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Pendahuluan

WALHI mencatat  terdapat
30.575.174 hektar perizinan
pengusahaan sektor kehutanan. Luas
ini setara dengan gabungan luas
Pulau Jawa dan Sulawesi dan hampir
setara dengan setengah dari luas
hutan produksi di Indonesia.
Gambaran ini memperlihatkan
adanya dominasi investasi di
kawasan Indonesia. Selain
didominasi oleh perusahaan-
perusahaan sektor kehutanan,
kawasan hutan Indonesia sebagian
kecilnya dikuasi oleh praktik rakus
investasi tambang dan perkebunan.
Tercatat terdapat 517.739,92 hektar
kawasan hutan yang diberikan
dispensasi penggunaannya untuk
aktivitas non kehutanan. Negara juga
tiap tahunnya mengakomodir
pelepasan kawasan hutan untuk
kepentingan bisnis perkebunan dan
tambang. 

Penyerahan penguasaan dan
pengelolaan kawasan hutan untuk
kepentingan bisnis turut membawa
cerita buruk bagi kondisi kemanusiaan
dan lingkungan hidup. Watak bisnis
yang akumulatif mengakibatkan rakyat
menjadi korban utama.
Berdasarkan paparan singkat di atas,
WALHI akan coba mengurai peran
negara yang mengakibatkan krisis
kemanusiaan dan ekologis di kawasan
hutan Indonesia. Paparan ini akan
membuka mata publik, bahwa dibalik
daya rusak berbagai varian perizinan
tersebut ada campur tangan negara
dan kader Partai Politik yang
dipercayakan menjadi Menteri yang
mengurusi persoalan sumber daya
alam. Selain itu, paparan fakta ini
turut menguarai masa transisi pasca
Pemilu yang menjadi masa krisis
pertumbuhan perizinan sektor
kehutanan yang menjadi faktor utama
kerusakan masif hutan Indonesia.
 Untuk lebih jelasnya, WALHI akan
memaparkan fenomena ini dalam
lembar fakta berikut.
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Potret Kawasan
Hutan Indonesia

Luas kawasan hutan Daratan Indonesia adalah seluas  120.634.821, 71 hektar,  yang
setara 62,85% luas daratan Indonesia. Sayangnya, luas kawasan hutan Indonesia
tidak sebanding dengan luas hutan alam (baik di kawasan hutan maupun APL) yang
tersisa kurang dari  45 juta hektar atau tidak sampai setengah dari total luas
kawasan Indonesia. Bahkan luas hutan alam tersebut lebih rendah dari total luas
hutan konservasi dan lindung yang luas totalnya sekitar 51,8 juta hektar. Rendahnya
luas hutan alam ini tidak terlepas dari prakti alih fungsi kawasan hutan untuk
kepentingan bisnis. Alih fungsi ini bahkan dilakukan dengan cara illegal atau tanpa
perizinan . Mayoritas kawasan hutan sudah berubah menjadi perkebunan monokultur
dan kebun kayu. Kuasa bisnis berkuasa atas kawasan hutan Indonesia. Selanjutnya,
uraian lengkap mengenai dampak investasi terhadap kerusakan ini bisa dilihat dari
paparan fakta di bawah.

Dominasi Investasi
di Kawasan Hutan

Indonesia
Paling tidak terdapat 2115 unit izin perusahaan yang melakukan aktivitas di
kawasan hutan Indonesia. Jumlah korporasi ini bisa bertambah secara signifikan,
apabila dihitung jumlah perusahaan perkebunan yang beraktvitas tanpa izin.

Jumlah perizinan sektor
kehutanan ini belum dihitung
dari data pelepasan kawasan
hutan secara parsial yang
diperuntukkan bagi
kepentingan investasi
perkebunan dan tambang.

Selanjutnya, luasan 31 juta ini masih jauh lebih kecil dibandingkan data yang
diluncurkan Menteri LHK pada 19 Maret 2019 yang menyebutkan total luas
kawasan hutan yang sudah dibebankan izin untuk investasi seluas 32,7 juta
hektare. Selisih ini dikarenakan penghitungan WALHI merujuk pada sajian
data publik dan permintaan informasi yang diberikan KLHK.
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Apabila dibandingkan dengan luasan perizinan melalui perhutanan sosial dan
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diperuntukkan bagi rakyat. Luasan
perizinan sektor kehutanan untuk bisnis jauh sangat dominan. Berdasarkan
capaian perhutanan sosial hingga 28 Desember 2018 adalah seluas
2.504.197,92 hektar. Capaian ini sangat jauh dari target RPJMN seluas 12,7
juta hektar.

Sedangkan penerbitan 45.724,54 (182 unit) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
untuk kepentingan publik juga jauh dari fakta yang menunjukkan ada 25 ribu
desa[1] yang berada di kawasan hutan. Bahkan luasan IPKKH untuk kepentingan
publik di atas juga dihitung dari penggunaan untuk kebutuhan militer dan
fasilitas umum yang diperuntukkan untuk kepentingan investasi.
 
Berdasarkan data di atas, diperoleh perbandingan antara alokasi pemanfaatan
kawasan hutan Indonesia untuk investasi dengan rakyat. Angka tersebut jelas
memperlihatkan kawasan hutan Indonesia dididominasi kepentingan investasi.
Pendekatan investasi guna mensejahterakan rakyat merupakan kebohongan. Hal
ini dilihat dari angka konflik antara rakyat dan perusahaan sektor kehutanan
yang cenderung meningkat atau tertahan di angka yang tidak jauh berbeda tiap
tahunnya.
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Masa Transisi, Masa
Subur  Pertumbunan

Izin Sektor
Kehutanan

Masa transisi yang dimaksud dalam
lembar fakta ini adalah masa pasca
Pemilu Legislatif atau sekitar 6 bulan
sebelum pergantian Presiden Terpilih
berikut kabinet barunya. Masa ini
dipandang WALHI merupakan masa
paling krusial dalam pengelolaan
sumber daya alam . Tercatat banyak
penerbitan peraturan perundangan
yang menjadi landasan guna
melanggengkan perizinan pada rezim
seterusnya, seperti penerbitan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan, Undang-Undang
18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi
Khusus, Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2014 tentang Panas Bumi,
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan dan beberapa
peraturan perundnagan lainnya.
 
Hanya saja, pada lembar fakta ini,
WALHI akan fokus pada pertumbuhan
izin di kawasan hutan dan kebijakan
pelepasan kawasan hutan pada masa
transisi yang dibatasi pasca reformasi
atau jatuhnya rezim Soeharto

Sebelum masuk lebih jauh pada uraian
perizinan sektor kehutanan pada masa
transisi tersebut, secara singkat akan
diurai sejarah perizinan sektor
kehutana sebelum reformasi.
Emilianus Yakob Sese Tolo[1] yang
mengutip dari berbagai sumber
menyebutkan eksploitasi hutan telah
dimulai sejak zaman kerajaan Jawa
sekitar tahun 800, namun
eksploitasinya semakin meningkat
guna memenuhi kebutuhan pasar
dimulai ketika VOC (Vereenigde Oost-
Indische Compagnie). Hampir
keseluruhan aktivitas VOC mendapat
izin dari raja-raja Jawa.  Pada tahun
1743, ketika Raja Mataram
melepaskan wilayah pantai utara-
timur Jawa (Rembang, Jepara, Waleri,
Pekalongan, dan lain-lain), hutan
daerah ini dieksploitasi oleh VOC.
Pada tahun 1812, hutan Jipang yang
didominasi hutan jati direbut VOC.
Hutan bagian selatan Jipang kemudian
dikuasai pada tahun 1930. Tujuan
eksploitasi saat itu adalah untuk
mendukung perusahaan perkapalan di
Rotterdam dan Amsterdam.  Selain itu,
pada masa VOC, eksploitasi hutan
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
kayu bakar di perusahaan gula di
Jawa. Oleh karena itu, hutan di daerah
seperti Bekasi, Depok, Tanggerang
dan Jakarta dieksploitasi untuk
mendukung perindustrian gula milik
VOC. 
 4



Pada 8 Maret 1942, Belanda takluk
dan diganti pemerintah kolonial
Jepang.  Pemeritah Dai Nippon
melakukan eksploitasi hutan secara
besar-besaran terutama di kawasan
hutan jati Jawa dan Madura, untuk
membangun industri kapal kayu.
Kawasan hutan juga banyak dibuka
untuk ladang-ladang palawija,
tanaman jarak, kebun kopi, dan
guagua perlindungan maupun untuk
membangun gudang-gudang
penyimpanan logistik dan amunisi
mesin perang Jepang. Selama
Pemerintahan Jepang, sektor
kehutanan menjadi salah satu sumber
keuangan utama untuk membiayai
perang tentara Jepang di Asia.
 
Pasca kemerdekaan, semangat
revolusi dan nasionalisasi
didengungkan Soekarno. Upaya
pemulihan hak rakyat terhadap hutan
yang terlajur dirampas praktik buruk
kerajaan dan pemerintahan kolonial
digencarkan.  Langkah besar
nasionalisasi melalui penerbitan
Undang-Undang Nomor 86 Tahun
1957 mengenai “Nasionalisasi
Perusahaan-Perusahaan Milik
Belanda di Indonesia”.  Sayangnya,
penerbitan aturran nasionalisasi
tidak diikuti dengan pemulihan hak
rakyat atas tanah dan hutan yang
dirampas pada zaman kolonial.
Semangat nasionalisasi yang
bertujuan memberikan kesejateraan
ternyata terimplementasi secara
semu, dimana dalam kenyataannya
korporasi kolonial dan korporasi
nasional memiliki watak yang sama,
yaitu ekspansif dan akumulatif.

Sikap jahat yang sama pada masa awal
kemerdekaan juga diperlihatkan oleh
dominasi Militer dalam politik
kekuasaan dengan terlibat dalam
aktivitas-aktivitas peramapasan tanah,
ketika Militer diperluas kewenangannya
dalam pengawasan korporasi kolonial
yang dinasionalisasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selanjutnya, pengelolaan dan
pemanfaatan hutan dilakukan secara
desentralisasi melalui penerbitan
Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun
1957, pemerintah mendesentralisasikan
tata kelola kehutanan di luar pulau
Jawa kepada pemerintah propinsi. Oleh
karena itu, pemerintah propinsi
berwewenang untuk memberikan izin
pemanfaatan sumber daya hutan dalam
bentuk: (1) konsesi hutan di wilayah
kerjanya maksimal 10.000 hektar
dengan jangka waktu 20 tahun, (2)
memberi ijin penebangan maksimal
5.000 hektar dengan jangka waktu 5
tahun, (3) ijin tebang kayu dan
pemungutan hasil hutan non-kayu
lainnya sampai dengan batas tertentu
selama 2 tahun. Selama Pemerintahan
Soekarno, tercatat terdapat perusahaan
Jepang, seperti Mitsui yang melakukan
eksploitasi hutan pada tahun 1950an di
Kalimantan dengan perjanjian
pembagian produksi yang adil. Namun,
menurut Sanafri Awang kerja sama
dengan Jepang ini dinilai kurang
berhasil.

5



Pemerintahan Soekarno jatuh dan digantikan oleh Soeharto yang menyebut
rezimnya sebagai rezim Orde Baru. Rezim Soeharto ini menjadikan hukum
sebagai legalisasi investasi dan pengahancuran lingkungan hidup
Indonesia. Pemerintah Orde Baru menerbitkan Undang-Undang No. 1 tahun
1967 yang didalamnya memuat dibolehkannya pemodal asing memiliki
saham 5 % dalam sektor strategis dan penting . Selang setahun kemudian
kebijakan ini kembali dilonggarkan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun
1968 dimana kepemilikan asing mulai bertambah menjadi 49%. Pembukaan
keran invsetasi melalui Undang-Undang No. 1 tahun 1967 selanjutnya
diikuti denagan undang-undnag sektoral yang tidak jauh berbeda watak
kapitalistiknya, seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang
Kehutanan. Undang-Undang Kehutanan yang diterbitkan pada zaman
Soeharto menjadi landasan bagi proses penghancuran hutan Indonesia,
investasi asing dan swasta terbuka lebar). Para investor  diberi konsesi Hak
Pengusahaan Hutan (HPH) untuk hutan di luar Jawa, terutama hutan di
Sumatra dan Kalimantan. Hak-hak masyarakat adat diabaaikan oleh
pemerintah pada tahun 1970-an, HPH berkembang dengan subur tanpa
hambatan perlawanan karena keterlibatan militer mengamankan investasi.
Bekas-bekas tebangan dari konsesi HPH yang berlangsung dari 1970-an,
selanjutnya diubah menjadi hutan tanaman industri dan kelapa sawit.
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Pasca Reformasi,
Perizinan Sektor

Kehutanan Tumbuh
Subur
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Keruntuhan rezim Orde Baru yang berlangsung lebih dari 32 tahun ditandai
dengan mundurnya Soeharto pda 21 Mei 1998. Reformasi diharapkan membawa
angin segar pada keberlangsungan hutan Indonesia. Sayangnya, 5 Presiden
berganti kondisi hutan Indonesia tidak jauh berubah. Dominasi investasi masih
mengakar dengan kokohnya, bahkan legalitas perizinan dibandingkan pada zaman
orde baru jauh meningkat.
 
Merujuk pada data di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan perizinan sektor
kehutanan mengalami lonjakan drastis pasca reformasi dan titik puncak
lonjakannya berada pada periode pemerintahan SBY. Berdasarkan publikasi
Tinjauan Lingkungan Hidup 2018 dan 2019, WALHI telah memperlihatkan bahwa
perizinan cenderung terbit pada tahun politik, yaitu pada satu tahun sebelum,
tepat atau satu tahun setelah tahun Pemilu. Selanjutnya, WALHI akan
memperlihatkan bahwa perizinan kehutanan pasca reformasi juga berelasi pada
masa genting transisi, masa pasca Pemilu dan jelang pergantian Menteri
Kehutanan.

Pertumbuhan Izin di
Masa Transisi

Sebelum memberikan analisis terkait perizinan sektor kehutanan di masa transisi,
maka terlebih dahulu WALHI akan memaparkan riwayat perizinan pada masa
tersebut. Adapun datanya dapat dilihat pada tabel di bawah.
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Berdasarkan data di atas diketahui perizinan HPH pada masa transisi lebih dari
56,40% total luas perizinan yang eksis pada saat ini. Adapun perizinan HTI setara
25,22% dengan total luas perizinan yang eksis. Sedangkan, izin RE dan IPPKH
relatif rendah karena berdasarkan luasan dan kuantitas izin berada di bawah 10%
dari total perizinan. Sedangkan skema pelepasan kawasan hutan secara parsial
untuk korporasi pada masa transisi tidak begitu kontras, hanya saja patut diperiksa
kembali proses pelepasan kawasan hutan dengan skema tata ruang. Selanjutnya,
dari perizinan HPH, HTI, RE dan IPPKH seluas  13.303.524,40 hektar setara dengan
42,79% perizinan sektor kehutanan. Hal ini bisa diartikan bahwa hampir setengah
perizinan sektor kehutanna terbit di masa 6 bulan pasca Pemilu. Kondisi demikian
yang membuat WALHI menyatakan bahwa masa transisi merupakan masa subur
penerbitan perizinan sektor kehutanan.

Kader Partai Politik dibalik Perizinan Sektor Kehutanan
 
Merujuk pada tabel data perizinan di masa transisi, dapat diketahui bahwa dari
4 Menteri yang mengurusi bidang kehutanan pasca reformasi, hanya satu
menteri diantaranya yang tidak terafiliasi dengan partai politik, yaitu Muslimin
Nasution. Sehingga ada  12.343.129,46 hektar perizinan dan kebijakan sektor
kehutanan yang terkait dengan aktivitas kader partai politik ketika ia menjabat
sebagai Menteri. Selanjunya, memperhatikan periodesasi Pemerintah, diketahui
bahwa para kader partai politik yang menjadi menteri tersebut berasal dari
partai pendukung Pemerintah, hanya satu diantaranya yang terafiliasi secara
langsung dengan asal partai politik Presiden, yaitu Muhammad Prakosa.

Memperhatikan analisis di atas, maka WALHI menaruh prasangka ada
hubungan antara partai politik dengan afiliasi bisnis sektor kehutanan. Hanya
saja, dalam proses penulisan lembar fakta ini, WALHI sedang menelusuri
aliran dana dari para korporasi penerima ke Partai Politik asal Menteri yang
mengurusi bidang kehutanan. Selain, itu WALHI juga sedang menelusuri relasi
antara kader partai dengan korporasi-korporasi penerima izin. Terkait dengan
hal tersebut, akan disampaikan pada bagian terpisah dari lembar fakta ini.
Hanya dari fakta tersebut, patut juga kita pertanyakan, masih pantaskah
Menteri yang berasal dari partai politik diberikan kepercayaan oleh Presiden
terpilih memegang amanat kementerian yang  mengurusi sektor kehutanan
dan sumber daya alam?
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Urgensitas Menjaga
Masa Transisi

Berkaca pada pengalaman di atas, periode 6 bulan ke depan merupakan
periode paling krusial. Walau secara statistik ada penurunan jumlah perizinan
di periode kepemimpinan Siti Nurbaya, namun terdapat trend ada
pertumbuhan perizinan sektor kehutanan sejak 2016, terlebih terdapat
kebijakan land swap yang menyiapkan areal kerja pengganti korporasi HTI.
Selain itu, pada akhir 2018 lalu juga terjadi preseden buruk pemberian
pelepasan kawasan hutan seluas 9.964 untuk perkebunan kelapa sawit kepada
PT. Hardaya Inti Plantaions, di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Bahkan
penerbitan pelepasan kawsan hutan ini dilakukan oleh Menteri Siti tidak lama
setelah penerbitan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 Tentang
Penundaan Dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta
Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.
 
Selanjutnya, kerawanan lainnya bisa dilihat dari arahan perizinan sektor
kehutanan untuk HPH seluas 2.156.605 hektar dan HTI 815.505 hektar.  Hal
ini tentu menjadi ancaman, terlebih dua jenis perizinan ini merupakan
perizinan penyumpang luasan paling besar pada masa transisi. Selain itu,
ancaman pertumbuhan perizinan RE dan jenis IUPHHK lainnya lebih
mengkhawatirkan, dimana terdapat arahan perizinan untuk korporasi seluas
6.872.740 hektar (masing-masing 1.932.300 hektar dan 4.940.440 hektar).
Kondisi ini diperparah dengan semangat Presiden yang hendak
menyederhanakan perizinan, bahkan menghapus skema perizinan guna
memberikan karpet merah bagi investasi.
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