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BAGIAN I
Latar Belakang
1. Pada 2015, Indonesia mengalami krisis kabut asap terparah dalam hampir dua dekade akibat
kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), di mana lebih dari 2,6 juta hektar atau lebih dari 4,5 kali
luas Bali terbakar dari bulan Juni hingga Oktober, 1 yang mana 869.754 hektar merupakan lahan
gambut.2 Provinsi-provinsi yang terdampak paling parah adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan,
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan3 dengan 112 kabupaten/kota di
Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Papua Barat terkena dampak kabut asap.4 Asap ini meracuni
puluhan juta jiwa, diperkirakan menyebabkan 100.300 kematian dini di seluruh Indonesia,
Malaysia, dan Singapura. 5 Krisis kabut asap menyebabkan sedikitnya 556.945 kasus penyakit
pernapasan akut (ISPA), termasuk pneumonia dan asma.6 Hal yang tidak kalah pentingnya, krisis
kabut asap tersebut menyumbangkan emisi karbon terbesar sebagai akibat dari kebakaran hutan
dan lahan yang berujung pada kabut asap;
2. Hampir beberapa tahun setelah krisis, masyarakat yang terkena bencana masih trauma, seperti
Siti Neneng dari Kalimantan Tengah, yang kehilangan putrinya karena infeksi saluran pernapasan
di tengah asap ekstrem pada bulan Agustus 2015.
“Tiga bulan kabut asap itu tebal, kami tak keluar rumah. Rontgennya gelap, rongga-rongga tak
kelihatan. Asap yang membuat paru-parunya rusak, tak bisa ditolong lagi. Saya buang semua hasil
rontgen itu. Sampai sekarang saya tak ikhlas.”7

3. Selain korban jiwa dan kerusakan, krisis kabut asap juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang
sangat besar. Bank Dunia memperkirakan kerugian finansial melebihi US$ 16 miliar atau senilai
Rp. 221 triliun, dua kali lebih signifikan daripada biaya rekonstruksi Aceh setelah tsunami 2004.
Kabut asap juga melumpuhkan kegiatan ekonomi lokal seperti perdagangan, dan memaksa
sekolah ditutup, yang mengancam banyak keluarga berpenghasilan rendah dan mengakibatkan
sekitar lima juta anak kehilangan waktu sekolah yang signifikan.8 Kerusakan lingkungan, meskipun
jauh lebih sulit untuk diukur dan menimbulkan dampak jangka panjang, diperkirakan mencapai
26% dari total kerugian, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati dan hilangnya jasa ekosistem
lainnya.9 Krisis kebakaran juga menyebabkan pelepasan 1,62 miliar metrik ton CO2 ke atmosfer,
http://www.wri-indonesia.org/id/blog/riwayat-kebakaran-di-indonesia-untuk-mencegah-kebakaran-di-masadepan
2 DI BALIK TRAGEDI ASAP: CATATAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 2015, The Asia Foundation dan
Perkumpulan Skala, 2015
3 http://www.bnpb.go.id. Terakhir diakses 5 Agustus 2017.
4 Kementerian Kesehatan, “Masalah Kesehatan Akibat Kabut Asap Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015,”
5 Koplitz et al., “Public health impacts of the severe haze in Equatorial Asia in September–October 2015: demonstration
of a new framework for informing fire management strategies to reduce downwind smoke exposure,” 19 September
2016, http://iopscience.iop.org/1748-9326/11/9/094023)
6 http://nasional.kompas.com/read/2015/11/06/12233971/556.945.Orang.Kena.ISPA.Dampak.Kabut.Asap
7 Kutipan diambil dari“ Kasur terakhir Saripah, yang meninggal saat kabut asap akibat kebakaran hutan,” 8 Maret
2017, http://www.bbc.com/indonesia/majalah-39150944.
8 http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/01/indonesias-fire-and-haze-crisis.
9
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23840/Forest%
20Fire%20Notes%20%20Bahasa%20final%20april%2018.pdf?sequence=6&isAllowed=y.
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tiga kali lipat dari seluruh emisi tahunan Indonesia,10 yang memperburuk perubahan iklim global,
dan pada gilirannya menyebabkan dampak hak asasi manusia yang lebih substansial;
4. Krisis kabut asap tahun 2015 mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya terhadap
warga negara Indonesia, tetapi juga warga negara tetangga yang terkena dampak kabut asap,
yaitu Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand. Parahnya krisis tersebut mendorong
Komnas HAM untuk membentuk Tim Pengamatan Situasi HAM Sebagai Dampak Bencana Asap
Kebakaran Hutan dan Lahan di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Tim ini menemukan bahwa
negara telah gagal menjamin hak hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas lingkungan yang bersih
dan sehat bagi warga terkait dengan Krisis Kabut Asap 2015 dan mengabaikan perspektif hak asasi
manusia dalam penanganan krisis, termasuk kegagalan untuk mengatasi penyebab yang
mendasar dan penegakan hukum yang diskriminatif;11

5. Krisis kabut asap bukanlah masalah yang hanya terjadi satu kali. Setiap tahunnya, selama dua
dekade, Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan. Fakta kritisnya adalah bahwa 90% dari
kebakaran disebabkan oleh manusia, yang membakar untuk membuka lahan untuk tujuan
perkebunan. Kementerian Kesehatan bahkan menyebut ini sebuah "kejahatan terorganisir”. 12
Tingkat keparahan krisis dan kegagalan pemerintah untuk mengatasi penyebab mendasar dari
kebakaran hutan, termasuk lemahnya pemantauan izin kehutanan, perkebunan dan penegakan
hukum, telah menyebabkan kelompok lingkungan hidup dan masyarakat di Kalimantan Tengah
dan Riau mengajukan gugatan Citizen Law Suit. Akibatnya, Pengadilan Negeri Palangka Raya,
Kalimantan Tengah, telah memutuskan bahwa (1) Presiden (Selaku TERGUGAT I), (2) Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selaku TERGUGAT II), (3) Menteri Pertanian (selaku TERGUGAT
III), (4) Menteri Agraria dan Tata Ruang (selaku TERGUGAT IV), (5) Menteri Kesehatan (selaku
TERGUGAT V), (6) Gubernur Kalimantan Tengah (selaku TERGUGAT VI), dan (7) DPRD Kalimantan
Tengah (selaku TERGUGAT VII) dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
(Onrechtmatige Overheidsdaad) dan telah lalai atas terjadinya krisis kabut asap tahun 2015. 13
Dalam putusannya, Pengadilan telah memerintahkan Para Tergugat untuk memenuhi tuntutan
Para Penggugat, meskipun hanya dikabulkan sebagian, termasuk penerbitan peraturan tentang
pengelolaan lahan dan peninjauan kembali izin pengelolaan sumber daya alam;
6. Sayangnya, walaupun pengadilan telah menyatakan Pemerintah melakukan Perbuatan Melawan
Hukum dan menghukum untuk bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut, namun
penanganan krisis kabut asap secara umum gagal mengungkap siapa saja aktor-aktor bisnis yang
turut bertanggung jawab atas terjadinya krisis Kabut Asap 2015. 14 Walaupun begitu, jika dicermati,
putusan pengadilan tersebut sejatinya dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap aktor-aktor

http://blog.globalforestwatch.org/fires/with-latest-fires-crisis-indonesia-surpasses-russia-as-worlds-fourthlargest-emitter.html.
11 https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/09/10/2/penanganan-asap-karhutla-abaikan-hak-asasimanusia.html
12 http://penanggulangankrisis.kemkes.go.id/kebakaran-hutan-hampir-setiap-tahun-lalu-apa-saja-penyebabnya
13 Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding Nomor 36/PDT/2017/PT
PLK dan Putusan Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI Nomor 3555 K/Pdt/2018.
14 Jika membaca putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk, perihal tanggung jawab aktor bisnis dalam karhutla
sempat disinggung oleh ahli bisnis dan HAM yang dihadirkan oleh para penggugat yaitu Iman Prihandono, S.H.,
LL.M., Ph.D. Dalam keterangannya, Ahli menjelaskan bahwa terkait kasus kebakaran hutan, perusahaan yang terlibat
dalam kebakaran dapat diminta pertanggungjawaban berupa pemulihan.
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bisnis yang turut bertanggung jawab dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Dalam potongan
amar putusannya, majelis hakim menghukum:
“Tergugat II, III, IV dan VI melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, pidana maupun
administrasi
atas
perusahaan-perusahaan
yang
lahannya
terjadi
kebakaran”
“Tergugat II dan Tergugat VI mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan perusahaan
pemegang izinnya”
“Tergugat II dan Tergugat VI mengumumkan dana jaminan lingkungan hidup dan dana
penanggulangan yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang lahannya terbakar”
“Tergugat II dan Tergugat VI mengumumkan dana investasi pelestarian hutan dari perusahaanperusahaan pemegang izin kehutanan”

7. Hingga sekarang terdapat tiga masalah utama dalam Karhutla dan bencana Asap, pertama,
rehabilitasi korban, baik manusia maupun lingkungan di mana korban ISPA dan kematian dini
belum ditangani dengan baik, demikian juga rehabilitasi lahan yang terbakar. Kedua, Karhutla
berulang kali terjadi, namun masih banyak pelaku yang mendapatkan impunitas. Artinya apa yang
telah dilakukan pemerintah sekarang ini tidaklah menimbulkan efek jera, karena itu perlu upaya
lain untuk mengatasi impunitas ini. Ketiga, emisi yang dihasilkan oleh Karhutla berpotensi
menggagalkan komitmen Indonesia dalam Konvensi Perubahan Iklim untuk menurunkan suhu
seperti tertera dalam INDC;
8. Melalui petisi ini, selain mendorong kepada Pemerintah agar memiliki perhatian dan penanganan
serius pada ketiga masalah tersebut, kami memandang bahwa aktor-aktor bisnis harus turut
bertanggung jawab atas dampak pelanggaran hak asasi manusia dalam krisis kabut asap dan
perubahan iklim yang diakibatkannya, baik karena keterlibatan aktif mereka dalam kegiatan
pembukaan lahan yang menyebabkan kebakaran maupun kelalaian mereka untuk memiliki sistem
pencegahan dan penanganan kebakaran yang memadai yang memperparah masalah, dan terus
menerusnya mereka melakukan kegiatan yang memungkinkan krisis kabut asap terus terjadi,
seperti menguras lahan gambut dan melanjutkan budidaya di ekosistem lahan gambut. Melalui
petisi ini, kami menuntut Komnas HAM untuk segera melakukan investigasi terhadap keterlibatan
perusahaan atas pelanggaran hak asasi manusia atau ancaman pelanggaran akibat dampak [Krisis
Kabut Asap dan Dampak Perubahan Iklim], sebagaimana yang tercantum di bawah ini;

Daftar Hak Asasi Manusia yang Dilanggar atau Terancam Dilanggar oleh Krisis
Kabut Asap dan Perubahan Iklim
9. Krisis kabut asap 2015 dan penanganannya berdampak pada hak asasi manusia baik secara
langsung maupun tidak langsung. Dampak langsungnya adalah pelanggaran hak asasi manusia
berikut akibat dari krisis itu sendiri serta penanganannya. Sedangkan dampak tidak langsungnya
berkontribusi terhadap dampak parah hak asasi manusia saat ini atau di masa depan melalui
penciptaan lingkungan yang rawan kebakaran dan kegagalan untuk mencegah dan menekan
kebakaran serta tindakan aktif yang mengakibatkan kebakaran dan kabut asap dan kegiatan lain
yang merusak tindakan iklim;
10. Untuk mengungkap isu hak asasi manusia yang mengemuka dalam peristiwa krisis kabut asap
tersebut, sebelumnya, Komnas HAM merilis Keterangan Pers Nomor 32/Humas-KH/IX/2016
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tentang “Penanganan Asap Karhutla Abaikan Hak Asasi Manusia”. 15 Keterangan pers tersebut
didasarkan pada hasil pemantauan atau pengamatan yang dilakukan oleh Tim Pengamatan Situasi
Hak Asasi Manusia sebagai dampak bencana asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan
dan Pulau Sumatera, yang pada pokoknya telah melaporkan hal-hal sebagai berikut:
1) Bahwa Pemerintah sangat lambat dan tidak menyeluruh dalam meminimalkan dampak
asap akibat kebakaran hutan dan lahan serta dalam memulihkan hak atas kesehatan
masyarakat yang terpapar asap dan kondisi tersebut sebagai akibat dari lemahnya
perencanaan, termasuk identifikasi jumlah penduduk yang potensial terdampak asap dan
sudah terpapar asap bertahun-tahun;
2) Bahwa Komnas HAM mencatat perkembangan positif yang telah diupayakan pemerintah
dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut dan upaya-upaya pencegahan kebakaran
di lahan gambut di beberapa lokasi, namun upaya tersebut masih bersifat sporadik;

3) Bahwa tumpang tindihnya kewenangan dan lemahnya otoritas serta tanggung jawab dari
beberapa lembaga mengakibatkan belum adanya perbaikan yang signifikan dalam
menangani karhutla meski sudah berlangsung selama 18 tahun berlarut-larut. Asap
karhutla diduga kuat berdampak serius bagi kesehatan paru-paru dan jantung warga,
khususnya anak-anak dan kelompok rentan (wanita hamil, lansia, dan penderita penyakit
saluran pernafasan);
4) Bahwa Komnas HAM telah melakukan kajian hukum bersama Indonesia Center for
Environmental Law (ICEL) pada 2016 serta pemantauan di tiga provinsi, yaitu Sumatera
Selatan, Riau, dan Kalimantan Tengah pada 2015-2016, dimana berdasarkan pemantauan
dan kajian hukum tersebut Komnas HAM menemukan terjadinya pengabaian hak atas
kesehatan, pendekatan yang sangat teknis atau berorientasi pada pemadaman api,
penegakan hukum yang diduga diskriminatif, dan peraturan perundang-undangan yang
sektoral serta multi-tafsir pada penanganan dampak-dampak dari karhutla terhadap
masyarakat selama 18 tahun terakhir. Akibatnya terjadi ketidakjelasan atas pihak yang
paling mempunyai otoritas untuk mengkoordinasikan upaya-upaya pencegahan,
penanganan, dan rehabilitasi korban dari asap karhutla;

5) Bahwa Komnas HAM menemukan hampir sebagian besar pemerintah daerah tidak
memiliki kesiapan dalam menyediakan anggaran maupun sarana/prasarana yang
memadai untuk menanggulangi dampak asap karhutla pada masyarakat. Pemerintah
sangat lambat dan tidak menyeluruh dalam meminimalkan dampak asap dan memulihkan
hak atas kesehatan masyarakat, sehingga akibatnya tragedi asap pada 2015 telah
merenggut sekurang-kurangnya 23 nyawa dan selama 18 tahun berturut-turut dan kualitas
kesehatan masyarakat yang terpapar karhutla mengalami penurunan secara drastis. Dalam
konteks ini Komnas HAM menilai negara telah gagal memberikan jaminan atas hak hidup
sebagaimana dijamin Pasal 28 A UUD 1945, Pasal 4 jo Pasal 9 ayat (1) UU No. 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak atas kesehatan yang dijamin dalam Pasal 28 H (1)
UUD 1945 serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijamin dalam Pasal
9 (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
11. Walaupun putusan pengadilan telah menyatakan pemerintah telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum dan telah lalai atas terjadinya krisis kabut asap 2015 dan menghukum
15

komnasham.go.id/n/2, diakses pada 12 November 2021.
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pemerintah melakukan sejumlah langkah, namun sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya,
penanganan krisis tersebut gagal mengungkap aktor-aktor bisnis yang turut bertanggung jawab
atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam krisis Kabut Asap 2015. Melengkapi isu hak
asasi manusia yang telah terungkap melalui hasil laporan tim pemantauan situasi hak asasi
manusia yang dirilis oleh Komnas HAM, kami percaya bahwa perusahaan-perusahaan penyebab
kabut asap telah turut berkontribusi dalam pelanggaran atau ancaman pelanggaran hak asasi
manusia berikut, yang harus diselidiki lebih lanjut dan dimintai pertanggungjawaban.

Tabel 1. Daftar Hak Asasi Manusia yang Dilanggar atau Terancam Dilanggar
oleh Krisis Kabut Asap dan Perubahan Iklim
Hak yang dilanggar
Dasar Hukum
Uraian Pelanggaran
Hak untuk hidup, Pasal 9 ayat (1) UU No. Krisis
kabut asap telah mengakibatkan
mempertahankan
39 Tahun 1999 tentang meninggalnya 1 balita, 1 anak dan 2 orang dewasa
hidup,
dan Hak Asasi Manusia (UU diantaranya RA (2 bulan) dari Kota Palangkaraya, S
meningkatkan taraf No. 39/1999)
(49 Tahun) dari Kota Palangkaraya, K (70 tahun)
hidup
dari Kabupaten Pulang Pisau dan IDZ (9 tahun) dari
Kab Kotawaringin Timur.
Hak atas lingkungan Pasal 9 ayat (3) UU No. Bank Dunia juga mencatat, kebakaran hutan dan
hidup yang baik dan 39/1999)
lahan 2015 menghanguskan lebih dari 2,6 juta
sehat
hektar hutan, lahan gambut dan lahan lainnya.
Jumlah ini mencapai 4,5 kali lebih luas dari Pulau
Bali. Menurut analisa Bank Dunia, kerugian
lingkungan terkait keanekaragaman hayati
diperkirakan bernilai sekitar $295 juta. Lebih dari
itu, dampak jangka panjang terhadap kehidupan
alam bebas dan keanekaragaman hayati belum
sepenuhnya dikaji. Ribuan hektar habitat orang
utan dan hewan yang hampir punah lainnya pun
ikut hancur.
Pada tingkat global, kebakaran hutan dan lahan
gambut menjadi sumber utama emisi gas rumah
kaca. Pada bulan Oktober 2015, emisi per hari
kebakaran hutan di Indonesia melebihi emisi
perekonomian Amerika Serikat, atau lebih dari
15,95 juta ton emisi CO2 per hari. Kalkulasi Bank
Dunia menyebutkan bahwa jika Indonesia bisa
menghentikan kebakaran, Indonesia dapat
mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca
sebesar 29% pada 2030.
Hak
Mendapatkan Pasal 62 UU No. 39/1999 Dampak langsung kebakaran terhadap kesehatan
Layanan Kesehatan
dialami oleh penduduk setempat, warga lokal,
masyarakat adat, pemu dan anak-anak.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes), menyebutkan
bahwa menjelang akhir tahun 2015 terhadap
penyakit-penyakit yang berkaitan dengan peristiwa
karhutla dan kabut asap, yakni: infeksi saluran
pernapasan atas (ISPA) sebanyak 10.133 kasus,
6

Hak atas pendidikan

Hak
memperoleh
keadilan
diskriminasi

untuk

tanpa

pneumonia sebanyak 311 kasus, asma sebanyak
415 kasus, iritasi mata sebanyak 689 kasus, dan
iritasi kulit sebanyak 1.850 kasus. BNPB mencatat
jumlah korban meninggal akibat karhutla dan kabut
asap pada 2015 sebanyak 24 orang. Mereka yang
meninggal disebabkan karena terbakar saat terjadi
kebakaran dan terpapar asap yang menyebabkan
ISPA.
Pasal 12 UU No. 39/1999 Krisis kabut asap telah merugikan para pelajar yang
berada di wilayah Kabupaten/Kota seperti
Kabupaten Barito Selatan, Barito Utara, Barito
Timur, Murung Raya, Kapuas, Pulang Pisau, Gunung
Mas, Katingan, Kotawaringin Timur, Seruyan,
Kotawaringin Barat, Lamandanau, Sukamara dan
Kota Palangkaraya yang mengalami pengurangan
jam pelajaran dan penghentian sementara kegiatan
belajar mengajar
Pasal 17 UU No. 39/1999 Krisis kabut asap memunculkan tanggung jawab
hukum baik pemerintah maupun korporasi untuk
memberikan pemulihan terhadap semua korban
terdampak
berdasarkan
prinsip
seketika
(prompt), memadai (adequate), dan
efektif
(effective). Proses ini harus mengutamakan
keadilan bagi korban dan negara harus memastikan
prosesnya berjalan tanpa adanya diskriminasi.
Pasal 30 UU No. 39/1999 Dalam rangka mengupayakan pemulihan, negara
harus memastikan bahwa korban memperoleh
jaminan perlindungan dari ancaman maupun
bentuk-bentuk
serangan/tindakan
yang
mengakibatkan ketakutan bagi korban untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu khususnya
untuk memperjuangkan keadilan.

Hak atas rasa aman
dan sehat serta
memperoleh
perlindungan
dari
ancaman
atau
ketakutan
untuk
berbuat atau tidak
berbuat sesuatu
Hak atas pangan
Kovenan Internasional
Hak-hak Ekonomi, Sosial,
dan
Budaya,
yang
diratifikasi oleh UU No.
11/2005

Krisis kabut asap dan perubahan iklim mengancam
produksi pangan tidak hanya bagi korban namun
turut menimpa masyarakat yang secara langsung
bergantung pada alam untuk mata pencaharian
mereka. Masyarakat adat dan masyarakat lokal
sangat bergantung pada hutan dan iklim untuk
mata pencaharian mereka. Perubahan iklim, yang
antara lain mengakibatkan ketidakteraturan cuaca,
telah memukul mereka dengan amat keras. Hal ini
merusak kemampuan mereka untuk menyediakan
pangan bagi diri sendiri, menyebabkan kerawanan
pangan dan memburuknya kondisi hidup mereka
secara umum. Gagal panen meningkat di antara
komunitas-komunitas ini, dan mereka yang
sebelumnya swasembada dalam produksi pangan
7

Hak atas air dan Dinyatakan
secara
sanitasi
eksplisit dalam Resolusi
PBB
No.
64/292,
Komentar Umum No. 15

Hak atas perumahan Pasal 40 UU No. 39/1999
yang layak

Hak atas pekerjaan dan Pasal 38 UU No. 39/1999
penghidupan
layak

yang

untuk memberi makan keluarga mereka, sekarang
harus menggunakan pasar luar untuk memenuhi
kebutuhan mereka, sering kali, dalam ketiadaan
sumber daya yang cukup untuk membelinya.
Krisis kabut asap dan perubahan iklim
mempengaruhi kita semua, mengancam pasokan
air bersih korban, menciptakan cuaca ekstrem yang
mengarah pada risiko dan frekuensi penyakit yang
lebih tinggi dan bahkan mengubah perilaku kita,
singkatnya merusak kualitas hidup kita dan sering
kali kehidupan kita sendiri.
Aliansi Masyarakat Adat Indonesia (AMAN)
memperkirakan setidaknya 600 komunitas
masyarakat adat terkena dampak langsung
kebakaran hutan dan krisis kabut asap pada tahun
2015. Kebakaran tersebut memaksa sebagian
masyarakat untuk meninggalkan rumah dan
sumber mata pencaharian mereka, misalnya di
kasus Suku Anak Dalam yang harus mengungsi dari
hutannya ke beberapa lokasi, antara lain
Pekanbaru, Jalan Lintas Timur ke Jambi,
Payakumbuh di Sumatera Barat, dan Desa Tanjung
Hera di Bengkulu Tengah.
Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan
kehancuran dan kerugian ekonomi. Perkiraan awal
dari kerugian ekonomi untuk Indonesia, menurut
laporan ini, melampaui $16 milyar atau Rp. 221
Triliun. Jumlah ini dua kali lebih besar dari kerugian
dan kerusakan akibat tsunami tahun 2004 di Aceh,
setara dengan 1.8 % Produk Domestik Brutto (PDB).
Estimasi ini mencakup kerugian pertanian,
kehutanan, transportasi, perdagangan, industri,
pariwisata dan sektor-sektor lainnya. Sebagian dari
kerugian itu akibat kerusakan dan kerugian
langsung terhadap hasil panen, kehutanan,
perumahan dan infrastruktur, dan biaya yang
ditimbulkan untuk menangani api.

Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
12. Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara
lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan
mediasi HAM. Hal ini telah disematkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Undang-Undang HAM telah menunjuk Komnas HAM
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sebagai badan quasi yudisial yang bertanggung jawab atas pengawasan dan mediasi kasus-kasus
hak asasi manusia. Wewenang Komnas HAM menurut UU HAM meliputi:16
1) Menerima petisi dan pengaduan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (tersirat
dalam Pasal 89 ayat (3) huruf (c) dan (d);
Komnas HAM dapat menerima dan menindaklanjuti petisi dan pengaduan yang disampaikan
oleh masyarakat atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Fungsi ini dilakukan oleh Bagian
Dukungan Pelayanan Pengaduan.17
2) Penyelidikan independen dan bantuan pengadilan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi
manusia (Pasal 89 ayat (3) huruf b-g)
Sesuai dengan fungsi pemantauan yang dimiliki, Komnas HAM dapat melakukan penyidikan
terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia baik berdasarkan petisi maupun
pengawasan independennya. Fungsi ini dilakukan secara independen oleh Bagian Dukungan
Pemantauan dan Penyelidikan yang kewenangannya sebagai berikut :
1. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang sifat atau ruang
lingkupnya menunjukkan pelanggaran HAM;
2. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang
terjadinya pelanggaran HAM serta mencari keterangan dan barang bukti;
3. Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak lain yang diadukan untuk diminta dan
didengar keterangannya;
4. Memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya dan meminta pengadu
untuk menyerahkan bukti yang diperlukan;
5. Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang
dianggap perlu;
6. Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau
menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;
7. Penggeledahan setempat terhadap rumah, pekarangan, gedung dan tempat-tempat
lain yang ditempati atau dimiliki oleh pihak-pihak tertentu dengan persetujuan
pengadilan;
3) Mediasi sengketa hak asasi manusia (Pasal 76, Pasal 89 ayat (4) dan Pasal 96)
Upaya mediasi Komnas HAM meliputi: menyelesaikan perkara hak asasi manusia melalui
perdamaian kedua belah pihak; penyelesaian perkara melalui konsultasi, negosiasi, mediasi,
konsiliasi dan penilaian ahli serta pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan
sengketa melalui pengadilan. Fungsi ini dilakukan oleh Bagian Dukungan Mediasi. Kewenangan
tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah persetujuan diperoleh dari para pihak yang terlibat,
dan segera dibatalkan jika para pihak memilih untuk menempuh metode penyelesaian
sengketa yang berbeda.
4) Membuat rekomendasi kepada pemerintah dan legislatif untuk menindak kasus-kasus hak
asasi manusia (Pasal 89 ayat (4) huruf (d) dan (e))
Rekomendasi Komnas HAM kepada pemerintah dan legislatif biasanya berkaitan dengan
kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang serius, seperti yang terjadi dalam konflik
antar etnis dan persekusi terhadap kelompok agama. Langkah-langkah yang mungkin
dilakukan oleh pemerintah dan legislatif melibatkan pembentukan kelompok kerja dan tim,
Disarikan dari Iman Prihandono, Nadirsyah Hosen, Keely Boom, Komnas HAM’s Human Rights Jurisdiction Over
Business Involved in The Haze Crisis, Indonesia Law Review (2021) 1: 45-72.
17 Peraturan Komnas HAM No. 1 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pelayanan
Pengaduan (Peraturan Komnas HAM No. 1 Tahun 2016).
16
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mengambil tindakan administratif, serta pembuatan dan amandemen undang-undang tentang
hak asasi manusia.
5) Memberikan bantuan kepada pengadilan atas kasus-kasus yang sedang berlangsung yang
melibatkan pelanggaran hak asasi manusia (Pasal 89 ayat (3) huruf (h))
Komnas HAM dapat bertindak untuk 'memberikan pendapat', atas persetujuan Hakim Ketua,
tentang hal-hal yang ditangani oleh peradilan yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia
di ruang publik atau yang bersifat prosedural. Hal ini telah ditafsirkan oleh Komnas HAM dan
Pengadilan dalam dua cara: pertama, memberikan Komnas HAM kekuasaan untuk bertindak
sebagai amicus curiae, suatu konsep yang tidak ada dalam KUHAP;18 atau kedua, menegaskan
bahwa Komnas HAM dapat tampil sebagai ahli;19
13. Selain itu, Komnas HAM juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi
manusia yang berat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM). Tidak cukup di situ, Undang-Undang No. 40
Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Penghapusan Diskriminasi Ras
dan Etnis) memberikan tambahan kewenangan terhadap Komnas HAM berupa pengawasan.
Pengawasan dalam konteks ini dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Komnas HAM dengan maksud untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun
daerah yang dilakukan secara berskala atau insidental dengan cara memantau, mencari fakta,
menilai guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang
ditindaklanjuti dengan rekomendasi;
14. Dalam perkembangannya, maraknya berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia akibat
aktivitas korporasi menjadi satu realitas yang harus dihadapi oleh Komnas HAM, seperti Sengketa
Tanah Desa Muara Tae, Kasus Benjina, Kasus Exxon di Aceh, Kasus Lapindo di Sidoarjo, Kasus
Freeport di Papua, Kasus Newmont di Minahasa dan berbagai kasus lainnya. Atas berbagai kasus
tersebut, Komnas HAM banyak melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang menonjol dalam
konteks dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan korporasi. Tidak hanya itu, fungsi
amicus curiae dalam praktiknya juga dilakukan dengan adanya permintaan dari pihak-pihak
seperti dalam Perkara Nomor 374/Pdt.G.2014/PN.TNG di Pengadilan Negeri Tangerang, Perkara
Nomor 064/G/2014/PTUN di PTUN Semarang.20 Selain itu, penanganan kasus mediasi Komnas
HAM yang melibatkan korporasi terjadi dalam sengketa antara masyarakat adat Dayak Ma’anyan
dengan PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur (BNJM). Kasus ini dapat dikatakan salah satu contoh
keberhasilan mediasi Komnas HAM yang terjadi dalam sengketa pertambangan batubara 2018;21
15. Besarnya peristiwa krisis kabut asap 2015 telah menyebabkan beberapa kecaman oleh Komnas
HAM terhadap perusahaan yang melanggar. Perlu dicatat bahwa selama beberapa tahun terakhir,
Komnas HAM telah menyatakan masalah kabut asap sebagai “Pelanggaran Serius HAM” yang
melibatkan kegagalan sistemik di pihak pemerintah. 22 Komnas HAM menunjukkan lambannya

Lihat, misalnya, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, “Putusan No. 780/Pid.B/2014/PN DPS”
Lihat, misalnya, Pengadilan Negeri Lubuk Basung, “Putusan No.129/Pid.B/LH/2017/PN LBB”
20 Iman Prihandono, Nadirsyah Hosen, Keely Boom, Komnas HAM’s Human Rights Jurisdiction Over Business
Involved in The Haze Crisis, Indonesia Law Review (2021) 1: 45-72.
21 Ibid
22 “Pelanggaran HAM di Balik Bencana Kabut Asap,” Mochamad Januar Rizki, diakses 12 November, 2020,
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d96f86d50186/pelanggaran-ham-di-balik-bencana-kabutsecepatnya/; lihat juga “Pemerintah RI Harus Menghentikan Kabut Asap Riau,” Komnas HAM, diakses 12 November
18
19
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respons pemerintah, upaya yang tercerai-berai, dan kelemahan perencanaan dan identifikasi dini
terhadap potensi dan aktual korban kabut asap, yang kesemuanya gagal memulihkan hak atas
kesehatan anggota masyarakat yang terpapar. Meski pemerintah memang telah membentuk
satuan tugas untuk memitigasi dampak negatif kabut asap, namun tumpang tindih dan sporadis
kekuasaan lembaga pemerintah telah mencegah perbaikan dalam upaya melawan kabut asap.
Selain itu, pemerintah daerah kekurangan sumber daya dan kemauan politik yang cukup untuk
mengalokasikan dana untuk menyelesaikan masalah ini. Akhirnya, upaya difokuskan untuk
menghentikan kebakaran, bukan mencegahnya terjadi sejak awal;23
16. Pada tahun 2016, ketika kabut asap berada pada titik terburuknya, Komnas HAM mengeluarkan
5 poin rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan studi mendalam tentang masalah
tersebut, sebagai berikut: 1) Merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah perlindungan hak
atas kesehatan bagi warga negara, terutama yang berdomisili di daerah yang terdapat hotspot; 2)
Melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap warga yang terpapar asap yang
dihasilkan selama kurang lebih 18 tahun; 3) Mengubah undang-undang yang ada tentang
penanggulangan kebakaran hutan untuk memungkinkan tanggapan yang terencana, sistematis,
kohesif, dan berorientasi pada hak asasi manusia; 4) Mengevaluasi dan merevisi organisasi dan
prosedur operasional standar untuk perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan dan; 5)
Memberdayakan masyarakat dan lembaga pemerintah di tingkat nasional dan daerah dalam
perlindungan hak asasi manusia atas kesehatan;24
17. Berdasarkan United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights atau Prinsip-Prinsip
Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (Prinsip-Prinsip Panduan), jelas bahwa Komnas HAM
dituntut untuk menyediakan forum yang efektif dan tepat bagi para korban krisis kabut asap.
Prinsip 27 mendukung pandangan bahwa pengaduan tentang tanggung jawab pelaku korporasi
atas krisis kabut asap harus diselidiki oleh Komnas HAM. Prinsip 27 Prinsip-Prinsip Panduan
menyebutkan:
“Negara-negara harus memberikan mekanisme pengaduan non-hukum berbasis Negara yang
efektif dan layak, di samping mekanisme yudisial, sebagai bagian dari sebuah sistem berbasis
Negara yang komprehensif bagi pemulihan atas pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan
bisnis”

18. Urgensi peran Komnas HAM dalam memfasilitasi akses pemulihan yang efektif dalam konteks
bisnis dan hak asasi manusia pada peristiwa krisis kabut asap menjadi penting dan strategis.
Dengan kata lain, mandat Prinsip Paris perlu dikontekskan dengan bagaimana akses pemulihan
bagi korban pelanggaran hak asasi manusia terkait bisnis untuk mengurangi hambatan pemulihan
yang selama ini dialami oleh korban. Hambatan ini dapat ditemukan pada konstruksi norma dalam
hukum perusahaan, seperti badan hukum perusahaan yang terpisah dan tanggung jawab yang
terbatas. Selain itu, juga teridentifikasi kesulitan dalam mengakses dokumen, ketidaksetaraan

2020, https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2015/9/29/208/pemerintahriharus -hentikan-korban-asapriau.html.
23 “Penanganan Asap Karhutla Abaikan Hak Asasi Manusia,” Eva Nila Sari, diakses 12 November 2020,
https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/9/10/2/penanganan-asapkarhutla-abaikan-hakasasimanusia.html.
24 “5 Rekomendasi Komnas HAM Terkait Kebakaran Hutan dan Lahan,” Mohamad Agus Yozami, diakses 12
November 2020, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57d158d92f263/5-rekomendasi-komnasham-terkaitkebakaran-hutan-dan-lahan/.
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relasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan yang terkena dampak, termasuk
permasalahan ketika mengakses ruang yudisial;
19. Berbagai inisiasi yang dilakukan di berbagai negara seperti Filipina dalam mendorong Lembaga
HAM Nasional (National Human Rights Institution/NHRI) guna memiliki peran strategis dalam
memberikan pemulihan dalam konteks bisnis dan hak asasi manusia khususnya di isu mengenai
perubahan iklim dan hak asasi manusia perlu menjadi pembelajaran (lesson learned) dan
menstimulasi praktik-praktik serupa di berbagai negara tidak terkecuali di Indonesia. Komisi
Nasional HAM Filipina (The Philippines Commission on Human Rights/CHR) mengumumkan
kesimpulannya setelah melakukan penyelidikan hampir tiga tahun tentang apakah 47 perusahaan
bahan bakar fosil terbesar di dunia (atau yang dikenal “Carbon Majors”) dapat dimintai
pertanggungjawaban karena melanggar hak warganya atas kerusakan tersebut yang disebabkan
oleh pemanasan global. CHR menemukan perusahaan-perusahaan tersebut, termasuk
ExxonMobil, Chevron, Shell, BP dan Repsol memainkan peran yang jelas dalam perubahan iklim
antropogenik dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas dampaknya. 25 Bahkan petisi
serupa tentang masalah yang sama juga diajukan ke Suruhanjaya Hak Asasi Malaysia (SUHAKAM)
baru-baru ini.26
20. Belajar dari praktik sebelumnya, Komnas HAM sejatinya telah memiliki modalitas besar untuk
merespons inisiasi-inisiasi serupa sebagaimana yang telah dipraktikkan di Filipina dan Malaysia.
Komnas HAM telah membuktikan bahwa ia dapat menjalankan kewenangan ini, yaitu turut
mendorong agar korban mendapatkan pemulihan yang memadai salah satunya dengan
memastikan pertanggungjawaban aktor-aktor pemerintah dan perusahaan yang terlibat atas
terjadinya krisis kabut asap. Peraturan Komnas HAM No. 1 Tahun 2017 tentang Pengesahan
Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM yang diterbitkan pada tahun 2017 merupakan langkah awal
yang penting untuk meningkatkan kerangka hukum dan reputasi Komnas HAM dengan
memperjelas langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan Komnas HAM dalam pengawasan
perusahaan;27
21. Dengan demikian, berpijak pada argumentasi tersebut, Komnas HAM memiliki wewenang untuk
melakukan penyelidikan terhadap tanggung jawab perusahaan yang terlibat atas terjadinya krisis
kabut asap 2015. Untuk itu, Komnas HAM dapat menjalankan fungsi analisis, edukasi,
pemantauan dan mediasi. Selain itu, Komnas HAM dapat melakukan penilaian hak asasi manusia
atas badan usaha yang beroperasi di wilayah Indonesia, melalui penilaian terhadap kebijakan
internal badan usaha, uji tuntas hak asasi manusia, pemberian pemulihan individu dan laporan
berkala untuk diperiksa;

Selengkapnya dapat diakses melalui https://www.greenpeace.org/philippines/the-climate-change-human-rightsinquiry-archive/, diakses pada 10 Desember 2021
26
https://www.greenpeace.org/malaysia/press/49367/landmark-complaint-to-suhakam-for-public-inquiry-intohaze-as-a-human-rights-violation/, diakses pada 10 Desember 2021
27 Selain itu, amandemen substantif untuk memberikan Komnas HAM kewenangan yang lebih luas dan lebih konkret
dalam pengawasan dan pelaksanaan yurisdiksi pelanggaran hak asai manusia diperlukan untuk memastikan bahwa
hal itu dapat secara efektif memberikan pemulihan non-yudisial kepada para korban. Dalam hal ini, komunikasi antara
pemangku kepentingan terkait – Komnas HAM, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi, diperlukan.
Iman Prihandono, Nadirsyah Hosen, Keely Boom, Komnas HAM’s Human Rights Jurisdiction Over Business Involved
in The Haze Crisis, Indonesia Law Review (2021) 1: 45-72.
25
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22. Selain itu, pemulihan yang dilakukan oleh Komnas HAM terhadap korban terdampak krisis kabut
asap yang terjadi juga harus responsif secara gender mengingat peran yang harus dijalani
perempuan menjadi beban ganda bagi mereka. Degradasi lingkungan akan berdampak pada
seseorang tergantung pada beberapa faktor utama termasuk gender. Namun, karena perempuan
mewakili sebagian besar situasi kemiskinan, pada akhirnya mereka akan terkena dampak yang
lebih parah daripada laki-laki. Secara umum, beban rumah tangga meningkat, karena perempuan
menghadapi ancaman terhadap keamanan termasuk pangan, air, energi, ekonomi, dan keamanan
kesehatan. Perempuan dalam banyak kasus juga mengambil peran utama dalam mendidik anakanak dan kesehatan anak dan keluarga, termasuk sanitasi. Lebih jauh, degradasi lingkungan juga
berpotensi mengancam perkembangan setiap anak sesuai dengan hak-hak mereka yang pada
akhirnya perempuan yang menanggung beban tersebut.

Para Pihak
Para Pemohon
Dalam petisi ini pihak yang menjadi Pemohon terdiri dalam dua kategori,
1) Korban Langsung
Komunitas Sahabat Hukum Tamuan Bangkal, Kalimantan Tengah dan Komunitas Korban Kuala
Kuayan, Kalimantan Tengah. Kedua komunitas ini merupakan gabungan dari 230 Masyarakat
yang menjadi korban langsung atas peristiwa kebakaran hutan dan lahan di 8 Desa di dua
Kabupaten di Kalimantan Tengah yang merupakan anak-anak, ibu-ibu, para lansia, orang tua yang
mewakili anak-bayinya yang meninggal.
2) Badan Hukum Privat
Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC) Kalimantan; AURIGA Nusantara dan Lembaga Studi
dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Jakarta yang merupakan Badan Hukum Privat, yang
berdasarkan visi misinya memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai pemohon dalam
petisi ini.
Selain pemohon, petisi ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan
individu (daftar terlampir).
Para Termohon
1) Perusahaan
Pada peristiwa karhutla di Kalimantan Tengah, berdasarkan data yang terhimpun dengan
menggunakan Modis dan Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) 2015-2019, terdapat
219 areal perkebunan sawit dan 31 konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang terpantau terdapat
hotspot titik panas. Jumlah hotspot di 219 perkebunan sawit itu totalnya sebanyak 3.961 titik.
Terbanyak muncul pada 2015 sebanyak 2.517 titik dan 2019 sebanyak 1.153 titik. Sedangkan
hotspot di 31 konsesi HTI tersebut jumlahnya sebanyak 610 titik. Sama seperti di perkebunan
sawit, kemunculan hotspot terbanyak terjadi pada 2015 sebanyak 386 titik dan di 2019 sebanyak
174 titik. (secara lengkap daftar perusahaan dapat dilihat pada bagian dasar ilmiah. Halaman 19
dan Halaman 25)
2) Pemerintah
1) Presiden,
2) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
3) Menteri Pertanian,
13

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Menteri Agraria dan Tata Ruang,
Menteri Kesehatan,
Gubernur Kalimantan Tengah, dan
DPRD Kalimantan Tengah.
Gubernur provinsi yang terkena dampak
Bupati di provinsi-provinsi yang terkena dampak
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BAGIAN II
PERNYATAAN FAKTA
Dampak
23. Perubahan iklim saat ini adalah fenomena yang disebabkan oleh manusia. Kegiatan yang
mengakibatkan memburuknya perubahan iklim harus dituntut tanggung jawabnya atas dampak
yang terkait dengan perubahan iklim, terutama pada kelompok rentan seperti masyarakat adat
dan masyarakat lokal. Ini juga mencakup dampak terhadap pemenuhan hak asasi mereka;

Dampak perubahan iklim terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal
24. Perubahan iklim mempengaruhi kita semua, mengancam produksi pangan dan pasokan air bersih
kita, menciptakan cuaca ekstrem yang mengarah pada risiko dan frekuensi penyakit yang lebih
tinggi dan bahkan mengubah perilaku kita, singkatnya merusak kualitas hidup kita dan sering kali
kehidupan kita sendiri. Namun, dampak perubahan iklim itu secara tidak proporsional menimpa
masyarakat yang secara langsung bergantung pada alam untuk mata pencaharian mereka.
Masyarakat adat dan masyarakat lokal sangat bergantung pada hutan dan iklim untuk mata
pencaharian mereka. Perubahan iklim, yang antara lain mengakibatkan ketidakteraturan cuaca,
telah memukul mereka dengan amat keras. Hal ini merusak kemampuan mereka untuk
menyediakan pangan bagi diri sendiri, menyebabkan kerawanan pangan dan memburuknya
kondisi hidup mereka secara umum. Gagal panen meningkat di antara komunitas-komunitas ini,
dan mereka yang sebelumnya swasembada dalam produksi pangan untuk memberi makan
keluarga mereka, sekarang harus menggunakan pasar luar untuk memenuhi kebutuhan mereka,
sering kali, dalam ketiadaan sumber daya yang cukup untuk membelinya. Sebagai contoh, pada
tahun 2010, Orang Iban, sebuah kelompok masyarakat adat yang tinggal di Sungai Utik, Kapuas
Hulu, Kalimantan Barat, melaporkan kegagalan panen besar-besaran di mana produksi pangan
mereka menurun hingga 70% dan menyebabkan mereka terpaksa beralih ke tanaman karet untuk
menghasilkan cukup uang untuk membeli makanan untuk keluarga. Gagal panen terparah di
Semenanjung Kampar, Riau dalam dua dasawarsa ini juga dilaporkan terjadi, demikian pula
penurunan tajam tangkapan ikan oleh banyak komunitas nelayan.28 Singkatnya, perubahan iklim,
yang mengakibatkan kekeringan panjang, peningkatan curah hujan, peningkatan keasaman laut,
peningkatan serangan hama dan penyakit, dan ketidakteraturan cuaca lainnya, secara tidak
proporsional mempengaruhi komunitas-komunitas rentan ini. Fenomena tersebut, dengan
demikian, memberi mereka posisi yang jelas untuk menuntut penghentian kegiatan yang
memperburuk perubahan iklim, termasuk pengurasan dan perusakan gambut yang
mengakibatkan krisis kebakaran hutan dan kabut asap serta berkontribusi pada memburuknya
perubahan iklim;

Dampak kebakaran hutan dan kabut asap
25. Kebakaran hutan dan kabut asap di Indonesia terjadi setiap tahun dalam dua dekade terakhir.
Selain pelepasan besar-besaran emisi yang memperparah perubahan iklim, hal ini juga
Kamar Masyarakat Dewan Kehutanan Nasional, Sendirian Menghadapi Iklim yang Berubah (Jakarta: HuMa, 2011).
Lihat juga dampak lainnya di http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/info-iklim/dampak-fenomenaperubahan-iklim
28
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mempengaruhi warga negara Indonesia dan warga negara-negara tetangga, termasuk kelompok
rentan tersebut di atas, dengan berbagai dampak buruk, mulai dari dampak kesehatan
masyarakat, dampak ekonomi, dampak sosial, dampak lingkungan, hingga hilangnya nyawa. Hal
tersebut mengakibatkan kerugian dan potensi kerugian yang mempengaruhi pemenuhan dan
perlindungan hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, hak atas pangan, akses atas air, hak
atas perumahan yang layak, hak atas pendidikan, hak ekonomi, dan hak masyarakat adat dan
komunitas lokal untuk perlindungan terhadap pemindahan paksa, penegakan hukum yang
sewenang-wenang, dan ancaman terhadap mata pencaharian mereka. Di bawah ini adalah
beberapa dampak yang terekam, yang bisa saja hanya merupakan puncak gunung es
dibandingkan dengan dampak sebenarnya yang lebih sulit untuk diukur dan dikuantifikasi;
1) Kehilangan nyawa. Krisis kebakaran hutan dan kabut asap tahun 2015 dianggap banyak
pihak sebagai tragedi kemanusiaan,29 bahkan kejahatan terhadap kemanusiaan.30 Hanya
dalam waktu empat bulan (Juni hingga Oktober 2015), setidaknya terjadi 24 kematian,
600.000 kasus penyakit pernapasan akut, dan paparan asap beracun bagi sekitar 60 juta
orang.31 Sebuah studi oleh Universitas Harvard dan Columbia memperkirakan bahwa asap
dari krisis tahun 2015 ini mungkin telah menyebabkan 100.300 kematian dini dengan
91.600 kematian dini di Indonesia, 6.500 di Malaysia, dan 2.200 di Singapura. Dampak ini
lebih besar dari peristiwa kabut asap besar sebelumnya pada tahun 2006, ketika terjadi
34.600 kematian di Indonesia; 2.300 di Malaysia, dan 700 di Singapura.32 Jumlah tersebut
hanya mewakili korban kabut asap dalam tahun-tahun terakhir sementara tidak ada yang
pernah menghitung akumulasi korban jiwa selama dua dekade;
2) Kesehatan masyarakat. Krisis kabut asap tahun 2015 membuat setidaknya 60 juta orang
terpapar asap beracun dan bahan berbahaya, termasuk partikel yang dapat dihirup (PM),
amonia, sianida, dan karbon monoksida, dan masih banyak lagi. 33 Tingkat bahaya
ditunjukkan oleh Indeks Pencemaran Udara yang tergolong 'tidak sehat' jika mencapai
101-199, sangat tidak sehat jika mencapai 200-299, berbahaya jika mencapai 300-399, dan
sangat berbahaya jika mencapai lebih dari 400. Data resmi Kementerian Kesehatan
menunjukkan bahwa selama September hingga Oktober 2015, Indeks Pencemaran Udara
terendah di 6 provinsi yang paling parah dilanda kebakaran adalah 132 (tidak sehat) dan
dalam sebagian besar waktu Indeks jauh melampaui tingkat berbahaya (Gambar 1).

Lihat misalnya DI BALIK TRAGEDI ASAP: CATATAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 2015, The Asia
Foundation dan Perkumpulan Skala, 2015, dapat diakses di https://programsetapak.org/setapak-publication/dibalik-tragedi-asap-catatan-kebakaran-hutan-dan-lahan-2015/. Terakhir diakses 4 September 2017
30 Lihat Asap Dan Residu Hak Asasi: Jauhnya Pertanggungjawaban Negara Untuk Menghukum Perusahaan Pembakar
Hutan Dan Melindungi Hak-Hak Dasar Warga Indonesia, Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan,
2015,
p
9-17,
dapat
diakses
di
https://www.kontras.org/data/20151112_buletin_Laporan_Kontras_Tentang_Asap_Dan_Residu_Hak_Asasi:_Jauh
nya_Pertanggungjawaban_Negara_Untuk_Menghukum_Perusahaan_Pembakar_Hutan_Dan_Melindungi_HakHak_Dasar_Warga_Indonesia_56444903ca400.pdf. Terakhir diakses 4 September 2017.
31 op. cit. Di Balik Tragedi Asap...
32 Etelle Higonnet, “Harvard-Columbia study finds that 2015 haze in Indonesia likely caused 100,300 premature
deaths,” 18 September 2016, http://www.mightyearth.org/2015-haze-death-toll/. Terakhir diakses 5 Agustus 2017.
33 Ibid.
29
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Gambar 1. Indeks Pencemaran Udara Tertinggi di 6 Provinsi yang Terkena Kabut Asap Periode
September-Oktober 2015.

Sumber: Kementerian Kesehatan
Pada bulan Oktober 2015, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat
sekitar 600.000 warga Indonesia berobat untuk penyakit pernapasan akut atau ISPA akibat
krisis kabut asap.34 Setidaknya ada lima penyakit yang ditimbulkan atau diperparah oleh
krisis kabut asap, yaitu penyakit pernapasan akut yang disebabkan oleh virus tetapi
diperparah oleh polusi udara yang ekstrem, iritasi pada mata, tenggorokan, hidung, dan
alergi, penyakit paru obstruktif kronik seperti seperti bronkitis, asma, dan penyakit
jantung.35 Dampak penyakit ini jauh lebih buruk pada bayi, anak-anak, lansia, dan ibu hamil;
3) Dampak ekonomi dan sosial. Sulit untuk memastikan total kerugian ekonomi akibat krisis
kabut asap yang berulang. Namun, Bank Dunia memperkirakan bahwa kerugian ekonomi
akibat krisis kabut asap tahun 2015 saja melebihi US$ 16 miliar atau Rp 221 triliun, setara
dengan 1,9% dari PDB dan dua kali lebih besar dari biaya rekonstruksi Aceh setelah
Tsunami 2004. 36 Perkiraan Bank Dunia ini mencakup kerugian ekonomi dari sepuluh sektor,
yaitu pertanian (Rp 66.452 miliar), lingkungan (Rp 58.406 miliar), kehutanan (Rp 53,977
miliar), manufaktur dan pertambangan (Rp 8,382 miliar), perdagangan (Rp 18,298 miliar),
transportasi (Rp 5.107 miliar), pariwisata (Rp 5.474 miliar), kesehatan (Rp 2,079 miliar),
pendidikan (Rp 540 miliar), hingga sumber daya yang dibutuhkan untuk memadamkan api
(Rp 2.700 miliar).37 Dari total Rp 221 triliun, lebih dari setengahnya atau Rp 120 triliun (USD
8,8 miliar) berasal dari sektor kehutanan dan pertanian, termasuk kerusakan infrastruktur,
hilangnya pendapatan dari produksi, dan biaya rehabilitasi lahan.38 Dari total kerusakan
tersebut, sekitar Rp 65,7 triliun kerugian dialami oleh petani kecil. Sementara itu,
diperkirakan terjadi kerugian tambahan sekitar Rp 11 triliun per tahun dalam tiga tahun
berturut-turut dari hilangnya potensi pendapatan dari produksi dan ekspor komoditas
kehutanan dan pertanian.39

op.cit., Asap dan Residu Hak Asasi
Lihat http://www.dw.com/id/lima-penyakit-yang-disebabkan-kabut-asap/g-18715327. Terakhir diakses 4
September 2017
36 http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/01/indonesias-fire-and-haze-crisis.
37 op.cit., Di Balik Tragedi.
38 Ibid.
39 Ibid.
34
35
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Kerugian ekonomi yang besar membuat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
menyatakan bahwa kebakaran hutan menghambat pembangunan nasional Indonesia.
Delapan provinsi tercatat mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, yakni Jambi, Riau,
Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua.
BNPB sendiri menghabiskan hingga Rp 734,5 miliar untuk menangani kebakaran hutan dan
kabut asap pada tahun 2015. 40

Kerugian ekonomi ini sedang dan akan ditanggung oleh rakyat Indonesia, bukan hanya
generasi sekarang tetapi juga generasi yang akan datang. Sedangkan yang mengambil
untung dari kegiatan yang menyebabkan kebakaran hutan dan kabut asap sebagian besar
adalah korporasi dan elit lokal, termasuk spekulan tanah. Bank Dunia mencatat bahwa 85%
arus kas yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi yang mengarah pada kebakaran hutan dan
kabut asap mengalir ke korporasi dan elit lokal. 41
Perkiraan kerugian ekonomi belum termasuk biaya sosial lainnya seperti hilangnya hari
sekolah. Menurut data dari Kementerian Pendidikan, 500 sekolah harus ditutup selama
kebakaran. Data lain mencatat, pada puncak krisis kabut asap pada Oktober, 24.773
sekolah ditutup dan 4,7 juta siswa kehilangan hari sekolah;
4) Dampak lingkungan. Dampak lingkungan dari kebakaran hutan sangat mencolok.
Kebakaran hutan tahun 2015 memusnahkan 2,61 juta hektar lahan dan hutan dengan 1,4
juta hektar lahan mineral dan 869,754 hektar lahan gambut terbakar.42 Kebakaran lahan
gambut terbesar terjadi di Kalimantan Tengah (310.275 hektar), diikuti Sumatera Selatan
(293.239 hektar), Riau (107.000 hektar), dan Papua (38.069 hektar). Kerusakan lahan
gambut mungkin tidak dapat dipulihkan bahkan dengan upaya restorasi. Dari sisi emisi,
menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 28 Oktober 2015 emisi yang
dikeluarkan akibat kebakaran hutan dan lahan mencapai antara 0,8 hingga 1,1 gigaton
Carbon dioxide equivalent (CO2eq) sedangkan Global Fire Emissions Database 4
memperkirakan emisi sebesar 1,75 giga ton CO2eq.43 Bank Dunia memperkirakan kerugian
lingkungan dalam kaitannya dengan keanekaragaman hayati saja mencapai US$295 juta
(Rp 3.943 miliar) sementara efek jangka panjang dari kebakaran terhadap satwa liar dan
keanekaragaman hayati masih belum dipelajari, termasuk ribuan hektar habitat orang
utan dan satwa langka lainnya.44
Sedangkan kerugian akibat emisi karbon diperkirakan mencapai Rp 54.462 miliar dengan
total kerugian lingkungan sebesar Rp 58.406 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk
dampak kumulatif kebakaran hutan dan kabut asap terhadap flora dan fauna serta
punahnya atau berkurangnya jumlah flora dan fauna yang dapat mengakibatkan gangguan
ekosistem, antara lain penurunan kualitas tanah, air, dan udara, penurunan pengendalian
hama dan penyakit, dan pertanian dalam jangka panjang.45 Selain biaya dari pemusnahan
ini, ada juga biaya untuk pemulihan. Untuk lahan gambut saja, biaya restorasi untuk lokasi
Ibid.
Ibid.
42 Ibid.
43 Ibid.
44 http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/01/indonesias-fire-and-haze-crisis
45 op.cit., Di Balik Tragedi.
40
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prioritas dengan luas 460.000 hektar mencapai Rp 6,2 triliun dan biaya restorasi untuk 2
juta hektar lahan gambut diperkirakan mencapai Rp 27 triliun;46
5) Dampak kebakaran hutan terhadap masyarakat adat dan masyarakat lokal. Masyarakat
adat dan masyarakat lokal memiliki kerentanan ganda terhadap potensi bencana,
termasuk kebakaran hutan dan krisis kabut asap karena selain tinggal di lokasi kebakaran
hutan dan krisis kabut asap, mereka juga mengalami keterbatasan akses pada layanan
dasar publik, seperti perawatan kesehatan. Aliansi Masyarakat Adat Indonesia (AMAN)
memperkirakan setidaknya 600 komunitas masyarakat adat terkena dampak langsung
kebakaran hutan dan krisis kabut asap pada tahun 2015. Kebakaran tersebut memaksa
sebagian masyarakat untuk meninggalkan rumah dan sumber mata pencaharian mereka,
misalnya di kasus Suku Anak Dalam yang harus mengungsi dari hutannya ke beberapa
lokasi, antara lain Pekanbaru, Jalan Lintas Timur ke Jambi, Payakumbuh di Sumatera Barat,
dan Desa Tanjung Hera di Bengkulu Tengah. Kebakaran hutan juga menghancurkan
sumber mata pencaharian mereka;47
6) Dampak dari tindakan untuk menanggulangi kabut asap. Berbagai kerentanan
masyarakat adat dan masyarakat lokal juga meluas ke dampak yang mereka derita dari
tindakan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan kabut asap. Mengikuti instruksi dari
pemerintah pusat, pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Larangan Membakar,
yang di lapangan malah membatasi kegiatan pertanian masyarakat adat, yang
menggunakan api terkendali untuk pembukaan lahan berdasarkan kearifan tradisional
mereka. Beberapa komunitas melaporkan kerawanan pangan karena peraturan ini, yang
diberlakukan terhadap mereka namun menutup mata terhadap perusahaan besar. Mereka
juga merasa cemas karena kehadiran militer dalam jumlah besar di desa dan wilayah adat
mereka, membuat mereka takut untuk pergi ke tanah mereka dan menanam tanaman
untuk memenuhi pangan mereka sendiri dan keluarga mereka sementara mereka tidak
memiliki cara lain untuk mengolah tanah mereka dalam kondisi tanpa dukungan dan
bantuan dari pemerintah;

Dasar Ilmiah Tentang Kontribusi Krisis Kabut Asap dan Perusahaan Besar
Penyebab Kabut Asap Terhadap Perubahan Iklim
26. Seperti yang diketahui, hotspot dipergunakan secara luas untuk mendeteksi kejadian karhutla di
Indonesia. Data hotspot diperoleh dari satelit Terra/Aqua, dengan sensor Modis dan dipakai untuk
Analisa hotspot berdasarkan ketersediaan data dalam rentang waktu penggunaan yang
terpanjang (2001-sekearang), sehingga data yang didapatkan dapat diasumsikan setara dan
representatif jika dibandingkan antar waktu;
27. Kemudian, keakuratan hotspot untuk mendeteksi karhutla yang dihasilkan lebih akurat, jika
dibandingkan dengan hotspot yang dihasilkan dari satelit NOAA. Saat ini NOAA 20 telah dirilis dan
dipergunakan ASMC sebagai standar data hotspot untuk kawasan ASEAN selain Terra/Aqua
(keakuratan di atas NOAA 19) akan tetapi ketersediaan data yang terbatas rentang waktunya
dianggap sebagai kendala untuk menyajikan data antar waktu yang representatif;
Ibid.
Perempuan AMAN; Posisi Perempuan AMAN untuk COP UNFCCC 21 di Paris: Perempuan Adat Adalah Kunci
Pengelolaan Alam Lestari (Perempuan AMAN, 12 November 2015 di Jakarta) diambil dari Di Balik Tragedi.
46
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Hotspot pada Konsesi Perkebunan Kelapa Sawit dan HTI di Kalteng Tahun
2015-2019
28. Sebuah laporan yang dirilis oleh AURIGA Nusantara48, menemukan bahwa sepanjang 2015 hingga
2019, sebagian besar areal konsesi perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) terpantau
menghasilkan hotspot dengan jumlah yang tidak sedikit. Bahkan hotspot di konsesi-konsesi
tersebut muncul di tahun-tahun yang berbeda, dalam 5 tahun belakangan. Boleh dikatakan
banyak perkebunan sawit maupun HTI di Kalteng yang diduga mengalami kebakaran berulang di
areal konsesinya dalam rentang waktu tersebut;
29. Bila dilihat dari data luas karhutla yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK), Provinsi Kalimantan Tengah muncul sebagai ‘juara’ di ‘musim’ karhutla 2019. Sepanjang
Januari hingga pertengahan Desember 2019, titik panas atau hotspot yang terpantau tersebar di
berbagai kabupaten/kota di wilayah Kalteng, jumlahnya sebanyak 7.060 titik. Jumlah sebaran titik
tersebut didapat melalui pantauan satelit Terra/Aqua (LAPAN) dengan tingkat kepercayaan ≥ 80
persen (terindikasi sebagai titik api). Bukan hanya sebagai penghasil jumlah hotspot terbanyak.
Pada ‘musim’ karhutla 2019 ini Kalimantan Tengah juga menjadi provinsi pemegang luasan
karhutla terbesar, dibandingkan wilayah provinsi lain. Luas karhutla di Kalteng mencapai 161.297
hektar;
30. Titik panas terindikasi sebagai titik api tersebut sebagian di antaranya berada di dalam konsesi
perkebunan kelapa sawit dan konsesi hutan tanaman industri (HTI). Dari data yang terhimpun,
menggunakan Modis dan Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) 2015-2019, terdapat
219 areal perkebunan sawit dan 31 konsesi HTI yang terpantau terdapat hotspot. Jumlah hotspot
di 219 perkebunan sawit itu totalnya sebanyak 3.961 titik. Terbanyak muncul pada 2015 sebanyak
2.517 titik dan 2019 sebanyak 1.153 titik. Sedangkan hotspot di 31 konsesi HTI tersebut jumlahnya
sebanyak 610 titik. Sama seperti di perkebunan sawit, kemunculan hotspot terbanyak terjadi pada
2015 sebanyak 386 titik dan di 2019 sebanyak 174 titik;
31. Dengan demikian, muncul dugaan kuat bahwa ratusan perkebunan sawit dan puluhan HTI ini
turut bertanggungjawab atas terjadinya krisis kabut asap yang terjadi 5 tahun belakangan.
Penyelidikan dan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan penghasil titik api di
masing-masing areal konsesinya itu sudah barang tentu menjadi hal wajib untuk dilakukan;

No.
1
2
3
4
5
6
7
48

Tabel 2. Daftar Perusahaan Perkebunan Sawit Yang Terpantau Terdapat
Hotspot di Areal Konsesinya
Nama Perusahaan
Jumlah Hotspot Tiap Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
KOPERASI BINTANG SEJAHTERA
11
KOPERASI CITRA MANDIRI
2
KOPERASI KARYA BERSAMA
5
KOPERASI KATINGAN BERSATU A
1
KOPERASI PUTRA MANGKIKIT JAYA
1
PT. ADYAKSA DHARMA SATYA
4
PT. AGRINDO LESTARI JAYA BLOK A
5
3
4
8

Total
11
2
5
1
1
4
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

PT. AGRINDO LESTARI JAYA BLOK B
PT. AGRO BUKIT
PT. AGRO INDOMAS
PT. AGRO KALIMANTAN LESTARI
PT. AGRO MANDIRI SUKSES
PT. AGRO SEMBULUH
PT. AHMAD SALEH PERKASA
PT. ALAM HIJAU PALANGKA
PT. ALAM LESTARI INDAH
PT. ANDALAN SENTOSA ABADI (IL)
PT. ANDALAN SUKSES MAKMUR
PT. ANTANG GANDA UTAMA
PT. ANTANG SAWIT PERKASA
PT. ANUGERAH BINTANG ITAH
PT. ANUGRAH PALM INDONESIA
PT. ARCHIPELAGO TIMUR ABADI
PT. ARJUNA UTAMA SAWIT A Areal 1
PT. ARJUNA UTAMA SAWIT A Areal 2
PT. BAHAUR ERA SAWIT TAMA
PT. BAHDRA CEMERLANG
PT. BANGUN ALAM SELARAS
PT. BARITO GEMILANG
PT. BERKAH ALAM FAJAR MAS
PT. BERKALA MAJU BERSAMA ESTATE KURUN
PT. BINA SARANA SAWTIT UTAMA
PT. BINASAWIT ABADI PRATAMA 2
PT. BISMA DHARMA KENCANA
PT. BORNEO ANUGERAH ABADI
PT. BORNEO CIPT.A PERSADA
PT. BORNEO EKA SAWIT TANGGUH
PT. BORNEO KETAPANG INDAH
PT. BORNEO SUBUR PRIMA
PT. BORNEO SUBUR SEMESTA
PT. BUANA ADHITAMA
PT. BUKIT HARUM MAJU SEJAHTERA
PT. BUMI BORNEO MANDIRI
PT. BUMI SAWIT KENCANA
PT. BUMI LANGGENG PERDANATRADA
PT. BUMITAMA GUNAJAYA ABADI
PT. CENTRAL SEJAHTERA SUKSES
PT. CILIANDRY ANKY ABADI
PT. CIPT.A ENGGANG SELARAS
PT. CIPT.ANI KUMAI SEJAHTERA 1
PT. CITRA AGRO ABADI
PT. CITRA AGRO PERKASA ABADI
PT. CITRA BORNEO INDAH

3
12
5
10
27
1
9
2
2
1
5
3
8
1
9

2

1
1
1
1

2
1

20
2
24
1
30
15
67
8
1
8
9
5
166
9
4
4
2
1
3
1
1
18
1
5
5
2
2
2
1

1
1
22

1

1
1
2

1

1
7
2

5
4
3
13
9
5

2
2
2
5
4
2
217
6
4

1

1

1
5
2
1

2
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3
14
5
10
29
2
32
3
2
2
7
3
9
6
13
3
33
11
30
1
30
16
70
2
12
1
13
13
9
390
15
10
5
2
1
3
1
1
20
6
5
11
3
2
19
1
21

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

PT. CITRA ENGGANG SELARAS
PT. CITRA MITRA PERKASA UTAMA
PT. DUTA AGRO INDONESIA
PT. DWIE INDAH LESTARI
PT. DWI WARNA KARYA
PT. FIRST LAMANDAU TIMBER
INTERNATIONAL
PT. GAUNG SATYAGRAHA AGRINDO
PT. GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR
PT. GLOBALINDO AGUNG LESTARI
PT. GLOBALINDO ALAM PERKASA
PT. GLOBALINDO INVESTAMA LESTARI
PT. GLOBALINDO MITRA ABADI LESTARI
PT. GOLDEN AGRO SEJAHTERA
PT. GRAHA CAKRA MULIA
PT. GRAHA INTI JAYA
PT. GRAHA INTI JAYA PULPIS
PT. GUMAS ALAM SUBUR
PT. HAMPALIT JAYA
PT. HAMPARAN MITRA ABADI
PT. HANDIL HAMBIE
PT. HARAPAN BARITO SEJAHTERA
PT. HARAPAN HIBRIDA KALBAR
PT. HARAPAN SUBUR LESTARI
PT. HARISA AGRO LESTARI I
PT. HARISA AGRO LESTARI II
PT. HEROES GREEN ENEGRY
PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATIONS
PT. HUTANINDO AGRO LESTARI
PT. INDOPENTRA SEJAHTERA ABADI
PT. INHUTANI III
PT. INTARAN PERMAI
PT. JARAK PAGAR KATINGAN PERDANA
PT. JAYA JADI UTAMA
PT. KALIMANTAN HAMPARAN SAWIT
PT. KALIMANTAN HIJAU SENTOSA
PT. KALIMANTAN LESTARI MANDIRI
PT. KALIMANTAN RIA SEJAHTERA
PT. KAPUAS MAJU JAYA
PT. KAPUAS SAWIT SEJAHTERA
PT. KARUNIA AGRO SEMESTA
PT. KARUNIA KENCANA PERMAI SEJATI
PT. KARYA BARITO GEMILANG
PT. KARYA DEWI PUTRA
PT. KARYA LUHUR SEJATI
PT. KARYA MAKMUR ABADI

9
27
19
9
4
2
1
15
53
114
12
12
1
1
21
8
1

1

1

6
12

4
1

4

1

5
4

13

2

6
86
17
1
59
2
8
73
4

4

1
77
21
3
15
8

10
2
4
7
6

1
100

1
1
1

50
6
5
4
10
4
9
10

7
2

3
1

1

1

2

22

1
6
6

2
9
5
2
5
38
1

2
4
7

3
5
2
1
4

30

1
1
46

19
31
38
9
8
7
2
92
80
117
44
20
1
1
33
10
5
7
16
86
17
2
159
2
8
80
7
1
51
9
6
4
13
4
10
39
6
2
12
5
5
5
7
118
1
22

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

PT. KATINGAN INDAH UTAMA
PT. KATINGAN MITRA SEJATI
PT. KATINGAN MUJUR SEJAHTERA
PT. KATINGAN SAWIT BERSAMA
PT. KERENG PANGI PERDANA A
PT. KERENG PANGI PERDANA B
PT. KERRY SAWIT INDONESIA
PT. KETAPANG SUBUR LESTARI
PT. KUMAI SENTOSA
PT. KURNIA KUALA KURUN
PT. KURUN SUMBER REJEKI
PT. LIFERE AGRO KAPUAS
PT. LONDON SUMATERA INDONESIA
PT. MAJU ANEKA SAWIT
PT. MAKMUR BERSAMA ASIA
PT. MATA ANDAU KAHURIPAN
PT. MAYANGAN JAYA I
PT. MAYANGAN JAYA II
PT. MEGA IKA KHANSA
PT. MEGA JAYA SEMESTA BLOK 1
PT. MENARA TUNGGAL PERKASA
PT. MENTAYA SAWIT MAS
PT. MENTENG JAYA SAWIT PERDANA
PT. MENTENG KENCANA MAS
PT. MENTHOBI MAKMUR LESTARI
PT. MENTHOBI MITRA LESTARI
PT. MENTHOBI MITRA SENTOSA
PT. MILENIUM RESOURCES
PT. MINNA PADI PLANTATIONS
PT. MIRZA PRATAMA PUTRA
PT. MITRA AGRO PERSADA ABADI
PT. MITRA JAYA AGRO PALM
PT. MITRA JAYA CEMERLANG
PT. MITRA KARYA AGRINDO
PT. MITRA SAWIT SEJAHTERA
PT. MUKTI SAWIT KAHURIPAN 2
PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI
PT. MULTI PERSADA GATRA MEGAH
PT. MULTIPERSADA GATRAMEGAH
PT. MURA SAWIT CIPT.A PERSADA
PT. MURUNG RAYA JAYA PALM JAYA
PLANTATION
PT. MUSIRAWAS CITRA HARPINDO
PT. MUSTIKA SEMBULUH
PT. NATAI SAWIT PERKASA
PT. NUSANTARA SAWIT PERSADA

7
3
42
18

2

1
1

3
10
10
14
1
1
11
10
3
5
4
10
18
2
19
3
44
120
7
17
2
18
14
10
7
6
1
2
28
2
2
6

3
4
21
25

2
3

9
3
49
25
1
4
13
10
94
1
1
26
10
3
18
4
2
11
27
12
40
3
68
148
7
20
2
1
27
14
10
9
7
2
5
1
28
3
2
10
4

20

3
4
21
45

7
6

1
3
1

79

2

13

1

12

5

2
1

2
1
9
5
21
24
26
2

2

3

1
4

2
1
1
2

1
1
1

1

1
1
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144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

PT. OLONG JAYA RAYA
PT. PAGATAN USAHA MAKMUR
PT. PAKUMAS ILINDO
PT. PARAMITA CITRA LESTARI
PT. PERSADA BINA NUSANTARA PAGI
PT. PERSADA ERA AGRO KENCANA
PT. PESONA ALAM NUSANTARA
PT. PILAR WANA PERSADA
PT. PRASETYA MITRA MUDA
PT. PRIMA USAHA SUKSES
PT. PUTRA BANGUN BERSAMA
PT. PUTRA KATINGAN PRATAMA
PT. RANA CENTRAL NUGRAHA (IL)
PT. RANA CENTRAL NUGRAHA (IUP)
PT. RAYA SEJAHTERA PLANTATION
PT. RIM CAPITAL
PT. RIMBA HARAPAN SAKTI (IUP)
PT. RIMBA JAYA SEMESTA BLOK 1
PT. RIMBA JAYA SEMESTA BLOK 2
PT. RIMBA JAYA SEMESTA BLOK 3
PT. RIMBA KARYA ARTA SEJATI
PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT
PT. SALONOK LADANG MAS
PT. SARANA PRIMA MULTI NIAGA
PT. SARANA TITIAN PERMATA (IL)
PT. SATRIA ABDI LESTARI
PT. SATRIA HUPASARANA
PT. SAWIT GRAHA MANUNGGAL
PT. SAWIT LAMANDAU RAYA
PT. SAWIT MANDIRI LESTARI
PT. SAWIT MULTI UTAMA
PT. SAWIT SEBERANG SEBERANG
PT. SAWIT SUMBER REJO
PT. SAWITMAS NUGRAHA PERDANA
PT. SEJAHTERA AMAN SELARAS BLOK A
PT. SEJAHTERA AMAN SELARAS BLOK B
PT. SEMANGAT USAHA AGRO
PT. SENDABI INDAH LESTARI I
PT. SENDABI INDAH LESTARI II
PT. SEPALAR YASA KARTIKA
PT. SUBUR MITRA AGRO
PT. SUKSES KARYA MANDIRI
PT. SUMUR PANDAN WANGI 1 (IL)
PT. SUMUR PANDAN WANGI 2 (IL)
PT. SUNGAI RANGIT
PT. SURYA INDAH NUSANTARA PAGI

10
51
4
10

6
2
1
1

126
21
6

9

3
1
2
2
1
38
8
1

1
27
1
2
1
6
1
7
2

11
2
1
1
1
1
1
2

2
1

2
5
5
5
3
3
8
10
8
12
11

2
2
1
2

1
3
1

1

1
5
2

1
1

2
2
8
19
2
2
6
1
1
6
94
12

5
1
1
4

2
2

1
1
3
12
1

1
1
2

10
3
1
1

19
52
8
13
2
164
38
6
1
1
38
3
3
2
6
4
7
11
4
4
8
5
5
1
8
5
3
9
12
13
14
13
4
3
9
3
31
4
3
8
1
1
16
97
13
1
24

190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

PT. SURYA SAWIT SEJATI
PT. SURYAMAS CIPT.A PERKASA
PT. SUSANTRI PERMAI
PT. TAMIYANG SUMBER REZEKY
PT. TANAH SIANG PLANTATION
PT. TANJUNG SAWIT ABADI
PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI
PT. TAPIAN NADENGGAN
PT. TAPIAN NADENGGAN (IL)
PT. TAPIAN NADENGGAN (IUP)
PT. TEGUH SEMPURNA
PT. TEWAH BAHANA LESTARI
PT. TIANJIN LONG SAWIT MAKMUR
PT. TIANJIN LONGWIT SAWIT JAYA
PT. TIRTA MADU
PT. TISMA PERDANA MANDIRI
PT. TRIEKA AGRO NUSANTARA
PT. TRUBUS BUMI SEJAHTERA
PT. TUHUP JAYA
PT. TUNAS INTI SAWIT
PT. TUNAS OMEGA PRATAMA
PT. UNI PRIMACOM
PT. UNITED AGRO INDONESIA
PT. USAHA AGRO INDONESIA
PT. USAHA HANDALAN PERKASA
PT. WAHANA SEMESTA KHARISMA
PT. WANA CATUR JAYA UTAMA
PT. WANA SAWIT SUBUR LESTARI
PT. WINDO NABATINDO LESTARI
PT. WIRA USAHATAMA LESTARI
Total

10
18
2
11
7
12
20
3
4
1
1
3
11
2
3
9
5
1

14
5
31
1
7
4
4
33
2.517

5
2
1

1

6

1
1

1

1

46

1
1
2

1

21

194

10
10
33
12
14
2
16
1
9
12
20
3
4
1
1
2
2
3
11
2
1
4
1
17
5
2
1
1
1
1
1
6
21
3
11
22
53
1
3
12
4
12
16
3
36
1.153 3.931
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Peta 1. Sebaran Hotspot pada Perkebunan Sawit di Provinsi Kalteng

Tabel 3. Daftar Perusahaan HTI Yang Terpantau Terdapat Hotspot di Areal Konsesinya
Jumlah Hotspot Tiap Tahun
No.
Nama Perusahaan
Total
2015 2016 2017 2018 2019
1
PT. AGRO BORNEO LESTARI
7
1
8
2
PT. BARATAMA PUTRA PERKASA
41
1
30
72
3
PT. BORNEO GREEN LESTARI
2
5
7
4
PT. BORNEO SUBUR AGRO
9
9
5
PT. BUKIT BERINGIN MAKMUR
8
3
1
4
1
17
6
PT. BUMI HUJAU PRIMA
2
1
3
7
PT. CERIA KARYA PRANAWA
46
1
45
92
8
PT. E-GREENDO
1
2
3
9
PT. GRACE PUTRI PERDANA
14
8
1
2
25
10 PT. HIJAU LESTARI MAKMUR
1
1
2
11 PT. INDUSTRIAL FOREST PLANTATI0N
8
1
9
12 PT. KALTENG GREEN RESOURCES
5
9
14
13 PT. KORINTIGA HUTANI
76
1
77
14 PT. KUSUMA PERKASA WANA
2
1
1
4
15 PT. LANGGENG BAKTI PERSADA
43
3
1
47
16 PT. MERANTI SEMBADA
4
3
3
10
26

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PT. NUSA LESTARI INDAH
PT. PARWATA RIMBA
PT. PERINTIS ADIWANA
PT. POLA INTI RIMBA
PT. PUNDIWANA SEMESTA
PT. PURWA PERMAI
PT. PUSPAWARNA CEMERLANG
PT. RAMANG AGRO LESTARI
PT. RIMBA ARGAMAS
PT. RIMBA BERLIAN HIJAU
PT. RIMBA ELOK
PT. RIMBUN SERUYAN
PT. SANUR HASTRA MITRA BERSAMA
PT. TAIYOUNG ENGREEN
PT. WOYLA RAYA ABADI
Total

7
7
4
3
3
3

1
1
1
2
1

1
1

6

3
10
1
64
1
6
5
386

3
5
1
2
5
6

1
3

1

2

39
12

16

7

27

174

8
11
10
5
5
13
5
9
1
14
1
105
1
18
5
610

Peta 2. Sebaran Hotspot pada HTI di Provinsi Kalteng
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Area Terbakar pada Konsesi Perkebunan Sawit dan HTI di Kalteng Tahun
2015-2019
32. Karhutla 2015 dan 2019 menghasilkan areal terbakar terluas dalam 5 tahun terakhir, yakni
2.611.411 hektare dan 942.484 hektar. Luasan karhutla tersebut dihitung berdasarkan analisis
citra satelite Landsat 8 OLI/TIRS yang di-overlay dengan data sebaran hotspot serta laporan hasil
groundcheck hotspot dan laporan pemadaman yang dilaksanakan Manggala Agni. Selain itu, data
areal terbakar di Kalteng juga dapat diidentifikasi menggunakan penafsiran citra satelit Sentinel;
33. Data jumlah luas hutan dan lahan terbakar di Kalteng yang dipublikasikan KLHK menunjukkan,
kebakaran terluas di provinsi tersebut terjadi pada 2015 dan 2019.
Tabel 4. Luas Hutan dan Lahan Terbakar di Kalteng 2015-2019
No. Tahun Luas (Hektare)
1
2015
583.833,44
2
2016
6.148,42
3
2017
1.743,82
4
2018
47.432,57
5
2019
161.297,00
Total
800.455,25
34. Berdasarkan penafsiran areal terbakar menggunakan citra satelit, diketahui terdapat kurang lebih
80 areal konsesi perkebunan sawit dan 13 konsesi HTI di Kalimantan Tengah yang teridentifikasi
mengalami kebakaran selama 2015 hingga 2019;
Tabel 5. Daftar Luas Areal Terbakar di Konsesi Perkebunan Sawit di Kalteng pada 2015-2019
Luas Areal Terbakar Per Tahun (Hektare)
No.
Nama Perusahaan
2015
2016
2017
2018
2019
1 PT. AGRINDO LESTARI JAYA BLOK A
83,92
2 PT. AGRINDO LESTARI JAYA BLOK B
55,67
3 PT. AGRO INDOMAS
7,57
4 PT. AGRO MANDIRI SUKSES
78,69
5 PT. AHMAD SALEH PERKASA
90,10
6 PT. ALAM HIJAU PALANGKA
21,36
7 PT. ANUGRAH PALM INDONESIA
195,62
8 PT. ARCHIPELAGO TIMUR ABADI
1,32
9 PT. ARJUNA UTAMA SAWIT LOKASI A Areal 1
62,86
10 PT. ARJUNA UTAMA SAWIT LOKASI B
0,30
11 PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI
0,54
12 PT. BORNEO EKA SAWIT TANGGUH
299,09
1.072,68
13 PT. BORNEO SUBUR SEMESTA
311,05
14 PT. BUMI SAWIT KENCANA
122,93
15 PT. BUMITAMA GUNAJAYA ABADI
7,75
16 PT. CENTRAL SEJAHTERA SUKSES
114,45
642,47
28

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

PT. CIPT.ANI KUMAI SEJAHTERA
PT. DUTA AGRO INDONESIA
PT. GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR
PT. GLOBALINDO AGUNG LESTARI
PT. GLOBALINDO ALAM PERKASA
PT. GLOBALINDO INVESTAMA LESTARI
PT. GLOBALINDO MITRA ABADI LESTARI
PT. GUMAS ALAM SUBUR
PT. HARAPAN SUBUR LESTARI
PT. HEROES GREEN ENEGRY
PT. INDOPENTRA SEJAHTERA ABADI
PT. INHUTANI III
PT. KALIMANTAN LESTARI MANDIRI
PT. KALIMANTAN RIA SEJAHTERA
PT. KALIMANTAN SAWIT KUSUMA
PT. KAPUAS SAWIT SEJAHTERA
PT. KARYA MAKMUR ABADI
PT. KATINGAN MUJUR SEJAHTERA
PT. KATINGAN SAWIT BERSAMA
PT. KERRY SAWIT INDONESIA
PT. KUMAI SENTOSA
PT. KURUN SUMBER REJEKI
PT. MEGA IKA KHANSA
PT. MEGA JAYA SEMESTA BLOK 1
PT. MENARA TUNGGAL PERKASA
PT. MENTAYA SAWIT MAS
PT. MENTENG JAYA SAWIT PERDANA
PT. MENTENG KENCANA MAS
PT. MINNA PADI PLANTATIONS
PT. MITRA JAYA AGRO PALM
PT. MUKTI SAWIT KAHURIPAN
PT. MUKTI SAWIT KAHURIPAN 2
PT. NATAI SAWIT PERKASA
PT. NUSANTARA SAWIT PERSADA
PT. OLONG JAYA RAYA
PT. PAGATAN USAHA MAKMUR
PT. PALMINA UTAMA
PT. PARAMITA CITRA LESTARI
PT. PERSADA ERA AGRO KENCANA
PT. PESONA ALAM NUSANTARA
PT. PUTRA BANGUN BERSAMA

1,44
138,32
2.636,05
2.195,85

65,07
35,91
5,93

153,15

128,87

8,73
221,77

105,23

73,42

63,94

3,43

13,77
748,22
128,39
1.068,72
10,24
1.298,24
737,98
1,72
762,14
475,62
0,97
62,25
570,90
20,74
52,63
530,12
16,06
197,17
816,96
4,05
1566,84
11,58
13,10
30,84
111,07
47,54
921,91
82,24
127,32
15,75
2,33
12,93
13,32
12,06
52,41
117,84
0,24
0,07
595,98
596,31
48,58
29

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

PT. RIMBA HARAPAN SAKTI
PT. RIMBA JAYA SEMESTA BLOK 2
PT. SAWIT MANDIRI LESTARI
PT. SAWIT MAS PARENGGEAN
PT. SAWIT MULTI UTAMA
PT. SAWIT SEBERANG SEBERANG
PT. SEMANGAT USAHA AGRO
PT. SENDABI INDAH LESTARI I
PT. SENDABI INDAH LESTARI II
PT. SEPALAR YASA KARTIKA
PT. SUNGAI RANGIT
PT. SURYA SAWIT SEJATI
PT. SURYAMAS CIPT.A PERKASA
PT. TAMIYANG SUMBER REZEKY
PT. TANAMAS SUMBER SEJAHTERA
PT. TAPIAN NADENGGAN
PT. TELAGA SARI PERSADA
PT. TEWAH BAHANA LESTARI
PT. TRUBUS BUMI SEJAHTERA
PT. UNITED AGRO INDONESIA
PT. USAHA HANDALAN PERKASA
PT. WANA CATUR JAYA UTAMA
PT. WINDU NABATINDO LESTARI

16,05

310,73

23,25
8,92
8,65
2,09
10,13
7,26
3.461,02
6,55
8,14
388,49
88,49
54,97
3,88
25,25
172,35
1,78
0,42
61,13
37,97
859,27
98,45
12,08
118,70
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Peta 3. Sebaran Areal Terbakar di Konsesi Perkebunan Sawit di Kalteng pada 2015-2019

No.
1
2
3
4
5
6
15
8
9
10
11
12
13

Tabel 6. Daftar Luas Areal Terbakar di Konsesi HTI di Kalteng pada 2015-2019
Luas Areal Terbakar Per Tahun (Hektare)
Nama Perusahaan
2015
2016
2017
2018
2019
PT. BARATAMA PUTRA PERKASA
461,87
PT. BUKIT BERINGIN MAKMUR
4,54
PT. CERIA KARYA PRANAWA
13,80
822,73
PT. E-GREENDO
19,53
PT. GRACE PUTRI PERDANA
23,85
PT. INDUSTRIAL FOREST
502,11
PLANTATI0N
PT. KALTENG GREEN RESOURCES
35,17
345,66
PT. KUSUMA PERKASA WANA
101,34
PT. PUSPAWARNA CEMERLANG
143,45
PT. RAMANG AGRO LESTARI
57,61
PT. RIMBA ELOK
4,21
PT. RIMBUN SERUYAN
82,18
1.566,15
PT. TAIYOUNG ENGREEN
116,02
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Peta 4. Sebaran Areal Terbakar di Konsesi HTI di Kalteng pada 2015-2019

35. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, PT. Borneo Eka Sawit Tangguh, PT. Persada Era Agro
Kencana, PT. Harapan Subur Lestari dan PT. Menteng Kencana Mas tercatat sebagai 4 perkebunan
sawit di Kalteng dengan jumlah hotspot terbanyak dalam 5 tahun terakhir. Hotspot di 4
perkebunan sawit tersebut sebagian besar muncul pada 2015 dan 2019. Sementara untuk konsesi
HTI dengan hotspot terbanyak di Kalteng, 4 di antaranya yakni, PT. Rimbun Seruyan, PT. Ceria
Karya Pranawa, PT. Korintiga Hutani dan PT. Baratama Putra Perkasa. Sama halnya dengan
kemunculan hotspot pada perkebunan sawit. Hotspot-hotspot di 4 konsesi HTI ini juga paling
banyak muncul pada 2015 dan 2019;
36. Dari data karhutla yang dirilis KLHK diketahui, luas lahan terbakar di Kalteng tahun 2015 hingga
pertengahan Desember 2019 totalnya seluas 800.455,25 hektare. Dilihat dari citra satelit,
sebagian kebakaran di antaranya terindikasi terjadi di areal perkebunan sawit dan konsesi HTI;
37. Areal terbakar di dalam konsesi perkebunan sawit selama 2015 hingga pertengahan Desember
2019 total luasannya sebesar 27.425,28 hektare. Terindikasi terjadi di 80 perkebunan sawit.
Terluas berada pada areal PT. Globalindo Investama Lestari, PT. Semangat Usaha Agro, PT.
Globalindo Mitra Abadi Lestari dan PT. Kumai Sentosa;
38. Sedangkan total luas HTI yang terbakar dari 2015 hingga pertengahan Desember 2019 kurang
lebih 4.300,22 hektare. Luas areal terbakar tersebut berasal dari areal terbakar di 13 konsesi HTI.
Terluas berada di PT. Rimbun Seruyan, PT. Ceria Karya Pranawa, PT. Industrial Forest Plantation
dan PT. Baratama Putra Perkasa;
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BAGIAN III
PERTIMBANGAN HUKUM49
Dasar Konstitusional
39. Setelah empat kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), lingkungan hidup
akhirnya mendapatkan landasan pengaturan dalam BAB XIA Hak Asasi Manusia, khususnya yang
termuat dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945;
Pasal 28H ayat (1):
‘‘Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan“
Pasal 33 ayat (3)
‘‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat“
Pasal 33 ayat (4)
‘‘Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional“
40. Tentu, selain sebagai sebuah ikhtiar dalam mengikuti tren global menuju konstitusionalisasi hakhak tersebut, amandemen tersebut juga berupaya menata kembali tanggung jawab dan tugas
negara di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka melindungi lingkungan
hidup dan pula menghormati hak-hak masyarakat hukum adat;

Kontrol Negara dan Kesejahteraan Rakyat
41. Dasar penetapan hubungan negara dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup tercantum
dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya ‘‘dikuasai oleh negara“ dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Pasal ini tidak hanya menekankan penguasaan negara atas mereka, tetapi
juga menjelaskan lebih jauh tujuan dari kekuasaan tersebut yaitu untuk menyejahterakan rakyat;
42. Konsepsi “dikuasai oleh negara“ sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah
ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 01-021-022/PUU-I/2003 mengenai
pengujian UU No. 20 Tahun 2002 dan 02/PUU-I/2003 mengenai pengujian UU No. 20 Tahun 2002
tentang Minyak dan Gas Bumi, 1 Desember 2004 yang merumuskan bahwa penguasaan negara
tersebut adalah sesuatu yang lebih tinggi dari pemilikan. Dinyatakan bahwa:
‘‘......pengertian dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian
yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata.
Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan
Pertimbangan hukum dalam petisi ini tidak mengaitkan pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU
Cipta Kerja), mengingat kejadian maupun dampak kejadian yang dianalisis dalam petisi ini terjadi sebelum berlakunya
UU Cipta Kerja.
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dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik dibidang politik
(demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan
rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang
kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat“. Dalam pengertian tersebut, tercakup pula pengertian
kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif“
43. Sedangkan jika dikaitkan dengan rezim agraria yang merupakan aturan terkait sumber daya alam,
khususnya tanah, terhadap frasa ‘‘dikuasai oleh negara“, dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) hal tersebut ditransformasikan ke dalam pengertian
“Hak Menguasai Negara“. Dalam Pasal 2 UUPA diatur bahwa hak menguasai dari negara memberi
wewenang untuk:
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi,
air dan ruang angkasa;
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
44. Kewenangan negara tersebut, kemudian dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dengan memberikan tafsir atas frasa “dikuasai oleh
negara“ dalam Pasal 33 UUD 1945:
“Perkataan “dikuasai oleh negara“ haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh
negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat
Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya“, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh
kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu
dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan
kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad),
pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat“

Hak rakyat untuk memperjuangkan haknya
45. Untuk menjamin agar rakyat mencapai kesejahteraan sebagaimana disebutkan sebelumnya
dalam Pasal 33 ayat (3) UUD, ada ketentuan lain dalam UUD yang memungkinkan rakyat untuk
memperoleh pemenuhan haknya di depan Negara.50 Negara juga perlu menjamin kesetaraan di
depan hukum bagi mereka yang memperjuangkan haknya dengan pendekatan individu atau
kolektif.51 Selanjutnya ia melegitimasi setiap orang untuk mendapat kemudahan dan perlakuan
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan

Pasal 28C ayat (2), UUD 1945: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
51 Pasal 28D ayat (1), UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28E ayat (3) menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.
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keadilan.52 Semua ketentuan ini memberikan landasan bagi masyarakat, termasuk masyarakat
adat untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya;
46. UUD 1945 juga menjamin hak-hak masyarakat dan masyarakat hukum adat atas harta benda,53
untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, 54 tanah,
wilayah, dan sumber daya alam lainnya. Selanjutnya, setiap orang berhak mempunyai hak milik
pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.55

47. Bahwa dalam upaya untuk mendapatkan jaminan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang
baik dan sehat, ketentuan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 telah memberikan jaminan bagi warga
negara untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa
dan negaranya. Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 menyatakan,
“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;

Pengakuan atas Hak-Hak Masyarakat Adat
48. Pada 13 September 2007, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak
Masyarakat Adat atau United Nations Declaration on the Rights of Indegenous Peoples (UNDRIP)
diadopsi oleh General Assembly Resolution 61/295 (Resolusi Sidang Umum PBB) pada 13
September 2007. UNDRIP merupakan dokumen penting bagi pengakuan dan perlindungan hakhak masyarakat adat di tingkat internasional. Secara umum, UNDRIP memberikan pengakuan
terhadap hak-hak individu dan kolektif masyarakat adar dari suatu komunitas tradisional-lokal.
Hak-hak tersebut meliputi budaya, tanah leluhur atau ulayat, termasuk pula hak atas kesehatan,
hak atas budaya, identitas dan lain sebagainya;
49. Sebagai negara yang turut menandatangani UNDRIP, Pemerintah Indonesia telah berupaya
melakukan sejumlah langkah dalam mengadaptasi dan mengintegrasikan UNDRIP ke dalam
sistem hukum nasional. Sehingga Hak-hak Masyarakat Adat yang termuat dalam UNDRIP ini
mampu menjadi pijakan Pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap
hak-hak Masyarakat Adat di wilayah Indonesia;
50. Dalam konteks hukum nasional di Indonesia, hak atas masyarakat adat (dan hak tradisionalnya)
telah ditinjau dan diproyeksikan sesuai dengan perkembangan zaman oleh para pemikir hukum
Indonesia. Hukum atas hak masyarakat adat berpijak pada hukum adat sebagai dasar ketentuan
fundamental bagi hak ulayat sebagai hukum nasional. Di era pemerintahan kolonial Belanda
berkuasa, pemerintah menerapkan politik pluralisme hukum dengan membagi sistem hukum ke
dalam tiga stelsel hukum, yaitu hukum perdata barat, hukum untuk bangsa timur asing, serta
hukum adat untuk penduduk pribumi. Pasca kolonialisme, proses unifikasi hukum diupayakan
Pasal 28H ayat (2), UUD 1945: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
53 Pasal 28G ayat (1), UUD 1945: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan
harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
54 Pasal 28H ayat (1), UUD 1945: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
55 Pasal 28H ayat (4), UUD 1945: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil
alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.
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Pemerintah Indonesia mulai dari UUD 1945 sampai pada UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokokpokok Agraria (UUPA); yang menitikberatkan hak atas masyarakat adat sebagai baik penting
dalam mengatur tata kelola kekayaan agraria di Indonesia;56
“Dalam memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak masyarakat adat, Pasal
18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, secara normatif
menyebutkan"

51. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. mengatur: “Negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang.”
52. Terdapat setidaknya tiga isu konstitusionalitas dalam pasal ini, (1) soal ‘mengakui dan
menghormati’, (2) soal ‘kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya’ dan (3) soal ‘sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang’. Soal
‘mengakui dan menghormati’, bukanlah semata soal tanggung jawab konstitusional
penyelenggara Negara. Namun ia merupakan pula konsep yang lebih luas terkait dengan tanggung
jawab hak asasi manusia yang dikenal dalam Bab X UUD 1945, khususnya pasal 28I ayat (4). Jadi,
kurang tepat bila membaca pasal 18B ayat (2) sebagai soal administrasi atau struktur
pemerintahan daerah, tetapi ia harus ditempatkan sebagai konsep tanggung jawab
penyelenggara Negara (menyeluruh pusat dan daerah), untuk memberikan pengakuan dan
penghormatan hak asasi manusia;57

53. Berpijak pada mandat konstitusi tersebut, pemerintah terus berupaya memastikan jaminan
penghormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, pemenuhan hak-hak konstitusional
dan hak-hak tradisional. Hak-hak Konstitusional yang dimaksud adalah hak-hak dasar dan hak
kebebasan dasar setiap warga negara, terkait dengan pendidikan, pekerjaan, kesetaraan di depan
hukum, hak sosial ekonomi, kebebasan berpendapat, hak untuk hidup dan bertempat tinggal yang
dijamin oleh konstitusi. Sedangkan hak-hak tradisional yaitu hak-hak khusus dan istimewa yang
melekat dan dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat atas adanya kesamaan asal-usul, kesamaan
wilayah, dan obyek-obyek adat lainnya, hak atas tanah ulayat, sungai, hutan dan dipraktikkan
dalam masyarakatnya ;
54. Kewajiban Negara dalam memastikan jaminan penghormatan dan perlindungan hak-hak
masyarakat adat kian besar ketika masyarakat adat dikategorikan (termasuk oleh pemerintah)
sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus dan dukungan yang berbeda.
Dalam konteks ini, Negara memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia

Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat, Pusat
Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2014.
57 Herlambang P. Wiratraman, Masyarakat Adat, Konstitusi dan HAM, dipresentasikan pada Seminar dengan Tema:
“Mendorong Proses Legislasi Daerah Untuk Mewujudkan Pembangunan Sumba Berbasis Masyarakat Adat Demi
Pemenuhan Hak Tenurial Bagi Masyarakat Adat Sebagai Subjek Dari Pembangunan Berkelanjutan Sesuai Dengan
NAWACITA Presiden Jokowi”, diselenggarakan atas kerjasama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Sumba) dan
Universitas Kristen Wira Wacana, Waingapu, 22 Mei 2018.
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melalui undang-undang, regulasi dan kebijakan lain dalam rangka menjamin perlindungan
kelompok atau individu yang rentan, salah satunya masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya;
Perlindungan Lingkungan Hidup
55. Ada juga beberapa pasal yang meletakkan dasar bagi pengaturan lingkungan dalam konstitusi. Di
satu sisi terdapat ketentuan yang menyebutkan hak warga negara atas penghidupan yang layak,
lahir dan batin, bertempat tinggal dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta
pelayanan kesehatan. 58 Di sisi lain, merupakan tanggung jawab Negara untuk menyediakan
lingkungan yang baik dan sehat yang termasuk dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, salah
satu pilar demokrasi ekonomi yang menopang perekonomian nasional adalah prinsip
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.59

Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Dasar Hukum
56. Walaupun efektivitas konstitusionalisasi hak-hak lingkungan di Indonesia masih terbilang
beragam. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan dengan kewenangan eksklusif untuk
memastikan bahwa undang-undang tidak melanggar konstitusi, telah kurang memanfaatkan hak
atas lingkungan yang sehat dalam pengambilan keputusannya, seperti halnya para penggugat
yang hadir di hadapannya, meskipun ada banyak kesempatan;
57. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi telah banyak mengeluarkan putusan yang mendesak
atau mewajibkan legislatif untuk lebih memperhatikan kelestarian lingkungan, menggunakan hak
konstitusional masyarakat hukum adat dan Pasal 33 UUD 1945 untuk memberikan perlindungan
lingkungan. Namun banyak dari keputusan ini tidak lengkap atau tidak jelas, yang telah
menghambat upaya legislatif dan eksekutif untuk mematuhi keputusan ini. Lebih buruk lagi,
kebutuhan untuk mengubah atau membuat undang-undang untuk menanggapi keputusan
tersebut telah menciptakan peluang bagi legislator untuk mengejar kepentingan politik,
kelembagaan, dan bahkan komersial mereka sendiri, dengan melakukan perubahan hukum yang
secara langsung bertentangan dengan keputusan tersebut. Sebaliknya, keputusan peninjauan
kembali UU Kehutanan tampaknya telah mendorong eksekutif, terutama Kementerian Kehutanan
dan Lingkungan Hidup, untuk bertindak dengan mengeluarkan berbagai peraturan. Sementara
beberapa di antaranya tampaknya diarahkan untuk memastikan bahwa Kementerian terus
mengontrol sektor ini, masyarakat secara keseluruhan;

Penetapan Kawasan Hutan Harus Mempertimbangkan Hak Masyarakat
58. Dalam Putusan No. 45/PUU-IX/2011 tentang Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
Mahkamah Konstitusi mencabut frasa “ditunjuk atau ditetapkan” dalam Pasal 1 angka 3 UU
Kehutanan sehingga ketentuan di atas berbunyi: “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang
ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai
hutan tetap.” Implikasi dari hal ini adalah memperoleh status hukum sebagai kawasan hutan
setelah ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap;

Pasal 28H ayat (1), UUD 1945: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”
59 Pasal 33 ayat (4), UUD 1945: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.
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59. Dikabulkannya permohonan tersebut memberikan makna baru terhadap apa yang disebut
kawasan hutan. Selama ini terdapat ketidakpastian hukum mengenai proses yang diperlukan
untuk menetapkan suatu kawasan sebagai kawasan hutan. Hal ini karena terdapat kontradiksi
antara Pasal 1 angka 20 UU Kehutanan yang menyatakan bahwa penunjukan dan penetapan
kawasan hutan merupakan dasar penetapan kawasan hutan dengan Pasal 15 undang-undang
yang sama yang menyebutkan “penunjukan” kawasan hutan sebagai hanya langkah awal dari
keseluruhan proses pengukuhan kawasan hutan. Mahkamah Konstitusi telah memberikan
kejelasan pada kebingungan ini dengan memutuskan bahwa proses pengukuhan hutan yang
benar harus mengikuti Pasal 15 yang merupakan prosedur sebagai berikut (1) Penunjukan
kawasan hutan, (2) Penataan batas kawasan hutan, (3) Pemetaan kawasan hutan, (4) Penetapan
Kawasan Hutan, sehingga seluruh kawasan hutan yang ditetapkan selama ini BUKAN kawasan
hutan sampai semua prosedur tersebut di atas diikuti;
60. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011 telah melengkapi putusan sebelumnya.
Dalam uji materi UU Kehutanan, MK menegaskan bahwa proses pengukuhan kawasan hutan
harus mempertimbangkan keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya sebagai individu
atau badan hukum. Oleh karena itu, dalam pengukuhan hutan, Pemerintah harus
memperhatikan60 aspirasi masyarakat setempat sebagai bentuk fungsi kontrol guna menjamin
terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara berupa hak milik, hak ulayat dan hak-hak
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. hukum seperti hak guna usaha (HGU), hak guna
bangunan (HGB), dan hak pakai.

Hutan Adat Bukan Lagi Hutan Negara
61. Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Masyarakat Kenegerian Kuntu dan Masyarakat Kasepuhan
Cisitu mengajukan permohonan uji materiil peraturan hutan adat sesuai konstitusi. Ketentuan
yang mengatur hutan adat sebagai bagian dari hutan negara dianggap oleh pemohon sebagai
pengingkaran terhadap keberadaan otonomi hutan adat. Selain itu, tampaknya pemerintah
kurang memiliki kemauan politik untuk membuat aturan operasional yang menjamin penikmatan
masyarakat adat atas hutan adatnya;

62. Penggugat awalnya mengusulkan agar hutan adat dibedakan dari kategori hutan yang ada, yaitu
Hutan Negara dan Hutan Hak. Namun, MK mengambil jalur berbeda yang menempatkan hutan
adat dalam kelompok hutan hak. Keputusan ini berarti bahwa hutan hak meliputi hutan yang
berada dalam hak milik seseorang/badan hukum, serta hutan yang berada dalam wilayah
masyarakat hukum adat.

Mahkamah Konstitusi mengacu pada putusannya No. 32/PUU-VIII/2010 tanggal 4 Juni 2012, untuk menjelaskan
definisi dari kata “memperhatikan”. Dalam Putusan No. 32/PUU-VIII/2010, istilah “memperhatikan” sebagaimana
dimaksud dalam Pasal. 4 ayat (3) UU Kehutanan dimaknai secara imperatif sebagai penekanan Pemerintah untuk
menghimpun pendapat masyarakat dalam menetapkan zonasi kawasan hutan sebagai fungsi pengawasan terhadap
Pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara untuk hidup secara lahir dan batin.
sejahtera, bertempat tinggal, dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memiliki kemakmuran
pribadi yang tidak boleh dimiliki secara tidak adil oleh pihak manapun (bandingkan Pasal 28H ayat (1) & (4), UUD
1945)
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Pemegang Hak atas Tanah adalah Pemegang Hak atas Hutan
63. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara No. 35/PUU-X/2012 menyatakan bahwa pemegang
hak atas tanah juga memegang hak atas hutan. Keputusan ini dapat kita artikan sebagai bahwa
masyarakat hukum adat selain mempertahankan hak atas tanah ulayat juga memegang hak atas
hutan adat. Orang perseorangan atau badan hukum pemegang hak atas tanah juga memiliki hak
atas hutan. Dengan demikian keberadaan hutan adat harus didahului dengan adanya tanah adat
dari masyarakat hukum adat, karena hutan adat berada di atas tanah ulayat. Artinya masyarakat
hukum adat memiliki kewenangan untuk mengatur peruntukan, fungsi dan pemanfaatan tanah
ulayat dan hutan adat di dalam wilayahnya. Oleh karena itu, kewenangan Kementerian Kehutanan
untuk mengatur, menetapkan fungsi, dan mengawasi peredaran hasil hutan dari hutan adat dapat
dilaksanakan jika ada penetapan hutan adat. Namun, sangat penting untuk hutan adat yang telah
didirikan berdasarkan Keputusan Bupati, seperti Keputusan Bupati Merangin No. 287 Tahun 2003
tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggang sebagai hutan adat Desa Guguk, telah disahkan
sebagai hutan adat;

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
64. Perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan (TJSL ). Dalam perkara Nomor 53/PUU-VI/2008 tentang Uji Materi UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemohon yang terdiri dari pengusaha
meminta MK membatalkan ketentuan kewajiban TJSL karena bertentangan dengan konsep
serupa yang telah berkembang secara global yang disebut Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang etis, moralistik, dan sukarela. 61 Pengadilan
menolak permohonan dan menyatakan bahwa TJSL adalah kebijakan negara yang mengatur
tanggung jawab bersama untuk bekerja sama antara negara, badan usaha, perusahaan, dan
masyarakat. TJSL merupakan peraturan afirmatif yang menurut argumentasi falsafah hukum alam,
tidak hanya wajib untuk dipatuhi, tetapi juga membutuhkan kemitraan antar pemangku
kepentingan;
65. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemidanaan TJSL sebagai kewajiban hukum
merupakan kebijakan hukum dari peraturan perundang-undangan. Kebijakan hukum didasarkan
pada kondisi faktual kerusakan sosial dan lingkungan yang merugikan masyarakat dan lingkungan.
Apalagi hubungan antara moral dan etika dengan hukum bersifat bertahap di mana hukum
merupakan formalisasi atau legalisasi nilai-nilai moral. Dalam hubungan ini, nilai-nilai moral dan
etika yang bersifat sukarela dan esensial dapat berangsur-angsur berubah menjadi undangundang atau tindakan dan menjadi lebih mengikat sebagai norma kewajiban;

66. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa TJSL sejalan dengan sistem Perekonomian Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Sistem perekonomian diselenggarakan atas
dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menyeimbangkan kemajuan dan kesatuan
perekonomian nasional. Sebagai perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan
prinsip kebersamaan, sistem ekonomi Indonesia bukanlah sistem ekonomi yang liberal dan
Ketentuan yang akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi meliputi: Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat, (3) dari UU No.
40/2007 tentang Perseroan Terbatas beserta penjelasannya yang menyatakan perusahaan yang beroperasi di atau
terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atas biaya
perusahaan. . Pasal 74 ayat (3) UU No. 40/2007 memberikan sanksi perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab
sosial dan lingkungan mereka (TJSL).
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individual. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah untuk kemakmuran
rakyat. Oleh karena itu, negara yang menguasai sepenuhnya bumi, air, dan kekayaan alam tidak
hanya berwenang untuk memungut pajak semata, tetapi juga berwenang untuk mengatur
bagaimana pihak swasta memperhatikan lingkungan hidup;

Hukum Agraria
67. Ketentuan perlindungan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tertuang
dalam ketentuan yang mewajibkan setiap pemegang hak atas tanah untuk memelihara kesuburan
tanah dan mencegah kerusakan tanah yang dikuasainya.62 Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No.
16 Tahun 2004 tentang Tata Guna Lahan mengatur aspek perlindungan tanah. Tata Guna Lahan
diatur berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. 63 Secara umum, tata guna lahan
membagi dua kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pemanfaatan dan
penggunaan kawasan lindung tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang
alam dan ekosistem alam.64 Sedangkan areal budidaya tidak boleh terbengkalai, harus dijaga dan
dihindarkan dari segala kerusakan;65
68. Sedangkan dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah di pulau-pulau kecil dan persil tanah yang
terletak di sempadan pantai, sempadan danau, sempadan waduk, dan atau sempadan sungai,
setiap orang harus memperhatikan kepentingan bersama, keterbatasan daya dukung, kelestarian
pembangunan, interkonektivitas ekosistem, keanekaragaman hayati dan pelestarian fungsi
lingkungan;66
69. Selain UUPA dan peraturan pelaksanaannya, ketentuan lain yang relevan dalam memberikan
perlindungan dan akses lingkungan kepada masyarakat tertuang dalam UU No. 41 Tahun 2009
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dan UU No. 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kedua undang-undang ini memungkinkan pembentukan
lahan pertanian berkelanjutan yang tidak boleh diubah menjadi penggunaan lain di luar pertanian,
seperti untuk pemukiman dan fungsi lainnya.67 Ini merupakan langkah penting untuk menjaga
ketersediaan lahan pertanian dan menjaga lingkungan. Undang-undang tersebut juga
memberikan skema pemberian akses kepada petani dalam bentuk izin pengusahaan, izin
pengelolaan, dan izin pemanfaatan.68 Izin diberikan kepada setiap orang yang menguasai tanah
selama lima tahun dengan itikad baik untuk melakukan kegiatan pertanian. Izin tersebut akan
Pasal 15, UU No. 5/1960: Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah
kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan
memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.
63 Pasal 4 ayat (3), Peraturan Pemerintah No. 16/2004 tentang Penatagunaan Tanah: Penatagunaan tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Lihat juga Pasal 13 ayat (1)
yang menyatakan bahwa Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung atau kawasan budidaya harus sesuai dengan
fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
64 Pasal 13 ayat (2): Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami.
65 Pasal 13 ayat (3) : Penggunaan tanah di kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh diterlantarkan,
harus dipelihara dan dicegah kerusakannya.
66 Pasal 15, Peraturan Pemerintah No. 16/2004 tentang Penatagunaan Tanah.
67 Pasal 63 ayat (1), UU No. 19/2013: Petani dilarang mengalihfungsikan lahan Pertanian yang diperoleh sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) menjadi lahan non-Pertanian. Pasal 63 ayat (2) melarang pengalihan lahan Pertanian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian, kecuali mendapat izin dari
Pemerintah atau pemerintah daerah.
68 Pasal 59, UU No. 19/2013: Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.
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diberikan sebagai pemberian akses kepada petani sekaligus sebagai sarana untuk mengontrol
keberlanjutan lahan pertanian.

Hukum Pertanahan
70. Ketentuan agraria membatasi luas kepemilikan tanah untuk mencegah penguasaan tanah yang
berlebihan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. UUPA mendefinisikan kepemilikan dan
penguasaan tanah. Pasal 17 mewajibkan agar pembatasan itu diatur, maka Undang-Undang
Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Dalam undang-undang ini,
seseorang atau sebuah keluarga hanya diperbolehkan untuk memiliki lahan pertanian maksimal
20 hektar, terlepas dari apakah itu sawah atau tanah kering. Ukuran yang terlampaui dapat
dibenarkan maksimal 5 hektar dengan mempertimbangkan kondisi khusus daerah tersebut.
Undang-undang No. 56 Tahun 1960 menetapkan batas maksimum penguasaan tanah dengan
mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah dan faktor lainnya, seperti terlihat pada tabel
1.4 sebagai berikut:

71. Seseorang atau keluarga yang memiliki lebih dari 20 hektar tanah harus melapor ke Badan
Pertanahan Nasional (BPN). Selanjutnya BPN akan memberikan izin peralihan hak atas tanah
pertanian, dan tidak boleh lebih dari 20 hektar. Jika dalam penyerahan itu ada tindak pidana,
maka menurut Pasal 10 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960, pengalihan itu
batal demi hukum. Akibatnya, tanah itu menjadi milik negara;
72. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 juga menggarisbawahi beberapa tanggung jawab
lingkungan dari pemegang Hak Guna Usaha (HGU): - Membangun dan memelihara infrastruktur
ekologi yang ada dan fasilitas lahan di dalam kawasan HGU; - Menjaga kesuburan tanah,
mencegah kerusakan sumber daya alam dan melestarikan kemampuan lingkungan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku - Menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun
mengenai HGU kepada Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah di bawah kewenangannya masingmasing;

Hukum Tata Ruang
73. Ketentuan tata ruang tidak mengatur perlindungan stok karbon secara spesifik. Namun, ia
menekankan pada beberapa aspek lingkungan sebagai persyaratan untuk menjamin
keberlanjutan stok karbon. Aspek-aspek tersebut tertuang dalam penguatan rezim percakapan
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cagar alam, taman nasional, dan sebagainya, penataan dan pengendalian tata ruang yang
mengacu pada kajian lingkungan strategis, instrumen perizinan dan sanksi. Keempat hal tersebut
sebenarnya tertuang dalam rejim hukum lingkungan, konservasi, dan hukum hutan.
Keterpaduannya dalam undang-undang penataan ruang merupakan bagian dari upaya
pemerintah untuk mengendalikan pemanfaatan lahan agar tetap sesuai dengan rencana tata
ruang;69

Rezim Konservasi
74. Ketentuan konservasi dalam penataan ruang mengikuti ketentuan dalam undang-undang
konservasi. Dalam peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, suaka alam laut dan perairan
lainnya disusun dengan memperhatikan: (1) pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya
alam; (2) ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung
lingkungan; dan (3) ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan
ekosistem;70
75. Dalam peraturan zonasi untuk suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, cagar alam, dan cagar
alam laut peraturan tata ruang disusun dengan memperhatikan: pemanfaatan ruang untuk
penelitian, pendidikan, dan wisata alam; dan pelarangan kegiatan selain yang disebutkan di
depan.71 Adapun pengaturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut, persyaratan
tata ruang mengikuti UU Konservasi. Peraturan tersebut mengatur bahwa: (1) pemanfaatan ruang
untuk ekowisata tidak boleh mengubah bentang alam; (2) pemanfaatan kawasan konservasi
untuk budidaya hanya diperbolehkan bagi masyarakat hukum adat di kawasan penyangga dengan
luas yang tetap, tidak boleh mengurangi sifat lindung kawasan, dan dalam pengawasan yang ketat;
(3) ketentuan yang melarang kegiatan budidaya di dalam kawasan konservasi inti; dan (4)
ketentuan yang melarang kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau
terumbu karang di kawasan penyangga;72

Integrasi Kajian Lingkungan Strategis
76. Dalam penataan ruang tingkat nasional, provinsi atau kabupaten, ada beberapa tahapan yang
harus dilakukan antara lain tahapan pengolahan dan analisis data serta tahapan penyusunan
rencana tata ruang. Dalam dua tahapan tersebut, rencana tata ruang harus memuat Kajian
Lingkungan Hidup Strategis sebagai dasar penetapan pola penataan ruang, yaitu persebaran
penggunaan lahan dalam suatu kawasan yang terdiri dari peruntukan ruang untuk fungsi lindung
dan penunjukan ruang untuk fungsi budidaya;73

Izin pemanfaatan ruang
77. Untuk mencegah pemanfaatan ruang di luar ambang batas, Pemerintah memperkenalkan izin
pemanfaatan dalam undang-undang tata ruang. Setiap orang yang ingin memanfaatkan kawasan
harus memiliki izin penggunaan lahan dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam
pelaksanaan pemanfaatan ruang. 74 Dalam hal ini, izin pemanfaatan ruang diberikan untuk
mencapai tiga hal (1) menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan
Pasal 3, UU No. 26/2007
Pasal 101 ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 26/2008
71 Pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 26/2008
72 Pasal 101 ayat (4), Peraturan Pemerintah No. 26/2008
73 Pasal 25, 27, 32, & 35, UU No. 26/2007
74 Pasal 160, Peraturan Pemerintah No. 15/2010
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zonasi, dan standar pelayanan minimal dalam penataan ruang; (2) mencegah dampak negatif
pemanfaatan ruang; dan (3) melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas;

Sanksi
78. Pelanggaran terhadap izin penggunaan lahan akan mengakibatkan sanksi administratif berupa
pembatalan izin. Ketentuan tata ruang mengatur tiga kategori pelanggaran yang mengakibatkan
pencabutan izin. Pertama, apabila izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata
ruang dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (2) Izin pemanfaatan
ruang yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi
hukum. Artinya adalah bahwa izin dicabut. (3) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui tata
cara yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dicabut
oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. 75 Selain itu, sanksi
pidana juga akan dikenakan bagi pelaku pelanggaran apabila pelanggaran tersebut
mengakibatkan perubahan fungsi ruang sehingga merugikan dan pemanfaatan ruang tidak sesuai
dengan izin yang diberikan;76
79. Secara umum, ketentuan tata ruang mengakui hak masyarakat lokal atas tanah mereka dan hak
tradisional lainnya, hak untuk berpartisipasi, dan hak untuk mendapatkan manfaat dari
penggunaan tanah. Hak kepesertaan disertai dengan hak untuk mengajukan keberatan atas
Keputusan Pejabat yang dianggap bertentangan dengan tata ruang. Di sisi lain, penataan ruang
berpotensi untuk melakukan klaim sepihak, terutama terhadap hak adat dan hak tradisional atas
tanah dan wilayah. Hal ini terlihat dari penataan ruang untuk konservasi. Di sana, redaksinya
"menulis ulang" seluruh konsep ruang konservasi dalam UU No. 5 Tahun 1990 yang dulunya
menjadi momok masyarakat adat dan lokal secara turun-temurun.
80. Salah satu aturan operasional konservasi adalah Keputusan Menteri Kehutanan No. 56 Tahun
2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional. Putusan ini masih menyisakan ruang bagi
masyarakat untuk melakukan kegiatan pemanfaatan di dalam kawasan adat dan kawasan khusus
TN. Tatanan ini bertentangan dengan ketentuan tata ruang yang hanya memungkinkan
masyarakat lokal berada di zona penyangga. Pembatasan tersebut dapat menjadi jaminan yang
menguntungkan bagi peningkatan stok karbon. Namun, pada saat yang sama mengancam hakhak masyarakat adat yang telah bermukim dan memanfaatkan ruang secara tradisional dari
generasi ke generasi.

Hukum Lingkungan
81. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mengatur
beberapa nomenklatur langsung terkait dengan stok karbon dan pengurangan emisi. Selain itu,
sebagian besar isi undang-undang tersebut merinci beberapa mekanisme, instrumen, dan
ketentuan lain untuk melindungi dan mengurangi kerusakan lingkungan. Mekanisme dan
instrumen tersebut menyediakan alat untuk mengamankan stok karbon;

75
76

Pasal 37, UU No 26/2007
Pasal 69 & 70, UU No 26/2007
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Peraturan tentang perlindungan hak karbon
82. Dalam peraturan yang berlaku saat ini, emisi merupakan salah satu indikator kualitas lingkungan
yang berperan dalam pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan. 77 Pelanggaran
terhadap standar emisi akan dikenakan sanksi administratif. Jika sanksi tidak dipenuhi atau tidak
dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali maka pelaku dipidana dengan pidana
penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).78
Emisi juga merupakan instrumen insentif dan insentif yang dituangkan dalam perdagangan emisi.
Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan Inventarisasi Gas Rumah Kaca;79
83. Dalam era SBY, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 26% pada tahun
2020. Sementara itu, Pemerintah saat ini, melalui Presiden Joko Widodo, memperkuat komitmen
melalui NDC (Nationally Determined Contribution) untuk memotong 29% emisi pada tahun
2030. 80 Pemerintah telah menyusun Peraturan Pemerintah No. 71/2011. Peraturan ini
mengamanatkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebagai lembaga MRV untuk GRK di
Indonesia. Amanat itu meliputi tiga hal:
A. Menetapkan pedoman pelaksanaan inventarisasi GRK.
B. Mengkoordinasikan pelaksanaan Inventarisasi GRK dan tren perubahan emisi dan serapan
GRK termasuk stok karbon di tingkat nasional.
C. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses dan hasil Inventarisasi GRK
84. Dalam konteks hubungan internasional, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan
koordinator yang mengkoordinir penyusunan Laporan Komunikasi Nasional Perubahan Iklim
(National Communication) kepada UNFCCC. Dalam menjalankan peran ini KLH mengumpulkan
semua data GRK baik dari wilayah maupun sektor secara nasional. Hasil konsolidasi ini juga
menjadi dasar pengajuan NDC pada tahun 2016;

Instrumen untuk Menghindari Emisi dan Menjaga Stok Karbon
85. UU 32/2009 memperkenalkan izin baru yang disebut izin lingkungan. Setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wajib mendapatkan izin tersebut. Izin lingkungan
merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau operasi. Selain itu, izin lingkungan
diberikan berdasarkan penilaian kelayakan ekologis yang diperoleh dari dokumen AMDAL. Oleh
karena itu, peran AMDAL sangat penting sebagai prasyarat untuk mendapatkan izin lingkungan.
Lihat grafik di bawah.81

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
86. AMDAL adalah penilaian mengenai dampak signifikan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
terhadap lingkungan hidup yang diperlukan untuk pengambilan keputusan penyelenggaraan
usaha dan/atau kegiatan. 82 Setiap usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting

Pasal 20 ayat (2), UU No. 32/2009
Pasal 100 ayat (1) & (2) UU No. 32/2009
79 Pasal 63 ayat (1) huruf f, UU No. 32/2009
80 Lihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan pengajuan First Nationally Determined
Contribution Republic of Indonesia ke UNFCCC November 2016
81 grafiknya tidak ada
82 Pasal 1, Ayat (11), UU No. 32/2009
77
78
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terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL sebagai dasar penetapan keputusan kelayakan
lingkungan;83
87. Dokumen AMDAL memuat hal-hal sebagai berikut: (1) penilaian dampak rencana usaha dan/atau
kegiatan; (2) evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; (3) masukan
saran dan tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; (4) prakiraan
besaran dampak dan sifat penting dampak yang terjadi apabila rencana usaha dan/atau kegiatan
dilaksanakan; (5) evaluasi dampak secara holistik untuk menentukan kelayakan atau
ketidakcukupan lingkungan hidup; dan (6) rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
88. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 menyebutkan secara rinci jenis usaha dan
kegiatan yang memerlukan penilaian AMDAL, mulai dari kegiatan multi-sektor, sektor pertanahan,
pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, transportasi, teknologi satelit, industri, pekerjaan
umum, perumahan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, tenaga nuklir, bahan limbah
berbahaya dan beracun. Selain itu, Perpres tersebut juga secara tegas menekankan kewajiban
AMDAL untuk perencanaan usaha dan operasi di dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan
lindung. Tanggung jawab ini hanya dikecualikan untuk eksplorasi pertambangan, minyak dan gas
bumi, dan panas bumi, penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan, usaha
dan/atau operasi yang mendukung pelestarian kawasan lindung, terkait dengan kepentingan
pertahanan dan keamanan negara, kegiatan budidaya yang tidak mempunyai signifikansi bagi
lingkungan, dan kegiatan budidaya yang diperbolehkan bagi masyarakat asli secara tetap dan
tidak mengurangi fungsi kawasan lindung serta dalam pengawasan yang ketat. Pengecualian ini
berlaku berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta empiris bahwa kegiatan ini tidak
menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan;

89. Di bidang pertanian, jenis usaha/kegiatan yang wajib memiliki AMDAL terdiri dari budidaya
tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya, budidaya tanaman hortikultura dengan
dan atau tanpa unit pengolahannya, dan budidaya tanaman perkebunan. Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5/2012 memuat ukuran khusus dan alasan ilmiah yang
mendasari kategorisasi usaha/operasi AMDAL dan non-AMDAL;
90. AMDAL bukan hanya instrumen untuk mencegah risiko lingkungan. Ini juga menjadi alat bagi
pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan bisnis atau operasi. Selain itu, pelanggaran
persyaratan AMDAL akan memiliki konsekuensi pidana. Oleh karena itu, AMDAL menunjukkan
komitmen lingkungan yang paling konkret dari izin tertentu;
91. Kegiatan yang tidak wajib AMDAL termasuk dalam kategori kegiatan yang memerlukan Upaya
Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Kegiatan kategori ini
tidak memiliki izin lingkungan tetapi akan diberikan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan (SPPL). Namun, SPPL menyiratkan komitmen badan usaha terhadap
lingkungan saat menjalankan operasinya;84

Pasal 24, UU No. 32/2009 dan Pasal 2, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/2012
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13/2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup.
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92. Dalam penyusunan dokumen AMDAL, pemrakarsa harus melibatkan masyarakat setempat
berdasarkan prinsip keterbukaan dan kelengkapan informasi sebelumnya. 85 Masyarakat lokal
dalam hal ini termasuk (i) masyarakat yang terkena dampak langsung, (ii) pemerhati lingkungan,
dan atau (iii) masyarakat yang terkena dampak tidak langsung. Pemrakarsa melakukan pelibatan
masyarakat tersebut melalui proses pengumuman rencana bisnis dan/atau kegiatan dan
konsultasi publik untuk menangkap saran dan tanggapan masyarakat sebelum penyusunan
dokumen Kerangka Acuan. 86 Dalam waktu sepuluh hari kerja sejak diumumkan, masyarakat
berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan atas usulan rencana usaha dan/atau
kegiatan;87
93. Apabila masyarakat khususnya golongan ekonomi bawah memulai kegiatan yang mempunyai
dampak penting terhadap lingkungan, pemerintah daerah dan desa harus membantu penyusunan
AMDAL dalam bentuk fasilitasi serta membayar biaya pengaturan AMDAL. 88 Perwakilan dari
masyarakat yang berpotensi terkena dampak adalah anggota Komisi Penilai AMDAL yang akan
memberikan penilaian dan rekomendasi kepada Menteri/Gubernur atau Bupati/Walikota
mengenai layak atau tidaknya kegiatan dari perspektif lingkungan;89

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)
94. UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak
lingkungan kurang penting yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan dalam
penyelenggaraan usaha dan/atau operasi. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk
dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL yang ditetapkan oleh gubernur atau
bupati/walikota sesuai dengan jenis usaha/kegiatannya;

Izin Lingkungan
95. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 90 Setiap usaha
dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Izin
lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi (i) penyusunan AMDAL dan UKLUPL, (ii) penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL dan (iii) permohonan dan penerbitan Izin
Lingkungan;91
96. Atas permohonan izin lingkungan yang diterima, Menteri, Gubernur, dan Bupati mengumumkan
permohonan melalui multimedia dan papan pengumuman di wilayah tempat usaha/kegiatan
yang diusulkan berada. Untuk usaha/kegiatan yang wajib AMDAL, pengumuman dilakukan paling
lama 5 (lima) hari setelah Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) dinyatakan lengkap

Pasal 26 ayat (1) & (2), UU No. 32/2009
Penjelasan Pasal 26 ayat (1), UU No. 32/2009
87 Pasal 9 ayat (3) & (4), Peraturan Pemerintah No. 27/2012
88 Pasal 32, ayat (1) & (2), UU No. 32/2009
89 Pasal 31, UU No. 32/2009
90 Pasal 1 ayat (35), UU No. 32/2009 dan Pasal 1 ayat(1) Peraturan Pemerintah No. 27/2012
91 Pasal 44, Peraturan Pemerintah No. 27/2012
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secara administratif. 92 Sedangkan untuk usaha/kegiatan yang memerlukan UKL-UPL,
pengumuman dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah formulir UKL-UPL diisi;93
97. Masyarakat berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan atas rencana usaha/kegiatan
dalam jangka waktu tertentu. 94 Untuk usaha yang diprasyaratkan AMDAL, jangka waktu yang
diberikan adalah 10 (sepuluh) hari kerja. Sedangkan jangka waktu yang ditetapkan untuk UKL-UPL
kegiatan usaha yang diprasyaratkan adalah 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman. Ruang
pelibatan masyarakat yang disediakan oleh regulasi dalam setiap instrumen pencegahan
membuka peluang bagi mereka untuk benar-benar berpartisipasi dalam proses pengambilan
keputusan terkait operasi yang berpotensi merusak lingkungan;

Penilaian Lingkungan Strategis
98. Undang-Undang Lingkungan Hidup dilengkapi dengan dua perangkat hukum inovatif tentang
proses peruntukan ruang, yang dinyatakan sebagai berikut:95
(1) Setiap perencanaan tata ruang wilayah harus didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
(2) Perencanaan tata ruang wilayah di atas ditetapkan dengan mempertimbangkan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

99. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh,
dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah
mendasari dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana,
dan/atau program. 96 Pemerintah Pusat dan Daerah melaksanakan KLHS untuk memastikan
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dengan baik.97 Dalam proses penilaian,
semua tingkat pemerintah perlu mengikutsertakan masyarakat dan pemangku kepentingan
terkait;98
100. KLHS merupakan instrumen lingkungan hidup yang mekanisme penyelenggaraannya dilakukan
melalui tiga langkah yang saling terkait, yaitu: (1) menilai pengaruh kebijakan, rencana, atau
program terhadap lingkungan hidup di wilayahnya masing-masing; (2) merumuskan alternatif
lanjutan untuk suatu kebijakan, rencana, atau program; dan (3) memberikan rekomendasi untuk
menghasilkan pengambilan keputusan yang berhati-hati atas suatu kebijakan, rencana, dan/atau
program yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;99
101. Sebagai analisis integral dari perencanaan pembangunan daerah, KLHS sangat terkait dengan
upaya pencegahan deforestasi. Kajian tersebut memberikan potret potensi dampak dari suatu
rencana, program dan kebijakan. Selain itu, KLHS menjabarkan tawaran alternatif untuk
menggagalkan risiko lingkungan. Hal-hal itulah yang kemudian menjadi poin-poin rekomendasi
yang akan dibangun dalam pembangunan dan penataan ruang oleh Pemerintah;

Pasal 45, ayat (2) dan (3), Peraturan Pemerintah No. 27/2012
Pasal 46 ayat (2) dan (3), Peraturan Pemerintah No. 27/2012
94 Pasal 9 ayat (3) dan (4), Peraturan Pemerintah No. 27/2012
95 Pasal 19, UU No. 32/2009
96 Pasal 1 ayat (10), UU No. 32/2009
97 Pasal 15 ayat (1), UU No. 32/2009
98 Pasal 18 ayat (1), UU No. 32/2009
99 Pasal 15, UU No. 32/2009
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102. Pada prinsipnya, KLHS menandakan upaya penemuan ilmu yang objektif yang seharusnya menjadi
dasar pengambilan kebijakan. Pentingnya pertimbangan ilmiah sebagai landasan suatu
perencanaan, program, dan kebijakan tampak jelas untuk membuatnya masuk akal dan terbukti
dapat diterima berdasarkan ilmu pengetahuan;
103. KLHS memuat enam komponen penilaian, sebagai berikut: 100 - kemampuan lingkungan untuk
mendukung dan melaksanakan pembangunan - perkiraan dampak dan risiko lingkungan - kinerja
layanan/jasa lingkungan - efisiensi pemanfaatan sumber daya alam - kerentanan dan kapasitas
adaptif terhadap iklim perubahan - tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
Mengacu pada ketentuan ini, setiap usulan dan perubahan rencana tata ruang harus
mendasarkan diri pada penilaian strategis;

Praktik Tradisional
104. UU 32/1999 mengakui masyarakat adat atas kearifan lokalnya dalam memelihara dan mengelola
tanah. Pengakuan tersebut diwujudkan dengan mengecualikan praktik pembakaran tradisional
yang dilakukan seluas maksimal 2 hektar per unit keluarga dalam rangka pengembangan
perkebunan varietas lokal dalam negeri. Pembentukan sekat bakar yang dibangun di sekitar area
kebakaran merupakan prasyarat untuk mencegah meluasnya api.

Hukum Konservasi
105. Konservasi di Indonesia secara umum dilakukan melalui tiga kegiatan utama yaitu: (1)
perlindungan sistem penyangga kehidupan, (2) pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan, dan
(23) pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistem secara berkelanjutan.101 Gema isu perubahan
iklim menyebabkan gerakan konservasi kembali mendapatkan momentumnya karena merupakan
salah satu komponen penting dalam skema pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi
hutan (REDD+);102
106. Setelah diumumkannya target penurunan emisi Indonesia sebesar 26% dan 41% pada tahun 2009,
stok karbon menjadi salah satu prioritas bangsa. Menyusul pengumuman tersebut, pemerintah
mengeluarkan Peraturan Presiden 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca. Dokumen Rencana Aksi menyediakan rencana kerja negara untuk melakukan
kegiatan yang akan langsung dan tidak langsung103 mengurangi emisi gas rumah kaca di bawah
target pembangunan nasional;104
107. Kegiatan penurunan emisi mencakup beberapa sektor utama yang berkontribusi terhadap
pencapaian target penurunan emisi, antara lain (i) pertanian, (ii) kehutanan dan lahan gambut,
(iii) energi dan transportasi, (iv) industri dan (v) pengelolaan limbah. 105 Menteri atau Kepala
instansi yang terkait dengan sektor tersebut wajib melaksanakan rencana aksi penurunan emisi
sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk dilaporkan kepada Menteri

Pasal 16, UU No. 32/2009
Pasal 5, UU No. 5/1990
102 Lihat Ayat 70 Keputusan 1/CP.16 Kesepakatan Cancun: Hasil kerja Kelompok Kerja Ad Hoc tentang Aksi
Kerjasama Jangka Panjang di bawah Konvensi, UNFCCC 15 Maret 2011
103 Pasal 1, ayat (1), Peraturan Presiden No. 61/2011
104 Lampiran I, Peraturan Presiden No. 61/2011
105 Pasal 2 dan Lampiran I, Peraturan Presiden No. 61/2011
100
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Koordinator Perekonomian. Tindakan tersebut juga memberikan acuan kepada masyarakat untuk
melakukan sendiri perencanaan dan pelaksanaan penurunan emisi GRK;
108. Untuk mengamankan ketersediaan (i) informasi terkait status dan kecenderungan perubahan
emisi dan penyerapan emisi GRK, termasuk stok karbon, di tingkat nasional, provinsi, dan
kabupaten, dan (ii) informasi pencapaian target emisi GRK dari kegiatan mitigasi perubahan iklim
tingkat nasional, Peraturan Presiden Nomor 71/2011 mengatur tentang Inventarisasi GRK
Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan.106 Inventarisasi GRK adalah kegiatan
untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan
perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber dan serapan emisi, termasuk stok
karbon. 107 Dalam hal ini, konservasi merupakan komponen utama dalam skenario penurunan
emisi yang ditetapkan di Indonesia;
109. Sesuai dengan RAN-GRK, inventarisasi GRK dilakukan pada sektor-sektor strategis yang
diidentifikasi sebagai sumber emisi dan sekuestrasi [termasuk stok/stok karbon], yang meliputi (i)
pertanian, kehutanan, lahan gambut dan penggunaan lahan lainnya, (ii) pengadaan dan
penggunaan energi , (iii) proses industri dan penggunaan produk dan (iv) pengelolaan limbah.108
Proses pelaksanaan inventarisasi GRK dilakukan oleh Kementerian terkait dan/atau Kepala
Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Bupati dan Walikota setahun sekali untuk selanjutnya
dilaporkan kepada menteri yang mengoordinasikan proses inventarisasi [dalam hal ini
Kementerian Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.109 Setiap pelaku usaha dari kegiatan yang
berpotensi mengeluarkan dan/atau menyerap GRK wajib melaporkan datanya terkait
inventarisasi GRK kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya setiap
satu tahun sekali;110

Hukum Kehutanan
110. Salah satu bentuk pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan lindung adalah
penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. 111 Hal ini diatur lebih lanjut dengan kewajiban
pemrakarsa kegiatan tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL)
untuk memanfaatkan jasa lingkungan. 112 Izin khusus karbon adalah Izin Usaha Pemanfaatan
Penyerapan Karbon dan Izin Usaha Pemanfaatan Penyimpanan Karbon (IUP RAP-KARBON
dan/atau IUP PAN-KARBON). 113 Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain penanaman,
pemeliharaan, peningkatan produktivitas, perpanjangan atau penundaan siklus tebang dan
perluasan kawasan lindung dan konservasi di dalam kawasan izin usaha;114
111. Hasil kegiatan sekuestrasi dan penyimpanan karbon merupakan komoditas karbon yang dapat
dipasarkan melalui pasar karbon sukarela di dalam negeri maupun internasional dalam bentuk
kredit karbon bersertifikat.115 Penerimaan dari penjualan kredit karbon merupakan Nilai Jual Jasa
Pasal 2, Peraturan Presiden No. 71/2011
Pasal 1, ayat (3), Peraturan Presiden No. 71/2011
108 Pasal 3, ayat (3), Peraturan Presiden No. 71/2011
109 Pasal 11, 12 dan 13, Peraturan Presiden No. 71/2011
110 Pasal 15, Peraturan Presiden No. 71/2011
111 Pasal 33, ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 6/2007 jo. Peraturan Pemerintah No. 3/2008
112 Pasal 19, ayat (b), Peraturan Pemerintah No. 6/2007 jo. Peraturan Pemerintah No. 3/2008
113 Pasal 2, Peraturan Menteri Kehutanan No. 30/2009
114 Pasal 3, Peraturan Menteri Kehutanan No. 30/2009
115 Pasal 14 dan Pasal 15, Peraturan Menteri Kehutanan No. 36/2009
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Lingkungan (NJ2L) yang harus dibagikan kepada pemerintah (berupa Penerimaan Negara Bukan
Pajak - PNBP yang dibagi secara proporsional sebesar 40% untuk Pemerintah Pusat, 20% dari
Pemerintah Provinsi dan 40% dari Pemerintah Kabupaten) pengembang dan masyarakat.
Meskipun pengaturan distribusi N2JL dengan jelas menyatakan hak masyarakat atas pendapatan
dari penjualan komoditas karbon, banyak pertanyaan muncul terutama dari aspek pemrakarsa
karbon potensial terkait dengan distribusi persentase untuk setiap pemangku kepentingan yang
dituangkan dalam Tabel N2JL;116

112. Permenhut 20/2012117 dianggap sebagai payung regulasi tentang stok karbon setelah beberapa
regulasi sebelumnya. Karbon hutan didefinisikan sebagai karbon dari pengelolaan hutan yang
menerapkan kegiatan untuk menjaga stok karbon, menyerap dan juga mengurangi emisi
karbon. 118 Perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan karbon hutan bertujuan untuk
mewujudkan pengelolaan hutan lestari yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang
berkeadilan 119 dan mengutamakan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan
hutan;120
113. Kegiatan yang dilakukan terkait dengan karbon hutan meliputi pembibitan, penanaman,
pemeliharaan hutan dan lahan, serta pemanenan hutan dengan prinsip pengelolaan hutan
berkelanjutan. Perluasan siklus pemanenan hingga penanaman, pengayaan izin pemanfaatan
hasil hutan kayu, serta perlindungan dan pengamanan di areal konsesi kayu juga merupakan
bagian dari pelaksanaan kegiatan karbon hutan;121
114. Pengelolaan karbon hutan dapat dilakukan oleh (i) Pemerintah, (ii) Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Swasta, (iii) Koperasi dan Masyarakat (“Pengelola
Karbon Hutan”)122 melalui Izin Usaha Karbon Hutan yang diajukan kepada Menteri terkait (dalam
hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Izin tersebut merupakan bagian integral
dari izin pemanfaatan hutan/hasil hutan. 123 Setelah mendapat izin Operasi Karbon Hutan,
penyelenggara Karbon Hutan berhak mengelola kegiatan yang terkait dengan karbon hutan dalam
jangka waktu operasionalnya dan memperdagangkan dan/atau tidak memperdagangkan karbon
hutan yang dikelolanya. Untuk meningkatkan potensi pertumbuhan karbon hutan, pemegang izin
operasi karbon hutan diberi mandat untuk melindungi sumber daya hutan yang berharga di dalam
konsesi mereka dari deforestasi, kebakaran hutan, pembalakan liar. Mereka dilarang memanen
secara berlebihan dan wajib mengelola hutan secara lestari;
115. Permenhut 20/2012 lebih lanjut menjelaskan tentang perdagangan karbon hutan. Disebutkan
bahwa istilah "karbon hutan yang dapat diperdagangkan" menyiratkan kesenjangan antara
Lampiran III, Peraturan Menteri Kehutanan No. 36/2009
Peraturan Menteri Kehutanan No. 20/2012 memiliki peran penting dalam tata kelola karbon hutan. Berdasarkan
peraturan ini, ketentuan terkait karbon hutan sebagaimana tertuang dalam peraturan sebelumnya, seperti Peraturan
Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2004 tentang Tatacara Aforestasi dan Reforestasi Dalam Kerangka
Mekanisme Pembangunan Bersih, Peraturan No. P.68/ Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration
Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, dan Peraturan Nomor P.30/MenhutII/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD).
118 Pasal 1, ayat (1), Peraturan Menteri Kehutanan No. 20/2012
119 Pasal 2, ayat (2), Peraturan Menteri Kehutanan No. 20/2012
120 Pasal 3, ayat (5), Peraturan Menteri Kehutanan No. 20/2012
121 Pasal 3, ayat (2), Peraturan Menteri Kehutanan No. 20/2012
122Pasal 1, ayat (6) juncto Pasal 3, Ayat (4), Peraturan Menteri Kehutanan No. 20/2012
123 Pasal 11, Peraturan Menteri Kehutanan No. 20/2012. Pemberian izin mengikuti pengaturan dalam UU No. 41/1999.
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potensi karbon hutan pada tahun tertentu dengan potensi karbon hutan sebelumnya yang
ditetapkan sebagai baseline, dan pemeliharaan dan perlindungan stok karbon hutan. Selain itu,
peraturan tersebut juga menyatakan bahwa pembeli karbon hutan dari negara yang berbeda
mendapatkan nilai pengurangan emisi karbon maksimal sebesar 49%. Dengan demikian,
Indonesia juga bisa mencapai targetnya sendiri. Selain itu, pemerintah akan memperoleh
penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan perdagangan karbon. Mekanisme operasional
perdagangan lebih lanjut disebutkan akan diatur dalam Keputusan Menteri tertentu;

116. Terkait peran pemerintah, Permen No 20/2012 mengamanatkan kementerian terkait untuk
memberikan pembinaan, penyuluhan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepada
ayat pengelola karbon hutan oleh kementerian terkait.124 Terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) yang akan diperoleh pemerintah dari perdagangan karbon hutan, Peraturan Pemerintah
No. 12/2014 mengatur bahwa PNPB yang berlaku pada Kementerian Kehutanan juga mencakup
penerimaan dari transaksi sekuestrasi dan/atau penyimpanan karbon dari kawasan hutan 125
dengan tarif 10% kali nilai penjualan karbon per ton.126 Ketentuan mengenai tata cara pengenaan,
pemungutan, dan pembayaran PNBP diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kehutanan No.
37/2014. Perlu digarisbawahi bahwa PNBP dimaksudkan untuk mendukung pembangunan
nasional dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;127
117. Sebagai salah satu upaya perlindungan hutan Indonesia dan memastikan berfungsinya,
pemerintah Indonesia telah menghentikan penerbitan izin baru untuk penggunaan hutan alam
primer dan lahan gambut dengan mengukuhkan Instruksi Presiden Nomor 10/2011 tentang
Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan
Gambut, atau disebut Inpres Moratorium yang kemudian diperpanjang melalui Instruksi Presiden
Nomor 6 tahun 2013. Kementerian Kehutanan menyiapkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru
(PIPIB) berdasarkan Inpres Moratorium yang diperbaharui setiap enam bulan.128 Menjelang akhir
periode moratorium, beberapa evaluasi yang diterbitkan oleh berbagai pihak menunjukkan
bahwa kebijakan Inpres Moratorium belum berhasil dalam memberikan ‘jeda' yang diperlukan
untuk memperbaiki tata kelola dan sistem perizinan. Hal ini disimpulkan dari jumlah izin untuk
pengalihan fungsi hutan kepada perusahaan, tumpang tindih tata kelola masyarakat lokal dan
masyarakat adat dengan cakupan moratorium dan peningkatan kebakaran hutan;129

Hukum Perkebunan
118. Hukum tentang perkebunan tidak secara khusus mengatur upaya pengamanan stok karbon.
Namun, UU Perkebunan menyebut salah satu dari tiga fungsi perkebunan yang relevan dengan
Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajarannya (termasuk Sekjen, Dirjen Bina
Usaha Kehutanan, Dirjen DAS dan Perhutanan Sosial, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi, Badan Litbang
Kehutanan, dan Sumber Daya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Kehutanan
125 P Pasal 1, ayat (l), Peraturan Pemerintah No. 12/2014
126 Lampiran Peraturan Pemerintah No. 12/2014 (Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kementerian Kehutanan, ayat XII.)
127 Lampiran Peraturan Pemerintah No. 12/2014 (Penjelasan Umum)
128 Instruksi Presiden No. 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan
Alam Primer dan Lahan Gambut, dua tahun kemudian diperpanjang melalui Instruksi Presiden No. 6/2013.
129 Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global, Briefing Paper Evaluasi Tiga Tahun
Kebijakan Moratorium dan Perlindungan Ekosistem Gambut Indonesia, ‘Tugas Utama Pemimpin Indonesia Baru,
http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2014/05/Evaluasi-Tiga-Tahun-Moratorium.pdf.
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isu karbon, yaitu fungsi ekologis. Fungsi ini selanjutnya digambarkan sebagai peningkatan
konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung.130
Fungsi penyerapan karbon tersebut secara langsung berkaitan dengan perlindungan stok karbon.
Namun tidak ada ketentuan lain dalam UU Perkebunan maupun turunannya yang secara khusus
mengatur fungsi penyerap karbon;
119. Peraturan Menteri Pertanian No. 9/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan
Kelapa Sawit Berkelanjutan memberikan penjelasan singkat tentang perlindungan karbon dan
pengamanan emisi. Dalam Lampiran II, Peraturan ini menguraikan prinsip, kriteria, indikator, dan
pedoman perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Salah satu prinsip dan kriteria yang ditetapkan
adalah penanaman di lahan gambut. Salah satu pedoman penanaman di lahan gambut adalah
pengaturan muka air tanah antara 50-60 cm untuk memblokir emisi karbon dari lahan gambut.
Prinsip lain yang relevan dengan stok karbon adalah terkait dengan pedoman teknis budidaya dan
pengolahan kelapa sawit yang mempertimbangkan masalah lingkungan;
120. Secara makro, UU Perkebunan dan turunannya telah mengatur legalitas sawit dari aspek
lingkungan. Tabel berikut menguraikan esensi aspek legalitas kelapa sawit sejak sebelum perijinan,
hingga pembukaan lahan dan operasi pemasaran. Matriks tersebut menggambarkan versi ringkas
dari ketentuan berbagai peraturan perkebunan.131
Tabel 7. Aspek Hukum Kelapa Sawit Menurut UU
Kategori

Peraturan

Sebelum mendapatkan izin

1. Wajib melakukan AMDAL atau UKL-UPL; 2. Wajib melakukan analisis
dan risiko manajemen bila menggunakan rekayasa genetika; 3. Harus
menyusun pernyataan kemampuan menyediakan fasilitas,
infrastruktur dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk
menghadapi kebakaran dalam pembukaan atau pemrosesan lahan.

Pembersihan lahan

1. Harus memiliki izin usaha, baik di tingkat hulu atau manajemen; 2.
Wajib membersihkan lahan BUKAN dengan membakar; 3. Wajib
memiliki basis kegiatan yang jelas; 4. Wajib menerapkan AMDAL

Proses hasil panen

1. Memiliki sertifikat kualitas dan atau pengemasan tanaman
perkebunan; 2. Memiliki sertifikat penggunaan bahan tambahan untuk
usaha pemrosesan produk perkebunan dari Kementerian Pertanian
dan atau 3. Memiliki pernyataan bahwa bahan perkebunan dan yang
ditambahkan TIDAK berpengaruh buruk pada kesehatan dan
keamanan manusia, TIDAK mengurangi fungsi lingkungan dan atau
menciptakan kompetisi usaha yang tidak adil.

Pasal 4 UU No. 18/2004
Pasal 25, 50, 51 dan 52 UU No. 18/2004, Pasal 21, 22, 23, 33, 34, 35, 40 Peraturan Menteri Pertanian No.
98/Permentan/OT.140/9/2013. Sebagian besar dari Peraturan Menteri Pertanian No. 9/Permentan/OT.140/3/2011
juga mengadopsi prinsip-prinsip lingkungan hidup.
130
131
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Pemasaran

1. Mengiklankan hasil kegiatan perkebunan di bawah standar
perlindungan konsumen; 2. Tidak diambil dari hasil perkebunan yang
didapatkan dari penjarahan dan atau pencurian.

121. UU Perkebunan juga menegaskan implikasi ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap prinsip
kelestarian lingkungan. Pemerintah berwenang menolak permohonan izin usaha dari perusahaan
perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan. Tidak hanya itu, ketentuan UU Perkebunan juga
menyebutkan bahwa setiap perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha
perkebunan tetapi tidak menerapkan AMDAL atau UKL-UPL akan menanggung risiko pencabutan
izin usahanya;132
122. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa ketentuan tentang perkebunan telah
memasukkan pengaturan hak-hak masyarakat. Begitu pula dengan aspek lingkungan. Namun,
persyaratan tentang hak-hak masyarakat mengandung masalah hukum yang berat. Masalah
pertama adalah konsep "imbalan" untuk mengganti tanah ulayat. Konsep ini tidak begitu dikenal
dalam peraturan tentang ganti rugi, apalagi dalam jual beli. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari,
"imbalan" adalah hadiah untuk perbuatan tertentu. Konsep hukum yang dikenal dalam
pengalihan hak atas tanah adalah “kompensasi” apabila kegiatan yang mengakibatkan
pengalihan/pelepasan hak tersebut untuk kepentingan umum. Konsep lainnya adalah “jual-beli”
yang merupakan konsep perdata untuk hubungan hukum privat. Selain itu, ketentuan
perkebunan tidak memberikan mekanisme lebih lanjut untuk memastikan hak ulayat maupun hak
individu untuk dilindungi secara memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam
ketentuan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 9/Permentan/OT.140/3/2011,
juga tidak ada pengaturan mekanisme pelepasan tanah yang terutama bertujuan untuk
melindungi masyarakat atau individu yang secara sosial lebih rentan dibandingkan dengan
“perlindungan” terhadap pemilik modal besar;

132

Pasal 25 ayat (4) & (5), UU No. 18/2004
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BAGIAN IV
TANGGUNG JAWAB DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERMOHON
123. Para Pemohon menduga kuat bahwa ratusan perusahaan perkebunan sawit dan puluhan HTI
telah turut andil atas terjadinya bencana kabut asap yang terjadi. Oleh karena itu, para pemohon
menuntut agar Komnas HAM dapat melakukan penyelidikan dan penegakan hukum terhadap
perusahaan-perusahaan penghasil titik api di masing-masing areal konsesinya.

Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati Hak Asasi Manusia
Diartikulasikan dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi
Manusia
124. Bahwa para pemohon melalui petisi ini menegaskan bahwa selain pemerintah, perusahaanperusahaan harus dimintai pertanggungjawaban. Penyematan tanggung jawab perusahaan untuk
menghormati hak asasi manusia telah diartikulasikan dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang
Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Prinsip-Prinsip Panduan) khususnya pilar kedua, yang
mencerminkan norma dan standar tanggung jawab pelaku perusahaan. Prinsip-Prinsip Panduan
juga meniscayakan perusahaan untuk memahami dengan benar keseluruhan standar dan norma
HAM internasional sebagaimana ditegaskan dalam instrumen-instrumen HAM internasional;
125. Secara khusus Prinsip 11 dan 12 relevan untuk memberikan kerangka tanggung jawab perusahaan
dalam menghormati hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam standar global perilaku
yang telah tercermin dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip 11 berbunyi:
“Perusahaan bisnis harus menghormati hak asasi manusia. Hal ini berarti mereka harus
menghindari melanggar hak asasi manusia pihak lain dan harus mengatasi dampak yang merugikan
terhadap hak asasi manusia”

Selanjutnya Prinsip 12 menyebutkan:
“Tanggung jawab perusahaan bisnis untuk menghormati hak asasi manusia merujuk pada hak asasi
manusia yang diakui secara internasional yang dipahami, setidaknya, sebagaimana tercantum
dalam Piagam Internasional tentang Hak Asasi Manusia (International Bill of Human Rights) dan
prinsip-prinsip mengenai hak-hak dasar yang terdapat dalam Deklarasi Organisasi Buruh
Internasional tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja”

126. Sebagaimana dibahas dalam Panduan Interpretasi, semua entitas bisnis tidak hanya dituntut
untuk memenuhi hukum nasional maupun peraturan yang mengakomodasi atau mengesahkan
standar hak asasi manusia internasional, tetapi juga dengan standar perilaku global;
127. Pada prinsipnya, sehubungan dengan bagaimana perusahaan harus menghormati hak-hak ini,
Prinsip 13 dari Prinsip-Prinsip Panduan menetapkan bahwa perusahaan bisnis harus:
“(a) Menghindari menyebabkan atau terlibat pada dampak yang merugikan hak asasi manusia
yang terjadi karena aktivitas mereka sendiri, dan mengatasi dampak-dampak tersebut ketika
muncul;

54

(b) Berusaha untuk mencegah atau menangani dampak hak asasi manusia yang merugikan yang
secara langsung berkaitan dengan kegiatan mereka, produk, atau jasa dari hubungan bisnis
mereka, meskipun mereka tidak berkontribusi pada terjadinya dampak-dampak tersebut”

128. Berpijak pada Prinsip 13 tersebut, ada tiga alasan dimana perusahaan dapat bertanggung jawab
atas dampak buruk terhadap hak asasi manusia: (1) dapat menimbulkan dampak melalui
kegiatannya sendiri; (2) dapat berkontribusi melalui kegiatannya sendiri, baik secara langsung
atau melalui beberapa entitas luar (pemerintah, bisnis atau lainnya) dan (3) mungkin terlibat
dalam dampak yang disebabkan oleh entitas yang terkait langsung dengan operasi bisnis, produk
atau layanannya;

Perusahaan-perusahaan (Perkebunan Sawit dan HTI) telah melanggar tanggung
jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia baik langsung maupun
tidak langsung berkontribusi terhadap dampak buruk hak asasi manusia saat ini
atau di masa depan dan kegiatan yang merusak aksi iklim.
129. Penyebab dan dampak krisis kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan
sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya menunjukkan adanya kesenjangan
mendasar atas keseluruhan standar dan norma HAM internasional sebagaimana ditegaskan
dalam instrumen-instrumen HAM internasional yang semangatnya melindungi dan menghormati
hak asasi manusia. Bahwa kesenjangan ini harus dipertimbangkan dan disertai dengan upaya
untuk menunjukkan akuntabilitas hukum sehingga memperkuat supremasi hukum atas
perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia baik oleh Pemerintah Indonesia maupun oleh
aktor-aktor bisnis;
130. Bahwa sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan, kegiatan perusahaan-perusahaan telah
berkontribusi, atau terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia berupa kebakaran hutan dan
lahan sehingga mengakibatkan krisis kabut Asap dan perubahan iklim sebagaimana yang telah
terungkap dalam pernyataan fakta. Penelitian yang dilakukan oleh Yayasan AURIGA Nusantara
berhasil memberikan peringkat konsesi kelapa sawit dan HTI di Sumatera dan Kalimantan, dari
penghasil karbon terburuk hingga terendah selama episode kebakaran 2015, dan menelusuri
kembali ke perusahaan;
131. Berdasarkan data hotspot yang berhasil dikumpulkan, selama 2015 hingga 2019, mayoritas
konsesi perkebunan kelapa sawit dan HTI di Kalimantan Tengah terpantau menghasilkan sejumlah
titik api. Bahkan titik api di konsesi-konsesi ini telah muncul di tahun yang berbeda, dalam 5 tahun
terakhir. Bisa dikatakan banyak perkebunan kelapa sawit dan HTI di Kalimantan Tengah diduga
mengalami kebakaran berulang di konsesinya dalam rentang waktu tersebut;
132. Dengan begitu perusahaan-perusahaan penyebab Kabut Asap khususnya perusahaan perkebunan
sawit dan HTI yang teridentifikasi, telah melanggar tanggung jawab mereka untuk menghormati
hak-hak masyarakat dan masyarakat Indonesia dengan secara langsung dan tidak langsung
berkontribusi terhadap dampak parah hak asasi manusia saat ini atau di masa depan melalui
penciptaan lingkungan yang rawan kebakaran dan kegagalan untuk mencegah dan menekan
kebakaran serta tindakan aktif yang mengakibatkan kebakaran dan kabut asap dan kegiatan lain
yang merusak tindakan iklim;
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133. Padahal, sebagaimana dinyatakan dalam resolusi Dewan HAM PBB 41/21, perubahan iklim telah
berdampak negatif baik langsung atau tidak langsung pada penikmatan hak asasi manusia,
termasuk diantaranya hak untuk hidup, ketahanan pangan, air minum dan sanitasi yang aman,
kesehatan, dll. Perubahan iklim merupakan ancaman langsung dan telah berdampak signifikan
bagi warga dunia, terutama kelompok miskin dunia yang sangat rentan.133

Perusahaan-perusahaan (Perkebunan Sawit dan HTI) juga telah melanggar
tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dengan gagal mencegah
dampak hak asasi manusia yang terkait langsung dengan aktivitas atau layanan
mereka melalui hubungan bisnisnya
134. Adapun manifestasi dari tanggung jawab perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia,
bahwa perusahaan harus mengetahui dan mampu menunjukkan bahwa mereka mampu
menghormati hak asasi manusia dengan cara, (1) mengadakan komitmen kebijakan yang
mendukung tanggung jawab penghormatan hak asasi manusia, (2) menjalankan uji tuntas hak
asasi manusia secara terus menerus untuk mengidentifikasi, mencegah, mitigasi dan menghitung
dampak hak asasi manusia, (3) memiliki proses-proses yang memungkin remediasi bagi dampak
yang mengurangi hak asasi manusia atas aktivitas dan kontribusi bisnis mereka.134
135. Dalam upaya untuk mencegah dan mengatasi dampak hak asasi manusia yang merugikan, Uji
Tuntas Hak Asasi Manusia atau Human Rights Due Diligence (HRDD) merupakan hal penting. Uji
tuntas adalah penilaian berkelanjutan yang membantu bisnis untuk menilai dan mengurangi
ancaman terhadap kehidupan dan martabat pemangku kepentingan, termasuk karyawan,
masyarakat, kelompok rentan dan konsumen. Prinsip 17 Prinsip-Prinsip Panduan menyebutkan :
“Dalam rangka untuk mengidentifikasi, mencegah, mitigasi, dan perhatian bagaimana perusahaan
mengatasi dampak hak asasi manusia yang merugikan, perusahaan bisnis harus melakukan uji
tuntas hak asasi manusia. Prosesnya harus termasuk menilai dampak potensial dan nyata terhadap
hak asasi manusia, mengintegrasikan dan bertindak berdasarkan temuan-temuan, melacak umpan
balik, dan mengkomunikasikan bagaimana dampak tersebut diatasi.”

Selanjutnya proses uji tuntas hak asasi manusia meliputi :
(a) Harus mencakup dampak hak asasi manusia yang merugikan yang mungkin ditimbulkan oleh
perusahaan bisnis atau berkontribusi melalui aktivitasnya sendiri, atau yang mungkin secara
langsung terkait dengan operasi-operasinya, produk atau pelayanan dari hubungan bisnisnya;
(b) Dapat beragam dalam hal kompleksitas bergantung dengan besaran perusahaan bisnis,
tingkat keburukan dampak hak asasi manusia yang merugikan, dan sifat serta konteks
operasinya ;
(c) Harus terus berjalan, mengakui bahwa resiko hak asasi manusia dapat berubah seiring
berjalannya waktu sesuai dengan operasi dan konteks operasional perusahaan yang berubah;

136. Dalam konteks hukum nasional, secara eksplisit berbagai produk peraturan perundang-undangan
turut mengakomodasi semangat proses uji tuntas tersebut, yaitu dengan berupaya untuk
mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi dampak hak asasi manusia perusahaan yang
133
134

UN Doc. A/HRC/RES/41/21
Prinsip-Prinsip Panduan, Prinsip 15 dan komentarnya

56

merugikan. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal misalnya disebutkan
bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup. Di
samping itu semua persyaratan pemberian izin harus dipenuhi. Dalam konteks pra-izin misalnya,
jika mengacu pada UU 39/2014, setidaknya ada empat kewajiban yang dilakukan oleh pelaku
usaha sebelum mendapat Izin Usaha Perkebunan:
1.
2.
3.
4.

Membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan
hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup [Pasal 67];
Memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik [Pasal
67];
Larangan membuka dan/atau mengelola lahan dengan cara membakar [Pasal 56];
Membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem
tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam
pembukaan dan/atau pengolahan lahan [Pasal 56];

137. Terkait dengan penyusunan dokumen AMDAL, berdasarkan PP 27/2012, AMDAL disusun oleh
Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan di atas lokasi rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang [Pasal 4]. Setelah memperoleh izin
usaha perkebunan Pelaku Usaha Perkebunan wajib menerapkan:
1.
2.
3.

analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan
upaya pemantauan lingkungan hidup;
analisis risiko lingkungan hidup; dan
pemantauan lingkungan hidup.

138. Terhadap izin yang telah diterbitkan, pemantauan dan evaluasi dilakukan. Termasuk jika terjadi
kebakaran, mengacu pada Peraturan Menteri LHK Nomor: P.77/Menlhk-Setjen/2015 Pemegang
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan melaksanakan kewajiban atas areal kerja yang terbakar,
meliputi : (a) Melakukan pemetaan areal kerja yang terbakar dengan supervisi Pemerintah; (b)
Melakukan revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) dan Rencana
Kerja Tahunan (RKT); (c) Melakukan pencegahan kebakaran hutan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan; (d) Membuat sekat kanal pada areal gambut serta menjaga
kebasahan gambut (rewetting); dan (e) Melakukan pengamanan areal kerja yang terbakar [Pasal
7]. Pemegang izin menyerahkan data dan informasi areal terbakar dengan Berita Acara kepada
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan [Pasal 4 ayat 2].
Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan
di areal kerja yang terbakar [Pasal 8];
139. Keterlibatan perusahaan-perusahaan perkebunan sawit dan HTI dalam krisis kabut asap di
Kalimantan Tengah memperlihatkan bahwa perusahaan telah melanggar tanggung jawab untuk
menghormati hak asasi manusia dengan tidak mengikuti dan menerapkan proses uji tuntas hak
asasi manusia sehingga gagal mencegah dampak hak asasi manusia yang terkait langsung dengan
operasi, produk, atau layanan mereka melalui hubungan bisnisnya;
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Apabila Komnas HAM menemukan ketidakpastian ilmiah dalam menetapkan
tanggung jawab Perusahaan-perusahaan (Perkebunan Sawit dan HTI) atas
pelanggaran hak asasi manusia tertentu atau di masa depan, prinsip kehatihatian tetap berlaku
140. Prinsip Kehati-hatian (Preventiative principle atau Precautionary principle) adalah prinsip yang
pada awalnya diadopsi dalam deklarasi dan kemudian diadopsi dalam berbagai konvensi
sebagai bentuk pengejawantahan dari prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini
merupakan perkembangan dalam kebijakan nasional maupun internasional yang bertujuan
melindungi manusia dan lingkungan hidup dari bahaya yang serius dan tidak bisa dipulihkan.
Precautionary principle atau prinsip kehati-hatian ini menekankan pada bagaimana melakukan
pencegahan agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran. Lebih
jauh lagi, prinsip ini juga mengatur mengenai pencegahan agar tidak terjadinya kerusakan
lingkungan hidup;135
141. Pencegahan tersebut dilakukan pada kegiatan dan/atau usaha yang belum diketahui seberapa
luas dan besar kerugian dan/atau kerusakannya. Pencegahannya dilakukan dengan melakukan
langkah nyata, meskipun belum adanya bukti ilmiah mengenai seberapa luas dan besar akibat
yang mungkin terjadi;

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk
kewajiban untuk mencegah bahaya oleh pihak ketiga dan memiliki kewajiban
untuk menilai, memantau, dan memberi tahu tentang bahaya saat ini atau yang
terancam.
142. Negara memiliki tiga kewajiban utama yaitu kewajiban untuk menghormati (to respect),
melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) hak-hak asasi setiap warga negaranya.
a. Kewajiban untuk menghormati (to respect) berarti negara wajib menahan diri untuk tidak
mencampuri atau melakukan intervensi terhadap pemenuhan hak individu, kelompok,
atau organisasi, kecuali atas dasar hukum yang sah.
b. Kewajiban untuk melindungi (to protect) berarti negara wajib melindungi hak, baik
terhadap pelanggaran yang dilakukan aparat negara maupun pelanggaran atau tindakan
yang dilakukan oleh entitas atau pihak non-negara, termasuk individu.
c. Kewajiban untuk memenuhi (to fulfill) berarti negara wajib mengambil langkah-langkah
legislatif, administratif, yudisial dan praktis yang perlu termasuk penyediaan fasilitas yang
memadai untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia;
143. Negara Republik Indonesia telah menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak
asasi manusia dalam UUD NRI 1945. Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 menegaskan “perlindungan,
pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara,
terutama pemerintah”. Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945 menegaskan “untuk menegakkan dan
melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka
M.R.A.G. Wibisana, 2008. Law and Economic Analysis of the Precautionary Principle. Desertasi Doktor Maastricht
University, Maastricht, h. 214.
135

58

pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan”;
144. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap orang dari dampak buruk hak asasi manusia
yang melibatkan perusahaan. Negara wajib mengambil langkah-langkah yang tepat untuk
mencegah, menyelidiki, menghukum dan memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia melalui
kebijakan, undang-undang, peraturan dan ajudikasi yang efektif atas pelanggaran yang dilakukan
oleh perusahaan;
145. Pilar pertama Prinsip-Prinsip Panduan merupakan penegasan bahwa tugas dan kewajiban negara
untuk memberikan perlindungan dari pihak ketiga, termasuk korporasi. Melalui kapasitas yang
dimilikinya, Prinsip-Prinsip Panduan mensyaratkan negara wajib menetapkan langkah-langkah
yang tepat melalui kebijakan, legislasi, regulasi, dan sistem peradilan yang efektif;136
146. Negara wajib menyediakan mekanisme pemulihan, baik melalui lembaga yudisial maupun nonyudisial. Pemulihan dapat dilakukan ketika korban meminta/menuntut adanya pemulihan baik
berupa permintaan kompensasi maupun penghukuman kepada pelanggar melalui pejabat publik
seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan,
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
147. Kebakaran Hutan dan lahan yang masih terjadi setiap tahun, dan konflik lahan dengan masyarakat
menandakan banyak hal yang masih harus diperbaiki oleh pemerintah Indonesia, yang jika
merujuk pada ketiga pilar dari Prinsip-Prinsip Panduan “Akses Pemulihan yang Efektif”, maka
Pemerintah sedianya dapat memaksimalkan instrumen penegakan hukum yang ada kepada para
pelaku pembakaran, memperbaharui regulasi dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan
(protect), sementara bagi sisi perusahaan, berbagai komitmen kebijakan yang ada (standar FSC,
prinsip dan kriteria RSPO, atau komitmen lainnya) mesti dapat diimplementasikan dengan baik
dan dapat memastikan operasi perusahaan tidak menimbulkan dampak HAM secara luas
(respect), dan apabila telah timbul dampak HAM tersebut, baik perusahaan maupun Pemerintah
maka mekanisme pemulihan patut disediakan (remedy).137
148. Selain itu, pemulihan terhadap korban terdampak krisis kabut asap yang terjadi juga harus
responsif secara gender mengingat peran yang harus dijalani perempuan menjadi beban ganda
bagi mereka. Degradasi lingkungan akan berdampak pada seseorang tergantung pada beberapa
faktor utama termasuk gender. Namun, karena perempuan mewakili sebagian besar situasi
kemiskinan, pada akhirnya mereka akan terkena dampak yang lebih parah daripada laki-laki.
Secara umum, beban rumah tangga meningkat, karena perempuan menghadapi ancaman
terhadap keamanan termasuk pangan, air, energi, ekonomi, dan keamanan kesehatan.
Perempuan dalam banyak kasus juga mengambil peran utama dalam mendidik anak-anak dan
kesehatan anak dan keluarga, termasuk sanitasi. Lebih jauh, degradasi lingkungan juga berpotensi
mengancam perkembangan setiap anak sesuai dengan hak-hak mereka yang pada akhirnya
perempuan yang menanggung beban tersebut.

Prinsip-Prinsip Panduan, Prinsip 1 dan Komentarnya.
Diana Gultom, Andi Muttaqien, Syahrul F, Arimbi Heroepoetri, Asap, Kebakaran Hutan dan Lahan, Serta Bisnis dan
HAM.
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Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dalam krisis
kabut asap dan perubahan iklim yang bersifat lintas batas Negara
149. Selama ini, dalam upaya penanggulangan krisis kabut asap yang terjadi dan berdimensi lintas
negara, salah satu langkah legislatif dan administratif yang diambil Pemerintah Indonesia adalah
dengan turut menyetujui perjanjian ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution (AATHP)
melalui Undang-undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on
Tansboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas). AATHP
merupakan hasil kerja sama antar negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk menanggulangi
masalah kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap lintas batas di wilayah Asia
Tenggara. Isi dari perjanjian AATHP berupa langkah-langkah untuk melakukan pengamatan dan
penilaian, pencegahan, kewaspadaan, tanggap darurat nasional dan gabungan, prosedur
penyebaran orang, material, dan peralatan yang melintasi perbatasan;
150. Indonesia sebagai negara yang telah menyetujui perjanjian AATHP, berarti telah terikat dengan
semua ketentuan perjanjian tersebut. Peningkatan undang-undang tersebut berupa sanksi
administratif dan penggunaan tindakan paksaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam
mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Bentuk sanksi lainnya berkisar dari
pembekuan hingga pencabutan izin. Tanggung jawab Pemerintah Indonesia terkait pengendalian
kabut asap tidak hanya kepada publik dalam negeri saja tetapi juga kepada negara lain terutama
Negara Peserta AATHP sebagai bukti pelaksanaan asas itikad baik atau good faith;
151. Dengan begitu, mengingat krisis kabut asap dan perubahan iklim merupakan tantangan isu
lingkungan yang berdimensi lintas batas, oleh karena itu para pemohon mendorong Komnas HAM
agar melakukan penyelidikan dan meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan
perkebunan sawit dan HTI yang entitas hukumnya berada di luar Indonesia;
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BAGIAN V
UPAYA PEMULIHAN
152. Sejalan dengan yang diimajinasikan oleh Prinsip-Prinsip Panduan bahwa mekanisme non yudisial
(salah satunya melalui Komnas HAM) berfungsi untuk melengkapi mekanisme yudisial. Untuk itu,
sebagai upaya untuk memastikan adanya pemulihan yang efektif bagi korban, petisi ini
mendorong Komnas HAM untuk turut melakukan pemantauan maupun pengawalan terhadap
pemerintah agar patuh menjalankan eksekusi putusan pengadilan yang telah menyatakan
pemerintah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan lalai atas terjadinya krisis kabut asap dan
menghukum pemerintah untuk melakukan sejumlah langkah sebagaimana amar Putusan
Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G.LH/2016/PN Plk.
Tabel 8. Amar Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G.LH/2016/PN Plk.
PIHAK
BUNYI AMAR PUTUSAN
TERGUGAT I Menerbitkan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
(Presiden RI) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi
pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan
melibatkan peran serta masyarakat yaitu:
1) Peraturan Pemerintah tentang tata cara penetapan daya dukung dan daya
tampung lingkungan Hidup;
2) Peraturan Pemerintah tentang baku mutu lingkungan, yang meliputi: baku
mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu lain
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3) Peraturan Pemerintah tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
4) Peraturan Pemerintah tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup;
5) Peraturan Pemerintah tentang analisis risiko lingkungan hidup;
6) Peraturan Pemerintah tentang tata cara penanggulangan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
7) Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup;
Menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang menjadi dasar
hukum terbentuknya tim gabungan yang terdiri dari TERGUGAT II, TERGUGAT III,
TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI;
TERGUGAT II Membuat tim gabungan dimana fungsinya adalah:
(Menteri
1) Melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan
Lingkungan
hutan dan perkebunan yang telah terbakar maupun belum terbakar
Hidup
dan
berdasarkan pemenuhan kriteria penerbitan izin serta daya dukung dan
Kehutanan),
daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
TERGUGAT III
2) Melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, pidana maupun
(Menteri
administrasi atas perusahaan-perusahaan yang lahannya terjadi
Pertanian),
kebakaran;
TERGUGAT IV
3) Membuat roadmap (peta jalan) pencegahan dini, penanggulangan dan
(Menteri
pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan
Agraria dan
lingkungan;
Tata Ruang)
dan
TERGUGAT VI
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(Gubernur
Kalimantan
Tengah)
TERGUGAT I
(Presiden RI)
beserta
TERGUGAT II
(Menteri
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan),
TERGUGAT V
(Menteri
Kesehatan)
dan
TERGUGAT VI
(Gubernur
Kalimantan
Tengah)
TERGUGAT I
(Presiden RI)
beserta
TERGUGAT II
(Menteri
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan)
dan
TERGUGAT VI
(Gubernur
Kalimantan
Tengah)
TERGUGAT II
(Menteri
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan)
TERGUGAT II
(Menteri
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan)
dan
TERGUGAT VI
(Gubernur
Kalimantan
Tengah)

Mengambil tindakan:
1) Mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat
pencemaran udara asap di Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat
diakses gratis bagi Korban Asap;
2) Memerintahkan seluruh rumah sakit daerah yang berada di wilayah
provinsi Kalimantan Tengah membebaskan biaya pengobatan bagi
masyarakat yang terkena dampak kabut asap di Provinsi Kalimantan
Tengah;
3) Membuat tempat evakuasi ruang bebas pencemaran guna antisipasi
potensi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat pencemaran udara
asap;
4) Menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dan bekerja sama dengan lembaga
lain untuk memastikan evakuasi berjalan lancar;

Membuat:
1) Peta kerawanan kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah
Provinsi Kalimantan Tengah;
2) Kebijakan standar peralatan pengendalian kebakaran hutan dan
perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;

Segera melakukan revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional yang tercantum
dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Standar
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model
1) Mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan perusahaan
pemegang izinnya;
2) Mengembangkan sistem keterbukaan informasi kebakaran hutan, lahan
dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
3) Mengumumkan dana jaminan lingkungan hidup dan dana
penanggulangan yang berasal perusahaan – perusahaan yang lahannya
terbakar;
4) Mengumumkan dana investasi pelestarian hutan dari perusahaanperusahaan pemegang izin kehutanan;
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TERGUGAT VI Membuat tim khusus pencegahan dini kebakaran hutan, lahan dan perkebunan
(Gubernur
di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang berbasis pada wilayah Desa
Kalimantan
yang beranggotakan masyarakat lokal, untuk itu TERGUGAT VI wajib:
Tengah)
1) Mengalokasikan dana untuk operasional dan program tim;
2) Melakukan pelatihan dan koordinasi secara berkala minimal setiap 4
bulan dalam satu tahun;
3) Menyediakan peralatan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan
lahan;
4) Menjadikan tim tersebut sebagai sumber informasi pencegahan dini dan
penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan
Tengah;
TERGUGAT VI Segera menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur
(Gubernur
tentang Perlindungan kawasan lindung seperti diamanatkan dalam Keputusan
Kalimantan
Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
Tengah) dan
TERGUGAT
VII
(DPRD
Kalimantan
Tengah)
153. Sedangkan, terhadap perusahaan perkebunan sawit dan HTI yang turut bertanggungjawab atas
terjadinya krisis kabut asap, para pemohon menuntut perusahaan untuk melakukan berbagai
tindakan pemulihan atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, diantaranya:
No.
I

Klasifikasi
Kompensasi

Tindakan
-

II

Rehabilitasi

III

Pemulihan

-

-

Ganti rugi
Mengakui sistem ladang gilir-balik
Ganti rugi mereka yang sakit (seketika dan jangka
panjang)
Pengadaan air bersih
Pengadaan unit layanan kesehatan yang aksesibel dan
cepat tanggap
Replanting/penghijauan
Perbaikan DAS Mentaya
Konservasi danau dan sumber-sumber mata air lainnya
Membangun Early, Warning, System (EWS) oleh
masyarakat, perusahaan dan pemerintah berupa:
1. Informasi yang memadai, cepat dan tepat
2. Infrastruktur (Tower, Slang, sumber air,
pemeriksaan kesehatan berkala, BPJS khusus
ISPA/korban Asap)
3. Warga: Mendorong adanya Manggala Ani di
tingkat tapak
Perusahaan menjalankan perintah AMDAL

154. Sedangkan tindakan pemulihan tersebut jika diukur berdasarkan waktu, terbagi menjadi jangka
panjang dan jangka pendek-menengah;
63

Jangka Panjang
Revitalisasi DAS Mentaya

Jangka Pendek-Menengah
Perusahaan menghormati dan melindungi
situs-situs Kaharingan yang masih ada
Penataan hubungan yang jelas dengan para Memberikan pelatihan/sekolah kepada
pengusaha
perkebunan
di
sekitar warga setempat agar warga setempat dapat
pemukiman penduduk
menduduki jabatan menengah-tinggi di
perusahaan
Ketegasan pemerintah dalam menjalankan Memelihara sumber air bersih warga
kebijakannya
Bencana Asap tidak terjadi lagi
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BAGIAN VI
PERMOHONAN
1. Mendorong Komnas HAM untuk turut melakukan pemantauan maupun pengawalan terhadap
pemerintah agar patuh menjalankan eksekusi putusan pengadilan yang telah menyatakan
pemerintah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan lalai atas terjadinya krisis kabut asap dan
menghukum pemerintah untuk melakukan sejumlah langkah sebagaimana termuat dalam amar
putusan;
2. Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang turut bertanggung jawab
atas pelanggaran hak asasi manusia dalam krisis kabut asap 2015 dan perubahan iklim dengan
menjalankan fungsi analisis, edukasi, pengawasan dan mediasi;
3. Komnas HAM dapat melakukan penilaian hak asasi manusia atas badan usaha yang beroperasi di
wilayah Indonesia, meliputi penilaian terhadap kebijakan internal badan usaha, uji tuntas hak
asasi manusia, pemberian pemulihan individu dan laporan berkala untuk diperiksa;
4. Komnas HAM untuk meminta perusahaan perkebunan sawit dan HTI yang bertanggung jawab
dalam krisis kabut asap dan perubahan iklim memberikan pemulihan terhadap semua korban
terdampak berdasarkan prinsip seketika (prompt), memadai (adequate), dan efektif (effective).
Proses ini harus mengutamakan keadilan bagi korban dan negara harus memastikan prosesnya
berjalan tanpa adanya diskriminasi;
5. Komnas HAM untuk mengeluarkan rekomendasi agar pembuat kebijakan dan pembuat undangundang mengembangkan dan mengadopsi standar objektif yang jelas dan dapat diterapkan untuk
pelaporan perusahaan tentang isu-isu hak asasi manusia terkait dengan lingkungan, dengan
perhatian khusus terhadap perubahan iklim saat ini;
6. Komnas HAM untuk mengeluarkan rekomendasi agar pembuat kebijakan dan legislator
mengembangkan dan mengadopsi mekanisme akuntabilitas yang efektif yang dapat diakses
dengan mudah oleh korban perubahan iklim jika terjadi pelanggaran atau ancaman pelanggaran;
7. Komnas HAM memberitahukan kepada perusahaan/investor dan meminta pengajuan rencana
bagaimana pelanggaran atau ancaman akibat dampak perubahan iklim akan dihilangkan dan
dicegah di masa depan; dan
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BAGIAN VII
KESIMPULAN
1. Pada akhirnya, apa yang para pemohon sampaikan dalam petisi ini bahwa selain pemerintah,
terdapat perusahaan-perusahaan khususnya perusahaan sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI)
yang turut bertanggung jawab atas terjadinya krisis kabut asap. Dampak buruk dari krisis kabut
asap tersebut membawa kerugian dan ancaman bagi manusia. Selain itu peristiwa kebakaran
hutan dan kabut asap di Indonesia mengakibatkan pelepasan besar-besaran emisi yang
memperparah perubahan iklim, hal ini juga mempengaruhi warga negara Indonesia dan warga
negara-negara tetangga, termasuk kelompok rentan, dengan berbagai dampak buruk, mulai dari
dampak kesehatan masyarakat, dampak ekonomi, dampak sosial, dampak lingkungan, hingga
hilangnya nyawa. Hal tersebut mengakibatkan kerugian dan potensi kerugian yang
mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, hak
atas pangan, akses atas air, hak atas perumahan yang layak, hak atas pendidikan, hak ekonomi,
dan hak masyarakat adat dan komunitas lokal untuk perlindungan terhadap pemindahan paksa,
penegakan hukum yang sewenang-wenang, dan ancaman terhadap mata pencaharian mereka;
2. Mengingat para korban berhak mendapatkan pemulihan, mereka yang bertanggung jawab atas
krisis kabut asap dan perubahan iklim di Kalimantan Tengah baik Pemerintah maupun korporasi
harus dimintai pertanggungjawaban dan ancaman bahaya di masa depan akibat perubahan iklim
harus ditangani, diperbaiki dan dicegah. Hal ini penting, pasalnya Dewan HAM, Kantor Komisaris
Tinggi HAM PBB dan pihak-pihak UNFCCC telah mengakui bahwa perubahan iklim menghambat
penikmatan penuh dan efektif hak asasi manusia yang dilindungi oleh Konvensi HAM
Internasional yang paling dasar;
3. Berdasarkan United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights atau Prinsip-Prinsip
Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (Prinsip-Prinsip Panduan), jelas bahwa Komnas HAM
dituntut untuk menyediakan forum yang efektif dan tepat bagi para korban krisis kabut asap.
Prinsip 27 mendukung pandangan bahwa pengaduan tentang tanggung jawab pelaku korporasi
atas krisis kabut asap harus diselidiki oleh Komnas HAM. Urgensitas mengenai peran Komnas
HAM dalam memfasilitasi akses pemulihan yang efektif dalam konteks bisnis dan HAM pada
peristiwa krisis kabut asap menjadi penting dan strategis. Dengan kata lain, mandat Prinsip Paris
perlu dikontekskan dengan bagaimana akses pemulihan bagi korban pelanggaran hak asasi
manusia terkait bisnis untuk mengurangi hambatan pemulihan yang selama ini dialami oleh
korban. Belajar dari praktik sebelumnya, Komnas HAM telah membuktikan bahwa ia dapat
menjalankan kewenangan ini, yaitu turut mendorong agar korban mendapatkan pemulihan yang
memadai salah satunya dengan memastikan pertanggungjawaban aktor-aktor pemerintah dan
korporasi yang terlibat atas terjadinya krisis asap. Peraturan Komnas HAM No. 1 Tahun 2017
tentang Pengesahan Rencana Aksi Bisnis dan HAM yang diterbitkan pada tahun 2017 merupakan
langkah awal yang penting untuk meningkatkan kerangka hukum dan reputasi Komnas HAM
dengan memperjelas langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan Komnas HAM dalam
pengawasan korporasi. Dengan demikian, Komnas HAM memiliki wewenang untuk melakukan
penyelidikan terhadap tanggung jawab korporasi yang terlibat atas terjadinya krisis kabut asap
2015. Untuk itu, Komnas HAM dapat menjalankan fungsi analisis, edukasi, pengawasan dan
mediasi. Selain itu, Komnas HAM dapat melakukan penilaian hak asasi manusia atas badan usaha
yang beroperasi di wilayah Indonesia, melalui penilaian terhadap kebijakan internal badan usaha,
uji tuntas hak asasi manusia, pemberian pemulihan individu dan laporan berkala untuk diperiksa.
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DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN A
Profil Pemohon dan Daftar Pendukung
LAMPIRAN B
Profil Perusahaan Perkebunan Sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) Terindikasi Terbakar
LAMPIRAN C
Laporan Yayasan AURIGA Nusantara berjudul “Karhutla 2019 di Kalimantan: Titik Api Di Lahan
Korporasi”
LAMPIRAN D
Penelitian yang disusun oleh Iman Prihandono, Nadirsyah Hosen, Keely Boom berjudul “Komnas
HAM’s Human Rights Jurisdiction Over Business Involved In The Haze Crisis”
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