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BAGIAN I
ULASAN 2017

A. Pendahuluan 

 Joko Widodo melalui dokumen Nawacita menyebutkan bahwa 
negara ini berada pada titik kritis bahaya kemanusiaan yang disebabkan 
oleh kerusakan lingkungan hidup. Tiga tahun berselang, Walhi dalam 
Konferensi Nasional Lingkungan Hidup, yang ditaja pada 13 Desember 
2017 menyebutkan Indonesia dalam kondisi darurat ekologi, yang secara 
sederhana bisa didefeniskan sebagai situasi atau keadaan genting akibat 
kerusakan lingkungan hidup yang bersumber dari aktivitas monopoli pen-
guasaan sumber daya alam yang dilakukan secara tidak ramah lingkun-
gan dan berdampak pada hilangnya akses rakyat terhadap sumber peng-
hidupan. Selain itu, kondisi darurat ekologi juga erat hubungannya dengan 
daya dukung dan tampung lingkungan yang berdampak lahirnya bahkan 
meningkatnya trend bencana ekologi.
 Tiga tahun lebih Pemerintah Jokowi-JK berjalan, Walhi akan 
memperlihatkan bahwa pernyataan Jokowi pada masa kampanye  
Pilpres 2014 dan penyataan berulang Walhi mengenai kondisi darurat 
ekologi yang kembali ditegaskan pada akhir 2017 adalah sebuah kondisi  
nyata. Beberapa kemajuan kebijakan guna mewujudkan keadilan ekologi  
masihlah jauh dari cita-cita bangsa. Kurang dua tahun masa Pemerintah-
an, Walhi melakukan sebuah proyeksi untuk melihat, apakah perencanaan 
pemerint pada 2018 yang sudah memasuki tahun politik bisa memulihkan 
Indonesia. Guna melihat proyeksi implementasi dan arah kebijakan 2018, 
Walhi akan berangkat dari potret implementasi kebijakan sektor sum-
ber daya alam pada 2017 dan dari potret fakta tersebut akan diproyeksi 
bagaimana kondisi dan arah kebijakan di 2018.
 Hasil proyeksi 2018 inilah yang nantinya dijadikan Walhi sebagai 
pengingat Negara dan rakyat untuk mengambil peran dan mendorong pe-
rubahan kebijakan maupun perencanaan yang keliru ke arah yang tepat, 
guna pemulihan dan perlindungan rakyat serta sumber daya penghidupan-
nya. Untuk itu Tinjauan Lingkungan Hidup 2018 tidak akan menjadi  
dokumen mati, tetapi menjadi dokumen hidup yang bisa dijadikan  
panduan pembaharuan kebijakan maupun perencanaan yang keberpi-
hakannya jelas bagi pemulian keadilan bagi rakyat dan lingkungan hidup.
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B. Potret Kebijakan Sektor Sumber Daya Alam 2017

 Pada bagian ini, WALHI akan memotret beberapa isu besar ter-
kait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Potret ini tentunya 
memperhatikan relasi lingkungan hidup dan isu hak asasi manusia. Paling 
tidak beberapa potret yang diurai di bawah bisa menggambarkan sejauh 
mana keberpihakan negara terhadap rakyat dan lingkungan pada 2017. 

1. Dominasi Penguasaan Ruang Industri Ekstraktif

 Dari ± 545 juta Ha wilayah Indonesia, diketahui bahwa 
159.178.237 hektar diantaranya sudah terkapling dalam izin investa-
si industri eksrtaktif. Dari luasan izin tersebut, sebagian besar berada di 
wilayah darat Indonesia. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah da-
rat, maka luas penggunaan wilayah yang secara legal dialokasi untuk kor-
porasi adalah 82,91%. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan wilayah 
laut, maka luas izin industri ekstraktif di Indonesia sebanding dengan 
29,75%.   Bahkan catatan penggunaan ruang ini bisa lebih besar apabila 
data perizinan daerah dapat teregistrasi atau dikonsolidasikan dengan baik 
di tingkat kementerian/ lembaga. 
 Rincian penggunaan ruang untuk kepentingan investasi tersebut 
dapat dilihat pada uraian tabel di bawah ini.

Tabel 1. Luas PenggunaanWilayah Indonesia untuk Industri Ekstraktif  (Olahan berbagai sumber)
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 Penguasaan ruang untuk kepentingan industri ekstraktif berband-
ing terbalik dengan akselerasi pengakuan dan perlindungan wilayah kelo-
la rakyat. Dari target 12,7 juta hektar dari tiga tahun Pemerintah Jokowi 
hanya mencapai angka 630.704,84 hektar atau 4,97%, namun apabila 
dibandingkan dengan laju Perhutanan Sosial dari periode 2007 s/d 2014 
atau selama 8 tahun, seluas 447.463 ada pertumbuhan dan harapan yang 
cukup baik dari implementasi Perhutanan Sosial yang dilakukan oleh 
KLHK saat ini. Dari implementasi 11 tahun Perhutanan Sosial di Indone-
sia, baru mencapai angka 1.078.167,84 hektar atau setara dengan 0,68% 
dari luas izin industri ekstraktif di Indonesia.

 Mengadopsi Nawacita, RPJMN 2015-2019 memuat satu  kebija-
kan baru mengenai pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat, 
yaitu Kebijakan Tanah Objek Refoma Agraria, yang menargetkan ada 9 
juta hektar legalisasi dan redistribusi. Dalam tiga tahun implementasinya 1,   
capaian kebijakan ini meliputi legalisasi aset seluas 508.391,11 hektar dan 
dan redistribusi aset seluas 187.036 hektar atau secara total 695.427,11 
hektar. Sayangnya, capaian ini lebih didominasi kebijakan legalisasi aset. 
Hal ini bisa dilihat dalam Rilis Resmi Sekretariat Presiden pada pertenga-
han Januari 2018 yang melihatkan keberhasilan Kementerian ATR/ BPN 
dari capaian sebanyak 5.262.162 bidang dan penerbitan sertifikat seban-
yak 4.231.616 bidang.
 Rendahnya realisasi capaian Perhutanan Sosial dan Tanah Objek 
Reforma Agraria tidak terlepas dari mekanisme kebijakan yang belum 
megakomodir skema-skema penyelesaian konflik ruang antara rakyat dan 
korporasi industri ekstraktif. Implementasi kebijakan  yang tidak menga-
komodir mekanisme penyelesaian konflik inilah yang menurut WALHI 
gagal untuk meruntuhkan dominasi penguasaan ruang korporasi.

1. http://www.mongabay.co.id/2017/10/19/tiga-tahun-pemerintahan-jokowi-jk-bagaimana-capaian-reforma-agrar-
ia/
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2. Konflik SDA-LH, Kekerasan dan Kriminalisasi

 Salah satu komitmen pemerintahan Jokowi-JK adalah menyele-
saikan konflik agraria dan sumber daya alam, serta berbagai kasus lingkun-
gan hidup. WALHI bukan hanya menyorot kasus-kasus lingkungan  
hidup, namun juga kasus-kasus agraria. Karena bagi WALHI, salah satu akar  
masalah kasus-kasus lingkungan hidup adalah ketimpangan pengua-
saan dan pengelolaan sumber-sumber agraria yang dilegitmasi melalui 
berbagai kebijakan pembangunan dan ekonomi. Model ekonomi yang  
selama ini dikuasakan kepada segelintir orang/kelompok oleh negara,  
bukan hanya melahirkan konflik agraria, tetapi juga menjadi penyebab 
utama deforestasi dan degradasi lingkungan. 
 Sepanjang tahun 2017, sedikitnya terdapat 220 kasus lingkun-
gan hidup dari 13 provinsi, yang terdiri kasus alih fungsi perkebunan  
sawit, hutan tanaman industri, pencemaran, tambang, tambak,  
infrastruktur, reklamasi, pariwisata, properti, perkotaan dan air. Dari 
220 kasus tersebut, kasus diantaranya diadvokasi oleh WALHI baik di  
nasional maupun daerah. 
 24 kasus diantaranya dilaporkan sebagai kasus prioritas yang ha-
rus diselesaikan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan dengan menggunakan pendekatan yang sistematis 
dan struktural, termasuk di dalamnya mengkoordinasikan dengan Kemen-
terian dan Lembaga negara lainnya, karena berbagai kasus lingkungan 
hidup dan agraria tersebut merupakan kasus-kasus yang lintas sektoral 
dan lingkungan hidup sendiri merupakan cross cutting issue. Beberapa ka-
sus sedang dalam proses penyelesaian oleh KLHK, namun sebagian besar 
masih jalan di tempat. Kami menilai bahwa birokrasi pemerintahan masih 
belum memiliki kesamaan pandangan terkait urgensi penyelesaian kasus 
dengan pendekatan yang sistematis dan struktural, bukan kasus perkasus 
dan sporadis.  
 Yang mengkhawatirkan, upaya penyelesaian kasus-kasus 
lingkungan hidup dan agraria oleh masyarakat, justru dihadapi dengan 
kriminalisasi dan kekerasan terhadap masyarakat yang memperjuangkan 
lingkungan hidup dan ruang hidupnya. WALHI mencatat, setidaknya 152 
orang mengalami kriminalisasi dan kekerasan di sepanjang tahun 2017, 
yang tersebar di berbagai provinsi. Jika melihat keterlibatan aktor di da-
lamnya, meskipun yang melakukan kriminalisasi adalah aparat keamanan 
namun dibaliknya adalah aktor-aktor besar yakni korporasi, baik perusa-
haan swasta (TNCs/Nasional), maupun BUMN.  
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 Meningkatnya angka kriminalisasi ini telah diprediksi oleh  
WALHI sebelumnya, yang akan berjalan beriringan dengan massifnya 
proyek-proyek pembangunan infrastrktur dan perluasan industri ekstrak-
tive, serta privatisasi sumber daya alam. Selain menggunakan pasal-pasal 
dalam kebijakan sektoral SDA, termasuk UU P3H, saat ini tengah berkem-
bang pola kriminalisasi dengan menggunakan pasal-pasal lain yang tidak 
secara langsung terhubung dengan lingkungan hidup, antara lain dengan 
menggunakan UU ITE seperti yang dialami oleh aktivis WALHI NTT, 
pasal penghinaan terhadap lambang negara seperti yang dialami oleh bu-
ruh tani yang menolak proyek PLTU 2 Indramayu, atau pasal pemalsuan 
seperti yang disangkakan kepad Joko Prianto. Tujuan utama dari kriminal-
isasi yang dilakukan adalah membungkam suara kritis masyarakat yang 
memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan ruang hidupnya. 

 
 Situasi ini tentu saja mengkhawatirkan, orang-orang yang mem-
perjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang mem-
perjuangkan keadilan agraria, memperjuangkan masa depan kehidupan 
baik generasi hari ini maupun generasi yang akan datang, justru dihadap-
kan pada jeruji besi penjara. Pasal 66 UU 32/2009 seakan tidak bergigi. 
Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) menjadi kenyata-
an yang harus diterima oleh para pejuang lingkungan hidup, pejuang 
agraria dan hak asasi manusia.
 Selain konflik antara rakyat dengan negara atau korporasi, dom-
inasi penguasaan sumber daya alam yang dilakukan korporasi dengan 
model pengelolaan yang tidak ramah lingkungan, juga perlu dicatat mela-
hirkan pertarungan ruang hidup antara rakyat dengan satwa. Salah satu 
konflik satwa dan manusia yang Walhi potret di 2017 adalah konflik an-
tara masyarakat 3 Provinsi dengan harimau sumatera. Dalam catatannya 
konflik ini mengakibatkan 1 orang meninggal dan 2 harima tewas.
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3. Bencana Ekologi

 Sepanjang tahun 2017, BNPB menyatakan terdapat 2.175 kejadi-
an bencana di Indonesia, dengan rincian banjir (737 kejadian), puting be-
liung (651 kejadian), tanah longsor (577 kejadian), kebakaran hutan dan 
lahan (96 kejadian), banjir dan tanah longsor (67 kejadian), kekeringan 
(19 kejadian), gempa bumi (18 kejadian), gelombang pasang/abrasi (8 ke-
jadian), serta letusan gunung api (2 kejadian).

Intensitas bencana ekolo-
gis menjadi fakta nyata yang 
menunjukkan bahwa kondisi 
lingkungan hidup indonesia 
semakin mengalami degradasi 
dari hari kehari. Dampak dari 
kerusakan lingkungan yang 
berkontribusi besar terhadap 
bencana alam dan dampak pe-
rubahan iklim memperparah 
faktor-faktor pemicu bencana. 
Bahwa kerusakan lingkungan 
indonesia merupakan dampak 
langsung dari praktik buruk 
korporasi dan negara dalam 
pengelolaan sumber daya 
alam di berbagai sektor yang 
sampai saat ini belum mampu 
terselasaikan. perizinan pem-
bangunan yang mengabaikan 
tata ruang dan lingkungan 

hidup, alih fungsi lahan yang massif, kawasan hulu dan hilir yang rusak, 
pembangunan infrastruktur skala besar, rusaknya daya dukung dan daya 
tampung lingkungan. Ironisnya, faktor penyebab bencana ini merupakan 
praktik buruk yang dilakukan dengan perampasan tanah, kriminalisasi 
warga dan aktivis tanpa penegakan hukum yang lebih serius oleh nega-
ra. Faktor lain yang memperburuk adalah cuaca ektrim akibat perubahan 
iklim dimana curah hujan deras dan cukup lama. Ditambah lagi sekitar 70 
persen aliran sungai di Indonesia dalam kondisi kritis.

Dok. WALHI NTB | Banjir Bandang Lombok Timur
Sumbawa, Februari 2017
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 Paradoks yang lain adalah ketika kapasitas aparatus negara lemah, 
antara lain di dalam melakukan pengawasan perizinan, penanganan ben-
cana ekologis, termasuk anggaran pemulihan lingkungan yang masih san-
gat kecil, review kebijakan dan perizinan tidak juga terjadi. Prinsip ke-
hati-hatian dini tidak menjadi pedoman pemerintah dalam perumusan 
kebijakan pembangunan. 

Fakta dari tahun ke tahun, Pulau Jawa khususnya Jawa Barat menempati 
angka tertinggi bencana ekologis setiap tahunnya, namun cara negara me-
mandang Jawa tidak pernah berubah. Dengan kerentanan sosial ekologik 
Pulau Jawa, praktek pembangunan infrastruktur skala besar terus digen-
jot. Mesin mesin penghancur kawasan ekosistem karst yang merupakan 
kawasan esensial menunjukkan bahwa elit politik di Jawa tidak pernah 
belajar dari kegagalan pengurusan Jawa yang kini membawa Jawa pada 
situasi krisis, Java Collapse. 

4. Pencemaran 
 Sebanyak 73,24 % sungai di Indonesia tercemar berat menurut 
Dirjen P2KL pada. Kondisi sungai-sungai besar dimana banyak penduduk 
indonesia tinggal dan menggantungkan hidupnya juga kondisinya terce-
mar berat. Sungai-sungai ini merupakah sumber air bersih, mandi, cuci, 
pertanian, peternakan dan juga industri. Beberapa sungai yang dijadikan 

tempat pembuangan limbah 
bukan hanya parameter ambi-
ennya saja yang terlampau tapi 
juga ada beberapa zat berbaha-
ya dan toksik terkandung dida-
lamnya. Untuk melihat contoh 
tingkat keparahan pencemaran 
sungai di Indonesia, dapat di-
lihat pada kasus pencemaran 

sungai Citarum dan Ciujung. Pada 2017, kondisi kedua sungai ini tetap 
dalam kondisi tercemar berat. Citarum sebagai sungai strategis nasional 
yang menghidupi  30 juta penduduk tercemar dari hulu sampai hilir. Be-
ragam pencemaran dari mulai industri, limbah cair rumah tangga, perta-
nian, perikanan sampai sampah rumah tangga. Ada 2.700 industri besar 
dan  sedang yang membuang limbah ke sungai citarum dan sebanyak 53% 
tidak dikelola sama sekali. Pencemaran ini terjadi selama bertahun-tahun 
dan dibeberapa titik dilakukan secara terbuka tidak malu-malu.
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 Sesudah 16 tahun PP 81 tahun 2001 tentang penetapan daya 
tampung beban pencemaran keluar suatu penetapan beban pencemaran 
terhadap sebuah sungai. Keputusan Mentri Lingkungan Hidup dan Ke-
hutanan Republik Indonesia nomer SK.300/Menlhk/Setjen/PKL.l/6/2017 
tentang penetapan daya tampung beban pencemaran air dan alokasi beban 
pencemaran sungai Citarum keluar pada tanggal 22 Juni 2017. Keputu-
san mentri LHK ini keluar sesudah putusan kasasi gugatan terhadap izin 
pembuangan limbah cair (IPLC) PT Kahatex, PT Insan Sandang Internusa 
dan Five Star Textile Indonesia  nomer 187 K/TUN/LH/2017 pada tanggal 
17 mei 2017 dimenangkan koalisi melawan limbah(WALHI, Greenpeace, 
LBH Bandung dan Pawapeling), izin pembuangan limbah cair untuk ke-
tiga perusahaan tersebut ke sungai Cikijing(anak sungai Citarum) dibatal-
kan. Majelis hakim dalam pertimbangannya melihat pemberi izin tidak 
mempertimbangkan beban pencemaran yang terlampaui menjadi bahan 
pertimbangan dalam mengeluarkan IPLC ketiga perusahaan tersebut. 
Keputusan MA belum dilaksanakan sampai saat ini, ketiga perusahaan 
tersebut masih membuang limbah cair ke sungai padahal IPLCnya sudah 
tidak berlaku lagi. Kasus ini menjadi potret ketidakseriusan pemerintah 
menegakkan aturan untuk melindungi sungai dari pencemaran.
 Sungai-sungai lain belum ditetapkan daya tampungnya padahal 
sama juga seperti citarum mereka menerima beban pencemaran yang 
tinggi. Apakah perlu seperti sungai citarum ada gugatan terhadap ijin 
pembuangan limbah yang tidak mempertimbangkan daya tampung beban 
pencemaran sehingga pemerintah memiliki kesadaran untuk melakukan 
penetapan dan perhitungan daya tampung sebuah sungai. Pemerintah 
tetap mengeluarkan IPLC terhadap sungai-sungai yang belum ditatapkan 

daya tampungnya. Dikasus 
sungai Ciujung Serang Bant-
en pencemaran yang dilaku-
kan oleh beberapa perusa-
haan masih terus berlangung 
walau berkali-kali dilakukan 
pelaporan. Pencemaran sun-
gai Ciujung yang dilakukan 
oleh industri telah menghan-

curkan sektor perikanan di wilayah hilir sungai Ciujung. Pihak klah belum 
melakukan tindakan hukum terhadap perusahan yang mencemari sungai 
Ciujung. Daya tampung beban pencemaran sungai Ciujung sendiri belum 
ditetapkan sama sekali.

Dok. WALHI Nasional

8   | Tinjauan Lingkungan Hidup 2018 



5. Cara Pikir Fatalis Kebijakan Reklamasi 

 Salah arah pengelolaan wilayah pesisir Indonesia terus berlan-
jut pada 2017. Salah satu potretnya bisa dilihat dari kebijakan reklamasi 
yang tersebar di 47 titik di seluruh Indonesia. WALHI memandang bahwa 
reklamasi wilayah pesisir merupakan  bentuk “cara berpikir fatalis.” Ker-
usakan wialyah pesisir yang seharusnya diikuti dengan dengan kebijakan 
pemulihan malah dikedokkan dengan upaya revitalisasi atau pemulihan 
palsu dengan cara melakukan reklamasi. Bahkan reklamasi dianggap bisa 
meningkatkan nilai ekonomi dari wilayah-wilayah pesisir yang sudah ru-
sak, namun perlu diihat bahwa  peningkatkan nilai ekonomi ini sekedar 
ditujukan untuk melayani kepentingan bisnis properti dan pariwisata yang 
sama sekali tidak ada relasinya dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. 

 WALHI secara tegas menyebut reklamasi merupakan ancaman 
terhadap ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.  Reklamasi merupakan 
masalah lingkungan yang disorot WALHI secara intensif sepanjang 2017 
dan karena itu Walhi mendesak Pemerintah ‘harus berani’ mengeluarkan 
kebijakan moratorium reklamasi. Dari 47 reklamasi, paling tidak ada be-
berapa lokasi yang berhasil dihentikan dan dicegah, yaitu di Teluk Palu, 
Sulawesi Tengah, Teluk Benoa di Bali dan Reklamasi Teluk Jakart untuk 
beberapa Pulau Reklamasi di DKI Jakarta. Penghentian aktivitas tersebut 
tidak terlepas dari intensitas desakan yang dilakukan oleh kelompok mas-
yarakat sipil.
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6. Ambiguitas Kebijakan Penegakan Hukum 

 Penegakan hukum merupakan salah satu kunci untuk mengefek-
tifkan perlindungan terhadap rakyat dan lingkungan hidup. Dalam kerang-
ka kebijakasan skala luas, kebijakan penegakan hukum mencakup tiga 
tahapan, yaitu formulasi atau perumusan kebijakan perundang-undangan 
yang bersifat mengatur atau regulasi tingkat kementerian/ lembaga, tahap 
aplikasi atau implementasi pelaksanaan norma perundangan yang telah 
disahkan dalam peraturan perundangan dan terakhir tahapan eksekusi 
yang meliputi proses pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap pelangga-
ran norma yang sudah diaplikasikan. 

Selama 2017, WALHI me-
mandang penegakan hu-
kum bak dua sisi mata uang, 
dimana satu sisi terdapat 
komitmen dan implementa-
si penegakan hukum yang 
cukup baik, namun kebijakan 
yang baik tersebut juga dii-

kuti beberapa kebijakan maupun tindakan yang kontraproduktif atau tidak 
berpihak pada kepentingan lingkungan maupun rakyat. Berdasarkan ola-
han data regulasi yang dilakukan WALHI ada beberapa penerbitan atuan 
yang kontraproduktif dan/ atau mereduksi makna perlindungan rakyat dan 
lingkungan, yaitu:

Penerbitan kebijakan dan aturan perlindungan ekosistem gambut. 
Pasca penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 ten-
tang Perubahan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 
2014 tentang Perlindungan Ekosistem Gambut. Untuk mengefek-
tifkan implementasi PP ini, KLHK menerbitkan beberapa Peraturan 
tingkat kementerian, sayangnya paket Peraturan Menteri LHK ini 
juga diikuti pengaturan mengenai lahan pengganti (land swap) areal 
konsesi yang statusnya ditingkatkan menjadi ekosistem gambut fung-
si lindung. Sangat disayangkan semangat  perlidnungan ekosistem 
gambut harus mengorbankan hutan alam di tanah mineral. Penerbi-
tan Permen LHK Nomor 40/ 2017 yang merumuskan kebijakan land 
swap melahirkan ancaman terhadap kelanjutan hutan alam Indonesia 
dan upaya perluasan wilayah kelola rakyat.

1.

Dok. WALHI 
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Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang 
Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan mereduksi 
medan penyelesaian konfik. Pada substansi teknis Perpres ini sebe-
narnya terdapat banyak kemajuan apabila dibandingkan dengan sub-
stansi Perber IP4T, namun sayangnya Perpres ini mereduksi medan 
penyelesaian konflik, dimana skema penyelesaian konflik dalam Per-
pres hanya meliputi konflik pengasaan kawasan yang berada dalam 
kawasan hutan yang masih dalam tahap penunjukan. Perpres ini ha-
nya bisa diimplementasikan di sekitar 35 juta kawasan hutan, atau 
kurang dari 30% luas kawasan hutan Indonesia. 
Perlindungan laut dari alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkun-
gan.  Implementasi Permen KP Nomor 2/2015 sebagaimana telah 
diganti dengan Permen KP Nomor 71/Permen-KP/ 2016 tentang 
Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di 
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada 
prinsipnya diarahkan untuk melindungi ekosistem laut dari alat pen-
angka ikan yang mengancam ekosistem laut. Sayangnya, kebijakan 
fasilitas peralihan alat tangkap pengganti berlangsung lambat dan 
mengancam keberlanjutan nafkah hidup nelayan.
Deregulasi beberapa aturan untuk mengakselerasi proyek infrak-
struktur. Semangat akselerasi infrastruktur yang didengungkan un-
tuk membuka akses bagi rakyat, pada kenyataannya malah abai pada 
kepentingan rakyat dan lingkungan. Dalam faktanya, percepatan pro-
gram infrastruktur malah lebih fokus melayani kepentingan investasi 
guna mengeksploitasi sumber daya alam. Beberapa deregulasi tersep-
ut meliputi penerbitan perubahan aturan tata ruang melalui PP No. 26 
Tahun 2008 tentang RTRW Nasional dengan PP No. 13 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas PP No. 26 Tahun 2008, perubahan Perpres 
Nomor 3 Tahun 2016 melalui Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Program Strategis Nasional yang membuka 
lebar  skema pendanaan asing dalam proyek infrastruktur. Selanjut-
nya, guna memangkas hambatan-hambatan perizinan lingkungan di-
terbitkan Inpres No. 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan 
Proyek Strategis Nasional.
Penerbitan Perpres No. 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak 
Sosial Kermasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk 
Proyek Strategis Nasional. Ketentuan Perpres tentang Penanga-
nan Dampak Sosial Kemasyarakatan tentunya bertentangan dengan 
Rencana Strategi Nasional Reforma Agraria yang berasal dari Janji  
Politik Nawacita. Seharusnya penanganan dimaksud mengacu pada - 

2.

3.

4.

5.
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Rencana Starategi Nasional Reforma Agraria. Skema  pengakuan 
10 (sepuluh) tahun penguasaan dan pemanfaatan tanah negara oleh 
rakyat tidak diikuti dengan kebijakan relokasi, namun menggunakan 
skema legalisasi asset pengakuan dan penguatan legalitas hak milik 
rakyat terhadap tanah melalui Prona. Selanjutnya, mengenai pen-
guasaan dan pengelolaan tanah negara yang dibawah 10 (sepuluh) 
tahun menggunakan skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) 
redistribusi tanah, dengan logika bahwa tanah milik negara tersebut 
sebagai tanah terlantar. Seharusnya, penanganan dampak sosial ke-
masyarakatan bukan hanya sebatas penanganan masalah sosial dalam 
rangka pemindahan masyarakat yang menguasai tanah yang akan di-
gunakan untuk PSN, tetapi bagaimana Pemerintah memperlakukan 
masyarakat sebagai manusia yang haknya dilindungi oleh konstitusi, 
bukan sebatas objek penanganan dampak sosial kemasyarakatan.

Selain dari aspek regulasi, potret penegakan hukum dalam jaringan kerja 
peradilan, baik di badan penyidikan, penuntutan maupun pengadilan juga 
melahirkan ambiguitas yang luar biasa, bahkan kecenderungan the haves 
always go ahead masih terus berlanjut. Potret ini dapat dilihat dari beber-
apa poin di bawah ini:

Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 ten-
tang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi 
belum diimplementasikan untuk menjerat korporasi-korporasi jahat. 
Secara historis, penerbitan Perma ini merupakan respon MA terhadap 
keluhan KPK terhadap hambatan penegakan hukum tindak pidana 
korupsi terhadap aktor korporasi. Melihatnya catatan penegakan hu-
kum tindak pidana korupsi di perizinan sektor sumber daya alam yang 
sudah menjerat beberapa penyelenggara negara dan memperhatikan 
beberapa pertimbangan putusan pengadilan terkait yang menyebut-
kan adanya keterlibatan korporasi, seharusnya tidak ada lagi alasan 
KPK untuk tidak menyeret korporasi-korporasi tersebut sebagai pe-
sakitan tindak pidana korupsi. Berdasarkan catatan WALHI, dengan 
adanya Perma in paling tidak ada 20 korporasi HTI di dua Kabupaten 
Provinsi Riau yang harus segera ditetapkan KPK sebagai tersangka. 
Ambiguitas Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahn-
ya dalam putusan perkara lingkungan hidup. Sepanjang 
2017, terdapat banyak kejutan dalam gugatan-gugatan per-
kara lingkungan hidup yang diajukan Walhi maupun rakyat. 
WALHI secara aktif terlibat dalam 35 kasus penegakan hukum. 

1.

2.
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Sayangnya, badan peradilan hanya memenagnkan 6 perkara dan si-
sanya dikalahkan. Dari beberapa perkara ini, Gugatan Walhi dalam 
kasus Semen Indonesia menjadi sorotan yang paling menarik, dimana 
perjuanngan warga kendeng yang sempat merasakan kemenangan di 
MA dimentahkan oleh PTUN Semarang
Implementasi Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/15/XI/2016 tentang 
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang terbit dipenghujung 
2016 tidak mengefektifkan proses perkara kebakaran hutan dan lahan 
2015 hingga 2017 yang tersendat. Berdasarkan catatan Walhi terdapat 
tumpukan perkara karhutla yang ditangani beberapa Polda yang ter-
henti tanpa kabar yang jelas atau dihentikan prosesnya melalui skema 
SP3. Semangat Kapolri untuk menyelesaikan tumpukan kasus kar-
hutla belum sampai ke tingkatan Polda dan Polres.
Penegakan Hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam masih 
cenderung mengkambinghitamkan rakyat. Berdasarkan olahan data 
Walhi paling tidak ada 95 perkara kriminalisasi terhadap pejuang 
lingkungan hidup yang seharusnya dilindungi berdasarkan Pasal 66 
UU PPLH.
Dua puluh delapan laporan Walhi kepada Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan yang disepakati menjadi kasus prioritas baru sebatas 
komitmen lisan tanpa proses penegakan hukum yang konkrit. Pada 
bulan 2017, Walhi dan KLHK melakukan Rapat Kerja bersama, di-
mana pada kesempatan tersebut disepakati penanganan kasus priori-
tas yang akan diselesaikan melalui berbagai jalur penegakan hukum 
di KLHK. Sayangnya, pada  pertengahan semester II 2017, penanga-
nan kasus prioritas ini terhenti karena ketidakjelasan sistem birokrasi 
di KLHK. 

 Dalam tahap penegakan hukum lainnya, 2017 masih menyisakan 
cerita kegagalan negara dalam mendorong pelaksanaan putusan yang me-
menangkan kepentingan lingkungan hidup. Tercatat ada perkara register 
40 Sumatera Utara, pemulihan kerusakan ekologis 16 triliyun oleh PT. 
Merbau Pelalawan Lestari, 366 Miliyar untuk PT. Kalista Alam di Aceh 
dan beberapa putusan lainnya.

3.

4.

5.
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BAGIAN II
ANALISIS AKTOR 2107

A. Negara: Dualisme Kebijakan

 Jika diingat, awal tahun 2017, dalam rapat kabinet Presiden Joko 
Widodo menekankan bahwa tahun 2017 ini pemerintahannya memfokus-
kan pada upaya pemerataan, menurunkan kesenjangan melalui kebijakan 
redistribusi asset dan akses rakyat atas tanah, khususnya yang terkait  
dengan tanah-tanah adat dan memperkuat akses rakyat atas permodalan 
menjadi fokus perhatian agenda kerja pemerintahan Jokowi-JK di tahun 
2017. Presiden telah menyerahkan secara langsung sembilan SK hutan 
adat seluas 3.992 hektar pada momentum tenure conference yang ber-
langsung pada bulan Oktober 2017, setelah pada tahun sebelumnya di 
2016, Presiden juga menyerahkan secara langsung SK hutan adat kepada 
delapan komunitas. 
 Sayangnya, di sisi yang lain tanah-tanah adat justru dirampas  
untuk kepentingan investasi dan pembangunan infrastruktur. Target  
pencapaian program reforma agraria, tidak akan pernah tercapai, jika 
pendekatan kekerasan digunakan oleh negara dalam penyelesaian  
konflik-konflik agraria dan lingkungan hidup. Pencapaian agenda reforma 
agraria 9 juta hektar tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial 
12,7 juta hektar berjalan tertatih, jauh kalah cepat lajunya dibandingkan 
dengan investasi yang terus berupaya ekspansi dan mega proyek infras-
tuktur.   
 Pun Presiden menerbitkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2017 
soal penundaan dan penyempurnaan tata kelola pemberian izin baru hutan 
alam primer dan lahan gambut. 
 Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Merkuri  
melalui Undang-Undang No 11/Tahun 2017, sebagai bagian 
dari tujuh instruksi Presiden.  Konvensi ini diharapkan dapat  
mendorong pemerintah untuk secara serius mengatasi darurat merku-
ri, baik yang berada di tambang emas konvensional atau inkonven-
sional. Kami mengidentifikasi beberapa kasus terkait dengan tambang 
emas dan merkuri, diantaranya tambang Poboya Sulteng, Jambi, Sum-
sel, Sumut, Aceh dan beberapa daerah lainnya. Keterlibatan aparat kea-
manan baik kepolisian maupun militer ditenggarai menjadi bagian dari 
lingkar bisnis merkuri, selain proses pembiaran dari negara selama ini, 
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membiarkan warga negaranya terpapar merkuri lewat air minum 
dan pangan seperti yang terjadi dalam kasus Poboya Sulteng, di-
mana PDAM tempat warga Palu dan sekitarnya mengkonsumsi air,  
tidak berjarak konsesi tambang PT. Citra Palu Mineral (PT. CPM), anak 
perusahaan Bumi Resources. 
 Berbagai kebijakan dan upaya yang dikeluarkan oleh pemer-
intah Indonesia, termasuk parlemen belum mampu menjawab berbagai  
persoalan lingkungan hidup dan agraria yang paling mendasar, yakni men-
gatasi ketimpangan atas sumber daya alam, yang sebagian besar dikuasai 
oleh korporasi dengan berbagai praktek buruk yang menyertainya, dan 
mendapat legitimasi oleh negara melalui berbagai perizinan. Kebijakan 
yang kontraproduktif dengan fokus dan agenda kerja yang disampaikan 
Presiden tersebut. Misalnya berbagai proyek infrastruktur skala besar 
yang dikejar target pemenuhannya dengan begitu massif, justru tidak  
berhubungan dengan produktifitas rakyat dan hanya menguntungkan  
perusahaan besar. Bukannya pemerataan yang akan didapat, rakyat  
justru akan semakin kehilangan sumber-sumber kehidupannya. Kita bisa  
melihat bagaimana upaya yang terus menggenjot pembangunan infras-
truktur untuk bisa mencapai target dalam RPJMN 2015-2019, antara 
lain di sektor energi. Dari berbagai fakta dan pengalaman proyek-proyek 
pembangunan yang akan berjalan seperti proyek 35.000 megawatt yang 
sebagian besar dari batubara yang memiliki daya rusak tinggi terhadap 
lingkungan hidup dan keselamatan rakyat, serta menggusur tanah-tanah 
pertanian rakyat dan melahirkan berbagai bencana ekologis yang lagi-lagi 
akan menghancurkan perekonomian rakyat dan negara. 
 Pembangunan infrastruktur skala massif ini juga mengancam  
kawasan esensial yang memiliki fungsi ekologis yang begitu besar, seperti 
kawasan karst di berbagai daerah di Indonesia yang terancam. Ironinya, 
berbagai mega proyek infrastruktur tersebut selain mengundag investor, 
juga dibiayai oleh lembaga keuangan internasional maupun lembaga  
pembangunan internasional melalui utang luar negeri, yang semakin 
 menjerat bangsa ini terus menerus pada utang haram, sementara di sisi 
yang lain, bangsa ini masih harus menanggung pembayaran cicilan dan 
bunga utang di masa sebelumnya. Yang miris sesungguhnya, karena 
mega proyek infrastrktur ini bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan  
semakin memudahkan atau memfasilitasi investasi yang dijalankan oleh 
private sektor. 
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Sebagai contoh, Jawa-Bali sudah kelebihan pasokan listrik banyak sekali,  
dan diperkirakan sampai tahun 2022 masih cukup tanpa membangun 
pembangkit listrik baru, namun pemerintah tetap “keukeuh” membangun 
PLTU-PLTU baru dengan ambisi target 35.000 megawatt. 
 Sampai akhir tahun 2017, WALHI menilai bahwa komitmen  
Presiden untuk mengatasi problem kesenjangan dan krisis lingkun-
gan hidup, belum dibarengi dengan upaya pemulihan atas lingkungan  
hidup, hak sosial dan budaya masyarakat yang telah dihancurkan oleh  
model pembangunan atas nama pertumbuhan ekonomi.  Meskipun sejumlah  
kebijakan dan komitmen telah dibentuk, antara lain Perpres Badan 
Restorasi Gambut No. 1 Tahun 2016. BRG sebagai institusi yang diberi 
mandat oleh Perpres mengakui bahwa baru tahun 2018 ini mereka akan 
mulai di area konsesi perusahaan dan itu pun baru sebatas perencanaan 
atau komitmen semata

Kemunduran Demokrasi

 Pembangunan yang inklusif mensyaratkan dibukanya ruang par-
tisipasi bermakna kepada warga negara, khususnya kelompok rentan yang 
selama ini termarjinalkan. Ruang partisipasi hanya sekedar jargon atau 
formalitas, jika tidak dilakukan dengan prinsip-prinsip yang demokra-
tis. Di tengah komitmen pemerintah untuk mencapai target Sustainable 
Development Goals (SDGs), negara justru semakin menutup ruang  
aktif keterlibatan warga negara secara penuh, dengan kebijakan yang justru  
semakin membuat demokrasi bangsa ini berjalan di tempat, jika tidak mau 
dikatakan mundur ke arah otoritarian, dengan keluarnya Perppu Ormas 
No. 2/2017. Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. WALHI  
menilai bahwa penerbitan Perppu ini turut menghambat dan bahkan  
membungkam gerakan lingkungan hidup, khususnya gerakan rakyat  
dalam mempertahankan ruang hidupnya yang diancam kebijakan per-
izinan yang tidak berpihak kepada rakyat dan lingkungan hidup. Perppu 
ini tidak secara khusus ditujukan bagi sebuah kelompok yang dianggap 
oleh pemerintah tidak berkesesuaian dengan ideologi bangsa dan atau 
mengancam NKRI. Artinya, Perppu ini bisa menyasar siapa saja atau  
organisasi mana saja dengan penilaian dengan otoritas penuh oleh  
pemerintah. Penilaian secara sepihak oleh pemerintah rentan dengan  
penyalahgunaan kekuasaan secara absolut dan tunggal untuk kepentingan 
kekuasaan.
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 Negara kita harapkan menjadi benteng dari hak asasi manusia, 
memastikan terpenuhinya hak asasi setiap warga negara dan melindungi 
hak asasi warga negara dari ancaman pihak lain, sayangnya sepanjang ta-
hun 2017, kita masih menyaksikan negara masih berat hati untuk menjadi 
benteng hak asasi manusia  Negara lebih memilih mencoba bersiasat un-
tuk memenuhi kewajiban konstitusinya dalam memenuhi hak warga neg-
ara, sekalipun pengadilan sudah memaksa melalui putusan hukum yang 
dapat memastikan dipenuhinya hak asasi tersebut. Yang paling kasat nyata 
adalah upaya banding terhadap gugatan CLS yang dilakukan oleh war-
ga korban asap di PN Palangkaraya. Bukannya membuat kebijakan yang 
melindungi warga dari dampak kebakaran hutan dan lahan, KLHK dan 
Pemerintah Daerah justru melakukan banding terhadap putusan penga-
dilan. Dan yang terbaru, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi berupaya 
kembali memberikan izin kepada PT. MMP di Pulau Bangka, yang secara 
hukum telah inkrah dimenangkan oleh warga. 
 Prilaku aparatus negara juga belum berubah mentalnya, masih 
bergaya  yang selalu menempatkan dirinya sebagai public relationnya pe-
rusahaan, dengan berbagai pernyataan di media massa dengan atas nama 
iklim investasi, atau dalam proses-proses penanganan konflik yang ke-
beradaannya negara hadir justru untuk korporasi. 

B. Korporasi dan Non State Actor lainnya

Tahun 2017, diwarnai dengan berbagai upaya perlawanan balik dari 
private sector terhadap kebijakan dan regulasi negara, bahkan terhadap 
Undang-Undang Dasar yang menjadi landasan kehidupan berbangsa 
dan bernegara.  Pembangkangan dilakukan secara sistematis oleh peru-
sahaan-perusahaan. Dalam rekaman WALHI, upaya sistematis tersebut 
dilakukan dengan melalui: 

1. Intervensi Hukum dan Regulasi
Judicial Review yang dilakukan oleh GAPKI dan APHI terhadap UU 
32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
dan UU Kehutanan. Secara prinsip, 2 asosiasi besar yang notabene 
tempat berkumpulnya investasi di sektor perkebunan dan kehutanan. 
Meskipun pada akhirnya mereka mencabut JR nya, apa yang dilaku-
kan oleh kekuatan ekonomi ini telah masuk sampai pada sendi-sendi 
berbangsa dan bernegara. 
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Dimana Undang-Undang yang menjadi tempat bersandarnya per-
lindungan warga negara dari ancaman bencana ekologis dan prak-
tek kejahatan korporasi. Dan ini bagian dari upaya menghindar dari 
tanggungjawab mutlak perusahaan. Ketakutan mereka terhadap UU 
32/2009 dan prinsip strict liability menunjukkan bahwa sesungguhnya 
korporasi memang bermasalah, di tengah ketidakmampuan mengelola 
dan mengawasi kebunnya, mereka terus mau ekspansi. 

Gugatan Kebijakan ke PTUN 
Korporasi, khususnya dari group-group besar perusahaan sangat 
percaya diri mampu menaklukkan negara, karena selama ini negara 
memang tidak pernah habis memberikan jaminan fasilitas dan keme-
wahan untuk melanggengkan bisnis-bisnis mereka. RAPP menggugat  
SK 5322 tentang Pembatalan Rencana Kerja Usaha (RKU) periode 
2010-2019. Meskipun kalah di PTUN, gugatan terhadap kebijakan 
perlindungan ekosistem gambut ini mencerminkan bahwa korpora-
si berupaya secara sistematis melakukan pembangkangan terhadap  
hukum.

Intervensi Politik 
Tahun ini, RUU Perkelapasawitan kembali masuk dalam Prolegnas. 
Melajunya pembahasan RUU Perkelapasawitan tidak lepas dari in-
tervensi politik yang dilakukan oleh korporasi di tubuh parlemen, di 
tengah pemerintah justru berkomitmen untuk moratorium perizinan 
perkebunan besar kelapa sawit. Intervensi secara politik di parlemen 
semakin mudah, karena dari hasil kajian WALHI sebelumnya menun-
jukkan bahwa anggota parlemen yang memiliki perspektif lingkungan 
hanya 0,2 persen, di sisi yang lain banyak anggota DPR RI yang mer-
upakan pengusaha perkebunan sawit. 

Membangun Wacana Publik 
Logika bisnis pasti mengikuti logika pasar dan konsumen adalah 
bagian dari rantai pasar yang dilihat oleh korporasi menjadi penting 
untuk diintervensi oleh korporasi dan mereka memiliki sumber daya 
yang berlimpah untuk melakukan rebranding, sebagai perusahaan 
yang peduli lingkungan.  

2.

3.
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Paska kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015, yang menjadi 
perhatian besar publik, baik publik dalam negeri maupun luar negeri 
yang kritis dengan kebakaran yang melibatkan korporasi di dalamnya, 
secara perlahan tapi pasti, perusahaan-perusahaan mencoba memban-
gun opini ke publik dengan menggunakan beberapa akademisi untuk 
melegitimasi tindak kejahatan yang dilakukan atau membangun opini 
bahwa perusahaan dirugikan dengan sejumlah regulasi negara. 

Mendompleng Program Pemerintah 
Investasi menggunakan krisis dan upaya penanganannya sebagai pel-
uang yang kembali digunakan untuk kepentingan bisnisnya. Termasuk 
dalam berbagai program pemerintah, investasi berupaya merangsek 
masuk dengan kepentingan bisnis dan kembali mengakumulasi keun-
tungannya. Seperti dalam program Reforma Agraria dan Perhutanan 
Sosial, korporasi masuk dan mencoba untuk mendompleng program 
pemerintah.

Non state actor lainnya adalah lembaga keuangan internasional dan 
lembaga pembangunan internasional yang selama ini berperan dalam 
mendukung pendanaan dalam bentuk utang luar negeri dan intrevensi 
pada kebijakan negara tentunya. Selama ini, lembaga keuangan in-
ternasional termasuk lembaga pembangunan internasional mendapat 
impunitas atas berbagai proyek utang yang disalurkan kepada pemer-
intah Indonesia, yang pada akhirnya menjerumuskan pemerintah In-
donesia dalam jebakan utang haram. Sebagian besar dukungan utang 
luar negeri untuk proyek-proyek infrastruktur dan atas nama penataan 
kota seperti proyek Kota-Ku, kota tanpa permukiman kumuh di beber-
apa provinsi di Indonesia, antara lain Sulawesi Selatan.

C. Respon Rakyat

 Di tengah darurat ekologis, harapan untuk mengatasi dan  
memulihkan krisis lingkungan justru banyak datang dari komunitas rakyat 
yang melakukan perjuangan atau perlawanan terhadap berbagai praktek 
pembangunan dan investasi yang mengancam lingkungan hidup dan  
ruang hidup masyarakat, baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal. 
 Yang patut dicatat oleh pemerintah bahwa perjuangan yang  
dilakukan oleh warga masyarakat adalah melalui koridor hukum dan  
jalur-jalur demokrasi sesuai Konstitusi dan Undang-Undang. 

4.
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Ini menunjukkan bahwa kesadaran warga negara atas pentingnya  
menyelamatkan lingkungan hidup semakin meningkat dan termasuk di 
dalamnya perjuangan yang dilakukan secara konstitusional, antara lain 
menggugat izin lingkungan PT. Semen Indonesia, menggugat izin lingkun-
gan proyek PLTU Cirebon dan PLTU Cirebon, gugatan CLS Kebakaran 
Kalimantan Tengah, gugatan IUP operasi produksi PT. MMP di Kepulau-
an Bangka, Sulawesi Utara. Dan bahkan diantaranya gugatan warga ini 
menang hingga PK di MA seperti kasus Semen Indonesia.

Yang memprihatinkan, 
perjuangan yang 
dilakukan secara 
demokratis dan sesuai 
koridor hukum, bukan 
dilihat sebagai ba-
gian dari keterlibatan 
masyarakat terhadap  
pembangunan, na-
mun justru dilihat  
s e b a l i k n y a .  
Respon balik nega-
ra malah menyakit-
kan, upaya banding  

seperti CLS kebakaran hutan di Kalteng dan proyek PLTU batubara. Atau 
seperti yang terjadi di Jawa Tengah dimana Gubernur mengeluarka izin 
lingkungan baru dan demikian juga terjadi dalam proyek PLTU Cirebon. 
 Warga dan organisasi juga menempuh gugatan atau sengketa  
informasi terkait dengan perizinan. Lagi-lagi meskipun beberapa  
diantaranya dimenangkan, tetap tidak bisa dieksekusi. Informasi perizin-
an atau HGU perusahaan sangat sulit untuk bisa dibuka oleh pemerintah. 
 Semakin tingginya trend penggunaan jalur konstitusional oleh 
rakyat untuk mempertahankan ataupun pmerebut haknya ternyata ma-
sih belum diikuti oleh kesadaran politik substansian yang baik. Hal ini 
bisa dilihat dari kecenderungan tumbuh dan berkembangnya trend politik 
identitas dan belum lunturnya politik ketokohan sepanjang 2017. Apabi-
la hal tidak berhasil diterobos, tentunya menjadi hal yang buruk untuk 
mewujudkan keadilan ekologis pada momentum tahun politik 2018.  

Dok. WALHI | Aksi solidaritas tolak pabrik Semen Indonesia
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BAGIAN III
MEMBACA ARAH KEBIJAKAN 2018

A. Analisis Rencana Kerja Pemerintah 2018

 Sesuai janji kampanye Pemerintahan Jokowi-JK, maka Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang dijabarkan tahunan da-
lam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) disusun merujuk pada Nawacita 2.  
Pada prinsipnya, 9 agenda prioritas dalam Nawacita menegaskan posisi 
keberpihakan negara kepada rakyat, sehingga dominasi korporasi dapat 
dikikis, dan secara perlahan terdapat keseimbangan posisi rakyat dan in-
vestasi dalam pembangunan. Untuk melihat komitmen pemenuhan janji 
Nawacita pada 2018, maka tentunya harus dirujuk pada dua Peraturan 
Presiden, yaitu terkait RPJMN 2015-2019 dan RKP 2018.  
 Pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 terdapat 
beberapa perencanaan yang memperlihatkan keberpihakan negara pada 
rakyat, walaupun secara utuh semangat nawacita belum sepenuhnya dia-
dopsi dengan baik. Dalam 3 tahun berjalan RPJMN, capaian target yang 
diperoleh masih sangatlah kecil, terlebih target yang berkaitan dengan isu 
wilayah kelola rakyat dan isu lingkungan secara umum.  Untuk melihat 
bagaimana upaya akselerasi pemenuhan target yang berkaitan dengan isu 
wilayah kelola rakyat dan lingkungan pada 2018, maka pada bagian ini

2. Nawacita memuat 9 agenda prioritas, yaitu: 
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga 

negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan 
negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, 
dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi 
demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga 
perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesat-
uan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermarta-
bat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan 
program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan 
“Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program 
rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan 
bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan 

mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, 
seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara 
dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan 
kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.
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akan menguraikan proyeksi mengenai hal tersebut. Adapun rujukan 
proyeksi ini mengacu pada RPJMN, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 
2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dan beberapa 
kebijakan atau aturan di tingkat Kementerian/ Lembaga yang mengatur 
mengenai Kerangka Ekonomi Makro, Prioritas Pembangunan Nasional, 
Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas.

a. Menggenjot Investasi dan Infrastruktur 

 Pada RKP 2018, Pemerintah masih mempertahankan corak lama 
pembangunan, yaitu menaruh investasi sebagai sumber utama per-
cepatan pembangunan. Selanjutnya, Pemerintah meletakkkan sektor 
infrastruktur sebagai fokus utama pembangunan. Keputusan Pemer-
intah untuk meletakkan fokus utama pembangunan melalui percepa-
tan investasi dan pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari judul  
lampiran I Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang  
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 yang bertitelkan  
Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemer-
ataan. Sebagaimana diketahui, bahwa lampiran I RKP merupakan do-
kumen yang merumuskan pembangunan satu tahun dan lampiran II 
terkait Pagu Anggaran K/L. 
 RKP 2018 menggambarkan secara jelas relasi investasi dan in-
frastruktur. Target pertumbuhan investasi dari 5.4% menjadi 6,0% s/d 
6.6% dan perbaikan peringkat investasi Indonesia dari 90 ke 40 dalam 
catatan EoDB selalu dikaitkan dengan peningkatan pembangunan in-
frastruktur. Relasi investasi dan infrastruktur juga tidak terlepas dari 
target mencapai pertumbunan ekonomi makro sebesar 5,2% s/d 5,6%. 
Percepatan pertumbuhan investasi diharapkan bersumber dari investa-
si swasta dan optimalisasi investasi pemerintah. Upaya percepatan 
investasi swasta perlu dilakukan dengan terus memperbaiki iklim 
investasi dan usaha serta menghapuskan hambatan berkembang-
nya sektor swasta di sektor-sektor utama dan prioritas. Sementara 
itu, investasi di sisi pemerintah akan dilakukan melalui optimalisasi 
realokasi belanja non produktif menjadi belanja investasi, penyerapan 
belanja pemerintah yang lebih merata di setiap kuartal dalam tahun 
anggaran, serta mendorong tingkat realisasi belanja pemerintah yang 
lebih tinggi. 
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Selain itu, pemerintah akan melakukan prioritasisasi yang  
lebih baik dengan memfokuskan pembangunan pada proyek prioritas  
nasional yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor  
swasta.
 Celakanya, kebijakan untuk mendorong investasi akan dilakukan 
melalui 5 hal, yaitu (1) deregulasi peraturan; (2) perbaikan iklim in-
vestasi secara berkesinambungan terutama di daerah; (3) percepatan 
fasilitasi masalah investasi (seperti: RTRW, infrastruktur, penguatan 
data potensi investasi, dan penyelesaian pengaduan masalah investasi); 
(4) pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi; dan 
(5) perbaikan iklim tenaga kerja. 
 Memperhatikan perencanaan arah pembangunan berdasarkan 
wilayah, kembali infrastruktur menjadi kata kuncinya. Walau disebut 
pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mengurangi kesenjangan 
intrawilayah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut tidak 
lepas dari upaya melayani kebutuhan investasi, khususnya industri ek-
straktif. Akselerasi pembangunan infrastruktur baik bagi rakyat, na-
mun dengan ditumpangi kepentingan investasi, maka potensi mudhor-
atnya akan jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. 

b. Kebijakan Sektor Energi dan Pertambangan 

 Pada RKP 2018, kebijakan sektor energi dan pertambangan tetap 
mempunyai relasi yang erat dengan target pemenuhan pertumbuhan 
ekonomi dan investasi yang ditunjang oleh akselerasi pembangunan 
infrastruktur. Untuk pemenuhan kebutuhan energi, Pemerintah masih 
mengandalkan penyediaan melalui optimalisasi pemanfaatan energi 
fosil, berupa pasokan minyak bumi, gas dan batubara yang dibantu 
dengan peningkatan kontribusi energi baru dan terbarukan( EBT) da-
lam bauran energi nasional. 
 Dalam RKP juga disebutkan bahwa Program Prioritas Pemenu-
han Kebutuhan Energi diterjemahkan ke dalam 6 (enam) Kegiatan Pri-
oritas, yaitu: (1) pembangunan pembangkit, transmisi, dan distribusi 
listrik; (2) peningkatan kapasitas infrastruktur minyak dan gas bumi; 
(3) peningkatan cadangan minyak dan gas bumi; (4) pembentukan 
cadangan penyangga energi; (5) peningkatan produksi minyak dan gas 
bumi; dan (6) pemenuhan DMO batubara dan gas bumi.
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 Selanjutnya, dalam RKP juga digambarkan pemenuhan energi 
dari sumber fosil untuk kebutuhan dalam negeri mengalami peningka-
tan target. Untuk penggunaan batubara, pada 2017 ditargetkan penggu-
naannya sebesar 26% dari produksi nasional dan untuk 2018 mening-
kat menjadi 32%, sedangkan untuk penggunaan minyak bumi tetap 
63%. Sedangkan penggunaan EBT, hanya ditargetkan bersumbangsih 
tetap di angka 15% dari pemenuhan energi nasional. Dari gambaran 
ini, terlihat bahwa komitmen Pemerintah dalam penggunaan energi 
bersih terbarukan masih rendah. 
 Berbeda dengan pendefenisian energi bersih yang didefenisikan 
Walhi yang bersumber dari energi terbarukan yang ramah lingkungan, 
Pemerintah dalam perencanaannya juga menggunakan energi baru 
yang berasal dari sumber yang rawan melahirkan bencana dan tidak 
terbarukan. Kerentanan bencana dan dampak lingkungan dari peng-
gunan EBT dalam RKP 2018 yang merupakan turunan RPJMN paling 
tidak meliputi hal sebagai berikut:

• Penggunaan energi nuklir yang masih berasal aktiivtas tambang 
dan ancaman kesehatan dan limbah dari pengolahan uranium dati 
PLTN;

• Penggunaan tenaga panas bumi melalui pembangunan Pembangk-
it Listrik Tenaga Panas Bumi yang relatif bersih juga melahirkan 
kerentanan lingkungan dan akses rakyat terhadap ruang. Dari as-
pek lingkungan, potensi 29 gigawatt energi panas bumi  mengan-
cam wilayah konservasi. Berdasarkan catatan Walhi, 80% wilayah 
sumber tenaga panas bumi berada di kawasan konservasi. Pem-
bangunan PLTP tentunya riskan membuka akses terbuka untuk 
wilayah konservasi. Dari segi ruang, banyak dari sumber tenaga 
panas bumi di wilayah konservasi diandalkan rakyat sebagai sum-
ber pemuhihan nafkah hidup. Aktivitas PLTP yang mengancam ke-
lestarian alam inlah yang dianggap akan berpotensi meingkatkan 
eskalasi konflik;

• Pengembangan bionergi yang melalui pembangunan biogass dan 
maupun biomass yang mengandalkan kelapa sawit sebagai sum-
ber utamanya berpotensi menjadi alat legitimasi pertumbunan ek-
spansi perkebunan kelapa sawit. Dengan alasan pemenuhan energi, 
negara dikhawatirkan menjadikan pengembangan kebun monokul-
tul kelapa sawit, terlebih Papua diajdikan salah satu lokasi target 
pengembagan energi ini. 
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 Pemanfaat sumber energi terbarukan untuk listrik belum akan 
naik secara signifikan, dari APBN 2018 tidak ada peningkatan yang 
signifikan untuk mengejar target bauran energi terbarukan sesuai  
dengan target RPJMN, dipastikan target RPJMN tidak akan tercapai. 
Pembiayaan besar energi terbarukan akan banyak dilakukan kepada 
energi panas bumi, green found dari dalam dan luar negeri akan men-
galir ke panas bumi.
 Standar penggunaan bahan bakar indonesia masih belum akan 
beranjak ke euro 4. Selain karena kilang pertamina belum sanggup 
memenuhi permintaan bahan bakar yang memenuhi standar euro 4 
tapi juga karena faktor lobi industri otomotif yang kuat. Penggunaan 
biofuel dan subsidi biofuel tidak akan mengalami peningkatan malah 
subsidi biofuel malah akan mensubsidi industri besar kelapa sawit.
 Untuk pertambangan, RKP menjelaskan bahwa sektor  
tambang merupakan salah satu sektor yang tumbuh dengan baik di 2016  
sampai triwulan pertama 2017. Tumbuh positifnya sektor pertamban-
gan dan penggalian tidak terlepas karena kenaikan harga komoditas batu 
bara, mineral dan migas di pasar internasional. Sehingga diproyeksi  
pertambangan akan menjadi salah satu sektor yang diharapkan tumbuh 
dan bersumbangsih dengan baik untuk pertumbuhan ekonomi 2018. 
Selain itu, sektor tambang dan migas yang punya relevansi dengan 
perecepatan pemenuhan energi. Berdasarkan uraian ini, maka sektor 
pertambangan akan tetap eksis bahkan berkembang pada 2018. 

c. Metamorfosis Kapitalisme dibaik Kebijakan Sektor Pariwisata 

 Berdasarkan RKP 2018, diketahui bahwa sektor pariwisata 
disandingkan bersama prioritas pembangunan nasional pengemban-
gan dunia usaha. Hal ini menjadi pertanda bahwa pembangunan sek-
tor pariwisata semakin dieratkan hubungannya dengan akselarasi per-
tumbuhan investasi. Sektor pariwisata ditargetkan menyumbang PDB 
sebesar 5,5% dengan target devisa 223 triliyun. Arah kebijakan pen-
ingkatan kontribusi sektor pariwisata, peningkatan daya saing tiga ka-
wasanpariwisata, dan peningkatan kesiapan destinasi wisata prioritas 
lainnya melalui dukungan: (i) pemasaran pariwisata nasional; (ii) pem-
bangunan destinasi pariwisata; (iii) pembangunan industri pariwisata, 
dan (iv) pembangunan kelembagaan pariwisata. 
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 Pada 2018 dirumuskan sektor pariwsata difokuskan pada  
Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata pada tahun 
2018 difokuskan dalam kegiatan prioritas pengembangan 3 destinasi  
wisata prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur, dan sekitarnya,  
serta Mandalika dan sekitarnya yang dilengkapi dengan penyiapan  
destinasi wisata lain yang termasuk dalam 10 destinasi wisata  
prioritas lainnya. Corak kapitalisme dalam pengembangan perce-
patan pembangunan Kawasan Pariwisata tahun 2018 dapat dilihat 
dari sasaran peningkatan amenitas atau fasilitas pariwisata yang me-
madai dan berkualitas. Peningkatan fasilitas ini ditargetkan dengan  
pembangunan kamar hotel dan homestay yang dilakukan dengan 
sistem korporasi, bukan koperasi 3.  Bahkan untuk Mandalika selama 
2018 ditargetkan ada pembukaan 1000 kamar hotel baru. Pembukaan 
hotel dan homestay serta sarana prasarana wisata lainnya ini memper-
tegas bahwa parisata tidak menjadikan rakyat sebagai aktor utamanya, 
tapi tetap mengandalkan dan melayani kepentingan investasi. Dengan 
skema sperti ini, RKP 2018 membuka peluang privatisasi pariwisata. 
Selain itu, kondisi pariwisata yang tidak menjadikan rakyat sebagai 
aktor utama juga berpotensi melahirkan konflik sumber daya alam, 
khususnya untuk pemenuhan air.

d. Kebijakan Perlindungan dan Pengakuan Wilayah Kelola
    Rakyat

 Pada RKP 2018, kebijakan perlindungan dan pengakuan wilayah 
kelola rakyat fokus pada prioritas nasional untuk pembangunan 
wilayah, dengan program prioritas reforma agraria. Berbeda dengan 
RPJMN, RKP tidak menjabarkan secara rinci mengenai akselerasi ke-
bijakan perhutanan sosial. Hal ini tidak terlepas dari posisi perhutanan 
sosial yang hanya menempati posisi program prioritas tingkat kement-
erian. Dalam melakukan program prioritas reforma agraria, terdapat 5 
(lima) Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, yai-
tu: (1) penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria, 
(2) penataan penguasaan dan pemilikan tanah obyek reforma agraria, 
(3) kepastian hukum dan legalisasi atas tanah obyek reforma agraria, 
(4) pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan 
produksi atas TORA, dan (5) kelembagaan pelaksana reforma agraria 
pusat dan daerah. 

 3. https://www.viva.co.id/berita/nasional/916516-menpar-kejar-target-20-000-homestay-desa-wisata-2017 
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Apabila melihat perencanaan kegiatan prioritas tersebut, maka  
kegiatan prioritas pertama terkait penguatan kerangka regulasi dan 
penyelesaian konflik agraria menjadi titik kunci dan harapan mewu-
judkan implementasi reforma agraria. Sebagaimana disebutkan pada 
bagian highlight 2017, bahwa tidak adanya skema penyelesaian konf-
lik merupakan faktor utama untuk mengakselerasi target 9 juta hektar. 
Walaupun pada 2018, pemenuhan target implementasi TORA seluas 
1.550.806 hektar oleh Kementerian ATR diragukan, paling tidak den-
gan adanya penerbitan aturan penyelesaian konfik akan membuka jalan 
untuk memuluskan kebijakan reforma agraria dalam jangka panjang.

e. Peneriman Negara Bukan Pajak dari Sumber Daya Alam 
    lainnya

 Salah satu arah kebijakan fiskal dalam RKP 2018 difokuskan 
pada optimalisasi penerimaan atas pengelolaan sumber daya alam dan 
aset negara, peningkatan fungsi pelayanan publik serta peningkatan  
dividen Badan Usaha Milik Negara(BUMN). Dari arah kebija-
kan fiskal ini, maka ada sebuah potensi pembukaan ruang  sebesar- 
besarnya ruang untuk investasi di sektor sumber daya ala. Corak lama 
pemerintahan yang menaruh posisi sumber daya sebagai objek investa-
si dan kebutuhan ekonomi belaka berpotensi akan kembali pada 2018. 

B. Tahun Politik; Bagaimana Arah Kebijakan Lingkungan Hidup?

 Tahun 2018 adalah tahun politik! Bukan hanya karena ada  
momentum pilkada serentak, tetapi tahun ini juga persiapan jelang  
Pileg dan Pilpres 2019. Pada 2018 tercatat terdapat 171 kontestasi politik  
tingkat daerah, yang terdiri 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Jauh 
lebih banyak dibandingkan dengan Pilkada di tahun 2016, yakni 7 Provinsi,  
18 kota dan 76 Kabupaten. Sumatera Utara; Riau; Sumatera Selatan; Lam-
pung; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur; Bali; Nusa Tenggara Barat; 
Nusa Tenggara Timur; Kalimantan Barat; Kalimantan Timur; Sulawesi 
Selatan; Sulawesi Tenggara; Maluku; Papua; Maluku Utara.
 Seluruh konsentrasi mesin politik bekerja cepat di tahun ini, suhu 
panas juga sudah dapat kita saksikan dengan pencalonan pasangan calon, 
khususnya Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, yang menjadi wilayah 
“sorotan” pertarungan para kandidat, antara lain Jawa Barat, Jawa  
Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. 
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Strategis yang dimaksudkan di sini, barometer yang biasanya digunakan 
adalah jumlah pemilih yang besar, karena ini sekaligus menjadi bidikan 
dan barometer pada Pileg dan Pilpres 2019, meskipun selalu ada rumus 
tidak ada koalisi yang permanen dalam pemilu, yang ada hanya kepentin-
gan yang abadi. 
 KPU telah meloloskan 12 partai politik nasional yang akan 
berkontestasi pada pemilu 2019. Kami melihat, sampai sejauh ini, par-
pol masih menempatkan isu lingkungan hidup sebagai isu parsial. Perso-
alan lingkungan hidup dan sumber daya alam atau agraria belum dilihat  
sebagai problem struktural. Beberapa partai politik dalam dokumen  
platform politiknya menuangkan isu lingkungan, namun dokumen terse-
but tidak menjadi acuan bagi kader-kader politiknya baik di ekseku-
tif maupun parlemen, pusat maupun daerah. Dengan biaya politik yang  
sangat tinggi, parpol justru menjadi bagian dari mesin-mesin yang meng-
hancurkan lingkungan hidup dan ruang kelola rakyat. 
 Karenanya, kita jangan hanya berfokus pada wilayah-wilayah 
yang menjadi lumbung suara, namun juga melihatnya pada aspek yang 
lain yakni wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerentanan dan  
sekaligus keterancaman yang tinggi dari ancaman degradasi lingkungan 
hidup maupun konflik agraria. Jika menggunakan alat ukur tersebut, maka 
dapat dipastikan bahwa semua wilayah yang akan menghadapi Pilka-
da Gubernur harus menjadi perhatian publik. Pilgub semakin strategis 
mengingat UU Pemerintahan Daerah yang mengembalikan kewenangan  
Gubernur, setelah sebelumnya ada di Kabupaten, antara lain terkait den-
gan izin usaha pertambangan (IUP), sektor kehutanan dan kelautan. 
 Secara isu, WALHI memprediksikan perizinan di sektor tam-
bang, akan menjadi “ladang” transaksi politik. Kita tahu Sumatera Utara,  
Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, Papua, Kalimantan 
Timur, Sulawesi Tenggara, NTB merupakan wilayah-wilayah yang memi-
liki kelimpahan sumber daya tambang. Selain itu, NTT, Kalimantan Barat, 
dan Maluku Utara merupakan wilayah-wilayah dengan target ekspansi 
perkebunan monokultur skala besar, seperti akasia, kelapa sawit dan tebu.
 Sampai proses pendaftaran 116 orang calon Gubernur/Wakil  
Gubernur ke KPU, publik hanya disuguhkan pada bongkar pasang paslon 
oleh partai politik, bongkar pasang “Koalisi Politik” yang kesemuanya 
tidak pernah menggambarkan agenda partai politik terkait dengan perso-
alan rakyat, khususnya dalam isu lingkungan hidup dan wilayah kelola 
rakyat. Politik identitas akan terus digunakan oleh elit politik dan publik 
akan terbawa pada isu ini dan polarisasi masyarakat,
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semuanya digiring untuk kepentingan politik pilkada dan Pilpres 2019. 
Situasi ini mengajak kita untuk mengamati bahwa Pilkada 2018 akan 
menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi oligarki ekonomi 
politik,  bersatunya penguasa politik dan ekonomi dengan tujuan untuk 
melanggengkan kekuasaan mereka baik secara ekonomi maupun politik, 
dan tidak ada hubungannya dengan persoalan yang dihadapi oleh rakyat. 
 Dari berbagai fakta-fakta di lapangan selama proses panjang ad-
vokasi yang dilakukan, bahwa sengkarut problem struktural lingkungan 
hidup dan sumberdaya alam akarnya adalah penguasa ekonomi dan poli-
tik saling berkelindan kuat. Pilkada selalu menjadi ruang saling berkelin-
dannya penguasa ekonomi dan politik, melalui perizinan yang diberikan 
oleh pemerintah daerah kepada pengusaha yang marak diberikan jelang 
atau setelah pilkada dengan berbagai modus yang dilakukan, antara lain 
melalui kebijakan tata ruang wilayah.  Jika kita ingat, 7 orang Kepa-
la Daerah ditangkap oleh KPK dengan dugaan kejahatan korupsi yang 
dilakukan sepanjang tahun 2017, dan salah satunya berelasi dengan per-
izinan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. 
 Jika mengacu pada data BNPB yang menyebutkan dan mem-
prediksikan sebagian besar bencana adalah bencana karena iklim yang 
ekstrim, perubahan iklim mestinya menjadi perhatian serius dari calon 
kepala daerah. Kajian terhadap RPJMD yang dilakukan oleh WALHI di 
5 provinsi dan kelima wilayah ini akan menggelar pilkada serentak yak-
ni Jabar, Kaltim, Sumsel, Sulsel dan NTT. Kajian WALHI menemukan 
RPJMD menggambarkan bahwa Ketiga Provinsi lainnya yaitu Provinsi 
Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak 
memuat persoalan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunannya.  
Provinsi Sumsel dan Kaltim menyebutkan persoalan perubahan iklim se-
bagai isu strategis,  namun dalam perencanaan yang disusun untuk mere-
spon perubahan iklm nampak tidak memiliki korelasi yang memadai, mis-
al Provinsi Sumatera Selatan dalam perencanaannya justru mendorong 
perubahan fungsi kawasan dan perluasan perkebunan di kawasan-ka-
wasan gambut dan hutan, sementara kawasan-kawasan tersebut disebut-
kan sebagai kawasan yang rentan serta dalam RAD GRK provinsi tersebut 
sumbangan emisi gas rumah kaca dari berbasis lahan justru sangat besar.  
RPJMD kelima provinsi menunjukkan ruang hanya diproyeksikan  
sebagai suatu obyek yang akan diisi oleh berbagai proyek infrastruktur 
dan belum terlihat pemilahan antara penyokong ruang produktif mas-
yarakat dengan tuntutan pasar properti. 
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Misal terlihat di RPJMD Jawa Barat dimana tidak terlihat distribusi 
yang memadai antara kebutuhan masyarakat atas lahan dengan doron-
gan pengembangan kota metropolitan dengan segala infrastruktur  
pendukungnya.
 Jika dirunut, hampir setiap awal tahun Presiden memberikan per-
nyataan dan komitmen terhadap agenda-agenda rakyat. Di tahun 2016, 
Presiden membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagai komitmen-
nya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang sebagian besar 
kita tahu areanya menjadi konsesi perusahaan baik perkebunan sawit 
maupun HTI, serta komitmen pemulihan dan penataan ulang ekosistem 
rawa gambut. Di awal tahun 2017, Presiden menyatakan pembangunan 
pemerataan untuk kesejahteraan dan mengatasi ketimpangan, melalui 
program reforma agraria dan perhutanan sosial. Dan di awal tahun 2018, 
Presiden memberikan perhatian pada upaya pemulihan Sungai Citarum, 
yang kita tahu seluruh potret buruk pengurusan daerah aliran sungai, ter-
masuk aspek pembiayaannya. Namun di tengah jalan, problem statement 
dan janji politiknya masih bersifat business as usual, bukan menjadi se-
buah kegelisahan bersama pengurus negara dan urgensi bersama untuk 
menyelesaikan dengan langkah-langkah yang harusnya tidak biasa-biasa 
saja.
 Sehingga jalan keluar atas krisis gagal menjawab akar krisis itu 
sendiri. Sebagai contoh, pembentukan BRG diharapkan mampu melaku-
kan terobosan-terobosan penting untuk mengatasi sengkarut problem eko-
sistem rawa gambut yang akar masalahnya karena penguasaan korporasi 
skala besar dengan melalui penegakan hukum, tetapi baru di tahun ketiga 
BRG akan fokus pada wilayah konsesi. Sementara di sisi yang lain, justru 
korporasi yang melakukan berbagai tindakan akrobat dengan pembang-
kangan-pembangkangan sistematis yang dilakukan. Artinya, institusi ini 
belum mampu menempatkan persoalan gambut sebagai sebuah kegelisah-
an bersama semua pihak. WALHI memprediksikan pembangkangan siste-
matis korporasi akan semakin laju di tahun 2018 dan 2019, khususnya 
intervensi politik. Karena sampai saat ini, RUU Perkelapasawitan masuk 
dalam prolegnas, meskipun Pemerintah berkomitmen terhadap moratori-
um sawit. RUU Perkelapasawitan diprediksikan akan digenjot untuk diba-
has dan disahkan oleh DPR pada tahun ini.
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 Di tingkat pemerintah pusat, tahun 2018 ini akan menjadi tahun 
menyelesaikan target-target RPJMN 2015-2019, khususnya terkait den-
gan pembangunan infrastruktur yang angkanya sangat ambisius, dengan 
pembiayaan yang membuat kita semakin terjerat pada jebakan utang luar 
negeri yang bebannya akan beralih kepada rakyat. Situasi ini akan sema-
kin rumit, karena di sisi yang lain bangsa ini juga tidak memiliki kapa-
sitas baik sumber daya manusia maupun pendanaan untuk penanganan 
darurat ekologis dan pemulihannya. Daya rusaknya tetap melampaui ke-
mampuan upaya pemulihan yang akan dilakukan, dan dengan kondisi ini 
diprediksikan, bencana ekologis akan meningkat. 
 Dalam riset Java Collapse yang dilakukan oleh WALHI, war-
ga negara khususnya kelompok rentan selalu memilki jalan sendiri un-
tuk menangani krisis dan survival, diantaranya melakukan perlawanan 
terhadap proyek-proyek yang akan mengancam keselamatan dan ruang 
hidupnya. Namun, yang kami khawatirkan, respon warga negara terhadap 
krisis justru dihadapi oleh pengurus negara dengan tindakan kriminalisasi 
dan kekerasan. Angka kriminalisasi dan kekerasan terhadap warga negara 
yang memperjuangkan tanah dan airnya akan meningkat di tahun 2018, 
seiring dengan percepatan pencapaian target RPJMN, khususnya pemban-
gunan infrastruktur dan momentum annual meeting World Bank dan IMF.

Memproyeksi 2018 dari Trend Perizinan dan Pelepasan Kawasan 
Hutan

 Dimulai pada 
tahun 2009, proses 
pelepasan kawasan 
hutan untuk kor-
porasi dikonsolidasi 
dalam bentuk glon-
dongan perprovinsi, 
yang mana kawasan 
hutan diusulkan untuk 
mengikuti pola perun-
tukan ruang provinsi. 

Fungsi hutan secara ekologis mulai dipinggirkan dengan mengedepankan 
kepentingan ekonomi bisnis korporasi. Selama 5 tahun perubahan tata ru-
ang terjadi di 22 Provinsi yang kemudian juga melepaskan kawasan hutan 
menjadi Area Peruntukan Lain (APL) seluas 7.766.401 Hektar.
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 Pelepasan kawasan 
hutan untuk tata ruang ini 
biasanya diusulkan atas 
nama kebutuhan rakyat, 
tetapi sesungguhnya di-
tunggangi oleh perusahaan 
kelapa sawit dan tambang, 
baru mengemuka di publik 
setelah KPK menangkap 
Gubernur Riau, yang me-
nerima suap dari pengu-
saha sawit dalam proses 
pengusulan pelepasan ka-
wasan hutan, penggunaan 

skema review kawasan hutan menjadi modus korporasi untuk mendapa-
tkan lahan dengan harga murah atau menghilangkan bukti perambahan 
yang telah mereka lakukan mereka.  beberapa provinsi lain yang kemu-
dian terbukti mengakomodir kepentingan perusahaan perkebunan atau 
pertambangan  seperti  di Bengkulu, Kalimantan Tengah, Papua, Maluku 
Utara dan Sumatera Selatan. Dari trend pelepasan kawasan hutan melalui 
mekanisme RTRW sedikit susah untuk memberikan hipotesis ada relasi 
pelepasan kawasan hutan dengan momentum politik untuk periode 2008 
dan 2009, namun untuk periode 2013 dan 2014 bisa dilihat ada lonjakan 
yang luar biasa, sehingga bisa ditarik hipotesis relasinya dengan momen-
tum politik.

Selanjutnya, dari 
data pelepasan  
Kawasan Hutan  
untuk Perkebunanan / 
Pertanian melalui me-
kanisme permohon-
an langsung badan 
Usaha, hingga tahun 
2016 KLHK telah 
mencapai 6.772.633  
Hektar terhadap 702 
Perusahaan Perkebu-
nan didominasi oleh 
sawit, 
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sedangkan pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi hingga 2015 
diberikan kepada 277 unit koperasi dengan luas 890.560. Hektar yang 
mana kemudian lokasi transmigrasi ini di beberapa tempat seperti  
Kalimantan Tengah, Jambi, Sulawesi tengah menjadi perkebunan kela-
pa sawit. Olahan data pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan ini,  
lebih mudah untuk diberikan hipotesis relasinya dengan momentum poli-
tik, karena pada tahun-tahun politik 2008 dan 2009 serta 2013 dan 2014 
ada lonjakan pelepasan kawasan hutan yang begitu besar 
 Melihat trend pelepasan kawasan hutan baik dari  pelepasan dalam 
skenario tata ruang maupun untuk perkebunan kelapa sawit dalam konteks 
politik kewenangan dan skenario kejahatan korporasi, mekanisme review 
kawasan hutan untuk kepentingan investasi sangat sulit untuk dikatakan 
tidak dikoordinasikan dan direncanakan oleh aktor yang mempunyai ken-
dali politik dan kebijakan di tingkat nasional dan daerah. Pola ini bila  
tidak dicermati dengan baik oleh pemerintahan Jokowi, berpotensi ter-
ulang pada tahun 2018, 2019 dan pada momentum politik seterusnya. 

C. Proyeksi Isu Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan

 2018 akan ditandai dengan banyaknya kejadian cuaca ekstrim, 
termasuk udara panas, dingin, presipitasi (curah hujan), serta angin yang 
cukup kencang (siklon tropis). Samudera Hindia telah mengalami siklon 
tropis pertama di tahun 2018 ini, dimana Siklon Ava melanda Madagaskar 
pada tanggal 6-7 Januari yang lalu, yang mengakibatkan gangguan dan 
kerusakan. Di Indonesia sendiri kita mengalamai kejadian siklon tropis di 
akhir 2017 yang lalu, yaitu Siklon Cempaka yang terjadi di wilayah pantai 
selatan Pulau Jawa, serta siklon Dahlia yang terjadi di Pantai Barat Su-
matera. Siklon ini telah mengakibatkan angin kencang serta hujan sedang 
sampai lebat, serta gelombang tinggi di Samudera Hindia/Indonesia. Di 
beberapa tempat dilaporkan bahwa siklon tropis telah memicu terjadinya 
banjir dan tanah longsor.
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Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa 
darii 2.341 kejadian bencana di Indonesia, 99 persen adalah merupakan 
bencana hidrometeorologis, yaitu bencana yang dipicu oleh cuaca dan ali-
ran permukaan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 
memperkirakan musim hujan di tahun 2018 akan mengalami puncaknya di 
bulan Februari, dan akan berkurang di Maret hingga April. Musim kering 
atau kemarau akan berlangsung di pertengahan tahun 2018, dimana pada 
periode ini terdapat daerah-daerah yang diperkirakan mengalami kondisi 
hujan yang signifikan di bawah normal, diantaranya Kalimantan Barat.
 Prediksi iklim yang dilakukan oleh BMKG menunjukkan beber-
apa trend yang cukup mengkhawatirkan. Di seluruh stasiun pengamatan 
cuaca yang tersebar di seluruh Indonesia terjadi kenaikan temperatur uda-
ra rata-rata yang cukup tinggi sejak tahun 1980 hingga 2016, bahkan ada 
yang lebih dari satu derajat Celsius, seperti yang terpantau di stasiun cua-
ca Kemayoran di Jakarta.

 Konferensi Perubahan Iklim di Paris pada tahun 2015 yang meng-
hasilkan komitmen global Paris Agreement menyepakati bahwa kenaikan 
temperatur rata-rata global tidak boleh melebihi 2 derajat Celsius diband-
ingkan dengan masa sebelum revolusi industri, dan mengupayakan untuk 
mencapai kenaikan temperatur di bawah 1,5 derajat Celsius. Pemerintah-
an negara-negara yang meratifikasi Paris Agreement kemudian menyusun 
dokumen komitmen yang disebut Nationally Determined Contribution 
atau NDC, termasuk Indonesia. Paris Agreement dan NDC diratifikasi 
oleh pemerintah Indonesia melalui UU No. 14/2017. Di dalamnya ter-
dapat rencana kontirbusi pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi 
gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% di tahun 2030 dengan kemampuan 
sendiri, dan 41% di tahun 2030 dengan bantuan internasional.
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 United Nations Environment Program (UNEP) di tahun 2017 
yang lalu meluncurkan satu laporan berjudul Emission Gap Report 2017. 
Laporan ini menganalisa komitmen penurunan emisi GRK negara-negara 
melalui NDC saat ini dibandingkan dengan penurunan emisi yang diper-
lukan untuk memastikan kenaikan temperatur global tidak melebihi 2 de-
rajat Celsius di tahun 2030. Salah satu kesimpulan penting dari Emission 
Gap Report 2017 adalah, komitmen negara-negara dalam NDC hanya 
mencakup sepertiga dari total penurunan emisi GRK yang diperlukan un-
tuk menjaga kenaikan temperatur bumi di bawah 2 derajat Celsius. Selain 
itu, ditemukan juga bahwa penghentian pembangunan baru pembangkit 
listrik (PLTU) batubara dan penutupan PLTU Batubara lama sangat pent-
ing dalam upaya menurunkan emisi GRK dan bisa membantu untuk mem-
perkecil gap emisi.

 Di Indonesia sendiri, pemerintah masih terus melanjutkan  
rencana pembangunan PLTU-PLTU batubara baru di berbagai tempat di 
Indonesia. PLTU Cirebon-2 dan PLTU Indramayu adalah contoh proyek 
PLTU yang menegasikan komitmen penurunan emisi, dan mengabaikan 
dampak perubahan iklim terhadap masyarakat Indonesia. Selain itu, 
proyek ini jelas-jelas merupakan proyek pemborosan, karena jaringan  
listri Jawa-Bali sesungguhnya telah kelebihan suplai produksi listrik. 
 Mengamati pembangunan yang dilaksanakan saat ini di 
Indonesia sangat terlihat bahwa perubahan iklim belum menjadi pertimban-
gan. Proyek-proyek energi berbahan bakar fossil masih terus dilanjutkan.  
Pembangunan pabrik-pabrik semen baru terus dilakukan walaupun  
kapasitas produksi pabrik-p abrik semen yang ada saat ini telah melebihi  
kebutuhan semen domestik yang sebesar 70 juta ton per tahun. Terus 
dilanjutkannya pembangunan pabrik semen baru, dikatakan oleh pemer-
intah, adalah untuk tujuan ekspor. 
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 Melihat dari dampak yang begitu besar dari perubahan iklim di 
Indonesia, seharusnya pemerintah menjadikan perubahan iklim sebagai 
pertimbangan utama di dalam pembangunan. Bukan hanya yang terkait 
dengan secara serius mengimplementasikan jalan pembangunan rendah 
emisi, tetapi juga benar-benar melakukan upaya adaptasi proaktif ber-
dasarkan trend iklim yang telah dikeluarkan oleh BMKG, maupun pe-
metaan wilayah-wilayah rentan bencana seperti yang telah diidektifikasi 
oleh BNPB maupun KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Ke-
hutanan). 
 Implementasi model pembangunan business as usual pada kon-
teks ekologis yang semakin memburuk akan meningkatkan kerentanan 
terhadap terus terjadinya bencana ekologis yang memakan ribuan nyawa, 
serta kerugian sarana dan prasarana yang tidak sedikit. 

Proyeksi Kebakaran Hutan Tahun 2017

 Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah seperti “agenda”  
tahunan. Tahun 2017 kebakaran hutan sudah mulai terjadi sejak pertengah-
an Juli hingga September. Daerah yang mengalami kebakaran yaitu Aceh, 

Riau, Sumatera Selatan,  
Jambi, Kalimantan Selatan, 
Kalimantan Tengah, Kali-
mantan Barat, Papua dan 
NTT. Kebakaran di NTT ter-
jadi di padang safana kare-
na tingkat kekeringan yang 
tinggi. Sementara Papua baru 
menjadi daerah rawan ter-
bakar sejak kebakaran besar  

tahun 2015. Data yang dicatat dan dihimpun Walhi, di Aceh terdapat seki-
tar 35 titik panas tersebar 8 kabupaten/kota di Aceh. Di Sumatera Selatan  
titik api sejak 30 Juli s/d Agustus 2017 sejumlah 239 titik  (22 titik di 
IUPHHK, 38 titik di HGU, dan pertambangan 27 titik), sementara luas 
lahan yang terbakar sekitar 6.495 hektar. Total titik panas (hot spot) di 
Jambi pada bulan Juli 2017 sebanyak 64 titik, luas lahan yang terbakar 
sebanyak 500 hektar, sekitar 300 ha dari 500 tersebut di PT Alam Bukit 
Tigapuluh (PT ABT). Di Kalimantan Selatan hingga September 2017  
terdapat 299 titik panas (hot spot), diantaranya 23 hotspot di HGU, 108 di 
kawasan hutan, 76 di lahan gambut.
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 Penyebab kebaran adalah izin lokasi yang diberikan di atas  
lahan gambut. Dengan izin ini pemegang konsisi mengeringkan gam-
but agar bisa dikelola, dan membakarnya agar biaya operasional dapat 
ditekan seminim mungkin bahkan tanpa biaya. Sekitar 3,1 juta ha lahan  
gambut dibudidayakan dengan kanal. Pembuatan kanal merupakan cara 
untuk mengeringkan lahan gambut, kanal menjadi tempat konsentrasi air  
gambut dan mengalir ke tempat yang lebih rendah.
 Pemerintah masih menuding individu atau warga kampung  
sebagai pelaku pembakaran. Di Jambi polisi menangkap satu orang 
ibu karena membuka lahan dengan membakar tidak lebih dari 2 hek-
tar. Data Polda Jambi, 35 jadi orang tersangka pembakar hutan Tahun 
2017, semuanya individu, tidak ada korporasi. Sementara data Dinas 
Kehutanan Jambi, semua titik panas yang berpotensi jadi titik api bera-
da didalam konsisi, yaitu di  Hutan Produksi PT. Alam Bukit Tigapuluu, 
Hutan Produksi PT. Lestari Asri Jaya, Taman Nasional Bukit 12, Hutan  
Produksi PT Samhutani, dan Hutan Produksi Terbatas PT Agronusa Alam.  
Sementara Pangdam II Sriwijaya menyikapi kebakaran hutan dan lahan 
dengan mengeluarkan perintah tembak di tempat bagai pelaku pemba-
karan. Ini meperkuat tudingan bahwa pelaku pembakaran adalah individu 
atau warga kampung. 

Dok. WALHI Jambi | Aksi #MelawanAsap
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 Penegakan hukum terhadap korporasi pembakar lahan masih san-
gat minim. Polda Riau misalnya menghentikan penyidikan terhadap 15 
korporasi yang diduga melakukan pembakaran lahan pada kasus keba-
karan hutan dan lahan 2015. Walhi melakukan praperadilan atas penghen-
tian penyidikan terhadap 4 dari 15 koorporsi ini, akan tetapi Pengadilan 
Negeri Pekanbaru menolak permohonan praperadilan tersebut.  Dalam 
penanganan tindak kejahatan lingkungan khususnya kebakaran hutan dan 
lahan, Penegak hukum masih menggunakan hukum acara pidana biasa 
padahal Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan 
Perlindungan Lingkungan Hidup telah menyediakan instrumen hukum 
yang dapat digunakan untuk penegakan hukum lingkungan, akan tetapi 
penagak hukum belum menggunakan instrumen tersebut.
 Di Kalimantan Tengah WALHI juga mendampingi warga yang 
menggugat negara atas kebakaran hutan dan tahun 2015 melalui Gugatan 
Warga Negara atau Citizen Lawsuit (CLS). Pengadilan Negeri Palangka 
Raya menerima beberapa Gugatan Warga Palangka Raya, akan tetapi 
hampir semua unsur Pemerintah yang digugat dalam gugatan tersebut 
melakukan upaya banding dan kasasi, padahal gugatan yang dikabulkan 
Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut adalah hal-hal yang seharusn-
ya dilakukan oleh negara untuk kelestarian lingkungan dan kesejahteraan 
masyarakat. Diperkirakan kebakaran hutan dan lahan masih akan tetap 
menjadi salah satu penyebab kerusakan ekologis. 

Anggapan pemerintah 
sebagai pelaku pem-
bakaran masih tetap  
individu, penegakan hu-
kum kepada pelaku indi-
vidu ini akan maksimal, 
sementara penegakan  
hukum kepada kor-
porasi akan tetap sama,  
minimal.
 

Diprediksikan kebakaran hutan dan lahan masih akan tetap terjadi, se-
bagai dampak dari belum seriusnya upaya pemulihan lingkungan, masih 
lambannya penegakan hukum bagi korporasi, rezim keterlanjuran yang 
masih memberikan kemewahan kepada korporasi dan ditambah dengan 
dampak perubahan iklim yang juga disebabkan oleh deforestasi dan de-
gradasi lingkungan hidup.

Dok. WALHI
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BAGIAN IV
MENEBAK SKENARIO 2018

A. Melanjutkan Skenario Bermuka Dua

 Di tahun 2018 ini negara akan tetap melanjutkan model opera-
si sebagaimana sebelumnya. Di satu sisi memunculkan agenda-agenda  
kerakyatan, dan di sisi lainnya masih menunjukkan wajah yang ramah 
terhadap investasi. Dualisme keberpihakan - kepada bisnis dan kepada 
rakyat, akan terus ditampilkan, dengan membuka medan tarung bebas 
antara dua pihak yang memiliki posisi kuasa dan sumberdaya yang jauh 
berbeda. Secara komitmen Pemerintah tetap menyatakan keberpihakan 
kepada rakyat, namun dalam implementasinya keberpihakan tersebut jga 
diikuti fasilitasi atau intensif yang lebih besar kepada kepentingan kor-
porasi. 
 Trend awal tahun yang diawali penerbitan kebijakan atau regulasi 
yang pro terhadap rakyat dan lingkungan tetap dilakukan. Hal ini sudah 
terlihat dari kebijakan di awal tahun ini, dimana pemerintah meluncurkan 
satu program untuk memulihkan Sungai Citarum - seperti halnya di awal 
tahun 2017 dimunculkan integrasi program reforma agraria (perhutanan 
sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria), dan di awal tahun 2016 dimun-
culkan agenda pemulihan ekosistem gambut melalui pembentukan Badan 
Restorasi Gambut. Kebijakan ‘Money Follows Program” masih akan 
dilanjutkan, sehingga pengukuran kinerja aparat, kementerian dan lem-
baga akan mengacu pada indikator keberhasilan dari program-program 
tersebut secara kuantitatif, namun ukuran kualitatifnya rendah. 
 Di sisi lainnya, terobosan kebijakan sebagaimana dilakukan oleh 
Presiden dengan mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 1-16 beru-
pa berbagai kemudahan berusaha dan deregulasi bagi investasi swasta dan 
skala besar tidak sebanding dengan pemberian kemudahan dan deregulasi 
bagi rakyat mendapatkan akses alat produksi dan sumberdaya. Bahkan 
di beberapa sektor kemudahan-kemudahan tersebut menimbulkan konflik 
dan kekerasan terhadap rakyat, seperti yang terkait dengan kemudahan 
pengadaan tanah untuk proyek-proyek infrastruktur seperti banda udara 
(Kertajati di Jawa Barat, dan Kulon Progo di Yogyakarta). 
 Beberapa agenda kerakyatan baru sebatas pada tokenisme, seperti 
pemberian sertifikat tanah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang secara simplistik dipersa-
makan dengan redistribusi tanah, bahkan reforma agraria. 
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Padahal, pemberian sertifikat tanah kepada pemilik tanah yang berhak 
(yang memang selalu memakan waktu lama dan dengan proses yang ber-
belit-belit) adalah tupoksi utama dari Kementerian ATR/BPN, dan sama 
sekali bukan agenda yang bersifat transformatif.
 Selanjutnya ambiguitas kebijakan yang seolah berpihak kepada 
rakyat, yang pada kenyataannya mengakomodir kepentingan investasi in-
dustri ekstraktif akan dilakukan dengan beberapa kebijakan, regulasi  dan 
tindakan tertentu. Terlebih apabila merujuk RKP 2018, kebijakan bermu-
ka dua ini memang tergambar jelas. Sebagai proyeksi berikut disajikan 
beberapa kebijakan yang didompleng dengan popularitas Pemerintah 
melalui kebijakan yang ambigu, yaitu:

Memenuhi target kegiatan prioritas RKP untuk reforma agraria ter-
kait penerbitan regulasi untuk penyelesaian konflik.  Regulasi diter-
bitkan, namun secara substansi tidak relevan untuk menyelesaikan 
konflik agraria atau paling tidak dibiarkan penuh loophole yang bisa 
dimanfaatkan korporasi atau mereduksi makna penyelesaian konflik;
Kelompok Pengusaha Kelapa Sawit yang beroperasi dalam kawasan 
hutan melakukan memanfaatkan kebijakan TORA dan regulasi Per-
pres 88 Tahun 2017 regulasi dengan memanfaatan pekebun fiktif 
sebagai pemilik perkebunan kelapa sawit. Kebijakan TORA dari 
kawasan hutan masih mengatasnamakan rakyat untuk melindungi 
kepentingan perkebunan kelapa sawit;
Kebijakan pengurangan ketimpangan penguasaan lahan Nawacita 
dengan penyelesaian konflik sektor kehutanan antara korporasi den-
gan komunitas, akan dibelokan untuk menghindari pengembalian 
hak komunitas dengan tawaran skema kemitraan korporasi-rakyat. 
Dimana hak terhadap wilayah masih ditangan korporasi dan komod-
iti komunitas tetap mensuplai kebutuhan bahan baku perusahaan. 
Pola kemitraan satu atap dimana korporasi mempunyai kendali ter-
hadap pengelolaan wilayah dan ekonomi komunitas. Perhutanan 
Sosial bisa diakselerasi capaiannya, namun tetap mengakomodir 
kepentingan korporasi;
Negara secara tegas melakukan review wilayah kerja korporasi 
IUPHHK-HT di ekosistem gambut dalam fungsi lindung, namun 
diikuti kebijakan land swap. Pergantian wilayah kerja dan penamba-
han konsesi korporasi melahirkan kebijakan perindungan ekosistem 
gambut yang mengorbankan hutan alam di tanah mineral;

a.

b.

c.

d.
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Penegakan hukum administratif, pidana dan perdata tetap dilakukan, 
hanya saja menyasar korporasi-korporas kecil. Tujuan penegakan 
hukum kepada korporasi hanya untuk memberikan kepuasan publik, 
namun fokus penegakan hukum lingkungan dan sumber daya alam 
tetap mengkambinghitamkan rakyat;
Terus mengkedokkan akselerasi pembangunan infrastruktur untuk 
kepentingan rakyat dan melepaskannya keterisolirannya. Namun 
pada kenyataannya, dorongan pembangunan infrastruktur tetap me-
layani kepentingan investasi;
Menerbitkan aturan RZWP3K yang mengakomodir kepentingan 
rakyat dan lingkungan, hanya saja tidak diikuti penegakan hukum 
dan penertipan aktivitas pertambangan atau industri ekstraktif di 
wilayah pesisir dan pulau kecil;
Memfasilitasi pergantian alat penangkap ikan nelayan tradision-
al dan intensif bantuan lainnya, namun diikuti penerbitan izin-izin 
tangkap skala besar kepada korporasi;
Melakukan review izin di berbagai sektor industri ekstraktif, 
namun diikuti dengan kebijakan penerbitan izin baru, bahkan  
berkemungkinan di luasan area yang lebih besar.
Blok minyak ini yang izin pengelolaannya sudah habis dan kembali 
kepada negera tidak lagi diserahkan kepada asing atau swasta. Satu 
sisi kebijakan ini akan berkontribusi kepada pendapatan negara, na-
mun di sisi lain akan menjadi pertanda kebijakan pemenuhan kebu-
tuhan energi masih mengandalkan sumber energi fosil;

B. Mempertahankan Dominasi Korporasi 

 2018 sebagai tahun politik merupakan tahun dimana korporasi 
mulai menanamkan kembali investasi politiknya kepada politisi-politi-
si bakal calon pemimpin daerah dan berlanjut pada anggota calon-calon  
anggota legislatif nasional dan tidak menutup kemungkinan calon-calon 
Presiden potensial. Sumbangan-sumbangan melalui fee proyek-proyek 
yang dilaksanakan oleh bakal calon incumbent juga menjadi kelaziman 
yang akan terus berlanjut. Bagi penyelenggara negara yang dianggap  
tidak kooperatif dan menghambat business as usual tidak menutup  
kemungkinan akan akan mendapatkan tekanan, baik melalui jal-
ur hukum formal, reposisi posisi strategis di pemerintahan, 
hingga pembusukan di media massa. Sedang rakyat tetap ter-
jebak dalam politik transaksional alam demokrasi liberal. 

e.

f.

g.

h.

i.

j.
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Selembar seratus ribu atau lebih menjadi alat penukar daulat rakyat  
dengan kekuasan politik politisi busuk yang disokong kekuatan modal 
korporasi.
 Apabila skenario investasi politik transaksional berjalan dengan 
baik,  penyelenggara negara yang berpihak kepada rakyat dapat dipinggir-
kan dan rakyat masih bertahan dengan bertahan dengan kesadaran politik 
seratusribuan, maka 2018 akan menjadi petaka yang luar biasa, darurat 
ekologis tidak dapat disembuhkan. Konflik terus berjalan, penguasan 
ruang semakin didominasi korporasi dan bencana ekologis, banjir, karhut-
la dan lainnya memenuhi pemberitaan media.  

Dalam skenario dominasi 
korporasi, kelemahan yang 
ada dalam Undang-Undang 
No 41 Tahun 1999 jo. Un-
dang-Undang-Undang 18 
Tahun 2013 akan diman-
faatan secara maksimal 
untuk menancapkan laju 
pelepasan kawasan hutan 
dan penerbitan izin. 859 
korporasi perusahaan saw-

it beroperasi dalam kawasan hutan, 1755 korporasi pertambangan akan 
mendapatkan fasilitasi deregulasi dan jumlah ini akan terus bertumbuh 
besar. Pun begitu dengan Undang Undang No. 32 Tahun 2009 yang secara 
substansi mempunyai kedahsyatan dalam mekanisme Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup berubah sekedar menjadi teks mati. Ek-
sploitasi 439 perusahaan terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan kem-
bali terulang. 
 Dari olahan data WALHI dari berbagai sumber, diketahui bahwa 
4.389.757 hektar ekosistem gambut secara langsung dirusak oleh seban-
yak 291 perusahaan, yang terdiri dari 193 perusahaan sawit dan 98 peru-
sahaan hutan tanaman industri akan bertahan. Sedangkan karst tidak lagi 
dilihat sebagai ekosistem pelindung air, ia hanya dilihat sebagai sumber 
bahan paku produksi semen. Bagaimana dengan kondisi wilayah pesi-
sir dan pulau kecil yang 3 tahun terakhir publik mendapatkan suguhan 
menarik dari menterinya menghentikan berbagai bentuk kejahatan tero-
ganisir lintas negara terhadap kekayaan laut di Indonesia. Mungkin akan 
ada pergantian, sama halnya dengan Menteri LHK atau Menteri lainnya 
yang mencoba bertahan berpihak pada rakyat dan lingkungan.
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 Proyeksi di atas, akan coba digambarkan dalam tiga skenario 
di bawah ini. Skenario yang akan menjelaskan posisi nusantara dalam 
keadaan daarurat ekologis. 

1. Kawasan hutan dan Ekosistem Rawa Gambut

 Mencermati perkembangan, proses dan arah kebijakan pada tahun 
2017, kemungkinan Negara tunduk kepada korporasi kembali menguat 
dengan kemungkinan yang terjadi sebagai berikut :

Perubaahan RTRW Provinsi secara masif guna mendorong legalisasi 
perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang berada di kawasan 
hutan. Politik transaksional antara politisi dan korporasi secara ma-
sif dari daerah hingga pusat, penerbitan Perda hingga pengesahan 
oleh Menteri Dalam Negeri di kawal dengan baik;
Penggunaan langkah hukum untuk menjamin kebutuhan pasokan 
bahan baku. Korporasi yang beroprasi dalam kawasan lindung eko-
sistem gambut akan melakukan perlawanan hukum terhadap kebija-
kan review perizinan wilayah kerja;
Kelompok pengusahan sawit dan kehutanan akan melanjutkan trend 
2017, dengan mempergunakan hak konstitusionalnya melawan ke-
bijakan konstitusioal yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan 
lingkungan. Dalam prosesnya, peradilan kembali menjadi rumah 
nyaman bagi korporasi dan penyelenggara negara yang tidak berpi-
hak kepada rakyat; 
Transaksional kebijakan legislasi. RUU Perkelapasawitan, akan 
menjadi media transaksi politik antara politisi senayan dengan 
pengusaha untuk mengakomodir kepentingan pengusaha, teruta-
ma pemberian imunitas hukum terhadap kejahatan kehutanan dan 
lingkungan di ekosistem gambut. Momentum politik nasional telah 
menunjukan bukti bahwa undang undang sektoral disahkan pada ta-
hun tahun politik 1999, 2004, 2009 dan 2014;
Konsolidasi transaksi kayu, salah satu kebijakan yang akan didorong 
korporasi tentu saja mengongkrak kejenuhan pasar tertutup kayu se-
lama ini dengan membuka kembali ekspor kayu bulat;

a.

b.

c.

d.

e.
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2. Kawasan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil

 Terkait dengan isu wilayah pesisir, laut dan pulau kecil. Skenario 
pergantian Menteri, konsolidasi tingkat pusat hingga daerah paling ti-
dak akan didesaign paling tidak untuk tiga hal sebagai berikut:

Melanjutkan reklamasi dengan mengkambinghitamkan keterlanju-
ran serta mendompleng isu pariwisata dan properti;
RZWP3K disusun untuk mengakomodir kepentingan investasi. Ti-
dak ada lagi pertarungan politik kepentingan, yang ada hanya kon-
sensus politik untuk melayani kebutuhan investasi di wilayah pesisir 
dan laut Indonesia;
Jalur tangkap di laut terbuka untuk siapa saja. Nelayan tradisional di-
paksa mengubah alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, dan turut 
terlibat dalam kerusakan ekosistem laut, demi memenuhi kebutuhan 
ekonomi dan melayani kebutuhan pasar.

3. Energi dan Pertambangan 

 Untuk skenario energi dan pertambangan, skenario yang akan dil-
angsungkan meliputi hal-hal sebagai berikut:

Terus mengandalkan energi fosil untuk pemenuhan energi. Alasan 
pemenuhan energi ini didasarkan pada pendekatan proyek, untuk 
memenuhi target  35.000 MW yang dilakukan secara tidak propor-
sional, dimana ada beberapa daerah yang surplus listrik malah masuk 
dalam wilayah proyek;
Menggenjot pendapatan negara dari sektor pertambangan dan migas 
dengan memanfaatkan momentum kenaikan harga pasar. Penerbitan 
izin baru atau menghidupkan kembali lokasi pertambangan yang 
sempat fakum;
Energi Baru Terbarukan terus dijadikan kedok palsu energi bersih 
oleh Pemerintah. Padahal, kebijakan ini hanya menjadi kedok tran-
saksional untuk melanggengkan investasi perkebunan kelapa sawit, 
pembukaan kawasan konservasi dan melakukan aktivitas tambang 
uranium;
Tahun ini ada beberapa blok minyak yang akan habis masa penge-
lolaannya, dan tahun politik menjadi tahun negoisasi perpanjangan 
izin pengelolaan. Skenario ini akan tetap mempertahankan pengelo-
laan kepada swasta.

a.

b.

c.

a.

b.

c.

d.

44  | Tinjauan Lingkungan Hidup 2018 



C. Mengembalikan Kedaulatan Sepenuhnya Kepada Rakyat

 Jika negara yang direpresentasikan oleh pemerintah ingin 
mendapatkan legitimasi yang kuat dalam menjalankan fungsinya se-
bagai tata laksana untuk menjalankan seluruh rangkaian proses bernegara 
maka upaya memfasilitasi pembangunan kesejahteraan dan kemakmuran 
rakyat harus terus menerus dilakukan. Tak dapat dipungkiri bahwa setelah  
72 tahun Indonesia merdeka upaya membangun kesejahteraan dan ke-
makmuran rakyat sebagai pemegang kedaulatan belum dilakukan dengan 
baik, faktanya negara terlibat sangat aktif memfasilitasi monopoli dan 
akumulasi kapital oleh korporasi industri ekstraktif, dalam proses perwu-
judan tersebut tersebut  rakyat justru dikorbankan dengan praktek penyin-
gkiran dari wilayah kelola dan ruang hidupnya.
 Rakyat merupakan entitas utama dalam sebuah negara demokra-
si dengan praktek demokrasi substansinya haruslah dapat berdaulat atas 
sumber dayanya sendiri dan berhak mendapatkan manfaat kolektif atas 
pengelolaan SDA. Momentum tahun politik ini, rakyat dengan kekua-
tannya dapat memberikan kuasanya kepada negara sebagai representa-
si rakyat untuk mengelola semuanya dan mengembalikan manfaatnya 
kepada rakyat melalui hak kostitusionalnya untuk membuat perubahan 
kebijakkan, rencana, dan programnya. Salah satu praktiknya melalui  
politik elektoralnya untuk memilih pemimpin yang memiliki  
platform keadilan ekologis yang kuat. 
 Pada sisi upaya untuk mengembalikan kedaulatan sepenuhnya 
kepada rakyat untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran maka da-
lam konteks pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sudah 
sepatutnya pemerintah saat ini kembali merujuk pada TAP MPR NO. IX/
MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya 
Alam sebagai kontrol terhadap kebijakkan, Rencana, dan Program yang di 
buat dan di jalankan Presiden dan DPR dalam menentukan pembangunan 
agraria dan pengelolaan Sumberdaya alam di Indonesia. 
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 Pada prinsipnya Presiden dan DPR harus melakukan review dan 
singkronisasi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan agrar-
ia dan sumber daya alam sebagai pijakan pelaksanaan penataan kembali 
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan pengelo-
laan sumberdaya alam lainnya yang adil dan berkelanjutan, hal mendesak 
lainnya yang harus dilakukan secara terus menerus oleh Presiden dan DPR 
adalah mendorong serta memastikan upaya-upaya penyelesaian konflik 
agraria dan sumberdaya alam termasuk penegakan hukum dilakukan se-
cara tuntas dan adil.
 Pandangan diatas menunjukkan regulasi tentang Pembaruan 
Agraria - Pengelolaan Sumberdaya Alam menuntut hal pokok  yakni 
memastikan bahwa pengkajian dan sinkronisasi aturan, Pendataan dan 
Penataan Ketimpangan Penguasaan, Kepemilikkan, Penggunaan, dan Pe-
manfaatan lahan, penyelesaian konflik dan penegakkan hukum, adanya 
kelembagaan dan pembiayaan, dan Optimalisasi pemanfaatan serta pem-
beriaan akses yang luas untuk rakyat untuk agraria – pengelolaan sumber-
daya alam.
 Upaya negara hari ini yang terlihat ada dan terus ditingkatkan 
untuk menyatakan keberpihakan untuk kembalinya daulat kepada rakyat 
baik yang berasal dari inisiatif rakyat atau negara harus dijadikan suatu 
tindakan yang sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu dalam skenar-
io Negara menjadikan rakyat sebagai sumber daulat utamanya, maka da-
lam tahun politk negara akan melakukan beberapa tindakan sebagaimana 
diuraikan di bawah:

a. Review Peraturan dan Kebijakan Agraria dan Sumber 
    Daya Alam

Review peraturan baik pada level UU hingga kebawahnya nega-
ra masih membuka ruang dengan mekanisme Judicial review baik 
melalui MK atau MA.  Dalam catatan walhi ada 32 UU Privat dan 
Sektoral yang di hasilkan negara dan  ada 5 UU berhasil di menan-
gakan rakyat melalui mekanisme JR yakni UU Kehutanan melalui 
MK 35, JR UU Perkebunan (Pidana), UU Pertambangan, JR UU Air, 
UU Budidaya Tanaman Pangan dan 1 yang di kalahkan yakni UU 
P3H. Namun dalam tahun politik ini, guna negara memperlihatkan 
keberpihakannya, mekanisme review peraturan tidak lagi melalui 
jalur peradilan, namun reviw peraturan dilakukan melalui skema 
legislatif dan eksekutif review atau dalam politik  hukum formal.
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Ada inisiatif DPR maupun Presiden hingga darah untuk mene-
gasikan peraturan perundangan yang tidak berpihak kepada rakyat 
dan lingkungan dan diganti dengan perundangan yang pro kepada 
keadilan ekologis.

b. Penegakan Hukum
Desakan rakyat agar negara melaksanakan penegakkan hukum 
terhadap tindakkan melawan hukum baik dari actor korporasi dan 
birokrasi negara saat ini di rasakan dapat sedikit memberikan efek 
jera yang dimana negara mulai menjalankan praktik asas strict lia-
bility dan beberapa asas penegakan hukum lingkungan lainnya se-
cara tegas. Untuk mempertegas tanggungjawab korporasi bisa me-
maksimalkan ketentuan Perma Penanganan Perkara Tindak Pidana 
Korporasi. Efek jera penegakan hukum diproyeksi bisa menjadi alat 
untuk mendorong perubahan perilaku

c. Review Perizinan & Pemulihan lingkungan hidup
Review perizinan menjadi kunci untuk skema penyelesaian konflik 
sumber daya alam dan pemulihan lingkungan hidup. Pada saat ini 
terdapat beberapa aturan yang dapat dipergunakan untuk melaku-
kan review perizinan, namun masih perlu diperkuat dengan beber-
apa kebijakan legislasi dan tindakan hukum yang konkrit. Dalam 
relasi penegakan hukum, review izin dan pemulihan lingkungan 
erat dengan pengenaan sanksi administrasi. Review perizinan akan 
mengakomodir pemulihan wilayah kelola rakyat yang dalam situa-
si konflik. Hal  ini sesuai dengan semangat Nawacita, menurunkan 
dominasi korporasi dan meningkatkan penguasaan dan akses legal 
rakyat terhadap ruang. Wahi percaya dengan memperluas wialyah 
kelola rakyat dengan tetap mengarahkan pengembangan budidaya 
yang berdasarkan kearifan lokal akan berelasi erat dengan pemulihan 
kondisi lingkungan. Selanjutnya, upaya pemulihan kondisi lingkun-
gan juga dilakukan dengan unsur paksaan negara kepada korporasi 
untuk membayar biaya kerusakan lingkungan. 

d. Konsolidasi ekonomi kerakyatan
Konsolidasi ekonomi kerakyatan tidak akan lahir tanpa reforma 
agraria. Untuk itu, reforma agraria harus menjadi hal yang terlebih 
dahulu dilakukan untuk mempertegas arah kebijakan ekonomi yang 
berpihak kepada rakyat. Bacaan ekonomi makro yang tunduk pada 
mekanisme pasar juga harus direduksi, penguatan ekonomi rill yang 
berasal dari kekuatan rakyat menjadi andalan perekonomian negara. 
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Dari hal inilah, konsolidasi ekonomi kerakyatan dengan bersoko 
guru pada koperasi yang mengedepankan nilai keadilan dijadikan 
landasan menggerakkan sektor-sektor sumber daya alam yang ra-
mah lingkungan dikembangkan. Diservikasi produk dan pemasaran 
dilakukan dengan menjalankan asosiasi koperasi rakyat. Hal ini kira-
nya yang bisa memangkas peran pasar yang mengeruk keuntungan 
lebih dari aktivitas ekonomi rakyat.
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BAGIAN  V 
PENUTUP

A. Simpulan

 Berdasarkan uraian pada keseluruhan tinjauan lingkungan hidup 
ini, maka dilahirkan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pada 2017, Indonesia masih dalam kondisi darurat ekologis, dimana 
penguasaan ruang wilayah darat maupun laut Indonesia tetap diodom-
inasi kepentingan industri ekstraktif. Dominasi penguasan ruang dan 
praktik buruk pengelolaan lingkungan hidup inilah yang mengakibat-
kan Indonesia masih berada dalam kondisi darurat ekologis. Fakta 
darurat ekologis ini bisa dilihat dari (1) kuantitas bencana ekologis 
yang masih tinggi; (2) masih tingginya kuantitas konflik sumber daya 
alam yang tidak diikuti oleh kebijakan penyelesaian konflik yang 
baik; (3) kondisi pencemaran di daerah aliran sungai dan sumbe air 
yang semakin hari semakin parah; (4) kebijakan pengelolaan wilayah 
pesisir dan pulau kecil yang masih berpihak pada kepentingan in-
vestasi, contoh onkritnya bisa dilihat dari kebijakan reklamasi; dan 
(5) kondisi penegakan hukum yang masih memperlihat corak keber-
pihakannya kepada pemodal dan cenderung mengkambinghitamkan 
rakyat. Bahkan untuk kebijakan regulasi, penerbitan peratran perun-
dang-undangan yang baik diturunkan dalam bentuk peraturan teknis 
yang ambigu;

2. Aktor negara masih melakukan kebijakan bermuka dua, di satu sisi 
secara populis menyatakan keberpihakannya kepada rakyat, namun 
dalam implementasinya masih dominan berpihak kepada kepentingan 
investasi. Adapun korporasi, masih mempertahankan watak ekspan-
sif dan serakahnya, dimana beberapa kebijakan negara yang berpihak 
kepada keadilan ekologis dilawan dengan berbagai upaya sistematis, 
baik melalui jalur hukum; melakukan intervensi politik secara masif 
melalui parlemen; dan mendompleng kebijakan negara untuk menye-
lamatkan kepentingannya. Sedang rakyat, secara perlahan mulai sadar 
dengan hak konstitusionallnya dan mempergunaknanya untuk mel-
awan kebijakan yang abai terhadap aspek lingkungan dan hak asasi 
manusia.
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Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,2% s/d 5,6% ma-
sih mengandalkan pertumbuhan investasi. Pembangunan infrastruktur 
menjadi kata kuci pelayanan investasi. Corak pembangunan masih ek-
spolitatif terhadap sumber daya alam, walaupuan ada perubahan fokus 
sektor, tapi metamorfosisnya masih memperlihatkan arah ekonomi 
kapitalistik. Selanjutnya, momentum politik 2018 diproyeksi masih 
riskan dijadikan ajang politik transaksional guna melaggengkan laju 
demokrasi liberal. 
Terhadap momentuk politik 2018, Walhi memproyeksi ada tiga  
skenario yang terjadi. Pada prinsipnya, (1) kecenderungan utaman-
ya negara mempertahankan seknario kebijakan bermuka dua, secara 
populis dan komitmen menyatakan keberpihakannya kepada rakyat, 
namun dalam implementasinya masih dominan mengakomodir 
kepentingan investasi korporasi; (2) skenario kedua, dominasi kor-
porasi semakin mengakar. Skenario dapat berjalan baik apabila rakyat 
turut serta dalam politik transaksional, sehingga investasi korporasi 
terhadap politisi ditopang oleh pilihan keliru rakyat. Kondisi darurat 
ekologis masih terus berlanjut; dan (3) skenario lainnya, negara se-
cara penuh mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Skenario dapat 
berjalan ketika rakyat menentukan keadilan ekologis sebagai pilihan 
politiknya. 

B. Rekomendasi 

1. Negara Hadir
Tagline negara hadir selalu disebutkan di berbagai kesempatan oleh 
Presiden maupun jajaran Kementeriannya, namun sampai dengan 
3 tahun masa pemerintahannya, negara lebih banyak hadir dengan 
wajah yang salah. Ia hadir untuk mengkriminalisasi warganya sendi-
ri. Sisa tahun pemerintahannya, kita tentu mendesak agenda-agenda 
rakyat segera dituntaskan, janji-janji politik dalam nawacita harus 
segera ditunaikan. Negara Hadir, sebagai benteng Hak Asasi Manu-
sia. Penataan ulang dengan menempatkan negara sebagai benteng 
Hak Asasi Manusia, maka dalam penataan ulang relasi negara, mod-
al, dan rakyat, terutama dalam perekonomian, rakyat harus ditem-
patkan sebagai aktor utama. Menjalankan agenda reforma agraria, 
menyelesaikan konflik sumber daya alam/agraria dan lingkungan 
hidup,

3.

4.
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2. Hak Untuk Rakyat, Regulasi Untuk Korporasi
Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Kekuasan Eksekutif, Legis-
latif, Yudikatif dan Badan Koreksi Negara lainnya harus secara kon-
sisten melakukan penegakan hukum yang berorientasi pada pemui-
an keadilan keadilan ekologis, dimana kebijakan dan tindakan yang 
diambil harus berorientasi pada pemulihan dan perlindungan rakyat. 
Sedangkan, bagi korporasi, Negara  harus merumuskan aturan ketat 
yang memperhatikan aspek hak asasi manusia dan kondisi lingkun-
gan dalam penerbitan izin-izin baru, sedangkan untuk dosa-dosa 
perizinan masa lalu harus dilakukan upaya koreksi dengan skema 
review perizinan. Saluran review perizinan dilakukan dengan me-
manfaatkan aturan yang sudah ada dan diperkuat melalui penerbitan 
aturan perundang-undangan baru yang secara jelas dan nyata mem-
perlihatkan keberpihakannya kepada rakyat dan lingkungan. 

3. Menghindari Politik Identias, mendorong politik substansial 
Menghadapi tahun politik 2018 – 2019, WALHI memandang bah-
wa bahwa politisasi isu-isu SARA (politik identitas) untuk kepent-
ingan kekuasaan harus menjadi perhatian serius jika berkaca dari 
pengalaman Pilkada DKI Jakarta pada 2017 yang diwarnai isu-isu 
SARA dan sentimen identitas yang telah menciptakan kebencian atas 
nama agama berjalan di tengah masyarakat. Situasi tersebut sangat 
mungkin terulang di berbagai daerah dalam menghadapi momen-
tum Pilkada serentak serta Pemilu legislatif dan Presiden yang akan 
datang. Untuk itu dalam momentum politik 2018, Rakyat harus lepas 
dari pilihan politik identitas dan transaksional harus ditinggalkan. 
Penentuan pilihan politik rakyat harus masuk pada pilihan politik 
substansial yang diusung para calon, yang tentunya juga harus mem-
perhatikan track record calon. Saatnya rakyat menentukan pilihan 
keadilan ekologis, pilihan yang bisa membawa Indonesia dari jerat 
darurat ekologis. 
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