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KATA PENGANTAR
 

DIREKTUR EKSEKUTIF 
INDONESIAN CENTER FOR ENVIRONMENTAL LAW (ICEL)

Tata kelola merupakan aspek penting untuk kita perhatikan dalam perlindungan hutan dan

lahan karena deforestasi dan degradasi lahan dapat dipastikan karena campur tangan

manusia. Berbagai aktifitas manusia dalam kerangka pembangunan telah menempatkan

hutan dan lahan sebagai moda pertumbuhan ekonomi. Kerangka pembangunan berkelanjutan

maupun berbagai inisiatif lain yang dicanangkan oleh pemerintah sudah seharusnya

meletakkan cara pandang bahwa keberhasilan pembangunan bukanlah pertumbuhan

ekonomi semata melainkan juga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup, termasuk dal sektor hutan dan lahan. 

 

Buku ini merupakan hasil penelitian terkait dengan tata kelola hutan dan lahan di 12 provinsi

(Aceh, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara,

Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat) yang

dilaksanakan tahun 2015/2016 (baseline) dan tahun 2018/2019 (endline) yang bertujuan untuk

mengetahui kondisi tata kelola di lokasi tersebut. Dari hasil penelitian baseline, berbagai

organisasi masyarakat sipil di lokasi tersebut kemudian menggunakannya sebagai arah dalam

mendorong perbaikan tata kelola di lokasi tersebut, khususnya melalu Program SETAPAK yang

di dukung oleh The Asia Foundation. Ada banyak pembelajaran yang dapat diambil dari hasil

penelitian ini, khususnya bahwa agenda untuk mendorong perbaikan tata kelola hutan dan

lahan memerlukan peran dan dukungan berbagai pihak agar perbaikan tata kelola di lokasi

tersebut dapat meningkat. 

 

Atas terselenggaranya kegiatan dan hasil penelitian ini kami memberikan apresiasi setinggi-

tingginya kepada Sdri. Marsya Mutmainah Handayani dan para enumerator di lokasi

penelitian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami juga menyampaikan terima

kepada Direktur Program SETAPAK The Asia Foundation, Bapak Lili Hasanudin dan para

Program Officer yang telah memberikan dukungan bagi terlaksananya penelitian ini, yaitu: 1)

R. Alam Surya Putra, 2) Ibrahim Zuhdhi Badoh, 3) Margaretha Wahyuningsih, 4) M. Ridwan, 5)

Rino Subagyo, 6) Fadila Ayu Hapsari, 7) Frans Siahaan, 8) Daniel Kbarek.

 

Semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat dan kontribusi bagi berbagai pihak untuk

terus mengembangkan dan membumikan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia.

 

Selamat membaca!

H E N R I  S U B A G I Y O ,  S . H . ,  M . H .

Jakarta, 28 Oktober 2019
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Bagian I - Pendahuluan 

I. Latar Belakang 
 
Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa telah terjadi perubahan positif pada 

tata kelola hutan dan lahan selama masa pemerintahan Joko Widodo dengan pemberian 

akses perhutanan sosial dan reforma agraria, penyelesaian berbagai konflik penggunaan 

lahan, dan pemantauan perizinan serta penegakan hukum.1 Perbaikan tata kelola ini 

bahkan mendapat apresiasi FAO. Namun, rendahnya Indeks Kelola Hutan dan Lahan 

(IKHL) pada 2016 silam, yang mengukur kondisi pada tahun 2015-2016 menjadi refleksi 

bahwa perbaikan tata kelola hutan dan lahan belum selesai. IKHL 2016 melihat tata kelola 

hutan dan lahan dalam tiga prinsip utama (transparansi, partisipasi dan akuntabilitas), 

tiga dimensi penyelenggaraan kewenangan strategis (wilayah kelola masyarakat, 

perlindungan hutan dan lahan, serta penyelesaian konflik dan penegakan hukum) dan 

tiga sektor (kehutanan, perkebunan dan pertambangan) pada 12 provinsi di Indonesia. 

Salah satu penyebab rendahnya IKHL 2016 saat itu dikarenakan belum efektifnya 

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pemerintah 

daerah masih berbenah menyiapkan diri untuk mengimplementasikannya. Lain cerita 

dengan masa pemerintahan Joko Widodo saat ini, dimana undang-undang tersebut telah 

berlaku secara efektif. 

Oleh karena itu, penting untuk mengecek kembali perbaikan tata kelola yang 

terjadi agar dapat diperoleh gambaran perkembangannya secara up to date maupun 

rekomendasi bagi perbaikan ke depan. Pengecekan tersebut dilakukan melalui 

penelitian endline IKHL 2019 dimana instrumen penelitiannya dikembangkan berdasarkan 

instrumen penelitian baseline IKHL 2016. Pengembangan dilakukan sebatas untuk 

penyesuaian perubahan peraturan dan kondisi lapangan di 12 provinsi yang menjadi 

lokasi penelitian.  

Lokasi penelitian tahun ini (endline 2019) sama dengan lokasi penelitian baseline 

IKHL 2016, yaitu di 12 Provinsi yang merupakan lokasi pelaksanaan Program Selamatkan 

                                                
1 Mohammad Atik Fajardin, “Perubahan Tata Kelola Hutan di Era Jokowi diapresiasi FAO”, 

https://nasional.sindonews.com/read/1323326/15/perubahan-tata-kelola-hutan-di-era-jokowi-
diapresiasi-fao-1532009703 diakses pada 14 Januari 2018. 
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Hutan dan Lahan Melalui Perbaikan Tata Kelola (SETAPAK) yang dilaksanakan oleh The 

Asia Foundation bersama organisasi masyarakat sipil lainnya, yaitu: Aceh, Sumatera 

Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan 

Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua. 

Ruang lingkup IKHL ini berfokus pada tiga prinsip yang dianggap paling penting 

yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.2 Tiga prinsip tersebut diuji pada tiga 

dimensi penyelenggaran kewenangan strategis, yaitu dimensi percepatan pemenuhan 

akses Wilayah Kelola Masyarakat (WKM), Perlindungan Hutan dan Lahan (PHL), serta 

Penyelesaian Konflik dan Penegakan Hukum (PKPH). Lebih jauh lagi, IKHL ini akan 

memotret tiga sektor pemanfaaatan hutan dan lahan: kehutanan, perkebunan, dan 

pertambangan. Terakhir, 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. 

 

II. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimanakah kondisi tata kelola hutan dan lahan di 12 provinsi di Indonesia pada 2019? 

a) Bagaimanakah transparansi di 12 provinsi di Indonesia pada 2019? 

b) Bagaimanakah partisipasi di 12 provinsi di Indonesia pada 2019? 

c) Bagaimanakah akuntabilitas di 12 provinsi di Indonesia pada 2019? 

2. Bagaimanakah kondisi penyelenggaran kewenangan strategis lahan di 12 provinsi di 

Indonesia pada 2019? 

a) Bagaimanakah percepatan pemenuhan akses wilayah kelola masyarakat (WKM) di 12 

provinsi di Indonesia pada 2019? 

b) Bagaimanakah Perlindungan Hutan dan Lahan (PHL), di 12 provinsi di Indonesia pada 

2019? 

c) Bagaimanakah Penyelesaian Konflik dan Penegakan Hukum (PKPH) terkait hutan dan 

lahan di 12 provinsi di Indonesia pada 2019? 

3. Apakah terjadi perubahan (peningkatan/penurunan) antara IKHL 2016 dan 2019? 

                                                
2 Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Membuka Ruang, Menjembatani Kesenjangan 

(Gambaran Akses Informasi, Partisipasi, dan Keadilan Lingkungan di Kota Bandung), (Jakarta: ICEL, 2007) 
hlm. 1-2. 
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III. Maksud dan Tujuan 

1. Memotret tata kelola hutan dan lahan (transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas) di 12 

provinsi di Indonesia pada 2019; 

2. Memotret kondisi penyelenggaran kewenangan strategis; 

3. Memantau perkembangan IKHL dengan membandingkan dengan IKHL 2016. 

 

IV. Metode Penelitian 

Penelitian endline IKHL ini akan menggunakan metode penelitian campuran 

antara kuantitatif dan kualitatif, dengan pendekatan evidence-based study. Pendekatan 

ini menekankan pada sejauh mana jawaban dari pertanyaan yang diajukan dapat 

diverifikasi dengan bukti-bukti, serta dikonfirmasi kepada para pihak yang 

berkepentingan lainnya. Sementara itu, penilaian kinerja dilakukan dengan cara 

penilaian ahli (expert judgement). 

Penelitian ini akan menggunakan tiga instrumen yang disusun berdasarkan tiga 

prinsip utama tata kelola yang baik (transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas) yang 

memiliki bobot penilaian yang seimbang. Dalam setiap instrumen tersebut tersebar 

pertanyaan-pertanyaan mengenai tiga dimensi penyelenggaraan kewenanan strategis. 

Adapun jumlah distribusi pertanyaan dapat dilihat pada tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1 Distribusi Pertanyaan pada Instrumen Penelitian IKHL 
Dimensi  Jumlah Pertanyaan 

Berdasarkan Prinsip Tata Kelola yang Baik 

Transparansi Partisipasi Akuntabilit
as 

Wilayah Kelola Masyarakat 
(WKM) 

4 17 5 

Perlindungan Hutan dan 
Lahan (PHL) 

9 9 5 

Penyelesaian Konflik dan 
Penegakan Hukum (PKPH) 

7 12 6 

Jumlah 20 38 16 
 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang 

dikumpulkan dengan berbagai macam teknik sesuai dengan instrumennya. Data pada 

instrumen transparansi dikumpulkan menggunakan teknik uji akses, pertama-tama 
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peneliti akan melakukan penelusuran pustaka pada laman/website resmi pemerintah 

provinsi baik laman utama maupun laman dinas terkait (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas 

Kehutanan, Dinas Perkebunan, dan Dinas ESDM), kemudian jika data tidak ditemukan 

maka dilakukan permohonan informasi berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 

tetang Keterbukaan Informasi publik kepada PPID utama dan PPID Pembantu, adapun 

informasi yang dicari berupa peraturan daerah/rancangannya, dokumen perizinan 

sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, Surat Keputusan (SK), laporan 

pengawasan, peta, dan dokumen penegakan hukum. Publikasi dan waktu pemberian 

informasi menjadi indikator penting dalam penilaian transparansi. Informasi yang 

dipublikasikan dalam jaringan memperoleh nilai tertinggi dibandingkan dengan informasi 

yang diberikan melalui permohonan informasi dalam jangka waktu 0-10 hari atau 11-17 

hari, jika melebihi 17 hari maka dianggap informasi tidak didapatkan. 

Berbeda dengan metode transparansi yang lebih menekankan pada exercise dari 

pelaksanaan transparansi melalui akses publikasi maupun uji akses permohonan 

informasi, data instrumen partisipasi dan akuntabilitas dikumpulkan dengan 

menggunakan teknik wawancara mendalam (depth interview) kepada narasumber 

terkait, baik kalangan pemerintah daerah maupun masyarakat terkait yang disertai 

dengan penelusuran dokumen verifikasi (peraturan, SOP, daftar hadir, berita acara, dan 

penelusuran media). 

Kemudian, data yang terkumpul akan dinilai dan disajikan dalam bentuk indeks 

untuk memudahkan memberikan gambaran kondisi tata kelola hutan dan lahan di 12 

Provinsi Indonesia pada tahun 2019. Terakhir, penilaian terhadap tata kelola hutan dan 

lahan akan dikategorisasi sebagaimana tabel 1.2. 

 

Tabel 1.2 Kategorisasi Indeks 

Penelitian Kategori indeks 

Rendah Sedang Tinggi 

IKHL 0-33 33-67 67-100 

WKM 0-33 33-67 67-100 

PHL 0-33 33-67 67-100 

PKPH 0-33 33-67 67-100 
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V. Sangkalan dan Justifikasi 

Penelitian ini menerapkan penilaian yang ketat terhadap instrumen transparansi, 

yakni memberikan apresiasi dengan nilai tertinggi bagi publikasi atas informasi 

lingkungan hidup dan sumber daya alam, walaupun informasi tersebut bukanlah 

informasi kategori yang harus tersedia setiap saat dan berkala. Penelitian ini juga 

menemukan beberapa hal yang tidak dapat diaplikasikan di suatu provinsi, sehingga hal 

tersebut tidak menjadi penilai atau N/A. Nilai 0 diberikan pada setiap indikator apabila 

narasumber terkait tidak menjawab sekaligus tidak diperoleh informasi dari narasumber 

lainnya dan tidak diperoleh atau ditemukan alat verifikasinya oleh peneliti. Hal ini 

dilakukan karena beberapa kondisi narasumber yang mengakibatkan tidak berhasil 

diwawancarai hingga akhir penelitian karena berbagai alasan, termasuk karhutla yang 

terjadi di beberapa lokasi. Sedangkan untuk setiap jawaban narasumber yang tidak 

dapat diverifikasi dengan data/alat verifikasi, maka dilakukan pengurangan nilai 0,5 

untuk setiap indikator.   
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Bagian II - IKHL 2019: Meningkatnya Tata Kelola Hutan 
dan Lahan Sejak 2016 

I. Gambaran Umum IKHL berdasarkan Prinsip Tata Kelola yang Baik 

Indeks Kelola Hutan dan Lahan (IKHL) 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 2019 di 12 Provinsi 

 

  

Grafik 2.1 menggambarkan bahwa dari 12 provinsi, tata kelola hutan dan lahan di 

sembilan provinsi sudah berada dalam skala sedang, dengan tiga peringkat pertama 

diraih oleh Sumatera Barat, Kalimantan, Barat, dan Aceh. Sedangkan tiga provinsi masih 

berada dalam skala rendah, yaitu Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Papua 

Barat. Secara keseluruhan, nilai rata-rata IKHL 2019 dari 12 provinsi berada dalam skala 

sedang, yaitu 38,15.  

Selain itu, Grafik 2.1 juga memperlihatkan bahwa dari tiga prinsip tata kelola yang 

baik yang berkontribusi dalam penilaian IKHL 2019 adalah prinsip partisipasi dan 

akuntabilitas, sedangkan prinsip transparansi masih sangat butuh ditingkatkan. Adapun 
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rata-rata dari ketiga prinsip pada IKHL 2019 mulai dari yang tertinggi adalah: prinsip 

partisipasi 18,99, prinsip akuntabilitas 17,48, dan transparasi 1,67.  

Nilai prinsip partisipasi tertinggi diperoleh Provinsi Kalimantan Utara dan terendah 

diperoleh Provinsi Kalimantan Tengah. Dari 12 provinsi, penerapan prinsip partisipasi yang 

sudah baik berdasarkan instrumen adalah pelibatan masyarakat dalam proses 

pengendalian karhutla dan penyelesaian konflik di sektor perkebunan. Sedangkan 

penerapan prinsip partisipasi yang paling rendah untuk ditingkatkan terdapat pada 

indikator penyelesaian konflik di sektor pertambangan. 

Untuk prinsip akuntabilitas tertinggi diperoleh Provinsi Kalimantan Barat dan 

terendah diperoleh Provinsi Sulawesi Tengah. Dari 12 provinsi, penerapan prinsip 

akuntabilitas yang sudah baik berdasarkan instrumen adalah upaya pengendalian 

karhutla. Sedangkan penerapan prinsip akuntabilitas paling rendah terdapat pada 

indikator penegakan hukum perdata dan pidana.  

Sedangkan nilai prinsip transparansi tertinggi diperoleh Provinsi Kalimantan Timur 

dan terendah diperoleh Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah karena tidak 

memublikasikan dan tidak memberikan informasi terkait lingkungan hidup dan sumber 

daya alam yang dimohonkan melalui PPID Utama/PPID Pembantu. Informasi yang dapat 

ditemukan melalui penelusuran dalam jaringan hanyalah dokumen Perda Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, namun di Provinsi Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan 

Papua Barat, Perda RTRW tidak ditemukan dalam jaringan. Grafik 2.2 di bawah ini 

memperjelas bahwa informasi terkait lingkungan hidup dan sumber daya alam 

berdasarkan penelitian ini hanya 2,8% dipublikasikan dan hanya 0,6% didapatkan melalui 

permohonan informasi dalam waktu 1-10 hari sesuai dengan standar layanan informasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2.2 Status Perolehan informasi terkait lingkungan hidup dan sumber daya alam 
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Oleh karena itu, transparansi perlu mendapat perhatian khusus karena setelah 11 

tahun Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

diterbitkan masih sulit untuk mendapatkan informasi terkait lingkungan hidup dan sumber 

daya alam. Badan publik juga belum proaktif memublikasikan informasi publik yang 

penting bagi masyarakat. Beberapa penyebab sulitnya mendapatkan informasi terkait 

lingkungan hidup dan sumber daya alam, antara lain: 

1) PPID utama belum berfungsi dengan baik, baik dalam hal mengoordinasikan dan 

mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID 

Pembantu;3 menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi 

pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;4 melakukan pemutakhiran 

informasi dan dokumentasi;5 menyediakan informasi dan dokumentasi untuk 

diakses oleh masyarakat;6 maupun menugaskan PPID Pembantu dan/atau 

pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi 

dan dokumentasi.7 Hal ini karena banyak informasi terkait lingkungan hidup dan 

                                                
3 Pasal 12 huruf c Permendagri 3/2017 
4 Ibid., huruf d. 
5 Ibid., huruf g. 
6 Ibid., huruf h 
7 Ibid., huruf l. 

2,8% 0,6% 

0,0% 

96,7% 

Perolehan	Dokumen 

Dipublikasikan Diperoleh	(1-10	Hari) Diperoleh	(11-17	Hari) Tidak	dipublikasikan/Tidak	diberikan
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sumber daya alam tidak dipublikasikan dan masih ada PPID Utama (Sulawesi 

Tengah) yang merujuk untuk ke PPID Pembantu. 

2) PPID pembantu juga belum berfungsi dengan baik. Tidak semua PPID Pembantu 

yang dirujuk oleh PPID Utama merespon. Contohnya Dinas Perkebunan Sumatera 

Selatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Jambi, Dinas Lingkungan 

Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Perkebunan Kalimantan Barat, Dinas 

Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas ESDM Kalimantan Utara, Dinas 

Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan, dan Dinas ESDM Papua, dan Dinas 

Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Papua Barat. Selain itu, banyak PPID 

Pembantu tidak memberikan informasi yang dimohonkan dengan hanya 

memberikan informasi yang dimilikinya saja atau memberikan informasi tetapi 

bukan informasi yang diminta, bahkan ada yang hanya memberikan penjelasan 

atas informasi yang dimohonkan. Padahal ia memiliki tugas menjamin ketersedian 

dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi 

secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip 

pelayanan prima.8 

3) Pengarsipan yang tidak tertib juga menjadi masalah baik di pemerintah pusat 

maupun daerah. PPID berdalih tidak memiliki informasi tersebut karena bukan 

merupakan walidata. Contohnya dokumen perizinan, PPID berdalih bahwa 

informasi tersebut dikuasai PPID Pembantu di kabupaten/kota. Padahal informasi 

yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota tersebut seharusnya 

ditembuskan kepada pemerintah yang lebih tinggi (provinsi dan pusat).9  Padahal 

informasi yang disimpan, dikelola atau diterima badan publik yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan negara/badan publik dan berkepentingan publik 

merupakan informasi publik.10 Selain itu, banyak PPID Pembantu berdalih informasi 

belum didokumentasikan seperti di Dinas Perkebunan dan Dinas ESDM Riau. 

                                                
8 Pasal 13 huruf d Permendagri 3/2017 
9 Berdasarkan pasal 9 P/14/Menhut-II/2011 jo P.62/Menhut-II/2014 jo P.62/MENLHK-SETJEN/2015 

tentang Izin Pemanfaatan Kayu, salinan/tembusan IPK disampaikan kepada Dirjen Bina Usaha Kehutanan, 
Dirjen Planologi, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Balai. 

Berdasarkan pasal 45 Permentan No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 menyebutkan 
gubernur/bupati/walikota harus menembuskan dan mengcopy IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan 
Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri 
Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha ke menteri. 

10 Pasal 1 angka 2 UU 14/2008. 
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4) Tidak terintegrasinya kanal komunikasi kerja kolaborasi antara pemerintah 

dengan masyarakat. Seperti kelompok kerja percepatan perhutanan sosial yang 

biasanya memiliki kanal komunikasi tersendiri tidak terintegrasi dengan PPID 

bahkan laman resmi pemerintah. Contohnya adalah laman kelompok kerja 

percepatan perhutanan sosial Sumatera Selatan 

(http://www.pokjappssumsel.org/). Dalam laman ini banyak sekali informasi terkait 

percepatan perhutanan sosial namun tidak dapat diakses dengan mudah oleh 

masyarakat karena biasanya masyarakat mencari pada laman resmi pemerintah 

dengan menggunakan fitur pencarian jika tidak terlihat secara jelas dalam menu-

menu yang disediakan. Jika pemerintah daerah tidak merasa memiliki laman kanal 

komunikasi bersama tersebut tentunya akan menjadi masalah untuk 

mengintegrasikannya dengan PPID baik PPID Pembantu maupun PPID Utama 

Provinsi. 

5) Ada upaya penutupan informasi publik oleh PPID Pembantu, contohnya Dinas 

Perkebunan Jambi dengan memberikan Surat Deputi Bidang Koordinasi Pangan 

dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 

TAN.03.01/265/D.II.M.EKON/05/2019 teranggal 6 Mei 2019 yang ditandatangani 

oleh Musdhalifah Machmud kepada Ketua Dewan Minyak Sawit 6 Mei 2019 

Indonesia (DMSI), Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), 

dan Pimpinan Perusahaan-Perusahaan di Sektor Kelapa Sawit tertanggal yang 

pada intinya adalah pelarangan memberikan informasi terkait perkebunan, 

termasuk Hak Guna Usaha (HGU). Padahal informasi terkait perkebunan 

merupakan informasi publik, bahkan HGU sudah dinyatakan sebagai informasi 

terbuka oleh Komisi Informasi baik pusat maupun daerah dalam sengketa 

informasi yang juga telah sampai pada tingkat Mahkamah Agung. Surat tersebut 

telah menimbulkan polemik dalam keterbukaan informasi di daerah. 

6) Ada upaya diskriminasi terhadap pemohon warga negara. Hal ini terjadi di 

Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Di Kalimantan Tengah, pemohon 

informasi ditanya apakah seorang mahasiswa atau peneliti, padahal dalam surat 

permohonan informasi sudah dinyatakan bahwa pemohon adalah warga negara 

yang bertujuan “untuk pengawasan masyarakat terhadap tata kelola 

pemerintahan yang baik terkait tata kelola hutan dan lahan.” Pertanyaan tersebut  
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mengindikasikan adanya perbedaan pelayanan terhadap pemohon warga 

negara dan pemohon mahasiswa/peneliti. Jika mengajukan permohonan 

informasi sebagai mahasiswa/peneliti akan lebih cepat dilayani oleh PPID, namun 

ada syarat administrasi yang harus dilengkapi yaitu surat keterangan mahasiswa 

atau surat keterangan penelitian. Sedangkan, di Kalimantan Timur permohonan 

informasi ditolak karena pemohon tidak memiliki KTP lantaran belum diterbitkan. 

Ia menggunakan surat keterangan kependudukan dari Disdukcapil, namun tidak 

diterima oleh PPID. Padahal surat keterangan tersebut dapat dipakai pemohon 

untuk urusan lainnya. 

 

II. Gambaran Umum IKHL berdasarkan Dimensi 

Kajian ini memberikan bobot yang sama pada setiap dimensi kewenangan 

strategis, 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 PHL merupakan dimensi yang paling banyak dipenuhi oleh 

pemerintah provinsi dan disusul oleh dimensi WKM, dan dimensi PKPH adalah dimensi 

yang paling sedikit dipenuhi. Dari grafik tersebut juga terlihat bahwa dimensi PHL di dua 

belas provinsi telah berada pada kategori sedang, yakni melewati 33. Nilai tertinggi 
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pada PHL diperoleh Provinsi Kalimantan Barat dan nilai terendah diperoleh Provinsi 

Sulawesi Tengah. Sedangkan dimensi WKM di tujuh provinsi (Sumatera Barat, Riau, 

Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi 

Tengah) telah berada pada kategori sedang. Nilai tertinggi pada WKM diperoleh Provinsi 

Sumatera Barat dan nilai terendah diperoleh Provinsi Papua Barat. Sementara dimensi 

PKPH di tujuh provinsi (Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan 

Barat, dan Papua) telah berada pada kategori sedang. Nilai tertinggi pada PKPH 

diperoleh Provinsi Sumatera Selatan dan nilai terendah diperoleh Provinsi Kalimantan 

Timur. 

 

III. Peningkatan IKHL sejak 2016  

 
Grafik 2.4. Perbandingan IKHL 

 

 

Secara umum, Grafik 2.4. menunjukan bahwa IKHL mengalami peningkatan sejak 

tahun 2016. Hal ini juga dapat dilihat dari perbandingan nilai rata-rata IKHL, pada 2016 

nilai rata-rata IKHL adalah 25,58 atau berada pada kategori rendah, sedangkan pada 

2019 ini nilai rata-rata IKHL meningkat menjadi 38,15 atau berada pada kategori sedang. 

Namun ternyata tidak semua provinsi mengalami peningkatan, Provinsi Sulawesi Tengah 

mengalami penurunan pada 2019 ini. Hal ini diduga karena pada tahun 2018 terjadi 

bencana gempa, tsunami dan likuidfaksi yang berimplikasi pada lemahnya alat verifikasi, 
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khususnya pada instrumen partisipasi dan akuntabilitas. Selain itu, Provinsi Sulawesi 

Tengah saat ini juga sedang berfokus pada pemulihan diri. 

 

Grafik 2.5. Perbandingan IKHL Berdasarkan Prinsip 

  

 

Lebih lanjut, Grafik 2.5. memperlihatkan peningkatan IKHL berdasarkan prinsip-

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang diuji. Grafik ini menunjukan peningktan 

signifikan pada partisipasi dan akuntabilitas di 12 provinsi. Sayangnya, transparansi di 12 

provinsi tidak mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada Provinsi 

Kalimantan Utara dan Papua.  
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Bagian III - Kondisi Pemenuhan Wilayah Kerja Masyarakat 
(WKM) 12 Provinsi 

I. 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, 

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (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) Nasional dan juga mendorong keberadaannya daerah. Dengan 

menerapkan langkah-langkah strategis tersebut diharapkan target perhutanan sosial 

dapat tercapai. 

Pemerintah, melalui Data Laporan Lima Tahun Maju Bersama: Capaian Pemerintahan 

Joko Widodo – Jusuf Kalla menyatakan realisasi perhutanan sosial mencapai kurang lebih 

3,2 Juta Ha atau sekitar 26% dari target 12,7 Juta Ha dengan catatan bahwa untuk 

capaian Hutan Adat masih menghitung wilayah indikatif. Lihat Grafik 3.1 di bawah ini: 

 

Grafik 3.1. Realisasi Perhutanan Sosial 

 

 

Dalam penelitian IKHL 2019 ini, WKM menjadi salah satu tematik isu yang diukur. 

Penilaian WKM dalam instrumen IKHL dilihat dari berbegai aspek, yaitu: (a) 
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dipublikasikanya atau diperolehnya informasi terkait WKM; (b) keterlibatan masyarakat, 

ragam partisipan dalam pengajuan dan penyelenggaraan perhutanan sosial; (c) 

akuntabilitas pemerintah provinsi dalam menjamin perlindungan dan pengakuan MHA, 

inisiatif mengidentifikasi dan memverifikasi, fasilitasi perhutanan sosial.  

 

II. Potret Kondisi Pemenuhan WKM di 12 Provinsi 
 

Grafik 3.2 Perbandingan Pemenuhan WKM di 12 Provinsi 

  

 

Kondisi pemenuhan WKM di 12 provinsi pada umumnya berada pada kategori 

sedang. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata 12 provinsi sebesar 34,09, walaupun lima 

provinsi (Aceh, Jambi, Kalimantan Tengah, Papua, dan Papua Barat) berada pada 

kategori rendah. Nilai tertinggi pada dimensi WKM diperoleh Provinsi Sumatera Barat dan 

nilai terendah diperoleh Provinsi Papua Barat. Grafik 3.1. juga memperlihatkan terjadinya 

peningkatan pada dimensi ini, terutama pada prinsip partisipasi dan akuntabilitas. 

Sedangkan prinsip transparansi mengalami penurunan, pada 2016 terdapat 3 provinsi 

yang memublikasikan/memberikan beberapa informasi terkait WKM, sedangkan pada 

2019 hanya 2 provinsi yang memublikasikan/memberikan beberapa informasi terkait 

WKM. Peraturan Daerah tentang Prosedur Pengakuan Masyarakah Hukum Adat (MHA) 

merupakan informasi yang dipublikasikan. 

Pada umumnya, meningkatnya nilai WKM pada tahun 2019 ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain: a) sudah terbentuknya kelompok kerja percepatan 

perhutanan sosial; b) ikut sertanya berbagai unsur masyarakat dalam pengusulan dan 
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penyelenggaraan perhutanan sosial; c) banyaknya fasilitasi perhutanan sosial pada 

2016-2019.  

Lebih lanjut, pada provinsi yang mengalami kenaikan indeks WKM memiliki 

kelengkapan yang baik terkait dengan perencanaan, regulasi, anggaran dan 

kelembagaan. Sebagai contoh Provinsi Sumatera Barat, provinsi ini menargetkan 

pencapaian perhutanan sosial pada RPJMD. Sedangkan dukungan regulasi diberikan 

dengan mengesahkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 52 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Fasilitasi Perhutanan Sosial yang diundangkan pada tanggal 1 Oktober 

2018. Peraturan ini memberikan pedoman bagi pelaksanaan fasilitasi perhutanan sosial 

yang bertujuan untuk mendukung percepatan fasilitasi bagi masyarakat dalam 

penyiapan dan pengembangan usaha perhutanan sosial, menyelesaikan permasalahan 

tenurial melalui perhutanan sosial, dan mengatur koordinasi, integrasi, sinkronisasi untuk 

meningkatkan peran serta para pihak dalam mendukung perhutanan sosial. Melalui 

Peraturan Gubernur ini, fasilitasi diberikan oleh pemerintah provinsi mulai dari penyiapan, 

penyusunan rencana hingga pengembangan usaha. Sedangkan secara kelembagaan 

peraturan ini memandatkan pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial 

yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan 

tinggi dan dunia usaha. Yang menarik, kelembagaan ini selain bertugas melakukan 

fasilitasi perhutanan sosial juga melakukan tiga hal penting yaitu koordinasi, integrasi 

dan sinkronisasi program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam fasilitasi 

perhutanan sosial, melakukan monitoring dan evaluasi serta penyelesaian konflik. Artinya, 

peraturan ini melihat pentingnya koordinasi dan sinergi antar OPD yang serangkali 

menjadi masalah, monitoring dan evaluasi yang seringkali terlupakan dalam proses kerja 

dan mendayagunakan perhutanan sosial sebagai upaya penyelesaian konflik. 

Berdasarkan Peraturan ini pula sumber pembiayaan diatur berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 

serta sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

Perlu digarisbawahi bahwa umumnya praktik partisipasi yang dilakukan oleh 

pemerintah provinsi dalam pengembangan wilayah kelola masih minim proses 

pendokumentasian, khususnya terkait dengan pelibatan masyarakat dan publikasi 

sebagai pemenuhan aspek transparansi. Data dan informasi terkait dengan rencana, 

kebijakan dan program wilayah kelola masyarakat termasuk capaiannya perlu secara 
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proaktif dipublikasikan, selain untuk memberikan informasi kinerjanya juga penting untuk 

mendorong keterlibatan publik secara luas. 
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Bagian IV - Kondisi Perlindungan Hutan dan Lahan (PHL) 12 
Provinsi 

I. 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.  

Dalam penelitian IKHL 2019 ini, PHL menjadi salah satu tematik isu yang diukur. 

Penilaian PHL dalam instrumen IKHL dilihat dari berbegai aspek, yaitu: (a) 

dipublikasikannya atau diperolehnya informasi terkait PHL (dokumen hukum terakait PHL, 

dokumen perizinan perkebunan pertambangan); (b) keterlibatan masyarakat, ragam 

partisipan, dan bentuk pelibatan dalam penyusunan AMDAL dan penerbitan perizinan 

kebun dan tambang, penyusunan kebijakan pengendalian karhutla, dan penyusunan 

kebijakan perlindungan ekosistem gambut; (c) akuntabilitas pemerintah provinsi dalam 

penerbitan perizinan, pengendalian karhutla, dan perlindungan ekosistem gambut.  
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II. Potret Kondisi Perlindungan Hutan dan Lahan (PHL) 12 Provinsi 
 

Grafik 4.1 Indeks Perlindungan Hutan dan Lahan 12 Provinsi 

  

 

Kondisi pemenuhan PHL di 12 provinsi pada umumnya berada pada kategori 

sedang. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata 12 provinsi sebesar 49,52, karena semua 

provinsi sudah berada pada kategori sedang. Nilai tertinggi pada dimensi PHL diperoleh 

Provinsi Aceh dan nilai terendah diperoleh Provinsi Sulawesi Tengah. Grafik 4.1. juga 

memperlihatkan terjadinya peningkatan pada setiap prinsip di dimensi ini, terutama 

pada prinsip partisipasi dan akuntabilitas. 10 provinsi sudah 

memublikasikan/memberikan beberapa informasi terkait PHL di tahun 2019 ini, 

sedangkan pada 2016 hanya 6 provinsi yang memublikasikan/memberikan beberapa 

informasi terkait PHL. Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

merupakan dokumen yang paling banyak dipublikasikan. 

Indeks PHL mendapatkan kontribusi terbanyak dari jaminan dan pelaksanaan 

partisipasi publik terkait proses AMDAL dan pengendalian karhutla. Berbagai regulasi 

terkait dengan tahapan dan mekanisme partisipasi dan implikasinya apabila hal ini tidak 

dilakukan dianggap cukup berpengaruh, tentu termasuk peran aktif masyarakat dalam 

mendayagunakan instrumen regulasi tersebut. Artinya, terlepas dari berbagai kelemahan 

pelaksanannya, instrumen regulasi AMDAL merupakan instrumen penting bagi publik 

untuk menjamin peran sertanya dalam pengambilan keputusan terkait rencana perizinan. 

Sedangkan terkait dengan pengendalian karhutla, dampak yang masif dan langsung 
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dirasakan oleh masyarakat merupakan faktor pengungkit bagi masyarakat untuk 

berperan serta selain program-program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam 

memperkuat pengendalian karhutla. Berbagai regulasi dan kelembagaan di daerah 

dalam pengendalian karhutla relatif ada, khususnya daerah yang sering terjadi karhutla. 

Sayangnya ini belum diimbangi dengan aspek kebijakan terkait dengan perlindungan 

lahan gambut. Hal ini juga dipicu dengan kebijakan pusat yang belum memadai hingga 

daerah misalnya belum adanya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem 

Gambut dimana dalam peraturan perundang-undangan harus diintegrasikan dalam 

kebijakan pembangunan daerah dan RTRW provinsi maupun kabupaten/kota. Namun 

demikian, pemenuhan PHL masih dapat ditingkatkan lagi dengan: a) 

memublikasikan/memberikan informasi terkait PHL (dokumen perizinan kebun dan 

tambang, izin pinjam pakai kawasan hutan, peta kerawanan karhutla, laporan 

pengawasan, baku kerusakan lingkungan); dan b) menyusun dokumen perlindungan 

ekosistem gambut secara partisipatif. 
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 Bagian V - Kondisi Penyelesaian Konflik dan Penegakan 
Hukum (PKPH) 12 Provinsi 

I. Pengantar  

Penyelesaian Konflik dan Penegakan Hukum merupakan kewenangan strategis 

yang mendukung tata kelola hutan dan lahan. Tata kelola hutan dan lahan yang baik 

tentunya akan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Selama tahun 2018 saja, 

KPA mencatat 410 konflik agraria yang bersifat struktural,11 dengan perkebunan kelapa 

sawit sebagai sebagai sektor yang paling banyak berkonflik.12 

 

Grafik. 5.1. Konflik Agraria 12 Provinsi 201813 

 

 

Dalam penelitian IKHL 2019 ini, penilaian PKPH dilihat dari berbagai aspek, yaitu: 

(a) dipublikasikanya atau diperolehnya informasi terkait PKPH (jumlah pengaduan, sanksi 

administrasi, kesepakatan penyelesaian sengketa, bukti bayar jaminan reklamasi, 

laporan pemantauan kebun dan tambang, dan rencana perkebunan provinsi); (b) 

                                                
11.KPA menjelaskan konflik agraria struktural adalah konflik agraria yang diakibatkan oleh sebuah 

kebijakan atau putusan pejabat publik, baik pusat maupun daerah, yang menimbulkan banyak korban dan 
berdampak luas, mencakup dimensi sosial, ekonomi, kebudayaan dan politik 

12 Konsorsium Pembaruan Agraria, “Masa Depan Reforma Agraria Melampau Tahun Politik,” (2018), 
hlm. 16-17. 

13 Ibid., hlm. 33. 
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keterlibatan masyarakat, ragam partisipan, dan bentuk pelibatan dalam pengawasan 

bersama/joint monitoring kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, serta 

pengaduan; (c) akuntabilitas pemerintah provinsi dalam penyelesaian konflik hutan dan 

lahan, pengawasan izin lingkungan, mekanisme komplain, sanksi administrasi, perkara 

perdata, dan perkara pidana.  

 

II. Potret Kondisi Penyelesaian Konflik dan Penegakan Hukum (PKPH) 12 Provinsi 
 

Grafik 5.2 Indeks Penyelesaian Konflik dan Penegakan Hukum 12 Provinsi 

  

 

Kondisi pemenuhan PKPH di 12 provinsi pada umumnya masih berada pada 

kategori rendah. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata 12 provinsi sebesar 31,08, karena 

setengah wilayah studi memperoleh nilai pada kategori rendah (Riau, Kalimantan Timur, 

Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat). Nilai tertinggi 

pada dimensi PKPH diperoleh Provinsi Sumatera Selatan dan nilai terendah diperoleh 

Provinsi Papua Barat. Grafik 5.1. juga memperlihatkan terjadinya peningkatan pada 

dimensi ini, terutama pada prinsip partisipasi dan akuntabilitas. Tidak ada satu pun 

provinsi yang memublikasikan/memberikan informasi terkait PKPH baik pada tahun 2016 

maupun 2019. 

Indeks penyelesaian konflik dan penegakan hukum mendapatkan kontribusi 

signifikan dari berkembangnya proses penanganan konflik khususnya di sektor kehutanan 

dan perkebunan, sayangnya untuk sektor pertambangan masih sangat lemah. Selain itu, 

kontribusi juga diberikan oleh keberadaan mekanisme dan lembaga pengaduan 
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masyarakat dalam penegakan hukum, khususnya sektor lingkungan hidup dan kehutanan. 

Yang menarik, dalam sektor kehutanan muncul berbagai insiatif kolaborasi antara 

masyarakat sipil dengan pemerintah dalam melakukan pengawasan melalui dukungan 

masyarakat sipil dalam memperoleh bukti-bukti pelanggaran (joint monitoring) yang 

berimplikasi pada menguatnya pengawasan oleh pemerintah. Artinya, berbagai 

kebijakan terkait dengan penanganan konflik dan pengaduan masyarakat di sektor 

lingkungan hidup dan kehutanan baik nasional maupun daerah memiliki implikasi yang 

relatif baik bagi proses penyelesaian konflik dan penegakan hukum di daerah. 

Sayangnya, perbaikan tersebut belum didukung oleh upaya pengawasan dan penegakan 

hukum yang optimal baik secara administrasi, perdata, maupun pidana. Berbagai 

persoalan seperti terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran masih mewarnai 

pada bagian ini. Namun demikian, pemenuhan PKPH masih dapat ditingkatkan lagi 

dengan: a) memublikasikan/memberikan informasi terkait PKPH (jumlah pengaduan, 

sanksi administrasi, kesepakatan penyelesaian sengketa, bukti bayar jaminan reklamasi, 

laporan pemantauan kebun dan tambang, dan rencana perkebunan provinsi); b) 

melakukan penegakan hukum perdata dan pidana; c) melibatkan masyarakat dalam 

penyelesaian konflik pertambangan; dan d) mengadakan join monitoring di sektor 

perkebunan. 
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Bagian VI - Rekomendasi  

Secara keseluruhan, IKHL tahun 2019 pada 12 provinsi mengalami peningkatan 

secara agregat dari kategori rendah (25,58) menjadi sedang (38,15). Hampir seluruh 

provinsi yang menjadi lokasi studi mengalami peningkatan, kecuali Provinsi Sulawesi 

Tengah yang disinyalir karena disebabkan oleh bencana gempa dan tsunami hebat di 

daerah ini.  Secara prinsip tata kelola, kenaikan terjadi pada prinsip partisipasi dan 

akuntabilitas. Sedangkan dilihat dari dimensi kewenangan, seluruh dimensi mengalami 

kenaikan baik wilayah kelola masyarakat, perlindungan hutan dan lahan, maupun 

penyelesaian konflik dan penegakan hukum. Upaya pelembagaan melalui regulasi, 

kelembagaan dan tata laksana serta peran aktif masyarakat sipil untuk mendorongnya 

turut memberikan kontribusi dalam perbaikan nilai IKHL.  

Berdasarkan hasil penelitian IKHL 2019 ini, terdapat beberapa rekomendasi 

utama, yaitu:  

(1) Upaya untuk mendorong transparansi perlu menjadi fokus utama dan fokus kerja 

dalam pengembangan wilayah kelola masyarakat, perlindungan hutan dan lahan 

serta penyelesaian konflik dan penegakan hukum. Upaya proaktif maupun 

pemenuhan standar layanan informasi publik masih menjadi kendala utama. 

Lemahnya publikasi informasi penting dalam pengelolaan lingkungan dan sumber 

daya alam masih mewarnai tata kelola di sektor ini, terlebih untuk informasi-informasi 

terkait dengan keputusan teknis seperti perizinan dan dokumen pendukungnya yang 

memiliki dampak langsung bagi masyarakat maupun perlindungan lingkungan hidup 

dan sumber daya alam.  

(2) Pengembangan regulasi, kelembagaan dan anggaran untuk pencapaian wilayah 

kelola masyarakat perlu ditingkatkan dan praktek baik di beberapa daerah dalam 

penelitian ini, seperti Provinsi Sumatera Barat perlu direplikasi pada daerah lainnya. 

Sinergi antar organisasi pemerintah daerah maupun antar organisasi pemerintah 

daerah dengan masyarakat sipil dan dunia usaha menjadi kunci sebagai terobosan 

untuk mempercepat pencapaian target perhutanan sosial sekaligus 

mendayagunakannya untuk penyelesaian konflik;  
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(3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian karhutla telah berjalan 

dengan baik, namun perlu ditingkatkan dalam upaya pengambilan berbagai 

kebijakan umum yang terkait dengan hal ini, antara lain regulasi dan program-

program pencegahan karhutla. Selain itu, upaya untuk memperkuat perlindungan 

ekosistem gambut yang rentan terjadi karhutla perlu mendapatkan perhatian, 

khususnya terkait penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Eksistem 

Gambut dan pengintegrasiannya dalam kebijakan pembangunan daerah maupun 

RTRW;    

Upaya pelembagaan penyelesaian sengketa dan pengaduan masyarakat terkait 

dengan persoalan-persoalan di sektor ini telah berkembang, namun berbagai inisiatif 

dalam melakukan pengawasan bersama melalui dukungan bukti dan informasi 

masyarakat sipil perlu terus ditingkatkan. Penguatan sumber daya manusia dan 

dukungan anggaran yang memadahi dalam menjalankan pengawasan perlu 

mendapatkan perhatian karena umumnya kedua hal tersebut belum mendapatkan 

prioritas pemerintah di daerah. Selain itu, peran aktif masyarakat untuk mendorong 

adanya tindakan penegakan hukum oleh pemerintah daerah terhadap berbagai 

pelanggaran yang terjadi perlu terus diperkuat. Transparansi dan akuntabilitas terkait 

dengan hasil-hasil pengawasan dan penegakan hukum (administrasi, perdata dan 

pidana) perlu ditingkatkan misalnya melalui publikasi berbagai dokumen perizinan, 

kewajiban pelaku usaha mupun hasil-hasil pengawasan dan sanksi yang telah diberikan 

sehingga publik dapat berperan serta lebih baik dalam melakukan pengawasan atas 

penaatan sanksi yang telah dijatuhkan. 
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