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Semakin rusaknya hutan hujan tropis dunia mencemaskan kita semua. Selain menjadi 
pendorong utama hilangnya keanekaragaman hayati dan penyumbang perubahan 
iklim yang disebabkan tindakan manusia, kerusakan hutan sangat merugikan 
kesejahteraan jutaan orang yang menggantungkan penghidupan mereka pada hutan. 
Pendekatan yang komprehensif dalam menangani faktor-faktor pendorong deforestasi, 
termasuk kelapa sawit, dibutuhkan untuk  menghentikan degradasi ekosistem yang 
tak tergantikan ini. Indonesia, pada khususnya, mengalami kerusakan hutan besar-
besaran akibat perluasan lahan kelapa sawit. 

Rainforest Foundation Norway (RFN) mendukung pendekatan berbasis hak untuk 
perlindungan hutan. Bersama dengan mitra-mitra kami di Indonesia dan negara 
kaya hutan lainnya, kami berupaya di berbagai tingkat untuk melindungi hutan dan 
mendukung inisiatif pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). 
Upaya lintas sektor yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan perlu ada 
untuk menyukseskan inisiatif REDD+ nasional. Untuk melibatkan sektor swasta, RFN 
memberikan saran kepada konsumen, perusahaan, dan investor. RFN terutama terlibat 
dalam upaya memastikan bahwa Norwegian Government Pension Fund Global, dana 
investasi negara terbesar di dunia, mengurangi sektor-sektor yang menyumbang 
kerusakan hutan dalam portofolio investasinya.

Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan perubahan positif di industri kelapa 
sawit menuju komitmen “Bebas Dari Deforestasi, Bebas Dari Gambut, dan Bebas 
Dari Eksploitasi”. Pada saat yang sama, kerangka tata kelola kelapa sawit dengan 
beragam peraturan dan badan pemerintahan di Indonesia dirasakan rumit dan sering 
saling bertentangan. Hal ini terkadang menghambat gerakan reformasi sektor swasta 
menuju keberlanjutan yang lebih baik. Menyadari adanya tantangan ini, RFN meminta 
dilakukan suatu analisis terhadap perubahan-perubahan terbaru dalam kerangka 
hukum dan kebijakan untuk memahami dampaknya atas deforestasi dan menelurkan 
rekomendasi-rekomendasi untuk memperkuat dan memperbaiki kerangka ini. Laporan 
ini ditulis oleh Daemeter Consulting dan dimungkinkan melalui dukungan yang besar 
dari Ford Foundation.

Laporan ini dimaksudkan berkontribusi terhadap langkah-langkah menuju industri 
kelapa sawit yang lebih berkelanjutan di Indonesia. Perlindungan hutan membutuhkan 
usaha kolaboratif dari banyak pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor 
swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat setempat. Dengan dialog, reformasi 
kebijakan, menolak praktik yang merusak, dan membahas hak-hak masyarakat 
setempat, kita dapat mencapai keberlanjutan. Kami yakin bahwa tata kelola yang lebih 
kuat di sektor kelapa sawit di Indonesia merupakan bagian penting dari solusi.

Lars Løvold
Direktur
Rainforest Foundation Norway
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Para penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Rainforest Foundation Norway 
(RFN) atas perhatiannya terhadap isu yang dibahas dalam studi ini dan komitmen untuk 
meningkatkan kesadaran dan wawasan mengenai kerangka tata kelola kelapa sawit di 
Indonesia yang berkembang pesat. Berbagai perkembangan baru-baru ini merupakan 
kesempatan dan tantangan penting dalam upaya mendorong keberlanjutan di saat 
begitu banyak perhatian dan sumber daya diarahkan untuk mendukung transformasi 
industri. 

Para penulis berterima kasih kepada kolega-kolega di Daemeter, yang memperkaya 
laporan ini melalui diskusi mengenai topik-topik tertentu, dan di RFN, terutama Anja 
Lillegraven dan Ramadani Torheim, yang membantu mengarahkan isi dan memperbaiki 
aspek penyajian laporan ini.  

Ucapan Terima Kasih



Kelapa sawit merupakan komponen penting perekonomian Indonesia dan pendorong 
pembangunan ekonomi di banyak wilayah pedesaan. Terlepas dari dukungan politis 
yang kuat di tingkat nasional dan daerah, semakin banyak kritik dari dalam dan luar 
negeri melanda industri kelapa sawit karena praktik dan dampak lingkungan dan 
sosial yang ditimbulkannya, terutama deforestasi dan konversi lahan gambut. Sekitar 
80% emisi gas rumah kaca Indonesia diperkirakan dihasilkan oleh penggunaan 
dan perubahan tutupan lahan, yang banyak didorong oleh perluasan kelapa 
sawit. Konsumen di sebagian pasar menekan pelaku rantai pasokan untuk hanya 
menggunakan produk kelapa sawit yang berasal dari perkebunan yang tidak terkait 
deforestasi, konversi lahan gambut, atau konflik sosial. Beberapa produsen dan 
pedagang kelapa sawit terdepan telah berjanji untuk memenuhi sasaran ini dengan 
menciptakan rantai pasokan, gudang pasokan (supply shed) ke pabrik, atau daerah 
administratif yang Bebas Dari Deforestasi. 

Indonesia memiliki undang-undang dan kebijakan menyeluruh yang menata kelola 
kelapa sawit, tapi sering perangkat-perangkat ini membingungkan dan bertentangan 
dengan pengelolaan lingkungan dan terkadang menyulitkan usaha progresif 
perusahaan untuk mengatur bisnis mereka sendiri. Para pimpinan politik semakin 
menyadari bahwa laju deforestasi akibat perluasan kelapa sawit dan faktor-faktor 
pendorong lainnya harus diperlambat untuk memperbaiki citra kelapa sawit Indonesia, 
mengurangi deforestasi, dan menyusun model pembangunan pedesaan yang lebih 
inklusif. Namun ada banyak tantangan dalam mencapai tujuan ini. Sektor kelapa 
sawit memiliki tata kelola hukum dan kelembagaan yang rumit, melibatkan beragam 
badan hukum dan pemerintahan yang terkait dengan tanah, hutan, perkebunan, 
perencanaan tata ruang, pengelolaan lingkungan, dan pemerintah daerah. Ketetapan 
dalam berbagai undang-undang tidak diselaraskan dengan satu sama lain, dampak 
pada pembangunan kelapa sawit beragam, dan langkah-langkah para pejabat di 
sektor dan tingkat pemerintahan terkait tidak terkoordinasi. Selain itu, mungkin yang 
terpenting adalah tidak adanya kebijakan nasional menyeluruh yang menjadi pedoman 
pembangunan kelapa sawit dan pengurangan deforestasi. Strategi REDD+ dan rencana 
pengurangan gas rumah kaca sudah dikembangkan, tetapi secara keseluruhan belum 
diimplementasikan secara sistematis atau diarusutamakan ke dalam peraturan atau 
kebijakan lainnya.

Pada tahun 2013, Daemeter menerbitkan suatu ulasan komprehensif mengenai tata 
kelola kelapa sawit di Indonesia. Studi tersebut menjelaskan bagaimana dampak 
lingkungan dan sosial dibentuk oleh kerangka hukum dan peraturan yang menata 
kelola bagaimana para pelaku utama membuat keputusan. Dalam dua tahun 
terakhir terjadi beragam perubahan hukum, peraturan, dan politik yang berpontesi 
memengaruhi tata kelola kelapa sawit dan deforestasi akibat perluasan kelapa sawit. 
Selain itu, serangkaian komitmen dari pedagang dan pemroses kelapa sawit terbesar 
di Indonesia untuk menghilangkan deforestasi dan bekerja sama secara proaktif 
dengan pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendukung tujuan ini menciptakan 
kesempatan baru menuju perubahan. Laporan ini menganalisis perubahan hukum 
dan kebijakan terbaru (sampai pertengahan Juli 2015) untuk memahami potensi 
dampaknya pada tren terkait deforestasi di sektor kelapa sawit serta lanskap dan 
wilayah yurisdiksi di mana ada perkebunan kelapa sawit. 

Ringkasan Eksekutif
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Presiden Joko Widodo terpilih pada pertengahan 2014 dengan landasan reformasi, yang 
meningkatkan harapan bahwa beliau akan bertindak secara agresif untuk memperbaiki 
pengelolaan lingkungan dan tata kelola lahan. Setelah beberapa bulan terpilih, 
komitmen Presiden pada pengurangan deforestasi masih tidak jelas dan belum ada 
kepastian bagaimana kebijakan, inisiatif, pernyataan publik, dan perubahan struktur 
kelembagaan yang dilakukan Presiden pada akhirnya akan memengaruhi deforestasi 
akibat kelapa sawit atau sektor lahan lainnya. Target Presiden untuk reformasi lahan, 
ketahanan pangan, dan bahan bakar nabati sepertinya sulit untuk diselaraskan 
dengan agenda Bebas Dari Deforestasi. Keberhasilan kebijakan dan inisiatif ini sangat 
bergantung pada penerapannya, yang bergantung pada cara penyusunan peraturan 
implementasi, arahan dan kapasitas pejabat yang ditunjuk untuk menerapkannya, serta 
sejauh apa pemerintah dan masyarakat sipil dapat memantau pelaksanaannya. Efek 
agregat dari begitu banyak perubahan semacam ini akan sulit diprediksi, terutama 
mengingat kerumitan lingkungan tata kelola dan bervariasinya kerangka waktu 
implementasi dan dukungan politik untuk melakukan reformasi.

Perubahan kebijakan, hukum, dan kelembagaan baru-baru ini akan memengaruhi 
deforestasi terkait kelapa sawit dengan mengubah aspek tata kelola berikut ini:

Pengelolaan hutan dan lahan
Berbagai tanda jelas menunjukkan berkembangnya tren untuk melibatkan lebih 
banyak pelaku, terutama di tingkat lokal, dan diikutsertakannya masyarakat 
setempat dalam pengelolaan hutan. Hal ini berpotensi memperlambat laju 
dan memperkecil skala deforestasi yang disebabkan oleh kelapa sawit melalui 
peningkatan transparansi dan partisipasi. Kesempatan-kesempatan baru muncul 
untuk merasionalisasi alokasi lahan dengan memperkuat langkah-langkah menuju 
transparansi yang lebih baik terkait pemberian izin, penguatan hak-hak penggunaan 
lahan, dan penyesuaian ulang batas-batas Kawasan Hutan. Hal ini akan didukung oleh 
komitmen pemerintah untuk mempertahankan One Map Initiative dan upaya untuk 
menguji coba penggunaannya di tingkat sub-nasional. 

Hak-hak adat atas tanah
Semakin banyaknya dan beragamnya perangkat dan instrumen untuk mengakui 
hak-hak masyarakat adat atas tanah baik secara individual maupun komunal akan 
memperkuat tren yang disebut di atas. Kuasa atas banyak lahan luas mungkin 
akan dialihkan dari negara ke masyarakat, sehingga para pelaku setempat akan 
memiliki posisi yang lebih kuat untuk bernegosiasi dengan perusahaan mengenai di 
mana dan apakah kelapa sawit dapat ditanam, dan di mana dan apakah hutan akan 
dipertahankan.  

Distribusi kekuasaan pemerintah
Perubahan besar dalam distribusi kekuasaan antara berbagai tingkat pemerintahan 
telah memusatkan kembali wewenang untuk berbagai jenis izin dari kabupaten/kota 
ke provinsi, sekaligus memberdayakan desa. Provinsi juga diberi wewenang untuk 
mengawasi dan memantau kinerja pejabat kabupaten, termasuk dalam mengelola 
sektor kelapa sawit. Hal ini memungkinkan adanya tata kelola lahan yang lebh baik 
yang dapat mengurangi deforestasi dan konversi lahan gambut. 

Pengelolaan perkebunan
Undang-undang Perkebunan yang baru menegaskan bahwa perusahaan perkebunan 
harus menghormati hak masyarakat atas lahan dan mensyaratkan adanya 
perlindungan lingkungan dalam pembangunan dan pengelolaan perkebunan.  
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Yang mengecewakan banyak pihak adalah salah satu ketentuan dalam undang-
undang tersebut semakin mengurangi lingkup hukum perusahaan untuk melindungi 
hutan secara sukarela di dalam perkebunan mereka dan revisi standar Indonesian 
Sustainable Palm Oil (ISPO) menghilangkan persyaratan bagi perusahaan untuk 
menghindari wilayah dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT). 

Bahan bakar nabati
Target penggunaan biodiesel pemerintah yang ambisius selama tahun-tahun ke depan 
akan meningkatkan permintaan minyak sawit domestik, dan berisiko mendorong 
perluasan perkebunan kelapa sawit. Hal ini berpotensi merusak kemajuan yang 
dihasilkan oleh upaya membersihkan rantai pasokan kelapa sawit yang terkait dengan 
pasar internasional yang lebih ketat aturannya. Produsen yang memasok ke rantai 
biodiesel di Indonesia tidak diharuskan untuk memenuhi standar sertifikasi ISPO, 
sehingga menambah kekhawatiran bahwa akan muncul dua jenis pasar dengan norma 
keberlanjutan yang berbeda.

Kerangka tata kelola lahan, hutan, dan kelapa sawit yang terus berubah dan 
berkembang di Indonesia menciptakan kesempatan baru bagi pemerintah, industri, 
dan masyarakat sipil untuk mengurangi deforestasi yang terkait dengan kelapa sawit. 
Agar kesempatan ini dapat dimanfaatkan, dibutuhkan upaya di berbagai ranah dengan 
menggabungkan lebih banyak penelitian, advokasi, uji coba di lapangan, diperluasnya 
kerja sama dengan dan tekanan terhadap sektor swasta, pembaruan reformasi 
kebijakan, dan ditingkatkannya percobaan program-program wilayah yurisdiksi di 
tingkat sub-nasional.

Kami mengakhiri laporan ini dengan rekomendasi-rekomendasi untuk para pihak 
yang mengembangkan kegiatan untuk mengurangi deforestasi terkait kelapa sawit. 
Rekomendasi ini dikelompokkan dalam empat judul:

•	 Advokasi	dan	dukungan	teknis	yang	ditujukan	kepada	pemerintah	nasional
•	 Kolaborasi	dengan	pemerintah	provinsi	dan	kabupaten	untuk	mendorong	kelapa	

sawit berkelanjutan
•	 Dukungan	bagi	perusahaan	untuk	mengimplementasikan	komitmen	

keberlanjutan
•	 Dukungan	bagi	masyarakat	sipil	dan	lokal

Rekomendasi-rekomendasi ini menyoroti tindakan-tindakan yang dapat membantu 
penyelarasan kerangka tata kelola kelapa sawit Indonesia dengan norma keberlanjutan 
yang sekarang berkembang dengan menekankan kebutuhan akan insentif yang tepat 
bagi industri dan pemerintah daerah dan penguatan perangkat penegakan hukum. 
Kami mendukung sepenuhnya kemitraan antara pemerintah daerah dan industri, 
dengan didukung masyarakat sipil, untuk mengurangi deforestasi melalui tindakan 
strategis di tingkat wilayah yurisdiksi (sub-nasional). Peningkatan kapasitas dan 
dukungan menjadi tema penting dalam rangkaian rekomendasi ini, terutama terkait 
dengan masyarakat setempat dan kemampuan mereka untuk menegaskan hak atas 
lahan dan mengelola hutan adat secara berkelanjutan.
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Bab 1 Latar Belakang dan Tujuan
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Pada awal 2013, Daemeter menerbitkan suatu tinjauan1 komprehensif mengenai 
bagaimana dampak lingkungan dan sosial sektor kelapa sawit Indonesia dibentuk oleh 
kerangka kerja hukum dan peraturan yang menata bagaimana para pelaku utama 
membuat keputusan di dalam lingkungan insentif finansial dan politis yang rumit, 
transparansi yang parsial, serta kapasitas dan pengawasan yang terbatas. Sejak publikasi 
tersebut, telah terjadi banyak perubahan hukum dan peraturan dan lanskap politik 
berubah secara signifikan ketika Presiden Joko Widodo mulai menjabat pada bulan 
Oktober 2014. Selain itu, selama dua tahun terakhir, tekanan dunia internasional yang 
semakin besar pada para pelaku hulu dan hilir di rantai pasokan kelapa sawit untuk 
mengubah praktik mereka memicu komitmen baru dari perusahaan-perusahaan besar 
untuk membebaskan produksi mereka dari deforestasi, pengembangan di lahan gambut, 
dan semua bentuk eksploitasi manusia.

Laporan ini bertujuan untuk memperbarui analisis 2013 kami dan menyoroti potensi 
implikasi tata kelola dan kerangka kebijakan yang berkembang cepat di Indonesia 
(sampai pertengahan Juli 2015) pada tercapainya komitmen industri yang progresif 
untuk menghasilkan kelapa sawit Bebas Dari Deforestasi. Kami juga membahas 
prioritas bagi organisasi industri kelapa sawit dan masyarakat sipil untuk berkomunikasi 
dengan pemerintah dan menguji coba pendekatan-pendekatan inovatif, yang mencakup 
pertimbangan dinamika kewenangan daerah di sistem tata kelola kelapa sawit Indonesia 
yang multi-tingkat dan terdesentralisasi. Bab 2 menjelaskan latar belakang diskusi ini, 
profil industri kelapa sawit Indonesia, isu lingkungan dan sosial terkait, dan bagaimana 
pemerintah dan industri menanggapinya. 

Bab 3 memberikan ringkasan kerangka kerja hukum di mana para pelaku utama 
membuat keputusan yang memengaruhi hasil deforestasi. Bagian ini juga menganalisis 
pengaruh undang-undang baru, peraturan pemerintah, dan restrukturisasi 
kelembagaan pemerintahan Jokowi pada pembuatan keputusan terkait kelapa sawit, 
serta mendiskusikan bagaimana persepsi pemangku kepentingan yang berubah akan 
memengaruhi hasil. Bab 4 membahas tantangan dan kesempatan yang muncul dari 
perbaikan tata kelola untuk memajukan isu-isu penting yang memengaruhi deforestasi 
yang terkait kelapa sawit. Hal ini akan dilakukan dengan membahas potensi kontribusi 
pelaku dan inisiatif tertentu pada pengurangan deforestasi di sektor kelapa sawit. Diskusi 
akan dilanjutkan dengan kemungkinan pengaruh aspek tertentu di kerangka kerja 
kebijakan, hukum, dan kelembagaan Indonesia yang berubah pada di mana dan seberapa 
banyak lahan baru akan dikonversi menjadi perkebunan. Bab 5 memberikan rekomendasi 
aksi dan studi lanjutan untuk memanfaatkan kerangka tata kelola yang berkembang di 
Indonesia untuk memajukan keberlanjutan. Ini meliputi komitmen Bebas Deforestasi 
perusahaan, aksi berskala industri, dan pendekatan wilayah yurisdiksi di daerah untuk 
mengurangi deforestasi di sektor ini dengan memanfaatkan kewenangan pemerintah 
daerah untuk mendefinisikan standar praktik baru melalui perubahan kebijakan, undang-
undang daerah, dan penegakannya. 

Pembaca yang awam akan topik-topik yang dibahas disarankan untuk memulai di Bab 2 
dan membaca keseluruhan laporan. Pembaca yang cukup mengenal kelapa sawit secara 
umum, pendekatan tata kelola Indonesia, serta pelaku utama dan peran mereka mungkin 
dapat mulai membaca dari Bab 3.

1) Paoli G.D., P. Gillespie, P.L. Wells, L. Hovani, A.E. Sileuw, N. Franklin dan J. Schweithelm (2013) Sawit di Indonesia: Tata Kelola, 
Pembuatan Keputusan dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan. The Nature Conservancy, Jakarta, Indonesia.
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Indonesia merupakan penghasil minyak sawit mentah (CPO) terbesar dunia, yang 
kemudian disuling menjadi minyak yang dapat dikonsumsi dan digunakan untuk 
membuat beragam makanan dan produk lain, termasuk biodiesel. Produksi kelapa 
sawit Indonesia meningkat tiga kali lipat selama 25 tahun terakhir, dan wilayah 
yang ditanami kelapa sawit berlipat ganda selama satu dekade terakhir dan 
sekarang mencakup wilayah seluas Korea Selatan (Gambar 1). Produksi CPO di 2014 
diperkirakan mencapai 30,5 juta ton, atau 48% dari produksi global, dan diproyeksikan 
akan terus meningkat dalam tahun-tahun selanjutnya ketika pohon-pohon yang baru 
ditanam mencapai usia dewasa.

Industri kelapa sawit Indonesia berkontribusi sekitar 3% pada PDB nasional, menjadi 
sumber devisa2 yang penting, dan di beberapa wilayah, komoditas ini menjadi sumber 
pendapatan pajak yang signifikan. Sektor kelapa sawit menciptakan lapangan 
pekerjaan yang amat dibutuhkan di wilayah pedesaan, mempercepat laju pembangunan 
ekonomi dan infrastruktur daerah, merupakan komponen penting ketahanan 
pangan nasional, dan berpotensi berkontribusi pada keindependenan energi melalui 
pembangunan subsektor biodiesel untuk energi terbarukan. Setidaknya tiga juta orang 
(lebih dari 1% populasi total Indonesia) dipekerjakan langsung oleh sektor ini, dan 
enam juta orang mendapatkan manfaat dari kegiatan ekonomi terkait, berdasarkan 
estimasi pelaku industri kelapa sawit. Ekspor tumbuh pesat dalam beberapa tahun 
terakhir, merespons permintaan global yang meningkat cepat (Gambar 1), tapi 
melambat di tahun 2014 karena pasokan tanaman penghasil minyak saingan untuk 
konsumsi seperti kedelai yang tinggi, harga minyak yang lemah membuat biodiesel 
berbahan kelapa sawit kurang bisa bersaing, dan penggunaan biodiesel di Indonesia 
tidak mencapai tingkat yang diwajibkan secara hukum (lihat bagian 3.2.5). Konsumsi 
kelapa sawit di Indonesia terus meningkat, terutama untuk industri bukan makanan, 
dan pasar domestik diperkirakan akan menjadi semakin penting untuk produsen 
Indonesia di tahun-tahun ke depan (Gambar 2). 

Industri kelapa sawit Indonesia didominasi beberapa agribisnis domestik dan 
multinasional besar, yang sering memiliki operasi terintegrasi penuh yang mencakup 
penanaman pohon, ekstraksi dan penyulingan minyak, pengiriman, pemrosesan, 
manufakturing, dan pemasaran produk konsumen. Petani kecil diperkirakan 
menggarap sekitar 40% wilayah tertanam, baik sebagai petani independen atau 
bermitra dengan perkebunan komersial di dekat mereka. Perusahaan perkebunan 
berukuran lebih kecil berbisnis di berbagai skala dan banyak yang terbatas pada 
wilayah geografis tertentu, di mana mereka menjadi bagian rantai pasokan kelapa 
sawit lokal yang sedang berkembang. Kebanyakan perkebunan usia dewasa ada di 
Pulau Sumatera dan Kalimantan, dan perluasan lahan baru ke daerah pedalaman 
di Sulawesi dan Papua. Untuk merespons harga CPO yang sudah cukup lama 
bertahan rendah, beberapa perusahaan besar mulai lebih banyak berinvestasi dalam 
peningkatan hasil panen dengan memperbaiki praktik pengelolaan, sementara 
petani kecil mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida, sehingga lebih jauh lagi 

2)  Proyeksi ekspor CPO dari Indonesia pada 2014 adalah 21 juta ton, bernilai USD17,3 miliar.

Jumlah, pertumbuhan, struktur, dan dampak ekonomi2.1
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Gambar 1  (panel atas) Produksi kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia (1990-2012). (panel bawah) Wilayah 
yang ditanami kelapa sawit di Indonesia, 1970-2014. Warna oranye menunjukkan petani kecil, hijau adalah 
perkebunan berskala besar. Sumber: USDA, Economic Research Service (www.ers.usda.gov)

Gambar 2  Konsumsi kelapa sawit di Indonesia dari 2003-2015 (estimasi). Sumber: BMI Research, Palm Oil 
Outlook: Severe Challenges and New Trends. 1 April 2015. (www.bmiresearch.com)

menurunkan hasil panen yang sudah rendah. Perusahaan yang lebih kecil menghadapi 
tantangan untuk menjadi lebih efisien atau berisiko mengalami kebangkrutan.



Bab 2 Industri Kelapa Sawit Indonesia 

6 Perkembangan Kerangka Tata Kelola Kelapa Sawit di Indonesia: Implikasi untuk Sektor Kelapa Sawit yang 
Bebas Dari Deforestasi dan Bebas Dari Gambut

Pemerintah di semua tingkat sangat mendukung perluasan industri kelapa sawit dan 
pembangunan ekonomi yang dihasilkannya, tetapi ada semakin banyak kesadaran, 
terutama di tingkat nasional, bahwa dampak lingkungan dan sosial yang negatif dari 
perluasan tersebut harus dikurangi atau dicegah. Mantan presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono menjanjikan target ganda pengurangan emisi GRK hingga 26% pada 
2020 dengan mempertahankan pertumbuhan PDB tahunan sebesar 7% (Visi 7-26). 
Untuk itu perlu ada penurunan dramatis konversi hutan dan lahan gambut menjadi 
perkebunan dan penggunaan lahan lain, dan Presiden Yudhoyono membuat komitmen 
kebijakan untuk mencapai target ini. Usaha yang dimulai di pemerintahan terakhir 
telah mengarah ke perbaikan di beberapa ranah undang-undang terkait kelapa sawit 
(lihat bagian 3.2.1 hingga 3.2.7), dan inisiatif baru yang diluncurkan oleh Presiden 
Joko Widodo untuk merestrukturisasi lembaga pemerintahan yang penting dan 
mengusahakan jalan pembangunan yang berpihak kepada orang miskin dan lebih 
berkelanjutan telah mempersiapkan perluasan tren ini (lihat bagian 3.2.8 hingga 
3.2.11). Namun, reformasi ini saat ini dilakukan sedikit demi sedikit, tanpa peta untuk 
sektor kelapa sawit yang komprehensif dan dibangun berdasarkan pemahaman yang 
baik mengenai hubungan antara badan hukum yang relevan dan alat pengaturan untuk 
mengurangi deforestasi akibat kelapa sawit. Ada banyak hal yang dapat dilakukan 
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas peraturan dengan mengkonsolidasikan 
berbagai persyaratan hukum terkait ke dalam rangkaian kegiatan yang terkoordinasi, 
terutama yang berkaitan dengan perizinan perkebunan kelapa sawit, analisis dampak 
lingkungan (AMDAL), dan penerapan persyaratan pengelolaan lingkungan.

Meningkatnya dampak sosial dan lingkungan akibat perluasan perkebunan kelapa 
sawit yang pesat  menjadi pusat perhatian di tingkat nasional dan internasional. 
Lingkungan yang sensitif seperti rawa gambut telah dikonversi menjadi perkebunan, 
jasa ekosistem seperti pasokan air dan sekuestrasi karbon menurun, dan di beberapa 
kasus, masyarakat menanggung kerugian mata pencaharian dan kesejahteraan yang 
besar dan hanya menerima sedikit manfaat. Banyak hutan yang tersisa di Indonesia, 
termasuk hutan tropis yang kaya keanekaragaman hayati dan rawa gambut yang kaya 
karbon, sudah ditargetkan untuk dikonversi menjadi lahan pertanian. Diperkirakan 
sekitar 12-15 juta ha wilayah ini berada di bawah izin pembangunan kelapa sawit. 
Sekitar 80% emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia dihasilkan oleh penggunaan 
lahan dan perubahan tutupan lahan. Selama 10 tahun terakhir, kelapa sawit menjadi 
pendorong utama hilangnya hutan ini (Carlson et al 2013).

Isu lingkungan dan sosial2.2

Respons pemerintah2.3
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Selama lima tahun terakhir, aliansi LSM lokal, nasional, dan internasional serta 
mitra masyarakat sipil yang semakin meluas dan terkoordinasi dengan baik telah 
menjalankan kampanye melawan produksi kelapa sawit yang tidak berkelanjutan di 
Indonesia. Kampanye ini menggabungkan laporan penelitian, iklan, acara umum, dan 
petisi berbasis aksi konsumen dengan pemanfaatan media sosial dan YouTube yang 
inovatif, dan inisiatif pemegang saham untuk membangun dukungan terhadap model 
produksi kelapa sawit baru yang Bebas Dari Deforestasi, konversi lahan gambut, 
atau konflik. Jika sebelumnya kampanye tradisional menargetkan segmen hulu 
rantai pasokan kelapa sawit (produsen), kampanye terkini berusaha menegaskan 
bahwa deforestasi akibat kelapa sawit bukan hanya disebabkan oleh produsen, tetapi 
juga pedagang, pemroses, penghasil, dan pedagang retail yang diuntungkan oleh 
perdagangan kelapa sawit tidak berkelanjutan, dan dana investasi yang mendukung 
industri ini.3 

Kampanye sukses bertarget produsen kelapa sawit Indonesia terbesar Golden Agri-
Resources Ltd (GAR), yang pada 2011 mengumumkan komitmen untuk menghentikan 
konversi hutan menjadi perkebunan di daerah operasional mereka, kemudian 
berkembang sehingga melibatkan para pelaku hilir, terutama penghasil barang 
konsumen dan pedagang retail, dan menuntut komitmen mereka untuk tidak lagi 
memakai kelapa sawit yang tidak berkelanjutan. Pedagang dan pemroses seperti 
Wilmar, Cargill, dan Bunge kemudian mendapatkan tekanan, dan pada Desember 
2013, Wilmar mengumumkan kebijakan penting Bebas Dari Deforestasi, Bebas Lahan 
Gambut, Bebas Eksploitasi. Kebijakan ini mencakup keseluruhan rantai pasokan 
Wilmar dan mewajibkan pemasok untuk turut memenuhi persyaratan, dan kemudian 
memicu serangkaian komitmen serupa dari pelaku rantai pasokan utama lainnya, 
seperti Unilever, Cargill, Musim Mas, IOI, dan GAR. 

Saat ini diperkirakan lebih dari 90% perdagangan kelapa sawit global tercakup 
dalam komitmen Bebas Dari Deforestasi. Sebaik apa implementasi komitmen ini 
masih harus dilihat nanti, dan sudah tampak tanda-tanda adanya ketegangan di sini. 
Namun bagaimanapun, kampanye internasional ini telah sukses mendorong tingkat 
baru keterlibatan korporat untuk praktik transformasi, mendefinisikan norma baru 
keberlanjutan, dan memperluas dukungan aliansi yang berkembang dari pelaku sektor 
swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk mengakhiri deforestasi akibat kelapa 
sawit.

3)  Contohnya, dana investasi negara terbesar dunia, yaitu Norway’s Government Pension Fund Global, mendivestasi saham 
mereka di 27 perusahaan kelapa sawit karena masalah keberlanjutan sesudah kampanye yang dilakukan Rainforest Foundation 
Norway dan LSM-LSM lain.

Saat ini diperkirakan lebih dari 90% perdagangan kelapa sawit global 

tercakup dalam komitmen Bebas Dari Deforestasi. Sebaik apa implementasi 

komitmen ini masih harus dilihat nanti, dan sudah tampak tanda-tanda adanya 

ketegangan di sini.

Tekanan masyarakat sipil pada kelapa sawit Indonesia2.4
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Beberapa perusahaan besar telah membuat kemajuan signifikan dalam menangani 
dampak lingkungan dan sosial kelapa sawit4, dan dalam prosesnya membantu 
menerapkan standar baru untuk mengarusutamakan praktik-praktik industri terbaik 
(beberapa upaya ini dijabarkan di laporan Daemeter terbaru5). Namun, hal ini harus 
dilihat sebagai langkah awal dari perjalanan yang sangat panjang yang membutuhkan 
aksi menyeluruh untuk mempercepat adopsi praktik tersebut dan meluncurkan 
inisiatif baru yang didesain secara eksplisit untuk mengurangi deforestasi akibat 
kelapa sawit (seperti yang diulas di bagian 2.6.2). Halangan penyerapan praktik-praktik 
pengurangan dampak negatif tersebut di tingkat industri meliputi: 
(i) Tidak adanya mekanisme dan insentif bagi perusahaan progresif untuk 

mengomunikasikan pendekatan baru di dalam industri; 
(ii) Kurangnya sumber daya finansial, manusia, dan teknis untuk perusahaan yang 

lebih kecil dan terutama petani kecil untuk mengadopsi praktik baru; dan 
(iii) Mungkin yang paling penting, pesan pemerintah yang membingungkan dan sering 

bertentangan serta insentif/disinsentif hukum bagi perusahaan untuk mengadopsi 
praktik-praktik terbaik (lihat diskusi di bawah Undang-undang Perkebunan di 
bagian 3.2.1).

4)  Ini meliputi: dukungan petani, praktik bebas limbah; peningkatan hasil; jejak gas rumah kaca; dan konservasi keanekaragaman hayati.
5)  Paoli, Gary (Editor). Best Management Practices in the Indonesian Palm Oil Industry: Case Studies, Daemeter Consulting: Bogor, 
Indonesia. 2014.

Tingkat kesulitan pencapaian Bebas Dari Deforestasi (BD) di rantai pasokan bergantung 
pada bagaimana target tersebut didefinisikan, termasuk pelaku mana yang terlibat, 
cakupan tata ruang, dan tentu saja definisi hutan dan lahan gambut. Variabel penting 
dalam merumuskan tujuan BD termasuk:   

•	 Cakupan tata ruang. BD dapat dibatasi pada batas-batas wilayah perkebunan 
yang berada di bawah izin perusahaan tertentu, gudang pasokan suatu pabrik 
atau sejumlah pabrik yang mengirimkan CPO ke suatu fasilitas, atau semua 
perkebunan yang memasok ke satu atau banyak rantai pasokan (lihat bagian 
2.6.2). Pendekatan yang lebih inklusif dan ambisius akan membahas semua 
dampak hutan terkait kelapa sawit di suatu wilayah, termasuk: (i) kegiatan 
petani kecil dan perusahaan kecil; (ii) dampak di luar perkebunan dari jalan yang 
dibangun untuk mendukung pengembangan kelapa sawit dan pertumbuhan 
populasi; dan (iii) kebocoran pencegahan deforestasi dari kelapa sawit ke sektor 
penggunaan lahan lain (seperti kehutanan atau pertambangan). Untuk mencapai 

2.6.1 Definisi deforestasi

Respons industri: Inisiatif dan tantangan keberlanjutan2.5

Apa itu Bebas Dari Deforestasi dan apa yang dilakukan 
industri untuk mencapainya?

2.6
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BD yang inklusif semacam itu harus ada ‘pendekatan wilayah yurisdiksi’ yang 
didasarkan pada pemahaman menyeluruh mengenai faktor-faktor pendorong 
deforestasi serta komitmen kuat dari pemerintah untuk memperbaiki 
perencanaan tata ruang, perizinan, dan penegakan peraturan (lihat di bawah dan 
di bagian 2.6.2 dan 5.2.3).  

•	 Hutan yang dicakup. Apa batasan kualitas hutan antara hutan yang harus dihindari 
dan wilayah terdegradasi yang dapat dikonversi? Pendekatan High Carbon Stock 
(HCS, atau Cadangan Karbon Tinggi)6 yang sedang berkembang telah diadopsi oleh 
banyak perusahaan yang membuat komitmen Bebas Dari Deforestasi, terutama 
para pelaku di hilir rantai pasokan.

•	 Lahan gambut yang dicakup. Apa batasan dalam hal kedalaman gambut, ukuran 
minimum lahan, dan tingkat gangguan?

Untuk merespons permintaan pasar rantai pasokan internasional, sejumlah merek 
agribisnis global dan pedagang kelapa sawit regional skala besar7 telah membuat 
komitmen rantai pasokan berkelanjutan (Sustainable Supply Chain, atau SSC) untuk 
memastikan rantai pasokan mereka bebas dari produk terkait deforestasi, konversi 
wilayah NKT, perusakan lahan gambut, dan konflik sosial. Perkebunan di hulu rantai 
pasokan pada umumnya merupakan bagian dari ‘gudang pasokan’ (supply shed) yang 
mengirimkan CPO ke tempat penyulingan atau pelabuhan pengiriman. Beberapa 
perusahaan mulai berusaha membuat gudang pasokan yang Bebas Dari Deforestasi, 
sementara perusahaan lain berada di tahap awal untuk bekerja sama di skala wilayah 
yurisdiksi yang bahkan lebih besar lagi untuk mengurangi deforestasi akibat kelapa 
sawit di wilayah yang lebih luas yang menjadi sumber CPO.

Pendekatan rantai pasokan
Ada banyak tantangan untuk mencapai rantai pasokan Bebas Dari Deforestasi, 
mengingat berbagai produsen8 biasanya memasok tandan buah segar (TBS) ke pabrik 
yang memproduksi CPO. Merangkai rantai pasokan Bebas Dari Deforestasi tidaklah 
mudah dan perawatannya mahal, karena prosedur BD harus ditempatkan di setiap 
mata rantai untuk membedakan antara, dan memisahkan atau mengecualikan, produk 
yang tidak mengikuti komitmen. Prosedur BD harus dikembangkan dan diikuti dengan 
cermat untuk melacak: (i) TBS dari titik panen di pertanian/perkebunan hingga ke 
pabrik; (ii) CPO ke penyulingan; dan (iii) minyak yang disuling ke titik pengiriman. 
Semua ini perlu dilakukan dengan mempertahankan segregasi yang ketat di setiap 
mata rantai. Biaya pengawasan rantai pasokan dapat diturunkan secara signifikan jika 
semua produsen TBS yang menjual ke rantai pasokan tersertifikasi mematuhi kriteria 
berkelanjutan yang diterima di pasar. Sertifikasi perkebunan di bawah skema sukarela 
seperti Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) adalah langkah penting pertama 
untuk memastikan rantai pasokan berkelanjutan, namun tidak: (1) menjamin kriteria 
deforestasi dan konversi lahan gambut memenuhi permintaan pasar9; 

2.6.2 Usaha industri untuk mencapai Bebas Dari Deforestasi

6)   www.highcarbonstock.org
7)   Merek global terkemuka yang berkomitmen rantai pasokan BD, di antaranya, adalah: Nestlé, Kellogg, Hershey and Unilever. 
Dua perusahaan dagang dan penyulingan yang menjanjikan BD adalah Wilmar and Golden Agri-Resources.
8)   Pabrik yang menjual CPO ke penyulingan membeli TBS dari beragam jenis produsen, termasuk: perkebunan tersertifikasi 
dimiliki oleh operator penyulingan; perkebunan tersertifikasi dan tidak tersertifikasi dimiliki oleh pihak ketiga; petani yang 
bermitra dengan perkebunan komersial; dan petani independen.  
9)   Beberapa skema sertifikasi yang sekarang tersedia untuk kelapa sawit amat bervariasi dalam kriteria perlindungan hutannya 
dan biasanya tidak mengharuskan perlindungan hutan yang sebagian terdegradasi yang mempertahankan nilai keanekaragaman 
hayati dan karbon yang penting. Lihat bagian “Laporan” di www.daemeter.org untuk perbandingan standar sertifikasi kelapa sawit 
terdepan.
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(2) mencegah bercampurnya CPO tersertifikasi dengan yang tidak tersertifikasi 
sesudah meninggalkan pabrik; (3) pasti berdampak baik pada hutan di tingkat lanskap10 
; dan (4) mengubah insentif perencanaan dan pengaturan terkait dengan deforestasi 
dan konversi gambut. 

Beberapa perusahaan telah maju pesat dalam pengembangan dan pengujian prosedur 
untuk memenuhi komitmen pembelian mereka, termasuk untuk: (i) mengidentifikasi 
hutan yang harus dilindungi; (ii) mengawasi status hutan tersebut di dalam dan sekitar 
perkebunan di rantai pasokan; dan (iii) mengembangkan metode untuk melacak 
kelapa sawit mulai dari panen, hingga pemrosesan awal di pabrik, penyulingan, dan 
pengiriman. Semakin banyak perusahaan melaporkan kemajuan BD melalui ‘dasbor’ 
daring sehingga publik dapat melacak kemajuan setiap kuartal. Citra satelit dipakai 
oleh organisasi masyarakat sipil untuk mengawasi status hutan dan menjadi alat 
verifikasi perlindungan hutan independen. Dibutuhkan proses panjang untuk mencapai 
rantai pasokan yang ketat dan terdiferensiasi, dan pasti ada periode transisi, di mana 
arus masuk minyak yang tidak memenuhi syarat diidentifikasi dan dikembangkan 
prosedur untuk mengecualikan atau memisahkan minyak tersebut dari yang memenuhi 
syarat. 

Pendekatan gudang pasokan (supply shed)
Pendekatan gudang pasokan untuk menghilangkan deforestasi mengharuskan 
semua perkebunan dan operator pabrik yang memasok ke mata rantai utama di suatu 
daerah, seperti tempat penampungan, penyulingan, atau pelabuhan pengiriman, untuk 
bekerja sama dengan operator fasilitas tersebut untuk memastikan semua kelapa 
sawit yang masuk memenuhi syarat BD atau setidaknya dalam proses menuju ke arah 
itu. Tindakan ini mensyaratkan adanya kerja simultan di beberapa rantai pasokan 
lokal untuk menempatkan sistem pelacak dan pengawasan yang dapat diandalkan. 
Pendekatan gudang pasokan yang terkoordinasi memungkinkan perusahaan-
perusahaan yang bekerja sama untuk menurunkan biaya pemenuhan syarat melalui 
skala perokonomian yang didapatkan dari komitmen kebijakan bersama, penilaian 
dan pengawasan hutan bersama, dan audit rantai pasokan gabungan. Pada prinsipnya, 
penyulingan atau pelabuhan yang membeli CPO dari gudang pasokan hulu dapat 
menolak minyak dari pabrik yang diketahui bermasalah sehingga perkebunan tersebut 
dapat membuktikan mereka memenuhi persyaratan. Hal ini akan menciptakan tekanan 
berbasis pasar yang mengarah ke perbaikan di semua gudang pasokan. Karena 
tekanan seperti ini terpusat secara spasial, tekanan ini mungkin akan lebih efektif 
di lapangan daripada pendekatan rantai pasokan yang lebih luas, di mana hubungan 
pembeli-penjual lebih dinamis dan tersebar luas di berbagai wilayah geografis.

Teorinya, pendekatan gudang pasokan bermanfaat untuk semua pelaku utama. 
Merek makanan global akan merasa lebih efisien untuk membeli dari pabrik yang 
memproduksi minyak BD dalam kuantitas besar daripada harus menyelidiki rantai 
pasokan untuk memverifikasi sumber minyak. Hal ini dapat menurunkan biaya 
pemasaran untuk perusahaan perkebunan yang menjual ke gudang pasokan dan 
menghasilkan insentif finansial atau harga premium untuk minyak kelapa sawit 
mereka. Setelah dijalankan, gudang pasokan akan memudahkan penyedia yang 
berpartisipasi untuk membuktikan dipenuhinya tuntutan lingkungan dan sosial dari 
pasar. Pendekatan gudang pasokan dengan skala spasial yang lebih besar serta 

10)  Lanskap berukuran besar di wilayah produksi kelapa sawit biasanya berupa mozaik perkebunan yang dimiliki oleh beragam 
jenis produsen dengan beragam tingkat insentif untuk memenuhi persyaratan BD.
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kemampuan pembeli untuk menerapkan tekanan yang terpusat secara spasial akan 
lebih mendukung perubahan yang dibutuhkan untuk tujuan konservasi tingkat lanskap. 
Kedua hal tersebut juga menyediakan mekanisme kelembagaan bagi pelaku industri 
untuk berpartisipasi dalam kolaborasi di tingkat lanskap.

Pendekatan wilayah yurisdiksi
Program wilayah yurisdiksi (jurisdictional program, atau JP) merupakan kemitraan 
umum antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lain, yang dirancang 
untuk mencapai suatu hasil yang berhubungan dengan hutan atau sumber daya 
alam lain di dalam cakupan tata ruang wilayah yurisdiksi politik tingkat daerah, 
seperti provinsi, kabupaten, atau provinsi dan satu atau lebih kabupaten yang 
tercantum di dalamnya. Program ini memberikan kesempatan untuk mengatalisasi 
pengurangan deforestasi sektoral di keseluruhan wilayah yurisdiksi dan memanfaatkan 
kewenangan pemerintah daerah untuk mendukung melalui kebijakan, peraturan 
daerah, dan penegakan hukum. Pendekatan ini terutama akan sangat berpengaruh 
jika digabungkan dengan aksi rantai pasokan industri dan dukungan donor atau 
LSM. Program wilayah yurisdiksi biasanya diarahkan oleh beragam badan multipihak 
yang dikumpulkan pemerintah daerah atau pihak lain dan bekerja sama  dengan 
pemerintah. Beberapa JP yang sedang dijalankan di Indonesia dimulai oleh pelaku 
non-pemerintah untuk mendukung program REDD+ atau pengurangan deforestasi 
di sektor kelapa sawit. Kelapa sawit yang berfokus pada JP akan paling efektif 
jika dikoordinasikan dengan satu atau lebih program rantai/gudang pasokan, dan 
akhirnya dikoordinasikan dengan usaha serupa di sektor lain, seperti kehutanan dan 
pertambangan. Di dalam JP, program pemerintah untuk mengurangi deforestasi 
—seperti strategi REDD+, rencana pengurangan emisi, dan rencana pembangunan 
Pertumbuhan Hijau — harus diintegrasikan dengan usaha sektor swasta untuk 
mencapai hasil terbaik dalam pengurangan laju deforestasi.

Pengembangan program wilayah yurisdiksi yang efektif 
dan sukses melibatkan proses panjang yang meliputi 
meyakinkan pelaku utama dan pemangku kepentingan 
lain untuk berpartisipasi; pembentukan forum multipihak; 
mengidentifikasi faktor-faktor pendorong deforestasi; 
pengembangan strategi aksi; dan menarik sumber daya 
finansial dan teknis yang mencukupi agar dapat mengambil 
langkah-langkah yang efektif.

Pengembangan program wilayah yurisdiksi yang efektif dan sukses melibatkan proses 
panjang yang meliputi meyakinkan pelaku utama dan pemangku kepentingan lain 
untuk berpartisipasi; pembentukan forum multipihak; mengidentifikasi faktor-faktor 
pendorong deforestasi; pengembangan strategi aksi; dan menarik sumber daya 
finansial dan teknis yang mencukupi agar dapat mengambil langkah-langkah yang 
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efektif. Pada umumnya proses ini melalui setidaknya tiga fase dan membutuhkan 
beberapa tahun untuk diselesaikan. Transisi dari diskusi solusi hingga implementasi 
dapat menjadi sulit mengingat besarnya komitmen modal finansial dan politis yang 
diperlukan, terutama dari pemimpin terpilih. Para pemimpin ini harus memiliki insentif 
kuat untuk berkomitmen melakukan aksi nyata, karena kepentingan kelompok-
kelompok kuat akan terancam dengan berubahnya status quo dalam pengelolaan 
lahan. Mempertahankan momentum program ini mungkin akan sulit dilakukan, 
mengingat diperlukannya waktu lama untuk mendapatkan hasil konkret dan bahwa 
perubahan kepemimpinan politik dapat mengubah arah dukungan. Pengakuan hak 
ulayat yang lebih luas berpotensi untuk menciptakan mitra baru yang memiliki 
kekuatan dalam usaha konservasi hutan. Namun, masih tidak jelas bagaimana hal ini 
akan memengaruhi pengelolaan hutan dan lahan serta pengoperasian JP.



3 Tata Kelola Kelapa Sawit 
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Kelapa sawit adalah tanaman komoditas terbesar Indonesia, dan berbagai pelaku 
dengan kepentingan berbeda-beda memengaruhi skala dan dampak pembangunan 
kelapa sawit. Para pemangku kepentingan ini dapat dikelompokkan menjadi 
pemerintah, sektor swasta, pemangku kepentingan setempat, dan pihak-pihak lain 
yang mempengaruhi, termasuk masyarakat sipil, donor, dan masyarakat luas pada 
umumnya. Pemerintah pusat menetapkan arahan umum pembangunan Indonesia 
melalui peraturan Kementerian Pertanian yang secara spesifik diarahkan pada 
kelapa sawit. Kementerian-kementerian lain, seperti Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, memengaruhi tata kelola 
penggunaan lahan dan lingkungan. Selama 15 tahun terakhir, pemerintah kabupaten 
dan kota telah mengendalikan proses pemberian izin untuk pembangunan kelapa sawit 
dan menerapkan peraturan di lapangan. Namun, kapasitas dan sumber daya mereka 
untuk melaksanakan tugas ini dengan bertanggung jawab masih belum cukup dan 
motivasi untuk melakukannya masih sangat dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi 
politik daerah. 

Keputusan yang dibuat pelaku di luar pemerintah juga memengaruhi deforestasi di 
sektor kelapa sawit. Perusahaan memiliki wewenang luas untuk memutuskan di 
mana mereka mendaftarkan izin konsesi di dalam wilayah yang sudah dialokasikan 
untuk pertanian serta cara mengembangkan dan mengelola perkebunan mereka. Di 
wilayah yang lebih terpencil, perusahaan kelapa sawit biasanya mengatur operasi 
mereka sendiri karena kapasitas pemerintah daerah tidak cukup untuk menegakkan 
peraturan. Kondisi ini mulai berubah dengan dibuatnya standar Indonesian Sustainable 
Palm Oil (ISPO, atau Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia) pada 2011 oleh pemerintah 
pusat untuk memverifikasi pemenuhan persyaratan hukum. Masyarakat lokal secara 
langsung dan tidak langsung memengaruhi lokasi pendaftaran izin perkebunan milik 
perusahaan, karena perusahaan terkadang menghindari atau tidak memprioritaskan 
wilayah dengan klaim tanah adat yang kemungkinan akan menuntut banyak negosiasi 
dan kesepakatan yang mahal. Masyarakat juga memengaruhi keputusan perusahaan 
yang berpengaruh pada jejak karbon perkebunan dalam negosiasi pelepasan lahan 
sesudah izin konsesi dikeluarkan dan di akhir perencanaan perkebunan ketika, 
contohnya, masyarakat meminta perusahaan menghindari penanaman tempat-tempat 
yang penting bagi budaya dan mata pencaharian mereka atau atas alasan lain. 

Tekanan kuat selama beberapa tahun belakangan ini, yang terutama berasal dari 
LSM internasional dan LSM dari negara-negara konsumen barat, telah mendorong 
beberapa perusahaan besar untuk mengumumkan komitmen keberlanjutan yang 
lebih jauh dari persyaratan hukum Indonesia. Sekalipun komitmen ini disambut 
baik oleh masyarakat sipil dan kelompok-kelompok pemangku kepentingan lainnya, 
semakin banyak pihak yang mengakui bahwa implementasi komitmen ini di lapangan 
akan sangat sulit. Hal ini disebabkan oleh adanya peraturan pemerintah yang saling 

3.1.1 Pelaku utama: peran dan kinerja

Gambaran umum pembuatan keputusan di sektor kelapa sawit 
Indonesia 3.1
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bertentangan, yang misalnya mendorong perusahaan untuk menghindari dampak pada 
spesies yang dilindungi, tetapi menghalangi perusahaan mempertahankan wilayah 
konservasi yang disisihkan di dalam perkebunan mereka. Tantangan selanjutnya adalah 
bahwa komitmen Bebas Dari Deforestasi kurang diterima kebanyakan produsen kelapa 
sawit dalam negeri, terutama yang berskala menengah dan kecil dan petani kecil yang 
beroperasi di daerah-daerah di mana terjadi banyak deforestasi baru. 

Hal-hal ini menumbuhkan kesadaran akan kebutuhan untuk membangun konstituensi 
kelapa sawit berkelanjutan di dalam negeri agar dapat memberikan insentif 
pasar kepada semua pelaku di rantai pasokan dan tekanan politis untuk membuat 
perubahan peraturan. Kadin Indonesia, misalnya, sedang mengembangkan strategi 
untuk menciptakan dan memperkuat konstituensi semacam itu. Inisiatif lain dari 
LSM, anggota masyarakat sipil lainnya, dan kelompok industri seperti RSPO, dapat 
membantu membangun momentum untuk memperluas komitmen untuk mencakup 
beragam produsen.

Tabel berikut ini menjelaskan peran para pembuat keputusan dan kelompok kelapa 
sawit yang dapat memengaruhi keputusan yang berdampak pada hasil kelapa sawit. 
Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja mereka, serta tantangan dan kesempatan 
untuk memperbaiki deforestasi di dalam lingkup hukum dan politik saat ini juga 
dijelaskan secara singkat. Detail yang lebih lengkap mengenai beberapa pelaku utama 
disajikan di bagian 3.2 dan 4.1. 

Tabel 1  Pelaku utama sektor kelapa sawit: Peran, kinerja, dan kesempatan perbaikan

Pelaku Peran dalam kelapa 
sawit dan dampak 
deforestasi

Kinerja pelaku Tantangan dan kesempatan 
perbaikan 

Presiden Menetapkan arah dan 
fokus pemerintahan, 
terutama di isu 
pertanian, kehutanan, 
perubahan iklim, dan 
agraria.

Fokus Presiden 
Joko Widodo adalah 
ketahanan pangan. 
Presiden sudah 
membuat pernyataan 
yang mendukung 
perlindungan hutan, 
lahan gambut, dan 
pengelolaan hutan 
berbasis masyarakat 
(lihat bagian 3.2.9).

•	Kemampuan Presiden untuk 
memengaruhi legislasi mungkin 
terbatas karena partai politiknya tidak 
memegang suara terbanyak di DPR, 
walaupun koalisi oposisi juga dapat 
berubah. Kemampuannya memengaruhi 
pemerintah daerah juga terbatas.

•	Presiden dapat mengeluarkan kebijakan 
untuk meningkatkan tata kelola di sektor 
penggunaan lahan dan membuka akses 
informasi sebagai bagian dari reformasi 
agraria dan pendorong transparansi.

•	Presiden dapat mengeluarkan kebijakan 
pengurangan deforestasi menyeluruh 
yang didukung oleh suatu lembaga untuk 
mengoordinasikan undang-undang, 
rencana, dan aksi terkait peraturan. 
Presiden dapat juga bekerja sama dengan 
DPR untuk mengembangkan mekanisme 
hukum untuk menghubungkan inisiatif 
perubahan iklim, seperti REDD+ dan 
prinsip-prinsip pertumbuhan hijau, serta 
perencanaan dan regulasi pengembangan 
kelapa sawit.
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Kementerian 
Pertanian

Mengembangkan 
peraturan sektoral dan 
rencana pembangunan 
setiap sektor

Kementerian berfokus 
pada ketahanan pangan, 
dengan target spesifik 
ditetapkan untuk beras, 
kedelai, jagung, gula, 
dan daging sapi.

Pejabat kementerian tidak berkoordinasi 
dengan baik dan mengejar kepentingan 
sectoral sehingga mengakibatkan 
persyaratan hukum yang sering tumpang 
tindih dan saling bertentangan.

Kementerian 
Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan

Mengembangkan 
peraturan sektoral dan 
rencana pembangunan 
sektor mereka.

Kementerian berfokus 
pada kehutanan sosial 
dan tata kelola melalui 
Kesatuan Pengelolaan 
Hutan (KPH) yang 
efektif (lihat bagian 
3.2.10).

•	Restrukturisasi komprehensif yang 
membentuk kementerian gabungan ini, 
yang juga menyerap tanggung jawab 
Badan REDD+ dan DNPI, masih berjalan. 
Hal ini membebani aksi jangka pendek 
dan mengurangi fokus pemerintahan 
sebelumnya, yaitu pada pengurangan 
deforestasi.

•	Kementerian yang digabung ini memberikan 
kesempatan perbaikan tata kelola dan 
penegakan hukum, jika semua kapasitas 
dimanfaatkan dengan efektif dengan 
sesedikit mungkin intervensi politik.

Kementerian 
Agraria dan Tata 
Ruang 

Mengawasi reformasi 
lahan, mendukung 
resolusi konflik, 
mendukung revisi 
dan persetujuan 
perencanaan tata 
ruang.

Kementerian berfokus 
pada reformasi agraria 
dan resolusi konflik 
penguasaan lahan 
(lihat bagian 3.2.11).

•	Kementerian baru ini mungkin tidak 
memiliki kapasitas cukup untuk melakukan 
resolusi konflik lahan yang efektif dan 
harus bekerja sama dengan pemerintah 
daerah untuk menangani isu ini. 

•	Target reformasi agraria sudah ditetapkan, 
sehingga ada alokasi anggaran program 
untuk mencapai tujuan yang seharusnya 
sudah dilakukan sejak dahulu. Resolusi 
klaim lahan yang tumpang tindih akan 
meningkatkan kepastian investasi jika 
dilakukan dengan efektif. Reformasi agraria 
dapat mencakup pelepasan sebagian 
kawasan hutan untuk dikelola masyarakat 
setempat dan untuk pengembangan 
pertanian baru (lihat bagian 3.2.11).

DPR Merumuskan dan/atau 
mempertimbangkan 
undang-undang; 
menyetujui rencana 
pembangunan 
nasional, anggaran 
tahunan, termasuk 
pembagian pendapatan 
dengan pemerintah 
daerah, serta 
rencana tata ruang 
nasional, provinsi, dan 
kabupaten;

Perlindungan 
lingkungan tidak 
diintegrasikan 
secara konsisten 
ke dalam undang-
undang sektoral dan 
rencana tata ruang/
pembangunan.
Pengurangan 
deforestasi tidak 
sering muncul 
sebagai tujuan yang 
jelas dalam berbagai 
rencana.

•	Partai politik belum menunjukan 
ketertarikan yang menerus terhadap 
perlindungan lingkungan atau 
pengurangan deforestasi. Posisi 
politik sering berperan penting dalam 
pertimbangan dan penerimaan undang-
undang. Kemampuan kelompok 
masyarakat sipil untuk memengaruhi 
penyusunan rancangan undang-undang 
terbatas.

•	Transparansi dan partisipasi yang lebih 
besar dalam proses legislatif, termasuk 
masukan dari ahli yang independen, akan 
meningkatkan hasilnya.

Pelaku Peran dalam kelapa 
sawit dan dampak 
deforestasi

Kinerja pelaku Tantangan dan kesempatan 
perbaikan 
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Gubernur Memiliki 
kewenangan luas 
atas pembangunan 
ekonomi dan 
perencanaan tata 
ruang, serta baru-
baru ini mengambil 
alih kewenangan 
izin kehutanan dan 
pertambangan dari 
kabupaten.

Gubernur dapat 
memberikan pedoman 
pembangunan 
kabupaten di dalam 
wilayah yurisdiksinya 
tapi kewenangannya 
terkait kelapa sawit 
terbatas dibandingkan 
dengan kabupaten. 
Mereka telah diberi 
tugas mengawasi 
kinerja pejabat 
kabupaten di bawah 
undang-undang 
pemerintah daerah 
yang direvisi.

•	Biaya politik yang tinggi dan konflik 
kepentingan antara pertumbuhan 
ekonomi dan perlindungan lingkungan 
sepertinya akan membuat gubernur 
terus mendukung pembangunan, 
sekalipun ketika jelas tidak 
berkelanjutan. Yang masih menjadi 
tantangan adalah kurangnya pemahaman 
akan prinsip pertumbuhan hijau serta 
kapasitas untuk menerapkannya.

•	Peningkatan pengawasan proses 
perizinan dan pengaturan dari, dan 
didukung oleh, beberapa kementerian, 
serta ditingkatkannya transparansi dan 
keterlibatan pemangku kepentingan 
dalam pengawasan perizinan dan 
industri akan memberikan dampak 
positif pada hasil.

Bupati Memiliki 
kewenangan luas 
atas pembangunan 
ekonomi dan 
perencanaan tata 
ruang; menyetujui izin 
perkebunan kelapa 
sawit dan memantau 
pejabat daerah 
yang mengawasi 
dan menegakkan 
kepatuhan hukum.

Pemimpin daerah 
memiliki insentif politis, 
ekonomi, dan fiskal 
untuk mendorong 
pengembangan 
penggunaan lahan 
industri serta kewenangan 
pengaturan kelapa sawit 
dan agroindustri lain. Hal 
ini sering menimbulkan 
konflik kepentingan, 
terutama terkait 
perlindungan lingkungan, 
kepatuhan hukum, dan 
pengakuan hak-hak 
masyarakat.

•	Biaya politik yang tinggi dan konflik 
kepentingan antara pertumbuhan 
ekonomi dan perlindungan lingkungan 
akan terus mendorong pembuatan 
keputusan di jalur pembangunan yang 
tidak berkelanjutan. Tantangan yang 
mungkin terus dihadapi di masa depan 
adalah kurangnya pemahaman akan 
pertumbuhan hijau serta kapasitas untuk 
menerapkannya.

•	Peningkatan pengawasan proses 
perizinan dan pengaturan dari, dan 
didukung oleh, beberapa kementerian, 
serta ditingkatkannya transparansi dan 
keterlibatan pemangku kepentingan 
dalam pengawasan perizinan dan 
industri akan memberikan dampak 
positif pada hasil.

Pelaku Peran dalam kelapa 
sawit dan dampak 
deforestasi

Kinerja pelaku Tantangan dan kesempatan 
perbaikan 

Komisi 
Indonesian 
Sustainable 
Palm Oil (ISPO) 

Menyertifikasi 
perkebunan besar 
dan petani kecil untuk 
kepatuhan terhadap 
peraturan yang 
berlaku di Indonesia.

ISPO sedang 
mengembangkan 
kapasitas untuk menilai 
dan menyertifikasi 
ratusan perusahaan 
kelapa sawit. ISPO 
telah menyertifikasi 
63 perusahaan pada 
akhir 2014. Prinsip dan 
kriteria untuk petani 
plasma dan petani kecil 
baru saja diluncurkan.

•	 ISPO pada umumnya mengikuti 
kerangka kerja hukum Indonesia, 
yang saat ini tidak mendukung inisiatif 
Bebas Deforestasi. Persyaratan di 
standar ISPO yang baru saja direvisi 
menegaskan kecenderungan hukum 
yang mempersulit perusahaan untuk 
melestarikan hutan dalam batas-batas 
perkebunan mereka.

•	Sertifikasi memberikan kesempatan 
peningkatan kapasitas dalam hal 
perbaikan hasil panen, yang mungkin 
mengurangi tekanan untuk membuka 
wilayah baru. 
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DPRD Provinsi 
dan Kabupaten

Merumuskan 
peraturan daerah 
untuk melengkapi 
undang-undang dan 
peraturan nasional 
agar sesuai dengan 
kondisi daerah.

Beberapa DPRD sudah 
mengesahkan Perda 
yang menetapkan 
standar dampak 
lingkungan dan sosial 
dari kelapa sawit yang 
melebihi persyaratan 
nasional.

•	Umumnya hanya memiliki sedikit 
dukungan teknis dan biasanya 
pembangunan ekonomi menjadi 
kepentingan utama 

•	Organisasi masyarakat sipil dapat 
membantu wilayah yurisdiksi lain untuk 
merancang peraturan yang mendukung 
standar dampak lingkungan dan sosial 
yang lebih ketat daripada persyaratan 
nasional, dengan kemungkinan 
menyelaraskannya dengan sasaran-
sasaran Bebas Deforestasi.

Perusahaan kelapa 
sawit besar

Memengaruhi lokasi, 
skala, dan persyaratan 
investasi kelapa 
sawit, sering melalui 
proses negosiasi yang 
berulang dengan 
pemerintah daerah 
dan masyarakat 
setempat yang terkena 
dampak.

Perusahaan biasanya 
lebih menyukai lahan 
berhutan ketimbang 
lahan gundul atau kritis 
untuk mengurangi konflik 
lahan dan memanfaatkan 
kesuburan lahan yang 
baru dibuka. Pada tahun-
tahun belakangan ini, 
tekanan pasar membuat 
banyak perusahaan besar 
menetapkan standar 
lingkungan internal yang 
melampaui persyaratan 
hukum, dan beberapa 
membuat komitmen Bebas 
Deforestasi.

•	Perusahaan harus menyeimbangkan 
beragam persyaratan bisnis, hukum, 
dan kebijakan internal ketika memilih 
dan merancang perkebunan di wilayah 
heterogen yang luas (sekitar 3.000 – 
20.000 ha), sering dengan data atau 
waktu yang tidak memadai untuk 
membuat keputusan yang baik. 

•	Halangan kebijakan untuk melestarikan 
wilayah yang disisihkan di dalam 
perkebunan menyulitkan perusahaan 
dalam penerapan janji Bebas Deforestasi.

•	Dukungan dari asosiasi industri, 
masyarakat sipil, dan donor besar dapat 
mendukung dialog konstruktif dengan 
pemerintah Indonesia tentang bagaimana 
merekonsiliasi perbedaan-perbedaan ini.

Pejabat Dinas 
Pertanian dan 
Kehutanan di 
kabupaten/kota

Mengidentifikasi lahan 
yang cocok untuk 
perkebunan pada 
saat perencanaan tata 
ruang; mengevaluasi 
permohonan perkebunan 
dan mengeluarkan 
rekomendasi untuk 
perizinan; mendukung 
evaluasi AMDAL; 
menegakkan aturan 
pengelolaan lingkungan; 
mengevaluasi kinerja 
perkebunan sebagai 
pendahulu audit ISPO; dan 
menindak pelanggaran 
hukum.

Kapasitas dan kinerja 
setempat untuk membuat 
keputusan terkait kelapa 
sawit sangat beragam 
di berbagai wilayah 
yurisdiksi, tergantung 
pada seberapa lama 
kabupaten telah 
berdiri dan seberapa 
terpencil lokasinya, yang 
berhubungan dengan 
ketersediaan sumber daya.

•	Kurangnya sumber daya finansial, 
manusia, dan informasi sehubungan 
dengan tanggung jawab pengaturan 
membatasi kualitas pembuat keputusan 
setempat. Masalah ini bertambah rumit 
dengan adanya pertimbangan ekonomi 
politik di daerah. Dinas sering merasa 
harus memperlunak peraturan untuk 
mempertahankan lingkungan yang ramah 
usaha.

•	Memperkuat dukungan pengawasan dan 
teknis dari kementerian-kementerian, 
transparansi, dan dan partisipasi 
pemangku kepentingan yang lebih baik 
dalam proses pengawasan dan pengaturan 
dapat memberikan dampak yang 
signifikan.

Pelaku Peran dalam kelapa 
sawit dan dampak 
deforestasi

Kinerja pelaku Tantangan dan kesempatan 
perbaikan 
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Asosiasi usaha dan 
industri (contoh, 
KADIN Indonesia 
dan GAPKI)

Mewakili kepentingan 
usaha di Indonesia 
secara umum dan kelapa 
sawit pada khususnya 
dan berpotensi melobi 
pemerintah untuk 
mengembangkan 
kebijakan yang mungkin 
akan berdampak 
pada industri; dapat 
berfungsi sebagai tempat 
perusahaan belajar dari 
satu sama lain.

Kadin Indonesia dan 
lima perusahaan kelapa 
sawit besar baru-baru ini 
menandatangani Indonesia 
Palm Oil Pledge (IPOP), 
yang mencakup komitmen 
untuk pengembangan 
kelapa sawit yang Bebas 
Dari Deforestasi.

•	Kurangnya penelitian dan bukti yang 
menunjukkan manfaat praktik-praktik 
berkelanjutan di kelapa sawit menyulitkan 
para pendukung untuk mendorong pihak 
lain, terutama perusahaan medium dan 
kecil yang sepenuhnya dimiliki orang 
Indonesia, untuk melakukan hal yang sama. 

•	Kerangka hukum Indonesia menciptakan 
halangan untuk pemenuhan beberapa janji 
utama IPOP, seperti Bebas Deforestasi.

•	Kadin dan para penanda tangan IPOP, 
dengan dukungan dari donor, telah 
membentuk sekretariat yang akan 
memimpin pengembangan strategi dan 
program-program untuk mendukung 
transformasi industri kelapa sawit menuju 
Bebas Deforestasi. Program-program ini 
akan membantu perusahaan dan asosiasi 
dalam melobi pemerintah untuk melakukan 
reformasi kebijakan.

Masyarakat 
setempat

Memiliki kekuatan hukum 
untuk menerima atau 
menolak pengembangan 
kelapa sawit di lahan 
yang mereka klaim serta 
menegosiasikan syarat 
kesepakatan kemitraan 
dengan perusahaan, 
yang dapat mencakup 
pelestarian bagian-
bagian tertentu hutan 
yang termasuk area 
perkebunan.

Masyarakat sangat 
beragam dalam 
hal pengetahuan 
pembangunan kelapa 
sawit, kohesi sosial, 
kemampuan bernegosiasi, 
pemahaman akan 
keamanan penguasaan 
lahan, dan keinginan 
untuk melestarikan 
hutan. Perusahaan 
secara hukum diharuskan 
untuk menginformasikan 

•	Banyak masyarakat tidak sepenuhnya 
memahami hak tanah dan hak hukum 
dalam bernegosiasi dengan perusahaan 
dan kurang memiliki kapasitas untuk 
menerapkan hak-hak ini dengan efektif. 
Mereka juga tidak punya cukup memahami 
akan dampak sosial dan lingkungan 
pengembangan kelapa sawit.

•	Pengawasan pemerintah daerah yang 
lebih ketat atas negosiasi dan bantuan 
masyarakat sipil untuk masyarakat sebelum 
dan selama negosiasi berlangsung dapat 
memperbaiki hasil lingkungan dan sosial. 

Pelaku Peran dalam kelapa 
sawit dan dampak 
deforestasi

Kinerja pelaku Tantangan dan kesempatan 
perbaikan 

Perusahaan 
kelapa sawit 
tingkat menengah 
dan kecil 

Memengaruhi lokasi 
dan persyaratan 
investasi kelapa 
sawit; tidak terlalu 
terpengaruhi tekanan 
global, dan sering 
memiliki hubungan 
baik dengan politisi 
lokal sehingga 
terkadang lolos 
dengan persyaratan 
yang tidak terlalu ketat 
dalam pengelolaan 
dampak lingkungan 
dan sosial.

Selama satu dekade 
terakhir, setelah 
wewenang perizinan 
kelapa sawit dialihkan 
ke kabupaten, banyak 
perusahaan yang 
agresif mencari 
konsesi baru, sering 
dengan rencana 
untuk membangun 
perkebunan dan 
kemudian menjualnya 
ke perusahaan kelapa 
sawit lain yang lebih 
besar

•	Perusahaan-perusahaan yang lebih kecil 
pada umumnya tidak memiliki sumber daya 
finansial, teknis, dan insentif pasar yang 
memadai untuk mengurangi jejak deforestasi 
mereka. Mereka juga beroperasi di bawah 
pengawasan yang tidak terlalu intensif dari 
pemerintah atau pihak ketiga.

•	Sertifikasi ISPO dapat terbukti efektif untuk 
memastikan adanya keberlanjutan sampai 
tingkat tertentu di perkebunan kelapa  
sawit ini. 

•	Asosiasi usaha dan industri dapat juga 
mengembangkan jaringan pembelajaran untuk 
berbagi model-model usaha yang sukses yang 
mengimplementasikan praktik pengelolaan 
terbaik.
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Masyarakat sipil Berusaha memengaruhi 
para pelaku utama 
dengan menyediakan 
informasi dan analisis, 
pendapat publik atau 
keputusan/ legislasi 
spesifik, mendukung 
proses pembuatan 
keputusan, meningkatkan 
transparansi melalui 
pengawasan pihak 
ketiga, dan mendorong/ 
mendukung industri untuk 
memperbaiki praktik 
mereka.

Beberapa pelaku yang 
berpengaruh sudah 
bergabung dengan industri 
untuk memicu perubahan 
melalui Roundtable of 
Sustainable Palm Oil 
(RSPO). LSM internasional 
seperti Greenpeace, 
Rainforest Foundation 
Norway, dan Friends of the 
Earth juga telah berhasil 
menekan perusahaan 
besar dan investor untuk 
membuat komitmen 
keberlanjutan yang lebih 
kuat.

•	Kepentingan pelaku yang begitu beragam 
tidak selalu berkaitan, dan aksi mereka 
umumnya tidak terkoordinasi. Karena 
itu, dampak aksi sering tersebar, 
menciptakan perubahan perilaku dan 
sikap yang bertahap dari para pelaku.

•	Aksi para pelaku ini yang bersifat 
praktis dan multipihak, terutama yang 
ditargetkan di tingkat wilayah yurisdiksi 
dan bekerja sama dengan industri, dapat 
menghasilkan dampak yang signifikan.

Investor Menyediakan 
pendanaan yang 
memungkinkan 
pengembangan kelapa 
sawit, termasuk 
untuk perusahaan 
kelapa sawit yang 
tidak mematuhi 
peraturan daerah 
atau menyebabkan 
deforestasi

Lembaga keuangan 
internasional semakin 
mengadopsi kebijakan 
investasi yang 
bertanggung jawab, 
misalnya terkait hutan 
dengan menerapkan 
Equator Principles, IFC 
Sustainability Framework. 
Namun, isi kebijakan dan 
standard uji tuntasnya 
cukup beragam.

•	Prosedur uji tuntas harus diperkuat 
untuk memastikan audit rutin dan 
menyeluruh, dan auditor juga perlu 
diawasi.

•	Bank-bank Indonesia belum 
menunjukkan ketertarikan serius untuk 
mengadopsi kebijakan investasi yang 
bertanggung jawab.

•	Kurangnya transparansi sumber dana 
perusahaan kelapa sawit menghambat 
penyelesaian keluhan ketika deforestasi 
terjadi.

Pelaku Peran dalam kelapa 
sawit dan dampak 
deforestasi

Kinerja pelaku Tantangan dan kesempatan 
perbaikan 

Petani kecil Mencakup 40% wilayah 
yang ditanami kelapa sawit 
di Indonesia, beroperasi 
secara independen 
atau bermitra dengan 
perkebunan komersial 
di dekat mereka yang 
menyediakan bantuan 
finansial, teknis, dan 
pemasaran dengan 
beragam tingkat.

Petani independen yang 
tidak terafiliasi berada di 
luar kerangka peraturan, 
mendirikan perkebunan 
di lahan masyarakat atau 
lahan yang diklaim sendiri. 
Di beberapa daerah, 
mereka sering merambah 
ke hutan yang dikelola 
negara, termasuk hutan 
lindung.

•	Akan ada banyak tantangan dalam 
mengatur praktik penggunaan lahan 
jutaan petani individual. Hal ini jarang 
dilakukan oleh pemerintah daerah 
karena sumber daya yang terbatas dan 
pertimbangan politik.

•	Mendorong perkebunan komersial 
untuk memperluas kemitraan dengan 
petani yang lebih independen dapat 
meringankan beban pengaturan 
pemerintah, walaupun penegakan 
hukum yang lebih baik dibutuhkan untuk 
mengurangi perambahan hutan.

masyarakat akan 
dampak kelapa sawit dan 
melakukan negosiasi 
yang transparan dengan 
mereka, sehingga 
perusahaan ada dalam 
konflik kepentingan.

•	Putusan Mahkamah Konstitusi baru-
baru ini memberikan dasar hukum untuk 
mengakui hak hutan adat, yang semestinya 
memperkuat hak penguasaan lahan dan 
membawa peningkatan peran masyarakat 
dalam keputusan zonasi dan perizinan (lihat 
bagian 3.2.8).
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Tata kelola kelembagaan dalam sektor kelapa sawit memang rumit, terdiri dari 
beberapa kementerian dan badan independen serta pemerintah provinsi dan 
kabupaten yang berwenang untuk membuat perencanaan dan keputusan administratif. 
Perencanaan dan keputusan administratif ini pada akhirnya menentukan lokasi dan 
bagaimana perkebunan kelapa sawit dikembangkan. Pelaku sektor pemerintahan 
membuat keputusan sesuai dengan hukum spesifik untuk masing-masing sektor, 
sering dengan koordinasi antar sektor yang terbatas, kalau pun ada. Tidak ada 
kebijakan menyeluruh atau mekanisme hukum untuk mengoordinasikan keputusan 
yang dibuat oleh berbagai pelaku pemerintah. Karena itu, hasil di lapangan terlihat 
idiosinkratis dan mencerminkan dampak kumulatif beragam keputusan individual. 
Sistem perencanaan pembangunan yang terdesentralisasi dan tidak terkoordinasi, yang 
mencerminkan visi dan target yang berbeda-beda untuk pertumbuhan ekonomi tingkat 
sektor dan wilayah yurisdiksi, menambah kerumitan upaya pengarahan pembangunan. 
Kebiasaan mencari upah (rent-seeking) dalam perencanaan tata ruang, perizinan, dan 
penegakan hukum semakin merusak kualitas pembuatan keputusan di banyak wilayah 
yurisdiksi.

Penelitian ini melihat ada empat titik keputusan utama yang menentukan skala 
kumulatif deforestasi dan konversi lahan gambut terkait kelapa sawit, yaitu: 
1) Di mana kelapa sawit ditanam sebagai hasil keputusan yang dibuat pada 

perencanaan tata ruang, perizinan, serta perencanaan dan pengembangan 
perkebunan;

2) Berapa banyak kelapa sawit yang ditanam, yang didorong oleh permintaan dan 
harga domestik dan internasional, hasil per ha, pajak dan bea, target tanam 
pemerintah, dan kebijakan BBN pemerintah;

3) Bagaimana kegiatan di luar lokasi terkait pembangunan kelapa sawit dikelola 
(contohnya, pembangunan jalan dan pertumbuhan populasi terkait perkebunan); 
dan

4) Bagaimana kebocoran deforestasi dari penggunaan lahan lain yang bersaing 
ditangani.

Di antara keempat faktor ini, rangkaian keputusan yang menentukan di mana 
kelapa sawit ditanam memiliki dampak deforestasi terbesar dan paling rumit untuk 
ditangani. Sebagian besar pembahasan di bab ini berfokus pada pertanyaan ini. Selain 
kerangka hukum, faktor-faktor lain yang memengaruhi pendorong deforestasi juga 
dipertimbangkan dalam analisis kami, termasuk:
•	 Kapasitas	pemerintah	daerah	dalam	membuat	pengaturan	dan	melakukan	

penegakan hukum; 
•	 Keinginan	perusahaan	yang	progresif	untuk	mengatur	diri	sendiri	dengan	proaktif	

dan melakukan tindakan-tindakan keberlanjutan yang melampaui persyaratan 
hukum dengan sukarela; 

•	 Ditawarkannya	nilai	lebih	untuk	industri	dan	pemerintah	untuk	bekerja	secara	
agresif menuju Bebas Deforestasi; 

•	 Tingkat	koordinasi	aksi	di	antara	para	pelaku	utama;	dan	
•	 Cakupan	keterlibatan	masyarakat	setempat	dan	petani	kecil	yang	terkena	

dampak dalam proses pembuatan keputusan dan kemampuan mereka mengatasi 
perbedaan kekuasaan di antara pelaku.

3.1.2  Kerangka hukum tata kelola kelapa sawit
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Kotak 1

Tabel 2 menyoroti kelompok peraturan utama yang memengaruhi penyebab dan 
cakupan deforestasi yang terkait dengan kelapa sawit. Setiap kelompok mencakup 
satu atau lebih undang-undang, peraturan, dan dalam beberapa kasus, ketetapan 
menteri untuk menetapkan atau memodifikasi prosedur dan pembatas beragam 
kegiatan pengaturan. Perubahan terbaru atas peraturan-peraturan ini dibahas di 
bagian 3.2 dan pihak yang menang dan kalah karena perubahan tersebut dibahas di 
Kotak 1. Perubahan yang layak diperhatikan terkadang muncul karena adanya revisi 
suatu undang-undang (misalnya  Undang-Undang Pemerintahan Daerah), perubahan 
kelembagaan (misalnya  pembubaran BP REDD+11), atau merupakan kumpulan akibat 
beberapa perubahan undang-undang atau kebijakan (misalnya pengakuan hak adat 
atas lahan). 

Pihak yang menang dan kalah 
karena perubahan tata kelola

Yang menang

•	 Masyarakat,	terutama	masyarakat	adat

•	 Desa
•	 Petani	kecil	yang	mendapatkan	tanah	dan/atau	menerima	sertifikat	tanah
•	 Gubernur,	yang	mendapatkan	kembali	kewenangan	untuk	mengawasi	

kabupaten dan mewakili pemerintah pusat
•	 Para	pendukung	pendekatan	holistik	untuk	pengelolaan	lahan	gambut

Yang kalah

•	 Bupati,	yang	kehilangan	kewenangan	atas	sumber	daya	alam	penting
•	 Oknum	pemimpin	dan	pejabat	daerah	yang	memanfaatkan	kurangnya	

transparasi perizinan dan ketidakpastian status lahan untuk mendapatkan 
keuntungan

•	 Perusahaan	yang	dengan	sukarela	berusaha	mempertahankan	dan	mengelola	
hutan sebagai daerah yang dilindungi di dalam perkebunan mereka

•	 Perusahaan	kelapa	sawit	yang	lebih	kecil	dan	sebagian	petani	kecil	yang	
sebelumnya bisa mendapatkan lahan secara ilegal dan hanya menghadapi 
sedikit konsekuensi hukum di beberapa wilayah yurisdiksi

•	 Pendukung	REDD+	sebagai	insentif	untuk	mengelola	hutan	secara	
berkelanjutan

Tidak jelas

•	 Perusahaan	besar	dapat	memanfaatkan	tata	kelola	hutan	dan	lahan	yang	lebih	
transparan dan dapat diprediksi serta mandat dan subsidi bahan bakar nabati. 
Namun mereka akan harus menangani lebih banyak klaim tanah masyarakat, 
yang bisa jadi juga lebih kuat, dan mungkin menghadapi lebih banyak kesulitan 
dalam menemukan lahan baru untuk perluasan

11)  Selain membubarkan BP REDD+, Presiden Jokowi belum menunjukkan tanda-tanda komitmen kebijakan terhadap REDD+ 
seperti pendahulunya.
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Tanah Konstitusi memberikan 
kendali atas tanah dan 
sumber daya alam kepada 
negara. Perundangan 
mengenai pertanahan 
menetapkan persyaratan 
pemberian hak milik atau 
hak guna lahan dan undang-
undang sektor tertentu 
menjelaskan kriteria dan 
prosedur perizinan lebih 
jauh. Putusan Mahkamah 
Konstitusi baru-baru ini dan 
peraturan-peraturan yang 
dibuat untuk penerapannya 
menjadi pengakuan hukum 
atas hutan adat, yang akan 
berada di bawah kendali 
masyarakat, bukan negara.

Konstitusi memberikan 
kendali atas tanah dan 
sumber daya alam kepada 
negara. Perundangan 
mengenai pertanahan 
menetapkan persyaratan 
pemberian hak milik atau 
hak guna lahan dan undang-
undang sektor tertentu 
menjelaskan kriteria dan 
prosedur perizinan lebih 
jauh. Putusan Mahkamah 
Konstitusi baru-baru ini dan 
peraturan-peraturan yang 
dibuat untuk penerapannya 
menjadi pengakuan hukum 
atas hutan adat, yang akan 
berada di bawah kendali 
masyarakat, bukan negara.

One Map Initiative yang 
dikembangkan pemerintah Indonesia 
(lihat bagian 3.2.5) berusaha 
mengumpulkan semua klaim 
dan izin lahan ke satu database 
geospasial sebagai perangkat 
untuk mengidentifikasi klaim yang 
tumpang tindih. Putusan Mahkamah 
Konstitusi No. 35/2012 mengeluarkan 
hutan adat dari hutan negara (lihat 
bagian 3.2.8), membuka jalan untuk 
pengakuan hak adat atas hutan. Ini 
dapat memengaruhi izin kelapa sawit 
yang sudah ada dan di masa depan, 
tergantung bagaimana masyarakat 
menggunakan kewenangan ini.

Tabel 2 Kelompok peraturan utama di tingkat nasional terkait kelapa sawit yang berdampak pada lokasi, jumlah, dan 
cara kelapa sawit ditanam.

Kelompok 
peraturan

Ketentuan penting 
terkait kelapa 
sawit

Dampak deforestasi 
dan hambatan hasil 
positif

Efek revisi hukum dan 
perkembangan kebijakan 
terbaru

Desentralisasi Menetapkan kewenangan 
untuk berbagai 
fungsi perencanaan, 
pelaksanaan tugas, 
perizinan, dan pengaturan 
kepada pemerintah 
provinsi dan kabupaten. 
Pemerintah kabupaten 
memiliki wewenang 
terluas di kelapa sawit.

Kabuten umumnya tidak 
memiliki cukup kapasitas 
dan sumber daya untuk 
menggunakan wewenang 
mereka dengan efektif 
dan memiliki mandat yang 
bertentangan yaitu untuk 
mempercepat pembangunan 
ekonomi sambil mengurangi 
dampak lingkungan.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah 
(lihat bagian 3.2.6) yang baru ditetapkan 
mengalihkan kembali kewenangan 
perizinan kehutanan dan tambang 
dari kabupaten kepada pemerintah 
provinsi. Pemerintah kabupaten tetap 
berwenang atas perizinan perkebunan 
dan pabrik kelapa sawit, tetapi 
pemerintah provinsi ditugaskan untuk 
mengawasi kinerja keseluruhan.

Kehutanan Memiliki wewenang dan 
memberikan pedoman 
untuk mendelineasi 
Kawasan Hutan nasional, 
menetapkan kategori 
pemanfaatan hutan dan 
kewenangan pengelolaan 
hutan di dalamnya, 
dan prosedur untuk 
melepaskan lahan 
Kawasan Hutan untuk 
pemanfaatan selain 
kehutanan.

Isu hukum yang penting 
di sini adalah kerumitan 
prosedur untuk mengeluarkan 
lahan yang terdeforestasi 
dari Kawasan Hutan 
dan memasukkan lahan 
berhutan ke Kawasan Hutan. 
Kemenhut—sekarang 
menjadi KLHK—pada tahun-
tahun sebelumnya berfokus 
pada ekstraksi kayu dan 
perkebunan serat industri, 
dan hanya sedikit sumber 
daya yang diinvestasikan 
untuk pengelolaan wilayah 
konservasi dan pemeliharaan 
jasa lingkungan.

Pengakuan hutan adat oleh Mahkamah 
Konstitusi dapat mengakibatkan 
hutan-hutan ini dijadikan kantong 
terpisah (enclave) atau dikeluarkan 
dari Kawasan Hutan. Merger KLHK 
yang baru dilakukan (lihat bagian 
3.2.10) dapat meningkatkan pentingnya 
pertimbangan lingkungan dalam 
pengelolaan hutan. Perubahan 
baru-baru ini tidak secara langsung 
memengaruhi revisi perencanaan 
tata ruang yang membutuhkan 
persetujuan tingkat menteri mengenai 
perubahan batas Kawasan Hutan, yang 
diperlukan supaya lahan kritis dalam 
Kawasan Hutan dapat digunakan untuk 
pengembangan perkebunan.
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Perencanaan tata 
ruang

Menetapkan prosedur 
alokasi lahan untuk 
beragam kegunaan. 
Perencanaan tata ruang 
skala makro di tingkat 
nasional mendelineasi 
lahan yang dizonasi 
sebagai hutan permanen 
dan lahan untuk pertanian 
dan kegunaan lain. Di 
skala meso, perusahaan 
dapat mengajukan izin 
perkebunan di dalam zona 
pertanian yang bebas 
dari batasan lingkungan 
dan sosial, dan bupati 
memutuskan untuk 
menerima atau menolak 
aplikasi ini. Sesudah izin 
perkebunan diberikan, 
perusahaan membuat 
rencana skala mikro 
dengan mendelineasi 
wilayah yang mungkin tidak 
dikembangkan karena 
batasan yang berhubungan 
dengan kondisi ekologis, 
permintaan masyarakat 
lokal, atau standar 
sertifikasi sukarela. 

Dihindarkannya deforestasi tidak 
dimandatkan secara hukum 
dalam perencanaan tata ruang. 
Perencana tata ruang sering tidak 
memiliki kapasitas, informasi, dan 
alat perencanaan yang mencukupi 
untuk mengevaluasi ekosistem 
alam dan kecocokannya untuk 
kegunaan tertentu. Sering ada 
inkonsistensi signifikan di antara 
rencana tata ruang di berbagai 
tingkat pemerintahan, terutama 
terkait batas-batas Kawasan 
Hutan, yang ditetapkan oleh 
KLHK. Rencana pembangunan 
tingkat wilayah yurisdiksi 
tidak dikoordinasikan dengan 
rencana tata ruang, sehingga 
sering mengakibatkan target 
penanaman kelapa sawit yang 
lebih besar dibandingkan wilayah 
dalam zona pertanian yang 
ijinnya belum diberikan kepada 
siapapun. Perusahaan perkebunan 
melakukan perencanaan tata 
ruang di dalam perkebunan 
mereka dengan hanya sedikit 
pengawasan pemerintah dan 
mengandalkan kapasitas, uji 
tuntas, dan kejujuran perusahaan 
untuk mendelineasi wilayah yang 
sensitif secara ekologis.

Kementerian Agragria dan 
Perencanaan Tata Ruang yang 
baru dibentuk (lihat bagian 3.2.11) 
ditugaskan untuk mempercepat 
penetapan batas kawasan hutan di 
tingkat kadastral sepanjang 189.000 
km, mempercepat laju sosialiasi dan 
penetapan batas-batas wilayah adat, 
dan menyediakan lahan baru yang 
luas untuk pertanian. Pemerintah 
juga menargetkan bahwa semua 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
tingkat provinsi dan kabupaten akann 
ditetapkan dalam bentuk Perda —
saat ini baru 80% yang sudah selesai.

Perkebunan Persyaratan spesifik 
untuk perizinan, 
pengelolaan, dan 
kinerja kelapa sawit 
dan perkebunan 
pertanian lain, termasuk 
pengelolaan lingkungan 
dan mitigasi dampak 
sosial.

Perusahaan tidak memiliki 
dasar hukum untuk menyisihkan 
dan melindungi kawasan Nilai 
Konservasi Tinggi (NKT) atau 
High Carbon Stock (HCS, atau 
Cadangan Karbon Tinggi). Bahkan, 
perusahaan berisiko kehilangan 
lahan yang tidak ditanami secara 
sukarela tersebut. Persyaratan 
perlindungan lingkungan 
dalam undang-undang tidak 
mengharuskan adanya pendekatan 
holistik untuk pengelolaan 
lingkungan di tingkat perkebunan 
dan tidak sepenuhnya selaras 
dengan persyaratan dalam 
Undang-Undang Lingkungan 
Hidup. Kinerja perkebunan 
diawasi dan dievaluasi oleh staf 
pemerintah daerah yang umumnya 
tidak memiliki cukup pengetahuan 
dan sumber daya untuk menilai 
kepatuhan atas persyaratan 
lingkungan.

Peraturan perlindungan gambut 
baru saja direvisi, dengan implikasi 
signifikan pada pembangunan 
kelapa sawit di masa depan (lihat 
bagian 3.2.4). Peraturan 2011, 
yang  diperbarui pada tahun 2015, 
mengharuskan perkebunan kelapa 
sawit tunduk pada pengawasan 
kinerja wajib di bawah standar 
ISPO, yang dapat memengaruhi 
keputusan perusahaan apakah 
mereka akan mengajukan izin di 
wilayah di mana perusahaan akan 
sulit untuk memenuhi persyaratan 
tersebut. Saat ini ISPO tidak 
mengharuskan perusahaan untuk 
berusaha meningkatkan hasil panen, 
yang teorinya dapat menurunkan 
permintaan untuk lahan perkebunan 
baru.

Kelompok 
peraturan

Ketentuan penting 
terkait kelapa 
sawit

Dampak deforestasi 
dan hambatan hasil 
positif

Efek revisi hukum dan 
perkembangan kebijakan 
terbaru
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Bagian ini menampilkan ringkasan perubahan kerangka hukum dan peraturan 
Indonesia selama dua tahun terakhir serta lembaga dan inisiatif kebijakan baru di 
pemerintahan Jokowi yang berpotensi untuk menciptakan tantangan dan kesempatan 
baru dalam mendorong inisiatif Bebas dari Deforestasi. Hal-hal yang dibahas di sub-
bab ini dirangkum dalam Tabel 3.

1 UU No. 39/2014 
tentang Perkebunan 

Undang-undang ini menggantikan UU tentang Perkebunan tahun 
2004 dan menegaskan kembali prinsip keberlanjutan, peran utama 
pemerintah daerah dalam menata kelola sektor perkebunan, dan 
persyaratan bagi perusahaan ketika menegosiasikan kesepakatan 
kemitraan dengan masyarakat. Di bawah UU ini, perusahaan pada 
intinya tidak bisa mempertahankan hutan di dalam perkebunan dan 
pemerintah daerah tidak boleh menerbitkan izin di mana masyarakat 
adat memiliki hak adat.

Tabel 3  Ringkasan perubahan hukum dan peraturan penting terkait kelapa sawit Bebas dari Deforestasi

No Perubahan 
terbaru

Kebijakan utama yang berdampak pada deforestasi 
akibat kelapa sawit

Kerangka hukum

Lingkungan Harus ada AMDAL 
untuk perkebunan dan 
pabrik yang diajukan, 
termasuk tindakan 
mitigasi, kegiatan 
pengelolaan, serta 
prosedur pengawasan dan 
pelaporan.

Analisa dampak pada 
umumnya tidak memenuhi 
fungsi penyaringan yang 
menjadi tujuannya karena 
konflik kepentingan di tingkat 
daerah dan kapasitas terbatas 
konsultan dan pejabat 
pemerintah daerah yang 
ditugaskan untuk meninjau 
dan menyetujui metode dan 
rekomendasi. Pemerintah 
daerah memiliki insentif 
kuat untuk menyetujui 
analisa dampak untuk 
mempertahankan reputasi 
ramah usaha. Isu hukum 
meliputi tidak adanya ambang 
batas khusus industri untuk 
dampak-dampak yang terlalu 
berat untuk bisa dimitigasi dan 
tidak adanya proses tinjauan 
ahli atas AMDAL yang disetujui 
di tingkat kabupaten.

Menetapkan ambang batas yang 
lebih eksplisit untuk menyaring 
proyek yang berdampak terlalu 
berat yang tidak dapat ditoleransi. 
Ambang batas ini harus konsisten 
dengan tujuan Indonesia 
terkait pertumbuhan hijau dan 
pengurangan emisi dan akan sangat 
memperkuat AMDAL. Sejauh ini 
revisi seperti ini belum ada, tetapi 
kabarnya sudah diskusi terkait 
hal ini. 

Kelompok 
peraturan

Ketentuan penting 
terkait kelapa 
sawit

Dampak deforestasi 
dan hambatan hasil 
positif

Efek revisi hukum dan 
perkembangan kebijakan 
terbaru

Perubahan tata kelola terkini dan kaitannya dengan Bebas
Dari Deforestasi  

3.2
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1 Visi Presiden Joko 
Widodo

Visi presiden untuk pembangunan, pengelolaan, dan reformasi lahan, 
pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan hutan. 

2 Kementerian 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) 
yang baru

Merger dua kementerian (Kemenhut dan Kemen LH) menjadi satu 
kementerian besar yang menata kelola pengelolaan kehutanan dan 
implementasi UU dan peraturan lingkungan. Prioritas kementerian 
ini adalah mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat, 
pengakuan hutan adat, penyelesaian konflik lahan, dan menghentikan 
kebakaran hutan.

3 UU No. 23/2014 
tentang Pemerintahan 
Daerah

Dalam UU ini, pemerintah kabupaten mempertahankan hak perizinan 
perkebunan kelapa sawit, tetapi perizinan tambang dan kehutanan 
direalokasi kepada pemerintah provinsi. Ini sepertinya dilakukan untuk 
mendorong tata kelola dan pengawasan yang lebih baik. Pemerintah 
provinsi diberdayakan untuk mengawasi kinerja pejabat kabupaten dan 
bertindak untuk memperbaiki kinerja yang buruk.

3 Pembubaran BP 
REDD+ dan DNPI

BP REDD+ yang berdiri independen telah dibubarkan dan sebagian 
tanggung jawabnya digabungkan ke Dirjen Pengendalian Perubahan 
Iklim di KLHK.

5 UU No. 6/2014 tentang 
Desa dan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri 
No. 52/2014 tentang 
Pedoman Pengakuan dan 
Perlindungan Masyarakat 
Hukum Adat

UU ini membuka jalan pembentukan desa adat yang berpusat pada 
masyarakat hukum adat sementara peraturan Menteri Dalam Negeri 
memberikan pedoman cara mengakui hak tersebut. Walaupun prosedur 
implementasi yang jelas untuk mengakui hak belum mencukupi, kedua 
instrumen ini menjadi kerangka yang luas untuk pengakuan hak adat. 
UU ini juga memberikan fungsi tata kelola yang lebih kuat kepada desa 
dan memandatkan penetapan mekanisme transfer fiskal dana desa yang  
diperkirakan dapat bernilai USD70.000 – 100.000 per desa per tahun 
untuk mendukung pembangunan desa.

4 PP No. 71/2014 tentang 
Perlindungan dan 
Pengelolaan Ekosistem 
Gambut

Peraturan ini menguraikan proses pemetaan, zonasi penggunaan 
lahan, dan pengelolaan unit hidrologis gambut di seluruh Indonesia. 
Minimum 30% wilayah dari setiap unit harus dilindungi, bahkan mungkin 
wilayah yang lebih luas berdasarkan kriteria tertentu. Ketetapan 
dalam PP ini menciptakan kesempatan bagi pemimpin daerah yang 
progresif untuk mengajukan wilayah lebih besar untuk konservasi 
sehingga menyeimbangkan produksi dan tujuan proteksi lahan gambut 
berdasarkan aspirasi wilayah setempat.

6 Putusan Mahkamah 
Konstitusi No. 35/2012 
(MK35) tentang hutan 
adat serta peraturan dan 
keputusan terkait

MK menetapkan bahwa hutan di mana ada hak masyarakat atas hutan 
adat tidak menjadi bagian dari kawasan hutan negara dan akan berada 
di bawah kendali masyarakat.

Pengembangan kelembagaan

2 PP No. 11/2015 tentang 
standar Indonesian 
Sustainable Palm Oil 
(ISPO)

Peraturan ini menjelaskan standar ISPO yang direvisi. Standar ini tidak 
lagi merujuk kepada NKT, mencegah dapat dilakukannya konservasi 
hutan di dalam perkebunan jika lahan itu cocok untuk kelapa sawit, dan 
mendefinisikan lahan untuk konservasi sebagai lahan yang menurut 
undang-undang harus dilindungi. Produsen CPO yang menjual ke 
rantai pasokan bahan bakar nabati dikecualikan dari sertifikasi 
ISPO, tapi tidak ada arahan tentang kualifikasi produsen yang dapat 
dikecualikan dari sertifikasi ini. 

No Perubahan 
terbaru

Kebijakan utama yang berdampak pada deforestasi 
akibat kelapa sawit



Bab 3 Tata Kelola Kelapa Sawit 

27 Perkembangan Kerangka Tata Kelola Kelapa Sawit di Indonesia: Implikasi untuk Sektor Kelapa Sawit yang 
Bebas Dari Deforestasi dan Bebas Dari Gambut

4 Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang yang 
baru

Kementerian baru ini ditugaskan untuk mengimplementasikan visi 
reformasi lahan Presiden Jokowi yang meliputi lebih dari 12 juta ha 
hutan kemasyarakatan dan lebih dari 2 juta ha lahan pertanian.

1 Mendorong konsumsi 
bahan bakar nabati 
berbasis kelapa sawit 
di dalam negeri

Indonesia mempercepat tingkat isi biodiesel  yang dimandatkan dalam 
solar dari 10% menjadi 15% di bulan April 2015 dan 20% di 2016. Program 
subsidi untuk mengimbangi biaya produksi juga akan dijalankan dengan 
dibiayai melalui penetapan pajak ekspor CPO dan produk turunannya, 
yang diperkirakan akan mencapai USD1 miliar per tahun. Kebijakan ini 
akan meningkatkan permintaan kelapa sawit domestik dan mungkin 
memperkuat pembentukan dua jenis pasar CPO.

3 Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (PTSP) 
untuk investasi

Sejalan dengan instruksi Presiden untuk menyederhanakan prosedur 
perizinan dan menarik lebih banyak investasi, kewenangan untuk 
mengeluarkan 35 jenis izin kehutanan dialihkan dari KLHK kepada Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang mengelola PTSP. Bagaimana 
masukan hasil tinjauan teknis dari KLHK akan dipertimbangkan dalam 
prosedur persetujuan melalui PTSP masih belum jelas.

5 Kehutanan sosial, 
termasuk hutan adat

Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 
2015-2019, KLHK ditugaskan untuk meningkatkan partisipasi 
dan kewenangan masyarakat untuk mengelola hutan melalui 
gabungan kesepakatan tata kelola kehutanan sosial, termasuk hutan 
kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan adat. KLHK menargetkan 
menjadikan 12,7 juta ha hutan dikelola secara resmi oleh masyarakat 
pada 2019, dan setidaknya 2,54 juta ha dialokasikan untuk masyarakat 
pada tahun 2015.

7 Peta jalan pembaruan 
hukum

Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan roadmap untuk 
Pembaruan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang 
menyoroti masalah dalam kehutanan, izin penggunaan lahan, dan hak 
warga negara, serta menyusun daftar masalah utama dan rekomendasi 
reformasi hukum untuk menangani masalah tersebut.

2 Moratorium izin baru 
dan One Map Initiative 
(Inisiatif Satu Peta)

Moratorium izin baru di hutan primer dan lahan gambut diperpanjang 
selama dua tahun lagi pada 13 Mei 2015, memberikan kesempatan 
untuk meninjau dan menyelesaikan klaim dan izin yang tumpang tindih. 
Beberapa kementerian sepakat untuk mengadopsi dan menggunakan 
database gabungan peta yang semestinya dapat membantu 
menyelesaikan konflik lahan. 

4 Mempercepat 
pembentukan 
Kesatuan Pengelolaan 
Hutan (KPH)

KLHK ingin mempercepat pendirian KPH tingkat lanskap dan 
menempatkannya di bawah pengelolaan pemerintah provinsi atau 
kabupaten dengan tujuan mencapai pengelolaan bentang alam hutan 
hutan untuk beragam tujuan dengan berpegang pada prinsip lanskap.

6 Perkembangan 
dalam pengawasan, 
penegakan, dan 
akuntabilitas

Perkembangan terakhir dalam akuntabilitas dan penegakan hukum 
terkait keputusan penggunaan lahan menciptakan suatu optimisme 
bahwa akan ada perbaikan dalam perizinan penggunaan lahan. Pada 
tahun 2015, KPK meluncurkan inisiatif audit legalitas perizinan kelapa 
sawit di bawah Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam 
Indonesia yang mencakup 19 provinsi. 

Inisiatif/kebijakan

No Perubahan 
terbaru

Kebijakan utama yang berdampak pada deforestasi 
akibat kelapa sawit
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Salah satu perkembangan terbaru tata kelola kelapa sawit yang sangat diharapkan 
adalah revisi UU No. 18/2004 tentang Perkebunan. Undang-undang Perkebunan 
yang baru, yang disahkan pada bulan Oktober 2014 oleh Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono, lebih ringkas dan jelas dibandingkan pendahulunya. UU yang baru ini tidak 
terlalu preskriptif dan merujuk pada ketentuan hukum yang sudah ada jika diperlukan, 
dan jika belum ada, UU ini menjelaskan beragam Peraturan Pemerintah yang akan 
dibuat kementerian terkait dalam waktu dua tahun (sampai Oktober 2016).

Di tingkat tinggi, UU ini menegaskan kembali bahwa pengembangan perkebunan 
harus berakar pada prinsip keberlanjutan dan pemeliharaan fungsi lingkungan. 
UU ini menjelaskan bahwa dalam menata kelola sektor ini, pihak berwenang harus 
menawarkan perlindungan baik kepada usaha maupun masyarakat setempat 
dan perusahaan yang mendapatkan izin dari pemerintah harus menghargai dan 
mengakomodasi hak masyarakat adat. UU ini juga menegaskan kembali peran 
penting pejabat daerah dalam menata kelola sektor perkebunan, termasuk perizinan 
(dengan sedikit perubahan), pemantauan dan penegakan hukum, dan pengawasan 
atas kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat. Selain itu, UU ini menegaskan 
peran perusahaan ketika bernegosiasi dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat 
setempat yang memiliki hak di wilayah di mana perusahaan beroperasi.

UU ini merevisi beberapa ketentuan di UU 2004 dan mengedepankan aturan-aturan 
baru yang terkait dengan inisiatif Bebas Dari Deforestasi. Satu ketentuan utama adalah 
Pasal 16 yang menyatakan bahwa dalam enam tahun sesudah Hak Guna Usaha (HGU) 
dikeluarkan, perusahaan harus mengusahakan 100% wilayah yang dari sudut pandang 
teknis dapat ditanami kelapa sawit. Jika perusahaan tidak memenuhi hal ini, izin 
untuk area yang tidak ditanami dapat dicabut oleh pemerintah. Aturan ini lebih jauh 
lagi mengikis dasar hukum bagi perusahaan untuk melindungi hutan di dalam konsesi 
mereka secara sukarela, misalnya untuk melindungi wilayah Nilai Konservasi Tinggi 
(NKT, atau HCV) atau High Carbon Stock (HCS atau Cadangan Karbon Tinggi).

Untuk masyarakat yang memiliki klaim akan hutan adat yang ingin mereka lindungi, 
UU ini memberikan pengaman baru untuk melindungi wilayah ini dari konversi. 
Pasal 17 menyatakan bahwa pejabat daerah dilarang menerbitkan izin lahan di mana 
masyarakat adat memiliki hak ulayat, kecuali dalam kasus di mana perusahaan 
sudah mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat tersebut dan menyepakati 
kompensasi. Penyusunan kata-kata dalam ketentuan ini patut dicatat, karena izin di 
wilayah adat hanya bisa diterbitkan sesudah kesepakatan tercapai, bukan sebelumnya. 
Terminologi persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (padiatapa, atau 
FPIC) tidak digunakan dalam aturan ini, tetapi pada praktiknya sepertinya proses ini 

3.2.1 Undang-Undang Perkebunan (UU No. 39/2014)

Satu ketentuan utama adalah Pasal 16 yang menyatakan bahwa 
dalam enam tahun sesudah Hak Guna Usaha (HGU) dikeluarkan, 
perusahaan harus mengusahakan 100% wilayah yang dari sudut 
pandang teknis dapat ditanami kelapa sawit.
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12)   Pasal ini menyebutkan diperlukannya peraturan pelaksanaan yang harus dibuat untuk memandu penerapan aturan ini, yang 
semestinya mengklarifikasi tujuan dan objek ketentuan ini.

Peraturan Menteri Pertanian No. 11/2015 adalah peraturan terbaru terkait sistem 
sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Peraturan ini mulai berlaku tanggal 
18 Maret 2015 sesudah dikembangkan selama berbulan-bulan dan menggantikan 
ketentuan sebelumnya, yaitu Permentan No. 19/2011, yang mendirikan ISPO tahun 
2011.

Seperti disebutkan dalam dalam peraturan tahun 2011, sertifikasi ISPO didasarkan 
pada undang-undang dan peraturan yang ada mengenai pengembangan dan 
pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan pemrosesan CPO. Untuk mendapatkan 
sertifikasi ISPO, perusahaan harus menjalani evaluasi kinerja pra-sertifikasi, dan 
perusahaan yang tingkat kinerjanya diklasifikasikan sebagai Kelas I, II, atau III diizinkan 
untuk berlanjut ke audit penuh untuk sertifikasi ISPO. Audit ini dilaksanakan oleh pihak 
ketiga yang independen dan terakreditasi oleh Komisi ISPO. 

Berbeda dengan peraturan ISPO 2011, peraturan yang baru membuat lima kategori 
produsen kelapa sawit dan menyediakan Prinsip dan Kriteria (P&C) untuk masing-
masing kategori (Lampiran II-VI). Sebelumnya, kategori-kategori ini digabungkan 
dalam satu set P&C. Peraturan baru ini menyatakan bahwa ada tiga jenis produsen 
yang harus menjalani proses ISPO, yaitu perkebunan terintegrasi (perusahaan 
dengan perkebunan + pabrik), perusahaan perkebunan (hanya perkebunan), dan 
pemroses kelapa sawit (hanya pabrik). Dua jenis produsen lain tidak diharuskan untuk 
mendapatkan sertifikasi ISPO, tetapi dapat memilih untuk melakukannya secara 
sukarela. Kedua jenis ini adalah pertanian atau perkebunan plasma (petani kecil 
yang terkait dengan negara atau perusahaan swasta), dan pertanian kelapa sawit 
independen (petani independen). Perlu dicatat bahwa di bawah peraturan baru ini 
produsen yang menjual ke dalam rantai pasokan energi terbarukan (biodiesel) tidak 
lagi diwajibkan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO (Pasal 2). Namun, peraturan ini 
tidak menetapkan kriteria produsen untuk memenuhi kualifikasi pengeculian ini atau 

akan membutuhkan sebentuk padiatapa. Pasal ini dapat mendukung kelapa sawit 
Bebas Dari Deforestasi ketika masyarakat adat ingin melindungi hutan adat yang 
berisiko dikonversi karena perencanaan tata ruang atau perizinan kelapa sawit.

Aturan lain yang berpotensi memengaruhi keseimbangan wewenang antara pejabat 
pusat dan daerah dalam menetapkan rencana pengembangan kelapa sawit diuraikan 
dalam Pasal 14. Pasal ini menyatakan bahwa pemerintah pusat berwenang untuk 
menetapkan luas minimum dan maksimum yang dapat dikembangkan untuk 
perkebunan dengan mempertimbangkan faktor-faktor, antara lain, kondisi geografis, 
tingkat kepadatan populasi, pola pengembangan usaha, dan perencanaan tata ruang. 
Tidak jelas apa tujuan dan objek (yaitu pemerintah atau perusahaan) ketentuan 
ini12, tetapi aturan ini dapat membuka kesempatan bagi pemerintah pusat untuk 
menetapkan sejauh mana perkebunan dapat dikembangkan di daerah melalui 
jalur lain selain perencanaan tata ruang. Dengan demikian, pemerintah pusat akan 
berkesempatan untuk mendorong pengembangan di wilayah yang tidak padat hutan 
dan membatasi kelapa sawit di wilayah berhutan padat.

3.2.2 Revisi peraturan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) 
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menyebutkan apakah CPO yang dijual untuk BBN harus dikonsumsi pasar domestik 
atau dapat diekspor.

Perbedaan utama antara ketetapan ISPO dalam peraturan 2011 dan 2015 
(menggunakan rujukan P&C 2015 untuk “perkebunan terintegrasi”) adalah sebagai 
berikut:

•	 Banyak indikator dan panduan P&C 2015 kurang mendetail jika dibandingkan 
dengan peraturan 2011 dan menggunakan istilah yang tidak eksplisit. Beberapa 
poin di dalam beberapa kriteria dihapus di revisi peraturan, sementara di tempat 
lain ada poin-poin baru yang ditambahkan.

•	 Peraturan 2015 masih mencantumkan 7 Prinsip, tapi sekarang ada jumlah Kriteria 
dan sub-kriteria yang berbeda. Beberapa poin yang sebelumnya ditempatkan dalam 
satu kriteria di peraturan 2011 sekarang disebar ke berbagai lampiran di peraturan 
baru tanpa terlalu banyak rujukan silang di antara Lampiran. Oleh karena itu, sulit 
untuk melihat dengan jelas apakah suatu putusan sudah dihapus, tidak diterapkan 
lagi ke kategori tertentu, atau masih berlaku. Contohnya, P&C untuk Perkebunan 
Terintegrasi tidak menyebutkan apa pun soal kompensasi untuk masyarakat 
setempat yang terkena dampak pembangunan perkebunan. Persyaratan terkait 
kompensasi dipaparkan dalam Lampiran V (yang diterapkan untuk petani kecil) 
terkait pendirian perkebunan plasma (Kriteria 1.2). Hal ini mungkin dapat 
memengaruhi konsistensi antara perusahaan dan auditor dalam memastikan 
kepatuhan akan peraturan.

•	 Kriteria 3.5 dalam peraturan 2011 mengharuskan identifikasi dan perlindungan 
wilayah dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV). Kriteria ini dihilangkan di 
peraturan baru.

•	 Ada tiga standar tambahan yang patut dicatat, yaitu: 

 ° Ditambahkannya Prinsip 3, terkait perlindungan dan penggunaan hutan primer 
dan lahan gambut. Ini memperkuat moratorium pemerintah Indonesia tentang 
pemberian izin lokasi hutan primer dan lahan gambut (lihat Bagian 3.2.5). 

 ° Ditambahkannya Kriteria 1.7 terkait tanah terlantar. Tanah terlantar 
didefinisikan sebagai lahan yang tidak dikultivasi atau digunakan sesuai dengan 
tujuan dan sertifikat tanah yang ditetapkan pemerintah. Ketika lahan ‘terlantar’ 
meliputi kurang atau sampai dengan 25% total wilayah konsesi, perusahaan 
dapat meminta revisi batas-batas konsesi untuk hanya mencakup lahan yang 
terkultivasi. Jika pejabat daerah menyatakan lahan yang tidak ditanami sebagai 
tanah ‘terlantar’, perusahaan kehilangan klaim terhadap lahan tersebut dan 
harus mengembalikannya kepada negara. Ketetapan ini memperumit usaha 
sukarela dari perusahaan untuk melestarikan hutan di dalam perkebunan 
untuk NKT, HCS atau tujuan-tujuan lain. 

 ° Kriteria 4.8 menyatakan bahwa wilayah perlindungan di dalam perkebunan 
harus diidentifikasi, dipetakan, dan dikelola berdasarkan undang-undang dan 
peraturan yang berlaku. Sepertinya ini dirancang untuk memperkuat ketetapan 
dari beragam undang-undang dan peraturan yang memberikan status 
perlindungan lokal untuk wilayah sempadan sungai, dataran banjir, danau, 
mata air permukaan, lereng curam, dan lahan gambut yang memenuhi kriteria 
yang disebutkan. Implikasi perubahan-perubahan ini untuk pengurangan 
deforestasi dibahas di bagian 4.1.
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3.2.3 Mandat BBN, pajak, dan subsidi

Perkembangan kebijakan yang banyak menarik perhatian media dan diperkirakan 
akan mendukung permintaan kelapa sawit domestik adalah dorongan pemerintah 
terhadap konsumsi BBN di dalam negeri (terutama biodiesel) untuk mengurangi 
impor petroleum dan mendorong kecukupan energi. Pemerintah semakin melihat 
diversifikasi energi sebagai bentuk pembangunan yang harus dilakukan setelah 
memotong dan membatasi solar hingga Rp. 1000 per liter dan menghapuskan 
subsidi bensin pada akhir 2014, ketika harga minyak mentah dunia rendah. Untuk 
mengantisipasi kenaikan harga minyak,  pemerintah Indonesia mengambil tindakan 
untuk meredam dampak harga yang tinggi di masa depan bagi konsumen yang sudah 
sangat terbiasa mendapatkan BBM bersubsidi. Dukungan terhadap konsumsi BBN 
hasil produksi dalam negeri dengan mengeluarkan mandat pencampuran biodiesel 
dipandang sebagai cara yang relatif hemat biaya untuk mendiversifikasi energi dalam 
jangka pendek, meredam peningkatan harga minyak di masa depan, dan mengurangi 
tekanan pada rupiah. 

Untuk mempercepat kebijakan ini, di awal 2015 DPR menyetujui peningkatan subsidi 
biodiesel hingga Rp. 4000 per liter dan subsidi bioetanol hingga Rp. 3000 per liter 
yang akan dibayar oleh hasil penghematan dari penghapusan subsidi BBM yang mulai 
berlaku awal 2015. Rencana awal subsidi biodiesel ini sekarang sepertinya akan 
digantikan oleh inisiatif kebijakan lain yang masih berorientasi pada subsidi BBN, tapi 
didanai oleh pajak ekspor baru senilai USD50 per ton untuk CPO dan USD30 per ton 
untuk produk olahan. Pendapatan ini akan membangun digunakan untuk menanggung 
Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang akan menyediakan subsidi untuk produsen/
pencampur BBN, penelitian dan pengembangan, fasilitas kredit bagi petani kecil untuk 
menanam ulang, dan jasa penyuluhan untuk petani. Detail cara penyusunan struktur 
dan tata kelola dana ini, terutama bagaimana dana akan dialokasikan ke berbagai 
prioritas, masih dibicarakan. Tiga produk hukum yang ditetapkan baru-baru ini  tentang 
bagaimana dana akan dikumpulkan dan digunakan:

•	 Peraturan Presiden No. 61/20015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana 
Kelapa Sawit dikeluarkan pada 18 Mei 2015

•	 Peraturan Pemerintah No. 24/2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan 
dikeluarkan pada 25 Mei 2015

•	 Peraturan Menteri Keuangan No. 113/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dikeluarkan pada 10 Juni 2015

Hampir seluruh biodiesel Indonesia diproduksi dari kelapa sawit untuk memproduksi 
palm methyl esther (PME). Produksi biodiesel dari alga laut sempat dibahas, tetapi 
tidak menjadi fokus pemerintah sekarang. Peraturan Menteri Energi No. 20/2014 
menargetkan kandungan biodiesel sebesar 30% untuk solar untuk transportasi, 
industri, dan PLTD pada tahun 2020. Jika tercapai, konsumsi biodiesel akan mencapai 
sekitar 21 juta kiloliter pada tahun 2035, tiga puluh kali lipat dari 0,7 juta kl pada 
2012, menurut Outlook Energi Indonesia 201413. Peraturan Menteri Energi ini, yang 
menggunakan pendekatan bertahap untuk memenuhi target ini, tadinya memandatkan 
kandungan biodiesel sebanyak 10% pada tahun 2015 dan 20% pada tahun 2016. Namun, 

13)  Target pemerintah untuk kandungan bioethanol, yang diproduksi terutama dari tebu dan ubi kayu, adalah 5-10% untuk 
penggunaan transportasi dan industri dalam periode yang sama.
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karena dolar Amerika menguat terhadap sebagian besar mata uang dunia dan rupiah 
jatuh ke level yang tidak pernah terjadi sejak 1998, pemerintah Indonesia mempercepat 
mandat pencampuran biodiesel dari 10% ke 15% sejak April 2015. 

Pelaksanaan mandat BBN ini menghadapi tantangan, seperti terlihat dengan konsumsi 
BBN domestik tahun lalu, yaitu sekitar 1,5 juta kl, yang tidak mencapai setengah dari 
target. Kekurangan ini mencerminkan kurangnya kapasitas penyimpanan industri, 
tidak cukupnya jumlah fasilitas pencampuran, harga BBN yang rendah, dan jaringan 
transportasi yang buruk, terutama di Indonesia bagian timur. Pertamina, distributor 
utama bahan bakar ini, sedang membangun beberapa terminal untuk mempermudah 
transportasi produk ke wilayah-wilayah jauh ini. 

Sekalipun ada tantangan, harga CPO dalam negeri di tahun 2015 diperkirakan akan 
meningkat sebagai respons atas permintaan domestik yang meningkat karena mandat 
tersebut. Ada spekulasi bahwa peningkatan permintaan BBN berbahan kelapa sawit 
di dalam negeri akan semakin mendorong perluasan perkebunan baru. Namun, 
para analis tidak bersepakat dalam hal ini, dan dibutuhkan lebih banyak studi untuk 
meneliti hal ini. Dari segi volume, Wilmar dan Musim Mas adalah produsen BBN 
terbesar di Indonesia, dan keduanya sudah tergabung dalam komitmen rantai pasokan 
Bebas Dari Deforestasi. Namun, ada banyak pelaku rantai pasokan dalam industri 
ini, penggunaan kelapa sawit berkelanjutan tidak diwajibkan, dan standar ISPO yang 
baru tidak mengharuskan produsen CPO yang menjual ke rantai pasokan BBN untuk 
mengikuti standar (lihat Bagian 3.2.2). Ini jelas menciptakan risiko munculnya dua 
jenis pasar kelapa sawit— bersih dan kotor — di mana yang satu ditujukan untuk pasar 
ekspor yang lebih pemilih dan yang lain untuk konsumsi domestik. Jika peningkatan 
konsumsi BBN menumbuhkan pasar domestik untuk CPO, kemajuan konservasi hutan 
yang dihasilkan para pelaku yang bertanggung jawab yang berusaha menghilangkan 
deforestasi dari rantai pasokan mereka akan terancam. Skenario ini akan 
menghadirkan tantangan baru bagi pendekatan rantai pasokan untuk menghilangkan 
deforestasi akibat kelapa sawit.

Dapat dikatakan peraturan pemerintah paling kontroversial yang memengaruhi kelapa 
sawit dalam dua tahun terakhir ini adalah PP No. 71/2014 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang ditetapkan pada bulan September 2014. 
Perdebatan dan liputan media akan impilkasi PP ini terhadap dunia usaha dan 
lingkungan hidup sangat dipolitisasi. GAPKI mengkritik keras beberapa ketentuan 
penting, terutama yang terkait dengan pengelolaan air, dan menyebutnya sebagai 
sesuatu anti-bisnis dan mengancam investasi ratusan juta dolar saat ini dan di masa 
datang. Para aktivis lingkungan menganggap PP ini lemah dan hanya menawarkan 
sedikit perlindungan tambahan untuk lahan gambut, terutama yang memiliki 
kedalaman <3m, dan pada umumnya tidak berhasil mengakomodasi masukan dan 
aspirasi masyarakat sipil untuk peningkatan perlindungan lahan gambut. Karena 
menghadapi kritik dari kedua sisi, pemerintah mengalah dan pada awal 2015 setuju 
untuk merevisi aturan pengelolaan air dan ketentuan lainnya di dalam PP tersebut, 
menyiratkan kemungkinan kesiapan untuk mengakomodasi tuntutan sektor usaha.

3.2.4 Peraturan tentang pengelolaan dan perlindungan gambut  
(PP No. 71/2014)
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Terlepas dari kontroversinya, PP ini memberikan dasar untuk pendekatan holistik baru 
dan menciptakan kesempatan besar untuk memperkuat pengelolaan lahan gambut, 
terutama melalui kepemimpinan lokal yang progresif.

PP ini menjelaskan proses tiga langkah pengelolaan lahan gambut, yaitu: 
•	 Inventori, termasuk survei jarak jauh dan lapangan untuk memetakan unit 

hidrologis lahan gambut; 
•	 Penetapan fungsi, yaitu zonasi wilayah produksi dan dilindungi; dan 
•	 Perencanaan dan implementasi pengelolaan. 

Kementerian Lingkungan Hidup – sekarang menjadi Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (lihat bagian 3.2.10) – ditugaskan untuk memimpin implementasi, 
dengan didukung kementerian-kementerian lain. Tugas ini dimulai dengan survei 
lapangan untuk memperbaiki dan mengembangkan “peta indikatif” lahan gambut 
yang baru saja rampung melalui survei lapangan untuk lebih memahami atribut 
fisik, biologi, sosial, dan budaya wilayah tertentu dan merevisi peta tersebut. Peta 
unit hidrologis gambut ditargetkan akan diproduksi di tingkat nasional, provinsi, dan 
kabupaten, dengan resolusi tata ruang yang semakin meningkat berdasarkan kualitas 
data yang lebih tinggi. 

Peta dasar ini kemudian digunakan untuk mendelineasi wilayah produksi dan lindung, 
di mana wilayah lindung harus mewakili setidaknya 30% dari total. Perlindungan 
ini pertama-tama dipusatkan pada kubah gambut, kemudian membangun keluar 
berdasarkan pertimbangan berikut: (i) kedalaman gambut (>3 m harus dilindungi); (ii) 
keberadaan spesies endemik atau yang dilindungi; dan (iii) wilayah lain yang sudah 
ditetapkan untuk dilindungi (seperti hutan lindung). Berdasarkan faktor-faktor ini (atau 
yang lain), gubernur atau bupati dapat meminta untuk memperluas wilayah lindung, 
dengan mengalokasi ulang wilayah produksi menjadi dilindungi14. Namun, kebalikan 
proses ini, yaitu penunjukan daerah lindung menjadi produksi, tidak dapat dilakukan. 

Pada akhir proses ini, semua wilayah yang tidak ditetapkan untuk dilindungi bisa 
tersedia untuk produksi dan rencana pengelolaan untuk wilayah produksi dan lindung 
harus disusun oleh pejabat daerah dan disetujui oleh KLHK. Ketika rencana daerah 
berbeda dari zonasi dan/atau rencana pengelolaan yang sudah ditetapkan di tingkat 
pemerintahan yang lebih tinggi, perubahan-perubahan tersebut harus disetujui oleh 
KLHK. Peraturan tersebut menjelaskan persyaratan pengelolaan minimum untuk 
daerah produksi, termasuk pengelolaan air, tanggung jawab pengendalian kebakaran, 

14) PP menjelaskan bahwa peraturan pelaksanaan selanjutnya akan ditetapkan untuk mendefinisikan proses bagi pejabat daerah 
untuk mengajukan klasifikasi ulang wilayah produksi menjadi wilayah lindung.

Sekalipun peraturan lahan gambut ini tidak mewujudkan sektor 
kelapa sawit Bebas Dari Gambut, ini tetap merupakan langkah 
positif menuju pemahaman lahan gambut yang lebih holistik sebagai 
unit hidrologis terintegrasi dan dalam membuat proses berdasarkan 
aturan untuk zonasi penggunaan lahan yang lebih rasional.
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Pada bulan Mei 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan moratorium 
dua tahun atas izin baru di hutan primer dan lahan gambut untuk menciptakan 
ruang untuk meninjau izin-izin dan melangkah menuju resolusi konflik lahan yang 
bertumpuk. Moratorium tersebut menjadi bagian dari program Indonesia untuk 
mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) melalui perbaikan 
tata kelola. Moratorium juga merupakan elemen utama kesepakatan bilateral penting 
dengan Norwegia, yang memberikan komitmen pendanaan sampai USD1 miliar untuk 
Indonesia di bawah skema REDD+ yang saat itu sedang berkembang.

Para pemangku kepentingan umumnya menyambut 
moratorium sebagai langkah ke arah yang tepat, walaupun 
banyak yang menganggap ini tidak mencukupi, terutama 
karena fokus yang sempit pada perlindungan hutan primer 
dan lahan gambut (mengecualikan hutan sekunder/bekas 
tebangan) serta pengecualian untuk izin industri yang 
ada (bahkan yang belum memulai pembangunan) dan 
perpanjangan izin. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh 
World Resources Institute (WRI) berdasarkan pembaruan 

Peta Indikatif Moratorium terkini menunjukkan hanya 26% wilayah yang tercakup oleh 
moratorium yang mendapatkan perlindungan tambahan di luar yang sudah diwajibkan 
oleh hukum Indonesia. Lebih lanjut lagi, Peta Indikatif Moratorium menyusut di setiap 
revisi karena semakin banyak wilayah yang dikecualikan dari perlindungan. Pemangku 
kepentingan juga menyatakan bahwa implementansi dan pengawasan moratorium 
harus diperkuat, mengingat adanya laporan ketidakpatuhan pemerintah daerah yang 
mengeluarkan izin dan perusahaan kelapa sawit yang membuka hutan di wilayah 
dalam moratorium.

Namun, banyak pemangku kepentingan memandang moratorium sebagai langkah 
penting ke arah yang tepat dan bahwa segala kemajuan ke arah perbaikan tata kelola 
hutan perlu dihargai. Moratorium itu diperpanjang selama dua tahun untuk kedua 
kalinya oleh Presiden Jokowi pada bulan Mei 2015, namun perpanjangan ini tidak 

3.2.5 Perpanjangan moratorium dan One Map Initiative

Pemerintah sekarang 

masih sangat 

mendukung kebijakan 

One Map.

sanksi dan hukuman atas kegagalan merestorasi wilayah yang rusak karena kebakaran 
hutan atau penyebab lain, termasuk pencabutan izin. Peraturan ini juga menyatakan 
bahwa seluruh pemetaan dan perencanaan pengelolaan di wilayah Indonesia seperti 
dijelaskan di atas harus diselesaikan dalam kurun waktu empat tahun, yaitu dua tahun 
untuk pemetaan, dua tahun untuk perencanaan.

Sekalipun peraturan lahan gambut ini tidak mewujudkan sektor kelapa sawit Bebas 
Dari Gambut, ini tetap merupakan langkah positif menuju pemahaman lahan gambut 
yang lebih holistik sebagai unit hidrologis terintegrasi dan dalam membuat proses 
berdasarkan aturan untuk zonasi penggunaan lahan yang lebih rasional. Pemerintah 
provinsi atau kabupaten lebih berperan sebagai pemimpin dalam merancang batas-
batas wilayah lindung dibandingkan pejabat tingkat nasional, sehingga membuka 
kesempatan untuk menciptakan keseimbangan antara produksi dan perlindungan 
yang lebih rasional di tingkat daerah. Kriteria untuk wilayah lindung cukup luas dan 
terdefinisikan dengan baik, mencakup pertimbangan drainase, degradasi, adanya 
spesies penting, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim.
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memandatkan pemeriksaan izin yang menyeluruh dan menyelesaikan klaim yang 
tumpang tindih. Para aktivis berpendapat bahwa moratorium ini seharusnya berbasis 
kinerja dan bukan berbasis waktu, karena pemeriksaan izin dan resolusi klaim masih 
jauh dari selesai. Di tingkat provinsi, pada tahun 2012 BP REDD+ menandatangani 
kesepakatan dengan pemerintah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Jambi 
untuk membantu audit legalitas izin dan membuat sistem daring untuk mengelola 
data permohonan, evaluasi, verifikasi, penerbitan, dan pengawasan izin. Kelanjutan 
implementasi kesepakatan ini tidak jelas dengan dibubarkannya BP REDD+ (lihat 
bagian 3.2.10.2).

Satu lagi inisiatif terbaru penting untuk memperbaiki tata kelola hutan yang terkait erat 
dengan moratorium, adalah One Map Initiative, atau Inisiatif Satu Peta, yang dipelopori 
Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). 
Dalam program ini, lima kementerian dan badan pemerintahan bekerja sama untuk 
menyusun data tata ruang dalam satu penyimpanan, merekonsiliasi perencanaan 
tata ruang, penggunaan lahan, dan peta perizinan yang bertentangan, dan membuat 
database bersama untuk digunakan pemerintah di semua tingkat dan lintas sektor. 

Pemerintah sekarang masih sangat mendukung One Map. Kementerian Agraria dan 
Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, 
dan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menandatangani nota kesepakatan 
untuk menggunakan peta hasilnya, yang akan dikelola oleh Badan Informasi Geospasial 
(BIG). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diharapkan akan menggunakan 
database ini juga, menurut Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan. Hal ini akan 
memastikan perizinan, pengawasan lingkungan, dan penegakan hukum yang dipimpin 
kelima kementerian utama yang mengawasi penggunaan lahan industri di Indonesia — 
sektor kehutanan, pertambangan, dan pertanian — akan menggunakan data geospasial 
yang sama. Ini merupakan kemajuan penting untuk Indonesia dalam tata kelola lahan.

Dalam hari-hari terakhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR 
untuk 2009-2014, DPR mengesahkan dua undang-undang baru, yaitu UU No. 22/2014 
tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. Ketegangan politik tinggi dengan kemenangan calon presiden Joko Widodo 
dari Prabowo Subianto, dan perhatian masyarakat terfokus pada UU Pilkada. UU 
inimembatalkan pemilihan langsung kepala daerah dan mengembalikan wewenang 
kepada anggota DPRD terpilih – proses pemilihan semacam pernah dijalankan hingga 
2005 dan diketahui umum melibatkan korupsi berskala besar. Karena terbit hampir 
bersamaan, UU Pemda tidak banyak dibicarakan publik, tetapi bagi para pihak yang 
memperhatikan tata kelola sumber daya alam, UU ini signifikan karena mengubah 
pembagian tanggung jawab di beragam tingkat pemerintahan untuk sektor-sektor 
tertentu.

UU ini sangat panjang15 dengan bagian utama membahas urusan pemerintahan 
dan pembagian tanggung jawab di antara tingkat pemerintahan, pengaturan daerah 
(provinsi dan kabupaten/ kotamadya), tata kelola daerah, kantor pemerintah daerah, 
peraturan pemda, proses pembangunan, dan keuangan. Lampiran UU ini menguraikan 

3.2.6 Undang-Undang Pemda (UU No. 23/2014) 

15)  UU Pemda yang baru terdiri dari 27 bab, 411 pasal, dan 143 halaman, dengan 94 halaman penjelasan dan lampiran sebanyak 
147 halaman. Lampiran ini sebenarnya merupakan bagian paling penting untuk tata kelola sumber daya alam karena menguraikan 
wewenang setiap tingkat pemerintahan untuk 32 urusan pemerintahan yang konkuren (yaitu, kewenangan dibagi antara 
pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten).
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16)   Sebagai contoh, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan pada tahun 2011, tercatat 9.662 izin 
tambang batu bara skala kecil telah diterbitkan pemerintah kabupaten. Hanya sepertiga dari izin-izin tersebut yang didukung oleh 
dokumen lengkap dan bebas dari masalah hukum yang besar.

wewenang yang dimiliki setiap tingkat pemerintahan untuk 32 isu, termasuk tanah, 
lingkungan, pertanian (termasuk perkebunan), kehutanan, serta energi dan sumber 
daya mineral. Ada berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang perlu 
dibuat sebagai pedoman pelaksanaan, dan hingga saat ini belum ada yang diterbitkan.

Implikasi paling signifikan dari UU ini untuk tata kelola sumber daya alam adalah 
resentralisasi sebagian wewenang kabupaten dalam sektor tertentu. Pasal 14 ayat 
1 menyatakan bahwa “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, 
kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah provinsi”, menghilangkan peran kabupaten/kotamadya untuk sektor-
sektor tersebut. Perubahan paling penting adalah pengalihan kewenangan untuk 
menerbitkan izin pertambangan dari kabupaten ke provinsi. Peralihan ini sepertinya 
ditujukan untuk memperbaiki tata kelola, mencerminkan pengakuan bahwa kabupaten/
kotamadya belum menggunakan kewenangan pengaturan industri sumber daya alam 
dengan tepat16. Walaupun pemerintah kabupaten pada umumnya juga tidak memiliki 
kinerja yang baik dalam tata kelola kelapa sawit, pemerintah kabupaten masih 
memiliki wewenang izin perkebunan di bawah UU ini. Para bupati diperkirakan akan 
berusaha keras mendapatkan kembali kewenangan izin pertambangan dan pengalihan 
dokumentasi dari tingkat kabupaten ke provinsi kemungkinan akan tidak lancer karena 
dapat menunjukkan tanda-tanda masalah atau korupsi dan kemungkinan tuntutan 
kriminal.

Yang penting adalah UU ini memandatkan pengawasan yang jauh lebih kuat dari 
gubernur, sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, terhadap pemerintahan 
kabupaten. Gubernur sekarang berwenang meninjau peraturan daerah tertentu 
sebelum disahkan (untuk rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, 
anggaran, revisi anggaran, laporan implementasi anggaran, rencana tata ruang, 
pajak, dan retribusi); menarik tanggung jawab dari pemerintah kabupaten yang 
berkinerja buruk; membatalkan peraturan daerah kabupaten yang tidak konsisten 
dengan pedoman pemerintah pusat; dan menetapkan sanksi kepada bupati. Apakah 
ketentuan ini akan menghasilkan akuntabilitas yang lebih kuat atau tidak pada 
dasarnya tergantung pada peraturan pelaksana (yang belum ada), proses penerapan, 
dan penanganan perlawanan dari elit politik kuat yang kepentingannya terancam oleh 
perbaikan akuntabilitas.

Pengakuan hak adat disebutkan di beberapa bagian, memperkuat langkah ke arah 
peningkatan pengakuan hak adat dan mengikuti Putusan MK35 dan UU Desa. UU 
Pemda menegaskan kembali wewenang pemerintah kabupaten untuk mengakui 
masyarakat hukum adat dan hak-haknya, serta penetapan tanah ulayat dan desa adat. 
UU ini juga menegaskan persyaratan transparansi terkait layanan publik, anggaran 
pemerintah daerah, dan peraturan daerah, dan menekankan partisipasi publik. Insentif 
fiskal untuk kinerja kabupaten juga disebutkan dalam UU ini, tetapi tidak dijelaskan.

Pengesahan UU Desa No. 6/2014 pada bulan Januari 2014, tujuh tahun sesudah draf 
awal dibuat Kementerian Dalam Negeri, merupakan perkembangan penting dalam tata 
kelola di Indonesia dan karenanya mendapat banyak perhatian. UU ini pada dasarnya 
mengubah peran desa dalam negara yang sebelumnya diatur oleh UU Pemda No. 
32/2004 dan PP No. 72/2005 tentang Desa dengan mengakui hak dan kewenangan desa 

3.2.7 Undang-Undang Desa (UU No. 6/2014) 
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17) UU Desa memandatkan bahwa 10% dari transfer pemerintah pusat ke daerah akan dialokasikan untuk desa. Selain itu, desa 
juga akan menerima 10% dana bagi hasil dan dana alokasi umum yang diterima kabupaten dan 10% pajak dan bea lokal. Jumlah 
total diestimasi mencapai sekitar USD100.000 per desa (Rp 1,3-1,4M) per tahun. Jumlah aktual yang diterima bervariasi.

sebagai entitas politik. Dalam bahasa UU itu sendiri, desa seharusnya menggabungkan 
fungsi masyarakat untuk mengatur diri sendiri (hak inheren) dengan pemerintahan 
setempat (tugas yang diserahkan kewenangan pemerintah lain). UU ini menyatakan 
bahwa desa memiliki ‘hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat’ dan perlu diakui, dilindungi, dan diberdayakan 
untuk berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan 
sejahtera. Lebih luas lagi, UU ini menyatakan (dalam penjelasan) bahwa pemerintahan 
desa harus diperbarui, yang mana tidak saja sejalan dengan pengakuan hak-hak 
tradisional (yang ada dalam klausa 18B-2 Amendemen UUD), tetapi juga dengan 
demokratisasi, pluralisme, partisipasi masyarakat, dan pembangunan yang adil.

UU Desa juga menyebutkan mengenai pendirian desa adat melalui Perda yang dapat 
dijalankan berdasarkan tradisi setempat sekaligus dengan administrasi desa biasa. 
Desa adat akan memiliki hak untuk mengelola wilayah adat, sejalan dengan Putusan 
Mahkamah Konstitusi tentang pengakuan hak adat (MK No. 35/2012). Pemerintah 
telah mengeluarkan PP No. 43/2014 sebagai panduan pelaksanaan UU Desa, termasuk 
tentang pembentukan desa adat. Detail-detail lainnya akan diatur dalam Peraturan 
Menteri yang sampai sekarang belum ada, dan setelah itu perlu dibuat Perda untuk 
menetapkan desa adat. 

UU Desa memperkenalkan hak dan tanggung jawab baru yang sangat besar 
untuk desa, yang dapat menghasilkan pembangunan dari bawah ke atas yang 
lebih memberdayakan melalui pembuatan keputusan yang demokratis dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Halangan terbesar untuk dicapainya perbaikan ini akan 
datang dari sangat kurangnya kapasitas perencanaan anggaran, perencanaan 
strategis, serta pengelolaan dan pemantauan proyek. Desa akan mengelola anggaran 
tahunan yang besar17, yang merupakan kesempatan sekaligus risiko. UU Desa juga 
memberikan kesempatan peningkatan kendali masyarakat setempat dan adat atas 
tanah dan hutan, dan proses perencanaan tata ruang desa akan memberi ruang 
untuk masukan masyarakat dalam pembuatan keputusan penggunaan lahan. Namun, 
proses penetapan desa adat (yang kemudian berpotensi mengakui hutan adat) itu 
kompleks dan membutuhkan beberapa peraturan pelaksanaan. Kemajuan dalam 
pengesahan peraturan-peraturan penting di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten 
berjalan lambat dan kemungkinan besar akan tetap seperti ini kalau tidak ada usaha 
advokasi terus menerus. Hal lain yang perlu dicatat adalah bahwa penerapan UU Desa 
memandatkan pergeseran kekuasaan, kewenangan, dan akses pada sumber daya alam 
yang sepertinya akan meningkatkan kemungkinan munculnya beragam jenis konflik.

Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang menentang 
UU Kehutanan akibat kegagalan UU ini untuk mengakui hak ulayat secara layak. 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012 (dirujuk MK35) menyatakan bahwa 
‘hutan adat’ bukan merupakan bagian dari Kawasan Hutan yang dikuasai negara dan 
tidak dikuasai negara. Putusan ini menjadi momen bersejarah dalam pengakuan 
hak adat di Indonesia. Antara 10-40 juta ha lahan diperkirakan semestinya ada di 

3.2.8 Pengakuan tanah adat
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bawah kekuasaan masyarakat adat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 
organisasi hak masyarakat adat terdepan di Indonesia, dan Jaringan Kerja Pemetaan 
Partisipatif (JKPP), telah melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat yang meliputi 
4,8 juta ha yang diklaim oleh 517 masyarakat adat. Namun, masih ada banyak hal 
yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan MK35, termasuk menentukan 
kelompok adat mana yang berwenang atas hutan mana, bagaimana kelompok 
adat membuat keputusan, seperti apa hak dan tanggung jawab pengelolaan hutan 
mereka, dan bagaimana hal ini akan memengaruhi izin penggunaan lahan yang 
berlaku dan tumpang tindih di wilayah-wilayah tersebut. Informasi terbaru mengenai 
perkembangan terkini yang relevan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut dijelaskan 
di bawah ini. Walaupun kerangka hukum untuk mengakui hak ulayat berkembang 
dengan cepat, pengakuan formal masih jauh tertinggal.

Sejak MK35, beberapa UU dan peraturan baru sudah disahkan dan memandatkan 
proses dan detail prosedur untuk mengakui hak adat atas lahan dan hutan. Ini meliputi:

1. Surat Edaran Menteri Kehutanan SE1/MenhutII/2013, dikeluarkan untuk kepala 
daerah dan pejabat kehutanan untuk menjelaskan MK35 dan menyatakan bahwa 
hutan adat harus dikukuhkan oleh Kementerian Kehutanan berdasarkan perda 
yang mengakui kelompok dan wilayah adat. 

2. Peraturan Menteri Kehutanan No. 62/2013 merevisi Peraturan Menteri  
Kehutanan No. 44/2012 tentang pengukuhan Kawasan Hutan, menyatakan bahwa 
hutan adat yang diakui melalui perda akan dikeluarkan dari Kawasan Hutan. 
Banyak pihak berpendapat bahwa peraturan ini mencerminkan kesalahpahaman 
terhadap UU Kehutanan itu sendiri, yang dengan jelas mengizinkan adanya 
hutan negara dan hutan bukan milik negara di dalam Kawasan Hutan. MK35 
memandatkan hutan adat dikeluarkan dari Kawasan Hutan milik negara, tetapi 
bukan dari Kawasan Hutan sama sekali, yang berarti wilayah tersebut akan tidak 
memiliki perlindungan atau peraturan. Pernyataan kebijakan seperti ini telah 
menerima kritik bahwa Kementerian Kehutanan18 mungkin ingin melepaskan 
semua tanggung jawab pengelolaan wilayah dan bukannya tetap mengatur dan 
melindungi setelah hak dialihkan ke masyarakat adat. 

3. UU Desa No. 6/2014, seperti dijelaskan di atas, memandatkan proses pengakuan 
‘desa adat’ dan tanah serta hutan adatnya. Sesudah diakui sebagai desa adat, 
masyarakat adat akan bertanggung jawab untuk membentuk pemerintahan desa 
dan menangani administrasi desa serta urusan adat. PP yang mengatur proses ini 
sudah dikeluarkan, tapi diperlukan juga Peraturan Menteri serta Perda Provinsi 
tentang struktur adat setempat sebelum Perda Kabupaten dapat mendelineasi 
wilayah adat dan mengukuhkan desa adat. Konsekuensinya, pemerintah kabupaten 
pada umumnya menunggu sebelum mereka bertindak. Yang juga menjadi  
perdebatan adalah bahwa UU Desa hanya mengakui masyarakat adat yang memiliki 
genealogi dan kewilayahan yang jelas, yang mana mengecualikan beberapa 
kelompok masyarakat adat. 

4. UU Pemerintahan Daerah No. 23/2014, yang dijelaskan di atas, menyerahkan 
tanggung jawab kepada kabupaten dan provinsi untuk penetapan hak lahan 
komunal di dalam wilayahnya dan pengakuan masyarakat adat dan hak-haknya 
terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan (hal ini akan dilakukan 
pemerintah pusat jika wilayah adat meliputi beberapa provinsi).

18)  Kementerian Kehutanan telah digabungkan denan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi kementerian baru. Kami 
menggunakan istilah ‘Kementerian Kehutanan’ karena peraturan tersebut dikeluarkan sebelum kedua kementerian bergabung. 
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19)  Ditambah tiga nomor pendaftaran lain, dihilangkan untuk mempermudah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52/2014 tentang Pengakuan dan 
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan singkat ini (12 pasal) 
menjelaskan proses untuk bupati (dan walikota) untuk mengakui masyarakat adat. 
Pertama, bupati membentuk komite yang dipimpin oleh sekretaris daerah dan 
melibatkan para kepala kantor pemerintah kabupaten terkait dan camat. Komite ini 
melaksanakan identifikasi dan ‘verifikasi/validasi’ masyarakat adat. Rekomendasi 
mereka diteruskan kepada masyarakat adat yang dapat mengajukan keberatan dan 
meminta pemeriksaan ulang. Kemudian bupati dapat mengeluarkan Keputusan 
untuk mengakui dan melindungi kelompok masyarakat adat. Pihak yang tidak 
menyetujui keputusan itu dapat menggugat di pengadilan tata usaha negara. Jika 
masyarakat adat melampaui batas-batas satu kabupaten, mereka akan diakui 
melalui Keputusan bersama Bupati. Peraturan ini menimbulkan masalah ketika 
dikeluarkan karena menyatakan bahwa Keputusan Bupati sudah cukup untuk 
mengakui masyarakat adat, sementara UU lain (dan beberapa pihak menegaskan) 
bahwa diperlukan Peraturan Daerah.

6. Peraturan Menteri Bersama dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, 
Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 79/201419  
tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di dalam 
Kawasan Hutan. Peraturan bersama ini merevisi batas-batas Kawasan Hutan 
ketika lahan dengan hak tenurial dimasukkan dalam Kawasan Hutan negara. 
Peraturan ini berkaitan dengan pelaksanaanPutusan Mahkamah Konstitusi 
45/2011, untuk memastikan bahwa hak individu atas lahan dihormati, tetapi juga 
mengutip MK35 dan menjelaskan tata cara penyelesaian klaim lahan komunal 
di dalam Kawasan Hutan. Bupati (atau gubernur, untuk klaim yang mencakup 
beberapa kabupaten) membentuk ‘tim IP4T’ yang akan melaksanakan ‘inventarisasi 
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T)’. Tim IP4T 
terdiri dari pejabat daerah dan camat/kepala desa. Tim IP4T akan menelaah klaim 
yang diajukan dan memproduksi peta skala 1:10.000. Jika mereka memutuskan 
klaim tersebut valid, Badan Pertanahan dapat mengeluarkan sertifikat, dan 
Kementerian Kehutanan akan mengubah batas-batas Kawasan Hutan sesuai 
dengan klaim tersebut. Peraturan bersama ini (a) sepertinya membalikkan posisi 
awal Kementerian Kehutanan bahwa peraturan daerah diperlukan sebelum 
tanah adat dapat dikeluarkan dari Kawasan Hutan milik negara dan sekarang 
menyatakan bahwa keputusan dari IP4T sudah mencukupi, tetapi (b) menegaskan 
kembali posisi Kementerian bahwa tanah adat akan dikeluarkan sepenuhnya dari 
Kawasan Hutan, dan bukan dipertahankan di dalam Kawasan sebagai hutan hak 
seperti yang dapat dilakukan berdasarkan UU Kehutanan (lihat poin 2 di atas). 

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional No.9/2015 tentang Tata Cara untuk Penentuan Hak Komunal atas 
Tanah Adat dan Tanah Masyarakat dalam Daerah Istimewa. Peraturan bersama 
ini ditandatangani pada bulan Mei 2015 untuk memperbarui dan menggantikan 
Peraturan Menteri No. 5/1999 dari Menteri Agraria dan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional mengenai isu yang sama. Peraturan ini menyatakan klaim tanah adat 
dan klaim tanah masyarakat di wilayah hutan dan perkebunan akan diproses 
oleh tim IP4T. Wilayah yang diklaim di dalam Kawasan Hutan akan dikeluarkan 
dari Kawasan, dan akan dikeluarkan sertifikat lahan komunal. Peraturan 
ini memperkuat pilihan untuk menetapkan hak tanah adat komunal dengan 
menggunakan klaim langsung dan tanpa membutuhkan perda yang komprehensif.
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8. Rancangan undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat 
Adat (RUU-PPMA). RUU yang didukung AMAN ini sempat dibahas oleh DPR dan 
pemerintah di cabinet sebelumnya. RUU ini tidak masuk daftar prioritas DPR yang 
baru untuk tahun 2015.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (disahkan 
tidak lama sebelum Presiden Joko Widodo mulai menjabat) menyatakan target 
penetapan 12,7 juta ha hutan yang dikelola masyarakat pada 2019, yang mencakup 
skema pemerintah seperti hutan desa dan juga pengakuan hutan adat.

Beberapa perkembangan mendatang juga diharapkan terjadi. Peraturan Menteri 
Dalam Negeri No. 52/2014 mendorong bupati untuk memulai pengakuan hak adat 
dengan mengeluarkan keputusan bupati tentang masyarakat adat. Sekalipun UU Desa 
memandatkan proses penetapan desa dan wilayah adat, belum semua peraturan 
pelaksana yang diperlukan sudah disusun. Penyusunan Perda untuk mengakui 
masyarakat adat akan memakan waktu lama dan tidak banyak kabupaten yang 
memulai proses ini dengan antusias. Sementara itu, bupati dapat melaksanakan proses 
yang dimandatkan peraturan ini dan mengeluarkan keputusan sebagai langkah konkrit 
awal pengakuan hak adat. AMAN mendukung kabupaten untuk melakukan ini.

Berdasarkan beberapa undang-undang (seperti UU Kehutanan dan UU Desa), perda 
diperlukan sebelum hutan adat dapat diakui. Namun, menurut peraturan menteri 
bersama yang dijelaskan di atas, wilayah ini dapat dikeluarkan dari Kawasan Hutan 
berdasarkan Keputusan Bupati. Keabsahan pilihan ini dapat diuji pada praktiknya 
oleh bupati yang mengeluarkan keputusan kemudian mengajukan permintaan kepada 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengeluarkan lahan tersebut 
dari Kawasan Hutan milik negara. Uji coba semacam ini perlu dilakukan. Peraturan 
Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9/2015 
yang terbaru mendukung proses pengeluaran lahan dari Kawasan Hutan berdasarkan 
Keputusan Bupati (yang dibuat berdasarkan rekomendasi tim IP4T) dan memandatkan 
dikeluarkannya sertifikat tanah komunal untuk lahan yang bersangkutan. 

Sejumlah kabupaten sedang menyusun perda, dengan didukung AMAN dan beberapa 
LSM lain20. Pemerintah kabupaten dan DPRD pada umumnya tidak bergerak cepat 
untuk membuat perda, mungkin karena tidak yakin bagaimana melakukannya, atau 
karena tidak ingin mengancam kepentingan usaha di kabupaten, atau karena tidak 
melihat banyak manfaat untuk kekuasaan dan kewenangan mereka sendiri atas 
sumber daya lahan. AMAN bekerja di beberapa kabupaten di mana ada keinginan 
politik dan lebih sedikit kepentingan yang bersaing untuk menciptakan contoh kisah 
sukses.

Seperti digambarkan di atas, ada ketidakjelasan mengenai apakah hutan adat akan 
dikeluarkan dari Kawasan Hutan sama sekali, atau hanya dikeluarkan dari Kawasan 
Hutan negara dan diklasifikasi ulang sebagai ‘hutan dengan hak’, di mana fungsi hutan 

20)   Epistema telah membuat ringkasan kebijakan dan contoh peraturan daerah untuk membantu proses ini, lihat: http://
epistema.or.id/adat-di-tangan-pemerintah-daerah/

Sekalipun UU Desa memandatkan proses penetapan desa dan 
wilayah adat, belum semua peraturan pelaksana yang diperlukan 
sudah disusun.
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seperti produksi, lindung, atau konservasi masih ditetapkan untuk mempertahankan 
hutan tersebut. Pilihan pertama berisiko bahwa hutan adat akan rawan terhadap 
eksploitasi yang tidak lestari tanpa fungsi pengaturan dan perlindungan dari 
Kementerian. Pada awal Juli 2015, ketika laporan ini akan diterbitkan, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri No. 32/2015 
tentang “Hutan Hak”, yang menyebutkan bahwa hutan adat akan ditetapkan ulang 
sebagai ‘hutan dengan hak’ dan tetap berada dalam Kawasan Hutan. Ini merupakan 
perkembangan yang baik untuk perlindungan hutan. Ada juga aturan mengenai insentif 
dan kompensasi untuk masyarakat adat, tergantung dari fungsi yang ditetapkan untuk 
hutan tersebut. Aturan lain adalah jika ada konflik dengan pemegang ijin hutan atau 
pemegang klaim lainnya, KLHK akan menugaskan pejabat terkait untuk menyelesaikan 
konflik tersebut dalam 90 hari kerja. Peraturan ini sepertinya merupakan langkah 
positif, walaupun tetap menghadapi banyak tantangan dalam penerapannya.   

AMAN mendorong dibentuknya Unit Kerja Presiden untuk Pengakuan dan Perlindungan 
Masyarakat Hukum Adat. Unit ini akan ditugaskan untuk menyelaraskan UU 
dan peraturan yang ada tentang hak adat; mempersiapkan Komisi Nasional Hak 
Adat; mengusahakan pembebasan anggota masyarakat adat yang ditahan karena 
pelanggaran UU Kehutanan, yang sekarang tidak lagi sah berdasarkan MK35; dan 
mempercepat pengesahan UU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. 

3.2.9.1  Fokus pembangunan dan restrukturisasi kelembagaan  

Presiden Joko Widodo, sering dipanggil Jokowi, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla 
mulai menjabat pada bulan Oktober 2014 sesudah pemilu yang berlangsung ketat, 
yang menjadi penting karena adanya dukungan masyarakat yang dimobilisasi oleh 
relawan, bukan elit politik, untuk memenangkan pasangan ini. Kampanye Jokowi 
mengedepankan prinsip pro-rakyat, pro-lingkungan, dan pro-pembangunan dan 
melihat Indonesia sebagai kepulauan terbesar di dunia dapat menjadi “poros 
maritim dunia”. Ia berjanji memperbaiki keterhubungan di antara pulau-pulau untuk 
meningkatkan arus kegiatan ekonomi dan mendorong keamanan maritime dan 
membuat satu posisi baru, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Empat wilayah prioritas pembangunan pemerintahan Presiden Jokowi lainnya adalah 
energi, ketahanan pangan, pariwisata, dan infrastruktur. Ini dicerminkan dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk tahun 2015-2019.

Salah satu tindakan Kabinet Jokowi yang menarik banyak perhatian media adalah 
merger antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tidak lama sesudah itu Jokowi 
juga mengumumkan pembubaran BP REDD+ dan Dewan Nasional Perubahan Iklim 
(DNPI), yang tugasnya akan diserap kementerian baru ini (lihat bagian 3.2.10). Jokowi 
menunjuk Siti Nurbaya Bakar, birokrat senior dengan latar belakang pendidikan 
kehutanan, untuk memimpin KLHK dan mengawasi pembentukan kementerian 
besar ini. Ketika bagian ini ditulis bulan April 2015, enam bulan setelah merger ini, 
restrukturisasi KLHK masih terus berlangsung, mengakibatkan banyak program, 
terutama yang berhubungan dengan REDD+, lumpuh sementara.

3.2.9 Pemerintahan Presiden Joko Widodo
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Jokowi juga membentuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang (lihat bagian 3.2.11) yang 
mencakup Badan Pertanahan Nasional. Kementerian ini ditugaskan untuk menepati 
janji kampanye Jokowi untuk reformasi agraria di Indonesia, termasuk realokasi 9 juta 
ha lahan untuk petani kecil. Target ini ditegaskan ulang dalam RPJMN 2015-2019.

RPJMN, sebagai panduan pembangunan Indonesia dalam lima tahun ke depan, 
menargetkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8% per tahun pada 
2019 dari estimasi 5,1% pada 2014. RPJMN menargetkan untuk menurunkan tingkat 
kemiskinan ke antara 7-8% pada 2019 dari nyaris 11% pada September 2014. Di bagian 
berikut ini kami menyoroti elemen-elemen visi pemerintahan Jokowi dan program 
prioritas yang berhubungan dengan kehutanan dan pertanian.

3.2.9.2   Visi dan inisiatif Jokowi tentang pertanian dan kehutanan

Kemenangan Jokowi dalam pemilu mengembalikan harapan untuk masa depan 
hutan Indonesia. Latar belakang pendidikannya di kehutanan dan pernyataan ketika 
dan sesudah kampanye menegaskan dukungannya atas pengelolaan hutan berbasis 
masyarakat. Semua ini menjadi alasan untuk bersikap optimis bahwa hutan akan 
dipandang sebagai lebih daripada sekadar aset ekonomi dan akan dikelola secara 
tepat. Pada salah satu kunjungan lapangan pertama, Presiden Jokowi mendatangi 
Sungai Tohor di provinsi Riau, menanggapi kampanye daring lewat Change.org yang 
mengumpulkan nyaris 28.000 tanda tangan meminta Jokowi menyaksikan sumber 
kabut asap dari kebakaran hutan di Sumatera. Dalam kunjungan tersebut, Presiden 
mengeluarkan pernyataan kuat yang menegaskan kembali pandangannya bahwa 
masyarakat, bukan konglomerat, yang semestinya mengelola hutan Indonesia. Ini 
konsisten dengan target dalam RPJMN bahwa  12,7 juta ha hutan akan dikelola 
masyarakat.

Sekalipun ada tanda-tanda positif ini, prioritas pemerintahan terkait sisi-sisi lain sektor 
kehutanan dan pertanian tampak kurang jelas. Berbeda dari pendahulunya, Susilo 
Bambang Yudhoyono, Presiden Jokowi tidak terlalu menunjukkan minat pada peran 
hutan dalam mengatasi perubahan iklim. RPJMN 2015-2019 tidak memiliki target 
pengurangan deforestasi, yang merupakan penyumbang emisi terbesar di Indonesia. 
RPJMN ini juga mengurangi target pengurangan emisi ke “mendekati 26% pada 2019” 
dan tidak menyebutkan komitmen pengurangan emisi hingga 41% pada 2020 jika ada 
bantuan internasional. Pemerintahan Jokowi menargetkan merehabilitasi 5,5 juta ha 
lahan kritis, terutama dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan wilayah daerah 
aliran sungai (DAS) yang penting, tapi tidak ada target spesifik untuk perlindungan atau 
rehabilitasi lahan gambut. 

Di sektor pertanian, program prioritas Presiden Jokowi berfokus pada ketahanan 
pangan. Untuk mencapai ini, pemerintahannya merencanakan akan membuka 1 
juta ha lahan pertanian baru di luar Jawa dan Bali, membangun 49 bendungan 
untuk irigasi, serta memperbaiki dan memperbarui sistem irigasi yang rusak. 
Jokowi menetapkan target tiga tahun untuk swasembada beras di Indonesia dengan 
meningkatkan produksi dalam negeri dari 70,6 juta ton pada tahun 2014 menjadi 82 
juta ton pada 2019. Komoditas pertanian prioritas lain mencakup jagung, kedelai, 
dan gula. Pemerintah juga memiliki komitmen di reformasi agraria, seperti yang 
sudah dibahas, dan menjanjikan 9 juta ha lahan untuk petani kecil. Pada kunjungan 
ke provinsi Papua pada bulan Mei 2015, Jokowi berkomitmen untuk memperbarui 
pembangunan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Proyek ini dimulai 
pada masa pemerintahan sebelumnya, ditentang keras oleh kelompok masyarakat 
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adat, dan akhirnya tertunda setelah muncul kritik keras atas dampak lingkungan dan 
sosial yang diperkirakan akan timbul. President Jokowi berkomitmen membuat 1,2 
juta ha dari proyek ini beroperasi dalam kurun waktu tiga tahun dan juga berkomitmen 
membangun banyak jalan di Papua, yang akan bermanfaat bagi pembangunan lokal, 
tetapi mempercepat deforestasi dan kemungkinan pengembangan lahan gambut.

Walaupun kelapa sawit merupakan komoditas ekspor pertanian terbesar Indonesia, 
Kementerian Pertanian pada masa kabinet Jokowi belum mengeluarkan target spesifik 
untuk sektor ini. RPJMN juga tidak menyebutkan detail rencana untuk kelapa sawit.

3.2.9.3   Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk perizinan investasi 

Menurut laporan Bank Dunia berjudul Doing Business 2015, Indonesia menempati 
rangking 155 dari 189 negara dalam kemudahan membuat usaha. Salah satu komitmen 
Presiden Jokowi kepada sektor swasta pada kampanyenya adalah pengembangan 
fasilitas investasi satu atap yang bertujuan untuk memotong waktu yang diperlukan 
untuk memproses pengajuan izin. Pada bulan Januari 2015, dalam 100 hari pertama 
masa jabatannya, Presiden Jokowi meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
di Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM). Untuk memfasilitasi investor 
menggunakan PTSP dalam mendirikan usaha dan memproses izin untuk semua sektor, 
BKPM diberikan kewenangan untuk mengeluarkan 134 izin yang sebelumnya ada di 22 
kementerian dan badan terkait (lihat bagian 3.2.10.3 untuk implikasi bagi KLHK).

Sesudah pendirian PTSP, BKPM melakukan penyederhanaan prosedur izin dengan 
sasaran dapat memangkas dua pertiga waktu pemrosesan pada bulan April 2015. 
Seorang pejabat senior BKPM dikutip media menyatakan bahwa waktu rata-rata proses 
pengajuan izin lahan akan dipotong dari 260 hari menjadi 90 hari. Izin pinjam pakai 
hutan yang sering diperlukan proyek pertambangan dan infrastruktur akan diproses 
paling lama 30 hari, kurang dari sepertiga waktu yang diperlukan sekarang, yaitu 110 
hari. Waktu pemrosesan izin lingkungan akan dipangkas dari 150 hari menjadi 30 hari. 

Komitmen terakhir ini menimbulkan kecemasan di beberapa pihak mengenai dampak 
tinjauan izin yang dipercepat. Penyederhanaan dan percepatan pemrosesan izin yang 
diajukan merupakan strategi utama BKPM untuk memfasilitasi usaha dan menarik 
investasi. Namun, belum ada kejelasan bagaimana BKPM akan mempertahankan 
ketelitian dan menerapkan praktik-praktik terbaik dalam pemrosesan izin untuk 
memastikan kepatuhan hukum (misalnya kesesuaian dengan rencana tata ruang) 
dan pengaman dari dampak berat, misalnya dengan memastikan bahwa penilaian 
dampak yang diperlukan telah dilakukan dan disetujui dan sudah ada persetujuan dari 
masyarakat yang terkena dampak.

3.2.10.1  Struktur baru dan perubahan mendatang 

Restrukturisasi kelembagaan Presiden Jokowi yang paling kontroversial sejauh ini adalah 
keputusan menggabungkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan 
Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang sangat 
besar. Seperti yang sudah disebutkan, BP REDD+ dan DNPI dibubarkan dan tugas-
tugasnya diserap ke dalam kementerian dengan alasan perampingan pemerintahan dan 
mengurangi kerancuan fungsional antar badan (lihat Bagian 3.2.10.2 di bawah).

3.2.10   Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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Kementerian baru ini memiliki sembilan Direktorat Jenderal (Ditjen), termasuk untuk 
pengendalian perubahan iklim yang tugasnya meliputi pengurangan emisi, adaptasi, 
pengawasan, pelaporan dan verifikasi, dan pengendalian kebakaran hutan — pada 
dasarnya sebagian besar fungsi yang ada di BP REDD+ sebelumnya. Ditjen baru untuk 
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akan menangani rehabilitasi 
lahan gambut dan pencegahan kerusakan yang lebih jauh lagi. Ditjen lain mencakup 
(i) perencanaan tata ruang lingkungan dan kehutanan, (ii) pelestarian ekosistem 
dan sumber daya alam, (iii) DAS dan hutan lindung, (iv) pengelolaan hutan produksi 
berkelanjutan, (v) pengelolaan limbah dan bahan beracun, (vi) kehutanan sosial 
dan kemitraan lingkungan, dan (vii) penegakan hukum lingkungan dan kehutanan. 
Kementerian ini belum menyelesaikan restrukturisasi, tetapi nama para direktur 
jenderal telah diumumkan pada akhir Mei 2015.

Para pemangku kepentingan dan pengamat merespon pembentukan kementerian baru 
ini dengan hati-hati. Jika kapasitas gabungan dari bekas Kemenhut dan KemenLH 
dapat digunakan dengan baik, KLHK bisa jadi lebih efektif dalam penegakan hukum 
daripada ketika terpisah. Namun, sebagian pihak menyuarakan kecemasan bahwa 
peningkatan ukuran dan kekuasaan akan memperparah masalah birokrasi dan 
membuat kerja KLHK lebih tidak efisien dan efektif. Jika kementerian berfokus lebih 
pada penggunaan hutan sebagai aset ekonomi (produksi), struktur baru ini akan 
merusak fungsi KLHK untuk mengawasi dan melindungi lingkungan hidup. Namun, jika 
kementerian baru ini mulai menunjukkan lebih banyak perhatian ke mempertahankan 
jasa lingkungan dan nilai hutan untuk adaptasi perubahan iklim, selain nilai produksi 
kayu, merger ini dapat berdampak positif terhadap hutan.

3.2.10.2  Penyerapan BP REDD+ dan DNPI

DNPI dan BP REDD+ adalah dua lembaga perubahan iklim penting yang dibentuk pada 
pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY membuat terobosan 
dengan berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca Indonesia hingga 
26% dari tingkat bisnis seperti biasa pada 2020, atau hingga 41% dengan bantuan 
internasional. DNPI ditugaskan untuk membuat strategi pengurangan emisi di semua 
sektor, sementara BP REDD+ spesifik menangani emisi dari deforestasi dan degradasi 
hutan, yang merupakan penyumbang emisi terbesar Indonesia sejauh ini. BP REDD+ 
juga dibentuk sebagai bagian dari kesepakatan dengan Norwegia yang pada 2010 
berkomitmen mendanai Indonesia hingga USD1 miliar untuk mengurangi emisi dari 
deforestasi dan perubahan penggunaan lahan di bawah skema iklim global REDD+.

BP REDD+, yang merupakan kelanjutan dari tiga termin Satgas REDD+ yang bersifat 
ad hoc, berdiri pada tahun 2014 dengan status setara menteri dan melapor langsung 
ke presiden. Satuan tugas yang menjadi badan ini berjasa mempelopori, antara lain, 
Rencana Aksi REDD+ Indonesia, One Map Initiative (lihat bagian 3.2.5), pengawasan 
kebakaran hutan dan pelaksanaan moratorium izin baru, pengembangan mekanisme 
pendanaan REDD+ bernama FREDDI, kerangka pengaman REDD+, dan usaha untuk 
mendorong pengakuan hak masyarakat adat dalam konteks memperkuat tata kelola 
hutan.

Banyak pihak yang memandang pembubaran BP REDD+, hanya setahun sesudah 
dibentuk, sebagai langkah mundur dalam REDD+ dan melemahkan usaha untuk 
memperbaiki tata kelola hutan di Indonesia. Sesudah restrukturisasi internal KLHK 
selesai, tanggung jawab yang dulu dipegang BP REDD+ akan dibagi-bagi di antara 
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beberapa Ditjen dan kementerian/badan lain, tidak lagi di bawah satu atap dengan 
mandat untuk mengoordinasikan upaya di kementerian dan badan pemerintahan. Tim 
transisi REDD+ masih bekerja dan bentuk akhir restrukturisasi ini belum terlihat. Hal 
ini membuat beragam kegiatan REDD+ yang sudah dimulai di tingkat lokal, provinsi, 
dan nasional lumpuh sementara.

Beberapa skenario menyatakan bahwa FREDDI, mekanisme yang dirancang untuk 
memungkinkan transfer dana sebagai balas jasa daerah dan pemerintah daerah untuk 
kegiatan REDD+, mungkin akan ditempatkan di Kementerian Keuangan. FREDDI 1.0, 
nama di fase pertamanya, sudah hampir siap untuk diluncurkan dan diharapkan akan 
berjalan hingga 2017, mungkin dengan UNDP sebagai trustee. 
Belum ada kejelasan mengenai masa depan FREDDI.

3.2.10.3  Delegasi kewenangan perizinan kehutanan kepada BKPM

Peraturan KLHK No. P.97/Menhut-II/2014 tentang delegasi kewenangan perizinan 
kehutanan BKPM merupakan perluasan dari peraturan serupa yang dikeluarkan 
pada tahun 2010. Peraturan yang terbaru memberikan hak kepada BKPM untuk 
mengeluarkan 35 jenis izin, termasuk izin pemanfaatan hasil hutan di hutan alami, 
hutan industri, dan restorasi ekosistem, izin penggunaan lahan hutan, dan pelepasan 
hutan. Pengaturan ini berlaku untuk investasi baik dari dalam negeri maupun 
internasional.

Peraturan ini menetapkan lebih jauh bahwa KLHK akan menunjuk salah satu 
pejabatnya untuk diperbantukan dan ditempatkan di BKPM sebagai perwakilan 
kementerian. Pejabat ini akan berkoordinasi dengan Ditjen terkait di KLHK untuk 
meninjau dan menyetujui rekomendasi. Ini menunjukkan bahwa sekalipun secara 
resmi BKPM berwenang untuk menerbitkan izin, masih banyak kekuasaan untuk 
menyetujui dan menolak permohonan izin yang masih dipegang KLHK, dengan 
penempatan perwakilannya di BKPM untuk mempermudah koordinasi. Keterlibatan 
KLHK dapat meredakan kecemasan bahwa investasi, yang merupakan indikator utama 
kinerja BKMP, akan menjadi prioritas tertinggi BKPM dalam meninjau permohonan 
izin. Hal ini akan bergantung pada seberapa efektif fungsi KLHK sebagai pengaman

Jika batasan-batasan ini dapat diatasi, pendekatan KPH sangat 

berpotensi untuk mentransformasi pendekatan pengelolaan 

Kawasan Hutan Indonesia menuju pendekatan yang lebih 

inklusif, pertisipatif, dan multipihak yang disesuaikan dengan 

kondisi dan aspirasi pembangunan daerah.
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3.2.10.4  KPH dan pengelolaan hutan yang terdesentralisasi

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dimandatkan oleh UU Kehutanan 1999 untuk 
menerapkan pendekatan lanskap yang terdesentralisasi untuk memperbaiki tata 
kelola hutan dan mencapai pengelolaan hutan berkelanjutan secara luas. Konsep KPH 
mendukung lebih banyak kendali di daerah, yang mencerminkan nilai perencanaan 
partisipatif di daerah untuk menyeimbangkan produksi dan lindung, dan peran penting 
kehadiran personil di lapangan untuk memastikan adanya pemantauan dan penegakan 
hukum. Pada dasarnya KPH memandang lahan hutan sebagai lanskap alami yang 
kohesif yang dapat dibagi menjadi unit-unit alam yang jelas dengan batas-batas yang 
didasarkan pada proses ekologis (dan manusia) yang berlaku dan bukan hanya fungsi 
administratif.

Menurut RPJMN, hampir 630 KPH sudah akan terbentuk pada tahun 2019 untuk 
mengelola lebih dari 120 juta ha hutan21. Ini merupakan tugas yang sangat berat. 
Dalam model KPH, pejabat dinas kehutanan tingkat kabupaten dan provinsi memiliki 
wewenang pengelolaan langsung KPH dan mengubah peran mereka dari tugas 
administratif menjadi pengelola aktif lanskap sehari-hari. Petugas KPH bertanggung 
jawab untuk perencanaan penggunaan lahan dan persiapan rencana pengelolaan 
hutan; pengawasan dan kontrol pemanfaatan hutan dan pemegang izin penggunaan 
hutan; penggunaan hutan di beberapa wilayah yang tidak tercakup oleh kepentingan 
pihak ketiga; rehabilitasi dan reklamasi hutan; serta perlindungan hutan dan 
konservasi alam. Sekitar 120 unit sudah ditetapkan pada 2014, dan menurut KLHK, 
setengahnya berfungsi baik. Tantangan utama KPH berhubungan dengan kurangnya 
kapasitas petugas kehutanan setempat dan kesulitan mengintegrasikan prinsip-
prinsip keberlanjutan ke dalam praktik pengelolaan lanskap. Mungkin akan ada 
perubahan dalam implementasi KPH di masa depan, karena UU 23 tentang Pemda 
menarik kewenangan kehutanan dari kabupaten ke provinsi (lihat bagian 3.2.6 di atas). 
Bagaimana implikasi perubahan ini memerlukan waktu untuk dipahami sepenuhnya.

Jika batasan-batasan ini dapat diatasi, pendekatan KPH sangat berpotensi untuk 
mentransformasi pendekatan pengelolaan Kawasan Hutan Indonesia menuju 
pendekatan yang lebih inklusif, pertisipatif, dan multipihak yang disesuaikan dengan 
kondisi dan aspirasi pembangunan daerah.

3.2.10.5  Target hutan desa dan hutan adat

Menteri Siti Nurbaya menyatakan bahwa KLHK akan berfokus pada tiga isu prioritas 
pada 2015, termasuk resolusi konflik klaim wilayah hutan masyarakat adat. Menteri 
menegaskan komitmen ini beberapa kali dan menyatakan dukungannya terhadap 
penetapan hutan adat dan proses pemetaan partisipatif yang dipimpin oleh AMAN dan 
JKPP untuk mencapai tujuan tersebut. 

Sasaran pemerintahan Jokowi untuk mendorong kehutanan sosial sebagai bagian 
dari agenda reformasi lahan yang lebih luas juga dicerminkan di RPJMN 2015-2019. 
Dalam rencana tersebut, KLHK mendapat tanggung jawab untuk meningkatkan akses 
masyarakat ke hutan melalui berbagai jenis perhutanan sosial, termasuk hutan 
kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan adat. Kementerian menargetkan 12,7 juta 
ha hutan resmi dikelola masyarakat pada tahun 2019, dengan setidaknya 2.54 juta ha 

21)  Sekarang ini KPH diklasifikasikan berdasarkan fungsi hutan dominan, yaitu produksi, lindung atau konservasi, walaupun 
semua KPH kemungkinan besar merupakan wilayah komposit yang memiliki lebih dari satu fungsi. Jumlah 630 KPH untuk 
Indonesia dibagi menjadi 347 untuk produksi, 182 untuk perlindungan, dan 100 untuk konservasi.
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dialokasikan untuk masyarakat pada tahun 2015. KLHK juga ditugaskan meningkatkan 
kapasitas masyarakat setempat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan serta 
memediasi dan menyelesaikan konflik tenurial di wilayah hutan.

Target Jokowi untuk menempatkan 12,7 juta ha di bawah pengelolaan masyarakat pada 
tahun 2019 sebenarnya lebih rendah daripada yang dijanjikan saat kampanye. Namun, 
banyak pengamat yang tetap berpandangan positif, karena dengan target yang jelas 
dan Ditjen baru di KLHK yang dibentuk spesifik untuk mendorong perhutanan sosial 
akan muncul kesempatan untuk membuat program dan ada alokasi anggaran untuk 
memastikan terjadinya pendelegasian kekuasaan kepada masyarakat.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang baru dibentuk dan mencakup Badan 
Pertanahan Nasional merupakan lembaga baru yang penting bagi Jokowi untuk 
memenuhi komitmen reformasi agraria dan menyelesaikan klaim tumpang tindih, 
terutama yang terkait masyarakat adat. Menteri Ferry Mursyidan Baldan kerap 
membuat pernyataan di media untuk menegaskan ulang komitmen ini, dengan 
merujuk pada Kebijakan Satu Peta/One Map Initiative (lihat bagian 3.2.5) sebagai alat 
pendukung utama untuk mencapai target ini. Dia juga dikutip media menyatakan bahwa 
kementerian sedang mempersiapkan peraturan untuk membuat prosedur pengeluaran 
sertifikat tanah resmi kepada masyarakat adat yang memiliki hak lahan komunal yang 
dapat dibuktikan. Masih terlalu awal untuk menilai seefektif apa kementerian akan 
menerapkan komitmen kebijakan ini.

Kementerian ini juga ditugaskan untuk mengalokasikan 9 juta ha untuk petani kecil 
sebagai bagian dari reformasi agraria Jokowi. Prasyarat tugas ini adalah identifikasi 
setidaknya 4,1 juta ha kawasan hutan untuk diklasifikasi ulang sebagai lahan bukan 
hutan, menurut RPJMN. Kementerian juga berperan dalam zonasi penggunaan lahan 
untuk unit hidrologis gambut di bawah PP No. 71/2014 tentang pengelolaan dan 
perlindungan gambut yang dijelaskan di atas.

RPJMN 2015-2019 memprioritaskan pengembangan sistem pendaftaran tanah yang 
tersentralisasi, di mana pemerintah bertugas untuk memverifikasi validitas informasi 
dalam sertifikat yang terdaftar. Salah satu tujuan sistem ini adalah untuk memperbaiki 
iklim investasi dengan menciptakan kewajiban pemerintah untuk memberikan 
kompensasi untuk kerusakan yang terjadi apabila izin yang diterbitkan kepada pihak 
ketiga ternyata tumpang tindih dengan yang sudah ada atau klaim lain (termasuk 
klaim adat). Untuk mengembangkan sistem ini, pemerintah akan memperluas 
cakupan tata ruang peta dasar nasional (yang dimasukkan ke One Map Initiative) 
untuk mencakup 70% kawasan bukan hutan di Indonesia (yaitu yang di luar Kawasan 
Hutan) dan memastikan 80% dari kawasan ini sudah disertifikasi pada tahun 2019. 
Pemerintah juga menargetkan akan mempercepat pengukuhan batas-batas kawasan 
hutan sepanjang 189.000 km dan mempercepat sosialisasi dan penetapan batas-batas 
kawasan tanah adat, walaupun untuk yang terakhir ini belum ada target spesifik.

3.2.11  Kementerian Agraria dan Tata Ruang
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Sektor kelapa sawit Indonesia selama ini dinodai oleh tuduhan ada banyak praktik-
praktik ilegal. Pelanggaran yang umum terjadi meliputi: membuka lahan di luar batas 
konsesi; tidak memiliki izin pelepasan hutan atau izin pemanfaatan kayu sebelum 
pembukaan lahan; membuka lahan di daerah yang tidak ditetapkan sebagai kawasan 
pertanian, termasuk di wilayah yang dilindungi; tidak melakukan AMDAL sebelum 
pembangunan; beroperasi di lahan gambut dalam; membuka lahan dengan membakar; 
tidak membayar pajak sesuai aturan; tidak menyelesaikan hak tanah masyarakat 
setempat sebelum pembangunan; dan tidak mengembangkan 20% wilayah perkebunan 
yang disyaratkan untuk masyarakat setempat. Ada kemajuan dalam pengungkapan, 
pemerangan, dan pengurangan praktik illegal —misalnya melalui skema Indonesian 
Sustainable Palm Oil (ISPO )— tetapi praktik-praktik ini terus terjadi dan menghambat 
kemajuan ke arah keberlanjutan untuk sektor kelapa sawit secara keseluruhan. 
Tingkat praktik ilegal di masa lalu dan sekarang menunjukkan kegagalan tata kelola 
penggunaan lahan yang sering dikaitkan dengan korupsi dan kolusi antara pejabat 
setempat dan elit bisnis. Namun, perkembangan akuntabilitas dan penegakan hukum 
terkait keputusan penggunaan lahan baru-baru ini menimbulkan optimisme bahwa 
perbaikan akan berlanjut, terutama terkait perizinan.

Salah satu upaya yang paling signifikan di masa lalu adalah upaya KPK memperbaiki 
kepatuhan hukum dalam perizinan industri melalui inisiatif koordinasi dan supervisi 
mineral dan batu bara (korsup minerba). Berdasarkan nota kesepahaman antar 
menteri di tahun 2013 untuk menangani isu kehutanan, korsup minerba melakukan 
usaha sistemik untuk meninjau kepatuhan semua izin pertambangan, melibatkan 
pemerintah provinsi dan kabupaten, dan menggunakan standar ‘clean and clear’ (bebas 
dan bersih) untuk memeriksa kepemilikan izin, termasuk izin lingkungan, pembayaran 
pendapatan pemerintah, dan ketumpangtindihan dengan kawasan hutan lindung atau 
izin pertambangan lain. Inisiatif ini mencabut 810 izin tambang dan meningkatkan 
pendapatan pemerintah sekitar 9 triliun rupiah (USD700 juta). Ancaman investigasi oleh 
KPK menjadi motivasi kuat bagi para pimpinan daerah untuk memastikan legalitas izin 
yang mereka keluarkan.

KPK telah memperluas usaha ini di tahun 2015. Di bawah rubrik Gerakan Nasional 
Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia, KPK melebarkan cakupan pemeriksaan 
izin pertambangan hingga ke 19 provinsi lain dan memulai tinjauan kehutanan 

3.2.12  Perkembangan pemantauan, penegakan hukum, dan 
akuntabilitas

KPK melebarkan cakupan pemeriksaan izin pertambangan 
hingga ke 19 provinsi lain dan memulai tinjauan kehutanan dan 
perkebunan di 24 provinsi. Mengingat proses ini akan melibatkan 
pemeriksaan semua izin kelapa sawit di provinsi-provinsi tersebut, 
inisiatif ini berpotensi memberikan dampak signifikan atas 
kepatuhan hukum sekarang dan di masa depan.
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dan perkebunan yang meliputi 24 provinsi. Mengingat proses ini akan melibatkan 
pemeriksaan semua izin kelapa sawit di provinsi-provinsi tersebut, inisiatif ini 
berpotensi memberikan dampak signifikan atas kepatuhan hukum sekarang dan di 
masa depan. KPK kemungkinan besar akan mendapatkan banyak perlawanan dari elit 
politik dalam melakukan upaya ini.

Selain itu, ada beberapa inisiatif terkait lainnnya yang sedang berjalan dan mungkin 
berdampak positif atas legalitas perizinan dan pengembangan kelapa sawit, yaitu:

a. KLHK yang baru dimerger mempunyai Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan dan 
Kehutanan. Ini dapat membantu mengurangi pengembangan kelapa sawit ilegal 
di dalam Kawasan Hutan, tetapi masih terlalu awal untuk berspekulasi mengenai 
dampaknya di masa depan.

b. KLHK mengumumkan penetapan Tim Penanganan Pengaduan Kasus-Kasus 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (TP2LHK) pada tanggal 12 Maret 2015. Tim ini 
terdiri dari divisi penegakan hukum dan inspektorat di dalam Kementerian dan 
sejumlah tokoh masyarakat sipil terpandang yang berkomitmen kuat pada isu 
reformasi agraria dan pengelolaan konflik hutan. Tim ini bertugas menangani 
kasus konflik lahan dan kerusakan lingkungan yang mengorbankan warga negara 
atau merugikan negara. Inisiatif ini muncul dari penyelidikan Komite Nasional 
HAM atas konflik lahan terkait masyarakat adat pada 2014. Kasus dapat dilaporkan 
melalui SMS atau surel.

c. Presiden Jokowi berkunjung ke Riau dan memperhatikan isu asap dari pembakaran 
lahan gambut. KLHK sekarang memusatkan upaya untuk mengurangi kebakaran 
hingga 50% pada akhir 2015. Jokowi telah menyatakan bahwa izin perusahaan yang 
tidak bisa mengendalikan kebakaran di wilayah konsesi mereka akan dicabut.

d. Sertifikat ISPO diwajibkan untuk konsesi kelapa sawit dan sudah berjalan selama 
beberapa tahun. Standar ISPO umumnya selaras dengan peraturan pemerintah 
Indonesia tentang konsesi dan tidak menerapkan standar yang lebih tinggi untuk 
keberlanjutan. Seiring dengan perbaikan pelaksanaannya, standar ISPO dapat 
membantu memperbaiki kepatuhan hukum.

e. Moratorium Indonesia atas izin di hutan primer dan lahan gambut diperpanjang 
kembali selama dua tahun pada bulan Mei 2015.

f. Gugatan warga negara, yang baru pertama kali terjadi, terhadap pemerintah 
kota Samarinda atas dugaan pengelolaan izin pertambangan yang tidak sesuai 
dimenangkan di pengadilan negeri22. Ini menjadi model yang menarik untuk 
penuntutan akuntabilitas kepada pejabat pemerintah dalam perizinan penggunaan 
lahan, walaupun kasus ini sedang naik banding dan hasil akhirnya belum jelas.

Pada 25 Februari 2015, Kementerian Hukum dan HAM meluncurkan Peta Jalan untuk 
Pembaruan Hukum Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup, yang ditandatangani oleh 
kementerian-kementerian terkait. Peta Jalan ini mengevaluasi peraturan yang ada 
dengan memberikan perhatian khusus kepada proses penetapan Kawasan Hutan 
di bawah kekuasaan negara, penerbitan hak guna usaha perkebunan, dan hak dan 
tanggung jawab masyarakat. Tujuan dokumen ini adalah untuk mengembangkan 
rekomendasi pembaruan hukum untuk meningkatkan efektivitas dan ekuitas 

3.2.13   Peta jalan pembaruan hukum 

22)  Lihat http://asiafoundation.org/in-asia/2014/10/15/indonesian-lawsuit-pushes-local-government-to-regulate-massive-coal-
mining-industry/.
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pengelolaan SDA. Analisis didasarkan pada prinsip-prinsip dalam TAP MPR No. 9/2001 
tentang Reformasi Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang menekankan 
prinsip negara (koordinasi antar sektor dan tingkat pemerintahan), keberlanjutan, 
keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum. Analisis ini menyoroti permasalahan utama 
dalam kehutanan, izin penggunaan lahan, dan hak warga negara dan menghasilkan 
daftar masalah utama dan rekomendasi pembaruan hukum untuk menyelesaikannya. 
Karena berasal dari dalam pemerintah Indonesia sendiri, Peta Jalan ini berpotensi 
menjadi pernyataan penting prioritas dan tujuan pembaruan yang dipimpin pemerintah.

Masalah kehutanan yang disoroti dalam Peta Jalan meliputi: pembagian kewenangan 
antara pemerintah pusat dan daerah; keterbatasan kapasitas internal; pembiayain 
pelaksanaan pengukuhan Kawasan Hutan; inventarisasi keberadaan masyarakat 
dalam Kawasan Hutan; akses publik ke informasi dan partisipasi; sanksi untuk pejabat 
pemerintah yang tidak melaksanakan tugas dengan tepat waktu; prosedur penanganan 
keluhan; dan kompensasi untuk relokasi.

Beberapa masalah Hak Guna Usaha (HGU) yang teridentifikasi meliputi: prosedur 
menata kelola konversi hutan untuk wilayah HGU; akses publik pada informasi dan 
partisipasi publk termasuk dalam perencanaan tata ruang, kajian lingkungan hidup 
strategis (KLHS), dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH); 
pemanfaatan lahan untuk manfaat masyarakat; sanksi untuk pengeluaran HGU dan 
izin terkait lain yang tidak sesuai; tanggung jawab sosial usaha; kebutuhan database 
perizinan; pengawasan HGU; peraturan operasional untuk kompensasi dampak 
lingkungan; prosedur penanganan keluhan; dan kompensasi untuk relokasi.

Beberapa masalah yang berhubungan dengan hak dan tanggung jawab masyarakat 
meliputi: kebutuhan untuk menerapkan peraturan kajian lingkungan hidup strategis 
(KLHS) dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH); 
keterlibatan masyarakat adat dalam pemetaan batas; alokasi anggaran pemerintah 
untuk pemberdayaan masyarakat adat; pengakuan kepemilikan lahan komunal; relokasi 
kompensasi terkait dengan pengukuhan Kawasan Hutan dan pengeluaran HGU; 
tanggung jawab untuk peta kawasan adat; akses publik pada informasi mengenai HGU 
dan proses pengukuhan batas Kawasan Hutan; partisipasi publik dalam kehutanan; 
tanggung jawab sosial korporat terkait masyarakat adat; pemantauan dan pengawasan, 
termasuk sanksi bagi pejabat yang tidak menjalankan tanggung jawab terkait dengan 
penegakan hukum izin dan perlindungan lingkungan; dan prosedur penanganan 
keluhan. Daftar rekomendasi lengkap untuk reformasi yang diuraikan di Peta Jalan 
dapat dilihat di Lampiran 1.

Peta Jalan pembaruan hukum jelas merupakan perkembangan positif. Namun, 
komitmen Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly untuk memenuhi agenda 
reformasi ini tidak jelas. Bahkan dengan dukungan kuat menteri, harus ada dukungan 
dari konstituen luas kepemimpinan tingkat tinggi untuk memajukan agenda ini karena 
memerlukan tindakan dari DPR (membuat UU baru atau merevisi yang ada), Presiden 
(untuk Peraturan Pemerintah), dan sejumlah kementerian yang tidak berkoordinasi 
langsung dengan Kementerian Hukum dan HAM (misalnya, untuk membuat atau 
merevisi Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri). Oleh karena itu, implementasi 
Peta Jalan ini sepertinya akan membutuhkan dukungan proaktif dari tokoh seperti Wakil 
Presiden Jusuf Kalla dan Luhut Panjaitan, yang menjadi Menteri Koordinator Politik, 
Hukum, dan Keamanan sejak Agustus 2015.
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Kotak 2Implikasi utama perubahan 
tata kelola baru-baru ini

•	 Melibatkan	lebih	banyak	pelaku	dalam	pengelolaan	hutan,	terutama	di	tingkat	
masyarakat dan lapangan

•	 Mengakui	hak	lahan	masyarakat	adat

•	 Mengalihkan	lahan	yang	luas	dari	kekuasaan	negara	ke	masyarakat	atau	individu

•	 Menyesuaikan	kekuasaan	di	berbagai	tingkat	pemerintahan,	memusatkan	kembali	
sebagian wewenang, dan memberdayakan desa

•	 Merasionalisasikan	alokasi	lahan	dengan	meningkatkan	transparansi,	penguasaan	
lahan, dan batas Kawasan Hutan

•	 Transisi	ke	KPH	di	bawah	kendali	daerah	sebagai	mekanisme	utama	untuk	
mengelola hutan negara

•	 Membuat	proses	perizinan	kelapa	sawit	dan	sektor	lain	lebih	transparan

•	 Membuat	perangkat	yang	lebih	umum	dan	dapat	diakses	publik	untuk	pengelolaan	
lahan dalam bentuk Satu Peta(One Map) dan Pendaftaran Tanah Nasional

Perubahan-perubahan terkini dalam kerangka hukum dan kelembagaan pemerintah 
yang dijelaskan di Bab 3 menciptakan kesempatan bagi pelaku dari pihak pemerintah, 
swasta, dan masyarakat sipil untuk mengurangi jejak deforestasi dan konversi 
lahan gambut dari sektor kelapa sawit. Tabel 4 menyajikan berbagai kegiatan yang 
disarankan dapat dilakukan atau didukung LSM yang sedang merancang program ke 
depan dengan target pengurangan deforestasi akibat kelapa sawit. Perlu ditegaskan 
di sini bahwa sebagian besar perubahan hukum dan peraturan yang terjadi baru-baru 
ini dibuat untuk mendukung beragam kebijakan yang tidak secara langsung berkaitan 
dengan kelapa sawit atau deforestasi, tetapi lebih untuk pembangunan ekonomi pada 
umumnya, distribusi ulang kekuasaan pemerintah, dan revisi tata kelola lahan dan 
hutan (lihat Kotak 2 untuk daftar implikasi perubahan yang penting). Seperti dibahas di 
bagian 3.2.1, kerangka pembuatan keputusan di sektor kelapa sawit secara hukum dan 
kelembagaan memang rumit dan tidak ada kebijakan menyeluruh untuk pembangunan 
sektor tersebut. Mungkin yang lebih penting dicatat adalah bahwa sekalipun Indonesia 
berkomitmen untuk mengurangi emisi dari deforestasi, tidak ada mandat pemerintah 
yang mengikat secara hukum pengurangan deforestasi di kelapa sawit atau sektor-
sektor lain. Karena tidak adanya pedoman kebijakan yang kuat dan tata kelola yang 
rumit, sulit memprediksi bagaimana masing-masing perubahan dalam kerangka 
tata kelola akan memengaruhi deforestasi karena kelapa sawit di lapangan. Belum 
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jelas apakah perubahan-perubahan terbaru ini menandai awal perubahan paradigma 
tata kelola lahan dan hutan atau hanya menjadi upaya ad hoc untuk menyelaraskan 
perundangan dengan tren yang berkembang dan meningkatnya tuntutan reformasi lahan.

Perubahan kerangka tata kelola yang dijelaskan dalam laporan ini perlu dilihat dalam 
konteks hutan dan penggunaan lahan yang lebih luas di Indonesia. Jumlah hutan 
dan lahan gambut yang tersedia untuk pengembangan ataupun konservasi semakin 
berkurang karena telah dikonversi ke penggunaan lain, terutama di Sumatera 
dan Kalimantan. Kebanyakan lahan yang cocok untuk pertanian, kehutanan, dan 
pertambangan sudah memiliki izin, sering berulang kali di bidang lahan yang sama. 
Lanskap pedesaan umum di wilayah barat Indonesia berupa mozaik hutan dan lahan 
gambut dalam beragam jenis dan kualitas, diselingi dengan konsesi penebangan pohon, 
perkebunan kelapa sawit dan serat, operasi pertambangan, kelapa sawit petani kecil, 
serta pertanian dan agroforestri skala kecil. Mozaik tutupan lahan ini memiliki beragam 
peta hukum yang menggambarkan batas-batas Kawasan Hutan, klasifikasi penggunaan 
lahan, izin penggunaan komersial, serta klaim lahan sungguhan dan potensi klaim 
masyarakat lokal, yang bisa jadi saling berhubungan – atau bisa juga tidak – dengan 
penggunaan lahan sesungguhnya di lapangan. Perkembangan hukum dan peraturan 
yang dijelaskan di Bab 3 berpotensi untuk memperbaiki tata kelola hutan dan kelapa 
sawit, tetapi sangat sulit memprediksi efek gabungan dari begitu banyak perubahan yang 
tidak terkoordinasi mengingat rumitnya tata kelola serta kerangka waktu implementasi, 
prioritas, dan dukungan politis di berbagai tingkat yang sangat beragam. 

Seperti telah berkali-kali ditunjukkan oleh sektor kehutanan di Indonesia selama 
beberapa dekade terakhir, bagaimana hukum dan inisiatif diterapkan sama pentingnya, 
atau lebih penting dari ketegasan ketetapan itu sendiri. Banyaknya upaya yang diberikan 
untuk implementasi bergantung pada nilai yang ditawarkan kepada para pelaku penting 
dari sektor pemerintah dan swasta, terutama bagaimana mereka memahami balas 
jasa dan risiko implementasi yang agresif (lihat Kotak 1 untuk daftar pemenang dan 
pihak yang kalah karena perubahan-perubahan terbaru). Sukses atau tidak dapat dilihat 
dari apakah lahan dan hutan dialokasikan dengan lebih rasional di tingkat provinsi dan 
kabupaten sehingga memenuhi permintaan produksi yang telah ada dan yang baru 
sementara sekaligus memperkuat perlindungan hutan dan lahan gambut. Tujuan ini 
dapat tercapai dengan kompromi tujuan kebijakan yang masih dapat diterima. Faktor 
yang memperumit dan menambah ketidakjelasan hasil adalah bahwa salah satu 
pelaku kelembagaan inti, yakni KLHK, sedang mengalami reorganisasi besar-besaran. 
Analoginya adalah seperti pasien yang dirawat karena beragam penyakit di rumah sakit 
yang baru saja diatur ulang oleh dokter ahli dari berbagai departemen yang tidak pernah 
saling bekerja sama dan tidak memiliki rencana keseluruhan untuk kesembuhan pasien. 
Sama halnya dengan hutan Indonesia, sulit memprediksi apa hasil keseluruhan dari 
tindakan yang terjadi sekarang.

Di Bagian 4.1. kami membahas bagaimana pelaku, lembaga, dan inisiatif tertentu dapat 
menjadi dasar pengurangan deforestasi di sektor kelapa sawit. Bagian 4.2 dan 4.3 
membahas dua titik keputusan yang paling memengaruhi deforestasi akibat kelapa sawit, 
yaitu di mana perkebunan baru dibangun dan berapa banyak lahan baru yang dikonversi 
menjadi perkebunan, dan bagaimana parameter-parameter ini akan terpengaruh oleh 
aspek-aspek tertentu kerangka kebijakan, hukum, dan kelembagaan yang berubah di 
Indonesia. Tabel 4 merangkum sebagian informasi ini dan menyoroti peran LSM untuk 
mencapai hasil lahan gambut dan hutan yang lebih baik.
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Pemberdayaan 
desa

Transfer 
kekuasaan 
yang cepat tapi 
peningkatan 
kapasitas yang 
lambat.

Sulit untuk 
memprediksi, 
tergantung pada 
peran yang 
berubah dalam  
perencanaan 
tata ruang dan 
pembangunan

Mungkin  
terbatas

Sulit untuk 
diprediksi

Mengeksplorasi model-
model bagaimana 
menggunakan 
peraturan baru untuk 
melindungi hutan desa 
atau menegosiasikan 
pengelolaan hutan yang 
lebih adil/sejajar dan 
berkelanjutan. Mendukung 
peningkatan kapasitas dan 
terutama transparansi dan 
perangkat akuntabilitas.

Hak masyarakat 
adat atas tanah 
adat 

Sedang berjalan, 
tapi memerlukan 
bertahun-
tahun untuk 
diimplementasi-
kan sepenuhnya

Bisa jadi besar 
ketika sudah 
diimplementasikan 
sepenuhnya—
tergantung pada 
kapasitas dan 
aspirasi masyarakat 
atas perekonomian 
setempat yang 
berbasis hutan vs 
pertanian 

Tergantung 
pada tujuan 
masyarakat 
mengembang-
kan hutan dan 
pertanian 

Mungkin positif Advokasi untuk 
mempercepat 
implementasi, 
mendukung klaim 
lahan masyarakat dan 
meningkatkan kapasitas 
pengelolaan hutan. 
Memfasilitasi interaksi 
antara perusahaan 
dan masyarakat ketika 
dibutuhkan.

Kesatuan 
Pengelolaan 
Hutan

Akan butuh 
bertahun-tahun 
untuk mencapai 
kapasitas 
pengelolaan yang 
fungsional

Mungkin tidak ada? Mungkin 
tidak ada?

Berpotensi 
menjadi sangat 
positif, tapi 
dampaknya 
lambat

Menyediakan dukungan 
teknis dalam partisipasi 
pemangku kepentingan 
dan perencanaan,  
mengikutsertakan prinsip-
prinsip keberlanjutan 
dalam perencanaan model 
usaha, mengawasi kinerja 
KPH.

Tabel 4  Ringkasan inisiatif dan kebijakan terbaru, potensi dampak di kelapa sawit dan deforestasi, dan 
potensi peran LSM.

Inisiatif Waktu 
implementasi

Dampak pada 
di mana KS 
ditanam

Dampak pada 
banyak KS 
yang ditanam

Dampak 
keseluruhan 
pada hutan dan 
gambut

Potensi 
peran LSM

Pemeriksaan izin 
kelapa sawit oleh 
KPK

Cepat begitu 
dimulai

Mungkin besar dalam 
konteks izin yang 
belum dikembangkan 
dan perizinan di masa 
mendatang.

Mungkin 
tidak ada?

Berpotensi 
sangat positif 
di jangka waktu 
panjang.

Mempublikasikan 
hasil pemantauan 
yang independen 
atas perizinan dan 
pelanggaran.

Hutan sosial Dapat bergerak 
relatif lebih cepat 
dengan pendanaan 
dan dukungan 
presiden

Dapat berdampak 
sedikit, tergantung 
pada lokasi 
penetapan hutan 
kemasyarakatan.

Mungkin 
tidak ada?

Mungkin positif, 
tergantung pada 
dukungan dan 
pengawasan oleh 
pemerintah

Mendukung proses 
pengajuan oleh desa, 
pengelolaan hutan, dan 
dukungan tata kelola.

Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu BKPM

Segera Tidak ada efek 
langsung

Mungkin 
tidak ada?

Tergantung pada 
penerapan —
sebaik-baiknya 
akan berdampak 
netral.

Memantau proses 
evaluasi perizinan.
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Peta Reformasi 
Hukum

Kemungkinan 
sebagian reformasi 
yang mudah 
dilakukan tapi 
pada umumnya 
merupakan proses 
yang panjang dan 
rumit bergantung 
pada kerja sama 
banyak pelaku.

Jika diterapkan 
sepenuhnya akan 
mengeliminasi 
ambiguitas hukum 
atas perizinan dan 
peraturan KS.

Mungkin sangat 
sedikit

Dapat menjadi 
sangat positif
 

Menyediakan masukan 
untuk proses reformasi, 
meneruskan advokasi 
untuk perubahan-
perubahan penting yang 
dibutuhkan.

Inisiatif Waktu 
implementasi

Dampak pada 
di mana KS 
ditanam

Dampak pada 
banyak KS 
yang ditanam

Dampak 
keseluruhan 
pada hutan dan 
gambut

Potensi 
peran LSM

Satu Peta 
(One Map)

Relatif cepat jika 
dikembangkan 
dan digunakan  
sesuai tujuan.

Mungkin besar 
dengan adanya 
harmonisasi 
perizinan dan 
alokasi lahan 

Dapat menjadi 
signifikan dengan 
mengurangi 
perizinan ilegal 
dan konflik.

Berpotensi 
signifikan

Mengawasi penggunaan 
One Map oleh badan-
badan pemerintahan. 
Menguji coba peng-
gunaan One Map di tingkat 
sub-nasional.

ISPO Bertahun-
tahun untuk 
diimplementasi-
kan sepenuhnya

Menghindari 
hutan primer, 
lahan gambut, dan 
kawasan sensitif

Mungkin sangat 
sedikit

Bisa jadi 
berdampak di 
tempat tertentu 
di masa depan

Mengawasi implementasi, 
mengadvokasi perbaikan 
standar dan transparansi 
yang lebih baik dalam 
pembuatan keputusan. 
Menghilangkan klausul 
yang membuat ISPO tidak 
diwajibkan untuk produsen 
CPO yang menjual ke rantai 
pasokan BBN

Dana Kelapa 
Sawit

Cepat karena ini 
adalah prioritas 
presiden

Tidak ada dampak 
langsung

Subsidi 
produsen dapat 
meningkatkan 
penanaman, 
tetapi dukungan 
terhadap perbaikan 
hasil panen dapat 
mengurangi 
tekanan perluasan 
perkebunan.

Mungkin negatif, 
sebaik-baiknya 
netral

Mendukung perbaikan 
hasil panen petani kecil; 
mengadvokasi dibuatnya 
pengaman yang semakin 
kuat bagi produsen 
BBN yang mengakses 
subsidi; mengadvokasi 
penggunaan sebagian 
besar dana untuk 
mendukung petani kecil 
dan peningkatan hasil 
panen.

Mandat bahan 
bakar nabati 
(BBN)

Langsung Tidak ada dampak 
langsung tapi 
bisa berdampak 
tidak langsung 
jika permintaan 
meningkat dengan 
signifikan.

Dampak yang 
sangat besar 
jika mandat 
mendorong 
harga ke atas 

Kemungkinan 
besar negatif 
kecuali jika 
ada pengaman 
(safeguards) yang 
kuat

Mengawasi rantai pasokan 
pasar BBN; melobi 
dibuatnya pengaman yang 
semakin kuat.

Reformasi lahan Kemungkinan 
akan menjadi 
proses yang 
panjang

Lahan berhutan 
diberikan kepada 
petani kecil dan 
masyarakat adat 
untuk dikonversi 
menjadi KS. 

Dapat 
meningkatkan 
wilayah tanam 
KS yang di bawah 
pengelolaan 
masyarakat.

Tergantung cara 
implementasi

Memantau identifikasi 
lahan dan proses 
distribusi, memastikan 
suara dari pemangku 
kepentingan yang lemah 
bisa terdengar.
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Perubahan tata kelola yang dijelaskan di bagian ini dibagi dalam tiga kategori, yaitu 
yang (i) berdampak langsung pada deforestasi akibat kelapa sawit; (ii) penggunaan 
hutan dan lahan gambut; dan (iii) perubahan pada konteks pembuatan keputusan 
alokasi dan penggunaan lahan. Selain itu, perlu juga diingat kondisi-kondisi yang 
memungkinkan pengurangan deforestasi akibat kelapa sawit dan bagaimana berbagai 
perubahan baru-baru memengaruhinya. Kondisi-kondisi tersebut meliputi:
•	 Proses	alokasi	lahan	yang	rasional,	transparan,	dan	dapat	diprediksi,	termasuk	

ketetapan untuk melestarikan hutan dan lahan gambut yang bernilai lebih tinggi23 
•	 Aturan	yang	ada	dalam	undang-undang	dan	peraturan	terkait	konsisten	di	aspek	

hutan dan lahan gambut;
•	 Kemampuan	untuk	memantau	proses-proses	perizinan	untuk	kepatuhan	hukum	

dan praktik korupsi;
•	 Kemampuan	untuk	mendeteksi	dan	mencegah	pengambilan	lahan	ilegal	melalui	

pemantauan dan penegakan hukum;
•	 Pelaku	pemerintah	utama	memiliki	kapasitas,	sumber	daya,	dan	keinginan	untuk	

bertindak;
•	 Sektor	pemerintah	dan	swasta	utama	berkoordinasi	dan	berkolaborasi	dengan	

pemangku kepentingan lainnya.

Dampak pelaku, lembaga, dan perubahan peraturan pada 
deforestasi di sektor kelapa sawit 

4.1

23)  Rasional dalam arti bahwa (a) lahan dialoksikan berdasarkan sifat fisik dan ekologis serta kehadiran masyarakat dan norma 
penggunaan lahan mereka, dan (b) alokasi konsisten di semua tingkat rencana tata ruang dan dengan peta Kawasan Hutan. .

Sebagai pemimpin negara yang masih berkembang dengan wilayah yang sangat 
luas dan beragam dan ekonomi berbasis sumber daya alam dan pertanian, Presiden 
Jokowi telah memaparkan serangkaian kebijakan yang akan memengaruhi hutan dan 
lahan gambut, sebagian besar merupakan produk sampingan tujuan pembangunan 
dan reformasi lahan lain. Komitmen Presiden pada pengurangan deforestasi tidak 
terlihat jelas dalam pernyataan, kebijakan, dan restrukturisasi kelembagaan yang 
dilakukannya. Pengurangan deforestasi sendiri tampaknya bukan merupakan salah 
satu prioritas utama. Presiden sudah menyatakan niat untuk melestarikan lahan 
gambut dan hutan, tetapi tidak menunjukkan dukungan sebanyak pendahulunya untuk 
pengurangan emisi GRK di hutan. Hal ini tercermin dari pembubaran BP REDD+, 
informasi dalam RPJMN, dan dukungan Presiden terhadap pertanian skala besar 
termekanisasi sebagai bagian dari inisiatif ketahanan pangan (termasuk di Papua 
yang berhutan lebat). Jokowi belum menetapkan target pengurangan deforestasi 
ataupun menyatakan target spesifik untuk perlindungan atau rehabiltasi lahan 
gambut, tetapi sudah menetapkan target untuk merehabilitasi 5,5 juta ha hutan yang 
telah terdegradasi. Pemerintahan Jokowi berencana menetapkan 12,7 juta ha hutan 
untuk dikelola masyarakat pada tahun 2019 dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang 
ditugaskan untuk mengalokasikan 9 juta ha untuk petani kecil, dan hampir setengah 
dari total wilayah itu diharapkan berasal dari Kawasan Hutan (yang bisa jadi ditutupi 
hutan atau tidak).

4.1.1  Presiden
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Untuk mendukung tujuan ketahanan pangannya, Presiden berjanji akan menyediakan 
satu juta ha lahan pertanian baru untuk produksi beras dan tanaman pangan lain. 
Proyek MIFEE yang kontroversial di Papua berpotensi menjadi pusat rencana ini, 
sekalipun akan menghasilkan jejak deforestasi dan konversi lahan gambut yang 
signifikan. Pemenuhan target ini akan menghasilkan deforestasi, kemungkinan 
di skala yang sangat besar, kecuali jika dilakukan dengan memanfaatkan lahan 
gundul. Kementerian Pertanian belum menyatakan target perluasan kelapa sawit, 
walaupun untuk memenuhi target BBN di tahun-tahun mendatang sepertinya akan 
dibutuhkan perkebunan baru, bahkan kalaupun hasil panen perkebunan yang sudah 
ada meningkat. Di sisi yang lebih optimis, Presiden berjanji untuk mencabut izin 
perusahaan yang beroperasi secara ilegal atau tidak mampu mengendalikan kebakaran 
hutan di konsesi mereka. Atas permintaan presiden, Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan memimpin kampanye yang ambisius untuk mengurangi kebakaran 
hutan, dengan fokus khusus di wilayah yang sering terbakar seperti Riau. Sulit untuk 
memprediksi bagaimana berbagai kebijakan ini pada akhirnya akan berdampak pada 
jejak deforestasi dan konversi lahan gambut di sektor kelapa sawit atau deforestasi 
pada umumnya. Hal ini akan bergantung pada bagaimana program-program ini 
diterapkan, yang bergantung pada penyusunan peraturan pelaksanaan, perilaku 
pejabat yang melaksanakannya, dan terutama, jangkauan pengawasan oleh pemerintah 
dan masyarakat sipil.

Di bawah Undang-Undang Pemerintahan Daerah, gubernur mendapatkan kembali 
kewenangan besar atas sumber daya alam dari bupati dan berbagi tanggung jawab 
atas kehutanan, kemaritiman, energy, dan sumber daya mineral dengan pemerintah 
pusat. UU ini memungkinkan pengawasan pemerintah kabupaten yang lebih ketat oleh 
gubernur dan memberikan kewenangan untuk meninjau perda terkait perencanaan 
tata ruang dan pembangunan, anggaran, dan pengelolaan fiskal; mencabut tanggung 
jawab dari pemerintah kabupaten yang berkinerja buruk; membatalkan perda 
kabupaten yang tidak konsisten dengan pedoman pemerintah pusat; dan menerapkan 
sanksi pada bupati. Perubahan-perubahan ini menawarkan kemungkinan baru untuk 
meningkatkan akuntabilitas di perizinan dan pengaturan kelapa sawit di tingkat 
kabupaten dan memperbaiki situasi di mana penggunaan wewenang bupati sama 
sekali tidak diawasi. Efektivitas kewenangan pengawasan ini dan dampak apa yang 
akan terjadi di tata kelola kelapa sawit tingkat kabupaten tidak dapat diprediksi. 
Kenyataan bahwa banyak gubernur, sama seperti bupati, memiliki motivasi kuat untuk 
meningkatkan investasi kelapa sawit dapat membatasi dampak ketetapan baru ini pada 
praktiknya.  

4.1.2 Gubernur

Terlepas dari hilangnya sebagian wewenang atas pengelolaan sumber daya 
alam, bupati tetap memegang peran utama dalam tata kelola kelapa sawit di 
bawah UU Perkebunan yang baru, termasuk perizinan, pemantauan, penegakan 
hukum, dan pengawasan kesepakatan dan negosiasi lahan antara perusahaan dan 
masyarakat. Kewenangan ini, di samping wewenang atas perencanaan tata ruang 
dan pembangunan, berarti bupati tetap menjadi pembuat keputusan penting yang 
menentukan di mana dan berapa banyak kelapa sawit yang ditanam. UU Pemerintahan 
Daerah menegaskan kembali peraturan yang menetapkan kewenangan pemerintah 
kabupaten untuk mengakui masyarakat adat dan hak-hak mereka, serta pengakuan 

4.1.3 Bupati
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UU Desa mengakui desa sebagai entitas politik dengan hak dan tanggung jawab 
tata kelola baru yang besar, termasuk yang berhubungan dengan perencanaan 
pembangunan dan tata ruang. Pemanfaatan kewenangan baru ini akan dibatasi oleh 
rendahnya kapasitas dalam tata kelola, perencanaan, dan implementasi. Situasi ini 
akan menjadi lebih buruk di beberapa tempat karena kurangnya transparansi dan 
dinamika kekuasaan setempat. UU ini memberikan kesempatan untuk meningkatkan 
kendali lokal dan adat atas lahan dan hutan. Proses perencanaan tata ruang desa 
akan memberikan ruang yang lebih luas untuk masukan masyarakat setempat 
ke pembuatan keputusan tata guna lahan dan dalam mendefinisikan proses yang 
diizinkan pemerintah untuk pemetaan dan perencanaan pembangunan berbasis desa 
yang dapat memperkuat posisi masyarakat dalam negosiasi dengan perusahaan 
mengenai pelepasan lahan untuk kelapa sawit. Perubahan-perubahan ini memperkuat 
tren umum yang sedang terjadi yang menempatkan masyarakat di posisi yang lebih 
kuat untuk memengaruhi keputusan pengelolaan sumber daya alam dan menikmati 
manfaat yang lebih besar. Namun, masih sulit untuk memahami dampak perubahan 
kewenangan desa pada deforestasi yang disebabkan oleh kelapa sawit atau sektor-
sektor lain pada tahap ini.

4.1.4 Desa

Masyarakat adat akan mendapatkan manfaat dari ketetapan hukum dan tindakan 
administratif yang dirancang untuk memfasilitasi implementasi Putusan Mahkamah 
Konstitusi No. 35/2012. Putusan ini menyatakan bahwa ‘hutan adat’ tidak lagi termasuk 
dalam hutan negara dengan wewenang pengelolaan pada pemerintah, tetapi harus 
dikelola oleh masyarakat adat yang dapat menunjukkan hak kepemilikan adat. 
Beberapa kabupaten sedang mengembangkan perda untuk mengakui hak adat, tapi 
kemajuannya berjalan lambat. Hal ini mungkin mencerminkan bagaimana bupati 
dan anggota DPRD tidak yakin akan prosesnya, tidak ingin mengancam kepentingan 
usaha, atau melihat ini sebagai ancaman terhadap wewenang mereka atas lahan, yang 
merupakan aset politis dan finansial yang penting. Dengan kata lain, mereka belum 
melihat nilai yang mengapresiasi adanya tindakan atau menghukum tidak adanya 
tindakan terkait pengakuan hak tanah adat. 

Proses dokumentasi hak masyarakat dan pemetaan batas wilayah mungkin 
membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit, terutama jika dibutuhkan 
negosiasi dengan masyarakat sekitar atau pemegang izin yang tumpang tindih dengan 
tanah masyarakat. Beberapa LSM telah memfasilitasi pemetaan tanah masyarakat 
di Indonesia selama lebih dari dua dekade, tapi sebaran pemetaan ini sangat tidak 
seimbang. Pelaksanaan proses ini di kabupaten yang besar dengan banyak masyarakat 

4.1.5 Masyarakat adat

dan penetapan wilayah dan desa adat. UU ini mengharuskan transparansi yang 
lebih baik dalam penyediaan layanan umum, anggaran pemerintah, dan perda, 
dengan penekanan utama pada partisipasi masyarakat. Insentif fiskal untuk kinerja 
kabupaten juga disebutkan dalam UU ini, tetapi tidak dijelaskan. Di bawah UU Desa, 
kabupaten diharuskan untuk membagi sebagian anggaran dan wewenang dengan 
desa, tetapi belum jelas bagaimana keseimbangan wewenang akan dicapai. Ketetapan 
pemerintahan daerah, rencana peluncuran program peninjauan dan pengawasan izin 
kelapa sawit oleh KPK, dan pengawasan masyarakat sipil yang lebih aktif semestinya 
akan menghasilkan lebih banyak transparansi dalam perizinan dan pengaturan kelapa 
sawit dan lebih sedikit deforestasi.
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KLHK akan tetap menjadi pelaku penting yang memengaruhi skala dan laju deforestasi 
terkait kelapa sawit melalui peranannya dalam menetapkan batasan Kawasan 
Hutan dan membuat lahan kritis di dalam Kawasan dapa dikembangkan sebagai 
lahan pertanian. Selain itu, KLHK juga mempertahankan kendali atas: (i) pelepasan 
Hutan Produksi Konversi (HPK) dari Kawasan Hutan sehingga dapat dikonversi; (ii) 
pengawasan langsung implementasi Moratorium; dan (iii) pengawasan langsung 
penilaian dan pengelolaan lingkungan. KLHK juga memiliki Ditjen Pengendalian 
Perubahan Iklim, yang mencakup banyak fungsi pengawasan dan pengurangan emisi 
yang sebelumnya ditugaskan kepada BP REDD+. Ditjen ini akan berperan penting 
dalam menentukan dampak langsung keputusan Presiden Jokowi membubarkan BP 
REDD+ pada REDD+.

Seperti dijelaskan sebelumnya, KLHK juga berperan penting dalam mengatur dan 
mengawasi proses implementasi pemetaan, zonasi, pengelolaan, dan perlindungan 
lahan gambut sesuai peraturan terbaru. Ditjen Pengendalian Pencemaran dan 
Kerusakan Lingkungan bertanggung jawab untuk perlindungan dan rehabilitasi lahan 
gambut dan sepertinya akan menjadi pusat implementasi kewajiban KLHK dalam 
peraturan lahan gambut. Ditjen lain yang berpotensi memengaruhi deforestasi terkait 
kelapa sawit termasuk: (i) Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, yang 
dapat mengurangi deforestasi melalui pengelolaan hutan oleh masyarakat setempat; 
dan (iii) Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dapat 
memberantas pengembangan kelapa sawit illegal, termasuk oleh petani kecil, di 
Kawasan Hutan. Mengingat cakupan dan rumitnya tugas KLHK, dinamika reorganisasi 
yang sedang berjalan, dan sikap Menteri Kehutanan di kabinet-kabinet yang sering 
menghambat, sangat sulit untuk mempredisiksi apakah kewenangan besar ini 
akan diarahkan untuk mengurangi deforestasi terkait kelapa sawit dan bagaimana 
pelaksanaannya.

4.1.6 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dibuat untuk menjadi kendaraan untuk mengelola 
hutan secara berkelanjutan di tingkat lanskap di bawah kepimpinan daerah. Sekitar 
630 KPH direncanakan untuk dibentuk di seluruh Indonesia pada tahun 2019 untuk 
mengelola lebih dari 120 juta ha hutan24. Di antara 120 KPH yang sudah ditetapkan, 
KLHK telah mengidentifikasi tkapasitas pejabat kehutanan daerah sebagai tantangan 
utama program ini, terutama untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke 
praktik pengelolaan (hutan) lanskap. Jika kelemahan ini dapat diatasi, pendekatan 
KPH berpotensi untuk menggerakkan pengelolaan kawasan hutan negara menuju 
pendekatan yang lebih inklusif, partisipatif, dan multipihak yang disesuaikan dengan 

4.1.7 Kesatuan Pengelolaan Hutan 

24)  Target pembentukan KPH sangat mungkin tidak tercapai mengingat rencana pengurangan kawasan hutan dan terbatasnya 
sumber daya untuk pengelolaan.

adat akan menuntut banyak waktu dan sumber daya. Tantangan selanjutnya adalah 
adanya kemungkinan bahwa pihak ketiga yang berpengaruh di daerah akan berusaha 
untuk memanipulasi proses ini untuk keuntungan mereka sendiri, atau mencegah 
masyarakat untuk menggunakan hak mereka. Diperlukan dukungan terstruktur 
dari berbagai untuk mengatasi risiko ini serta perangkat pemetaan yang efektif, 
berteknologi rendah, dan transparan supaya pemetaan tidak menjadi alasan yang 
menghalangi pengakuan hak adat di masa depan.
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Peningkatan kendali masyarakat atas hutan sebagai bagian dari agenda pemerintah 
untuk reformasi lahan berpotensi untuk memberikan insentif bagi masyarakat untuk 
mengelola dan melestarikan hutan mereka. Hal ini dapat mengurangi deforestasi 
akibat kelapa sawit. Pengalaman negara-negara dengan sejarah panjang implementasi 
program perhutanan sosial menunjukkan bahwa diperlukan waktu panjang sebelum 
kapasitas masyarakat dan pembangunan kelembagaan mencapai pengelolaan hutan 
berkelanjutan, dan bahkan sesudah itu tetap diperlukan pengawasan pemerintah 
secara berkala. Kebutuhan ini perlu diantisipasi Indonesia dengan rencana peningkatan 
kapasitas. Ditjen KLHK yang baru ditugaskan untuk meningkatkan kapasitas 
pengelolaan hutan kemasyarakatan, tetapi Ditjen ini sendiri mungkin membutuhkan 
waktu untuk meningkatkan kapasitas teknis dan administratif untuk melaksanakan 
tugasnya. Jika masyarakat diberikan hak untuk mengelola hutan yang relatif utuh dan 
berkualitas bagus dan mereka sukses mengelola aset hutan ini dengan berkelanjutan 
sebagai hutan, masyarakat akan mendapatkan insentif kuat untuk melindungi 
hutan dari penggundulan, degradasi, atau dipecah-pecahnya hutan oleh pihak luar, 
termasuk perusahaan kelapa sawit dan petani kecil. Di masa mendatang, masyarakat 
akan membutuhkan penawaran nilai lebih untuk mempertahankan hutan sebagai 
hutan, mungkin mencakup sebentuk imbal jasa finansial untuk pengelolaan hutan 
berkelanjutan dan/atau penalti jika gagal memenuhi komitmen perlindungan hutan.  

4.1.8 Perhutanan sosial

Kementerian ini ada di garda depan inisiatif penting Presiden termasuk: (i) 
mengeluarkan sertifikat tanah untuk masyarakat adat; (ii) mengalokasikan 9 juta ha 
untuk petani kecil; (iii) mengidentifikasi setidaknya 4,1 juta ha Kawasan Hutan untuk 
diklasifikasi ulang sebagai lahan bukan hutan; (iv) menciptakan sistem pendaftaran 
tanah; (v) memperluas peta dasar nasional; (vi) mempercepat pengukuhan batas-batas 
Kawasan Hutan; (vii) mempercepat delineasi batas-batas tanah adat. Tugas-tugas ini 
penting untuk membawa transparansi dan kepastian yang lebih baik ke alokasi lahan 
dan perizinan, yang merupakan persyaratan penting untuk menghindari keputusan 
perizinan kelapa sawit yang buruk dan/atau ilegal yang mengakibatkan deforestasi. 
Selain itu, Kementerian ini juga berperan mendukung KLHK dalam menerapkan 
pemetaan dan perencanaan penggunaan lahan gambut di bawah peraturan lahan 
gambut yang baru.

4.1.9 Kementerian Agraria dan Tata Ruang

aspirasi kondisi dan pembangunan daerah. KPH dapat menjadi kerangka pengelolaan 
lanskap multiguna di mana lahan kritis bisa diidentifikasi dan dizonasi ulang untuk 
pengembangan kelapa sawit, sementara hutan di lanskap tersebut (atau mungkin di 
luar tapi berdekatan) akan dikelola sebagai hutan secara berkelanjutan. Teorinya para 
pengelola KPH memiliki posisi yang lebih baik untuk membentuk ulang batas-batas 
Kawasan hutan dan mengalokasikan lahan untuk penggunaan yang tepat daripada 
pejabat di Jakarta karena pengetahuan lokal mereka, terutama ketika perubahan 
tersebut disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah. KPH dapat menjadi 
perangkat yang berguna untuk menjembatani kewenangan daerah dan pusat terkait 
perbaikan batas-batas Kawasan Hutan.  



Bab 4 Kesempatan Mengurangi Deforestasi dari Kelapa Sawit

61 Perkembangan Kerangka Tata Kelola Kelapa Sawit di Indonesia: Implikasi untuk Sektor Kelapa Sawit yang 
Bebas Dari Deforestasi dan Bebas Dari Gambut

Lima kementerian yang mengawasi penggunaan lahan industri besar sedang bekerja 
sama dengan MASP untuk merekonsiliasi rencana tata ruang dan klasifikasi lahan dan 
peta perizinan yang bertentangan untuk menciptakan database rujukan yang dapat 
diakses publik yang akan digunakan dalam pengawasan perizinan dan lingkungan. 
Sama halnya dengan MASP, One Map Initiative (atau Inisiatif Satu Peta) merupakan 
perangkat yang kuat untuk meningkatkan transparansi, keyakinan, dan partisipasi 
dalam keputusan alokasi dan perizinan lahan. 

4.1.10   One Map Initiative

Usaha KPK untuk meningkatkan kepatuhan hukum dalam perizinan lahan industri 
untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan lingkungan dan mendeteksi 
ketumpangtindihan dengan wilayah lindung dan izin penggunaan lahan lain merupakan 
perangkat penting untuk mencapai transparansi perizinan. Ancaman investigasi 
oleh KPK menjadi motivasi kuat bagi pemimpin daerah untuk membersihkan proses 
perizinan mereka. Jika KPK dapat mengatasi serangan atas kewenangannya dan 
memperkuat lembaga mereka dalam bulan-bulan mendatang, tindakan KPK di sektor 
kelapa sawit di masa depan dapat sangat berdampak positif untuk mengurangi korupsi 
dan meningkatkan tata kelola, yang akan mengurangi deforestasi akibat kelapa sawit.

4.1.11   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dioperasikan BKPM diharapkan akan 
menghemat waktu untuk mendapatkan izin pinjam pakai hutan dan izin lingkungan. 
KLHK telah mentransfer hak untuk mengeluarkan 35 jenis izin kepada BKPM, 
termasuk penggunaan produk hutan di hutan alam dan hutan industri, izin restorasi 
ekosistem, izin guna lahan hutan, dan izin “pinjam pakai” untuk lahan hutan. Mengingat 
Presiden Jokowi ingin PTSP mempercepat perizinan, sepertinya tidak mungkin BKPM 
dapat mempertahankan proses peninjauan yang ketat mengingat rumitnya hukum 
dan luasnya cakupan kondisi lokasi tertentu yang harus dipertimbangkan. Sepertinya 
personil KLHK akan dipinjamkan ke BKPM untuk melakukan peninjauan izin, yang 
dapat membantu menangani masalah kapasitas. Sekalipun begitu, mengingat adanya 
motivasi pro investasi di belakang inisiatif ini, sepertinya indikator kinerja BKPM akan 
sangat terkait dengan dikeluarkannya sebanyak mungkin izin dengan proses yang 
diselesaikan secepat mungkin. Karena itu, sulit membayangkan ada hasil positif untuk 
hutan dari inisiatif investasi ini.

4.1.12   Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Peta Jalan Pembaruan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang dikeluarkan 
oleh Kementerian Hukum dan HAM merekomendasikan reformasi hukum untuk 
memperbaiki efektivitas dan kesejajaran dalam pengelolaan sumber daya alam, 
berfokus pada: (i) kerangka kerja hukum berhubungan dengan proses penetapan 
Kawasan Hutan; (ii) mengeluarkan hak guna usaha (HGU); dan (iii) hak dan tanggung 
jawab masyarakat. Harmonisasi elemen kerangka kerja hukum yang memengaruhi 
sumber daya alam dan lingkungan menjadi prioritas mengingat inkonsistensi di aturan-

4.1.13   Peta jalan pembaruan hukum sumber daya alam dan lingkungan
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aturan terkait berbagai UU menciptakan ketidakjelasan mengenai implementasi di 
lapangan. Konstituensi kepemimpinan tingkat tinggi akan diperlukan untuk memajukan 
agenda ini karena yang dibutuhkan adalah aksi DPR, Presiden, dan sejumlah 
kementerian yang tidak berada di bawah koordinasi langsung Kementerian Hukum dan 
HAM. Jika reformasi hukum ini berhasil dilaksanakan, dampak pada pengelolaan hutan 
berpotensi sangat positif, namun mungkin akan dibutuhkan waktu bertahun-tahun 
untuk merancang, menegosiasikan, dan menerapkan UU yang diperbarui.

Peraturan penerapan ISPO direvisi dalam Peraturan Menteri Pertanian tahun 2015, 
yang menggantikan versi tahun 2011. Ketetapan yang penting termasuk: (i) petani 
kecil dikecualikan dari sertifikasi ISPO, padahal mereka petani merupakan agen 
deforestasi yang penting di sebagian wilayah tanam kelapa sawit; (ii) produsen yang 
menjual ke rantai pasokan biodiesel dikecualikan dari ISPO; (iii) persyaratan ISPO 
2011 untuk mempertahankan hutan NKT/HCV dibatalkan di versi 2015 dan ada 
tambahan kriteria baru yang menyulitkan perusahaan untuk melindungi wilayah NKT 
dengan sukarela; (iv) ditambahkan prinsip baru yang mendukung moratorium tentang 
izin baru di hutan primer atau lahan gambut; dan (v) kriteria baru mengharuskan 
perusahaan mengidentifikasi dan memetakan wilayah lindung di perkebunan mereka, 
yang sepertinya didesain untuk melindungi tebing curam, wilayah yang sensitif secara 
hidrologis, dan gambut (tapi bukan wilayah NKT). 

Karena implementasi standar ISPO membaik dengan berjalannya waktu, standar ini 
seharusnya membantu meningkatkan kepatuhan hukum dan transparansi. Namun 
demikian, implikasi perlindungan hutan sepertinya terbatas karena standar ini tidak 
membahas wilayah NKT dan HCS, tidak mendukung upaya pelestaran hutan yang 
berasal dari perusahaan, dan tidak melindungi hutan sekunder (lebih dari AMDAL) yang 
bisa jadi menyimpan nilai ekologis dan karbon yang besar. Pengecualian ISPO untuk 
petani kecil dan terutama produsen CPO yang menjual ke rantai pasokan BBN adalah 
perkembangan yang mengkhawatirkan karena sepertinya mendorong perkembangan 
dua jenis pasar untuk kelapa sawit, yaitu yang mematuhi hukum (tersertifikasi ISPO) 
dan yang tidak. Manfaat pengecualian-pengecualian ini sepertinya perlu diperdebatkan 
lebih jauh.

4.1.14   ISPO

Target ambisius pemerintah untuk penggunaan BBN dalam tahun dan dekade 
mendatang akan meningkatkan permintaan CPO di dalam negeri secara signifikan 
dan sepertinya akan mendorong perluasan perkebunan. Jika perluasan ini dilakukan 
oleh produsen yang bersedia untuk melakukan deforestasi, dampak “pencegahan 
deforestasi” dari pembersihan rantai pasokan kelapa sawit yang dikendalikan oleh 
pedagang dan pemroses kelapa sawit besar bisa rusak. Dana CPO yang dibayar oleh 
pajak ekspor atas CPO dan produk turunannya akan menjadi subsidi bagi produsen, 
kredit untuk petani kecil untuk menanam ulang, layanan penyuluhan, serta penelitian 
dan pengembangan. Subsidi semacam itu dapat memberi insentif lebih untuk 
perluasan kelapa sawit di luar insentif mandat BBN itu sendiri. Tawaran pinjaman 
untuk menanam varietas yang menghasilkan panen lebih tinggi dan penelitian 
agronomis dapat mengurangi tekanan perluasan sampai titik tertentu, tetapi bisa 
juga membawa hasil yang bertentangan. Ada indikasi di tingkat Kementerian bahwa 

4.1.15   Mandat bahan bakar nabati
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Kotak 3Berbagai keputusan memengaruhi 
lokasi kelapa sawit

Penentuan lokasi tanam kelapa sawit di Indonesia mencerminkan proses 
pembuatan keputusan bertingkat tiga mengenai perencanaan tata ruang, 
perizinan, dan pengembangan perkebunan.

Keputusan perencanaan tata ruang
•	 Proses resmi yang dipimpun pemerintah ini mendelineasi lahan di mana 

pertanian diizinkan dan hutan dipertahankan (Kawasan Hutan).
•	 Perubahan batas-batas Kawasan Hutan membutuhkan persetujuan 

pemerintahan pusat.

Keputusan perizinan
•	 Di dalam lahan yang dizonasikan untuk pertanian, bupati berwenang untuk 

mengeluarkan izin pembangunan kelapa sawit. Kelapa sawit di dalam 
Kawasan Hutan itu ilegal.

•	 AMDAL harus dilakukan dan disetujui sebelum pembangunan dapat dimulai.

Keputusan pengembangan perkebunan
•	 Di dalam wilayah yang diberi izin untuk kelapa sawit, perusahaan kemudian 

memutuskan lokasi yang mereka targetkan untuk ditanami dan yang 
dipertahankan untuk masyarakat atau konservasi, terkadang dengan 
dipengaruhi kepentingan NKT atau HCS.

•	 Masyarakat juga berpartisipasi dalam keputusan-keputusan tersebut.

Rangkaian keputusan yang menentukan lokasi penanaman kelapa sawit memiliki 
dampak terbesar akan deforestasi dan dipengaruhi berbagai faktor tata kelola dan 
usaha. Lahan yang disediakan pemerintah untuk perkebunan komersial merupakan 
hasil sederet keputusan pada saat perencanaan tata ruang, perizinan, dan AMDAL 
(lihat Kotak 3). Perusahaan besar cenderung mengatur diri sendiri dalam pemilihan 
konsesi untuk memenuhi permintaan pasar internasional yang menuntut sedikit atau 
bebas dari deforestasi (lihat bagian 4.4) dan lebih berhati-hati dalam perencanaan/

produksi BBN seharusnya tidak mengarah ke percepatan deforestasi, tapi tidak jelas 
tindakan apa (jika ada) yang akan diambil pemerintah untuk memastikan hal ini. 
Sepertinya mandat BBN dan subsidi yang direncanakan tidak bisa tidak meningkatkan 
jejak deforestasi sektor kelapa sawit, namun sejauh mana dampaknya masih bisa 
diperdebatkan. 

Di mana kelapa sawit ditanam4.2
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pengembangan perkebunan dan pengelolaan dampak lingkungan. Perusahaan 
perkebunan yang menjual ke rantai pasokan yang hanya pasar domestik atau pasar 
internasional yang tidak menolak produk hasil deforestasi (seperti Cina, India, 
Pakistan) tidak memiliki insentif untuk menghindari hutan dan lahan gambut kecuali 
jika dipaksa pemerintah atau pelanggan utama mereka (seperti Wilmar, GAR, Cargill). 
Saat ini tidak ada proses pengaturan yang mengizinkan pendirian perkebunan petani 
berukuran kurang dari 25 ha, namun para pelaku ini, yang biasanya didukung oleh 
elit politik dan pengusaha setempat, muncul sebagai pendorong utama deforestasi 
di beberapa daerah kelapa sawit. Perubahan terkini dalam kerangka hukum dapat 
memengaruhi sebagian faktor yang berdampak pada lokasi penanaman kelapa sawit.

Rasionalisasi batas-batas Kawasan Hutan untuk mengeluarkan wilayah terdeforestasi 
dan terdegradasi — supaya tersedia untuk pertanian — merupakan langkah penting 
untuk memungkinkan perluasan perkebunan di masa depan tanpa merusak hutan. 
Mandat MK35 dan pengakuan klaim tanah adat di dalam Kawasan Hutan serta target 
reformasi lahan Presiden untuk menyediakan 9 juta ha bagi petani kecil merupakan 
ddorongan baru untuk mempercepat proses ini. Perkembangan kebijakan dan hukum 
penting lainnya meliputi: 

•	 Peraturan Bersama No. 79/2014 dari Menteri Dalam Negeri, Kehutanan, PU, 
dan Badan Pertanahan Nasional didesain untuk memfasilitasi revisi batas-
batas Kawasan Hutan di mana ada lahan dengan hak adat atau hak penguasaan 
lainnya yang akan dikeluarkan. KLHK akan memperbaiki batas-batas Kawasan 
Hutan dengan mengeluarkan lahan di mana ada klaim yang valid sesuai mandat 
Peraturan Menhut No. 62/2013. Seperti disebutkan di bagian 4.1.5, pengakuan 
klaim lahan mungkin akan berjalan lambat sehingga bisa menunda penetapan 
ulang batas. Fokus pada hak tanah masyarakat mungkin akan membayangi sasaran 
pengeluaran lahan kritis dari Kawasan Hutan untuk menjadi lahan pertanian dan 
masuknya wilayah berhutan ke Kawasan Hutan untuk dilindungi, tetapi belum ada 
kejelasan mengenai hal ini.

•	 Kementerian Agraria dan Tata Ruang memimpin tugas untuk mempercepat revisi 
batas-batas Kawasan Hutan sekaligus mengidentifikasi lahan untuk dialokasikan 
bagi petani kecil.

•	 Peraturan Menteri KLHK no. 32/2015 tentang ‘Hutan Hak’. Peraturan ini 
membalik posisi Kementerian sebelumnya dan menyebutkan bahwa hutan adat 
akan dikeluarkan dari Kawasan Hutan Negara tapi dipertahankan dalam Kawasan 
Hutan sebagai ‘hutan dengan hak’, yang masih diatur oleh peraturan sebagai hutan 
produksi, hutan lindung, atau hutan konservasi. Peraturan tersebut menjelaskan 
proses penetapan hutan tersebut, baik melalui aplikasi pemegang klaim atau 
melalui Kementerian dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah. 

4.2.1 Rasionalisasi batas-batas Kawasan Hutan

Perlindungan wilayah NKT/HCV dan HCS dalam perkebunan kelapa sawit diakui 
oleh peneliti, masyarakat sipil, dan perusahaan yang progresif sebagai cara utama 
untuk mengurangi jejak deforestasi, keanekaragaman hayati, dan karbon industri. 
Pendekatan ini telah diadopsi sebagian besar skema sertifikasi sukarela dan menjadi 

4.2.2 Dasar hukum bagi perusahaan untuk melindungi hutan di dalam 
perkebunan
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fitur utama komitmen rantai pasokan Bebas Dari Deforestasi yang sedang berkembang 
saat ini, namun tidak diakomodasi dengan baik dalam sistem hukum dan peraturan 
Indonesia. Ada dua perkembangan terkini yang semakin mempersulit perusahaan 
dalam pelestarian hutan-hutan ini:       

•	 UU Perkebunan No. 39/2014 menyatakan bahwa perusahaan harus menanam 
hampir semua wilayah yang secara teknis layak ditanami dalam waktu 6 tahun 
sesudah HGU dikeluarkan, atau menghadapi kemungkinan izinnya dicabut 
pemerintah daerah. Perusahaan-perusahaan progresif mengambil risiko besar 
untuk melindungi wilayah NKT dan HCS kecuali jika mereka dapat membuat dan 
menjaga kesepakatan dengan pemerintah kabupaten untuk tidak menerapkan 
aturan tersebut karena memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif. 

•	 Peraturan Menteri Pertanian No. 11/2015 tentang ISPO yang mengeliminasi 
ketetapan NKT dari standar awal 2011 dan memperkenalkan kriteria yang 
menegaskan kembali wewenang pemerintah untuk mencabut izin lahan di dalam 
perkebunan yang belum dikonversi menjadi kelapa sawit.

Moratorium atas izin baru di hutan primer dan lahan gambut yang pertama kali 
dikeluarkan pada tahun 2011 telah diperpanjang untuk kedua kalinya hingga Mei 
2017. Fokus moratorium yang terbatas pada hutan primer dan lahan gambut, tidak 
dilindunginya hutan sekunder/yang pernah ditebang, dan pengecualian izin industri 
yang sudah ada pada 2011 membatasi dampak moratorium pada deforestasi akibat 
kelapa sawit. Namun, moratorium ini menjadi simbol kuat komitmen pemerintah 
Indonesia untuk melindungi hutan dan lahan gambut dan dikabarkan memperkuat 
perlindungan di beberapa daerah.

Selain itu, PP No. 71/2014 tentang lahan gambut menetapkan proses yang terstruktur 
untuk pemetaan dan survei lahan gambut dan unit hidrologis, zonasi daerah lindung 
dan produksi di dalamnya, dan mengembangkan rencana pengelolaan, perlindungan, 
dan pemantauan lahan gambut tersebut. PP ini juga menjelaskan prosedur realokasi 
zona dari produksi ke lindung, di mana daerah yang di kemudian hari ternyata 
masuk kualifikasi wilayah lindung dapat dilindungi. Pengembangan kelapa sawit 
tidak akan diizinkan di wilayah yang ditetapkan untuk dilindungi, walaupun menurut 
rencana tata ruang dizonasikan untuk pertanian. Pejabat daerah sangat berperan 
dalam menetapkan wilayah yang akan dialokasikan untuk dilindungi. Aturan-aturan 
ini berpotensi untuk mengurangi konversi lahan gambut untuk kelapa sawit karena 
memperluas definisi lahan gambut yang harus dilindungi dan mewajibkan pejabat 
daerah dan pengguna lahan industri mempertahankan lahan gambut. PP ini juga 
memberlakukan standar tanggung jawab untuk drainasi berlebih atau kegagalan 
mengendalikan kebakaran dan mengharuskan pemeliharaan air tanah <40 cm di 
bawah permukaan gambut (walaupun aturan pengelolaan air dalam PP tersebut 
sedang dipertimbangkan ulang).

4.2.3  Perlindungan hutan primer dan lahan gambut

Pemerintahan Jokowi memperbarui penekanan pada pembentukan KPH untuk 
mengelola hutan negara sebagai unit usaha independen. Cara ini mendorong 
pendekatan lanskap yang terpadu dengan beragam penggunaan yang memberikan 
kesempatan untuk menginformasikan dan mengoordinasikan keputusan penggunaan 

4.2.4  Mengelola hutan di skala lanskap
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Beragam aturan hukum yang ditujukan untuk menerapkan MK35, kebijakan kehutanan 
sosial Presiden, dan UU Desa akan menciptakan pengelola hutan dan lahan gambut 
baru yang akan secara langsung memengaruhi (a) lokasi pengembangan perkebunan 
kelapa sawit di lahan mereka; dan (b) apakah mereka akan mengembangkan 
perkebunan sendiri. Para pelaku ini akan membawa kesempatan dan ancaman 
untuk pengurangan deforestasi di sektor ini karena hasilnya akan bergantung pada 
bagaimana mereka didukung dan menerima imbal jasa untuk melindungi hutan. 
Di jangka panjang, pada akhirnya masyarakat adat dapat berperan positif dalam 
mengurangi deforestasi akibat kelapa sawit atau deforestasi pada umumnya. Namun, 
ada beberapa hal yang diperlukan, yaitu: (i) banyak masyarakat adat yang berhasil 
mendapatkan pengakuan atas hak mereka; (ii) mereka membangun kapasitas untuk 
menggunakan hak mereka dengan efektif; dan (iii) mereka memutuskan untuk 
melestarikan setidaknya sebagian hutan di lahan mereka. Kebutuhan ini merupakan 
area di mana masyarakat sipil dapat berperan penting dan positif dalam mempercepat 
proses pengakuan hak masyarakat, meningkatkan kapasitas, dan memfasilitasi 
pemberian balas jasa yang konkret untuk konservasi. 

4.2.6  Hutan dan lahan gambut yang dikelola masyarakat dan desa

Keputusan buruk dan/atau ilegal dalam perizinan kelapa sawit adalah pendorong 
utama deforestasi dan konversi lahan gambut. Keputusan perizinan yang buruk 
diakibatkan oleh tidak jelasnya klasifikasi dan status lahan yang sah, persetujuan 
perizinan yang mendiskriminasi, dan kurangnya pengawasan proses perizinan, 
yang mana sering melibatkan perilaku ilegal dari pejabat pemerintah. Beberapa 
perkembangan mungkin dapat membantu memperbaiki perizinan di masa depan dan 
mengurangi cakupan hutan yang terancam:

•	 One Map Initiative semestinya memfasilitasi proses identifikasi lahan yang 
cocok secara ekologi, diklasifikasikan dengan benar, dan tanpa klaim (atau hanya 
ada klaim tidak kuat) untuk perizinan kelapa sawit dan membuat pemantauan 
kepatuhan hukum lebih mudah dan transparan.

•	 Rasionalisasi batas Kawasan Hutan seharusnya mempermudah pemerintah 
daerah untuk memprioritaskan lahan terdeforestasi untuk perizinan perkebunan.

•	 UU Pemerintahan Daerah mengharuskan partisipasi dan transparansi yang 
lebih baik dalam pembuatan keputusan pemerintah, yang akan meningkatkan 
keterlibatan masyarakat sipil dalam perizinan kelapa sawit. UU ini juga 
memberikan dasar hukum kepada gubernur untuk mengawasi dan mendisiplinkan 
pemerintah kabupaten, mungkin juga atas praktik-praktik perizinan.

•	 Pemeriksaan KPK atas kepatuhan hukum izin kelapa sawit akan menekan bupati 
untuk lebih cermat dalam melakukan proses perizinan.

4.2.5  Perbaikan keputusan perizinan 

lahan dengan lebih baik dan melibatkan pemangku kepentingan setempat yang paling 
terpengaruh oleh pengelolaan hutan. KPH berpotensi untuk mendukung pengelolaan 
hutan berdasarkan pendekatan wilayah yurisdiksi di jangka waktu yang lebih panjang 
sebagai kendaraan untuk menggalang upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat 
setempat, dan perusahaan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan di dalam KPH. Jika 
sukses, forum semacam ini akan dapat diperluas untuk memicu diskusi pengelolaan 
hutan di sekitar KPH.
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Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia mensyaratkan ditetapkannya target 
pertumbuhan sektor industri di setiap tingkat pemerintahan. Dahulu target perluasan 
perkebunan kelapa sawit sangat ambisius, sering kali melebihi jumlah lahan yang 
sudah dialokasikan untuk pertanian dalam rencana tata ruang.

•	 Ketetapan dalam UU Perkebunan (Pasal 14) sepertinya memberikan wewenang 
kepada pemerintah pusat untuk menetapkan luas minimum dan maksimum 
yang dapat dikembangkan untuk perkebunan kelapa sawit di provinsi dan 
kabupaten, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi geografis 
(yang dapat mencakup hutan dan lahan gambut), tingkat kepadatan populasi, pola 
pengembangan usaha, dan rencana tata ruang. Aturan ini dapat menciptakan 
kesempatan bagi pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan di daerah 
dengan kepadatan hutan yang lebih sedikit daripada daerah lain, tetapi teorinya 
dapat juga digunakan untuk memaksa wilayah-wilayah yurisdiksi meningkatkan 
target penanaman mereka. Hingga sekarang belum ada indikasi jelas kapan dan 
bagaimana ketentuan ini akan diterapkan.

•	 One Map Initiative akan memberi pandangan yang realistis kepada semua pembuat 
keputusan mengenai seberapa banyak lahan yang sebenarnya tersedia untuk 
kelapa sawit dan pembangunan lain berdasarkan rencana tata ruang dan izin yang 
sudah ada. Mungkin lebih realistis untuk mengharapkan inisiatif ini membawa 
pendekatan yang lebih tertata dan bijaksana untuk perencanaan pembangunan dan 
perizinan daripada yang selama ini terjadi di banyak kabupaten terpencil di daerah 
berhutan.

4.3.1  Target perluasan dan pembatasannya 

Hasil panen rata-rata kelapa sawit di perkebunan Indonesia sebenarnya sangat 
rendah berdasarkan standar internasional, walaupun beberapa perusahaan sudah 
menunjukkan bahwa kenaikan yang besar bisa dihasilkan oleh perbaikan praktik 
agronomis yang hemat biaya. Peningkatan hasil panen di industri kelapa sawit akan 
membawa peningkatan produksi secara signifikan tanpa perlu memperluas wilayah 
tanam.

•	 Dana perkebunan kelapa sawit akan memberikan pinjaman kepada produsen 
(terutama petani kecil) untuk mengganti varietas dengan hasil panen rendah 
dengan yang menghasilkan panen tinggi. Akan butuh beberapa tahun sebelum 
keuntungan produksi terlihat karena pohon yang baru ditanam memerlukan empat 
tahun sebelum mulai berbuah.

4.3.2 Peningkatan hasil

Perluasan perkebunan didorong oleh permintaan dan harga domestik dan 
internasional, hasil panen per hektare, pajak dan tarif, target penanaman pemerintah, 
dan kebijakan BBN pemerintah. Perkembangan kebijakan dan hukum baru-baru ini 
berpotensi untuk memengaruhi berapa banyak kelapa sawit yang ditanam di masa 
depan dan memberikan baik ke atas dan ke bawah. 

Berapa banyak kelapa sawit yang ditanam4.3



Bab 4 Kesempatan Mengurangi Deforestasi dari Kelapa Sawit

68 Perkembangan Kerangka Tata Kelola Kelapa Sawit di Indonesia: Implikasi untuk Sektor Kelapa Sawit yang 
Bebas Dari Deforestasi dan Bebas Dari Gambut

Target ambisius mandat untuk produksi BBN dan subsidi produsen akan mendorong 
peningkatan produksi CPO untuk pasar domestik, terutama jika permintaan 
internasional tetap rendah sementara pasokan terus bertambah. Subsidi ini 
dibayarkan dari pajak ekspor CPO dan produk kelapa sawit lainnya, yang teorinya akan 
mengurangi permintaan internasional atas kelapa sawit Indonesia, terutama di pasar 
yang sangat sensitif terhadap harga seperti India dan Cina. Tambahan permintaan 
yang disebabkan mandat BBN ini diharapkan akan mendorong harga CPO di pasar 
domestik dan berpotensi memicu perluasan perkebunan, walaupun belum jelas 
seberapa besar dampaknya. Sumber permintaan yang besar dari pasar yang tidak 
mengutamakan produksi yang berkelanjutan menantang perusahaan yang berusaha 
untuk tidak mengikutsertakan produk kelapa sawit yang menyebabkan deforestasi 
dalam rantai pasokan mereka (lihat Bagian 2.6.2 untuk pembahasan rantai dan gudang 
pasokan). Tampaknya ini akan mengarah pada peningkatan pasokan minyak yang 
tidak memenuhi standar (yaitu terkait dengan deforestasi atau konversi gambut) untuk 
dipisahkan dari minyak yang memenuhi standar untuk pasar yang berbeda.

•	 Peraturan ISPO yang baru tidak mengharuskan perusahaan menunjukkan upaya 
peningkatan hasil panen (hal ini pun tidak dibahas di UU Perkebunan). Peraturan 
juga mengecualikan perusahaan yang memasok ke rantai pasokan BBN untuk 
memenuhi standar sertifikasi ISPO.

4.3.3  Mandat bahan bakar nabati
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Kerangka tata kelola lahan, hutan, dan kelapa sawit yang sedang berkembang di 
Indonesia menciptakan kesempatan baru bagi pemerintah, industri, dan masyarakat 
sipil untuk mengurangi deforestasi yang terkait dengan kelapa sawit. Contoh 
kesempatan terbaik mencakup hal-hal di bawah ini:

•	 Ada tanda-tanda berkembangnya kecenderungan untuk melibatkan lebih 
banyak pelaku dalam pengelolaan hutan, terutama di tingkat daerah, dan 
untuk mengikutsertakan masyarakat. Hal ini berpotensi mengurangi laju dan 
skala deforestasi akibat kelapa sawit dengan meningkatkan transparansi dan 
memperluas partisipasi.

•	 Bertambahnya jumlah dan jenis perangkat dan instrumen untuk mengakui hak 
adat atas lahan dengan basis komunal atau individual akan memperkuat tren di 
atas. Lahan luas mungkin akan ditransfer dari kendali negara kepada masyarakat, 
sehingga menempatkan para pelaku ini di posisi yang lebih kuat untuk bernegosiasi 
dengan perusahaan mengenai apakah kelapa sawit harus ditanam dan di mana 
lokasinya, serta apakah dan di mana hutan harus dipertahankan.

•	 Perubahan besar dalam distribusi kekuasaan di antara berbagai tingkat 
pemerintahan telah mengembalikan kewenangan untuk mengeluarkan beragam 
jenis izin dari kabupaten ke provinsi, dan sekaligus memperkuat desa. Provinsi 
telah diberikan wewenang untuk mengamati dan mengawasi kinerja pejabat 
kabupaten, termasuk dalam mengelola sektor kelapa sawit. Ini menciptakan 
kesempatan untuk meningkatkan tata kelola penggunaan lahan yang dapat 
mengurangi deforestasi dan konversi lahan gambut.

•	 Muncul kesempatan untuk merasionalisasikan alokasi lahan dengan memperkuat 
langkah-langkah menuju transparansi perizinan yang lebih baik, memperkuat 
penguasaan lahan, dan menyesuaikan ulang batas-batas Kawasan Hutan. Hal ini 
akan dibantu komitmen pemerintah untuk mempertahankan One Map Initiative dan 
usaha terencana untuk menguji coba penggunaan inisiatif ini di tingkat daerah.

•	 Transisi kewenangan untuk hutan yang dikelola negara dari pemerintah pusat ke 
daerah di bawah program KPH juga menciptakan kesempatan yang lebih besar 
untuk menyesuaikan tujuan pengelolaan hutan negara dengan aspirasi lokal, yang 
semestinya mendukung usaha lebih jauh untuk memperluas partisipasi pemangku 
kepentingan dalam pengelolaan lahan.

Pemanfaatan perkembangan-perkembangan ini untuk reformasi kelapa sawit 
membutuhkan usaha terpadu di beragam wilayah, termasuk penelitian, advokasi, 
uji coba di lapangan, kerja sama yang lebih luas dengan sektor swasta (dan tekanan 
yang terus diberikan), dan reformasi kebijakan tingkat nasional, yang dipengaruhi 
percobaan program wilayah yurisdiksi sub-nasional yang meningkat. Untuk membantu 
mengarahkan upaya-upaya tersebut, kami menawarkan rekomendasi-rekomendasi 
berikut untuk menginformasikan perkembangan program, kegiatan proyek, atau 
kampanye advokasi untuk mengurangi deforestasi dan konversi lahan gambut terkait 
kelapa sawit. Rekomendasi ini dikelompokkan dalam empat judul:

•	 Advokasi dan dukungan teknis yang ditujukan kepada pemerintah nasional

•	 Kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mendorong kelapa 
sawit berkelanjutan

•	 Dukungan bagi perusahaan untuk mengimplementasikan komitmen keberlanjutan

•	 Dukungan bagi masyarakat sipil dan lokal
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•	 Menghilangkan halangan hukum dan peraturan bagi perusahaan perkebunan untuk 
memenuhi komitmen sukarela untuk melestarikan wilayah hutan di dalam konsesi 
mereka.

•	 Mendukung pembentukan balas jasa fiskal atau bentuk lain bagi perusahaan untuk 
melindungi dan mengelola hutan atau ekosistem bernilai tinggi lainnya. 

•	 Menciptakan insentif berbasis kinerja bagi pemerintah provinsi  dan kabupaten 
untuk mendukung konservasi sektor swasta dan mereformasi perizinan untuk 
mengurangi deforestasi.

•	 Meninjau ulang pengecualian BBN di peraturan ISPO yang baru direvisi dan 
menempatkan pengaman untuk mengurangi dampak negatif produksi BBN 
yang diperluas untuk memastikan bahwa pengecualian ini tidak mendorong 
pertumbuhan pasar domestik untuk kelapa sawit ilegal atau tidak berkelanjutan 

•	 Mengamati dan mengambil tindakan untuk memengaruhi revisi terencana 
peraturan pemerintah yang baru saja ditetapkan tentang pengelolaan dan 
perlindungan lahan gambut yang dicanangkan berlangsung tahun ini.

•	 Memperkuat standar ISPO untuk lebih selaras dengan perkembangan norma 
keberlanjutan dan meningkatnya komitmen korporat untuk menghilangkan 
deforestasi dan konversi lahan gambut.

•	 Mendukung tinjauan izin konsesi kelapa sawit yang menyeluruh dan transparan 
untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi tindakan yang melanggar hukum. 

•	 Dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah dan LSM, meningkatkan 
penegakan hukum untuk menghilangkan kejahatan hutan yang terkait kelapa sawit 
yang menyebabkan deforestasi.

•	 Mempercepat implementasi Peraturan Bersama Menteri No. 79/2014 terkait 
pelepasan lahan yang dikelola masyarakat dari Kawasan Hutan dengan 
menciptakan insentif bagi kabupaten untuk membentuk tim IP4T yang menangani 
klaim lahan dan menyesuaikan batas Kawasan Hutan.

•	 Menyelesaikan isu demarkasi Kawasan Hutan melalui rencana tata ruang, 
implementasi MK35, pertukaran lahan, atau cara-cara lain, dengan 
memprioritaskan zonasi ulang lahan kritis dalam Kawasan Hutan untuk konversi 
dan lahan berhutan di luar Kawasan sebagai hutan permanen. 

•	 Mempercepat implementasi desentralisasi program KPH dan menempatkan 
standar kinerja dan proses pengawasan yang jelas.

•	 Memberdayakan gubernur untuk mengimplementasikan ketentuan UU 
Pemerintahan Daerah yang baru untuk melaksanakan pengawasan kinerja 
pemerintah daerah di isu-isu pengelolaan dan perlindungan hutan, terutama 
perizinan dan penegakan hukum di perkebunan.  

•	 Mendukung pengakuan kendali masyarakat atas hutan melalui beragam skema 
hutan kemasyarakatan, implementasi MK35 dan UU Desa, serta percepatan 
penetapan hutan desa.

(i) LSM, praktisi, peneliti, kelompok masyarakat, donor, dan/
atau pelaku usaha seharusnya mendukung upaya advokasi dan 
memberikan dukungan teknis kepada pemerintah nasional untuk:
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•	 Menerapkan Peraturan Bersama Menteri No. 79/2014 dengan membentuk team 
IP4T untuk mendaftarkan klaim, memetakan paket lahan, memproses klaim lahan, 
dan mengeluarkan keputusan.

•	 Menerapkan pemetaan, zonasi, pengelolaan, pengawasan, dan perlindungan unit 
hidrologis lahan gambut di bawah PP No. 71/2014 tentang lahan gambut. 

•	 Mempercepat pengakuan kewenangan masyarakat atas hutan melalui skema 
kehutanan kemasyarakatan yang ada dan mempercepat penerapan UU Desa, 
dengan penekanan pada penetapan hutan desa dan hutan adat. 

•	 Memperbaiki penegakan hukum untuk menghukum dan mencegah kejahatan 
hutan yang menyebabkan deforestasi, termasuk pelanggaran perencanaan tata 
ruang yang terus berlanjut di beberapa wilayah. 

•	 Meninjau izin konsesi kelapa sawit secara menyeluruh dan transparan untuk 
menghilangkan tindakan yang melanggar hukum. 

•	 Mempercepat implementasi model pengelolaan hutan lanskap yang 
terdesentralisasi di bawah sistem KPH, selain mendorong standar kinerja dan 
sistem pengawasan di tingkat provinsi atau nasional

•	 Memperluas percobaan Pendekatan Wilayah Yurisdiksi untuk kelapa sawit 
berkelanjutan, mekanisme yang berpotensi kuat untuk menggalang para 
pemangku kepentingan, menjembatani kelompok-kelompok yang berkepentingan, 
dan membangun pendekatan partisipatif untuk pengelolaan lahan; secara progresif 
membawa masuk sektor lain yang berdampak pada hutan, seperti kehutanan dan 
tambang, untuk mencegah ‘kebocoran deforestasi’ ke sektor lain.

•	 Menciptakan sistem pengawasan kinerja keberlanjutan tingkat kabupaten atau 
provinsi yang daring dan dapat diakses public, yang dipusatkan pada kinerja dan 
kebijakan yang memberdayakan. 

•	 Menciptakan sistem pendaftaran dan pengawasan izin yang transparan, daring, dan 
dapat diakses publik.

•	 Mengintegrasikan upaya pengurangan deforestasi akibat kelapa sawit dengan 
strategi REDD+ dan perencanaan pertumbuhan hijau. 

(ii) LSM, pelaku usaha, pemerintah pusat, dan donor semestinya 
mendukung kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten 
untuk: 

•	 Menyediakan bantuan teknik pemetaan rantai pasokan yang inovatif, dapat 
diandalkan, dan terjangkau, terutama untuk petani dan pemasok kecil atau 
menengah. 

(iii) LSM, praktisi, peneliti, pelaku rantai pasokan hilir, dan 
pemerintah daerah perlu mendukung perusahaan untuk 
mengimplementasikan komitmen keberlanjutan mereka dengan:

•	 Membuat insentif bagi pemerintah provinsi/kabupaten untuk mempercepat proses 
pemetaan dan pengakuan hutan adat.

•	 Mengalokasikan dana untuk mendukung dan meningkatkan kapasitas desa 
dan masyarakat adat untuk meningkatkan penghidupan dan pelestarian dari 
pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
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•	 Bekerja sama dengan petani untuk melangkah menuju komitmen Bebas Dari 
Deforestasi, Bebas Dari Gambut dan dengan demikian mengurangi risiko mereka 
dikeluarkan dari rantai pasokan bertanggung jawab di masa mendatang.

•	 Menghilangkan hambatan hukum untuk implementasi komitmen sukarela untuk 
melindungi hutan, seperti NKT, HCS, atau wilayah bernilai tinggi yang sensitif 
lainnya.

•	 Membuat dasar hukum yang lebih kuat untuk NKT dan HCS di dalam kerangka tata 
kelola Indonesia, termasuk AMDAL. 

•	 Mendukung pembangunan koalisi antara sektor swasta dengan pemerintah daerah 
yang menyokong uji coba pendekatan untuk kelapa sawit berkelanjutan di seluruh 
wilayah yurisdiksi.  

•	 Mendukung pengembangan platform untuk pemantauan independen atas 
deforestasi.  

•	 Mendukung pemantauan independen atas implementasi komitmen keberlanjutan 
sektor swasta.  

•	 Membangun konstituen domestik di antara konsumen serta kelompok advokasi 
konsumen untuk kelapa sawit berkelanjutan. 

•	 Menyediakan dukungan/fasilitasi teknis mengenai praktik-praktik dalam 
berhubungan dengan masyarakat untuk mengembangkan kolaborasi kelapa sawit. 

•	 Berkontribusi pada proses pemetaan hak hutan adat, hutan desa, dan klaim lahan 
dalam Kawasan Hutan.

•	 Mendukung masyarakat untuk mengakses tim IP4T, jika ada di tempat tersebut, 
untuk mendapatkan pengakuan atas hak lahan mereka.

•	 Menawarkan dukungan kepada petani kecil untuk mendapatkan akses ke rantai 
pasokan Bebas Dari Deforestasi dan meningkatkan produktivitas. 

•	 Membangun kapasitas masyarakat setempat dan adat untuk mengelola hutan di 
jangka panjang. 

•	 Menyediakan dukungan kapasitas bagi masyarakat setempat dan adat 
(kepemimpinan desa, ketua adat) untuk memperkuat struktur tata kelola untuk 
memastikan pembuatan keputusan yang inklusif dan lebih efektif, aksi yang 
terkoordinasi dalam negosiasi dengan perusahaan, dan dalam merencanakan 
prioritas mereka sendiri untuk menyeimbangkan produksi dan perlindungan.

•	 Menyediakan mediator dan fasilitator serta meningkatkan mediasi dan kapasitas 
fasilitasi untuk negosiasi antara desa dan perusahaan kelapa sawit dalam 
penyelesaian konflik.

(iv) Beragam kelompok pemangku kepentingan perlu mendukung 
masyarakat sipil dan komunitas lokal dengan:
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Tindakan pembaruan hukum yang direkomendasikan diuraikan dalam Peta Jalan 
Pembaruan Hukum Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh 
Kementerian Hukum dan HAM pada bulan Februari 2015 dan ditandatangani oleh 
beberapa kementerian terkait.

27 rekomendasi berikut ditampilkan dalam dokumen tersebut:

1) Perubahan UU no. 41/1999 tentang Kehutanan untuk menegaskan bahwa izin 
tidak dapat diberikan jika kawasan hutan belum dikukuhkan, hutan belum dapat 
dikukuhkan apabila klaim hak-hak pihak ketiga belum diselesaikan, dan beberapa 
hal lain.

2) Penyusunan UU Pertanahan untuk tata kelola hak guna usaha yang lebih baik.

3) Penyusunan UU yang secara khusus mengatur mengenai masyarakat hukum adat, 
yang menjelaskan hak-hak mereka atas tanah mereka sendiri dalam kawasan hutan, 
dan hal-hal lain.

4) Penyusunan UU baru yang memastikan seluruh pengelolaan sumber daya alam 
secara harmonis di semua sektor. 

5) Perubahan PP no. 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan.

6) Penyusunan PP tentang pengendalian kerusakan lingkungan/pencemaran 
lingkungan serta pemulihan dan ganti kerugian sebagaimana dimandatkan dalam UU 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

7) Perubahan Peraturan Bersama Menteri tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Penguasaan Tanah yang Berada di dalam Kawasan Hutan, agar klaim tanah yang 
diakui dipertahankan di dalam kawasan hutan sebagai hutan bukan milik negara, dan 
bukannya dikeluarkan sama sekali.

8) Penyusunan PP baru tentang inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, dan 
rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti dimandatkan UU 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

9) Penyusunan PP baru tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 
sebagaimana dimandatkan dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup

10) Perubahan PP no. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah.

11) Perubahan PP no. 40/1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak 
Pakai atas Tanah.

12) Perubahan PP no. 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 
Perseroan Terbatas.

13) Perubahan PP no. 42/2013 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan 
Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
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14) Perubahan Permen Kehutanan no. 62/2013 jo. Permen Kehutanan no. 44/2012 
tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.

15) Penyusunan PP tentang pengawasan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan 
sebagaimana dimandatkan oleh UU Lingkungan Hidup dan UU Kehutanan.

16) Penyusunan PP sebagai pelaksanaan UU Pemerintahan Daerah (UU no. 32/2014), 
untuk mengatur pengawasan pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah.

17) Penyusunan Perpres tentang panduan teknis pelaksanaan penyusunan peraturan 
daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Ini 
seharusnya membatalkan Permen Dalam Negeri no. 52/2014 dan Permen 
Agraria no. 5/1999 serta menjadi pedoman hingga UU tentang Pengakuan dan 
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat disahkan.

18) Perubahan Permenhut no. 25/2014 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.

19) Perubahan Permenhut no. 67/2006 tentang Kriteria dan Standar Inventarisasi 
Hutan.

20) Perubahan Permen Lingkungan Hidup no. 6/2011 tentang Pelayanan Informasi 
Publik dan Permenhut no. 7/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di 
Lingkungan Kementerian Kehutanan.

21) Penyusunan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang peran serta 
masyarakat di bidang kehutanan.

22) Perubahan Permen Agraria no. 2/1999 tentang Izin Lokasi.

23) Perubahan Permenhut no. 33/2010 (dan perubahannya) tentang Tata Cara 
Pembebasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, untuk memastikan 
hanya hutan terdegradasi yang dibebaskan.

24) Perubahan Permen Pertanian no. 98/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha 
Perkebunan (IUP), supaya IUP dikeluarkan setelah HGU, bukan sebelumnya, 
sehingga hak tanah diselesaikan sebelum operasi dimulai.

25) Perubahan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional no. 6/2013 tentang 
Pelayanan Informasi Publik.

26) Penyusunan Permen Agraria dan Tata Ruang tentang wali data informasi 
geospasial tematik masyarakat hukum adat.

27) Penyusunan Peraturan Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
dan Menteri Agraria tentang mekanisme relokasi dan pemberian kompensasi 
bagi masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat di bidang kehutanan dan 
pertanahan.
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Tautan web untuk undang-undang dan produk hukum lain yang dibahas dalam laporan ini. 

Jenis Topik URL

UU no. 6/2014

UU no. 22/2014

UU no. 23/2014

UU no. 39/2014

UU no. 18/2004

UU no. 32/2004

Desa

Pemilihan gubernur, 
bupati, dan walikota 

Pemerintahan daerah

Perkebunan

Perkebunan (diperbarui 
tahun 2014)

Pemerintahan daerah 
(diperbarui tahun 2014)

http://www.indolaw.org/UU/Law%20No.%206%20of%202014%20on%20
Villages.pdf

http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2014_10_20_03_50_36_
UU%20Nomor%2022%20Tahun%202014.pdf

http://www.indolaw.org/UU/Law%20No.%2023%20of%202014%20
on%20Local%20Government.pdf

http://www.indolaw.org/UU/Law%20No.%2039%20of%202014%20
on%20Plantations.pdf

http://indonesiabch.or.id/docs/uu18-2004.pdf

http://www.setneg.go.id/components/com_perundangan/docviewer.
php?id=365&filename=UU_no_32_th_2004.pdf

Undang-Undang

PP No. 24/2015

PP No. 43/2014

PP No. 71/2014

PP No. 72/2005t

Penghimpunan dana 
perkebunan

Peraturan pelaksanaan UU 
Desar 

Perlindungan dan 
pengelolaan ekosistem 
gambut

Desa

http://jdih.esdm.go.id/peraturan/PP%20No.%2024%20Th%202015.pdf

http://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/produkhukum/
PP%20Nomor%2043%20Tahun%202014.pdf

http://www.rimbawan.com/images/stories/aturan-pdf/2014/
PP%20No.%2071%20Th.%202014%20-%20Perlindungan%20&%20
Pengelolaan%20Ekosistem%20Gambut.pdf

http://www.slideshare.net/perencanakota/peraturan-pemerintah-no-
72-tahun-2005-tentang-desa

Peraturan Pemerintah (PP)

Perpres No. 61/2015

Inpres No. 8/2015

Penghimpunan dan 
penggunaan dana 
perkebunan kelapa sawit
 
Penundaan ijin baru dan 
penyempurnaan tata kelola 
hutan alam primer dan lahan 
gambut 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.bphn.go.id//
data/documents/15pr061.pdf

http://jdih.esdm.go.id/peraturan/Inpres%20No.%208%20Thn%202015.
pdf

Peraturan dan Instruksi Presiden (Perpres dan Inpres)
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Permen Pertanian 
No. 11/2015

Permen Keuangan 
No. 113/2015

Permen Agraria 
dan Tata Ruang No. 
9/2015

Permen Energi 
dan Sumber Daya 
Mineral No. 20/2014

Peraturan Bersama 
Menteri No. 79/2014

Permen KLHK No. 
97/2014 

Permen Dalam 
Negeri No. 52/2014

Permen Kehutanan 
No. 62/2013

Permen Kehutanan 
No. 44/2012

Permen Pertanian 
No. 19/2011

Indonesian Sustainable 
Palm Oil (standar yang 
telah direvisi)

Organisasi dan tata kerja 
badan pengelola dana 
perkebunan kelapa sawit 

Tata cara penetapan 
hak komunal atas tanah 
masyarakat hukum adat 

Penyediaan, pemanfaatan 
dan tata niaga BBN 

Tata cara penyelesaian 
penguasaan  hutan yang 
ada di dalam Kawasan 
Hutan

Pendelegasian wewenang 
perizinan kehutanan ke 
BKPM 

Pedoman pengakuan dan 
perlindungan masyarakat 
hukum adat

Pengukuhan Kawasan 
Hutan 

Pengukuhan Kawasan 
Hutan (direvisi tahun 2013)

Indonesian Sustainable 
Palm Oil (standar awal, 
direvisi tahun 2015)

http://perundangan.pertanian.go.id/admin/p_mentan/Permentan%2011-
2015%20ISPO.pdf

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/113~PMK.01~2015Per.pdf

http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Kepa-
la-BPN-RI/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruangbadan-pertanah-
an-nasional-nomor-9-tahun-2015-58704

http://jdih.esdm.go.id/peraturan/Permen%20ESDM%2020%20Tahun%20
2014.pdf

http://pasindonesia.org/wp-content/uploads/2015/02/Peraturan-Bersa-
ma-No.-79-2014-No.-PB.3-Menhut-11-2014-No.-17-PRT-M-2014-No.-8-
SKB-X-2014.pdf

http://ekowisata.org/wp-content/uploads/2015/05/permen-lhk-no-97-tahun-
2014-pendelegasian-wewenang-ippkh-izin-lingkungan-ke-bkpm.pdf

http://www.jariungu.com/peraturan_detail.php?Peraturan-Menteri-Da-
lam-Negeri-No--52-tahun-2014-tentang-Pedoman-Pengakuan-Dan-Per-
lindungan-Masyarakat-Hukum-Adat&idPeraturan=17972

https://drive.google.com/file/d/0BwVg2-8RSCD9dnpwd0dESHo3OUU/edit

http://www.dephut.go.id/uploads/apl/P.44_3012_PengukuhanKa-
wasanHutan_.pdf

http://www.gcomul?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=r-
ja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fditjenbun.pertanian.
go.id%2Fpascapanen%2Fdownlot.php%3Ffile%3Dpermenispo.pdf&ei=2qyS-
Vd2xD4mJuwSWjojYBw&usg=AFQjCNGRQTww8H4Ri8-3hKpIoNloQ-3YT-
Q&sig2

Peraturan Menteri (Permen)

Jenis Topik URL
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MK No. 35/2012

MK No. 45/2011 

MK No. 45/2011 

Hutan adat dikeluarkan 
dari hutan negara 

Penetapan Kawasan Hutan 
(versi Bahasa Inggris)

Penetapan Kawasan Hutan 
(versi Bahasa Indonesia)

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_35%20
PUU%202012-Kehutanan-telah%20ucap%2016%20Mei%202013.pdf

https://zainalonline.files.wordpress.com/2012/03/putusan_sidang_
eng_putusan_sidang_45-puu-2011-telah-baca-eng.pdf

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_45%20
PUU%202011-TELAH%20BACA.pdf

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Jenis Topik URL







www.regnskog.no
www.daemeter.org

