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Daftar Isi 



 Tahun 2015 ditutup dengan peristiwa buruk dalam 
penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Majelis Hakim 
yang dipimpin oleh Parlas Nababan telah membebaskan 
PT. Bumi Mekar Hijau (PT. BMH), suplier group besar Sinar 
Mas, pada kasus kebakaran hutan dan lahan pada tahun 
2014, dan bahkan pada tahun 2015, konsesi perusahaan 
ini juga ditemukan terbakar. Putusan Majelis Hakim ini bu-
kan hanya menunjukkan ketidakmampuan hakim dalam 
menangani perkara yang bersifat luar biasa (extraordi-
nary), namun juga meruntuhkan nilai-nilai keadilan bagi 
masyarakat korban asap. 

 Sepanjang 2015 penegakan hukum lingkungan 
benar-benar mendapat ujian berat, ujian yang sama untuk 
masa kepemimpinan rezim Jokowi yang dalam nawacit-
anya mengarusutamakan pentingnya penegakan hukum 
dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negaranya. 
Peristiwa demi peristiwa hukum yang terjadi sepanjang ta-
hun 2015 membuat kita khawatir, apakah komitmen terha-
dap lingkungan hidup dan agenda lain terkait pengelolan 
sumber daya alam/agraria yang berkeadilan, termasuk 
didalamnya komitmen membangun Indonesia dari pinggir, 
akan dapat dipenuhi oleh pemerintahan Jokowi-JK. Ka-
rena mau tidak mau, berbagai problem struktural tersebut 
bermula dari kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. 

 Tinjauan lingkungan hidup (environmental out-
look) tahun 2016 yang kami keluarkan, dilandasi dari 
catatan berbagai peristiwa yang terjadi pada tahun 2015, 
termasuk berbagai kebijakan dan regulasi yang dikelu-
arkan. Oktober 2015 menandai satu tahun pemerintahan 
Presiden Joko Widodo! 

 Kabut asap yang melanda nusantara, khususnya 
di Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2015 menjadi 
isu sentral, kabut asap bukan saja menyebabkan banyak 
warga terkena ISPA, namun juga ada yang menyebabkan 
warga meninggal dunia. Kabut asap yang massif lanta-
ran adanya pembakaran lahan oleh korporasi skala besar 
dalam membuka lahan perkebunan, khususnya  lahan 
gambut. Pemulihan dan perlindungan, mau tidak mau 
harus dilakukan untuk mencegah kebakaran tidak terja-
di lagi di tahun-tahun mendatang. Presiden sendiri telah 
menyatakan tindakan penanganan kebakaran hutan dan 
lahan, salah satunya dengan restorasi gambut melalui ke-
bijakan yang akan dikeluarkan, dalam pidatonya di COP 
21 Paris pada tanggal 30 November 2015. Tahun 2016, 
Presiden mengeluarkan Perpres No. 1/2016 tentang Badan 
Restorasi Gambut. 

 Sebagai bagian dari masyarakat sipil, WALHI 
mencermati secara kritis berbagai perkembangan dalam 
pemerintahan untuk memastikan agar kepentingan raky-
at, lingkungan hidup, dan generasi yang akan datang  be-
nar-benar tercermin dan diimplementasikan secara nyata 
oleh pemerintahan.

I. Pengantar 

Dalam perkembangannya, WALHI melihat ada kebijakan 
yang cukup positif, namun tidak satu-dua pula kebijakan 
yang masih mengusung paradigma lama pembangunan 
yang dilakukan oleh pemerintah saat ini.  Misalnya, di-
masukkannya 12,7 juta hektar hutan bagi rakyat merupa-
kan satu langkah yang positif, namun di sisi lain kebijakan 
terkait investasi proyek-proyek pembangunan dan industri 
yang merusak, seperti proyek reklamasi pantai di berba-
gai kota besar serta rencana pembangunan PLTU 35.000 
MW, juga masih terus dilanjutkan.

 Tinjauan lingkungan hidup ini juga berisikan ber-
bagai upaya advokasi WALHI baik di nasional maupun di 
WALHI Daerah, mulai dari kampanye, gugatan hukum, 
pembelaan hukum terhadap rakyat yang mendapat tindak 
kekerasan maupun kriminalisasi, dialog kebijakan dengan 
pengurus negara, hingga pengorganisian yang dilakukan 
bersama dengan rakyat, baik dalam menangani kasus-
kasus lingkungan maupun upaya mendorong wilayah 
kelola rakyat diakui dan dilindungi oleh negara melalui 
kebijakan dan program-programnya. Bagaimana komuni-
tas masyarakat memperjuangkan sumber-sumber kehidu-
pannya dan kontribusi riil komunitas masyarakat dalam 
menangani dampak perubahan iklim dan mendukung ke-
daulatan pangan. 

 Sebagaimana janji Presiden, membangun Indo-
nesia dari pinggiran, mestinya komunitas inilah yang kini 
diberi kesempatan, setelah dalam kurun waktu yang pan-
jang negara memberikan kesempatan kepada korporasi 
skala besar, yang pada perjalanannya justru telah gagal 
dan menjadi penyumbang krisis baik krisis lingkungan 
maupun krisis ekonomi, sosial dan budaya. Kami memba-
gi tinjauan lingkungan hidup ini pada lima bagian, yakni (I) 
pengantar, (II) agenda dan kebijakan global, (III) kebijakan 
nasional dengan isu-isu sektoral sumberdaya alam yang 
keduanya memiliki implikasi yang kuat terhadap lingkun-
gan hidup, (IV) penegakan hukum, demokratisasi dan hak 
asasi manusia, dan (V) rekomendasi dan penutup. 
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II. Agenda dan Kebijakan Global 
 Setidaknya ada 
dua agenda besar 
internasional yang 
berhubungan secara 
langsung dengan isu 
lingkungan hidup dan 
sumber daya alam 
yang mendapatkan 
perhatian besar baik 
bagi pemerintah 

maupun organisasi masyarakat sipil. Yakni agenda Sus-
tainable Development Goals (SDGs) dan COP 21 UNFCCC 
di Paris. Keduanya merupakan agenda internasional yang 
memiliki implikasi yang kuat terhadap kebijakan pemban-
gunan ekonomi dalam negeri Indonesia. Sebagai agenda 
yang mestinya dapat menjadi pijakan komitmen interna-
sional untuk mengatasi krisis global seperti kemiskinan, 
ketimpangan akses terhadap sumberdaya, hingga krisis 
lingkungan dan perubahan iklim, justru agenda ini banyak 
diboncengi oleh kepentingan private sector, yang lagi-lagi 
mengambil keuntungan dari krisis yang telah diciptakan-
nya. 

 Tidak ada yang dapat membantah bahwa ting-
kat konsumsi dan produksi di negara-negara maju sudah 
melampaui kapasitas dan daya dukung bumi, berbasis 
pada kebijakan dan sistem ekonomi predasi terhadap ne-
gara berkembang dan bergantung lainnya.  Laporan The 
Great Transition (2009) oleh New Economic Foundation 
mencatat bahwa pola konsumsi di negara maju seperti 
AS dan EU tidak berkelanjutan. Kondisi ini memaksa ka-
pasitas bumi yang ada dua hingga lima kali lipat kapasitas 
terpasang bumi . Tak heran jika seluruh negara termasuk 
masyarakatnya gelisah dan bergerak untuk berbicara ten-
tang keberlanjutan. Tujuan akhirnya adalah bagaimana 
masa depan bumi1 dan apa yang akan diwariskan pada 
generasi yang akan datang.

 Di sisi lain,  negara-negara berkembang dan ber-
gantung lainnya masih sibuk dengan perbaikan standar 
hidup dan kesejahteraan warga dengan acuan yang 
juga sudah ditetapkan standarnya oleh institusi global 
semacam World Bank dan UNDP. Kemiskinan dan ket-
impangan menjadi problem utama negara berkembang. 
Mulai dari pelayanan pendidikan hingga kesehatan, ja-
minan sosial dan perbaikan kualitas lingkungan hidup. 
Dikatakan, untuk memecahkan problem tersebut negara 
berkembang masih memerlukan pertumbuhan ekonomi 
dan kapasitas fiskal serta pendanaan untuk terus mem-
perbaiki banyak hal, seperti pajak dalam negeri, remit-
tances pekerja migran serta yang paling besar bersandar 
pada Foreign Direct Investment (FDI). Solusi permanen 
atas persoalan tersebut sudah dimulai sejak era millenium 
melalui skema Millenium Development Goals - MDGs den-
gan fokus isu kesejahteran, kesetaraan dan keberlanjutan 
lingkungan hidup.

Dok. Setgab -> Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan 
pada COP 21 di Paris 

 Setelah berjalan selama 14 tahun, di tengah ber-
bagai kritik atas capaian yang dapat dikatakan gagal, 
pada bulan September 2015 MDGs berganti baju menjadi 
SDGs. Sebuah kerangka baru dengan semangat yang 
sama yang akan berlaku hingga tahun 2030. Tepat pada 
bulan September 2015, berlangsung sidang PBB yang 
membahas kerangka baru pembangunan millenium. Ber-
beda dengan penyusunan MDGs 14 tahun yang lalu, pe-
nyusunan kerangka kerja pembangunan global yang baru 
menggantikan MDGs, banyak yang menyebut Pembangu-
nan Pasca 2015 tapi lebih umum orang menyebut SDGs. 
Dokumen yang disusun telah melibatkan banyak pihak 
dan melalui beragam proses yang dimulai sejak tahun 
2010, termasuk di dalamnya masyarakat sipil global.

 SDGs memuat 17 Tujuan dan 169 target untuk 
periode selama 15 tahun 2015-20302.   Berbeda dengan 
Millennium Development Goals (MDGs), SDGs memuat 
tiga hal yang tidak ada dalam MDGs (2000-2015), yaitu (i) 
Perubahan pola konsumsi dan produksi di negara-negara 
maju; (ii) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil 
dan inklusif; (iii) penurunan ketimpangan antara negara 
dan dalam negara3. 

 Jika merujuk pada 17 agenda SDGs yang telah 
disepakati, terdapat 5 hal yang berhubungan langsung 
dengan agenda penyelamatan lingkungan dimana me-
muat tujuan-tujuan “hijau” yaitu pola konsumsi dan 
produksi, konservasi sumber air minum, perubahan 
iklim, konservasi ekosistem dan konservasi sumberdaya 
laut. Hal lain adalah target mengatasi ketimpangan dan 
kemiskinan, yang berelasi kuat dengan penguasaan sum-
ber-sumber agraria oleh korporasi. Kuatnya aspirasi dan 
tujuan-tujuan hijau dan berkelanjutan sebagai bagian dari 
kelanjutan Konferensi Rio mewarnai SDGs, selain pen-
garuh dari advokasi masyarakat sipil di seluruh dunia dan 
desakan dari negara-negara berkembang.

 Meski SDGs bukanlah sebuah dokumen yang 
mengikat secara hukum (legally binding), namun doku-
men ini ternyata memiliki pengaruh sosial dan moral 
yang kuat diantara negara-negara anggota Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB). Indikasinya antara lain adalah par-
tisipasi para kepala negara dalam berbagai perundingan 
dan pengesahan dokumen.  Setidaknya ada 2 insen-
tif mengapa negara-negara dan para kepala negaranya 
aktif dalam perundingan; (i) menemukan pola kerjasama 
Utara-Selatan yang lebih legitimate dan  bisa diterima oleh 
semua pihak dan; termasuk di dalamnya soal sistem pa-
jak internasional; 
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  1. http://www.neweconomics.org/publications/entry/the-great-transition
  2. http://www.stakeholderforum.org/fileadmin/files/OWG%20Zero%20Draft.pdf
  3. Untuk perbadingan yang menyeluruh antara SDGs dan MDGs, lihat John Coonrod, 
2014. MDGs to SDGs, Top 10 differeNawacitaes. http://advocacy.thp.org/2014/08/08/
mdgs-to-sdgs/



(ii) mengatasi masalah antar negara terutama dalam bi-
dang ekonomi dan sosial, yang tdak dapat dipecahkan 
secara bilateral sehingga aturan dan tatanan tersebut 
lebih menguntungkan atau setidaknya tidak merugikan 
negara-negara miskin dan berkembang4. 

 Ini merupakan tantangan terbesar negara maju, 
khususnya yang masih mengandalkan basis industri ek-
straktif di negara berkembang dan bergantung lainnya. 
Sementara sebaliknya, problem dan krisis lingkungan 
semakin besar akan terjadi. Prasyarat agar tercapainya 
pembangunan berkelanjutan dengan indikator yang su-
dah di tetapkan dalam SDGs adalah menjalankan perbai-
kan hukum lingkungan dan pembangunan berbasis pada 
aspek keberlanjutan lingkungan. 

Pada pertemuan sidang PBB bulan September 2015 Wakil 
Presiden Jusuf Kalla menyampaikan tiga konsern terkait 
dengan agenda SDGs bagi Indonesia, diantaranya berbic-
ara fokus pada isu lingkungan. Komitmen menyelesaikan 
persoalan ketimpangan akses terhadap air bersih, pangan 
dan energi serta perubahan iklim. Akan tetapi persoalan 
tersebut dengan pendekatan infrastruktur seperti yang 
tertera dalam RPJMN 2015-2019.

 Design pembangunan berkelanjutan seharusnya 
tidak melulu berbicara tentang aspek produksi dan kon-
sumsi, sementara pembangunan infrastruktur hak-hak 
dasar guna meningkatkan kapabilitas dan produktivitas 
terlupakan. Artinya, perencana pembangunan infrastru-
kutur harus menempatkan rumusan infrastruktur hak-hak 
dasar (basic rights infrastructures) seperti infrastruktur 
untuk pemenuhan hak atas pangan, perumahan, pen-
didikan, kesehatan, air, dan pekerjaan sebagai prioritas 
utama sebelum merumuskan aspek-aspek produksi dan 
konsumsi dalam perencanaan pembangunan infrastruk-
tur. Tentu ini sejalan dengan agenda SDGs yang telah 
dibangun komitmennya secara global pada tahun 2015. 
Agenda global berlanjut di COP 21 Paris, yang telah 
menghasilkan Paris Agreement. Diantaranya menegaskan 
bahwa 2 derajat celcius adalah tingkat maksimum kenai-
kan temperatur global, dan bahwa setiap negara harus 
meningkatkan upaya untuk membatasi peningkatan tem-
peratur hingga batas 1,5 derajat celcius, serta komitmen 
dukungan finansial untuk menangani perubahan iklim 
khususnya dari negara-negara maju. Hal lain yang di-
anggap sebagai keberhasilan adalah keterlibatan seluruh 
stakeholder dalam menangani perubahan iklim. 

 WALHI bersama dengan Friends of The Earth In-
ternasional mengkritisi hasil COP 21 Paris yang tertuang 
dalam Paris Agreement.

Diantaranya; Pertama, Paris Agreement tidak akan be-
rarti tanpa mensyaratkan negara-negara maju untuk me-
mangkas emisi mereka secara drastis dan memberikan 
dukungan finansial sesuai tanggung jawab yang adil, 
serta memberikan beban tambahan kepada negara-ne-
gara berkembang. Untuk mencegah perubahan iklim kita 
mesti segera dan secara drastis menurunkan emisi, tidak 
melakukan penundaan. Kedua, tanpa kompensasi untuk 
memperbaiki kerusakan lingkungan, negara-negara yang 
rentan akan menaggung berbagai masalah dan beban 
dari krisis yang sebenarnya bukan diciptakan oleh mere-
ka. Ketiga, tanpa finansial yang memadai, negara-negara 
miskin akan dijadikan sebagai pihak yang harus menang-
gung beban dari krisis yang tidak berasal dari mereka. 
Pendanaan tersedia, namun kemauan politik (political will) 
tidak ada. Keempat, satu-satunya kewajiban yang mengi-
kat secara hukum (legally binding) bagi negara maju ada-
lah mereka harus melaporkan seluruh pendanaan yang 
mereka sediakan. Kelima, pintu sangat terbuka bagi pasar 
untuk mengeksploitasi krisis iklim tanpa pembatasan se-
cara spesifik dalam teks. Hal ini menjadi kartu bebas bagi 
poluter terbesar dalam sejarah. 
 
 Skema REDD+ yang ditawarkan perundingan 
iklim, sesungguhnya tidak akan menjawab tuntutan penu-

runan pelepasan emisi dan penekanan laju peningkatan 
suhu global. Karena laju deforestasi di negara berkem-
bang bukan disebabkan oleh kebutuhan dalam negeri 
tersebut, melainkan diakibatkan oleh kebutuhan bahan 
baku industri negara-negara maju. Seperti penggunaan 
energi fosil oleh industri melepaskan emisi di negara uta-
ra, demikian juga deforestasi menjadi penyebab utama di 
negara selatan seperti Indonesia.

 Komitmen penurunan emisi dari negara indus-
tri yang memilih konversi sumber energi ke energi ter-
barukan biofuel, justru menjadi pemantik meningkatnya 
pelepasan emisi dari negara berkembang akibat defor-
estasi dari ekspansi perkebunan kelapa sawit. Minyak 
sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dari Indonesia yang 
diekspor ke Eropa volumenya mencapai 17,4 % dari total 
produksi CPO Indonesia, 65 % digunakan untuk biofuel. 
CPO ini dihasilkan dari proses pembabatan hutan dan 
menjadi penyebab pelepasan karbon pada musim panas 
di Indonesia. 

Dok. WALHI -> Aksi solidaritas kabut asap, oleh rekan-rekan FoE Internasional di COP 21 Paris 
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  4. Lihat sikap beberapa posisi negara tentang SDGs, The Guardian, 2015. 
“Sustainable Golas. All you Need to Know” http://www.theguardian.com/global-
development/2015/jan/19/sustainable-development-goals-united-nations.



 Di sektor energi, negara maju punya kemampuan 
finansial dan teknologi, dan memiliki tanggung jawab his-
toris lebih besar dalam menghasilkan gas rumah kaca. 
Selama ini negara maju, khususnya Jepang turut serta 
dalam melakukan pencemaran lingkungan di Indonesia 
dan juga turut berkontribusi besar dalam menghasilkan 
emisi GRK dari sektor batubara yang berdampak pada 
perubahan iklim dan keterancaman bagi seluruh makhluk 
bumi. 

 Isu pendanaan menjadi perhatian bagi organisasi 
lingkungan hidup di Indonesia yang selama ini melaku-
kan advokasi mengakhiri batubara, antara lain kebija-
kan pemerintah Jepang yang mengembangkan industri 
batubara dan pembangunan proyek-proyek pembangkit 
listrik tenaga uap di Indonesia melalui perusahaan-peru-
sahaan yang berasal dari Jepang dan termasuk lembaga 
keuangan Jepang. Lembaga keuangan dan perusahaan 
asal Jepang saat ini tengah gencar-gencarnya berekpan-
si dan menanamkan sahamnya di bidang batubara dan 
pembangkit listrik di Indonesia. Misalnya Mitsubishi UFJ 
Financial, salah satu lembaga keuangan terbesar kedua 
di Indonesia setelah Citigroup (AS) yang membiayai in-
dustri batubara di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, 
lembaga tersebut membiayai 53,337 juta dollar AS industri 
batubara di Indonesia. 

 Jepang harusnya menunjukkan kepemimpinan 
mengurangi pembiayaan energi fossil dan mendorong 
pengembangan energi terbarukan, dan sayangnya itu 
tidak terjadi. 

 Kebijakan nasional yang kami fokuskan pada ke-
bijakan ekonomi nasional serta situasi nasional yang me-
miliki pengaruh terhadap lingkungan hidup dan sumber 
daya alam. Pada tahun 2015 ini, di tengah krisis lingkun-
gan hidup, kami melihat ada dua agenda dalam negeri 
yang kami lihat menyedot perhatian publik yang cukup 
besar dan memiliki pengaruh bagi lingkungan hidup dan 
pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, antara lain 
hiruk pikuk pemilihan komisioner KPK, setelah sebelumn-
ya berbagai upaya pelemahan KPK, termasuk rencana 
revisi UU KPK yang didorong oleh DPR RI. Institusi pem-
berantasan korupsi yang kuat tentulah menjadi harapan 
banyak orang, di tengah lingkaran mafia sumber daya 
alam yang sulit untuk diputus. Kita berharap, lembaga 
pembarantasan korupsi yang kuat akan memperkecil 
kerugian negara yang begitu besar akibat praktik korupsi 
di sektor sumber daya alam. 

 ICW mencatat telah terjadi kerugian negara yang 
cukup masif karena sepak terjang mafia SDA seperti teli-
hat dalam Tabel berikut: 

Lembaga Kerugian 
(Triliun)

Penyebab

Koalisi 
Anti Mafia 
Kehutan-
an (2014)

201
Tujuh kasus dugaan korupsi di sektor ke-
hutanan, perkebunan dan pertambangan.

Koalisi 
Anti Mafia 
Kehutan-
an (2013)

1,92
Lima kasus dugaan korupsi: 1 dugaan 
suap penerbitan izin pertambangan, 3 
dugaan korupsi pada sektor perkebu-
nan dan 1 dugaan korupsi pada sektor 

kehutanan.

Kemen-
trian Ke-
hutanan 
(2011)

273
Pembukaan 727 unit perkebunan dan 

1722 unit pertambangan yang dinilai ber-
masalah di 7 Provinsi di Indonesia.

Kemen-
trian Ke-
hutanan 
(2003)

7,2
Praktik illegal logging, penyelundupan 

kayu dan peredaran kayu illegal di Papua, 
Kaltim, Kalbar, Kalteng, Sulteng, Riau, 

NAD, Sumut, dan Jambi

Komisi 
Pember-
antasan 
Korupsi 
(2010)

15,9
Tidak segera ditertibkannya penam-

bangan tanpa izin pinjam pakai di dalam 
kawasan hutan di 4 provinsi di Kalbar, 

Kalteng, Kalsel dan Kaltim.

Badan 
Pemeriksa 
Keuangan 

(2013)

0,1
Menambang dan eksplorasi sampai 

eksploitasi di kawasan hutan tanpa izin 
dan tidak ada izin pinjam pakai kawasan 

hutan.

Human 
Rights 
Watch 
(2013)

75,28
Kejahatan di sektor kehutanan

Human 
Rights 
Watch 
(2009)

20 Kejahatan di sektor kehutanan

Indonesia 
Corruption 

Watch 
(2009)

20
Potensi kerugian keuangan negara dari 

PNBP sektor kehutanan yang tidak disetor 
(Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya 

Hutan) selama 2004-2007

Satuan 
Tugas 
Mafia 

Hukum

1,9
Akibat beroperasinya 14 perusahaan 
kehutanan yang dinilai bermasalah di 

Provinsi Riau

Total 616,3

Tabel 1 : Kerugian Negara Atas Eksploitasi SDA5
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Dikuras. Akses di http://www.antikorupsi.org/id/content/lemahnya-

penegakan-hukum-akibatkan-korupsi-di-sektor-sda-jalan-terus



 Tahun 2015, paket kebijakan ekonomi pemerin-
tahan Jokowi-JK cukup mengejutkan dan memberikan 
dampak yang signifikan bagi lingkungan hidup, yakni ke-
bijakan deregulasi di sektor SDA, khususnya kehutanan. 
Jokowi mengeluarkan 5 Paket Ekonomi, yang sangat 
ramah terhadap dunia usaha, “demi” menggenjot pertum-
buhan ekonomi negara.

 Dengan paket ekonomi ini, Presiden melakukan 
deregulasi, debirokratisasi untuk dunia usaha. Salah sa-
tunya dengan merombak 89 aturan tentang dunia usaha, 
demi memangkas ketumpangtindihan aturan. Selain mer-
ampingkan, pemerintah juga menyederhanakan aturan 
untuk mendukung dunia usaha, seperti izin dan layanan 
berbasis elektronik. Calon investor diberi layanan cepat 
pemberian izin investasi dalam waktu tiga jam di kawasan 
industri. Dengan mengantongi izin tersebut, investor bisa 
langsung melakukan kegiatan investasi. Regulasi yang 
dibutuhkan untuk layanan cepat investasi 3 jam ini adalah 
Peraturan Kepala BKPM dan Peraturan Pemerintah menge-
nai Kawasan Industri serta Peraturan Menteri Keuangan. 

 Termasuk dalam paket kebijakan ini, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan mesti melakukan per-
ampingan izin sektor kehutanan. Izin untuk keperluan in-
vestasi dan produksi sektor kehutanan akan berlangsung 
lebih cepat. Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan mengeluarkan sebanyak 14 izin. Melalui paket 
kebijakan ekonomi ini, proses izin dirampingkan menjadi 
6 izin. Perampingan ini melibatkan revisi 9 peraturan Men-
teri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Secara time-line, 
waktu pemberian izin investasi harus dipangkas dari se-
belumnya 67 hari hingga hanya 12 hari saja. Hal yang 
sungguh mencemaskan, bagaimana kajian lingkungan 
hidup strategis dan uji tuntas akan bisa dipenuhi pada 
saat pembenahan Rencana Tata Ruang Wilayah juga be-
lum selesai?

 Saat perekonomian Indonesia masih ditopang 
sangat kuat oleh industri ekstraktif, maka lingkungan 
hidup dan sumber daya alam terus diekspolitasi, di sisi 
lain upaya One Map belum tuntas. Makin sulit publik me-
nilai bagaimana kontrol atas izin-izin usaha yang telah 
ada dan yang akan diterbitkan. Upaya masyarakat sipil 
untuk mendapat informasi kehutanan melalui UU Keterbu-
kaan Informasi Publik sekaligus menguji transparansi tata 
kelola pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Nawa 
Cita justru mengalami tantangan dari Kementerian yang 
terkait, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. 
 
 Jika deregulasi berlaku untuk dunia usaha, 
tidak demikian untuk komunitas masyarakat lokal atau 
masyarakat adat. Jalan begitu panjang dan rumit untuk 
mendapatkan pengakuan atas wilayah kelolanya, mis-
alnya perhutanan sosial yang hingga saat ini masih belum 
keluar dalam produk hukum kebijakan. 

 BPS mencatat sekitar 56% penduduk pedesaan 
merupakan buruh tani atau petani gurem dengan kepe-
milikan tanah rata-rata dibawah 0,5 Ha. Indeks gini tanah 
nasional mencapai angka 0,72, yang mengindikasikan 
bahwa struktur kepemilikan dan penguasaan tanah masih 
sangat timpang. Konversi lahan pertanian hingga mening-
katnya usaha pertanian berorientasi ekspor yang belakan-
gan massif terjadi semakin mendorong monopoli tanah-
tanah pertanian. Di sisi lain, monopoli sistem budidaya 
tanaman serta sarana produksi juga masih menggejala, 
dimana hampir sebagian besar sarana pertanian, hingga 
benih dan bibit masih dikuasai oleh korporasi.

 Agenda nasional di ujung tahun adalah Pilkada 
serentak yang berlangsung pada tanggal 9 Desember 
2015 lalu. Di luar dari prediksi, pilkada serentak berjalan 
lancar, tanpa ada hambatan yang berarti. Meski untuk 
sebagian wilayah seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan 
Selatan dan Jambi yang melaksanakan pemilihan Guber-
nur, nyaris tidak terdengar hiruk pikuknya, tertutup kabut 
asap dari kebakaran hutan dan lahan. Yang mesti menjadi 
perhatian publik berikutnya adalah pada kebijakan khu-
susnya pengeluaran izin bagi eksploitasi SDA yang diberi-
kan paska Pilkada.

 Dari analisis media yang dilakukan, isu hutan dan 
perkebunan mendominasi pemberitaan di media massa, 
ini tidak bisa dilepaskan dari kasus kebakaran hutan dan 
lahan gambut yang terjadi sangat parah di tahun 2015. 
Disusul isu tambang dan energi, kelautan dan pesisir, air 
dan pangan serta bencana ekologis. 

A. Deforestasi dan Moratorium

 Pada bulan Mei 2015, Presiden mengeluarkan 
kebijakan perpanjangan moratorium melalui Inpres No. 
8/2015. Secara substansial ada kelemahan mendasar 

kebijakan moratorium yang diberlakukan oleh Presiden 
Jokowi selama 2 tahun ke depan: Pengecualian permoho-
nan yang telah mendapatkan Izin Prinsip, ini artinya tidak 
menjamin kawasan hutan alam dan lahan gambut yang 
masuk wilayah moratorium akan selamat dari proses de-
forestasi dan degradasi, karena wilayah tutupan hutan  
yang telah mendapatkan izin prinsip akan mengalami 
degradasi ketika selama masa moratorium diterbitkan izin 
produksi.
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 Pengecualian lahan untuk padi dan tebu, ini 
mengisyaratkan bahwa inpres moratorium ini mengikuti 
kehendak dari orientasi perkembangan investasi. Kecen-
drungan pelaku bisnis untuk mengakumulasi modal dan 
penguasaan tanah dalam bentuk land banking, setelah 
penguasaan tanah untuk HTI, sawit dan tambang, saat 
ini penguasaan tanah oleh korporasi sedang mengarah  
ke sektor energi dalam kemasan kedaulatan pangan dan 
energi. Kamuflase ekspansi land banking kedalam balu-
tan energi dan pangan telah memanipulasi mata pemerin-
tah dari penurunan daya produksi dan kergaman pangan 
rakyat akibat deforestasi, sektor perkebunan tebu dan bis-
nis padi skala besar akan menjadi faktor baru penyebab 
deforestasi di Papua, Maluku dan Sumatera selatan. 
Inpres no 8/2015 ini masih memberikan banyak pintu un-
tuk laju ekspansi praktik land banking korporasi.

 Selama masa moratorium terjadi pelepasan ka-
wasan hutan untuk pemenuhan permintaan  wilayah 
administrasi daerah dalam bentuk Area Peruntukan Lain 
(APL) seluas 7,7 Juta hektar di 20 Provinsi6.

 Penghentian penebangan hutan alam sesung-
guhnya tidak terjadi, karena pemerintah menerbitkan pe-
rubahan kriteria kawasan hutan untuk HTI dari hutan kritis 
ke hutan alam, PP 06 tahun 2007 jo 03 tahun 2008 yang 
menjadi pintu perluasan penerbitan izin HTI di hutan alam. 
Selama masa moratorium penerbitan izin HTI dengan luas 
mencapai 1.131.165 Hektar terjadi dari tahun 2011 hingga 
20137.

 IUPHHK-RE sesungguhnya merupakan praktik 
land banking berkedok Restorasi Ekosistem, dipakai para 
pelaku bisnis sumber daya alam untuk masuk bisnis car-
bon trade, dan green washing perkebunan kelapa sawit, 
dimana klaim restorasi ekosistem akan menutup mata 
konsumen negara tujuan ekspor CPO akan dampak buruk 
perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Kembali ke komit-
men penurunan emisi, justru skema yang dijalankan di Indo-
nesia prak-
tiknya bukan 
menurunkan 
emisi, mel-
ainkan me-
manipulasi 
fakta pele-
pasan emisi 
dari defor-
estasi dan 
degradasi

Program atau 
kegiatan

Sasaran Indikator

Kegiatan Mitigasi 
Perubahan Iklim 
(Rp.80,0 miliar)

• Ketersediaan 
kebijakan 
dan perang-
kat mitigasi 
perubahan 
iklim di bidang 
kehutanan, 
lahan gambut, 
dan limbah

• Jumlah kebijakan 
yang termutakhir-
kan dalam penu-
runan emisi GRK di 
bidang kehutanan, 
lahan gambut, dan 
limbah 

• Jumlah perangkat 
mitigasi Peruba-
han Iklim yang 
termutakhirkan di 
bidang kehutanan 
dan lahan gambut: 
baseline, faktor 
emisi, data aktivi-
tas, skenario miti-
gasi, safeguards

• Jumlah provinsi 
yang menerapkan 
RAD-GRK di bidang 
kehutanan dan 
lahan gambut

• Penurunan 
konsumsi ba-
han perusak 
ozon

• Persentase ting-
kat penurunan 
konsumsi bahan 
perusak ozon jenis 
HCFC dari 403,9 
Ozone Depleting 
Potential (ODP) ton 
tahun 2013 men-
jadi 282,71 ODP ton 
atau 30%

 
Tabel 2 : Rencana Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim (KLHK) 

 Dalam satu tahun terakhir, pengurangan emisi 
di bidang kehutanan, lahan gambut dan limbah gagal 
dipenuhi mengingat begitu besarnya emisi GRK yang di-
hasilkan dari kebakaran hutan dan lahan. Artinya publik 
dapat memperkirakan bahwa rencana program ini harus 
ditinjau-ulang sebab gagal dalam pencapaian penurunan 
emisi.
 
 Kontraproduktif antara target penurunan emisi 
dengan model pembangunan, yang tetap mengedepan-
kan penggunaan energi kotor dan penggundulan hutan. 
Bagaimana mungkin target menurunkan emisi karbon 29% 
pada 2030 dapat tercapai, jika karbon yang dihasilkan 
dari pembakaran batubara, justru meningkat 2 kali lipat 
dari 201 juta tCO2 pada 2015 menjadi 383 juta tCO2 pada 
2024. Belum lagi emisi karbon yang dibakar dari minyak 
dan gas, baik dari pembangkit listrik maupun kendaraan 
bermotor. Tidak jelas upaya pemerintah dalam memper-
baiki moda transportasi publik yang tidak rakus energi 
fosil. Sementara hutan yang difungsikan untuk menyerap 
emisi, justru makin banyak yang dirusak untuk menggali 
batubara dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan PLTU 
sekitar 250 juta ton/tahun.
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 Pembangunan daulat energi untuk kepentingan 
nasional adalah hal yang mendesak bagi Indonesia un-
tuk menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangu-
nan nasional. Tetapi pembangunan daulat energi dalam 
kerangka berpikir pengembangan energi terbarukan jus-
tru membawa paradoks. Disatu sisi secara konsep dan 
tujuan, apabila diterapkan dengan pertimbangan untuk 
tujuan pembangunan pertumbuhan ekonomi rendah jejak 
karbon dan berkeadilan, maka keberlanjutan lingkungan 
dan keselamatan ekologi niscaya dapat tercapai. Selain 
jumlahnya diperkirakan tak terbatas, apabila dilakukan 
dengan tepat, energi surya, angin dan air dalam skala 
mini lestari dan berkelanjutan. Emisi GRK akan semakin 
meningkat tak terkendali apabila orientasi pengembangan 
sumber bahan baku BBN (bahan bakar nabati) dihasilkan 
dari perkebunan agrofuel atau industri komoditas perta-
nian skala besar kelapa sawit, tebu, sagu dan sejenis, un-
tuk biodiesel dan bioethanol dengan kebutuhan konversi 
dan pemanfaatan lahan yang sangat luas.

 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min-
eral No.25/2013 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan 
Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan 
Bakar Lain dengan pertimbangan mendukung kebijakan 
ekonomi makro dan mengurangi impor bahan bakar min-
yak, perlu mempercepat peningkatan dan perluasan pe-
manfaatan bahan  bakar nabati. Permen ini secara unilat-
eral menetapkan persentase bauran BBN B100 (biodiesel), 
E100 (bioethanol), dan O100 (minyak nabati murni) sebagai 
kebutuhan energi nasional masuk dalam kewajiban PSO 
(Public Service Obligation) dan DMO (Domestic Market Ob-
ligation). Daulat energi dalam Permen ESDM dalam model 
dan pendekatan tersebut jelas menguntungkan produsen 
biodiesel besar utama seperti Musim Mas Group, Wilmar 
Group, Ciliandra Perkasa (Surya Dumai/First Resources), 
Asian Agri (RGE/RGM), Permata Hijau Grup, Duta Palma 
Group, PT Eterindo Wahanatama Tbk, dan PT Indo Biofu-
els Energy.

Produsen Biodiesel Indonesia8 

No Perseroan/
Produsen

Group Kapasitas 
[ton/tahun]

Pemilik

1 PT Wilmar Bioenergi 
Indoensia

Wilmar Interna-
tionaliii

1.050.000 William Kuok, 
Martua Sitorus

2 PT Musim Mas Musim Mas 850,000 Bachtiar Karim

3 PT Wilmar Nabati 
Indonesia

Wilmar Interna-
tionaliv

690,000 William Kuok, 
Martua Sitorus

4 PT Cemerlang Energi 
Perkasa

400,000

5 PT Ciliandra Perkasa Surya 
Dumai/First 
Resourcesv

250,000 Martias, Ciliandra 
Perkasa, Fan-
giono

6 PT Pelita Agung Agri 
Industri

200,000

7 PT Darmex Biofuels Darmex Groupvi 150,000 Surya Darmadhi

8 PT Bioenergi Pratama 
Jaya

66,000

9 PT Indo Biofuels 
Energy

60,000 http://www.indobi-
ofuels.com/

10 PT Sinar Alam Permai Wilmar Interna-
tionalvii

41,400

11 PT Eterindo Nusa 
Graha

40,000 http://www.
eterindo.com/an-
nualreports/Annu-
al%20Report%20
2014-ETWA.pdf

12 PT Anugrah Inti 
Gemanusa

40,000 http://www.
eterindo.com/an-
nualreports/Annu-
al%20Report%20
2014-ETWA.pdf

13 PT Sintong Abadi 30,450

14 PT Multi Energi Nabati 20,000

Total 3,887,850

Sumber: Daftar Perusahaan Produsen Biodiesel Indonesia

 Negara bukan hanya memfasilitasi korporasi 
melalui kebijakannya. Negara justru memberi subsidi ter-
hadap korporasi yang justru menjadi pelaku utama dari 
kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang terda-
pat dalam grafik di bawah ini, yang dikemas dalam kata 
subsidi. Subsidi di sektor energi misalnya, justru dinikmati 
oleh perusahan group besar perusahaan dan sebagian 
adalah pelaku pembakaran hutan dan lahan gambut dan 
konflik agraria. 
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B. Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

 Sebagai pemimpin negara yang memiliki garis 
pantai terpanjang di dunia dan pulau-pulau kecil yang 
jumlahnya mencapai lebih dari 17.000 pulau, Presiden 
Jokowi menunjukkan keseriusannya terhaap isu pesisir 
dan pulau-pulau kecil, juga cita-citanya untuk menjadi-
kan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Terakhir pada 
pidato dalam sidang UNFCCC di COP 21 Paris, Presiden 
kembali menegaskan perhatian dan komitmennya pad 
nasib pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya dari keren-
tanan terhadap dampak perubahan iklim. 

 Namun dalam kerangka kebijakan, pemerintah 
belum mampu untuk melindungi keberadaan wilayah pe-
sisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, meski berbagai 
peraturan perundang-undangan telah dibuat, berbagai 
kesepakatan bilateral dan multilateral telah dibangun, 
segudang forum-forum internasional telah terpublikasikan, 
tetapi ancaman dan tekanan tetap saja ada dan bahkan 
karena pertarungan politik dalam negeri sehingga

melahirkan kebijakan-kebijakan yang memfasilitasi peng-
hancuran ekosistem tersebut. 

 Misalnya dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil se-
bagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014, 
dulunya mengadopsi Hak Pengusahaan Pesisir dan Pe-
rairan (HP3) yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah 
Konstitusi atas permohonan kelompok masyarakat sipil 
karena bertentangan dengan konstitusi UUD 1945. Namun 
kemudian atas kesepakatan sebagian besar fraksi di DPR 
RI, terakomodir kembali wujud baru penguasaan tersebut 
dan dituangkan dalam Pasal 1 Angka 18 dan Angka 18A 
undang-undang perubahan dengan nama Izin Lokasi dan 
Izin Pengelolaan. Namun lebih parahnya lagi dari 7 butir 
pasal baru yang disisipkan dalam perubahaan tersebut, 
terdapat Pasal 26A yang secara substansi mempertegas 
peluang penguasaan pulau-pulau kecil oleh korporasi na-
sional maupun asing dan perubahan atas pasal 16 juga 
turut memberikan peluang pemanfaatan ruang perairan 
pesisir dan pulau-pulau kecil secara menetap dan men-
jadikan Izin Lokasi sebagai syarat untuk mendapatkan 
Izin Pengelolaan.

 Semestinya kawasan perairan teluk, hutan man-
grove, pantai berpasir, padang lamun, terumbu karang dan 
ekosistem penting lainnya harus tetap dijaga keberadaan 
dan sifat alamiahnya dari ancaman pemanfaatan yang 
eksploitatif, karena  sangat dekat dengan aktivitas kes-
eharian masyarakat. 

 Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pud-
jiastuti telah menekankan, bahwa ke depan KKP akan 
fokus pada program Blue and Healthy Ocean. KKP juga 
sedang mengkaji kebijakan moratorium proyek-proyek re-
klamasi pantai yang kini semakin massif terjadi.        Dok. WALHI -> Aksi ForBALI di Jakarta 2014
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 KKP juga memberi perhatian khusus pada kasus-kasus Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing dan 
dampak pertambangan di laut dan wilayah pesisir, seperti yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung dan Pantai Selatan 
Pulau Jawa. Tentu kita menunggu gebrakan kementerian ini untuk memastikan jaminan perlindungan terhadap nelayan 
dan ruang hidupnya yang berada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dari berbagai ancaman sebagaimana gambar 
di bawah ini:
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C. Wilayah Kelola Rakyat: Tumbuh diantara  
Ketidakpastian Perlindungan

 Ekspansi industri ekstraktif ini telah secara nyata 
menjadi ancaman bagi wilayah kelola rakyat (WKR) yang 
tersisa. Pencaplokan wilayah, pengucilan WKR, pengua-
saan komoditi khas komunitas, serta penguasaan pasar 
adalah bentuk-bentuk ancaman yang terjadi saat ini. 
Karenanya sangat penting untuk melakukan terobosan-
terobosan yang dapat “memerdekakan” masyarakat dari 
kungkungan/hegemoni korporasi dan praktik-praktik kapi-
talistik. Bukan hanya dalam aspek ekonomi, keberlanjutan 
lingkungan hidup juga dapat dibuktikan dari pengetahuan 
masyarakat mengelola ruang hidupnya. 

 Dalam dua tahun terakhir, WALHI telah men-
coba untuk memperkuat strategi advokasinya melalui 
pendekatan yang lebih konprehensif melalui instrumen 
wilayah kelola rakyat (WKR), dimana aspek tata kuasa 
dan tata kelola yang menjadi konsern advokasi selama 
ini diperkuat dengan instrumen tata produksi dan tata 
konsumsi. Sebagai  bagian dari kerangka besar advokasi 
WALHI, penguatan tata produksi dan tata konsumsi ini 
juga tidak akan terlepas dari prinsip dan nilai-nilai gerakan 
yang dibangun WALHI dan komunitas.

 Akumulasi berbagai persoalan tersebut akh-
irnya berkontribusi meningkatkan statistik kemiskinan di 
Indonesia. Tak ayal, BPS mencatat terdapat 27,73 juta 
masyarakat miskin per September 2014, dan tercatat 
kemiskinan terbesar berada di wilayah perdesaan yang 
justru menjadi tumpuan sumberdaya alam dan tumpuan 
pembangunan nasional. Dalam arti lain bahwa kekayaan 
alam yang ada tidak serta merta berjalan paralel dengan 
tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Karena 
itulah penting untuk melakukan penguatan aspek tata 
produksi dan konsumsi masyarakat, selain memberikan 
tata kuasa sumber daya alam atau sumber-sumber agrar-
ianya kepada rakyat. 

 Penguatan wilayah kelola rakyat yang terintegrasi 
telah dijalankan melalui melalui skema advokasi yang 
berjalan paralel, konteks kebijakan yang menjadi salah 
satu sumber utama terjadinya konflik dan ketimpangan di 
masyarakat dilakukan dengan menyasar tiga isu di dua 
kementrian yakni isu perhutanan sosial, inisiatif konservasi 
oleh masyarakat yang berada di Kementerian Lingkungan 
Hidp dan Kehutanan (KLHK) dan penguatan masyarakat 
perdesaan yang berada di Kementrian Desa, Transmigrasi 
dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kebijakan alokasi 
wilayah hutan seluas 12,7 juta hektar yang menjadi ba-
gian dari implementasi program Nawa Cita pemerintah 
saat ini harus dipandang sebagai upaya untuk: 1). Mem-
berikan jaminan kepastian hak rakyat atas sumber daya 
alamnya; 2). Melakukan perlawanan terhadap kemiskinan 
yang banyak terjadi di dalam dan sekitar wilayah hutan; 
3). Perlindungan lingkungan hidup (hutan) dan menjawab 
tantangan perubahan iklim.

 
 

 Kebijakan konservasi yang mengacu pada UU 
5/90 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya yang saat ini dalam proses revisi dan peng-
gabungan dengan kebijkan sumber daya genetik, harus 
dipandang sebagai upaya memperluas gerak masyarakat 
dalam melakukan konservasi dengan mengacu pada nilai 
dan kearifan masyarakat setempat serta memperkuat 
masyarakat sebagai pemilik hak kekayaan sumber daya 
genetik di wilayahnya. Hal ini penting dilakukan untuk 
menjawab kriminalisasi terhadap masyarakat yang ban-
yak disebabkan oleh perbedaan cara pandang terkait 
konservasi antara masyarakat dan pemerintah.

 Agenda pembangunan masayarakat perdesaan 
yang digawangi oleh Kementerian Desa, Transmigrasi dan 
PDT harus mengacu pada nilai dan kearifan masyarakat 
setempat. Prinsip-prinsip keadilan ekologi, keberlanjutan, 
gotong royong sebagai ekstraksi dari nilai dasar yang 
berada di masyarakat harus dapat diwujudkan dalam 
praktiknya di lapangan. Kementrian Desa harus menjadi 
leading sector pembangunan di desa dengan melakukan 
sinergi dengan kementerian/lembaga lain. Di bawah ini 
adalah beberapa contoh inisiatif rakyat dalam mengelola 
wilayahnya. 

 Masyarakat Nusantara di Ogan Komering Ilir 
(OKI), Sumatera Selatan;  Tetap mempertahankan wilayah 
kelolanya untuk tidak ditanam pohon sawit oleh perusa-
haan telah berdampak pada kriminalisasi beberapa petan-
inya serta tidak adanya pembangunan infrastruktur  oleh 
pemerintah. Konsistensi yang dilakukan oleh masyarakat 
kini telah menghasilkan produksi padi di desa Nusantara 
(satu-satunya desa yang tidak menanam sawit dalam 
satu kecamatan) tidak kurang dari 4.000-an ton dalam 
satu musim panen. Desa mereka juga kini menjadi mag-
net ekonomi baru bagi masyarakat di sekitarnya terutama 
ketika musim penggarapan padi.

       Dok. WALHI -> Pohon Rumbia sebagai bahan dasar sagu di Sungai Tohor - Riau 
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 Masyarakat Sungai Tohor, Riau; Merupakan 
masyarakat kepulauan yang bertanah gambut dan memi-
liki kekhasan dalam pengelolaan wilayahnya. Masyarakat 
mengelola tanah gambutnya dengan tanaman utama khas 
tanah basah yakni 
sagu yang dis-
elingi dengan an-
eka tanaman lain-
nya seperti kayu 
dan buah-buahan. 
Model kelola yang 
secara tradisional 
cukup lama dilaku-
kan masyarakat 
mulai terusik den-
gan hadirnya pola 
penguasaan dan 
pengelolaan ala 
korporasi, konflik 
dan kerusakan la-
han tak terhindar-
kan, intimidasi dan 
kriminalisasi pun tak pelak mereka dapatkan. Namun kon-
sistensi dan upaya pengembangan diri dan komunitasn-
ya telah menghasilkan situasi yang sangat mendukung 
masyarakat. Sagu basah (300-500 ton/bulan) masih tetap 
bisa mereka produksi, pemanfaatan halaman untuk tana-
man penyuplai kebutuhan dapur. Advokasi masyarakat 
untuk mengusir perusahaan yang telah melakukan peru-
sakan lahan di sekitar wilayah hidup mereka juga berhasi, 
yaitu dengan dicabutnya izin PT. LUM oleh pemerintah 
akibat kebakaran hutan di konsesi perusahaan tersebut.

 Masyarakat Besipae, Timor Tengah Selatan, NTT;  
mampu lepas dari kekurangan pangan dengan mengambil 
alih pengelolaan wilayah adatnya dari klaim pemerintah. 
Perjuangan untuk mengambil kembali wilayah adatnya 
seluas 2.000-an hektar juga telah menghasilkan dampak 
berupa kriminalisasi dan intimidasi dari aparat pemerintah 
daerah. Namun hal ini tidak menghentikan masyarakat 
untuk melakukan perencanaan yang baik, sehingga telah 
menghasilkan kondisi ekosistem hutan Besipae tetap ter-
jaga dengan baik. Masyarakat mengatur wilayah hutannya 
berdasarkan nilai adat setempat. Ekosistem hutan yang 
terjaga ini juga sudah memberikan nilai ekonomi penting 
bagi masyarakat dari hasil hutan non kayu berupa buah 
asam, kabesak dengan nilai ratusan juta rupiah dalam 
satu kali musim panen.

 Masyarakat hidup harmonis dalam lingkungan 
ekosistem dan nilai adat yang baik, relasi harmonis 
dengan alamnya telah menghasilkan sikap saling hor-
mat dan saling memberi. Alam kubung telah memberi-
kan masyarakat bahan pangan yang mencukupi untuk 
masyarakatnya dan bahkan mereka mampu mendistri-
busikan kelebihan hasil alamnya ke luar.

Bekerja untuk bertahan dan mengembangkan kehidu-
pannya dilakukan secara konsisten oleh masyarakat di 
wilayah kelolanya walaupun tanpa dukungan pemerin-
tah, serta fasilitas infrastruktur yang minim. Konsistensi 

ini menjadi keharusan 
bagi masyarakat agar 
mereka dapat mewu-
judkan mimpi mem-
bangun wilayahnya. 
Intimidasi dan bahkan 
kriminalisasi yang 
meraka dapatkan 
selama prosesnya 
disadari sebagai ba-
gian dari resiko per-
juangan. Bukankah 
Presiden ingin mem-
bangun Indonesia 
dari pinggiran?

D. Bencana Ekologis Tahun 2015

 Jika melihat perkembangan bencana ekologis 
khususnya banjir dan tanah longsor dalam dua tahun 
terakhir terus mengalami penurunan baik dari segi jum-
lah kejadian bencana, wilayah terlanda maupun korban 
jiwa. Sebagi perbandingan, pada tahun 2014 terjadi 817 
kali banjir dan longsor yang melanda 5023 desa/kelura-
han dan menimbulkan korban jiwa sebanyak 524 orang. 
Dan pada tahun 2015 kembali terjadi penurunan angka 
kejadian bencana maupun jumlah korban jiwa dimana 
terjadi 580 kali dan secara kumulatif melanda 2.463 desa/
kelurahan serta menimbulkan korban jiwa berjumlah 266 
orang. Di dalam wilayah yang terlanda bencana, dianta-
ranya terdapat desa/kelurahan, kecamatan dan kab/kota 
yang sama dalam satu tahun dilanda dua, sampai lima 
kali kejadian. 

  
 Kejadian bencana yang berulang tersebut bisa 
didapati di Sumatera antara lain terjadi di Desa Ujung 
Krueng, Kec. Tripa Makmur Kab. Nagan Raya, Propinsi 
Aceh. Di Jawa terjadi di Kelurahan Kampung Melayu, Kec. 
Jatinegara, Jakarta Timur. Demikian pula terjadi bencana 
yang melanda daerah baru sebagaimana terjadi di Desa 
Basole, Kec. Basole Kab. Tulung Agung, Jawa Timur dan 
di desa Serasah, Kec. Pemayung Kab. Muaro Jambi, Prop. 
Jambi.

11



Pada umumnya daerah yang baru dilanda bencana 
memiliki kedekatan lokasi dengan wilayah investasi 
seperti tambang di wilayah Gresik, Jawa Timur dan 
berdekatan dengan lokasi investasi kelapa sawit 
sebagaimana terdapat di Kolaka, Sulawesi Tengga-
ra. Meski terjadi penurunan dalam jumlah kejadian 
bencana, namun tetap tidak mengubah peringkat 
wilayah tertinggi dilanda bencana di tinggat regional 
sebagaimana tahun sebelumnya. Di Sumatera, Aceh 
masih menempati urutan tertinggi dengan total ke-
jadian bencana ekologis sebanyak 78 kali dengan 
jumlah korban jiwa 17 orang. Di Jawa, Jawa Barat 
menempati urutan pertama dengan jumlah bencana 
72 dan total korban jiwa 64 orang dan terbanyak 
akibat longsor sebanyak 59 jiwa.  Khusus korban 
meninggal akibat akibat longsor yang berjumlah 166 
jiwa, sebanyak 49 jiwa merupakan korban akibat 
pertambangan.

 Terjadinya penurunan bencana banjir dan 
tanah longsor bukan karena keberhasilan kinerja 
pemerintah di banyak tempat, melainkan karena 
terjadinya perubahan durasi musim hujan ke musim 
kemarau. Dan penurunan angka bencana tersebut 
tidak menghentikan adanya bentuk bencana yang 
lain. Masalah kebakaran hutan dan lahan serta kek-
eringan yang menyebabkan terjadinya kelangkaan 
air,  justru menjadi pengganti tiadanya banjir dan 
longsor.

 Dalam catatat WALHI kebakaran hutan dan 
lahan yang melanda 17 propinsi di Indonesia telah 
menyebabkan jatuhnya korban, 38 orang mening-
gal dunia akibat terpapar asap sehingga menderita 
ISPA, sesak napas dan gagal paru tersebar di Riau, Jam-
bi, Sumsel, Kalbar, Kalsel, Kalteng dan Kalimantan Timur. 
Merujuk pada data LAPAN bahwa luas lahan dan hutan 
terbakar per 30 Oktober 2015 seluas 2, 08 juta ha, bahka 
ditaksir mencapai 2,7 juta ha.

 Bencana ekologis yang kerap melanda Indonesia 
meski saat ini mengalami penurunan secara jumlah, tidak 
akan mampu menurunkan angka kejadiannya secara sig-
nifikan. Hal ini disebabkan oleh menurunya daya dukung 
dan daya tampung lingkungan hidup di sejumlah daerah. 
Penurunan daya dukung ini sendiri merupakan salah satu 
dampak dari adanya pembangunan berisiko tinggi seperti 
pertambangan, alih fungsi kawasan hutan dan rawa gam-
but dan kawasan hutan pantai.

 Permasalah di awal sudah muncul karena pelaku 
pembanguan berisiko tinggi diduga kuat tidak melaku-
kan pemenuhan syarat-syarat membangun seperti di-
wajibkannya memiliki dokumen kajian risiko bencana  
sebagaimana diatur dalam UU Penanggulangan Bencana 
No.24 tahun 2007. Demikian pula terhadap diwajibkan-
nya bagi setiap kegiatan pembangunan berisiko tinggi 
untuk memiliki dokumen kajian risiko lingkungan se-
bagaimana diwajibkan oleh UU No.32 tahun 2009 ten-
tang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(PPLH), serta syarat-syarat teknis seperti pemenuhan 
alat-alat pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan 
dan lahan. Kedua instrumen penting ini banyak dilanggar 
karena tidak dilakukan dan paling tinggi setiap kegiatan 
atau usaha hanya memiliki dokumen AMDAL.
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Selain itu upaya WALHI dalam mendorong transparansi 
dan sistem keterbukaan izin-izin sumberdaya alam men-
jadi bagian dari mengurai benang kusut konflik terkait 
lingkungan hidup. Ruang advokasi WALHI cukup masif 
menggunakan instrumen pengadilan sebagai alat menun-
tut keadilan ekologis. Perjuangan pengakuan hak gugat 
(legal standing) sejak tahun 1989, sampai sekarang masih 
efektif dipergunakan. Beberapa catatan WALHI mengaju-
kan gugatan, diantaranya:

Kadaluwarsa Gugatan Memberi Jalan Industri PT. 
Semen Indonesia
 Gugatan WALHI ini untuk menyelamatakan ka-
wasan ekosistem karst yang menjadi bagian dari wilayah 
Cekungan Air Tanah Watuputih, dimana kawasan terse-
but merupakan kawasan yang mampu menyuplai kebu-
tuhan air bersih untuk 607.198 Jiwa di 14 (empatbelas) 
kecamatan di kabupaten Rembang. Gugatan WALHI dan 
masyarakat pada bulan April 2015 ditolak oleh Majelis 
Hakim dengan dalil gugatan telah melampaui waktu yang 
ditentukan oleh hukum acara administrasi negara yaitu 
90 (sembilan puluh) hari sejak izin lingkungan PT Semen 
Indonesia tersebut dikeluarkan.  Jika merujuk pada izin 
lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Ten-
gah nomor: 660.1/17 tertanggal 7 Juni 2012, maka da-
luwarsa gugatan jatuh tempo pada 7 September 2012. 
Dalam izin gubernur tersebut pada pokoknya membuka 
industri penambangan batu kapur, penambangan tanah 
liat, penambangan pabrik dan utilitasnya, penambangan  
jalan produksi dan membangun jalan tambang. 

Polda Jabar Membuka Kembali Kasus Tambang di 
Wilayah Perhutani   
 Melalui surat resmi WALHI Daerah Jawa Barat ber-
nomor : 001/ED-Jabar/I/2013 WALHI melaporkan adanya 
dugaan kejahatan lingkungan penambangan berdalih 
KSO (kerjasama operasi) reklamasi dan rehabilitasi hu-
tan produksi yang melibatkan setidaknya 12 (duabelas) 
perusahaan. Ke-12 (dubelas) korporasi tersebut diduga 
kuat terlibat kejahatan korporasi. Mencium bau kejahatan 
tersebut WALHI melaporkan ke Polda Jabar untuk diusut 
benang merahnya, Podal Jabar menerbitkan bukti lapor 
Nomor : Pol. LPB/61/I/2013/ JABAR tertanggal 21 Januari 
2013.

 Sekian lama tidak ada tindak lanjutnya tiba-tiba 
Polda Jabar melalui suratnya nomor: SP.Sidik/09.a/III/2014/
Dit Reskrimsus tertanggal 20 Maret 2014 dan surat keteta-
pan penghentian penyidikan nomor : S.Tap/09.b/III/2014/Dit 
Reskrimsus, tertanggal 20 Maret 2014, surat penghentian 
penyidikan menafikan semua bukti dan fakta yang telah 
WALHI bawa ke proses penyidikan Polda. Bersama den-
gan jaringan LBH Bandung, WALHI mengajukan gugatan 
Praperadilan SP 3 Polda Jabar. Pada 11 Juni 2015 putusan 
Pengadilan Negeri Bandung nomor : 10/Pid.Praper/2015/
PN.Bdg mengabulkan permohonan WALHI dan meminta 
kepada Polda Jabar membuka kembali kasus penam-
bangan liar di wilayah hutan produksi Perhutani.

E. Risiko Bencana Ekologis: Sebuah Prediksi

 Jika melihat data hutan dan lahan yang bisa di-
jadikan salah satu rujukan untuk melihat daya dukung 
dan daya tampung lingkungan hidup, tentu saja timbul 
rasa pesimis bahwa masalah banjir, kekeringan dan ke-
bakaran hutan akan mampu teratasi dengan signifikan. 
Hal ini dikarenakan, merujuk pada data kehutanan tahun 
2013, bahwa masih terdapat luas hutan dan lahan kritis 
seluas 20,9 juta ha, masih berlangsungnya izin pemanfa-
tan hasil kayu hutan alam seluas 14,019 juta ha, dan pele-
pasan kawasan hutan seluas 6 juta ha untuk perkebunan 
dan transmigrasi. Sementara laju kemampuan pemerin-
tah merehabilitasi kawasan darat hanya mencapai 105 ha 
pertahun. Sekurangnya ada tiga instrumen yang bisa di-
jadikan alat ukur untuk memperkirakan terjadinya benca-
na ekologis ditahun 2016. Pertama, adalah isntrumen ke-
bijakan yang meliputi tata ruang, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perizinan. Kedua, 
kondisi fisik lingkungan hidup yang meliputi hutan, daerah 
aliran sungai, rawa gambut dan pesisir pantai. Ketiga, pe-
rubahan iklim.  

 Demikian pula, terjadinya kebakaran hutan dan 
rawa gambut pada tahun ini diperkirakan mencapai luas  
2,7 juta hektar yang tersebar di 17 propinsi. Pada objek 
daerah aliran sungai (DAS) masih terjadi kerusakan di 32 
DAS besar a.l Ciliwung, Citarum, Serayu, Brantas, Jen-
eberang, Kapuas, Wamena dan Sentani. Dan kerusakan 
pada sub-DAS sebagaimana terjadi pada Cikeas dan Ci-
kaniki wilayah Nanggung dan Cibadak, Kabupaten Bogor. 
Daerah-dareah yang dilalui oleh DAS dan sub-DAS di atas 
merupakan areal yang kerap dilanda banjir.

 Mengacu pada situasi di atas maka bisa 
disimpulkan bahwa tingkat kerentanan dan anca-
man resiko bencana ekologis sangat besar, teru-
tama peluang terjadinya banjir dan tanah longsor. 
Lokasi-lokasi yang berikso tersebut a.l Kalimantan 
Tengah, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, 
Jawa Timur, Sulawesi Tengah dan Papua. Terkait ke-
bakaran hutan dan rawa gambut diperkirakan akan 
terulang kembali meski tidak sebesar pada tahun 
2015. Satu bacaannya adalah karena hingga kini 
belum ada korporasi yang di lokasi izin/konsesinya 
terjadi kebakaran dikenakan sanksi hukum.

IV. Penegakan Hukum, Demokratisasi 
dan HAM

A.  Pengadilan yang Tidak Berkeadilan

 Upaya WALHI yang terus menerus mendorong 
pemerintah melakukan penegakan hukum masih banyak 
mendapat tantangan. Kasus yang menonjol sepanjang ta-
hun 2015 adalah penegakan hukum atas peristiwa keba-
karan hutan dan lahan, yang diklaim paling parah sepan-
jang 18 (delapan belas) tahun terakhir ini. 
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Putusan Ganjil Mahkamah Agung 
 Pada Juni 2014 WALHI mengajukan uji materi atas 
keluarnya Peraturan Gubernur nomor 5 tahun 2014 ten-
tang Tata Cara dan Persyaratan Pemanfaatan Kawasan 
Budidaya di Dalam Kawasan Ekosistem Leuser dalam 
wilayah Aceh (selanjutnya disebut Pergub). Pergub terse-
but disinyalir membuka jalan ekspoitasi kawasan eko-
sistem Leuser Aceh, padahal WALHI berjuang untuk me-
nyelamatkan kawasan tersebut sebagai kawasan terakhir 
yang bisa dilindungi ditengah masifnya obral izin kawasan 
hutan. 

 Pergub tersebut menurut WALHI melanggar prin-
sip penyusunan produk perundang-undangan, antara lain 
penyusunannya tidak melibatkan masyarakat atau pegiat 
lingkungan. Selain itu Pergub juga melanggar sejumlah 
ketentuan undang-undang seperti UU nomor 11 tahun 
2006 tentang Pemerintah Aceh, UU 32 tahun 2014 ten-
tang Pemerintahan Daerah, UU no. 26 tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang, UU Nomor 4 tahun 2009 tentang per-
tambangan, UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

 Pada tanggal 12 Februari 2015 Mahkamah Agung 
melalui putusan nomor 41 P/HUM/2014 memutus tidak 
dapat diterimanya Permohonan WALHI, dengan pertim-
bangan putusan uji materi mendasarkan pada undang-
undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsti-
tusi pasal 55 yang menyatakan sebagai berikut :

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah un-
dang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung 
wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi 
dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam pros-
es pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan 
Mahkamah Konstitusi.

 Putusan tidak dapat diterima tersebut tidak lazim 
ada di dalam permohonan uji materi di bawah Undang-
Undang. Jika mendasarkan pada pasal 55 UU Mahkamah 
Kosntitusi maka perkara ini seharusnya dihentikan, se-
lanjutnya menunggu putusan mahkamah yang sedang 
memproses dasar permohonan. Putusan tidak dapat dit-
erima adalah putusan yang tidak memutus pokok perkara 
sehingga dimungkinkan mengajukan gugatan kembali. 
Putusan ini yang tidak lazim dan ganjil yang dikeluarkan 
oleh Mahkamah, yang seharusnya Mahkamah menghen-
tikan prosesnya dan kembali melanjutkan setelah un-
dang-undang yang menjadi dasar gugatan diputus oleh 
Mahkamah Konstitusi.

Putusan Kasasi Mengancam Pejuang Lingkungan
 Putusan Kasasi kasus penolakan masyarakat 
atas pembangunan hotel The Rayja di Batu, Malang, Jawa 
Timur mengancam eksistensi perlindungan pejuang ling-
kungan. Putusan Mahkamah melalui register nomor 2263 
K/PDT/2015 mengabulkan pemohon (perusahaan). Guga-
tan ini bermula pada tahun 2013 -

perusahaan menggugat masyarakat yang menolak pem-
bangunan hotel Tha Rayja. Penolakan ini didasari atas 
kekawatiran masyarakat karena hotel dibangun di atas 
sumber mata air yang menjadi satu-satunya sumber air 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebanyak 9.000 
kepala Keluarga (KK). Putusan ini jelas mengancam per-
lindungan pejuang lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 66 UU PPLH yang berbunyi sebagai berikut :x

“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan 
hidup yang baik dan sehat tidak dapat dapat dituntut se-
cara pidana maupun digugat secara perdata”

Tanggung Jawab Korporasi Pembakar Hutan
 Pada bulan Januari 2015, Kementerian Lingkun-
gan Hidup dan Kehutanan mengajukan gugatan atas ter-
jadinya kebakaran hutan tahun 2014 di lahan konsesi PT 
Bumi Mekar Hijau (BMH). Pada tanggal 30 Desember 2015 
Pengadilan Negeri Palembang menggelar sidang putusan 
gugatan kebakaran hutan No. 24/Pdt.G/2015/PN.Plg anta-
ra Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
melawan PT. Bumi Mekar Hijau. Gugatan berjalan hampir 
12 bulan dan akhirnya putusan Pengadilan Negeri Palem-
bang menolak gugatan KLHK.  Sidang yang dipimpin oleh 
Parlas Nababan S.H. sebagai Hakim Ketua dengan Elia-
wati S.H dan Saiman S.H. sebagai Hakim Anggota meno-
lak seluruh dalil gugatan Kementrian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK), padahal gugatan perdata kali ini 
merupakan gugatan dengan jumlah kerugian  lingkungan 
hidup terbesar yaitu ganti rugi material Rp 2,7 triliun dan 
biaya pemulihan lingkungan sebesar 5,2 triliun.

 Gugatan KLHK merupakan upaya hukum ter-
hadap kebakaran hutan pada tahun 2014 yang terjadi di 
lahan wilayah PT Bumi Mekar Hijau seluas kurang lebih 
20.000 hektar dimana manyoritasnya adalah di lahan 
gambut. Terdapat setidaknya 531 titik api di lahan konsesi 
perusahaan tersebut. PT BMH layak digugat karena ka-
rena harus bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan 
lahan seluas 20.000 hektar di kabupaten Ogan Komering 
Ilir, Sumatera Selatan. Sedangkan untuk tahun 2015 lahan 
konsesi PT. BMH juga mengalami kebakaran di wilayah 
yang tidak jauh dari bekas kebakaran tahun 2014. Ada 
dugaan kuat bahwa kebakaran hutan di wilayah konsesi 
perusahaan adalah salah modus pembersihan lahan (land 
clearing) untuk memulai penanaman baru, karena pem-
bukaan lahan dengan membakar di lahan gambut meru-
pakan metode paling murah dan mudah.

 Putusan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Par-
las Nababan S.H. sebagai hakim ketua, dengan Eliawa-
ti S.H dan Saiman S.H. sebagai hakim anggota adalah 
menolak seluruh dalil gugatan Kementrian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK). Bukan saja soal penolakan 
atas semua dalil gugatan yang menimbulkan pro-kontra 
masyarakat, tetapi pertimbangan hakim yang jauh dari 
nilai-nilai penyelamatan lingkungan hidup dan keadilan 
bagi masyarakat khususnya korban asap.
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Jalan Sulit Akses Izin
 Banyaknya konflik sumberdaya tidak jarang di-
dasari pada ketimpangan perizinan, klaim sepihak dari 
perusahaan, bahkan tidak jarang konflik dilatarbelakangi 
oleh tata batas yang tidak jelas antara masyarakat dan 
perusahaan. Disisi lain pemerintah tidak serius mengurai 
benang kusut konflik berbasis sumberdaya alam ini. WAL-
HI Bengkulu mengajukan permohonan sengketa informasi 
atas 3 izin usaha perkebunan diantaranya PT Perkebu-
nan Nusantara II, PT. Agri Andalas dan PT. Way Sebayur 
(sekarang menjadi PT. Sandabi Indah Lestari Seluma). 
Perjuangan menuntut keterbukaan informasi izin dan peta 
usaha sampai pada Mahkamah Agung setelah BPN Pro-
pinsi Bengkulu menga-
jukan banding karena 
ngotot bahwa peta dan 
Hak Guna Usaha ada-
lah dokumen terlarang. 

 Usaha serupa 
juga dilakukan oleh 
WALHI di Jawa Timur. 
Dua permohonan infor-
masi disampaikan; per-
tama, Kepada Badan 
Lingkungan Hidup 
(BLH) Kabupaten Ma-
lang. Maraknya keg-
iatan usaha penam-
bangan pasir besi di 
wilayah pantai Wonorogo di Kabupaten Malang yang di-
duga tidak dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup. 
Tambang pasir besi menjadi ancaman pantai selatan ma-
lang karena tumbuh masif dan tidak terkontrol, padahal 
sisi lain kawasan pantai selatan malang adalah kawasan 
dengan risiko bencana tinggi seperti abrasi dan tsunami. 
Kedua, Permohonan  dokumen lingkungan dan izin atas 
alih fungsi lahan Waduk Sakti Sepat kota Surabaya. Per-
mohonan diajukan ke Walikota Surabaya. Tidak jauh beda 
dengan di Propinsi Begkulu, jalan panjang juga harus di-
lalui WALHI. Perkara ini juga sampai ke Mahkamah Agung 
karena BLH Kabupaten Malang ngotot bahwa dokumen 
lingkungan tidak boleh diketahui publik. Sedangkan untuk 
kasus dengan Walikota masih dalam proses ajudikasi di 
Komisi Informasi Publik (KIP) Surabaya.

 Dua peristiwa tersebut menggambarkan di re-
zim yang katanya terbuka, ternyata masih banyak prak-
tik menghambat akses masyarakat atas informasi khu-
susnya izin dan dokumen lingkungan yang seharusnya 
terbuka luas untuk masyarakat. 

 Jika melihat pada perjalanan penegakan hukum 
lingkungan selama tahun 2015, yang masih didominasi 
cara berpikir lama aparat penegakan hukum dan pemer-
intahan, maka tahun 2016 ini kejahatan korporasi akan 
semakin leluasa melakukan kejahatannya. Tidak ada efek 
jera sedikitpun bagi korporasi, putusan Hakim PN Palem-
bang menjadi angin segar bagi kejahatan korporasi.

B.   Demokratisasi dan HAM Masih Berwajah Buram
 
 Pada tanggal 28 Februari 2015, Indra Pelani (21 
tahun) tewas. Indra Pelani adalah anggota Serikat Petani 
Tebo (SPT) yang tewas dalam penyerangan yang dilaku-
kan oleh Tim Unit Reaksi Cepat (URC) security PT. Wira 
Karya Sakti (WKS) di wilayah konsesi perusahaan. WKS 
adalah  anak perusahaan Sinar Mas. Pada bulan Okto-
ber 2015, Salim Kancil meregang nyawa karena memper-
juangkan tanah airnya dari ancaman industri tambang di 
Lumajang, Jawa Timur.

 Perjuangan rakyat terhadap keadilan lingkun-

gan hidup dan keadilan agraria harus berhadapan den-
gan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari 
kriminalisasi hingga berujung pada kematian seperti yang 
dialami oleh Indra Pelani dan Salim Kancil. 

 Kebijakan nasional memberikan kontribusi be-
sar bagi pelanggengan konflik agraria/sumberdaya alam 
dan lingungan hidup, dan hingga saat ini belum ada ada 
agenda penyelesaian konflik agraria yang konkrit seba-
gaimana janji Presiden, termasuk pembentukan Badan 
Penyelesaian Konflik Agraria. Apalagi agenda mewu-
judkan reforma agraria, kami menilai tertatih-tatihnya 
agenda ini tidak lepas dari ego sektoral sumberdaya 
alam yang hingga kini mendominasi kebijakan pengelo-
laan sumberdaya alam.

 Gelombang urbanisasi menjadi dampak lanjutan saat 
tanah-tanah di desa tak lagi mampu memberikan kepastian 
masa depan bagi para petani. Pilihan lain adalah menjadi bu-
ruh migran. Tenaga-tenaga kerja murah pun melonjak, sektor 
informal di perkotaan menjadi jalan keluar sementara. Merujuk 
data Price Waterhouse Cooper pada 2014, tingkat populasi ur-
banisasi Indonesia sebesar 51,4 persen atau tertinggi kedua di 
ASEAN setelah Malaysia. Ke depan, problem ini akan mengarah 
semakin naiknya angka konflik agraria di perkotaan.

 Selama tahun 2015, WALHI menerima pengaduan 
kasus/konflik lingkungan hidup dan sumberdaya alam/
agraria di berbagai sektor, sebagaimana tabel berikut di 
bawah ini.

ANCAMAN 
TERHADAP ECO-
DEFENDER 
Dalam tempo 5 Tahun, 2010 sampai 
2015, Serangkain kekerasan dan 
kriminalisasi dilakukan Korporasi 
sektor SDA Terhadap Aktivis dan 
Masyarakat Korban. 

Tercatat dari data kasus yang 
didampingi WALHI 5 tahun Terakhir, 
773 Orang Mengalami 
Kriminaalisasi, 233 Mengalami 
Penganiayaan dan 28 orang 
Meninggal Dunia. 
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 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, 
dari total area konflik agraria seluas 400.430,00 hektar, 
maka di tahun 2015 area konflik paling luas berada di 
sektor perkebunan, yakni seluas 302.526 hektar. Disusul 
berturut-turut oleh sektor kehutanan seluas 52.176 hek-
tar, pertambangan 21.127 hektar, pesisir-kelautan 11.231 
hektar, infrastruktur 10.603 hektar, sektor lain-lain seluas 
1.827 hektar dan terakhir sektor pertanian seluas 940 hek-
tar. Enam besar provinsi “penyumbang” konflik agraria di 
tahun 2015 adalah; 1) Riau sebanyak 36 konflik (14,4%), 
2) Jawa Timur 34 konflik (13,6%), 3) Sumatera Selatan 23 
konflik (9,2%), 4) Sulawesi Tenggara 16 konflik (6,4%), 5) 
Jawa Barat dan Sumatera Utara 15 konflik (sama- sama 
6,0%) dan 6) Lampung 12 konflik (4,8%).

 Tahun 2016 ini, pembela lingkungan hidup dan 
hak asasi manusia masih di bawah bayang-bayang an-
caman kekerasan dan kriminalisasi, mengingat belum 
adanya sistem perlindungan terhadap pembela lingkun-
gan dan HAM. Meski UU 32/2009 pada pasal 66 telah 
memberikan jaminan perlindungan, faktanya dalam im-
plementasinya gagal menjadi payung hukum bagi para 
pembela lingkungan dan HAM dalam melakukan kerja-
kerja advokasinya.

V. Rekomendasi dan Penutup

 Paris Agreement telah menjadi kesepakatan se-
mua pihak, termasuk Indonesia. Komitmen Presiden juga 
telah disampaikan dalam pidatonya di forum UNFCCC 
COP 21 Paris. Seperti halnya SDG’s, Paris agreement dan 
komitmen pemerintah Indonesia juga menemui tantangan 
terbesarnya pada kebijakan nasional, khususnya pem-
bangunan ekonomi nasional. Tentu kita berharap, komit-
men yang diturunkan dalam kebijakan dalam negeri juga 
mampu menjawab problem struktural bangsa ini, mulai 
dari ketimpangan penguasaan dan pengelolaan sumber 
daya alam/agraria, 

hingga pembenahan tata 
kelola sumberdaya alam 
kita yang masih berbasis 
lahan dan bertumpu pada 
industri ekstraktif. Paradig-
ma ekonomi dan pemban-
gunan harus berubah. Dari 
mainstream pertumbuhan, 
menjadi berkeadilan dan 
berkeberlanjutan.

 Presiden telah memen-
uhi salah satu komitmen-
nya sebagaimana yang dis-
ampaikan dalam pidatonya 
di UNFCCC COP 21 Paris, 
untuk melakukan restorasi 
ekosistem gambut sebagai 
tindakan konkrit untuk men-
gatasi kebakaran hutan 
dan lahan gambut dengan 

mengeluarkan Perpres tentang Badan Restorasi Gambut. 
Belajar pada pengalaman kelembagaan mitigasi peruba-
han iklim yang dibentuk sebelumnya, tentu kami berharap 
institusi ini fokus dengan target berbasiskan pada capa-
ian pembenahan tata kelola gambut sebagai bagian dari 
upaya perlindungan dan pemulihan kawasan ekosistem 
penting ini dengan pelibatan aktif dari masyarakat. 

 Melihat urgensi kebijakan alokasi hutan un-
tuk rakyat ini, untuk memberikan kepastian kepada 
masyarakat dalam mengimplementasikan mimpi mereka 
mengelola wilayah kelolanya secara mandiri dan berkelan-
jutan, langkah-langkah kerja harus segera dilakukan oleh 
pemerintah antara lain menyelesaikan konflik agraria 
dan mempercepat kebijakan redistribusi hutan untuk 
rakyat melalui skema yang lebih sederhana, terintegrasi 
dalam data spasial (one map policy), dan merupakan ba-
gian yang tidak terlepaskan dari upaya untuk mewujud-
kan percepatan pengakuan wilayah adat dan perluasan 
wilayah kelola rakyat. Serta mensinergikan kebijakan re-
distribusi hutan untuk rakyat ini, dengan upaya penguatan 
masyarakat desa dan wilayah perdesaannya. Waktunya 
negara memberi kepercayaan kepada masyarakat adat 
dan masyarakat lokal untuk mengelola wilayah hidupnya.

 Memastikan perlindungan atas wilayah-wilayah 
kelola nelayan dan eksosistem-ekosistem penting seperti 
mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan dari ancaman dan tekanan 
proyek reklamasi, kegiatan pertambangan, perkebunan, 
pencemaran limbah, perairan serta pariwisata berba-
sis penguasaan wilayah perairan. Meninjau kembali rel-
evansi kerja-sama APEC dan CTI dalam konsep pem-
bangunan Blue Economy dengan kemampuan nelayan 
dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta daya 
dukung lingkungan, termasuk kebutuhan pangan lokal 
masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai kolom-
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pok rentan terdampak atas perubahan iklim global;

 Untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana 
khususnya yang diakibatkan karena pembangunan ber-
isiko tinggi, maka Pemerintah Pusat dan Propinsi perlu 
melakukan audit dan memperketat perzinan,  melakukan 
monitoring dan meminta laporan secara berkala kepada 
pelaku usaha. 

 Pemerintah Daerah perlu memperkuat kesiapsia-
gaan dengan memastikan ketersediaan alokasi angga-
ran, dan menempatkan sarana dan prasarana termasuk 
peralatan peringatan dini pada daerah berisiko bencana 
ekologis. Memberikan fokus perhatian dan layanan pada 
kelompok anak, perempuan dan manula agar risiko ben-
cana ekologis bisa ditekan dan ditiadakan.

 Hal penting lain adalah memperkuat mitigasi mel-
alui penguatan kapasitas rakyat pada daerah yang rentan 
dilanda bencana ekologis, dan melakukan pemulihan ling-
kungan hidup yang telah mengalami kerusakan baik pada 
areal hutan, rawa gambut, kawasan karst, DAS maupun 
pesisir pantai dan memproteksinya dari ancaman ekspan-
si industri. 

 Pada aspek penegakan hukum lingkungan, men-
gacu pada berbagai kasus lingkungan hidup yang begitu 
sulit mencapai keadilan di ruang pengadilan umum, maka 
ditolaknya keseluruhan gugatan KLHK melawan PT. BMH 
harus menjadi momentum untuk terus mendorong lahirn-
ya peradilan lingkungan hidup. Sekedar mengingatkan, 
bahwa peradilan lingkungan hidup merupakan salah satu 
komitmen Presiden yang disampaikan pada saat berkun-
jung ke kantor WALHI pada bulan Mei 2014 lalu. Pengadi-
lan lingkungan sebagai sebuah tahapan bagi perubahan 
yang lebih fundamental dalam terobosan penegakan 
hukum lingkungan, yakni sistem peradilan lingkungan 
hidup.
 
 Pada akhirnya kami berharap, tinjauan lingkungan 
hidup yang kami keluarkan ini dapat menjadi bahan ad-
vokasi lebih lanjut, khususnya mendesak kepada pemer-
intah dan pejabat publik lainnya, termasuk aparat pene-
gak hukum yang dituangkan dalam rekomendasi. Namun 
yang juga tidak kalah penting, kami berharap dokumen ini 
juga dapat bermanfaat bagi publik luas, agar solidaritas 
perjuangan penegakan hak atas lingkungan hidup seba-
gai hak asasi manusia terus meluas dan seluruh kom-
ponen bahu membahu mengambil bagian penting dari 
seluruh cerita perjuangan ini. Kami perlu menyampaikan 
ini secara khusus, karena WALHI menyadari setidaknya 
dalam kurun waktu 2015 ini, dukungan luas dari publiklah 
yang menjadi energi untuk terus memperjuangkan keadi-
lan ekologis.
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