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Pada tahun 2014, Joko Widodo, seorang pengusaha furniture terpilih sebagai kepala negara Republik Indonesia. 
Sejarah mencatat Jokowi, presiden terpilih, bukan berasal dari kalangan elit sipil politik maupun militer. Dia berasal 
dari keluarga sederhana, yang mencatat karir politiknya dari bawah, dimulai sebagai Walikota Solo, Gubernur DKI 
Jakarta hingga menjadi orang nomor satu di republik ini.

Terpilihnya Jokowi membuka harapan pelaksanaan reformasi arus utama, pemberantasan korupsi, perombakan 
birokrasi, peningkatan infrastruktur, fasilitasi investasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, memimpin revolusi 
mental, hingga penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Seluruh program kerja Kepresidenan Jokowi dikenal 
dalam nama Nawacita.

Dalam kerja yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam, di tahun pertama dia 
menjabat, Jokowi telah melakukan langkah-langkah reformasi signifikan. Seperti menggabungkan badan dan 
kementerian menjadi satu kementerian super bernama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mereformasi 
Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi kementerian yang bergigi, melanjutkan moratorium hutan, hingga 
menjanjikan adanya perubahan dalam tata reformasi agraria yang berkeadilan, yang berbasis pada kepentingan 
masyarakat luas.

Menginjak tahun keduanya, saat sedang mulai menguatkan fondasi kerja yang dijalaninya, Jokowi mendapat 
tantangan serius.  Pada tahun 2015, lebih dari dua juta hektar lahan gambut dan hutan terbakar (merupakan 
kebakaran terbesar sejak tahun 1997/1998). Bencana ini  telah menyebabkan setengah juta orang menderita ISPA 
dan milyaran karbon dioksida dan unsur gas rumah kaca terlepas ke atmosfer.

Cobaan tidaklah untuk diratapi, tetapi dipakai sebagai momentum perubahan. Begitulah kira-kira filosofi Jokowi.

Jokowi menanggapi kebakaran dan bencana yang terjadi dengan langkah konkrit, yaitu memberlakukan moratorium 
konversi lahan gambut, pelarangan izin pembukaan kebun sawit baru, serta membentuk Badan Restorasi Gambut 
(BRG) yang ditugaskan untuk merestorasi lahan gambut yang telah terlanjur rusak.

Dari sisi penengakan hukum, Jokowi dan kabinetnya menuntut perusahaan yang menyebabkan kebakaran, 
melancarkan tuntutan hukum tingkat tinggi dan meminta ganti rugi besar bagi perusahaan yang bersalah. Dari sisi 
kemaritiman, Jokowi bersumpah mengembalikan kejayaan budaya bahari di Indonesia, dimulai lewat aksi  shock 
therapy penenggelaman kapal-kapal eks asing dan para pelaku illegal fishing, serta membangun jejaring poros 
maritim di kepulauan Indonesia.

Di luar permasalahan kebakaran lahan yang ada, reformasi pengelolaan sumberdaya alam dibawah pemerintahan 
Jokowi terus berlangsung. Sebagai negara salah satu emiter gas rumah kaca terbesar di dunia, Jokowi berkomitmen 

Meski sudah banyak yang dikerjakan oleh Presiden dan Kabinetnya, tetapi masih banyak hal-hal dan tantangan lain 
yang harus dilesaikan. Baik yang berupa warisan masa lalu maupun hasil terobosan dan implementasi kerja yang 
belum selesai sempurna.

Berikut adalah rangkuman dari pekerjaan Jokowi yang dalam bidang lingkungan dan pengelolaan sumberdaya alam 
yang dirangkum oleh tim Mongabay dan Mongabay Indonesia berdasarkan pada aras waktu dan berbagai kelompok 
isu.

Silakan menyimak.
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Topik Ringkasan Permasalahan Rencana Kerja Presiden Jokowi

Reklamasi lahan

Reklamasi laut telah di beberapa 
wilayah dan region seperti Jakarta, 
Bali, Palu dan Makassar telah 
menimbulkan berbagai penentangan 
dari para pihak. Reklamasi yang 
dilakukan oleh  swasta dianggap 
terlalu berorientasi pada 
keuntungan dan disisi lain 
mengabaikan permasalahan 
ekosistem dan mata pencarian 
masyarakat pesisir

Presiden Jokowi menyebutkan suatu keniscayaan, bahwa 
Jakarta akan tenggelam jika tidak ada upayan reklamasi 
pantai. Presiden menyebutkan pengelolaan pesisir harus 
ditangan pemerintah, bukan ditangan swasta. Di level 
kementerian, KKP menolak izin untuk reklamasi yang 
akan dilakukan di Jakarta, Bali dan Makassar. Siti 
Nurbaya, Menteri LHK menyebutkan bahwa proyek 
reklamasi masih menyisakan banyak persoalan termasuk 
AMDAL dan berbagai pelanggaran. Pemerintah saat ini 
sedang melakukan reviu ulang terhadap aturan yang ada 
di tingkat lintas kementerian

Pasar ekspor kayu 
Indonesia

Sistem verifikasi legalitas kayu 
(SVLK) yang diadopsi Indonesia 
segera diakui Uni Eropa melalui 
perjanjian kemitraan sukarela 
(Voluntary Partnership 
Agreement/VPA) untuk penegakan 
hukum, perbaikan tata kelola dan 
perdagangan sektor kehutanan 
(Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade (FLEGT)). 
Negosiasi antara Indonesia dengan 
EU telah dilakukan sejak tahun 
2007. Pasar kayu Eropa merupakan 
barometer model standard 
pengelolaan produk hutan yang 
diakui oleh internasional

Presiden Jokowi mendorong agar implementasi 
kerjasama SVLK berbasis FLEGT di bidang produk 
perkayuan Indonesia agar segera direalisasikan paling 
lambat pada bulan Agustus 2016. Indonesia adalah 
negara pertama di dunia yang memberlakukan lisensi 
FLEGT. Kerjasama ini menurut Presiden akan mendorong 
para pelaku kecil dan usaha menengah bidang meubel 
dan perkayuan

Komitmen Indonesia 
untuk Paris 
Agreement dan 
pelaksanaan 
moratorium

Indonesia bersama 171 negara di 
dunia telah menandatangani Paris 
Agreement untuk menghadapi 
perubahan iklim. Indonesia telah 
memasukkan National Determined 
Contribution (NDC) 2020-2030. 
Peran Indonesia amat signifikan 
dalam pengaturan iklim dunia 
sebagai salah satu negara emiter 
terbesar di dunia akibat lepasan 
emisi dari kebakaran hutan dan 
gambut

Menteri KLHK Siti Nurbaya menyebutkan Indonesia serius 
dalam pengendalian perubahan iklim, yaitu lewat 
pembentukan Badan Restorasi Gambut pada Januari 
2016, melakukan perpanjangan moratorium perizinan 
pada hutan primer dan gambut, statement moratorium 
perkebunan sawit, termasuk pelaksanaan di tingkat 
pemda, yaitu yang dilakukan Gubernur  Aceh yang 
melakukan moratorium sawit dan tambang di Ekosistem 
Leuser dan Gubernur Kaltim melakukan moratorium 
tambang batubara

Januari 2016 - April 2016
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Penataan Satu Peta 
dan kebijakan 
pelepasan lahan

Indonesia memiliki kelemahan 
dengan banyaknya konflik lahan 
yang bermuara tidak jelasnya batas 
kawasan hutan negara, kawasan 
konsesi dan teritori masyakat adat/ 
lokal. Ketidakmampuan dan 
ketidakefisienan sistem selama 
berdekade ini telah mendorong 
praktik penyimpangan di lapangan, 
yaitu mudahnya pelepasan dan 
klaim lahan, serta okupasi lahan di 
tingkat lokal. Ketidakonsistetan 
untuk Izin pelepasan lahan yang 
dikeluarkan oleh Bupati dapat sering 
berbeda dengan  peruntukan lahan 
yang dikeluarkan oleh kementerian 
pusat

Presiden Jokowi telah menetapkan Peraturan Presiden 
No 9 Tahun 2016 per 1 Februari 2016 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) 
untuk Tingkat Ketelitian Peta skala 1:50.000. Siti 
Nurbaya, Menteri KLKH menyebutkan kebijakan tersebut 
akan mendorong penataan batas kawasan konservasi 
(KK) dan pembagian zonasi ruang yang jelas. 
Menurutnya, target ketercapaian hingga akhir 2015 
untuk pengukuhan batas kawasan hutan telah mencapai 
66 persen dari hanya 11 persen pada tahun 2009.

Proses perijinan pengelolaan dan 
pelepasan hutan selama berdekade 
selalu bermasalah, secara khusus 
tentang penetapan batas area 
konsesi. Aturan yang dibuat untuk 
"pemutihan" area yang terlanjur 
bermasalah menjadi area untuk 
diselesaikan. Sekitar 570 ribu 
hektar kawasan hutan berpotensi 
hilang akibat PP no 60 tahun 2012 
yang mengatur perubahan 
peruntukan dan fungsi kawasan 
hutan.

Pada 28 Desember 2015, Presiden Joko Widodo, 
menandatangani Peraturan Pemerintah No 104 Tahun 
2015, soal tata cara perubahan peruntukan dan fungsi 
kawasan hutan. Dalam kebijakan baru ini, Pasal 51 
khusus mengatur investasi keterlanjuran

Penertiban kapal-
kapal eks asing

Menindaklanjuti pekerjaan 
penertiban kapal-kapal asing, 
berpegang pada Undang-Undang no 
45 tahun 2009 tentang Perikanan, 
hingga April 2016, KKP telah 
menenggelamkan 175 kapal eks 
asing, dan memasukkan lebih dari 
400 kapal yang didaftarkan masuk 
dalam daftar hitam Interpol (purple 
notice).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli 
menyebutkan bahwa program penenggelaman kapal 
memang sarat dengan kontroversi. Namun, di balik itu, 
ada manfaat yang besar untuk dunia perikanan dan 
kelautan Indonesia, yaitu peningkatan produktivitas 
tangkap nelayan dalam jangka menengah. Menurutnya 
saat ini produktivitas nelayan pun mulai meningkat.
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Pembentukan Badan 
Restorasi Gambut

Pemerintah Jokowi akhirnya 
membentuk Badan Restorasi 
Gambut yang dibentuk pada Januari 
2016. Nazir Foead, mantan 
koordinator CLUA dan aktivis LSM 
terpilih sebagai kepala BRG. Tugas 
BRG adalah untuk memulihkan 
ekosistem gambut, membangun 
sistem lewat pemetaan kondisi yang 
ada, dan pengaturan tinggi muka air 
gambut. Saatini struktur BRG telah 
terbentuk dan siap melakukan 
implementasi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan BRG mendapat 
target untuk memulihkan ekosistem di 2 juta hektar 
gambut. Pada tahun 2016, BRG akan fokus mulai bekerja 
di Kabupaten Pulang Pisau (Kalteng), Musi Banyuasin dan 
Ogan Komering Ilir (Sumsel), serta Kepulauan Meranti 
(Riau). 

Kebakaran lahan 
gambut, kabut asap 
dan penegakan 
hukum

Kebakaran hutan yang terjadi di 
tahun 2015 merupakan kebakaran 
hutan terbesar di Indonesia sejak 
1997 dengan kerugian hingga Rp 
20 T di Riau saja. Presiden Jokowi 
menegaskan tidak boleh ada lagi 
kebakaran hutan dan lahan untuk 
tahun 2016, Presiden 
menginstruksikan Panglima TNI, 
Kementerian terkait, Gubernur dan 
Bupati serta aparat untuk 
bersinergi. Presiden mengancam 
untuk memecat pejabat yang 
dianggap lalai dan menyeret ke 
pengadilan perusahaan yang bandel.

Siti Nurbaya, Menteri KLHK menyebutkan bahwa 
pemerintah akan melakukan kebakaran hutan lewat 
validasi sistem monitoring sistem kebakaran hutan, yang 
terkoneksi dengan pusat data di tingkat pusat, pihaknya 
akan bekerjasama dengan BRG, tim restorasi gambut di 
tingkat daerah, dan akan memberikan sistem insentif 
bagi desa yang mampu mencegah kebakaran.

Pengembangan 
Wisata

Indonesia berambisi untuk 
mendatangkan wisatawan 
mancanegara dua kali lipat saat ini 
atau 20 juta orang pada 2019. 
Untuk mewujudkan itu pemerintah 
telah mengembangkan 10 destinasi 
wisata baru di luar Bali. 
Pengembangan wisata diharapkan 
akan terintegrasi antara budaya, 
ekosistem dan menumbuhkan 
ekonomi

Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli 
menyebutkan wisata adalah strategi pengembangan 
wilayah yang paling strategis, karena potensi sumber 
daya manusia alam dan alam yang melimpah. Potensi 
wisata bahari Indonesia sangat memungkinkan untuk 
dikembangkan sebagai destinasi wisata seperti Flores, 
Belitung, Morotai, Lombok, Banten.
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Perdagangan ilegal 
satwa liar dan 
keterancaman 
habitatnya

Perdagangan ilegal satwa liar telah 
memiliki modus baru yang canggih 
yaitu lewat online trading. Meskipun 
selama tahun 2015 beberapa 
penangkapan besar telah dilakukan 
di berbagai kota di Indonesia, 
namun diperkirakan bahwa jaringan 
perdagangan ilegal yang tidak 
terungkap sangatlah besar

Siti Nurbaya, Menteri KLHK menyebutkan pihaknya akan 
mendorong perubahan atau revisi tethadap UU nomor 
5/1990, khususnya untuk memberi efek jera bagi para 
pelaku. Siti mengakui bahwa perlindungan satwa liar 
masih sangat lemah secara hukum. 

Kematian spesies langka di kawasan 
kehutanan dan non kehutanan 
masih terus terjadi. Perburuan, 
peracunan, pembasmian satwa 
seperti orangutan, gajah, kucing 
besar masih terus terjadi secara 
khusus di Sumatera dan Kalimantan

Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH-KLHK) 
Bambang Dahono Aji menyebutkan pihaknya akan 
mengembangkan kerjasama dengan kepolisan, kejaksaan 
dan bea cukai untuk mencegah penyelundupan satwa 
dan akan terus mengembangkan model intelejen untuk 
menjaring para pelaku

Hutan Aceh dalam 
ancaman konversi 
dan deforestasi

Bentang lanskap Aceh dengan 
kawasan ekosistem Leuser (KEL) 
terancam dengan penjarahan, illegal 
logging, konversi menjadi 
perkebunan dan peruntukan lain. 
Kementerian KLHK menyebut 
kawasan hutan di Aceh adalah 
seluas 8,697 km2. Namun demikian 
hutan menyusut secara cepat 
berdasarkan penelitian dan 
pnatauan data

Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyebut pihaknya telah 
membentuk tujuh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH, 
dimana 6) berbasis DAS. Pihaknya juga ikut 
menandatangani Deklarasi Rio Branco 2014 untuk 
mencegah deforestasi 80 persen hutan Aceh hingga 
2020. Disisi lain kelompok masyarakat sipil menggugat 
lewat citizen lawsuit atas terbitnya Qanun no 19/2013 
tentang RTRW yang dianggap mengancam keutuhan KEL

Penegakan hukum 
pelaku pembakar 
lahan

Pemerintah mulai memproses para 
pelaku pembakaran lahan. Dalam 
kasus high profile melawan PT BMH 
di Sumsel, pemerintah mengalami 
kekalahan di PN Palembang karena 
kurangnya data dan bukti-bukti. 
Tuntutan  pemerintah agar PT BMH 
didenda Rp 7,9 T karena dianggap 
tidak mampu dan lalai untuk 
mengatasi kebakaran di area 
konsesinya pada tahun 2014, 
ditolak oleh pengadilan

Siti Nurbaya, Menteri KLHK menyebutkan pihaknya akan 
meminta banding terhadap putusan PN Palembang, 
kementerian akan mengumpulkan bukti (memori 
banding) dan menyiapkan sejumlah pengacara. 
Sementara itu, kelompok masyarakat sipil mendukung 
upaya ini, karena menganggap kebakaran hutan adalah 
extra ordinary crime yang merugikan publik luas
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Tambang dan 
dampak sosialnya

Mimpi buruk akibat lubang tambang 
terbuka batubara masih 
menghantui. Hingga tahun 2016 
masih saja terjadi korban mati 
tenggelam di bekas lubang tambang 
di Kaltim. Kejadian ini semakin 
menunjukkan bahwa pengelolaan 
tambang terbuka (open pit) masih 
menyisakan berbagai permasalahan 
sosial 

Inisiatif Swasta

Inisiatif IPOP (group sawit Cargill, 
Wilmar, Asian Agri, Golden Agri, 
Musim Mas) telah mendorong 
perdebatan di Indonesia, 
pemerintah lewat Kementerian 
Pertanian menyebutkan IPOP adalah 
bentuk kartel baru yang dilakukan 
oleh para pelaku pasar, dengan 
mengatasnamakan lingkungan

Dirjen Perkebunan Gamal Naser menyebutkan dengan 
adanya kebijakan IPOP, maka 3,5 juta hektar lahan 
petani sawit swadaya dan satu juta petani plasma akan 
terdampak kebijakan IPOP. Menurutnya ISPO harusnya 
menjadi rujukan tata kelola industri sawit. 

Topik Ringkasan Permasalahan Rencana Kerja Presiden Jokowi

Kebakaran hutan

Tahun 2015 ditandai dengan 
kebakaran lahan dan hutan terbesar 
di Indonesia. Kerugian ekonomi 
akibat kebakaran hutan selama 
tahun 2015 diprediksi oleh Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana 
adalah Rp20 triliun hanya di Riau 
saja. Dengan wilayah lain terbakar 
(dan berlanjut), tentunya kerugian 
ekonomi akan jauh lebih dahsyat, 
kerugian lain adalah korban akibat 
kabut asap yang mencapai ratusan 
ribu orang di Sumatera dan 
Kalimantan

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut 
Binsar Pandjaitan menyebutkan pemerintah berusaha 
serius menangani kebakaran hutan. Namun, lahan 
gambut dan terpaan angin kencang menyulitkan 
pemadaman. Pemerintah membuka peluang kerjasama 
dengan negara lain untuk pemadaman api

Januari 2015 - Desember 2015
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Dampak kebakaran 
hutan dan kabut 

asap

Lembaga Penerbangan dan 
Antariksa Nasional (Lapan) merilis 
luas lahan terbakar 1 Juli-20 
Oktober 2015 mencapai 2.089.911 
hektar, 618.574 hektar lahan 
gambut dan 1.471.337 hektar non 
gambut. Kebakaran ini setara 32 
kali luas Jakarta atau empat kali 
Pulau Bali!

Dalam keterangannya, Menteri LHK, Siti Nurbaya 
menyebutkan pemerintah akan membuat terobosan baru 
dalam penegakan hukum, untuk memberikan rasa 
keadilan bagi korban asap. Menurut Siti, pendekatan 
sanksi KLHK akan berbeda dengan pihak kepolisian. 
KLHK akan mengidentifikasi berbagai sanksi kepada para 
perusahaan dan pelanggar perorangan yang terbukti 
melakukan pembakaran ilegal

Pengelolaan lahan 
gambut 

Kebakaran yang terus berulang di 
lahan gambut dan hutan menjadikan 
Indonesia sebagai salah satu negara 
emiter terbesar di dunia. 
Pemerintah merencanakan Badan 
Restorasi Gambut (BRG) yang 
langsung berada di bawah Presiden

Presiden Jokowi dalam COP 21 Paris menyatakan meski 
beragam tantangan perubahan iklim yaitu kebakaran 
hutan dan lahan yang berulang, Indonesia tetap 
berkomitmen dalam aksi global menurutnakn emisi, 
dengan komitmen pengurangan emisi karbon sebesar 29 
persen pada 2030 bahkan 41 persen jika ada bantuan 
internasional. Menurutnya Indonesia akan membentuk 
Badan Restorasi Gambut yang akan dilakukan pada awal 
2016

Penegakan hukum 
pelaku pembakar 

lahan

Pemerintah mulai memproses para 
pelaku pembakaran lahan. Dalam 
kasus high profile melawan PT BMH 
di Sumsel, pemerintah mengalami 
kekalahan di PN Palembang karena 
kurangnya data dan bukti-bukti. 
Tuntutan  pemerintah agar PT BMH 
didenda Rp 7,9 T karena dianggap 
tidak mampu dan lalai untuk 
mengatasi kebakaran di area 
konsesinya pada tahun 2014, 
ditolak oleh pengadilan

Kapolri Badrodin Haiti pada Oktober 2015 mengatakan 
dari 57 berkas lengkap kasus pembakaran lahan empat 
kasus masuk penuntutan umum lewat UU nomor 
32/2009. Perusahaan asing yang dituntut termasuk 
perusahaan asal Malaysia, China dan Singapura. 
Kepolisian juga telah menahan 80 orang tersangka 
perorangan

Pemerintah mulai 
mengindentifikasikan dan mencabut 
izin bagi para pelaku pembakar 
hutan

Menteri KLHK menyebutkan pihaknya akan 
memberlakukan sanksi administratif, pembekuan izin 
sampai pencabutan izin bagi para perusahaan pelanggar. 
Hingga bulan September 2015 terdapat sekitar 200 
perusahaan sedang diproses sanksi administratif
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Kebakaran lahan 
gambut, kabut asap 

dan penegakan 
hukum

Kebakaran hutan yang terjadi di 
tahun 2015 merupakan kebakaran 
hutan terbesar di Indonesia sejak 
1997 dengan kerugian hingga Rp 
20 T di Riau saja. Presiden Jokowi 
menegaskan tidak boleh ada lagi 
kebakaran hutan dan lahan untuk 
tahun 2016, Presiden 
menginstruksikan Panglima TNI, 
Kementerian terkait, Gubernur dan 
Bupati serta aparat untuk 
bersinergi. Presiden mengancam 
untuk memecat pejabat yang 
dianggap lalai dan menyeret ke 
pengadilan perusahaan yang bandel.

Presiden Jokowi menyebutkan akan menghentikan 
pemberian izin di atas lahan gambut, termasuk izin-izin 
yang yang sudah terlanjur diberikan tetapi lahan belum 
dibuka juga tak boleh dikelola. Kebijaan Presiden akan 
ditindaklanjuti oleh Menteri KLHK untuk menentukan 
zona lindung dan budidaya di lahan gambut. Lahan 
gambut akan dikelola dengan teknologi eko-hidro 
berbasis hidrologis.

Hutan Aceh dalam 
ancaman konversi 
dan deforestasi

Bentang lanskap Aceh dengan 
kawasan ekosistem Leuser (KEL) 
terancam dengan penjarahan, illegal 
logging, konversi menjadi 
perkebunan dan peruntukan lain. 
Kementerian KLHK menyebut 
kawasan hutan di Aceh adalah 
seluas 8,697 km2. Namun demikian 
hutan menyusut secara cepat 
berdasarkan penelitian dan 
pnatauan data

Kepala Taman Nasional Gunung Leuser, Andi Basrul 
menyebutkan bahwa meski status hutan tropis Sumatera 
(tropical rainforest heritage of sumatra/TRHS) masuk 
dalam warisan dunia yang terancam bahaya dan diakui 
oleh internasional, kenyataannya perambahan dan 
kerusakan terus terjadi. Saat perambahan terjadi, 
menjadi sulit untuk memindahkan kembali para 
perambah yang berjumlah ribuan orang

Perdagangan ilegal 
satwa liar dan 
keterancaman 

habitatnya

Selama tahun 2015, penegakan 
hukum dan perlindungan 
perdagangan/ perburuan satwa 
dilindungi tidak berjalan dengan 
efektif, beragam satwa yang 
diperdagangkan secara ilegal 
termasuk jenis burung endemik, 
primata, serangga, hingga organ 
tubuh satwa karismatik seperti 
beruang madu, harimau dan gajah

Siti Nurbaya, Menteri LHK mengakui Indonesia lemah 
dalam pengawasan terhadap perdagangan satwa liar 
yang dilindungi, dia mengakui metode penyelidikan yang 
kurang dan kurangnya personil mendorong maraknya 
perdagangan ilegal ini.

Pengembangan sawit 
berbasis lanskap 

Pengembangan konsep perkebunan 
sawit berbasis pengelolaan lanskap 
akan dilakukan di Sumsel sesuai 
dengan kerangka Green Growth 
Development

Gubernur Sumsel, Alex Noerdin menyebtukan rencananya 
untuk mengembangkan provinsi Sumsel sebagai 
"lumbung sawit berkelanjutan" selain Sumsel telah 
menjadi lumbung energi dan lumbung pangan nasional. 
Inisiatif ini didukung oleh Badan Pengelola Dana 
Perkebunan (BPDP) sawiti, GAPKI, dan The Sustainable 
Trade Initiative.  Meskipun demikian sebagian kelompok 
masyarakat sipil skeptis terhadap gagasan
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Penertiban kapal-
kapal eks asing

Penegakan hukum di bidang 
kelautan terus dilakukan, termasuk 
penenggelaman eks kapal asing 
pencuri ikan dalam konteks regulasi 
pemberantasan illegal, unreported, 
unregulated (IUU) Fishing berjalan 
dengan baik, disisi lain terus 
didorong industri pengolahan 
perikanan tetap eksis, terutama 
yang dekat dengan area tangkap, 
secara khusus di Indonesia timur

Susi Pudjiastuti, Menteri KKP menyebutkan pertumbuhan 
sektor perikanan pada quarter-4 tahun 2015 adalah 
8,37 persen lebih besar dua kali lipat dari pertumbuhan 
ekonomi Indonesia. Menurutnya hal ini bukti regulasi 
pemberantasan illegal, unreported, unregulated (IUU) 
Fishing berjalan dengan baik

Tambang dan 
dampak sosialnya

Berulang-ulangnya korban 
meninggal dunia di bekas lubang 
tambang batubara di Samarinda 
Kaltim tidak tertangani dengan 
tuntas. Petisi online yang dilakukan 
oleh ibu salah satu korban, ternyata 
tidak juga membawa pengaruh 
terhadap kebijakan yang ada.

Pelaksana harian (Pjs) Walikota Samarinda, Meliana, 
November 2015 menginstruksikan pihak perusahaan 
untuk bertanggungjawab menutup lubang tambang. 
Kesulitannya adalah terdapat 160 titik lubang tambang, 
sedangkan yang belum ditimbun jumlahnya sekitar 50 
lubang.  

Pasar ekspor kayu 
Indonesia

Sistem verifikasi legalitas kayu 
(SVLK) yang diadopsi Indonesia 
segera diakui Uni Eropa melalui 
perjanjian kemitraan sukarela 
(Voluntary Partnership 
Agreement/VPA) untuk penegakan 
hukum, perbaikan tata kelola dan 
perdagangan sektor kehutanan 
(Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade (FLEGT)). 
Negosiasi antara Indonesia dengan 
EU telah dilakukan sejak tahun 
2007. Pasar kayu Eropa merupakan 
barometer model standard 
pengelolaan produk hutan yang 
diakui oleh internasional

Presiden Jokowi diminta untuk memutuskan langkah 
terbaik bagi pemberlakuan SVLK produk kayu olahan dari 
Indonesia. Kementerian LHK menyebutkan SVLK akan 
semakin memperkuat posisi produk kayu olahan 
Indonesia, namun sebaliknya peraturan Kementerian 
Perdagangan no 66 menihilkan rencana ini. Direktur 
Asosiasi Industri Meubel Indonesia, Lisman Sumarjani, 
termasuk yang mendorong penggunaan dokumen SVLK 
khususnya untuk pasar Eropa, karena menguntungkan 
usaha kecil dan menengah.


