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Pengantar 
 
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sengaja memilih tema Tinjauan Lingkungan 
Hidup  2015  “Menagih  Janji,  Menuntut  Perubahan”.  Kesengajaan  memilih  tema  inipun  tidak  bisa  
dilepaskan dari momentum politik tahun 2014 dimana isu lingkungan hidup dan pengelolaan 
sumber daya alam didorong sebagai sebuah isu penting dalam proses pemilu baik pemilu 
legislative dan pemilu presiden.  
 
Semua Berawal dari Jakarta Selatan, sebuah judul menarik yang dituliskan oleh seorang Jurnalis 
yang meliput kedatangan kandidat Presiden, Jokowi pada Mei 2014 ke kantor WALHI. Bagi 
WALHI sebagai organisasi lingkungan hidup, kehadiran sosok kandidat orang nomer satu di 
Indonesia adalah sebuah sinyal kuat bahwa isu lingkungan hidup dan sumber daya alam (SDA), 
telah masuk menjadi isu sentral, tidak lagi berada di pinggiran atau sekedar pelengkap. Tentulah 
bukan hanya symbol yang dibutuhkan, melainkan komitmen atau janji politik yang disampaikan 
untuk memajukan agenda perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan kekayaan alam yang 
berkeadilan.  
 
Tahun 2015 ini, kami menetapkan waktu sebagai tahun penagihan janji dan tuntutan perubahan. 
Kami menyadari tantangannya juga tidaklah kecil, karena situasi lingkungan hidup yang ada hari 
ini, tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut dengan warisan destructive, bahkan dalam injury 
time masa berakhirnya pemerintahan SBY, kebijakan yang mengancam keberlanjutan lingkungan 
hidup   dikeluarkan.   Tentu   ada   warisan   “baik”   yang   ditinggalkan   oleh   rezim   SBY,   antara   lain  
komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 26%, sayangnya lagi-lagi komitmen 
tersebut tidak dibarengi dengan leadership yang kuat dari SBY, sehingga komitmen internasional 
tersebut tidak berpengaruh banyak terhadap kebijakan dalam negeri, khususnya yang terkait 
dengan perijinan bagi investasi di sektor SDA. Selama 10 tahun atau dua periode kehidupan 
berbangsa, kita sebagai warga negara seperti berada di negeri auto pilot, yang warga negaranya 
dibiarkan berjuang sendiri, survive sendiri. Negara yang seharusnya hadir di tengah-tengah 
rakyat, bukan hanya absen, tapi acap kali mengingkari kewajiban konstitusinya. Janji utama dari 
pemerintahan saat ini adalah negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. 
 
Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI 2015 yang kami tuliskan ini, selain ingin menguraikan 
berbagai situasi lingkungan hidup yang terjadi sepanjang tahun 2014, dengan segala krisis 
turunannya, juga ingin mengajak kita semua melihat pada arah atau kecenderungan kondisi 
lingkungan hidup dan SDA yang akan terjadi. Kita tahu, 2015 ini dokumen Rancangan 
Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional (RPJMN) akan disahkan. RPJMN 2015-2019 
ini merupakan acuan pembangunan Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun atau kepengurusan 
pemerintahan yang mengusung Nawacita sebagai nafas utama pembangunannya. Dan tahun 
2015 dimulai dengan pergerakan politik pemerintahan yang begitu cepat yang memiliki implikasi 
terhadap sinergitas agenda lingkungan hidup dan rakyat. Dalam konteks institusi pengelolaan 
lingkungan hidup dan sumberdaya alam, penggabungan Kementerian lingkungan Hidup dan 
Kementerian Kehutanan menjadi satu institusi yakni Kementerian Lingkunga Hidup dan 
Kehutanan paska dilantiknya Presiden-Wapres bagi WALHI agak mengejutkan dan diluar dari 
harapan. Namun kami juga melihat ini sebagai sebuah tantangan. Awal tahun juga dibuka dengan 
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kebijakan yang tak kalah mengejutkan, antara lain penggabungan BPREDD+ (Badan Pengelola 
Penurunan Emisi GRK dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut/REDD) ke dalam 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan ditempatkannya pada setingkat Ditjen, serta 
pelimpahan wewenang perijinan lingkungan hidup dan kehutanan ke Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM). Berbagai kejutan awal tahun ini juga mesti dilihat dalam kerangka 
bagaimana masa depan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam kedepan. 
 
Tinjauan lingkungan hidup (Environmental Outlook) yang kami keluarkan ini diawali dengan 
pemaparan berbagai peristiwa dan fakta yang terjadi sepanjang tahun 2014, yang masih kental 
dengan warna kelam karena konflik sumber daya alam dan agraria yang tidak juga menemukan 
jalan penyelesaiannya, bencana ekologis yang menandakan kondisi penghancuran dan kerusakan 
lingkungan hidup yang terus tak terkendali. Namun selain krisis, kami juga menuliskan 
bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh komunitas rakyat dari ujung perdesaan hingga 
pelosok kota untuk mempertahankan wilayah hidup mereka dengan perpegang pada 
pengetahuan dan pengalaman mereka sebagai bentuk survivenya di tengah negara yang tak 
kunjung hadir memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak rakyatnya.  
 
Tahun 2014 juga diakhiri dengan beberapa aksi konkrit pemerintahan baru yang cukup memberi 
harapan dan perlu dikawal dengan seksama, seperti Blusukan Asap yang dilakukan oleh Presiden 
Jokowi ke Riau bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana dari Blusukan Asap 
ini Presiden memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera melakukan 
review perijinan, dan mendukung pengelolaan hutan gambut lestari oleh masyarakat di Desa Sei 
Tohor yang selama ini bekerja bersama dan didampingi oleh WALHI. Aksi positif lainnya datang 
dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang mengeluarkan kebijakan moratorium 
pemberian ijin kapal penangkapan ikan baru dan pemberantasan penangkapan ikan ilegal –
terutama oleh kapal penangkap ikan asing, di perairan Indonesia.  
 
Fakta-fakta yang kami hadirkan dalam dokumen ini juga berbasiskan pada kerja-kerja advokasi 
yang dilakukan oleh WALHI bersama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya, menganalisa 
peristiwa-peristiwa yang muncul di media massa dan tentu saja dinamika politik baik selama 
proses pemilu dan paska pemilu. Dari bacaan yang terjadi sepanjang tahun 2014 dan juga melihat 
berbagai momentum yang akan terjadi, misalnya, moratorium pemberian ijin baru hutan alam 
dan lahan gambut, termasuk yang berada di hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi 
melalui Inpres No. 6 tahun 2013  yang akan berakhir pada Mei 2015, juga akan ada Konferensi 
Asia Afrika yang akan dilaksanakan pada tahun ini, serta pilkada serentak di tahun 2015 jika 
Perpu yang dikeluarkan oleh SBY diterima oleh DPR RI, kami juga mencoba memprediksi 
bagaimana situasi dan kondisi lingkungan hidup sepanjang tahun 2015.  Dari prediksi ini, kami 
akan mengeluarkan pokok-pokok pikiran sebagai rekomendasi baik yang ditujukan kepada 
pengurus negara baik eksekutif, legislatif maupun aparat penegak hukum. Rekomendasi ini juga 
kami tujukan bagi gerakan organisasi masyarakat sipil untuk menjadi bagian dari sebuah gerakan 
masyarakat luas untuk bersama-sama mengawal janji pemerintahan ini kedepan, bagi perubahan 
yang lebih baik untuk lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan 
bernegara.  
 



Tinjauan Lingkungan Hidup 2015 WALHI 

 

Implikasi dan Dampak Lingkungan 
Kebijakan Nasional dan Global 



3 

Tinjauan Lingkungan Hidup 2015 WALHI 

Kebijakan Global dan Diplomasi Yang Gagal 
 

Sebagai pengingat, pada pertemuan Chief Executive 
Officer (CEO) APEC, Nusa Dua Bali 6 Oktober 2013, SBY 
menyampaikan pidato pembukaan yang secara vulgar 
menyatakan   dirinya   sebagai   “sales”   untuk   menarik  
investor yang akan berinvestasi di Indonesia. Dalam 
pidato   tersebut   SBY   menyampaikan,”Untuk  
mempercepat pembangunan pada Mei 2011, kami 
meluncurkan Master Plan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025. 
Dalam waktu 14 tahun kedepan, kami menargetkan 46 

miliar US$ untuk investasi di 22 kegiatan ekonomi utama, yang terintegrasi dalam delapan 
program, yang mencakup pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata dan 
telekomunikasi.”  SBY  dalam  pidatonya  sekaligus  juga  mengundang  investor  untuk  memperbesar  
bisnis dan kesempatan investasi di Indonesia.  
 
Isu hangat pada  KTM WTO yang ke-9 pada tahun 2013 di era SBY ini, dilanjutkan pada 
pertemuan APEC yang dihadiri oleh Presiden Jokowi, dimana Indonesia berkomitmen untuk 
terus melanjutkan apa yang sudah disepekati di Pertemuan WTO tersebut. Bersama menteri 
negara lain di forum APEC pada 8 November 2014 menyebutkan, diantaranya (i) pemberlakuan 
perjanjian fasilitas perdagangan hasil WTO Bali, sekaligus untuk menghilangkan sifat proteksi 
dan segala hambatan perdagangan; (ii) upaya memberlakukan perjanjian perdagangan bebas 
pada tingkat bilateral, regional dan plurilateral sebagai pelengkap inisiasi liberalisasi tingkat 
global; (iii) upaya realisasi area perdagangan bebas tingkat Asia Pasifik (Free Trade Area of the 
Asia-Pasific-FTAAP); (iv) merancang konektifitas rantai pasok untuk melancarkan perdagangan 
bebas, dan (v) standarisasi keamanan pangan dan mengurangi kehilangan kualitas dan kuantitas 
pangan (food loss) dalam rantai nilai (value chain), Serta green product khususnya di sektor 
energi nabati (biofuel).  
 
Di tingkat kawasan, melalui organisasi kawasan seperti ASEAN dan ASEAN+3, liberalisasi dan 
perdagangan senantiasa difasilitasi dengan apa yang disebut sebagai Cetak Biru Komunitas 
ASEAN, yang mempromosikan integrasi ekonomi, untuk memfasilitasi lebih lanjut laju investasi 
asing di kawasan Asia Tenggara. 
 
Dalam pertemuan APEC di Bejing, Pemerintahan baru Jokowi mempresentasikan proposal yang 
dapat dikatakan tidak berbeda dengan apa yang disampaikan SBY di forum APEC sebelumnya. 
Seluruh dokumen yang ada mengindikasikan proposal Jokowi tentang infrastruktur adalah 
bentuk lain dari MP3EI yang sudah didagangkan SBY beberapa tahun sebelum ini.  
 
Proposal infrastruktur yang membuka jalan bagi investasi besar masuk ke Indonesia dan dengan 
jaminan atas ketersediaan lahan dan peredaman konflik berpotensi merampas tanah rakyat dan 
sumberdaya alam. Pembangunan infrastruktur tersebut diantaranya, bendungan besar dimana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Sumber Foto : Istimewa 
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dalam masa pemerintahan ini direncanakan akan dibuka 25 bendungan, rel kereta api, jalan tol 
ditambah dengan pembangunan pelabuhan untuk meningkatkan modalitas dan produktivitas.  
 
Untuk memuluskan agenda tersebut Pemerintah Jokowi-JK membuka jalan bagi investasi dengan  
memberikan   fasilitas      ‘peningkatan daya saing nasional melalui proses penyederhanaan perizinan 
investasi dan membentuk layanan one-stop-service nasional’. Kebijakan ini sedikit memberikan 
gambaran bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengelola dan mengurus sumberdaya alam. 
Kebijakan infrastruktur yang masih setipe dengan rejim kolonial sejak jaman Daendels. 
Infrastruktur hanya untuk menfasilitasi investasi dan pengerukan sumberdaya alam untuk 
kepentingan modal asing di Indonesia.  
 
Krisis energi dan pangan dunia sebagai tanda krisis ekonomi global memaksa pemimpin negara 
untuk mengubah kebijakan industri berbasis energi fosil dan penyediaan secara masif pangan 
dunia. Situasi krisis ekonomi ini juga memperburuk krisis lingkungan khususnyanya situasi iklim 
dan telah mempercepat pemanasan global. UNFCCC (United Nations Framework Convention on 
Climate Change) sebagai organisasi global terus berusaha menuju pada kesepakatan global (yang 
belum tercapai sampai sekarang) untuk menstabilkan konsentrasi GRK di atmosfir pada tingkat 
450 ppm (parts per million) CO2e yang berasosiasi dengan kenaikan suhu rata-rata secara global 
sebesar 2o C (dua derajat Celcius). Salah satu cara adalah mensubstitusi dan mengurangi 
ketergantungan energi fosil. Energi yang berasal dari tumbuhan menjadi alternatif utama dalam 
menjawab persoalan meningkatnya emisi karbon.  
 
Pengembangan bahan bakar nabati berbasis lahan (agrofuel) --terutama biodiesel dari kelapa 
sawit, juga dilihat sebagai jalan untuk mengatasi perubahan iklim. Melalui Rencana Aksi dan 
Strategi Biofuel maka pada Bulan Desember 2005 EU menargetkan 10 persen penggunaan biofuel 
sebagai sumber energi pada tahun 2020 atau sekitar 1 hingga 1,5 juta ton biofuel. Untuk itu 
dibutuhkan kebijakan yang komprehensif untuk meminimalisir biaya-biaya ekonomi yang 
dikeluarkan dalam mencapai target tersebut. 
 
Dalam laporannya, Komisi Uni Eropa menyadari bahwa produktifitas biofuel (ethanol, biodiesel) 
paling tinggi ada di negara-negara tropis. Lebih lanjut juga disadari bahwa biaya untuk produksi 
biofuel lebih rendah di negara-negara berkembang. Laporan tersebut secara eksplisit 
menyinggung produksi biodiesel yang dilakukan oleh negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, 
serta potensi ekspor dari negara-negara tersebut1. Untuk memastikan berjalannya proyek energi 
terbarukan ini dilakukan dengan ekspansi dan perampasan tanah untuk perkebunan skala besar 
khususnya untuk perkebunan sawit. Bahkan sawit dilegitimasi masuk dalam skema penurunan 
emisi karbon. Itulah mengapa hari ini seluruh kebijakan perkebunan monokultur skala besar 
semakin masif di Indonesia. 
 
Menaikkan komodifikasi, privatisasi, dan finansialisasi alam, sekaligus pemusatan kendali atas 
alam dilakukan oleh elit bisnis dan elit politik dunia ke level yang lebih tinggi. Model ekonomi 
hijau yang sedang dibicarakan saat ini semakin memfasilitasi penguasaan dan monopoli atas 

1 Communication From The Commission- An EU Strategy for Biofuels, hal. 6  
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sumber daya penting kehidupan, seperti air, keragaman hayati, atmosfer, hutan, penguasaan 
lahan secara besar-besaran, bibit, dan sarana produksi lainnya.  
 
Jika menurut perkembangan dan praktik yang ada, isu hijau telah menjadi alat legitimasi 

dalam merampok negara berkembang yang kaya sumberdaya alam. Perkembangan 
terakhir adalah bagaimana isu green dimasuk dalam skema pembangunan melalui Green 

GDP dan lain sebagainya. Seluruh program green atas nama penyelamatan lingkungan 
semakin masif masuk ke Indonesia. 

 
Pada Konferensi para Pihak (Conference of 
Parties – COP20) dari Konvensi Perubahan 
Iklim (UNFCCC) di Lima dapat dikatakan 
kembali mengalami kegagalan karena posisi 
negara maju pimpinana AS dan negara 
berkembang yang tidak bertemu.  Meski 
demikian  Konferensi mengadopsi Seruan 
Lima untuk Aksi Iklim atau Lima’s  Call  for  
Climate Action sebagai hasil dari dua minggu perundingan iklim di bawah the Ad Hoc Working 
Group on Durban Platform for Enhanced Action (ADP).  
 
Agenda tersebut akan kembali menjadi pembahasan pada pertemuan COP di Paris tahun ini yang 
dapat dipastikan juga akan mengalami kesepakatan. ADP adalah badan ad hoc yang berurusan 
dengan proses untuk sampai pada kesepakatan (perjanjian) baru untuk disepakati di Paris 
(Perancis) 2015 di bawah UNFCCC yang akan berlaku pada 2020. Proposal ADP sendiri mendapat 
penolakan dari negara berkembang karena tidak merefleksikan isu kunci antara keduanya yakni 
prinsip keadilan iklim dan prinsip bersama tetapi berbeda tanggung jawab (common but 
differentiated responsibility-CBDR). Isu tersebut melatar belakangi isu lama yakni isu adaptasi 
dan mitigasi serta pendanaan di dalamnya. 
 
Persoalan paling mencolok selama perundingan sejak COP 14 di Bali adalah komitmen negara 
maju untuk menurunkan emisi karbon di negara masing-masing. Khusus untuk AS secara tegas 
menolak proposal tersebut dan mencari jalan dengan memberikan pendanaan sebagai 
kompensasi atas ketidaktundukan terhadap Protocol Kyoto.  
 

Kami menilai bahwa berbagai komitmen internasional termasuk di dalamnya melalui 
program-program dengan kemasan hijau, gagal menjangkau akar krisis yang 

sesungguhnya dan tidak menjawab problem struktural krisis iklim yang terjadi di dunia. 
 
Kebijakan Nasional, Mereproduksi Pembangunan Beresiko Tinggi  
 
Negara Indonesia masih mengandalkan sumber daya alam sebagai sumber pendapatan negara 
yang penting. Karenanya, industri ekstraktif dan perkebunan monokultur skala luas terus 
didukung negara melalui berbagai  kebijakan dan juga deregulasi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       Sumber Foto : Jon Golenski / UNFCCC 
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Sektor industri ekstraktif dianggap penting bagi Indonesia sebagai sumber penerimaan negara. 
Antara tahun 2010-2012, sektor pertambangan dan migas menyumbang pendapatan negara 
sekitar 30%.  Kegiatan pertambangan dan produksi migas menyumbang 11% PDB 
(Product Domestic Bruto) Indonesia pada tahun 2013.  Kendati angka ini relatif kecil, namun di 
daerah-daerah pusat pertambangan persentase PDB dari kegiatan ekstraktif sangat besar. 
Misalnya, untuk Kalimantan Timur, sektor ekstraktif menyusun 42,91% PDRB pada tahun 2010.   

 
 

 
Di sisi lain, aturan dan pengawasan yang ketat terhadap korporasi tidak dilakukan, khususnya 
yang terkait dengan korporasi besar. Hal ini tampak dalam penerapan aturan pemurnian di 
dalam negeri yang seharusnya telah dilakukan pada tahun 2014 berdasarkan Undang-undang 
No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, karena mendapat 

Tahun 
(satuan dalam milyar)  

Peneriman Negara 2010 2011 2012 

Penerimaan negara dari pertambangan 81.850  99.560  93.950  

Penerimaan negara dari migas 243.000  301.100  322.150  

Total penerimaan negara dari ekstraktif 324.850  400.660  416.100  

Total penerimaan negara 995.272  1.210.600  1.338.110  

Persentase 33% 33% 31% 

Sumber: BPS dan EITI 

Sumber: APBN 2015; Dirjen Keuangan  
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penentangan dari perusahaan tambang besar, seperti PT. Freeport Indonesia, aturan ini tidak 
diterapkan bagi perusahaan besar hingga tahun 2014 berakhir.  Akibatnya, pengerukan sumber 
daya alam Indonesia secara besar-besaran terus terjadi dan berkonsekuensi terhadap 
berlanjutnya pengrusakan lingkungan (hutan, sungai, laut, udara, keragaman hayati) serta 
dampak terhadap kesehatan manusia).   
 
Yang menarik, harga pasar batubara di pasar ekspor terus mengalami penurunan. Setelah 
puncaknya pada tahun 2009, harga batubara thermal telah jatuh 60%. Harga batubara ekspor 
utama Australia Newcastle untuk 6.000 kcal adalah US$ 63/t. Harga ini telah jatuh 20% sejak 
November 2013, menegaskan bahwa pasar kian menerima proposisi bahwa batubara ekspor 
telah memasuki struktur penurunan harga2. 
 
China sebagai salah satu negara pengimpor batubara saja bahkan mengurangi impor batubara 
karena polusi udara yang ditimbulkan. Jika melihat dari situasi ini, bahkan China yang sering 
dinilai sebagai negara yang tidak memiliki kepedulian terhadap krisis lingkungan global, mulai 
mengubah pandangannya.  
 
Namun turunnya harga batubara di pasar global bukannya justru membuat pemerintah 
mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi ekspor batubara dan beralih untuk pemenuhan 
dalam negeri. Alih-alih, genjotan mengeksploitasi emas hitam ini tak juga berkurang, bahkan 
semakin masif. Untuk tetap meraup keuntungan di tengah harga batubara yang merosot, industri 
batubara di Indonesia justru menaikkan produksinya.  
 
Presentasi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan-Bappenas menyebutkan bahwa ekspor 
batubara Indonesia tahun 2013 ke berbagai negara tujuan diperkirakan mencapai 349 juta ton 
atau 83%, sementara total konsumsi domestik hanya 72 juta ton atau 17%, dengan pemasukan 
royalti untuk negara hanya Rp. 31 trilyun3. Pada data lain menyebutkan tahun 2014, dari 435 juta 
ton, 359 juta diekspor ke luar negeri (82%). Sementara 76 juta ton digunakan untuk dalam 
negeri4. Genjotan produksi batubara untuk kepentingan ekspor ini tentu saja dipertanyakan 
karena kebutuhan konsumsi dalam negeri tidak terpenuhi. Di berbagai wilayah penghasil 
batubara justru mengalami krisis listrik. 
 
Ini diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara 
Kementerian ESDM, bahwa Pemerintah dan DPR telah menyepakati royalti batubara, dimana 
mulai tahun 2014 royalti  dinaikkan menjadi 10%-13%. Rencana kenaikan royalti tersebut 
diharapkan menambah pendapatan negara Rp 3 triliun. Rencana kenaikan tarif royalti ini berlaku 
untuk pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan).  Target penerimaan PNBP (Penerimaan Negara 
Bukan Pajak) tahun 2013 sebesar Rp 31,6 triliun dianggap masih belum seimbang dengan 
ekploitasi sumber daya alam. Sebagai tindak lanjut dari keinginan peningkatan penerimaan 
negara dari sektor  industri batubara, pemerintah akan melakukan revisi  Peraturan Pemerintah 
Nomor  9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.  
 

2 Tim Buckley-Director Energy Finance Studies, Australasia Institute of Energy Economics  
  and financial analysis, November 2014 
3 Persentasi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas,  
  Penegakan Pasal 33 UUD 1945 Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam: Batubara, 6 November 2014 
4 http://ekonomi.metrotvnews.com/red/2015/01/07/341662/produksi-batu-bara-selama-2014-turun-39-juta-ton 
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Sedikitnya royalti yang masuk ke anggaran negara inilah yang kemudian menjadi pintu masuk 
bagi KPK untuk membentuk Korsup Minerba (Koordinasi-Supervisi Mineral dan Batubara) untuk 
meneliti kerugian negara dari sektor SDA yang begitu besar dibandingkan dengan yang 
seharusnya diterima.  Sebagai pintu masuk bagi KPK, tentu mesti disambut baik. Namun yang 
juga penting untuk menjadi instrumen hitungan kerugian negara tidak hanya dari pemasukan 
pendapatan negara, namun juga kerugian lain yang justru jauh luar biasa besarnya seperti 
bencana ekologis yang hingga berakibat pada kematian, hilangnya sumber kehidupan 
masyarakat, serta opportunity costs akibat dari kerusakan lingkungan tersebut. 
 
Indonesia adalah salah satu negara yang tidak memiliki regulasi mengatur institusi keuangan 
boleh atau tidak memberikan dukungan bagi proyek yang memiliki resiko lingkungan. Dengan 
demikian, proyek-proyek investasi beresiko lingkungan besar seperti perkebunan sawit di 
kawasan gambut, tambang batubara terus mendapatkan dukungan keuangan dari perbankan 
kendati memiliki resiko lingkungan yang besar.  
 
Kemudahan bagi korporasi besar sementara hambatan bagi komunitas warga bahkan 
kriminilalisasi telah menjadi karakter pemerintahan SBY. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan 
yang dikeluarkan. Diantaranya dengan implementasi Undang-undang  Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H).  Penegakan hukum terhadap korporasi terkait 
dengan pengrusakan lingkungan hidup tak dilakukan.  Misalnya saja, pengrusakan Taman 
Margasatwa Bangkiring, Sulawesi Tengah, seluas 562 hektar oleh perusahaan kebun sawit PT. 
Kurnia Luwuk Sejati5. 
 
Pemerintahan  Jokowi  menyatakan    dalam  Visi  Misinya,  “Kami  akan  menetapkan  kebijakan  secara  
permanen, bahwa negara ini berada pada titik kritis bahaya kemanusiaan yang disebabkan oleh 
kerusakan  lingkungan”. 
 
Krisis kemanusiaan sungguh telah terjadi akibat pengrusakan lingkungan hidup. Asap dari 
pembakaran lahan gambut dan hutan pada tahun 2014 telah menyebabkan bahaya kemanusiaan 
yang serius di Sumatera bagian Selatan dan di Kalimantan Tengah. 
 
Pada awal tahun 2015 ini, belum terlihat terobosan dalam program lingkungan hidup yang 
dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Alih-alih, tampak melanjutkan kebijakan pemerintahan SBY 
atas proyek-proyek berdampak lingkungan yang tinggi, yang sebenarnya telah dapat ditemukan 
alternatifnya.   

 
Beberapa proyek tersebut adalah melanjutkan pembangunan PLTU Batubara Batang Jawa 
Tengah yang mengancam lahan pertanian dan kesehatan warga setempat.  Yang lainnya adalah 

5   http://www.metrosulawesi.com/article/sawit-milik-mertua-wakil-bupati-banggai-rambah-suaka-margasatwa-bangkiriang  
 

Provinsi Penyakit karena asap 

Kalimantan Tengah 31.374 ISPA dan diare (hingga Oktober 2014) 

Riau 61.000 ISPA (Maret 2014) 

Sumatera Selatan 3.000  (September-Oktober 2014) 
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proyek rel kereta api batubara di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, 
yang merupakan reproduksi dari apa yang telah tertuang dalam dokumen MP3EI. 
 

Meskipun pada tahun 2015, APBN 2015 yang telah disahkan ini akan direvisi, namun 
WALHI menduga tidak akan ada perubahan yang signifikan. Kami akan  melihat APBN 

2015 untuk menakar sejauhmana janji politik diterjemahkan dalam program aksi yang 
nyata melalui anggarannya.  

 
Pada APBN 2015 ini, kami mengkomparasikan belanja negara pada fungsi lingkungan hidup 
dengan fungsi lainnya, dan ketimpangannya sungguh besar sekali.  
 
Dengan Biaya Belanja Negara: 2.039,5 trilyun, anggaran bagi Kementerian Pertahanan adalah 
sebesar 96,9 trilyun, atau 16 kali lipat dari anggaran lingkungan hidup yang sebesar 6,4 trilyun. 
Anggaran lain yang kami lihat adalah untuk Kepolisian, yaitu sebesar 51,6 trilyun6. Dari 
gambaran angka ini kami menilai bahwa  Lingkungan Hidup masih belum menjadi isu prioritas, 
setidaknya dibandingkan dengan sektor pertahanan dan keamanan.  
 
Padahal, dalam perspektif pertahanan dan keamanan yang berkembang saat ini, lingkungan 
hidup sudah dianggap sebagai non-traditional security issue, karena kerentanan lingkungan hidup 
juga berkontribusi terhadap kerentanan pertahanan dan keamanan nasional.  
 
Pada isu lainnya, mestinya dengan besarnya anggaran belanja negara untuk Kepolisian RI dan 
TNI, reformasi sektor keamanan mestinya terus dibenahi. Polisi dan TNI harus tidak boleh lagi 
berbisnis di sektor sumber daya alam, antara lain melalui jasa-jasa pengamanan investasi. 
Menjadi perhatian kita bersama, bahwa ini merupakan salah satu akar masalah, ketika polisi dan 
TNI berbisnis di SDA, angka kekerasan dan kriminalisasi dan masyarakat akan terus meningkat.  
 

Data dari Komnas HAM sudah menunjukkan bahwa aktor pelanggar HAM tertinggi pada 
tahun 2013 adalah Kepolisian, dan sektor tertinggi yang mengalami pelanggaran HAM 

adalah SDA/agraria.  
 
Belanja negara lainnya yang luar biasa besarnya adalah untuk pembayaran bunga utang baik 
dalam negara maupun luar negeri yang mencapai 152,0 trilyun. Pendapatan negara habis untuk 
membayar bunga utang, yang sebagian besar pada utang luar negeri merupakan odious debt 
(utang haram) dan utang dalam negeri yang membiayai sektor-sektor finansial yang juga rentan 
dengan terpaan krisis ekonomi dan membiayai proyek-proyek yang justru merusak lingkungan 
hidup.  
 
 
 
 
 
 
 

6Dokumen APBN 2015, Departemen Keuangan RI. Nilai anggaran dalam satuan rupiah.  



10  

Tinjauan Lingkungan Hidup 2015 WALHI 

 
 
Prosentase anggaran APBN 2015 berdasarkan fungsi, dapat kita lihat di bawah ini bahwa 
fungsi perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup masih jauh sekali dari harapan 
publik. Mengapa melihat anggaran dalam APBN menjadi penting, karena di sanalah kita 

dapat melihat janji politik dapat diimplementasikan dalam tingkat yang lebih praksis 
melalui kementerian dan kelembagaan negara. 

 
 

Bencana Ekologis dan Peningkatan Kerentanan 
 
Merujuk pada Undang-Undang Penanggulangan Bencana (UUPB) No.24 tahun 2007 yang 
menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya bencana adalah karena pembangunan 
berisiko tinggi. Bentuk pembangunan tersebut yaitu pembabatan hutan, pertambangan dan 

pembuagan limbah. Mengingat ancaman dan 
risikonya maka pada pasal 7 dan 9 Undang undang 
Penanggulangan Bencana telah memberi mandat 
kepada pemerintah dan pemerintah daerah agar 
membuat peraturan tentang pengawasan atas 
penguasaan dan pengurasan sumber daya alam. 
Sangat disayangakan karena perintah tersebut 
tidak pernah dijalankan. Meski demikian, ada 
instrumen pencegahan dan pengendalian 
kerusakan lingkungan hidup berupa kajian 
lingkungan hidup stategis (KLHS) yang 

Tabel prosentase belanja negara berdasarkan fungsinya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber  Foto : WALHI Sumatera Utara 
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dimandatkan oleh Undang-undang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) 
No.32 tahun 2009 yang dapat digunakan juga untuk 
menjalankan ketentuan dalam UUPB tersebut di 
atas. 
 
Jika melihat perkembangan bencana ekologis saat 
ini maka sangat signifikan pembangunan berisiko 
tinggi sebagai faktor utama penyebab bencana. Dan 
bukan karena fenomena alam atau bahkan anomali 
cuaca melainkan karena faktor pengelolaan alam 
yang tidak ramah lingkungan. WALHI menilai bahwa bencana ekologis yang terjadi hingga 
sekarang dikarenakan terus berkurangnya luas tutupan hutan, dan peningkatan luasan lahan-
lahan kritis. Korelasi antara terjadinya bencana dengan kerusakann hutan dan lahan kritis 
khususnya pada daerah aliran sungai bisa dilihat sebagaimana terjadi di Aceh dan Nusa Tenggara 
Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Riau. 
 

Daerah-daerah yang acapkali dilanda 
banjir dan longsor seperti Kabupaten 
Bandung, Aceh Barat, Aceh Utara dan 
Aceh Timur, Kutai Kertanegara, Rokan 
Hilir, Indragiri dan Pasaman Barat 
dikarenakan alam tidak lagi mampu 
memberikan layanan daya dukung dan 
daya tampung lingkungannya.    
 
Keberadaan hutan, DAS, rawa gambut, 
situ/danau merupakan parameter yang 
paling mudah untuk dilihat dalam 
mengukur dan menghubungkan 
peristiwa terjadinya bencana pada 
daerah-daerah tersebut. 
 
Bencana ekologis pada tahun 2014 baik 
frekuensi, intensitas, luas desa/
kelurahan terdampak dan jumlah 
korban jiwa telah mengalami 
penurunan jika dibanding tahun 2013 
dimana terjadi 1.392 kali bencana 
melanda 6.727 desa/kelurahan dan 565 
korban jiwa. Pada tahun 2014 terjadi 
bencana ekologis sebanyak 817 kali 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber Foto : WALHI Sumatera Utara 

 

 

Sumber : WALHI 

Sumber : WALHI 
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meliputi 806 kali banjir, 191 
longsor dan 18 kali rob yang 
melanda 5.023 desa/kelurahan dan 
korban jiwa sebabanyak 524 orang. 
Sebagaimana tahun 2013, pada 
tahun 2014 daerah tertinggi dilanda 
bencana ekologis masih tidak 
berubah. Di Sumatera tetap 
diduduki oleh Aceh (terjadi 67 kali), 
di pulau Jawa diduduki Jawa Barat 
(167 kali), di Sulawesi urutan 
teratas Sulawesi Selatan (25 kali), di 
Kalimantan masih ditempati 
Kalimantan Timur (23 kali), di 

regional Balinusra Maluku ditempati Nusa Tenggara Timur (21 kali) dan di regional Papua 
diduduki oleh Papua mengalami 12 kali 
bencana ekologis. 
 
Sedangkan bencana ekologis yang 
menelan banyak korban jiwa teratas 
terdapat di Jawa Tengah sebanyak 152, 
Jawa Barat 82, Sulawesi Utara 57, Jawa 
Timur 36, Papua 33, DKI Jakarta 25, 
Kalimantan Barat 22 dan Sumatera 
Utara 19 orang.  Dari total korban jiwa 
akibat bencana longsor yaitu berjumlah 
336 orang, diantaranya disebabkan 
karena pertambangan. Longsor dan 
korban jiwa tersebut terjadi di 
Kalimantan Barat,  Jambi, Sumatera 
Utara, Jawa Barat, Bangka Belitung, Palu, Kalimantan Timur dan Papua. Tambang telah pula 
sebabkan terjadinya banjir sebagaimana terjadi di Tasikmalaya, Kota Baru Kalimantan Selatan 

dan Tenggarong Kalimantan Timur. 
 
Selain berkontribusi terhadap 
terjadinya tindak pencemaran 
lingkungan, perkebunan sawit juga 
memiliki andil yang besar terhadap 
munculnya banjir. Hal ini 
sebagaimana terjadi di Sijunjung dan 
Pasaman Barat Sumatera Barat, 
kepulauan Simelue Aceh dan Sambas 
Kalimantan Barat. Penyebabnya 
selain karena alih fungsi hutan, 

 

 

 

Sumber : WALHI 

Sumber : WALHI 

Sumber : WALHI 
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perusahaan perkebunan kelapa sawit telah menimbun sejumlah anak sungai seperti terjadi di 
Pelelawan Riau yang dilakukan oleh PT. Langgam Inti Hibrido. Penimbunan danau Jentawang di 

Sintang Kalimantan Barat, serta 
pengelolaan drainase yang buruk 
sebagaimana terjadi di Mesuji 
Lampung milik PT. Sumber Indah 
Perkasa.  

 
Meski secara kuantitas 

bencana ekologis pada tahun 
2014 mengalami penurunan, 

akan tetapi ancaman dan 
tingkat kerentanan pada 

sejumlah daerah akan terus 
bertambah dan meluas. 

 
Kerentanan ini bisa ditunjukan dengan adanya pelepasan kawasan hutan menjadi bukan hutan, 
alih fungsi hutan dan rawa gambut untuk pertambangan dan perkebunan, serta penebangan 
hutan alam untuk kebutuhan bahan baku industri, seperti industri pulp dan kertas. Masalah ini 
merupakan akar yang menyebabkan terjadi deforestasi, diluar tindak illegal logging yang 
menyebabkan degradasi dan menurunnya mutu dan kualitas lingkungan hidup. Semakin nyata 
membawa tingkat kerentanan dan ancaman bencana ekologis manakala kemampuan untuk 
memulihkan lingkungan hidup melalui program reboisasi sangat tindak sebanding dengan 
tingkat kerusakan yang ada. 
 
Untuk melihat rasionalisasi keberadaan hutan, DAS dan lahan kritis hubungannya dengan tingkat 
kerentanan dan hadirnya bencana ekologis seperti banjir bisa dilihat dari kondisi kehutanan 
terkini di Indonesia. Pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan/pertanian secara nasional 
pada tahun 2013 mencapai 6.024.462,32  Ha. Peringkat terluas pelepasan kawasan hutan untuk 
perkebunan di Sumatera urutan pertama ditempati propinsi Riau seluas 1.547.079,70 Ha. Di 
Kalimantan ditempati oleh Kalimantan Tengah  seluas 770.293,17 Ha, di Papua ditempati oleh 
Papua seluas 671.050,84 Ha. Di Sulawesi ditempati oleh Sulawesi Barat seluas 103.776,71 Ha dan 
regional Balinusra Maluku ditempati oleh Maluku Utara seluas 48.544,94 Ha. 
 
Perubahan kawasan hutan menjadi bukan hutan secara nasional mencapai 3.981.426 Ha. 
Peringkat terluas perubahan kawasan hutan menjadi bukan hutan di Sumatera tertinggi 
ditempati oleh Sumatera Barat seluas 96.904 Ha. Di Kalimantan ditempati oleh 
KalimantanTengah dengan luas hutan dilepas seluas 1.168.656 Ha. Di regional Balinusra Maluku 
ditempati oleh Maluku Utara seluas 273.361 Ha, dan di regional Papua  ditempati oleh Papua 
seluas 376.385 Ha. 
 
Luas total izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksplorasi/survey tambang secara nasional 
pada tahun 2012 mencapai 920.235,67 Ha bagi 149 pemohon. Pada tahun 2013 luas kawasan 
yang dipinjampakai mencapai 729.544,86 Ha bagi 99 pemohon. Di tingkat regional Sumatera, 

 

Sumber : WALHI 
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pemberian izin terluas terdapat di Sumatera Selatan seluas 112.506,95 Ha. Di Jawa ditempati 
oleh Jawa Timur seluas 3.983,30 Ha. Di Kalimantan ditempati oleh Kalimantan Tengah seluas 
188.520,55 Ha. Di Sulawesi ditempati oleh Gorontalo seluas 22.126,24 Ha. Di Balinusra Maluku 
ditempati oleh Maluku Utara seluas 91.619,34 Ha dan di regional Papua ditempati oleh Papua 
seluas 9.834,00 Ha. 
 
Sementara luas total kawasan hutan yang diberikan izin pinjam pakai untuk produksi tambang 
secara nasional mencapai 77.525,62 Ha. Di Sumatera angka luas tertinggi ditempati oleh 
Sumatera Selatan seluas 2.909,91 Ha. Di Jawa ditempati oleh Jawa Barat seluas 168,35 Ha. Di 
Kalimantan ditempati oleh Kalimantan Timur seluas 29.439,80 Ha. Di regional Sulawesi 
ditempati oleh Sulawesi Tenggara seluas 6.547,77 Ha. Dan Di Regional Balinusra Maluku 
ditempati oleh Maluku Utara seluas 2.678,68 Ha.  
 
Secara nasional  total izin  usaha pemanfaat hasil hutan kayu hutan alam (IUPHHK-HA) seluas 
20.899.673,37 Ha. Ditingkat Sumatera terluas ditempati oleh Sumatera Utara seluas 296.603 Ha. 
Di Kalimantan ditempati oleh Kalimantan Timur seluas 5.291.905 Ha. Di Sulawesi ditempati oleh 
610.125 Ha. Di Balinusra Maluku ditempati oleh Maluku seluas 627.895 Ha dan di regional Papua 
ditempati oleh Papua seluas 4.077.755 Ha. Secara nasional total IUPHHK-HA seluas 
20.899.673,37 Ha. 
 
Luas total lahan kritis di Indonesia pada tahun 2013 seluas 27.294.842 Ha, terdiri dari lahan 
kritis 22.025.581 Ha dan sangat kritis 5.269.260 Ha. Dari total luas tersebut, di regional Sumatera 
tertinggi angka luas lahan kritis terdapat di Sumatera Selatan seluas 3.886.062 Ha. Di Jawa 
terluas di Jawa Timur 608.913 Ha. Di Kalimantan, terluas di Kalimantan Tengah 4.636.890 Ha. Di 
Banusra Maluku terluas di Nusa Tenggara Timur 1.041.688 Ha dan di regional Papua terluas di 
Papua 1.076.699 Ha. Sedangkan kemampuan rehabilitasi/reboisasi hutan daratan pada tahun 
2013 hanya mencapai 105.656 Ha. 
 
 
 
 
 
 
 

Status kawasan Hutan Indonesia, 2013 

Sumber:  WALHI, diolah dari Kemenhut 2013 

 
REGIONAL Pinjam 

Pakai 
Kawasan 
Hutan utk 
Eksplorasi 
Tambang 

(Ha) 

Pinjam Pakai 
Kawasan 
Hutan utk 
Produksi 
Tambang 

(Ha) 

IUPHHK-Hutan 
Alam (Ha) 

Perubahan 
Peruntukan 

Hutan Menjadi 
Bukan Hutan 

Pelepasan 
Kawasan Hutan 

Menjadi 
Perkebunan (Ha) 

Lahan Kritis 
(Ha) 

Kemampu
an 

Reboisasi 
Darat 
(Ha) 

Sumatera 283.720,04 10.089,81 970.991,00 112.808 3.020.163,20 10.138.996 35000 

Jawa 6.973,76 310,96 0,00 - - 1.353.772 4456 

Kalimantan 272.035,16 55.410,98 10.936.736,37 1.228.159 1.735.979,79 2.555.029 17.000 

Sulawesi 32.074,52 8.900,56 889.720,00 - 242.860,79 2.770.876 31.300 

Banusrama 116.184,39 2.813,31 1.222.153,00 - 62.049,54 2.555.029 10.900 

Papua 18.556,99 0,00  376.385 942.324,85 1.564.042 7.000 

TOTAL (Ha) 729.544,86 77.525,62 14.019.600,37 1.717.352 6.003.378,17 20.937.744 105.656 
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Mengacu pada statistik kehutanan 
yang meliputi pelepasan kawasan 
hutan menjadi bukan hutan dan 
menjadi perkebunan, izin pinjam 
pakai kawasan untuk produksi dan 
eksplorasi tambang dan masih 
berlangsungnya pemberian izin 
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu 
hutan alam (IUPHHK-HA), maka 
seluruh daerah yang menjadi objek 
ijin akan bertambah tingkat 
kerentanannnya. Bisa dipastikan 
bahwa daerah – daerah baru yang 
akan mulai dan bertambah tingkat 
kerentanan ancaman bencanannya 
meliputi: Maluku Utara, Gorontalo, 
Sulawesi Barat dan Kepulauan Riau.  
 

Daerah yang semakin meluas tingkat ancaman dan kerentanan terhadap bencana ekologis 
adalah Riau, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, Sumatera Barat,  Sumatera Utara, 

Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah.  Pada wilayah kepulauan bertambahnya tingkat 
ancaman dan kerentanan meliputi; Simelue, Mentawai, Enggano, Pulau Bangka dan 

Sangihe di Sulawesi Utara, serta Buol di Sulawesi Tengah. 
 
Berdasarkan situasi yang ada saat ini, diperkirakan pada tahun 2015 ini seluruh daerah di Pulau 
Jawa dengan tingkat daya dukung dan daya tampung lingkungannya rendah, kecuali Jogjakarta, 
keseluruhannya tetap akan dilanda bencana ekologis. Di Sumatera, Aceh paling berpotensi 
bencana disusul Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Di Kalimantan 
posisi puncak tetap di Kalimantan Timur dan meluas ancaman dan risiko bencana terdapat di 
Kalimantan Tengah. Di Sulawesi peningkatan ancaman dan kerentanan bencana meluas di 
Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Terakhir di regional Balinusra Maluku, ancaman dan kerentanan 
tertinggi tetap berada di Nusa Tenggara Timur dan wilayah baru terdapat di Maluku dan Maluku 
Utara. 
 
Konflik SDA dan Agraria 
 
Konflik pengelolaan sumberdaya alam dan agraria akibat praktik monopoli dan perampasan 
basis produksi secara masif dan sistematis masih berlanjut hingga saat ini. Skema monopoli 
niscaya diiringi dengan praktik perampasan sumberdaya (resources grabbing). Sistem ini telah 
memberikan ruang ekstraksi sebesar-besarnya (over produksi) dan penumpukan kapital pada 
segelintir orang (kekuatan besar). Di satu sisi, negara semakin lemah dan kehilangan perannya 
dalam melindungi dan memenuhi hak rakyat dalam satu skema pengelolaan sumberdaya alam 
yang adil dan berkelanjutan. Di lain sisi, peran negara justru semakin perkasa dalam memuluskan 
kepentingan investasi (korporasi). Kepentingan korporasi menjadi arus utama; rakyat kehilangan 
hak dan akses atas sumber kehidupan, rentan dengan risiko bencana ekologis, dan rentan dengan 
tindakan pelanggaran HAM.  

 

Sumber :  WALHI 
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Tahun 2014 menjadi masa akhir dari dua periode pemerintahan SBY sebagai rezim korporasi 
yang mengarustamakan sektoralisme pengelolaan SDA. Di tahun 2014, konflik sektoral masih 
menjadi polemik tak berkesudahan akibat pemberian kewenangan penguasaan dan perluasan 
kawasan untuk setiap sektor. Tumpang tindih pengelolaan kawasan hutan dengan perkebunan 
atau dengan kawasan pertambangan belum mampu terselesaikan. Setiap sektor 
mempertahankan penguasaannya karena memiliki kewenangan kebijakan sektoral, seperti 
Pertambangan (UU Migas dan UU Minerba), Kehutanan (UU Kehutanan), Perkebunan (UU 
Perkebunan) sampai regulasi teknis (Peraturan Pemerintah) serta Peraturan dan Keputusan 
Menteri di setiap sektor.  
 
Keadaan ini semakin buruk akibat praktik monopoli dan perampasan SDA oleh korporasi. Praktik 
ini dilandasi oleh pemberian izin yang berlebihan baik dari segi jumlah maupun luas kawasan 

yang diberikan kepada perusahan. Dalam catatan 
WALHI sampai di tahun 2014, monopoli kawasan 
hutan dari 4 (empat) sektor saja telah mencapai 57 juta 
Ha dari total 132 juta Ha kawasan hutan Indonesia. 
Dimana sektor HPH (logging) menguasai 25 juta Ha 
telah dikuasai oleh setidaknya 303 perusahaan HTI 
seluas 10,1 juta Ha yang dikuasasi oleh sekitar 262 
perusahaan meliputi pulau Sumatera, Kalimantan, 
Sulawesi, dan Maluku; perkebunan sawit seluas 12,35 
juta Ha dikuasasi oleh sekitar 1.605 perusahaan yang 
tersebar di Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, 
Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan 
Tengah, dan Papua; dan sektor tambang sekitar 3,2 juta 
Ha dikuasai oleh sekitar 1.755 perusahaan dengan 
wilayah sebaran Kalteng, Kalbar, Kaltim, Kalsel, 
Sulteng, Riau, Jambi, dan Jawa Barat.  
 
Model pengelolaan ini menjadikan masyarakat 
Indonesia sebagai korban dan pihak yang paling 
dirugikan. Rakyat yang berada di kawasan ekspansi 
usaha sektoral menjadi korban yang mesti berhadapan 
(konflik) dengan korporasi dan negara (pemerintah) 
dalam saat yang bersamaan karena berusaha 
mempertahankan haknya atas sumber-sumber agraria. 
Dengan kata lain, wilayah ekspansi korporasi sekaligus 
menjadi medan konflik SDA dan agraria di Indonesia.  
 
Masyarakat mengalami perampasan tanah, 
penangkapan, penganiayaan, bahkan ada yang sampai 
meninggal dunia. Aliansi Gerakan Reforma Agraria 
(AGRA) mencatat selama pemerintahan SBY, jumlah 
konflik mencapai 1.379 yang meliputi konflik di sektor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber Foto : WALHI Nasional 



17  

Tinjauan Lingkungan Hidup 2015 WALHI 

perkebunan, pertambangan, infrastruktur, dan kelautan. Luas wilayah konflik mencapai 
5.686.322,15 Ha, dengan melibatkan lebih dari 922.781 kepala keluarga. Akibatnya tidak kurang 
dari 1.180 petani dikriminalisasi, 556 luka-luka dan 65 orang meninggal dunia. 
 
Berdasarkan laporan konflik yang ditangani WALHI secara langsung pada tahun 2014, tercatat 
173 orang ditangkap (kriminalisasi), 7 orang mengalami penganiayaan, dan 2 orang meninggal 
dunia.    

 
D a l a m  c a t a t a n 
Konsorsium Pembaruan 
Agraria (KPA), sepanjang 
tahun 2014 setidaknya 
telah terjadi 472 konflik 
agraria di Indonesia 
dengan luas wilayah 
mencapai 2.860.977,07 
Ha yang melibatkan 
105.887 KK. Berikut 
jumlah dan luas wilayah 
konflik berdasarkan 
sektor.  
 
Jumlah konflik ini 
meningkat sebanyak 103 
konflik (27,9%) jika 
dibandingkan dengan 
jumlah konflik di tahun 
2014 yang berjumlah 369 
konflik. Jumlah warga 
yang ditahan 256 orang, 
dianiaya 110 orang, 
tertembak 17 orang, dan 
tewas 19 orang. Jika 
diakumulasikan dari 
tahun 2004-2014, konflik 

agraria di Indonesia telah mencapai jumlah 1.520 konflik yang melibatkan 977.103 KK dengan 
luas wilayah konflik mencapai 6.541.951 Ha.   
 
Konflik di sektor perairan dan kelautan secara jumlah paling sedikit, namun cakupan wilayah 
konflik yang terluas. Hal ini dipicu oleh perebutan wilayah konsesi migas dan perbatasan 
(Indonesia-Malaysia). Konflik di sektor infrastruktur, perkebunan, kehutanan, pertanian, dan 
pertambangan merupakan konflik SDA dan Agraria khusunya wilayah daratan. Konflik ini sangat 
erat kaitannya dengan pola monopoli dan perampasan tanah baik di kawasan hutan ataupun di 

 

 

Sektor Jumlah konflik Luas wilayah (Ha) 

Infrastruktur 215 74.405,16 

Perkebunan  185 924.740,09 

Kehutanan  27 271.544,00 

Pertanian  20 23.942,7,00 

Pertambangan  14 6.953,00 

Perairan dan kelautan  4 1.548.150,00 

Lain-lain 7 11.242 

Sumber: Catatan Akhir Tahun 2014, KPA 
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luar kawasan hutan. Mengingat sektor-sektor ini menjadikan kawasan hutan dan sekitar kawasan 
hutan sebagai wilayah ekspansi dan eksloitasi paling utama.  
 
Berdasarkan penanganan konflik yang dilakukan WALHI sampai tahun 2014, sebaran konflik 
secara umum hingga tahun 2014 masih didominasi di wilayah-wilayah yang memiliki kawasan 
hutan dan lahan gambut yang luas dan potensial sebagai kawasan investasi (HTI, Perkebunan 
sawit, dan tambang) seperti Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, dan Papua.  
 
Pola monopoli dan perampasan kawasan (tanah) yang telah menyebabkan konflik pengelolaan 
SDA dan Agraria tidak banyak berubah dan justru diperkuat dengan berbagai regulasi dan 
kebjakan pemerintah, seperti diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2014 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. PP ini dinilai syarat dengan 
kepentingan investasi yang akan menyasar lahan gambut sebagai target ekspansi HTI dan 
perkebunan sawit, memungkinkan terjadinya monopoli lahan oleh korporasi, mempercepat 
kerusakan ekosistem, dan menyingkirkan rakyat dari wilayah kelolanya.   
 
Pola penguasaan kawasan hutan untuk kepentingan investasi korporasi dilakukan melalui 
pelepasan kawasan hutan untuk ekspansi perkebunan baik HTI, Sawit, ataupun komoditas 
lainnya, penetapan wilayah pertambangan dan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan 
untuk tambang, serta penunjukan kawasan hutan yang justru tumpang tindih dengan lahan 
masyarakat. Untuk kawasan non hutan atau Areal Pemanfaatan Lain (APL) atau areal budidaya 
dilakukan dengan perampasan hak milik individu, perampasan hak ulayat, kebijakan land 
banking dan green grabbing misalnya dengan skema pemanfaatan hutan untuk Restorasi 
Ekosistem yang dilaksanakan oleh korporasi.      
 
Tahun 2014, sebagai akhir masa dua periode pemerintahan SBY juga menandai kegagalan 
beberapa kebijakan agraria dan pertanian pemerintahan SBY yang menjanjikan program 
pembaruan agraria, seperti: Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atau RPPK 
(2005), Program Pembaruan Agraria Nasional atau PPAN (2006), Program Food Estate (2009), 
dan yang terakhir adalah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 
Indonesia atau MP3EI (2011-2025)7 

 
Berpatokan pada tahun 2014, pengembangan investasi di sektor kehutanan dan perkebunan 
akan terus meningkat di tahun 2015. Sektor logging diperkirakan akan diperluas hingga 34,2 juta 
Ha hingga tahun 2025. Perkebunan sawit yang telah menguasai 12,3 juta Ha kawasan hutan 
diperkirakan akan terus berkembang hingga mencapai 26,3 juta Ha pada rentan waktu 2014-
2025. Perusahaan-perusahaan sektor HTI yang kini menguasai 10,1 juta Ha akan terus 
dikembangkan hingga mencapai luasan 16 juta Ha hingga tahun 2025. Dengan demikian, di tahun 
2015, kebijakan pengelolaan sektor kehutanan dan perkebunan akan tetap memfasilitasi 
pengembangan investasi ketiga sektor ini. Di tahun 2014, sektor pertambangan menargetkan 
ekspansi yang lebih luas meskipun di tahun 2012 telah tercatat luas wilayah pertambangan 
mencapai 17,2 juta Ha (3,2 juta Ha di kawasan hutan). Kementerian ESDM melalui Keputusan 
Menteri (Kepmen) telah menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) di seluruh Indonesia 
(diklasifikasikan dalam 7 pulau besar). Selain tidak partisipatif, penetapan WP ini akan menyasar 

7 AGRA, 2014  
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kawasan hutan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang tentunya akan menjadi medan konflik SDA 
dan agraria yang lebih luas di Indonesia.   

Untuk memfasilitasi percepatan investasi sektoral tersebut dan dalam rangka percepatan 
pembangunan ekonomi di Indonesia, maka program pembangunan konektivitas menjadi 
program yang sangat fundamental. Dalam masa pemerintahan SBY sebelumnya, perencanaan ini 
telah dicetuskan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 
(MP3EI) tahun 2011 hingga 2025. Pembangunan infrastruktur besar-besaran menjadi kebijakan 
utama Pemerintah SBY. Pembangunan infrastruktur ini meliputi jalan tol, rel kereta api, 
pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, air bersih, energi, dsbg.   
 
Program ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 
Tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. 
Konsepnya adalah pembangunan koridor-koridor potensial ekonomi dan keterhubungan 
(koneksivitas) antar koridor melalui pengembangan infrastruktur. Nilai investasi MP3EI 
mencapai Rp 4.662,7 Triliun (1.667 proyek). Ada 6 (enam)  koridor yang ditetapkan; Sumatera, 
Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara dan Papua-Kepulauan Maluku.  
 
Hakikatnya, penetapan koridor dalam MP3EI merupakan zonasi etalase investasi untuk ekstraksi 
sebesar-besarnya atas tanah, air, udara dan kandungannya. Untuk sektor tambang dan energi 
(termasuk perkebunan) sebagai andalan utama, sektor ini terutama terdapat di koridor 
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Jawa diarahkan untuk menjadi sentra industri dan 
jasa. Koridor Sulawesi dan Papua diproyeksikan akan dialihkan menggantikan basis pangan 
dengan didukung oleh koridor Bali-Nusa Tenggara.  
 
Secara operasional, pembangunan infrastruktur dalam program ini, sangat ditopang dengan 
diberlaukukannya Undang-Undang No.2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU Pengadaan Tanah). Implementasi UU ini dinilai 
semakin mempermudah pengambilalihan (perampasan) tanah/kawasan yang ditujukan untuk 

 

Kepmen ESDM Perihal 

Nomor: 4002 K/30/MEM/2013  Penetapan Wilayah Pertambangan Kepulauan Maluku 

Nomor: 4003 K/30/MEM/2013  Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Kalimantan 

Nomor: 4004 K/30/MEM/2013  Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Papua 

Nomor: 2737 K/30/MEM/2013  Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi 

Nomor: 1204 K/30/MEM/2014  Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali 

Nomor: 1095 K/30/MEM/2014  Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera 

Nomor: 1329 K/30/MEM/2014  Penetapan Wilayah Pertambangan Kepulauan Nusa Tenggara 

Kepmen ESDM tentang penetapan wilayah pertambangan di Indonesia 

Sumber: Kementerian ESDM, 2014 
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pembangunan infrastruktur. Tidak mengherankan, jika di tahun 2014, konflik di sektor 
infrastruktur menjadi salah satu konflik dengan jumlah yang sangat tinggi di Indonesia (215 
konflik). 
 
Di tahun 2014, tuntutan masyarakat untuk pencabutan Perpres MP3EI sangat tinggi, sehingga 
Jokowi-JK  sebagai  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  baru  menyatakan  komitmen  untuk   “tidak  
melanjutkan”   program   MP3EI.   Namun,   di   satu   sisi   Jokowi-JK mengkampanyekan percepatan 
pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat yang justru merupakan bagian dari visi 
program MP3EI.  Salah satu yang tertuang dalam Visi-Misi Jokowi-JK: 
 

“Pembangunan  irigasi,  bendungan,  sarana  jalan  dan  transportasi,  serta  pasar  dan  
kelembagaan Pasar secara merata. Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak terhadap 3 juta 

ha  pertanian  dan  25  bendungan  hingga  tahun  2019.”           
 
Di awal masa pemerintahan Jokowi-JK, perencanan pembangunan proyek rel kereta api di 
Kalimantan tengah akan tetap dilanjutkan dan dimasukkan dalam RPJMN 2015-2019 dengan 
dalih untuk sarana transportasi rakyat. WALHI 
menuntut penghentian perencanaan proyek ini 
dan mendesak agar tidak dimasukkan dalam 
RPJMN 2015-2019. Karena pada dasarnya proyek 
infrastruktur ini sangat berisiko terhadap 
keberlanjutan lingkungan dan sangat rentan 
melahirkan konflik baru di daerah-daerah yang 
sebelumnya tidak terjadi konflik di Kalimantan 
Tengah.  WALHI dalam siaran Pers 7 Januari 2015 
telah  menyampaikan;   “Pembangungan   rel   kereta  
api dari Kabupaten Murung Raya pada saat ini 
hanya akan memfasilitasi kegiatan penambangan 
batubara. Selama ini, hutan di Murung Raya (hulu 
sungai Barito) cukup terlindungi dari kegiatan penambangan batubara karena lokasinya sangat 
jauh ke pedalaman dan transportasi sungai untuk mengangkut batubara tidak mencukupi. Suatu 
keadaan yang tidak ideal bagi kegiatan penambangan batubara, namun menguntungkan untuk 
perlindungan hutan di kawasan tersebut yang penting bagi ribuan masyarakat Dayang Siang yang 
hidup dari hutan, seperti melakukan agroforestry, mengambil rotan, damar, berburu, dan hutan 
menjadi sumber air bersih warga. 
 
Berdasarkan studi kelayakan pembangungan rel kereta api penumpang adalah bila terhadap 
penumpang sebanyak 10 juta per tahun. Sementara itu, keseluruhan penduduk Kalteng 2,2 juta 
tahun 2010,  dengan kepadatan penduduk paling tinggi di kota Palangkaraya 92,07 jiwa/km2, 
sedangkan paling rendah di kabupaten murung raya hanya 4,09 jiwa/km2. Dengan demikian, 
keberadaan rel kereta api nantinya bukan menguntungkan transportasi warga, namun 
memfasilitasi pengangkutan batubara. Saat ini transportasi darat sudah cukup memadai. Jumlah 
penduduk yang tidak banyak bergerak antar Kabupaten Murung Raya dan Palangkaraya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Sumber Foto : Istimewa 
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menyebabkan angkutan menghentikan trayeknya mulai dari jam 2 sore hingga pagi hari karena 
permintaan  transportasi  telah  tercukupi”.8  
 
Percepatan Pembangunan infrastruktur secara besar-besaran juga telah memicu eksploitasi 
ekosistem penting dan unik (misalnya; kawasan Karst), serta menimbulkan konflik dengan 
masyarakat yang berada di sekitar kawasan. Pembangunan infrastruktur membutuhkan bahan 
baku konstruksi, salah satu yang terpenting adalah semen untuk kebutuhan konstruksi beton. 
Untuk produksi semen yang lebih banyak maka dibutuhkan industri semen yang lebih banyak 
dan peningkatan target produksi bagi indurstri semen yang sudah ada. Dengan demikian, 
kawasan karst di Indoensia sebagai kawasan penyedia bahan baku utama pembuatan semen 
menjadi target peningkatan eksploitasi. Keberadaan kawasan karst sebagai penyangga 
kehidupan menjadi terancam dan konflik SDA akan semakin meluas. 
 
Sampai di akhir 2014, WALHI telah menerima berbagai laporan terkait ancaman keberlanjutan 
karst dan menangani konflik akibat eksploitasi industri (khususnya marmer dan semen), 
meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, Jambi, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan. 

 
 

Di Sulawesi Selatan dapat 
dilihat bagaimana korelasi 
nilai startegis karst Maros-
P a n g k e p  d e n g a n 
peningkatan target produksi 
industri semen dan 
investasi baru untuk 
menopang pembangunan 
infrastruktur (Jurnal Tanah 
Air, WALHI, 2014). 
 
 
 

 Kabupaten Nama Perusahaan Luas 

Kabupaten Cilacap  PT. Hocim  ± 1000 Ha 

Kabupaten Kebumen  PT. Semen Gombong  ± 5000 Ha 

Kabupaten Banyumas  PT. Sinar tambang Arthelestari  ± 400 Ha 

Kabupaten Wonogiri  PT. Ultratech Mining Indonesia  ± 840 Ha 

Kabupaten Blora  PT. Solusi Mortal Pratama  
PT. Imasco Tambang Raya  

± 50 Ha 

Kabupaten Grobogan  PT. Vanda Prima Listri  
PT. Semen Grobogan  

± 700 Ha  

Kabupaten Rembang  PT. Semen Indonesia  ± 800 Ha 

Sebaran wilayah konflik di kawasan Karst Jawa Tengah 

 Nilai strategis 
karst Maros 
Pangkep  

Kawasan karst Maros-Pangkep penyedia bahan baku utama 
industri semen di Sulsel.  
Industri Semen merupakan penopang strategis kebutuhan 
konstruksi infrastruktur MP3EI koridor VI (Sulawesi) 

Eksistensi PT. 
Semen Tonasa  

Di kawasan kars Kab.Pangkep berencana meningkatkan 
produksi hingga 6.7 juta ton/tahun 

Eksistensi PT. 
Semen Bosowa  

Di kawasan kars Kab. Maros menetapkan target peningkatan 
produksi sampai 3 juta ton pertahun 

Investasi Baru  
 

Tahun 2013, rencana investasi baru untuk pengembangan 
pabrik semen di Kab.Maros. (PT Conch) dari China akan 
menanamkan modal 5 triliun rupiah. Di Kec. Simbang dan 
Tompobulu (luas konsesi 500 Ha).  

8  Presentasi Harun Ar-Rasyid, ITB yang disampaikan pada seminar nasional tentang pembangunan infrastruktur 
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Selain target percepatan pembangunan infrastruktur, kecenderungan meningkatnya konflik SDA 
dan agraria di tahun 2015 akan dipicu oleh penyelenggaraan penataan ruang yang tidak 
didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) dan kuatnya dominasi kepentingan 
investasi dalam perencanaan penaataan ruang di Indonesia. Fakta lainnya adalah sampai akhir 
2014, masih banyak RTRW Provinsi dan Kab/Kota yang belum ditetapkan sebagai Perda RTRW 
menjadi salah satu problem mendasar dalam mencapai harmonisasi penataan ruang di Indonesia. 

Potensi pelanggaran yang terjadi dalam penataan ruang, dalam laporan riset WALHI tahun 2013 
menunjukkan adanya praktek korupsi dalam penetapan RTRW Provinsi dan Kabupaten dalam 
bentuk suap dalam pemabahasan RTRW, gratifikasi tanah hasil pelepasan kawasan hutan, dan 
praktek suap untuk memasukkan kawasan perkebunan sawit dalam RTRW.  
 
Di tahun 2014, kasus korupsi Bupati Bogor dalam proses alih fungsi kawasan hutan (review 
RTRW Kab. Bogor) menjadi salah satu bukti kuatnya kepentingan investasi dalam penataan 
ruang yang mengbaikan keberlanjutan lingkungan dan aspek sosial. WALHI di tahun 2014, juga 
telah mengajukan Judicial Review (JR) atas Qonun RTRW Aceh dan Pergub Aceh karena dinilai 
berisiko terhadap keberlanjutan ekosistem Leuser. Dan, yang terus berlanjut hingga saat ini 
adalah tuntutan WALHI kepada pemerintah untuk membatalkan Perpres 51 tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang 
Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Perpres 51 tahun 2014 dinilai 
hanya mementingkan fasilitasi bisnis dengan melegalkan rencana revitalisasi (reklamasi) teluk 
Benoa yang selama ini menjadi kawasan penyangga kehidupan di Bali. 
 
Dengan demikian, buruknya penataan ruang hingga saat ini akan berkonribusi besar dalam 
memunculkan masalah di wilayah perkotaan dan perdesaan di Indonesia, yakni sebagai berikut: 

 

Status Perda RTRW 
Provinsi Kabupaten Kota 

Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) 

Proses Revisi 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

Rekomendasi Gubernur 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

Sudah pembahasan BKPRN 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

Sudah mendapatkan persetujuan 
substansi menteri PU 

8 24,24 % 93 23,37 % 16 17,20 % 

Perda 25 75,76 %  305 76,63 % 77 82,80 % 

Total 33 100 % 398 100 % 93 100 % 

Sumber: Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum; Rekapitulasi progres 
penyelesaian RTRWProvinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Status S/d 29 Agustus 2014 

Rekapitulasi Penyelesaian Perda RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota 
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x� Berubahnya struktur dan pola ruang perkotaan dan perdesaan yang berkonsekuensi pada 
hilanya ruang lidung dan ruang budi daya bagi masyarakat, dan menimbulkan masalah sosial 
lainnya.   

x� Terbukanya peluang alih fungsi lahan atau kawasan hutan yang lebih besar dan 
berkonsekuensi pada laju degradasi lingkungan dan deforestasi. 

x� Berkembangnya modus korupsi untuk kepentingan bisnis dengan dalih review tata ruang 
yang justru menimbulkan konflik pengelolaan SDA dan agraria. 

 
Kerusakan Lingkungan  Hidup, dari Daratan hingga Pesisir Laut dan Pulau Kecil 
 
Negara mendominasi peran sebagai pihak yang menguasai dan memanfaatkan sumber daya alam 
(yang katanya) untuk kepentingan publik yang lebih luas, bahkan bisa mempengaruhi hubungan 
diplomasi  antara  satu  negara  dengan  negara  yang  lain.  Hingga  pada  praktek  suatu  negara   ‘bisa’  
menguasai sumber daya alam yang berada di wilayah negara lainnya. Berawal dari praktek 
penguasaan berbasis keuntungan inilah, dimana Negara mengabaikan prinsip kehati-hatian, 
prinsip transparansi dan partisipatif dan prinsip intra dan antar-generasi sehingga menjadikan 
lingkungan hidup semakin menurun daya dukung dan daya tampungnya yang menimbulkan 
kerusakan lingkungan hidup dan berdamapak pada kehidupan manusia. 
 
Sepuluh tahun SBY memimpin yang berakhir pada tanggal 20 Oktober 2014, sekaligus 
menjadikannya sebagai Presiden Indonesia yang memecahkan rekor dengan produksi Izin Usaha 
Pertambangan (IUP) terbanyak sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Dari analisis yang 
dilakukan WALHI, dengan total 10.922 izin sektor pertambangan, sekitar 80% diterbitkan pada 
saat SBY berkuasa dan tak sedikit kepala-kepala  daerah  juga  menjadikannya  sebagai  “alat  bayar”  
atas pinjaman-pinjaman modal politik terhadap pengusaha-pengusaha industri ekstraktif dalam 
mengikuti pilkada.  
 
Semakin masifnya industri ekstraktif di Indonesia turut sejalan dengan masifnya pengerukan dan 
bisnis  sumber  daya  alam,  tentu  semakin  menyudutkan  posisi  lingkungan  hidup  sebagai  “kesatuan  
wadah”   yang   harus   dilindungi,   dipertahankan   dan   dikelola   secara   hati-hati. Ini juga 
membuktikan, bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara dan sebagai pihak yang 
dipercaya untuk mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam, telah abai dan belum 
menunjukkan kepeduliannya atas perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Pemerintah 
belum menunjukkan keberaniannya untuk menghukum korporasi-korporasi perusak lingkungan, 
pencemar lingkungan, pelanggar HAM, perampas tanah rakyat, pelanggar pajak dan administrasi, 
serta pelaku suap-menyuap. 
 
Industri ekstraktif yang dikuasai oleh korporasi, masih menempati posisi predator utama 
perusak lingkungan dan tidak hanya di bagian daratan utama (main land) yang menjadi sasaran 
pengerukan sumber daya alam berbasis jumlah produksi, tetapi juga pada wilayah pesisir 
(coastal area) kini telah menjadi sasaran pengrusakan-entah ada hubungan kerabat korporasi 
atau tidak. Selain jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah disebutkan diatas, luas 
perkebunan sawit existing saat ini juga telah memasuki angka yang sangat fantastis mencapai 
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13,5 juta hektar. Praktek monopoli lahan, perampasan tanah petani, pembongkaran struktur 
tanah dan perubahan bentang alam adalah sebagian kecil bentuk-bentuk aktivitas yang dilakukan 
para pemain tanaman monokultur untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Jika 
ditambah lagi dengan sektor kehutanan yang mengelola izin HPH atau HTI, maka semakin 
lengkap model pengrusakan ekosistem hutan maupun gambut yang ada di Indonesia. 
 
Tahun 2014 peristiwa kebakaran terjadi hampir di seluruh pulau Sumatera dan Kalimantan. Di 
Kalimantan Tengah dalam pantauan terdapat sebanyak 1.225 titik api, di beberapa daerah 
seperti Sumsel 344, Kalbar 203, Kaltim 32, dan Lampung 20.9 Lebih jauh, kebakaran hutan terjadi 
tanpa memandang rezim manapun. Akibatnya, hutan kita habis, nusantara tidak hijau lagi dan 
jutaan budaya ekologis hilang karenanya. Sangat disayangkan memang, dimana negara seakan 
tidak mempunyai kebijakan penyelamatan hutan yang serius. Atau bahkan disinyalir Negara dan 
pemerintah takluk oleh kekuatan korporasi yang diduga menjadi penyebab utama hilangnya 
hutan di Indonesia dengan membakar dan membuka lahan perkebunan, tambang dan ekploitasi 
lainya. 
 
Ternyata, bahaya akumulasi pengrusakan lingkungan hidup semakin terbukti ketika wilayah-
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pun tak luput dari serbuan tambang-tambang korporasi 
dan konsep-konsep pembangunan yang mengatas-namakan  “revitalisasi”  wilayah  atau  kawasan,  
seperti reklamasi contohnya.  
 
Ekosistem pesisir di Indonesia tengah berada dalam kondisi kerusakan yang serius, hal ini terjadi 
karena lemahnya komitmen pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap ekosistem 
pesisir yang ada. Semestinya kawasan pantai berpasir, ekosistem mangrove, padang lamun, 
habitat terumbu karang harus dijaga keberadaan alamiahnya dari ancaman perusakan, alih 
fungsi kawasan serta pemanfaatan secara eksploitatif. Fakta yang ada justru memberikan bukti 
sebaliknya, perusakan terhadap ekosistem pesisir selalu atas dalih pembangunan dan bahkan 
atas kepentingan investasi korporasi justru menjadi hal biasa dalam kebijakan pemanfaatan 
maupun dalam proses revisi-nya ditingkat lokal maupun nasional. Fakta ini sekaligus 
memberikan gambaran bahwa 
pengelolaan dan pemanfaatan wilayah 
pesisir ini, sudah terbiasa bertentangan 
dengan asas dan tujuan dari 
penyelenggaraan penataan ruang itu 
sendiri. 
 
Reklamasi di wilayah pesisir dan laut, 
sepertinya sudah menjadi kewajiban bagi 
kota-kota yang bersentuhan langsung 
dengan laut. Kota Medan, Padang, 
Bengkulu, Lampung, Jakarta, Semarang, 
Surabaya, Balikpapan, Denpasar, Makasar, 
Palu, Manado dan Bitung telah dan akan 
melakukan kegiatan reklamasi yang sering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Sumber Foto : WALHI Bali 

9 Gugatan WALHI dalam kasus kebakaran hutan (2013) 
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mengatasnamakan revitalisasi, peningkatan perekonomian dan untuk kesejahteraan orang 
banyak tetapi kemudian tidak mempertimbangkan dampak kerusakan lingkungan yang 
ditimbulkan serta kerugian materil yang akan ditimbulkan kedepannya, khususnya bagi generasi 
yang akan datang.  
 
Perusahaan-perusahaan tambang juga berlomba-lomba untuk menyumbangkan ancaman dan 
kerusakan bagi ekosistem pesisir, yang turut didukung oleh pemerintah-pemerintah daerah 
dengan  “dagangan”  perijinan  yang  begitu  mudah  dan  bahkan  jauh  lebih  murah.   
 
Berdasarkan catatan dokumen yang pernah diberikan oleh WALHI bersama organisasi 
masyarakat sipil lainnya kepada Presiden Joko Widodo bahwa sedikitnya ada 778 izin usaha 
pertambangan yang sudah melakukan operasi produksi di wilayah pesisir dan laut kemudian ada 
sekitar 1.117 izin usaha pertambangan yang sedang dalam tahap melakukan eksplorasi di 
wilayah pesisir dan laut di Indonesia dan semua berujung pada ancaman kerusakan ekosistem 
mangrove, padang lamun dan juga terumbu karang yang begitu cepat, sekaligus menjadi bukti 
kepada publik bahwa kapasitas dan integritas pengawasan pemerintah atas wilayah pesisir patut 
dipertanyakan. 
 
Sementara itu, di daratan, kebijakan pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi 26% belum 
mencapai target seperti yang diharapkan. Rencana menurunkan emisi tidak sejalan dengan apa 
yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya di sektor kehutanan. Kebakaran 
hutan dan lahan gambut terjadi setiap tahun dan pada tahun 2013 sebagai tahun yang jumlah 
terbanyak mengkoleksi potensi kebakaran hingga tahun 2014 kebakaran terus terjadi, khususnya 
pada lahan gambut. Kebakaran ini tentu berujung pada kerusakan lingkungan, khususnya 
ekosistem gambut.  
 
Indonesia harusnya malu dengan negara Maladewa, sebagai negara kepulauan terkecil di dunia 
melakukan protes keras terhadap dampak perubahan iklim. Kenaikan air laut secara masif tentu 
sangat mengancam negara Maladewa namun Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan 
terbesar tidak bisa berbuat apa-apa dan bahkan telah kehilangan kurang lebih 4000 pulau kecil 
dalam 3 tahun terakhir, tetap saja belum mampu menunjukkan kepedulian atas isu perubahan 
iklim global.  
 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyatakan bahwa 95% penyebab 
perubahan iklim adalah human based dan oleh karena itu penting untuk segera ada tindakan 
progresif namun kajian yang dilakukan IPCC tak kunjung mendapat respon serius, khususnya 
dari negara-negara penghasil emisi terbesar. Bahkan pada COP 20 di Lima, Peru pada bulan 
Desember 2014 juga tidak menghasilkan kesepakatan yang berarti untuk menyikapi perubahan 
iklim global. FoE International, sebagai jaringan internasional WALHI, juga terus mendorong 
untuk penghentian penggunan energi kotor (dirty energy) untuk menunjang kehidupan manusia 
dan juga menghentikan negosiasi pembiayaan karbon dalam skema REDD+ karena tidak 
menjawab persoalan perubahan iklim secara global.   
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Kejahatan Lingkungan dan Maju Mundurnya Penegakan Hukum 
 
Tahun 2014 adalah salah satu tahun paling sulit 
dalam upaya WALHI melakukan advokasi 
lingkungan. karena dalam tahun 2014 
bertetapatan dengan tahun pergelaran akbar 
pemilu legisliatif dan pemilu presiden. Itu 
artinya kontestan politik akan membutuhkan 
energi untuk bertarung di dua agenda politik 
akbar tersebut. Dalam pengalaman advokasi 
WALHI trend kerusakan lingkungan mengalami 
kenaikan saat akan digelarnya pesta politik 
(pemilu) dan ini luput dari upaya penegakan 

hukum aparat. Kasus kerusakan lingkungan 
masih didominasi oleh kegiatan usaha 
korporasi seperti perkebunan, kehutanan 
dan pertambangan, selain itu ada 
penambahan aktor seperti dalam modus 
alih fungsi lahan untuk pemukiman mewah, 
perhotela n da n  pem ban gu nan 
infrastruktur jalan tol juga menambah laju 
krisis ekologis.  
 
Tahun 2014 dalam perjuangan advokasi 
WALHI mengajukan gugatan kebaran hutan 
dan lahan di Propinsi Riau dan Propinsi Jambi menemui jalan terjal. Lembaga Pengadilan yang 
katanya sudah secara khusus menyiapkan hakim yang bersertifikat hakim lingkungan, belum 
mampu memberikan preseden yang cukup, untuk dikatakan ada progres dari sistem sebelumnya. 
lembaga peradilan masih menjadi tempat yang ampuh untuk persembunyian bagi aktor perusak 
lingkungan, terutama aktor-aktor seperti korporasi besar. 
 
Tahun 2014 merupakan tahun untuk menguji keberpihakan lembaga hukum, karena di tahun 
inilah beberapa gugatan hukum diajukan dalam skala masif seperti gugatan judicial review atas 
Pergub Aceh No. 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Dan Pemanfaatan Kawasan Budidaya Di Dalam 
Kawasan Ekosistem Leuser Dalam Wilayah Aceh; kedua, Permohonan Uji Materiil (judicial 
review) atas: Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 
Tahun 2013 – 2033. ketiga, WALHI mendampingi pejuang lingkungan yang digugat oleh 
perusahaan hotel di PN Malang. Keempat, WALHI menjadi penggugat izin lingkungan PT Semen 
Indonesia di PTUN Semarang, kelima, WALHI menjadi penggugat judicial review Undang-Undang 
Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; kelima, 
laporan pidana lingkungan pembangunan hotel the Rayja Kota Batu Jawa Timur.  
 

 
 
 
 
 
 
     

  
         Sumber Foto : WALHI Nasional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Sumber Foto : WALHI  Jawa Timur 
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Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun adalah wujud yang tak terbantahkan bahwa 
semua itu bukan bencana, tetapi wujud ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola 
lingkungan dan tidak berdayanya aparat menegakkan hukum lingkungan atas korporasi besar 
sebagai penyebab utama musim asap terjadi.  
 

Jika dilihat ke belakang, kebakaran hutan 
terbesar pertama di Indonesia terjadi dari 
tahun 1982/1983. Kebakaran tersebut akibat 
kolaborasi kesalahan program pengelolaan 
hutan di era orde baru dan fenomena El Nino. 
Saat itu, 3,2 juta hektar hutan terbakar di 
Sumatra dan Kalimantan. Diperkirakan 
kerugian mencapai 9 Miliar dolar Amerika. 
Lebih mengerikan terjadi pada awal tahun 
1998, dimana hampir 10 juta hektar yang 
terjadi di 23 provinsi dari 27 provinsi 
Indonesia menyebabkan sebagian kawasan 

Asia Tenggara berkabut hingga beberapa bulan.10 Setelah itu, rutinitas pembakaran hutan terjadi 
setiap tahun. Bahkan data WALHI mencatat, dari tahun 2001 hingga 2006 kerugian di Sumatra 
mencapai 7,8 miliar dolar Amerika dan di Kalimantan mencapai 5,8 miliar dolar Amerika. 
 
Anehnya, walaupun sudah jelas aktor dibalik pembakaran lahan, pemerintah dan penegak hukum 
lemah dalam memproses hukum dan member sanksi yang menjera. Yang ditangkap dan 
kemudian diproses hukum justru masyarakat yang diduga sebagai orang suruhan perusahaan 
untuk membakar. Akan tetapi perusahaan tidak pernah diberi hukuman pencabutan izin usaha, 
pembebanan pajak atau denda berupa uang. Perusahaan perusahaan nakal tersebut tak 
tersentuh hukum.  
 
Lebih jauh, mengapa perusahaan yang membakar hutan sedemikian kuat sehingga tidak 
tersentuh hukum. Jawabannya adalah karena perusahaan korporasi tersebut telah melakukan 
politik bisnis dengan menjalin relasi melalui pemerintah pusat ataupun daerah dan juga dengan 
aparat penegak hukum. Relasi tersebut terbangun sejak dalam proses pengelolaan ijin usaha, 
pembukaan lahan dan pengamanan proses produksi. Dari relasi tersebutlah lahir sebuah praktik 
korup berupa suap dan pembagian konsesi politik bisnis yang menguntungkan.  
 
Data KPK menyebutkan ada 1.560 jumlah IUP di Sulawesi, dan hasil rekap Korsup Minerba yang 
dilakukan oleh KPK, di Sulawesi Selatan yang mendapatkan rekomendasi clean and clear dari 
Pemerintah Sulsel, hanya 33 IUP dari 414 IUP yang ada di Sulsel. Ini menunjukkan lemahnya 
komitmen Gubernur dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor pertambangan. Sementara 
dari 443  IUP di Sulawesi Tengah, baru 85 IUP yang dicabut.  Di Sulawesi Tenggara, KPK 
menyebutkan ada 498  IUP dengan kategori clean and clear sebanyak 314. 
 
Praktik korupsi kehutanan ini sangat sulit diberantas. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) 
menyebutkan potensi kerugian Negara dari kejahatan di sektor kehutanan dari tahun 2011-2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Sumber Foto : WALHI Riau 

10  Kebakaran Hutan. Lembar Info Hutan Indonesia, WALHI, 2006 
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mencapai Rp. 691 Triliun. Modusnya adalah dengan alih fungsi lahan, pemanfaatan hasil hutan 
secara tidak sah dan penghindaran terhadap manipulasi pajak. Sehingga, dengan korupsi 
kehutanan yang kian mengerikan seperti ini, kejahatan kehutanan jangan dijerat dengan hukum 
biasa, namun perlu pelibatan undang-undang antikorupsi, pencucian uang dan pidana korporasi 
agar dapat memutus kejahatan korporasi mengerikan yang menggerogoti negeri ini. 
 
Data Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan (2014) menyebutkan terdapat tumpang tindih izin 
di kawasan hutan di Sumsel, Jambi, dan Babel. Di Sumsel misalnya, sebanyak 12 izin 
pertambangan tumpang tindih di dalam kawasan hutan konservasi, 21 izin di kawasan hutan 
lindung, dan 158 di kawasan hutan produksi. Sejak tahun 2010 hingga 2013 perkiraan potensi 
kerugian penerimaan mencapai Rp. 248,693 Miliar lebih di Sumsel; Rp 50,467 Miliar lebih di 
Jambi; dan Rp.6,596 Miliar lebih di Bangka Belitung. Dengan demikian total potensi kerugian 
penerimaan di tiga provinsi tersebut adalah sebesar Rp. 305,757 Miliar lebih.11  
 
Dalam level kebijakan, disinyalir, otonomi daerah yang disertai dengan otonomi pengelolaan 
hutan didaerah yang tidak berjalan dengan baik menjadikan hutan sebagai area bancakan yang 
menggiurkan elit penguasa pejabat daerah dengan perusahaan. Proses perijinan menjadi bisnis 
yang sangat lezat. Dari proses inilah lahir raja-raja kecil di daerah yang kaya raya, karena telah 
menjalin kongkalikong dengan perusahaan-perusahaan nakal tersebut. Bahkan, untuk meraih 
kursi di daerah kaya hutan dan sumberdaya alam, biasanya dibiayai oleh perusahaan. Namun 
setelah menjadi kepala daerah, giliran perusahaan diberi ijin untuk menguras bumi 
sepuasnya.Tahun 2014 adalah tahun politik yang mengharuskan peserta pemilu mempunyai 
anggaran besar dalam memenangkannya. Sampai saat ini mayoritas partai politik masih 
menggantungkan eksploitasi sumberdaya alam menjadi sumber pendanaan partai politik.12  
 
Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  mengatakan  “satu-satunya cara untuk menyelesaikan 
asap kebakaran hutan adalah dengan penegakan hukum. Penegakan hukum juga tak boleh hanya 
menyasar kelompok kecil saja, perusahaan besar yang terlibat juga harus dijadikan target. kita 
mendukung upaya pemerintah menegakkan hukum tetapi penegakan hukum tersebut harus 
berkorelasi  positif  terhadap  perlindungan  lingkungan”.13  
 
Untuk kejahatan pembakaran hutan dan lahan data dari Kementerian Lingkungan Hidup  (KLH) 
tahun 2014 ini ada 26 perusahaan dengan 29 kasus di Provinsi Riau yang masih dalam 
penyelidikan atau pulbaket bersama ahli kebakaran hutan dan lahan serta ahli kerusakan 
lingkungan dan pemanggilan saksi perusahaan. Hingga akhir bulan Juni 2014, sudah 18 
perusahaan dengan 67 saksi yang dipanggil untuk diminta keterangannya. WALHI juga 
melaporkan PT IKPP (Indah Kiat Pulp and Paper) atas dugaan pencemaran lingkungan di sungai 
ciujung ke Kementrian Lingkungan Hidup.  
 
Kegiatan usaha korporasi sektor SDA bisa dikatakan sarat dengan potensi kejahatan mulai dari 
awal kegiatan operasi, selama proses operasi kegiatan sampai pada paska kegiatan selesai atau 
tutup. Modus kejahatan korporasi dalam melakukan kegiatan bisa dibagi dalam beberapa bagian. 
Pertama bagian regulasi – disinilah modus pertama yang dilakukan, yaitu dengan mempengaruhi 
pengambil kebijakan (tidak jarang pemilik korporasi juga mempunyai posisi penting dalam posisi 

11 Siaran Pers WALHI Jambi, Sumsel, Bangka Belitung 
12 hasil penelitian ICW : Patronase di Daerah Dorong korupsi dibalik alih fungsi lahan : http://www.mongabay.co.id/tag/icw/   

13  http://www.merdeka.com/peristiwa/menhut-sebut-penegakan-hukum-belum-menyentuh-bos-pembakar-hutan.html 

http://www.mongabay.co.id/tag/icw/
http://www.merdeka.com/peristiwa/menhut-sebut-penegakan-hukum-belum-menyentuh-bos-pembakar-hutan.html
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publik/pejabat) seperti peraturan tata ruang, rekomendasi alih fungsi lahan, perubahan kawasan, 
penempatan wilayah pertambang dan lainya. Modus kedua dalam kejahatan korporasi adalah 
melakukan kegiatan tanpa izin, kasus ini banyak terjadi di sektor Kehutanan, Perkebunan dan 
Pertambangan.  

 
Sulitnya penegakan hukum terhadap korporasi 
berbanding dengan upaya menegakkan hukum kepada 
masyarakat. Tahun  2014 dalam catatan WALHI, 40 
orang warga masyarakat dari Desa Lamunti dan Desa 
Kaladan, Kabupaten Kapuas, dibui lantaran berkonflik 
dengan perusahaan sawit PT Graha Inti Jaya. 
Sementara itu, 20 warga Indragiri Hilir, Riau, dituduh 
membakar 9 unit alat berat milik PT Setia Agrindo 
Lestari (PT SAL), anak perusahaan perkebunan kelapa 
sawit PT Surya Dumai Grup. Lima (5) orang warga 
diadili karena tuduhan melanggar UU no. 18 tahun 
2013 di Sumatera Selatan. 
 
WALHI bersama-sama dengan warga di kabupaten 
Rembang juga telah mengajukan gugatan hukum atas 
terbitnya izin lingkungan gubernur Jawa Tengah 
nomor : 660.1/17 tahun 2012 tentang izin lingkungan 
kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik 
semen oleh PT. Semen Gresik. di pengadilan Tata Usaha 
Negara Semarang. Izin kepada PT Semen Indonesia 
(dulunya Semen Gresik) mengeksploitasi kawasan 
karst, yang mengancam ketersediaan air yang menjadi 
kebutahan masyarakat sekitar dan petani. ekspoitasi 
kawasan kars yang masuk dalam izin lingkungan juga 

akan berdampak buruk terhadap lingkungan khsususnya terhadap datangnya bencana ekologis 
seperti longsor dan banjir.  
 
UUPPLH membutuhkan aturan turunan guna memperkuat implementasi kebijakan tersebut, 
karena tanpa aturan pelaksana kebijakan akan menjadi aturan diatas kertas. Tahun 2014 
Pemerintah mengeluarkan aturan turunan UUPPLH yaitu PP nomor 71 tahun 2014 tentang 
Perlindungan  dan  Pengelolaan  Ekosistem  Gambut  (“PP  Gambut”).   
 
Selama proses penyusunan PP tersebut minim keterlibatan masyarakat sipil sehingga PP Gambut 
ini kuat kompromi dengan pelaku usaha. Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan, PP ini 
bukan   ‘obat  manjur’  tetapi  setidaknya  ada  aturan  dulu  sambil  perbaikan  karena   jika  menunggu  
terlalu lama khawatir kerusakan gambut makin parah. Karena menutup kran partisipasi 
masyarakat Peraturan ini masih mempunyai banyak kelemahan bahkan, terbuka celah bagi 
perusahaan buat merusak gambut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber Foto : WALHI Nasional (foto udara #BlusukanAsap) 
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Apa konsekuensi yang harus dibayar mahal dengan buruknya penegakan hukum lingkungan di 
Indonesia? Jawaban yang pasti selain dari kerugian negara dari minimnya pendapatan negara, 
juga masa depan generasi yang akan datang yang semakin buram. Di Riau pada periode Februari 
– April 2014 ada 58.000 orang terenggut hak kesehatannya dengan terserang infeksi saluran 
pernapasan (ISPA). Sekolah-sekolah pun terpaksa diliburkan sehingga ribuan anak-anak kita 
terenggut haknya dalam memperoleh pendidikan yang layak. 
 
Inisiatif Rakyat: Tak Diakui, Tak Dilindungi 

 
Pada bulan September 2014, Cik Manan 
masyarakat   dari   Sei   Tohor   “menantang”  
Presiden RI untuk blusukan asap ke Sei Tohor 
Riau melalui petisinya. Petisi yang didukung 
tidak kurang ini 27.915 penandatangan ini, 
disambut oleh Presiden pada tanggal 27 
November 2014 dengan blusukan ke tanah 
kelahiran Cik Manan yang dilanda bencana 
kebakaran hutan dan lahan tidak kurang dari 17 
tahun lamanya.  
 
Sei Tohor merupakan wilayah yang didampingi 
oleh WALHI, merupakan satu wilayah yang 
sesungguhnya telah memiliki pengetahuan 
dalam mengelola sumber kehidupan melalui 
tanaman sagu yang dikelola secara tradisional. 
Pengelolaan sagu oleh masyarakat ini telah 
memberikan penghidupan bagi masyarakat 
pada satu sisi, pada sisi yang lain hutan gambut 
di sana juga tetap lestari. Di Indonesia, mulai 
dari ujung timur Papua hingga ujung barat Aceh 
tidak terhitung jumlahnya komunitas 

masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengelolaan wilayah hidupnya, termasuk di dalam 
menjaga kelestarian hutan, sumber air, pesisir laut, atau kawasan ekosistem, khusus lainnya 
seperti kawasan gambut dan kawasan karst.  
 
Masyarakat di desa Malaris Kalimantan Selatan, masyarakat adat Dayak Bakatik Banua Lumar 
Kalbar, masyarakat Gemulo Malang, ibu-ibu Rembang Jateng, masyarakat Salempang Maros-
Pangkep, masyarakat desa Kalaodi Maluku Utara, masyarakat Air Berik NTB, masyarakat Bali, 
masyarakat Besipae NTT, masyarakat desa Kahuku Pulau Bangka, masyarakat desa Tangkeno 
Kabaena Sultra, masyarakat Rano di Sulteng, masyarakat Padan Penengahan Lampung, dan 
Masyarakat Desa Alu di Sulbar, merupakan sebagian kecil contoh dari begitu banyaknya 
komunitas masyarakat yang melakukan berbagai inisiatif penyelamatan lingkungan hidup dan 
pengelolaan kekayaan alam seperti pala, lada, gula aren, sagu, madu hutan, belum lagi sumber 
pangan yang berasal dari pesisir dan laut. Komunitas-komunitas masyarakat inilah yang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber Foto: WALHI Nasional 
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sesungguhnya adalah produsen pangan kita dengan nilai ekonomi yang begitu besar, dan penjaga 
pangan bangsa.  
 
Sayangnya model wilayah kelola yang dilakukan oleh masyarakat yang memberikan nilai 
ekonomi dan sekaligus ekologis, bukan hanya tidak didukung oleh negara, bahkan tidak 
dilindungi. Penghancuran wilayah kelola masyarakat dimulai dari konsesi-konsesi yang 
diberikan kepada korporasi skala besar baik perkebunan monokultur (sawit/HTI) maupun 
industri tambang melalu ijin yang diberikan yang sering kali tumpang tindih, dan bahkan berada 
di dalam wilayah masyarakat baik permukiman/ladang/pertanian. Wilayah kelola masyarakat 
kini terancam hilang dengan kepungan industri tambang, industri sawit, pembangunan 
infrastruktur, reklamasi pesisir dan pantai, juga industri pariwisata. Tebing Tinggi Kepulauan 
Meranti Riau misalnya, tanaman sagu masyarakat mulai tersingkir sejak tahun 1970-an ketika 
pemerintah mulai membuka pintu masuknya HPH dan semakin massif pada tahun 1997.  
 
Bertambah ironi, bukan dukungan untuk memperkuat sumber ekonomi masyarakat, dan 
pengakuan atas wilayah kelola masyarakat dari negara, yang terjadi justru sebaliknya. Kekerasan 
yang berujung pada kematian, kriminalisasi dan bahkan stigma masyarakat yang menolak 
sebagai kelompok dalam negara yang anti pembangunan/anti investasi.  Pada tahun 2004, 
WALHI mengidentifikasi wilayah kelola masyarakat, termasuk di dalamnya inisiatif-inisiatif 
masyarakat dalam menyelamatkan lingkungan hidup. Setidaknya ada 5,4 juta hektar wilayah 
yang bisa dipetakan dan didesak untuk segera diakui dan dilindungi oleh negara. Sayangnya 
angka tersebut terus mengalami penurunan, hingga tersisa 4,7 juta hektar pada tahun 2009  
akibat desakan industri ekstraktive yang semakin massif.  
 
Paradigma negara yang beranggapan bahwa produsen pangan adalah investasi skala besar, 
bukan petani, nelayan atau masyarakat adat. Penyumbang pendapatan negara adalah investasi 
skala besar, bukan rakyat kecil. Negara tidak percaya, bahwa masyarakat dapat menggerakkan 
roda ekonomi bangsa. Ini karen struktur dalam APBN hanya memasukkan pendapatan negara 
dari sektor formal seperti finansial dan industri skala besar. Petani, nelayan, pedagang kaki lima 
tidak diakui kontribusinya. Padahal dari krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia khususnya, 
sektor informal lah yang mampu bertahan menghadapi krisis. Sektor finansial dan Perbankan 
yang justru rapuh.  
 

Hal lain yang dapat diduga kuat, jika anggaran negara diberikan untuk mensupport 
ekonomi lokal di masyarakat, maka tidak ada peluang korupsi di sana. Elit politk tidak 

mendapatkan apa-apa. Sebagai bukti, dana talangan (bailout) sebagai bentuk dukungan 
negara terhadap krisis finansial, justru menjadi jalan korupsi besar-besaran. Kasus 

Century menjelaskan gambaran tersebut 
 
Kembali ke Sei Tohor, pada saat blusukan asap, ketika berdiskusi dengan Cik Manan dan warga 
lainnya,   Jokowi  menyatakan   “Gambut   yang   dikelola  masyarakat   biasa   ramah   ekosistem.   Kalau  
diberikan kepada perusahaan menjadi monokultur karena ditanami akasia dan sawit dan sering 
menyebabkan  masalah   ekosistem”.   Pernyataan   ini   mestinya   dapat  menjadi   tonggak   baru   agar  
pemerintahan ini memberikan perhatian yang khusus bagi inisiatif masyarakat dalam mengelola 
lingkungan hidup dan kekayaan alamnya agar ekonomi masyarakat dapat tumbuh dan 
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berkembang.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  Cik  Manan,  “Paru-paru kami mungkin mengecil, tapi 
harapan   kami   membesar”.   Kiranya,   itulah   yang   harus   menjadi   pegangan   bagi   Jokowi   untuk  
menuntaskan janjinya. Pada masyarakat yang telah memiliki inisiatif pengelolaan wilayah kelola 
yang berkeadilan secara mandiri, kehadiran negara dibutuhkan hanya untuk mengakui dan 
melindungi warganya dan ruang hidupnya.  
 
Lingkungan Hidup dalam Pusaran Politik 2014: Peran Masyarakat Sipil 
 
Isu lingkungan hidup dan politik masih menjadi isu pinggiran atau hanya sekedar tempelan 
dalam setiap perhelatan politik besar seperti pemilu baik di nasional maupun daerah, setidaknya 
sampai dengan tahun 2009. Belajar dari pengalaman itulah kemudian pada tahun 2014, sebagai 
organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia menilai pemilu 2014 adalah momentum 
politik yang tidak boleh dilewatkan untuk menjadikan isu lingkungan hidup sebagai isu sentral 
atau isu pokok dalam perdebatan politik Indonesia.  
 
Pemilu 2014 menjadi penting untuk dintervensi oleh organisasi masyarakat sipil. Jika dilihat 
dinamikanya, pemilu 2014 ini memang menarik. Karena posisi politik organisasi masyarakat sipil 
mengalami fragmentasi, ini lebih pada pilihan strategi. Pilihan strategi ini jika dilihat ada pada 
dua kutub yang sesunguhnya tidak juga berseberangan. Pada satu posisi, masyarakat sipil menilai 
bahwa pemilu tidak memberikan perubahan yang signifikan, siapapun pemenangnya, rakyat 
tetap dikorbankan. Demokrasi prosedural dibajak hingga sampai kapanpun demokrasi substansif 
tidak akan terwujud. Delegitimasi pemilu atau ada yang juga menyebutnya netral kemudian 
menjadi sikap politik yang dipilih.  
 
Posisi politik yang lain melihat bahwa tetap penting untuk mengintervensi pemilu 2014 karena 
bagaimanapun berbagai persoalan bangsa ini, termasuk persoalan lingkungan hidup tidak bisa 
dilepaskan dari kepentingan politik. WALHI sendiri berkepentingan untuk memangkas penguasa 
politik dan penguasa ekonomi yang saling berkelindan. Namun yang lebih penting bagi WALHI 
kepentingannya adalah bagaimana agar demokrasi prosedural haruslah diperkuat dengan 
demokrasi substansial. Pilihan ini memang beresiko, namun jika standing position kita tepat, 
mengembalikan kekuasaan kepada rakyat, maka resiko tersebut dapat diminimalisir bersama-
sama dengan kekuatan rakyat.   
 
Dinamika politik yang begitu cepat pada pemilu presiden dengan hanya dua kandidat Presiden-
Wapres, kemudian juga memunculkan satu titik ketemu, bahwa mau tidak mau masyarakat sipil 
harus menentukan pilihan politiknya pada satu kandidat dengan tetap berpikir kritis atau tidak 
taklid buta terhadap kandidat tersebut. Jika pemerintah yang dipilih berkhianat, maka gerakan 
rakyat yang memilihnya yang akan mengkritiknya.  WALHI sendiri dari pengalaman advokasi 
yang panjang terhadap setiap proses pemilu, setidaknya sejak pemilu 1999, dengan proses 
diskusi yang panjang akhirnya menentukan sikap politik yang kedua.  Untuk memperkuat kerja-
kerja politiknya, sejak 2012 telah meletakkan satu dasar yang lebih kuat lagi tentang urusan 
lingkungan hidup juga adalah urusan politik, persoalan ecology selama ini melulu dilihat sebagai 
persoalan yang tidak membutuhkan keputusan politik, hal ini dilihat sebagai sesat pikir ditengah 
keputusan politik yang mengorbankan sumber daya alam.  
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Bukan  tanpa  resiko,  karena  banyak   juga  masyarakat   “awam”  yang  menanyakan  kenapa  WALHI  
berpolitik. Inilah yang menjadi tantangan bagi kami untuk menjelaskan pentingnya 
memainstream agenda politik lingkugan hidup ke tengah-tengah publik. Kampanye politik yang 
populer menjadi penting, menjangkau kelompok muda melalui roadshow ke kampus-kampus, 
rapat akbar gerakan lingkungan hidup dengan menggandeng musisi dan komunitas-komunitas 
penyelamat lingkungan, serta kampanye-kampanye kreatif di ruang-ruang publik.  
 
Kami menyadari, sistem demokrasi dan pemerintahan yang baik, akan berjalan jika diisi oleh 
orang-orang yang baik, memiliki kapasitas dan integritas sekaligus keberanian yang kuat untuk 
memajukan agenda lingkungan hidup, hak asasi manusia, reforma agraria, dan pemberantasan 
korupsi. Dengan modal cekak, WALHI bersama KoalisiBersih2014, WALHI mempromosikan 
orang-orang yang kami nilai bersih dan memiliki komitmen tersebut dan mengembangkan 
partisipasi publik dalam pesta demokrasi secara lebih luas.  
 
Ini juga dapat diartikan sebagai peran yang dapat kami lakukan dalam memajukan dan 
mematangkan demokratisasi di Indonesia. Mendorong demokrasi substansif dan demokrasi 
prosedural secara bersamaan.14 Paska pilpres dan pelantikan Presiden-Wapres, tentu kita 
kembali   sebagai   “khittah”   dari   organisasi   masyarakat   sipil   yakni   sebagai   penyeimbang.   Kritik  
pertama justru WALHI lakukan ketika Presiden memutuskan menggabungkan dua kementerian 
yakni kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.  
 
Berikutnya, pengawalan janji menjadi penting agar komitmen tersebut sesuai dengan apa yang 
diharapkan. Belajar dari pengalaman di pemerintahan SBY yang menafsirkan reformasi agraria 
dengan bag-bagi tanah, tentu kami berharap itu tidak terulang. Reforma agraria yang kita 
perjuangkan adalah reforma agraria sejati sebagai mandat Konstitusi, UU Pokok Agraria dan TAP 
MPR IX/2001 tentang PA PSDA.  
 
Kedatangan Jokowi ke kantor WALHI pada tanggal 12 Mei 2014 dan blusukan asap ke Riau 
pada tanggal 27 November 2014, tidak mengurangi sedikitpun kekritisan WALHI terhadap 

pemerintahan hari ini. Karena bagi WALHI, blusukan asap ke Riau hanya satu langkah, 
dan masih banyak tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah di bawah pengawasan 

langsung Presiden. Dan kami yakin, pengawalan janji politik ini tidak bisa dilakukan 
sendiri, karena kami meyakini bahwa kekuatan rakyat tetaplah yang menjadi barisan 

terdepan untuk memperjuangkan keadilan ekologis.  
 
WALHI sebagai salah satu tenaga pendorong dan garda terdepan dalam usaha penyelamatan 
lingkungan hidup menyadari sepenuhnya, bahwa selain usaha-usaha yang dilakukan secara 
mandiri juga dibutuhkan keterlibatan masyarakat secara luas, sampai dengan saat ini WALHI 
secara keorganisasian terus berupaya mengorganisasikan dan menggerakkan masyarakat untuk 
terus berjuang membela hak dan kepentingan lingkungan hidupnya.  Secara umum, pendidikan 
yang dilakukan organisasi seperti WALHI mengharuskan masyarakat untuk bisa 
mengorganisasikan diri dan terlibat dalam usaha penyelamatan lingkungan hidup. 
 
 

14   Profil  Koalisi  Bersih2014  masuk  dalam  Majalah  Tempo  edisi  Relawan  dengan  judul  “Tak  Cukup  Hanya  Bersih”.   
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“Kami  akan  menetapkan  kebijakan  secara  permanen,  bahwa  Negara  ini  berada  pada  titik  
kritis  bahaya  kemanusiaan  yang  disebabkan  oleh  kerusakan  lingkungan.”  (dokumen  

Nawacita, Visi Misi dan Program Aksi, 2014) 
 
Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian adalah judul visi misi 
dan program aksi dari Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Sebagaimana judulnya, tentu 
kami berkepentingan agar janji perubahan dapat segera diwujudkan. Terhadap agenda politik 
lingkungan hidup yang diusung oleh WALHI, sekedar mengingatkan kembali memori kita 
bersama, bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 pada saat Jokowi silaturrahmi ke kantor WALHI di 
Tegal Parang, secara tegas Jokowi menyampaikan komitmennya untuk memperkuat institusi 
lingkungan hidup, membentuk lembaga adhoc penyelesaian konflik agraria dan Jokowi 
menyatakan bahwa peradilan lingkungan dibutuhkan karena bencana ekologis yang massif dan 
isu lingkungan hidup sudah menjadi persoalan internasional, bukan hanya Indonesia. 
 
Jika membuka kembali dokumen Nawacita, setidaknya ada 10 hal yang memuat tentang 
lingkungan hidup, sumberdaya alam dan agraria. 10 hal tersebut tentu kami harapkan  
bukan ada hanya karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu 
mewajibkan kandidat memasukkan agenda lingkungan hidup dalam dokumen visi misi dan 
program aksinya.15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15   Dokumen Nawacita, Visi Misi dan Program Aksi Jokowi-JK  
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Pada Konferensi Nasional Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam yang 
diselenggarakan oleh WALHI di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2014, melalui 
pidatonya yang disampaikan oleh Anies Baswedan mewakili Presiden Jokowi, agenda 
penyelamatan lingkungan hidup diturunkan ke dalam 18 komitmen sebagaimana yang 
terdapat di bawah ini:  

 
Presiden Jokowi memang sudah berupaya menunjukkan political will dari 
komitmennya yakni antra lain memberikan perlindungan total terhadap hutan alam 
dan lahan gambut dengan blusukan asap ke Sei Tohor Riau. Dari sana Presiden Jokowi 
kami desak untuk segera memerintahkan pencabutan dan peninjauan ulang ijin 
perusahaan yang terbukti maupun ditemukan terlibat dalam kebakaran hutan dan 
lahan. Aparat penegak hukum harus segera memproses lebih lanjut bagi perusahaan 
yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, dan mengembangkan penyidikan ke 
perusahaan yang sudah dilaporkan masyarakat sipil. Audit kepatuhan yang telah 
dilakukan oleh UKP4 perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang memberikan 
efek jera agar bencana ekologis tahunan ini bisa dihentikan untuk seterusnya. 
 
Pada akhir Desember jelang tutup tahun 2014, Presiden Jokowi juga memberikan grasi 
kepada aktivis lingkungan hidup dan agraria, Eva Bande. Aktivis yang dikriminalisasi 
karena memperjuangkan hak-hak rakyat atas sumber-sumber agrarianya. Grasi ini bagi 
kami harusnya dapat menjadi pesan bagi Presiden untuk mengkritik kebijakan negara 
yang selalu mengedepankan kekerasan dan kriminalisasi untuk membungkam suara 
rakyat. 
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Yang juga menjadi mendesak untuk segara dilakukan, begitu banyak Eva Bande-Eva Bande 
lainnya yang masih harus mendekam dipenjara karena gigih memperjuangkan lingkungan 
hidupnya, tanahnya, airnya. Sehingga perubahan mendasar juga kami dorong untuk segera 
dipenuhi yakni menyelesaikan konflik agraria dan SDA dengan membentuk Badan Adhoc 
Penyelesaian Konflik Agaria sebagai sebuah tahapan menjalankan agenda reforma agraria. 
Argumentasi-argumentasi filosofis, urgensi kebutuhan dan kemendesakan agenda ini sudah 
disampaikan oleh WALHI dalam berbagai kesempatan, salah satunya dalam pertemuan langsung 
dengan Jokowi di kantor WALHI.  
 
Kemana arahnya pemenuhan janji Jokowi-JK? Jika Jokowi begitu cepat menunaikan janjinya 
kepada investasi yang akan memberikan kemudahan sebagaimana yang disampaikan dalam 
forum internasional di Beijing Dari sini nampaknya kita melihat bahwa kebijakan terpadu satu 
pintu ijin investasi termasuk ijin lingkungan di BKPM sebagai skema dari percepatan investasi.  
 
Kami tentu mendesak, komitmen ini dapat dipenuhi oleh pemerintahan kedepan dibawah 
pimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla selaku Presiden-Wapres RI ke-7 untuk kepentingan 
perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup dan pengelolaan kekayaan alam yang 
berkeadilan. Terlebih, dalam dokumen visi misi dan program aksi Nawacita yang diusung 
keduanya menyatakan bahwa Indonesia berada dalam situasi bencana ekologis. Menetapkan 
kebijakan secara permanen, bahwa negara ini berada pada titik kritis bahaya kemanusiaan yang 
disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup. 
 
“Membangun   Indonesia   dari   pinggir”,   selalu   disampaikan   oleh   Jokowi   baik   untuk  membangun  
perdesaan maupun wilayah perbatasan. Yang ingin kami sampaikan, bahwa selain UU Desa yang 
harus diimplementasikan untuk membangun perdesaan dan kesejahteraan desa, juga dukungan 
lain oleh negara yakni memberikan perlindungan agar ekonomi masyarakat perdesaan baik di 
pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil hingga perbatasan yang mengandalkan kekayaan 
alamnya, dari ancaman investasi industri ekstraktif skala besar. Di banyak tempat, dimana 
masyarakatnya sudah sejahtera dengan bertani, menjadi terancam miskin karena kerusakan 
lingkungan hidup dan perampasan sumber-sumber agraria oleh investasi dengan atas nama 
pertumbuhan ekonomi.  
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2015 dalam Prediksi 
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Berdasarkan situasi yang ada saat ini, diperkirakan pada tahun 2015 ini seluruh daerah di Pulau 
Jawa, kecuali Jogjakarta dengan tingkat daya dukung dan daya tampung lingkungannya rendah, 
keseluruhannya tetap akan dilanda bencana ekologis. Di Sumatera, Aceh paling berpotensi 
bencana disusul Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Di Kalimantan 
posisi puncak tetap di Kalimantan Timur, dan meluas ancaman dan risiko bencana terdapat di 
Kalimantan Tengah. Di Sulawesi peningkatan ancaman dan kerentanan bencana meluas di 
Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Terakhir di regional Balinusra Maluku, ancaman dan kerentanan 
tertinggi tetap berada di Nusa Tenggara Timur dan wilayah baru terdapat di Maluku dan Maluku 
Utara. 
 
Ancaman pengrusakan lingkungan hidup pada tahun 2015, selain akan dilakukan oleh industri 
ekstraktif tambang dan perkebunan monokultur skala besar (sawit/HTI), juga disebabkan oleh 
pembangunan infrastruktur skala massif. Terlebih Jokowi selalu menegaskan bahwa yang akan 
diutamakan dalam RPJMN termasuk dalam anggarannya adalah pembangunan infrastruktur 
besar-besaran. Menteri Keuangan menyatakan dalam belanja infrastruktur meningkat tajam dari 
Rp. 190 trilyun menjadi 290 trilyun.16  
 
Kami melihat model pembangunan melalui MP3EI antara SBY tidak berbeda jauh dengan 
pembangunan infrastruktur ala Jokowi, yakni tetap mengandalkan sumber daya alam sebagai 
basis utama ekonomi Indonesia. Padahal Presiden Jokowi dalam kampanye selalu mengatakan 
pembangunan Indonesia kedepan akan mengandalkan pembangunan manusia sebagai kekuatan 
utama sebuah bangsa. Kami menilai bahwa pemerintahan Jokowi mereproduksi model 
pembangunan yang memiliki resiko tinggi terhadap bencana ekologis, setidaknya dalam program
-program yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, seperti proyek PLTN. Roh Nawacita tidak 
tergambar dalam RPJMN 2015-2019.  
 
Yang membedakan hanya pada kemasan komunikasi politiknya, terutama kepada publik. 
Misalnya dalam pembangunan infrastruktur selalu dikatakan untuk kepentingan publik, seperti 
rel kereta api di Kalimantan Tengah. Namun kami khawatir bahwa ini hanya menjadi kemasan 
luar, karena faktanya rute rel kereta api tersebut tetap melewati daerah penghasil batubara dan 
dekat dengan pelabuhan untuk mengangkut batubara.  
 
Kami memprediksikan kenaikan bencana ekologis semakin meningkat sebagai dampak dari 
pembangunan infrastruktur besar-besaran secara masif, apalagi dilakukan tanpa adanya kajian 
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, seperti KLHS (Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis), sebagai kendali atas berbagai rencana, kebijakan dan program pembangunan, 
sebagaimana mandat UU 32/2009.  
 
Jika kembali melihat angka konflik agraria yang tertinggi pada tahun 2014 kemarin ada pada 
sektor infrastruktur, kami memprediksikan angka ini akan meningkat, terlebih kucuran dana 
begitu besar dan Jokowi memberikan janji kemudahan bagi investasi, yang sering diterjemahkan 
dengan pendekatan keamanan oleh aparat negara. Terlebih jika Presiden tidak serius 
menjalankan janjinya untuk segera membentuk lembaga penyelesaian konflik agraria dan 
menjalankan agenda reforma agraria.  
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Tantangan di 2015 sebagai pembuka kebijakan pembangunan Indonesia juga semakin rumit jika 
melihat pada dinamika pemerintahan dalam institusi negara. Pelimpahan kewenangan ijin satu 
pintu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dialihkan ke BKPM menunjukkan 
kekhawatiran kami ketika dua institusi LH dan kehutanan digabung menjadi satu.  
 
Dualisme antara pemberi ijin dan pengawasan ijin yang tidak bisa dilakukan oleh satu institusi, 
karena pasti akan bias kepentingan dalam penilaian. Secara substansi, pendelegasian wewenang 
perijinan lingkungan hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada BKPM 
telah mengabaikan prinsip utama yakni asas kehati-hatian dini dalam perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. Mestinya, ijin lingkungan hidup dimaknai oleh Presiden dan 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai upaya pengendali dari investasi dan 
proyek-proyek pembangunan yang beresiko tinggi, bukan hanya aspek teknis administrasi 
semata.  
 
Dalam bacaan dinamika politik, meski kemenangan pasangan Jokowi-JK sebagai Presiden-
Wapres tidak terlepas dari kekuatan utama bernama rakyat dengan semangat kerelawanannya, 
namun dominasi kekuatan partai politik nampaknya masih menjadi tantangan berat bagi 
Presiden-Wapres. Meski dijanjikan tidak transaksional, kita melihat kenyataan politik dalam 
waktu yang cepat paska pelantikan diwarnai oleh politik transaksi yang ujungnya tidak lepas dari 
kepentingan partai politik dan kekuatan modal/investasi.  
 
Mirisnya, pecahnya dua kubu di DPR RI yakni KMP dan KIH juga semakin memperumit situasi 
pada tahun 2015 ini, karena perdebatan institusi representasi rakyat ini bukan berada pada 
substansi problem pokok rakyat dan bagaimana menyelesaikannya, tetapi justru pada perebutan 
kekuasaan. Sebagai rakyat tentu kita tidak berharap situasi ini langgeng. Terpecahnya DPR di 
pusat juga diikuti dengan yang terjadi di daerah, dan semua lagi-lagi kepentingannya berujung 
pada pelanggengan kekuasaan.  
 
Untuk isu lingkungan hidup situasi semakin berat, karena dari 560 orang anggota DPR RI, sejauh 
ini yang kami nilai memiliki komitmen dan integritas terhadap lingkungan hidup dan hak asasi 
manusia jumlahnya hanya 0,25% atau sekitar 13 orang.17  
 

17   Hasil kajian WALHI terhadap tracking caleg DPR RI, dari 6.668 orang yang menjadi caleg, hanya 193 orang yang dinilai pro 
lingkungan hidup, dan yang lolos ke Senayan menjadi DPR RI hanya 13 orang. 
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Rekomendasi 
 
Rekomendasi ini kami sampaikan kepada Presiden-Wakil Presiden sebagai pemegang amanat 
Konstitusi, dan juga sekaligus sebagai pengingat atas janji politik yang telah disampaikan, yang 
dalam operasionalnya tentulah akan terelasi dengan Kementerian/Kelembagaan Negara dari 
masing-masing sektor.  
 
Pemerintahan Jokowi-JK mesti memprioritaskan agenda pembaruan agraria dan penyelesaian 
konflik SDA dan agraria yang belum terselesaikan hingga saat ini. Sebagai tahapan pertama, 
Presiden harus segera membentuk Badan Adhoc Penyelesaian Konflik Agraria, di bawah Presiden 
langsung bukan di bawah Kementerian dengan mandat kewenangan dan target yang jelas. 
Penyelesaian konflik agraria harus menyentuh sampai keakar masalah termasuk ketidakadilan 
distribusi kesejahteraan; Penyelesaian konflik agraria bertujuan untuk menegakkan keadilan 
sosial, mewujudkan pemerataan ekonomi sampai menyentuh; Penyelesaian konflik agraria harus 
dalam kerangka penegakan HAM secara menyeluruh; Penyelesaian konflik agraria dikembangkan 
melalui berbagai pendekatan dalam kerangka pembaruan agraria. 
 
Jokowi-JK mesti segera melakukan review secara menyeluruh terhadap perizinan bagi korporasi 
dalam penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam, menghentikan perizinan baru, dan 
penegakan hukum (pencabutan izin) bagi perusahaan yang telah melakukan pengrusakan 
lingkungan dan menyebabkan konflik. 
 
Semua proyek pembangunan yang disahkan dalam RPJMN 2015-2019, harus melalui kajian 
lingkungan hidup strategis (KLHS) sebagai alat pengendali pembangunan. KLHS bagian dari 
penggunaan azas kehati-hatian dini dengan menghitung daya dukung dan daya tampung 
lingkungan. 
 
Cabut dan batalkan: Undang-Undang No.2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU Pengadaan Tanah), Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan 
Ekonomi Indonesia 2011-2025, dan Perpres 51 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 41 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, 
Badung, Gianyar, dan Tabanan. Secara khusus pula kami meminta pembatalan rencana 
pembangunan Rel Kereta Api di Kalimantan Tengah dan tidak dimasukkan dalam RPJMN 2015-
2019. Peninjauan ulang: Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Ekosistem Gambut,  dan Kepmen-Kepmen ESDM tentang penetapan wilayah 
pertambangan: 

x� Nomor: 4002 K/30/MEM/2013 Penetapan Wilayah Pertambangan Kepulauan Maluku 
x� Nomor: 4003 K/30/MEM/2013 Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Kalimantan 
x� Nomor: 4004 K/30/MEM/2013 Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Papua 
x� Nomor: 2737 K/30/MEM/2013 Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi 
x� Nomor: 1204 K/30/MEM/2014 Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali 
x� Nomor: 1095 K/30/MEM/2014 Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera 
x� Nomor: 1329 K/30/MEM/2014 Penetapan Wilayah Pertambangan Kepulauan Nusa 

Tenggara 
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Pemerintah mesti segera menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis sebagai dasar dalam perbaikan penyelenggaraaan penataan ruang di 
Indonesia, dan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst. 
Terkait dengan bencana, yang paling utama perlu dilakukan dalam konteks mitigasi bencana 
adalah; 1. Menyusun regulasi tentang pengawasan dan pengendalian atas pengurasan dan 
penguasaan sumber daya alam, 2. Menyempurnakan UU Penanggulangan Bencana agar turut 
mengedepankan keselamatan ekosistem sebagai sumber-sumber kehiduapn rakyat. 3. 
Menghentikan pemberian izin baru untuk kegiatan ekstraktif pada daerah-daerah rentan 
bencana dan daerah yang akut bencana, 4. Memperluas kemampuan melakukan pemulihan 
lingkungan melalui reboisasi dengan mengedepankan partisipasi publik dan 5. Memperluas 
proses pendidikan bagi masyarakat di lingkungan rentan bencana. 
 
Di sektor Kelautan, kami mendesak perlunya perlindungan wilayah tangkap nelayan, khususnya 
nelayan kecil dan tradisional, dari perusakan dan aktivitas industri ekstraktif baik yang dilakukan 
di laut maupun di darat yang memberikan dampak hingga ke wilayah pesisir dan laut. 
Pemerintah perlu menetapkan wilayah laut sebagai No-Go Zone bagi aktifitas pertambangan dan 
pembuangan limbah. 
 
Penutup 
 
Belajar dari proses Pilpres 2014, bahwa kekuatan utama pemilu khususnya pemilu presiden 
adalah partisipasi politik rakyat yang menguat. Maka pemerintahan kedepan juga mestinya 
menempatkan partisipasi warga negara sebagai suara utama yang harus didengar. Partisipasi 
warga negara harus dibuka seluas-luasnya, terlebih untuk menentukan ruang hidup mereka. 
Kami  meyakini,  kekuatan  politik  rakyat  yang  besar,  dapat  “mengalahkan”  kekuatan  partai  politik  
yang selama ini selalu mengambil jarak dengan rakyatnya dan bersebrangan dengan kepentingan 
rakyat. 
 



 


