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SETAHUN MORATORIUM:  
KOORDINASI UNTUK PERBAIKAN TATA KELOLA TERUS MENGUAT  
 
 
Jakarta, 21 Mei – Penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut  sesuai 
amanat Instruksi Presiden nomor 10/2011, atau Inpres Moratorium, secara ajeg dan pasti 
mulai mengarah kepada pencapaian tujuan utamanya, yaitu terwujudnya One Map, atau 
Satu Peta yang terintegrasi, untuk seluruh lahan hutan dan gambut di seluruh Indonesia. 
Setahun setelah Inpres tersebut di tandatangani, “Moratorium ini efektif dalam 
mengembangkan One Map. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa, mengingat di masa 
lalu berbagai instansi dan kementerian menggunakan peta yang berbeda-beda sebagai 
dasar pengeluaran berbagai jenis ijin tata kelola,” ungkap Kuntoro Mangkusubroto, Kepala 
Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), dan Ketua 
Satuan Tugas Kelembagaan (Satgas) REDD+ di hadapan wartawan, Senin (21/5) di Jakarta.  
 
Instansi yang dimaksud Kuntoro adalah Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian 
dan Badan Pertanahan Nasional, yang masing-masing memiliki peta dan berbagai jenis izin 
pemanfaatan lahan gambut dan hutan alam primer yang independen satu sama lain. 
Hasilnya adalah perizinan yang tumpang tindih, tata kelola yang karut-marut, yang bisa 
berujung pada konflik pertanahan yang serius. “Ini semua tentu sangat merugikan bagi 
kelancaran pembangunan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” tandas 
Kuntoro. 
 
Inpres 10/2011 ini dilampiri peta indikatif penundaan ijin baru (PIPIB) pada hutan alam 
primer dan lahan gambut Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan dengan 
mengecualikan berbagai ijin yang sudah dikeluarkan sebelum Inpres ini sendiri terbit. PIPIB 
direvisi setiap 6 bulan untuk meningkatkan akurasi dari peta – yang mengakibatkan 
penambahan atau pengurangan wilayah yang tercakup dalam moratorium – dan 
menguatkan koordinasi antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Badan 
Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, dan Satgas REDD+.  
 
“Perubahan wilayah moratorium yang terjadi pada setiap revisi termasuk PIPIB revisi 2 
mencerminkan sifat ke-indikatif-an peta tersebut, dimana setiap saat terjadi penajaman dan 
peningkatan kualitas data dan informasi spasial terkait eksistensi kawasan hutan alam 
primer, hutan lindung dan suaka, maupun lahan gambut yang diperoleh dari berbagai pihak, 
mulai dari individu masyarakat, perusahaan hingga kementerian/lembaga” lanjut Kuntoro.  
 
Contohnya, PIPIB revisi 2 ini antara lain mengeluarkan desa yang terletak pada tanah 
mineral pada wilayah gambut di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, dan disisi lain 
memasukkan kembali kawasan PT Kalista Alam seluas 1.605 hektar di Rawa Tripa, Nanggroe 
Aceh Darussalam. Beberapa konsesi yang terbit tapi belum memiliki izin pelepasan kawasan 



hutan juga dimasukkan kembali kedalam wilayah moratorium untuk kemudian akan 
dilakukan kajian atas izin tersebut sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pengelolaan dan 
pemanfaatan kawasan hutan.  
 
Secara kesuluruhan, adanya penambahan wilayah sebesar 379 ribu hektar yang berasal dari 
penambahan wilayah seluas 862 ribu hektar dan pengurangan seluas 482 ribu hektar. 
Sebagai hasilnya besaran luas wilayah yang masuk dalam PIPIB revisi 2 ini adalah 65.753.810 
hektar. 
 
Paralel terhadap proses penyempurnaan PIPIB, pemerintah juga membenahi sistem 
registrasi perijinan di lahan hutan dan gambut. Untuk mencapai hal ini, pemerintah dalam 
proses pengembangan database untuk ijin-ijin. 
 
“Proses perijinan yang akuntable dan transparan merupakan fondasi yang sangat penting 
untuk mengembangkan pengelolaan lahan dan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. 
Dalam masa berlakunya Inpres moratorium ini, kita akan benahi sistem perijinan melalui 
pembentukan sistem yang terintegrasi,” ujar Kuntoro.  
 
Selain itu, telah dibentuk Tim Terpadu untuk Penegakan Hukum oleh Satgas REDD+, 
bekerjasama dengan  Kejaksaan, Kepolisian RI dan Kementerian Kehutanan, dengan tugas 
memastikan penegakan hukum dilaksanakan dengan konsisten terhadap perambah hutan 
(khususnya hutan primer dan lahan gambut). Kerja terbaru dari Tim Terpadu ini adalah 
penanganan dugaan pelanggaran di Rawa Tripa, terwujud dengan kerjasama yang intensif 
dan harmonis antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan Polri. 
Beberapa kasus perkebunan dan pertambangan di wilayah lain juga sedang dalam proses 
penyelidikan yang intensif. 
 
Pemerintah telah berkomitmen untuk membangun proses tata kelola lahan gambut dan 
hutan secara transparan, inklusif dan akuntabel. Untuk itu semua pihak diundang untuk 
memberi masukan dalam proses revisi PIPIB ini melalui berbagai media yang disediakan, 
mulai dari surat biasa, SMS hingga melalui internet. “Pada setiap PIPIB yang kami laporkan, 
publik bisa melakukan track changes secara langsung dan menanyakan kepada kami jika 
mengetahui adanya kekeliruan,” jelas Kuntoro.  
 
Untuk lebih meningkatkan ketanggapan, dalam waktu dekat Satgas REDD+ akan 
meluncurkan prosedur operasi standar (SOP) penanganan pengaduan masyarakat terkait 
PIPIB.  
 
 
 
Keterangan lebih lanjut 
Ketua Pokja Komunikasi dan Pelibatan Para Pihak 
Chandra Kirana 
Kirana.chandra@gmail.com  

mailto:Kirana.chandra@gmail.com

