui Perda No. 11 Tahun 2015 tentang Partisipasi Masyarakat dalam 
Perlindungan Hutan. Sedangkan di Aceh jaminan dasar hukum bagi pelaksanaan pengawasan 
bersama tertuang dalam Keputusan Gubernuh Aceh No. 540/777/2015 tentang Pembentukan 
Tim Pemantau Pelaksanaan Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara 
di Provinsi Aceh yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan moratorium usaha 
pertambangan. Kemudian juga di provinsi Aceh terdapat surat keputusan (SK) tentang 
pengawasan Bersama antara masyarakat sipil dan pemerintah provinsi Aceh yang menjadi pintu 
masuk kelanjutan moratorium.  Moratorium yang berlaku untuk tahun 2014–2016 diperpanjang 
hingga tahun 2015-2016 melalui diterbitkannya Ingub Aceh No. 9 Tahun 2016. 

Di Riau, pengawasan bersama ditandai dengan dibentuknya Tim Operasional Revitalisasi 
Ekosistem Tesso Nilo dengan Pendekatan Berbasis Masyarakat melalui Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 4271/Menlhk-Sekjen/Rokum/HPL.1/9/2016. Tim ini 
beranggotakan para pihak termasuk masyrakat sipil dan akademisi. Tim ini dibentuk dalam 
rangka mempercepat revitalisasi Taman Nasional Tesso Nilo dan areal kawasan hutan eks 
HPH/IUPHHK-HA PT Hutani Sola Lestari dan sekitarnya dengan pendekatan berbasis masyarakat.    

Terakhir, rendahnya skor dimensi PKPH di 12 pemerintah provinsi disebabkan belum adanya 
mekanisme yang menjamin pengaduan masyarakat ditindaklanjuti hingga penjatuhan sanksi 
administratif. Selama ini, penegakan hukum administratif, misal di Kalimantan Utara, hanya 
dijatuhkan berdasarkan hasil pengawasan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Mengingat 
banyaknya jumlah konsesi di masing-masing provinsi, baik perkebunan dan pertambangan,38 
tentunya pengawasan dari berbagai pihak termasuk masyarakat sipil sangat penting untuk 
mengektifkan penegakan hukum dalam rangka tata kelola hutan yang lebih baik. 

                                                 
38 Lihat data KPK terkait daftar perusahaan-perusahaan yang bermasalah. 
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BAGIAN VI - REKOMENDASI  

Meskipun kondisi tata kelola hutan dan lahan pada 12 provinsi wilayah studi menunjukkan 
keberagaman, penelitian ini mencoba untuk merumuskan rekomendasi yang bersifat umum atau 
pokok. Tentu dalam penerapan rekomendasi ini diperlukan kontekstualisasi dengan kondisi 
masing-masing daerah. Beberapa rekomendasi tersebut antara lain: 

1. WILAYAH KELOLA MASYARAKAT (WKM) 

Patut digarisbawahi bahwa pencapaian target wilayah kelola masyarakat saat ini banyak 
ditekankan pada peranan KLHK melalui regulasinya yaitu Peraturan Menteri LHK No. 
P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, namun bukan berarti tidak 
diperlukan peran dan tanggungjawab pemerintah provinsi. Bagaimanapun juga urusan 
kesejahteraan masyarakat menjadi tanggungjawab yang melekat, termasuk bagi pemerintah 
daerah. Oleh karena itu beberpa hal yang dapat direkomendasikan untuk dilakukan khususnya 
oleh pemerintah provinsi dalam memperkuat tata kelola hutan dan lahan pada dimensi WKM, 
adalah sebagai berikut: 

a) Pengembangan kelembagaan yang dapat mempercepat pelaksanan wilayah kelola 
masyarakat.  

Pemerintah provinsi perlu menangkap peluang kebijakan perhutanan sosial agar pelaksanaannya 
dapat dipercepat di daerah masing-masing. Inisiatif untuk membentuk Pokja PPS di masing-
masing daerah perlu segera direaliasaikan. Pokja PPS yang dibentuk oleh pemerintah daerah 
dapat berperan untuk memperkuat penyiapan masyarakat dalam mengakses kebijakan 
perhutanan sosial. Bagaimanapun juga kebijakan perhutanan sosial yang telah dibuat oleh 
pemerintah pusat, pada tingkat lapangan tidaklah mudah bagi masyarakat, karena untuk 
mengakses kebijakan tersebut masyarakat masih membutuhkan kapasitas yang memadai, 
misalnya dalam hal penyiapan usulan perolehan hak, mulai dari pemetaan, penyiapan 
kelembagaan, hingga perencanaan dan pelaksanaan kegiatan atau usaha pasca perolehan hak. 
Oleh karena itu, peran kelembagaan pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung 
kebutuhan masyarakat ini.  

b) Pengembangan data dan informasi WKM.  

Pada saat ini telah terdapat SK Menteri LHK No. SK.22/Menlhk/Setjen/PLA.0/1/2017 tentang 
Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial, yang menunjuk rincian sebagai berikut:  

Grafik 6.1. Rincian Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial 

WILAYAH LUAS (± Ha) RENCANA ALOKASI 

Hutan Produksi  5.938.422 HTR, HPHD, HKm, Kemitraan dengan KPH 
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Hutan Lindung  3.167.227 HPHD, HKm, Kemitraan dengan KPH 

Lahan Gambut  2.222.167 Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa 
Lingkungan  

20% dari IUPHHK-HT 2.134.286 Kemitraan dengan masyarakat 

TOTAL  13.462.102  

SK Menteri LHK tersebut juga mengidentifikasi keberadaan inisiatif hutan adat seluas ±3.603.111 
ha dan areal indikatif akses masyarakat di kawasan konservasi seluas ±620.021 ha. Pemanfaatan 
hutan adat oleh MHA yang bersangkutan dalam kawasan hutan lindung dan konservasi dapat 
dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya. Sedangkan areal indikatif akses masyarakat di 
hutan konservasi dapat dilakukan pada semua jenis kawasan, kecuali pada hutan cagar alam serta 
zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Areal indikatif akses masyarakat di hutan 
konservasi berupa pemberian akses pemanfaatan hutan konservasi melalui pemberian izin untuk 
memungut hasil hutan bukan kayu di zona/blok pemanfaatan, izin pemanfaatan tradisional, serta 
izin pengusahaan jasa wisata alam, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan SK tersebut, pada tingkat daerah masih diperlukan adanya data dan informasi yang 
akurat terkait dengan wilayah-wilayah tersebut. Pada beberapa kasus, misalnya sebagaimana 
diketahui di Sumatera Selatan, banyak wilayah dalam PIAPS terkendala di lapangan karena 
ternyata wilayah-wilayah tersebut jauh dari akses masyarakat yang membutuhkan wilayah 
kelola. Oleh karena itu, terhadap PIAPS yang ada tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan 
beberapa hal berikut ini: 

i.Menguji akurasi dan mengidentifikasi wilayah-wilayah dalam PIAPS dengan posisi masyarakat 
dan kelembagaan yang ada, misalnya desa atau kelembagaan adat sehingga diketahui di 
lapangan sejauh mana peluang akses yang dapat diusulkan oleh kelompok masyarakat untuk 
memperoleh hak kelola; 

ii.Memberikan umpan balik terhadap PIAPS yang sedianya akan direvisi setiap enam bulan sekali 
agar akurasinya lebih mendekati kondisi lapangan. Pemerintah daerah dapat saja 
mengidentifikasi dan mengusulkan wilayah-wilayah yang berpotensi untuk diadopsi dalam revisi 
PIAPS selanjutnya kepada KLHK;  

iii.Mengidentifikasi wilayah-wilayah yang dapat diusulkan untuk dijadikan WKM baik di dalam PIAPS 
maupun di luar PIAPS. Meskipun prioritas perhutanan sosial diberikan pada wilayah di dalam 
PIAPS, namun tidak menutup kemungkinan hak kelola tersebut diberikan pada wilayah di luar 
PIAPS sepanjang berdasarkan verifikasi dimungkinkan. Barulah setelah hak kelola tersebut 
diberikan, maka pada revisi PIAPS selanjutnya, wilayah tersebut dimasukkan dalam PIAPS (Pasal 
5 ayat (4) Permen LHK tentang Perhutanan Sosial). Hal lainnya yang dapat dipertimbangkan oleh 
pemerintah daerah dalam mengusulkan pemberian hak kelola masyarakat adalah dengan 
memprioritaskan pada wilayah konflik, restorasi gambut, dan ekosistem. Wilayah-wilayah 
tersebut merupakan wilayah prioritas dalam perumusan PIAPS (Pasal 5 ayat *5) Permen LHK 
tentang Perhutanan Sosial).  
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c) Mempercepat identifikasi dan pengakuan entitas masyarakat adat.  

Salah satu tantangan regulasi bagi masyarakat adat dalam memperoleh pengakuan wilayahnya 
berupa hutan adat adalah jaminan hukum pengakuan entitas masyarakat adat. Berdasarkan 
P.32/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Hutan Hak, salah satu syarat permohonan penetapan hutan 
adat adalah terdapat MHA atau hak ulayat yang telah diakui oleh pemerintah daerah melalui 
produk hukum daerah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MHA, harus dilakukan oleh bupati/wali 
kota melalui identifikasi, verifikasi dan validasi, serta penetapan MHA melalui keputusan kepala 
daerah atau keputusan bersama kepala daerah dalam hal masyarakat hukum adat berada pada 
dua atau lebih kabupaten/kota. Sedangkan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden No. 88 Tahun 
2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, pengakuan terhadap 
masyarakat adat harus ditetapkan dalam perda. Pemerintah provinsi dapat mengakselerasi 
kinerja kabupaten/kota dalam menjalankan mandat regulasi tersebut dan menjadikan PIAPS 
sebagai salah satu masukan dalam proses pengakuan karena berdasarkan PIAPS telah 
teridentifikasi inisiatif hutan adat seluas 3,6 juta ha (SK Menteri LHK tentang PIAPS).  

2.  PERLINDUNGAN HUTAN DAN LAHAN (PHL) 

Ada tiga aspek mendasar yang perlu diperhatikan dalam memperkuat perlindungan hutan dan 
lahan. Pertama, penataan perizinan perlu diarahkan untuk kembali mendayagunakan perizinan 
sebagai instrumen pencegahan dari pemanfaatan yang dapat mengakibatkan deforestasi dan 
degradasi lahan. Melalui instrumen perizinan seharusanya pemerintah dapat memastikan bahwa 
kegiatan atau usaha pemanfaatan dilaksanakan dengan memperhatikan daya dukung dan daya 
tampung lingkungan hidup, mempertimbangkan kepentingan masyarakat melalui partisipasi 
dalam proses perizinan, hingga memastikan bahwa kegiatan atau usaha yang dilakukan tidak 
melanggar berbagai ketentuan perlindungan hutan, lahan, dan lingkungan hidup melalui 
pengawasan terhadap kepatuhan izin. Kedua, pengendalian karhutla. Karhutla merupakan salah 
satu pemicu deforestasi dan degradasi lahan saat ini, sekaligus sebagai cermin bahwa 
pemanfaatan hutan dan lahan dilaksanakan tanpa mempertimbangkan sisi perlindungan. Oleh 
karena itu, salah satu cara mendasar bagi perlindungan hutan dan lahan adalah dengan 
memperkuat pengendalian karhutla. Ketiga, perlindungan ekosistem gambut. Selain aspek 
perizinan dan pengendalian karhutla di atas, kerusakan hutan dan lahan selama ini juga 
diakibatkan oleh lemahnya perlindungan ekosistem gambut. Dalam aspek kebijakan, penguatan 
terhadap perlindungan ekosistem gambut merupakan hal baru yang perlu mendapatkan 
perhatian serius di tengah meningkatnya persoalan-persoalan deforestasi dan degradasi lahan. 
Melalui perlindungan ekosistem gambut diharapkan persoalan-persoalan deforestasi dan 
degradasi lahan dapat dicegah atau dikurangi. Di bawah ini adalah langkah-langkah yang perlu 
direkomendasikan terkait dengan agenda penataan perizinan, pengendalian karhutla dan 
perlindungan ekosistem gambut:  

a) Penataan Sistem Perizinan  

Agenda penataan sistem perizinan perlu mendapatkan perhatian. Berbagai kebijakan 
pemerintah terkait dengan perizinan yang telah dikeluarkan selama ini seperti, pengembangan 
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sistem layanan izin satu pintu, percepatan layanan perizinan, hingga biaya perizinan yang 
ujungnya adalah kemudahan memperoleh izin sesungguhnya tidak memiliki dampak yang 
signifikan bagi upaya-upaya perlindungan hutan dan lahan. Bagi perlindungan hutan dan lahan, 
tantangan terbesar justru bagaimana proses perizinan telah mendasarkan pada kebijakan yang 
berlaku dan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup. Oleh karena itu, berbagai aspek 
prosedural tersebut haruslah dapat dikontrol kebenarannya baik dari sisi perlindungan 
lingkungan maupun kepentingan masyarakat yang potensial terdampak. Lebih dari itu, berbagai 
aktifitas yang mendasarkan pada izin yang dikeluarkan tersebut juga harus dapat dipastikan 
kepatuhannya sehingga tidak terdapat disparitas antara berbagai kewajiban dan larangan yang 
ada pada izin dengan praktik di lapangan. Oleh karena itu, pembenahan sistem perizinan perlu 
diarahakan untuk:  

i.Memastikan bahwa seluruh proses dan berbagai data atau informasi terkait dengan perizinan 
terbuka dan dapat diakses oleh publik 

Pemerintah provinsi perlu memastikan bahwa proses dan berbagai data atau informasi perizinan 
bersifat terbuka, tidak hanya bagi pemohon izin saja, melainkan juga bagi setiap masyarakat yang 
memungkinkan berbagai proses dan data atau informasi terkait benar adanya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan kepentingan lingkungan hidup 
maupun masyarakat potensial terdampak. Sifat terbuka perizinan dapat dicerminkan mulai dari 
level terendah, yaitu proses dan berbagai data atau informasi perizinan tersebut dapat diakses 
melalui permohonan informasi, hingga level tertinggi, yaitu dipublikasikan secara proaktif oleh 
pemerintah daerah.  

ii.Memastikan masyarakat terdampak, potensial terdampak, ataupun masyarakat yang memiliki 
kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup dapat berpartisipasi dalam pengambilan 
keputusan pemberian izin 

Keterbukaan proses dan data atau informasi perizinan di atas, juga perlu diiringi dengan adanya 
wahana atau saluran partisipasi masyarakat terkait dengan proses pengambilan keputusan. 
Dalam pemberian wahana kepada masyarakat ini perlu diperhatikan level partisipasi bagi 
masyarakat hingga dalam tahap pertimbangan dalam pengambilan keputusan, tidak hanya 
sekedar sosialisasi. Selain itu, perlu pula diperhatikan ragam partisipasi yang mampu menjangkau 
kelompok-kelompok rentan dalam suatu masyarakat terdampak atau potensial terdampak 
seperti masyarakat miskin, perempuan dan masyarakat adat.  

iii.Memastikan adanya mekanisme aduan (complaint mechanism) bagi masyarakat atas 
keputusan pemberian izin 

Keberadaan mekanisme keberatan bagi pemberian izin yang tidak sesuai dengan prosedur, 
melanggar keterbukaan dan partisipasi publik merupakan bagian dari bentuk 
pertanggungjawaban atau akuntabilitas sistem perizinan. Mekanisme ini merupakan bentuk 
upaya korektif dari pelaksanaan tanggung jawab publik yaitu perizinan untuk memastikan bahwa 
proses pengambilan keputusan izin telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada, prinsip-
prinsip perlindungan lingkungan dan masyarakat. Mekanisme ini juga harus mampu menciptakan 
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sebuah pemahaman bahwa suatu proses pengambilan keputusan dapat dikoreksi apabila 
terbukti tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa mekanisme ini akan sulit menilai 
bahwa sistem perizinan yang ada telah mencerminkan atau menerapkan prinsip-prinsip tata 
kelola pemerintahan yang baik.  

b) Pengendalian Karhutla  

Pemerintah saat ini telah banyak mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat 
pengendalian karhutla. Berbagai kebijakan tersebut telah tertuang dalam regulasi. Beberapa 
langkah yang perlu direkomendasikan bagi pemerintah provinsi dalam upaya pengendalian 
karhutla sesuai dengan regulasi yang ada, antara lain:  

i.Pengembangan instrumen pengendalian karhutla, antara lain: peta rawan kebakaran, laporan 
pengawasan pencegahan karhutla, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup akibat karhutla, dan 
petunjuk pelaksanaan pemadaman karhutla;  

ii.Adanya keterbukaan informasi terhadap berbagai instrumen pada poin a di atas kepada 
masyarakat;  

iii.Adanya partisipasi publik dalam pengendalian karhutla, baik dalam berbagai kegiatan pada tahap 
pencegahan, pemadaman, hingga pasca karhutla; dan  

iv.Adanya mekanisme akuntabilitas bagi pengendalian karhutla, yang memungkinkan publik 
menyampaikan berbagai temuan pelanggaran atas pengendalian karhutla untuk ditindaklanjuti 
oleh pemerintah provinsi.  

Untuk memastikan berbagai langkah berjalan, dapat diadopsi dalam regulasi pengendalian 
karhutla yang telah menjadi mandat yang dibentuk oleh pemerintah daerah berdasarkan Inpres 
11/2015. Pada Inpres tersebut, gubernur diwajibkan untuk membentuk perangkat hukum di 
tingkat daerah dalam rangka pengendalian karhutla. 

c) Perlindungan Ekosistem Gambut  

Perlindungan ekosistem gambut merupakan salah satu upaya perlindungan hutan dan lahan, 
termasuk dari bahaya karhutla yang menjadi salah satu persoalan penting untuk dicermati. 
Kebijakan untuk perlindungan ekosistem gambut saat ini telah berkembang ke arah yang lebih 
baik dengan adanya penetapan fungsi ekosistem gambut berdasarkan Keputusan Menteri LHK 
No. SK. 130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut 
Nasional. Keputusan tersebut telah menetapkan kawasan gambut fungsi lindung seluas 
12.398.482 ha dan kawasan gambut fungsi budidaya seluas 12.269.321 ha. Berdasarkan 
keputusan tersebut pemerintah provinsi diharapkan dapat mengintegrasikannya ke dalam 
berbagai kebijakan daerah, mulai dari tata ruang, program pembangunan, hingga acuan dalam 
pemberian izin di tingkat lokal. Pada tahap selanjutnya, berdasarkan keputusan tersebut perlu 
disusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut jo. 
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 71 
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Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Terkait dengan Rencana 
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut tersebut, bagi provinsi saat ini masih 
menunggu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional sebagai acuan.  

3. PENYELESAIAN KONFLIK DAN PENEGAKAN HUKUM (PKPH) 

Tingginya konflik dan pelanggaran hukum dalam pengelolaan SDA merupakan cerminan 
lemahnya tata kelola. Oleh karena itu, peningkatan tata kelola hutan dan lahan sudah seharusnya 
juga memfokuskan pada PKPH. Penyelesaian konflik sesungguhnya merupakan salah satu 
langkah korektif akibat kebijakan pengelolaan SDA masa lalu yang eksesif dan menegasikan hak-
hak masyarakat sebagai akibat paradigma pengelolaan SDA yang eksploitatif yang bertumpu 
pada modal dan kekuasaaan negara. Sedangkan penegakan hukum merupakan langkah koersif 
yang berfungsi memaksa agar hukum yang berlaku dipatuhi. Selain itu, penegakan hukum juga 
berfungsi untuk memulihkan dampak akibat dari pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, 
penegakan hukum seringkali menjadi indikasi apakah otoritas yang ada dan berwenang memiliki 
daya dalam menghadapi pelanggaran yang terjadi. Berikut ini beberapa langkah yang perlu 
direkomendasikan dalam memperkuat penyelesaian konflik maupun penegakan hukum terkait 
dengan hutan dan lahan: 

a) Penyelesaian konflik pengelolaan SDA 

Agenda penyelesaian konflik pengelolaan SDA selama ini berkembang cukup baik di tingkat 
nasional. Beberapa indikasi yang ada antara lain seperti kebijakan penyelesaian konflik yang 
dikembangkan oleh KLHK melalui PermenLHK No. P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang 
Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan, yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian 
konflik tenurial kawasan hutan oleh KLHK melalui mediasi, perhutanan sosial (hutan adat, hutan 
kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan), dan penegakan hukum. 
Selain itu, terdapat pula Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian 
Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Perpres ini pada pokoknya mengatur tentang tata 
cara, pola dan lembaga percepatan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan 
(konservasi, lindung dan produksi). Secara kelembagaan, gubernur bertanggungjawab untuk 
membentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi (Tim Inver) dengan tugas pokok dan fungsi yang telah 
ditetapkan oleh Perpres tersebut. Berdasarkan regulasi dan posisi penting pemerintah provinsi, 
maka inisiatif untuk membentuk kelembagaan beserta standar operasionalnya di tingkat provinsi 
dalam penyelesain konflik sangat direkomendasikan. Ke depan tim ini juga perlu mulai 
mempersiapkan diri dalam menyelesaikan konflik yang terjadi baik berdasarkan tugas pokok dan 
fungsinya sendiri maupun regulasi nasional dalam hal ini Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017.  

 

b) Pengawasan dan Penegakan Hukum 

Upaya memperkuat penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari aspek pengawasan. Pada satu 
sisi pengawasan merupakan konsekuensi tanggung jawab hukum yang melekat dengan 
kewenangan pemberian izin, di sisi yang lain, pengawasan merupakan upaya deteksi dini 
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terhadap terjadinya pelanggaran agar dapat dilakukan penegakan hukum sejak dini sebelum 
pelanggaran tersebut mengakibatkan implikasi yang lebih besar. Beberapa upaya yang perlu 
dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, antara lain:  

i.Memperkuat kelembagaan pengawasan yaitu keberadaan pejabat pengawas, khususnya pejabat 
pengawas lingkungan hidup;  

ii.Membentuk dan mengembangkan saluran pengaduan masyarakat untuk memperbesar input 
bagi pengawasan dan penegakan hukum. Pada saat ini telah terbit PermenLHK No. 
P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan 
Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan yang dapat 
dijadikan acuan dalam membentuk lembaga pengaduan lingkungan dan kehutanan di tingkat 
daerah;  

iii.Mengembangkan mekanisme joint monitoring bersama masyarakat sipil. Mekanisme ini dapat 
dibentuk secara formal dengan membentuk tim bersama atau multistakeholder maupun secara 
informal yang mengedepankan pertukaran informasi terkait dengan pelanggaran yang terjadi. 
Mekanisme ini dapat digunakan sebagai terobosan bagi pemerintah daerah karena kendala 
keterbatasan sumber daya pengawas.  

iv.Memperkuat konsistensi penjatuhan sanksi administratif bagi pelanggaran yang terjadi dan 
sanksi tersebut terbuka untuk umum. Konsistensi penjatuhan sanksi atas pelanggaran 
merupakan bagian dari akuntabilitas pengawasan dan pengelolaan pengaduan masyarakat. 
Sedangkan keterbukaan informasi terhadap sanksi yang telah dijatuhkan akan mendorong 
munculnya efek jera bagi pelaku, pendidikan kepada para penanggungjawab usaha/kegiatan 
lainnya dan meningkatkan pengawasan publik atas pelaksanaan sanksi yang telah dijatuhkan 
tersebut.  
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LAMPIRAN I 

Pembobotan dan Perhitungan Indeks 

 

Pemberian nilai dari setiap pertanyaan dilakukan berdasarkan prinsip. Setiap prinsip baik 
transparansi, partisipasi maupun akuntabilitas memiliki nilai yang sama yaitu masing-masing 
adalah 100/3 atau 33,33. Nilai tersebut kemudian dibagi dengan jumlah pertanyaan pada masing-
masing prinsip. Sehingga setelah dihitung dengan cermat, maka diperoleh nilai setiap pertanyaan 
pada prinsip transparansi adalah 1,75 (satu koma tujuh lima), prinsip partisipasi 1,85 (satu koma 
delapan lima), dan prinsip akuntabilitas sebesar 2,78 (dua koma tujuh delapan). Sebaran 
pertanyaan seperti tabel berikut: 

Fokus Penilian  Jumlah Pertanyaan 

Berdasarkan Prinsip Good Governance 

Jumlah 

 Transparansi Partisipasi Akuntabilitas  

Wilayah Kelola Masyarakat (WKM) 4 7 5 16 

Perlindungan Hutan dan Lahan (PHL) 8 5 5 18 

Penegakan Hukum dan Pengawasan 
(PHP) 

7 6 2 15 

Jumlah 19 18 12 49 

Nilai maksimal dari masing-masing prinsip (transparansi, partisipasi dan akuntabilitas) adalah 
33,33 poin atau 1/3 dari nilai maksimal (100). Sedangkan nilai maksimal dari masing-masing 
dimensi adalah 33,87 untuk dimensi WKM, dan 37,18 untuk dimensi PHL, dan dimensi PKPH 
sebesar 28,95. Akumulasi dari prinsip atau dari dimensi akan mendapatkan nilai maksimal (100), 
seperti terlihat dalam tabel berikut: 

Fokus Penilian  Jumlah Skoring Semua Pertanyaan 

Berdasarkan Prinsip Tata Kelola yang Baik 

Jumlah 

 Transparansi Partisipasi Akuntabilitas  

Wilayah Kelola Masyarakat (WKM) 7,02 12,96 13,89 33,87 

Perlindungan Hutan dan Lahan (PHL) 14,04 9,26 13,89 37,18 

Penegakan Hukum dan Pengawasan 
(PHP) 

12,28 11,11 5,56 28,95 

Jumlah 33,33 33,33 33,33 100 
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Dalam setiap bobot pertanyaan dibuat gradasi skor (dari tinggi ke rendah) sesuai dengan tingkat 
jawaban dan kondisinya. Misalnya, dalam pertanyaan nomor (1) di prinsip transparansi, jika 
pilihan jawaban (A) maka akan mendapatkan skor maksimal dari nilai bobot pertGanyaan 
tersebut, yaitu 1,75, jika pilihan jawaban adalah (B.1) maka mendapatkan skor 1, dan (B.2) 
mendapatkan skor 0,75 dan pilihan jawaban (C) tidak mendapatkan skor, seperti terlihat dalam 
contoh tabel berikut: 

No Dokumen Dipublikasi 

( A ) 

Berdasarkan Permintaan Tidak 
Dipublikasikan ( C 

) 

   0 – 10 hari 

( B.1) 

11 – 17 hari 
(B.2) 

 

Akses Kelola Masyarakat   

1 Peta sebaran konsesi di Provinsi (shp file)  √   

 Skoring 1,75 1 0,75 0 

 

Dalam perhitungan IKHL 2016, nilai akumulasi atau penjumlahan dari masing-masing pertanyaan 
yang tersebar di prinsip dan/atau dimensi akan dibagi dengan skor maksimal yaitu 100 maka akan 
didapatkan hasil indeks. Berikut formula untuk menghitung IKHL 2016. 

IKHL 2016 = skor pertanyaan skor maksimum X 100% 

 

𝐼𝐾𝐻𝐿 = (
∑𝑇

∑𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100%) . 33,33 + (

∑𝐴

∑𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100%) . 33,33 + (

∑𝑃

∑𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100%) . 33,33 
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LAMPIRAN II 

Matrik Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Wilayah Kelola Masyarakat (WKM) 

No Kategori WKM Dasar Hukum Bentuk Kewenangan Pemerintah Provinsi 

1. Hutan Adat a. Putusan 
Mahkamah Konstitusi No. 35 
Tahun 2012 

b. Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (PermenLHK) No. 
32 Tahun 2015 tentang 
Hutan Hak  

1. Melakukan identifikasi dan verifikasi masyarakat 
adat dan wilayahnya yang berada di dalam kawasan hutan 
untuk mendapat penetapan MHA dan hutan adat bersama 
dengan Menteri, dalam hal masyarakat tidak mengajukan 
permohonan penetapan hutan hak; 

2. Memfasiltasi MHA melakukan pemetaan wilayah 
adatnya dalam hal produk hukum daerah tidak 
mencantumkan peta wilayah adat; 

3. Bersama dengan Direktur Jenderal Perhutanan 
Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) bertugas untuk: 

a. memberikan pelayanan kepada pemangku hutan 
hak; 

b. memenuhi hak-hak pemangku hutan hak; 

c. mengakui dan melindungi kearifan lokal; 

d. memfasilitasi pembagian manfaat yang 
menguntungkan dan adil dari pemanfaatan sumber daya 
genetik dalam hutan hak; 

e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan 
kapasitas pemangku hutan hak; 

f. mencegah perubahan fungsi hutan hak; 

g. memfasilitasi pengembangan teknologi, bantuan 
permodalan dan pemasaran, serta promosi hasil hutan kayu, 
bukan kayu dan jasa lingkungan; 

h. memfasilitasi pengembangan kewirausahaan sosial 
(social enterpreneurship); 

i. memfasilitasi perolehan sertifikat Legalitas Kayu 

4. Bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (LHK) memberikan insentif kepada pemangku 
hutan hak, berupa: 

a. tidak memungut PSDH hasil hutan kayu dan bukan 
kayu, serta iuran pembayaran jasa lingkungan;  

b. memberikan rekomendasi keringanan pajak bumi 
dan bangunan; 
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c. kemudahan dalam mendapatkan pelayanan 
perijinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan 
kayu, serta jasa lingkungan; 

d. kemudahan dalam pelayanan ekspor hasil hutan 
kayu dan bukan kayu; 

e. pengakuan atas imbal jasa lingkungan dari usaha 
atau pemanfaatan oleh pihak ketiga; 

f. memberikan rekomendasi percepatan program 
pemerintah yang sejalan dengan kearifan lokal.  

2. Hutan 
Kemasyarakatan 
(HKm) 

a. Peratuan 
Pemerintah No. 6 Tahun 
2007 tentang Tata Hutan 
dan Penyusunan Rencana 
Pengelolaan Hutan serta 
Pemanfaatan Hutan 

b. Peraturan Menteri 
Kehutanan No. 88 Tahun 
2014 tentang Hutan 
Kemasyarakatan 

1. Memfasilitasi masyarakat setempat dalam rangka 
HKm ; 

2. Memberikan izin usaha pemanfaatan HKm;  

3. Menghesahkan Rencana Kerja HKm;  

4. Membina dan mengendalikan kebijakan HKm yang 
dilaksanakan Bupati/Walikota;  

5. Menyampaikan laporan penyelanggaran HKm 
kepada Menteri cq Direktur Jenderal.  

3. Hutan Desa (HD) a. Peraturan 
Pemerintah No. 6 Tahun 
2007 tentang Tata Hutan 
dan Penyusunan Rencana 
Pengelolaan Hutan serta 
Pemanfaatan Hutan 

b. Peraturan Menteri 
Kehutanan No. 89 Tahun 
2014 tentang Hutan Desa  

1. Memberikan Hak Pengelolaan HD; 

2. Memfasilitasi masyarakat setempat dalam rangka 
Hak  Pengelolaan Hutan HD;  

3. Menerbitkan IUPHHK-HD, menolak permohonan 
Izin Isaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan 
Desa(IUPHHK-HD) dan membatalkan IUPHHK-HD;  

4. Mengawasi, membina, mengendalikan kebijakan 
HD yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota;  

5. Mengesahkan Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD), 
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LAMPIRAN III 

Matrik Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penyelesaian Konflik dan Penegakan Hukum 

No Kategori Dasar Hukum Bentuk Kewenangan Pemerintah Provinsi 

1. Penanganan 
Konflik Hutan 
dan Lahan 

Peraturan Bersama Empat (4) 
Menteri tahun 2014 tentang 
Tata Cara Penyelesaian 
Penguasaan Tanah yang 
Berada di Dalam Kawasan 
Hutan 

Membentuk Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan 
dan Pemanfaatan Tanah (IP4T), yang bertugas:  

Menerima pendaftaran permohonan IP4T 

Melakukan verifikasi permohonan  

Melaksanakan pendataan lapangan  

Melakukan analisis data yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah 
yang berada di kawasan hutan  

Menerbitkan hasil analisis berupa rekomendasi dengan melampirkan 
peta IP4T non kadastral dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik 
Bidang Tanah (SPF2FBT) yang ditandatangani oleh masing-masing 
pemohon serta salinan bukti-bukti penguasaan tanah lainnya  

Menyerahkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf e 
kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kepala 
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 

2. Penegakan 
Hukum 

Undang-Undang No. 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan 

Undang-Undang No. 18 tahun 
2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan 
Hutan (PPPH). 

Peraturan Pemerintah No. 71 
tahun 2014 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan 
Lahan Gambut 

Dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat jika diketahui 
masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan 
sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

Melakukan pemberantasan perusakan hutan dengan cara menindak 
secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak 
langsung, maupun yang terkait lainnya.  

Menjatuhkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, 
pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan dalam 
hal terjadinya pelanggaran atas Pasal 26, 27, 28, 30 dan 31 PP No. 71 
Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lahan Gambut. 
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LAMPIRAN IV 

Data Jumlah IU Pertambangan Dan Perkebunan di Wilayah Penelitian IKHL 

No Provinsi IU pertambangan 
(2016) 

(eksplorasi dan operasi 
produksi)39 

IU Perkebunan 
(2015)40 

1 Nangroe Aceh Darussalam (NAD)  48 CnC dan 89 Non CnC 
(137 IUP)  

40 (81.861,58 ha)  

2 Sumatera Barat  142 CnC dan 149 Non 
CnC (291 IUP)  

17 (63.149,85 ha)  

3 Sumatera Selatan  234 CnC dan 51 Non 
CnC (285 IUP)  

82 (589.671,05 ha)  

4 Riau  52 CnC dan 40 Non CnC 
(92 IUP)  

21 (58.473,30 ha)  

5 Kalimantan Barat  389 CnC dan 260 Non 
CnC (649 IUP)  

194 (1.158.333,47 ha)  

6 Kalimantan Timur  856 CnC dan 309 Non 
CnC (1165 IUP)  

90 (1.063.967,92 ha)  

7 Kalimantan Utara  127 CnC dan 31 Non 
CnC (158 IUP)  

5 (63.339,00 ha)  

8 Sulawesi Tengah  211 CnC dan 114 Non 
CnC (325 IUP)  

9 (170.941,72 ha)  

9 Jambi 185 CnC dan 68 Non 
CnC (253 IUP)  

48 (254.932,64 ha) 

10 Kalimantan tengah 580 CnC dan 312 Non 
CnC (892 IUP)  

30 (315.215,08 ha) 

11 Papua 40 CnC dan 93 Non CnC 
(133 IUP)  

15 (622.393,00 ha) 

                                                 
39 Publish what you pay, policy brief korsup KPK dan penataan izin usaha pertambangan sector mineral & 

batubara, juni 2016, Hal 6, diunduh dari https://pwyp-indonesia.org/id/121269/korsup-kpk-dan-penataan-izin-
tambang-sektor-minerba/ 

40 Dirjen perkebunan, permasalahan pengelolaan perkebunan, disampaikan pada acara monev gerakan 
nasional penyelamatan SDA kehutanandan perkebunan tanggal 9 september 2015 di Pontianak, hal 5-6, diunduh 
dari https://acch.kpk.go.id/images/ragam/gn-sda/pontianak/09-Paparan-Ditjenbun.pdf 
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12 Papua Barat 38 CnC dan 77 Non CnC 
(115 IUP)  

7 (207.855,30 ha) 

 

LAMPIRAN V 

Data Konflik Agrarian (Berbasis Hutan dan Lahan) di Wilayah Penelitian IKHL tahun 2015-2016 

No Provinsi 201541 201642 

 Nasional 252 450 

1 Nangroe Aceh Darussalam (NAD)  8 24 

2 Sumatera Barat  5 9 

3 Sumatera Selatan  23 22 

4 Riau  36 44 

5 Kalimantan Barat  5 9 

6 Kalimantan Timur  7 20 

7 Kalimantan Utara  0 1 

8 Sulawesi Tengah  2 6 

9 Jambi 5 11 

10 Kalimantan tengah 6 18 

11 Papua 1 0 

12 Papua Barat 1 1 

 

  

                                                 
41 Konsorsium pembaruan agrarian, catatan akhir tahun 2015 “reforma agrarian dan penyelesaian konflik 

disandera birokrasi”, hal. 8, diunduh dari https://media.neliti.com/media/publications/266-ID-catatan-akhir-tahun-
2015-konsorsium-pembaruan-agraria-reforma-agraria-dan-penyel.pdf  

42 Konsorsium pembaruan agrarian, catatan akhir tahun 2016 “liberalisasi agrarian diperhebat, reforma 
agrarian dibelokkan”, hal. 9, diunduh dari 
https://issuu.com/konsorsiumpembaruanagraria/docs/laporan_akhir_tahun_2016__final_pri  

https://media.neliti.com/media/publications/266-ID-catatan-akhir-tahun-2015-konsorsium-pembaruan-agraria-reforma-agraria-dan-penyel.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/266-ID-catatan-akhir-tahun-2015-konsorsium-pembaruan-agraria-reforma-agraria-dan-penyel.pdf
https://issuu.com/konsorsiumpembaruanagraria/docs/laporan_akhir_tahun_2016__final_pri
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LAMPIRAN VI 

Data Jumlah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Tambang di Wilayah Penelitian IKHL tahun 2015-
2016 

No Provinsi Survey/Eksplorasi Operasi Produksi 

  201543 201644 201545 201646 

1 Provinsi Nangroe Aceh 
Darussalam (NAD)  

8 (59.845 ha) 9 (59.855,72 
ha) 

2 (444,42 ha) 2 (444,42 ha) 

2 Provinsi Sumatera Barat  3 (4720,53 ha) 3 (4720,53 ha) 8 (1788,01 ha) 9 (1621,89 ha) 

3 Provinsi Sumatera Selatan  43 (208.472,66 
ha) 

43 (208.472,66 
ha) 

28 (12.035,08) 38 (14.027,75 
ha) 

4 Provinsi Riau  8 (413.967,37 
ha) 

8 (413.967,37 
ha) 

15 (7727,19 
ha) 

16 (7747,01 
ha) 

5 Provinsi Kalimantan Barat  7 (28.289 ha) 8 (39.543,26 
ha) 

10 (6556,32 
ha) 

10 (6556,32 
ha) 

6 Provinsi Kalimantan 
Timur  

101 
(378.703,76 
ha) 

103 
(379.230,90 
ha) 

96 (199.414,25 
ha) 

96 (199.414,25 
ha) 

7 Provinsi Kalimantan Utara  24 
(116.379,23) 

24 
(116.379,23) 

9 (10.252,14 
ha) 

9 (10.252,14 
ha) 

8 Provinsi Sulawesi Tengah  14 (99.037,09 
ha) 

15 (100.222,73 
ha) 

6 (4505,93 ha) 8 (5706,49 ha) 

9 Provinsi Jambi 50 (230.764,09 
ha) 

51 (235.568,35 
ha) 

46 (6257 ha) 48 (6254,46 
ha) 

10 Provinsi Kalimantan 
tengah 

86 (629.176,96 
ha) 

89 
(1.624.636,56 
ha) 

65 (87.217,77 
ha) 

72 (91.264,67 
ha) 

                                                 
43 Pusat data dan informasi kementrian lingkungan hidup dan kehutanan (September 2016), Statistic 

kementrian lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2015, Hal 55 
44 Pusat data dan informasi kementrian lingkungan hidup dan kehutanan (Desember 2017), Statistic 

kementrian lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2016, Hal 66 
45 Pusat data dan informasi kementrian lingkungan hidup dan kehutanan, Statistic kementrian lingkungan 

hidup dan kehutanan tahun 2015, Hal 57 
46 Pusat data dan informasi kementrian lingkungan hidup dan kehutanan (Desember 2017), Statistic 

kementrian lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2016, Hal 68 
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11 Provinsi Papua 7 (78.491,94 
ha) 

7 (78.491,94 
ha) 

0 0 

12 Provinsi Papua Barat 25 (57.562,84) 26 (92.363,17 
ha) 

5 (698,74 ha) 6 (815, 60) 
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