
70 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

 

Secara umum, implementasi program REDD+ di Indonesia melibatkan hubungan yang 

kompleks antara aktor, isu, dan lembaga. Namun demikian dari hasil penelitian ini saya dapat 

menyimpulkan bahwa dalam konteks ini korupsi menjadi semacam virus kanker ganas yang 

dapat menggagalkan perhatian dan upaya global menghadapi perubahan iklim serta 

dampaknya bagi kehidupan manusia di bumi. 

Selama fase persiapan dari tahun 2009 hingga 2010, Indonesia telah gagal, atau 

setidaknya kurang efektif dalam menunjukkan konsistensi, transparansi, dan ketepatan dalam 

membangun kerangka kelembagaan dan kerangka kebijakan program REDD+ tersebut. Tentu 

saja bahwa kerangka REDD+ harus memuat insentif bagi semua negara yang memiliki hutan 

hujan tropis, sekalipun tidak akan dibayarkan hingga negara tersebut dapat mencapai status 

yang dipersyaratkan. lebih-lebih, jika kelompok strategis yang bekerja di negara tersebut 

telah meninggalkan tempat, maka urusan deforestasi dan degradasi hutan itu akan 

sepenuhnya menjadi wilayah yurisdiksi mereka. Jika secara kelembagaan dan jaringan sosial 

tidak dibangun secara kokoh, maka akibat-akibat yang menjadi pertanda kegagalan dalam 

menghadapi perubahan iklim pun dapat kembali muncul.  

Di samping menghambur-hamburkan uang, dampak negatf korupsi di sektor 

kehutanan, dalam hal deforestasi, dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap 

kepentingan publik. Dengan demikian, laju deforestasi dan degradasi hutan dapat 

diminimalisir hanya apabila korupsi yang merajalela tersebut dapat dikikis habis. 

Dapat disimpulkan bahwa, korupsi di sektor kehutanan di Indonesia telah 

melumpuhkan, baik lembaga-lembaga publik maupun para pejabatnya. Lebih-lebih, 

menghadapi masalah keterbatasan personil dibandingkan dengan keluasan dan keragaman 
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kawasan hutan di seantero kepulauan Indonesia, ditambah lagi dengan maraknya korupsi dan 

penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, jelas akan meredupkan harapan tentang masa 

depan yang lebih baik dalam hal pengurangan deforestasi dan degradasi hutan dalam rangka 

turut serta memelihara kelestarian lingkungan global.        

Pada bagian ini sekaligus perlu saya sampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan yang 

relevan dengan analisis di bab-bab sebelumnya. Hal ini patut dipertimbangkan oleh para 

pengambil kebijakan dan semua pemangku kepentingan dalam program REDD+ atau 

program lain di kemudian hari dalam memandu langkah-langkah berikutnya dan dalam 

rangka meningkatkan efektivitasnya. Poin-poin dalam rekomendasi ini sebagian besar saya 

kutip dari riset yang dilakukan oleh KPK.
1
Poin-poin di dalam rekomendasi ini menunjukkan 

bahwa semakin lemah tata-kelola pemerintahan, semakin besar peluang korupsi yang ada, 

dan pada gilirannya, semakin banyak korupsi, semakin redup harapan untuk melawan laju 

deforestasi dan degradasi hutan. Hal itu berarti bahwa untuk meningkatkan efektivitas 

program REDD+ di Indonesia, prioritasnya harus diletakkan pada pemberantasan korupsi 

yang menyeluruh yang meliputi tiga domain, yakni: perumusan masalah, pencegahan, dan 

penegakan hukum. 

1. Perumusan masalah. Titik awal yang paling penting dala melawan korupsi di sektor 

kehutanan bergantung pada kualitas tata pemerintahan, melalui:      

a. Peningkatan koordinasi antardepartemen, khususnya  antara KPK, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Ministry of Finance, 

dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk merumuskan pandangan yang sama 

mengenai masalah tersebut, khususnya dalam meninjau ulang “struktur dan nilai 

royalti (royalti fee) untuk menentukan seberapa banyak pemerintah akan dapat 

                                                
1Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015. Preventing State Losses in Indonesia’s Forestry Sector: An Analysis of 

Non-tax Forest Revenue Collection and Timber Production Administration (Jakarta: Direktorat Penelitian dan 

Pengembangan deputi Pencegahan KPK Republik Indonesia). 
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meningkatkan pendapatan negara dan mendapatkan dana yang memadai dari 

produksi kayu hutan.”
2
 

b. Menyediakan data yang lengkap (komprehensif) yang dibutuhkan untuk 

merumuskan pencegahan terhadap korupsi tersebut. Jumlah penebangan kayu 

yang tak dilaporkan, khususnya kayu dari hutan alami, berhubungan dengan laju 

korupsi di bisnis tersebut. Degan demikian, audit terkoordinir yang dipimpin oleh 

KPK dan BPK di dalam mana “KPK akan berkoordinasi dengan BPK untuk 

menentukan lingkup, metodologi, dan jadwal audit ini”
3
menyediakan data yang 

diperlukan untuk mendukung upaya pencegahan yang efektif terhadap potensi 

korupsi di sektor kehutanan ini. Hasil dari audit ini akan dapat mencegah 

kepentingan-kepentingan pribadi, baik kepentingan swasta maupun kepentingan 

politik tertentu yang dapat membiaskan tujuan negara dengan tujuan pragmatis 

yang memanfaatkan pengaruh politik.         

2. Upaya Pencegahan.Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan sejumlah rekomendasi 

berikut: 

a. Meningkatkan opini publik dan kontrol sosial melalui penyediaan data secara 

terbuka kepada publik mengenai hasil riset dan audit tersebut di atas. Dengan 

demikian, hal itu akan memerlukan sistem informasi yang dapat meliputi “semua 

jenis produksi kayu dari hutan-hutan yang tercatat di Kelenterian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan secara daring (online)dan dapat diakses oleh publik dengan 

menggunakan sistemyang disebut SI-PUHH (Sistem Informasi Pelaporan Usaha 

Hasil Hutan), termasuk inventori resmi, perencanaan, produksi, pembayaran non-

pajak, dan laporan dari kegiatan perusahaan perkayuan”.
4
 

b. Menggunakan sistem pengamatan berbasis satelit terhadap kawasan hutan untuk 

mengendalikan dan mencocokkan laporan dari lapangan. Kesenjangan antara 

pengamatan satelit dengan laporan lapanngan akan dapat mengungkap 

kemungkinan adanya korupsi yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
5
 

 

                                                
2Ibid hlm. 105 poin12.5 dan 12.6. 
3Ibid hlm. 104 poin 12.1. 
4Ibid hlm. 104 poin 12.2. 
5Ibid hlm. 105 poin 12.3. 
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3. Penegakan hukum: 

Meningkatkan upaya penegakan hukum meliputi penggunaan Undang-undang Anti 

Pencucian Uang (No. 8/2010) melawan semua pelaku yang diketahui melaporkan 

produksi kayunya secara tidak jujur dan/atau meolak membayar royalti 

kehutanan.
6
Sejauh ini, kasus-kasus korupsi di sektor kehutanan sangat jarang 

menggunakan menggunakan sekaligus UU Antikorupsi dan UU Anti Pencucian Uang, 

sekalipunuang hasil korupsi hampir selalu disembunyikan dengan cara melakukan 

kejahatan pencucian uang.   

 

Demikianlah, semua hal yang saya paparkan di atas, baik analisis, kesimpulan, maupun 

sedikit rekomendasi  untuk meningkatkan efektivitas dalam pengurangan deforestasi dan 

degradasi hutan dalam rangka mendukung kelestarian linngkungan global tersebut pada 

akhirnya memerlukan kepemimpinan nasional yang kuat, bersih, dan koordinatif  serta 

kontrol sosial dan politik yang efektif terhadap para pemimpin di daerah, terutama gubernur 

dan bupati. Hal itu dikarenakan para pelaku korupsi yang merupakan musuh-musuh negara 

tersebut mengeruk keuntungan besar dari deforestasi dan degradasi hutan. Mereka juga 

merupakan orang-orang yang sangat kuat dan kejahatannya terkoordinasi dengan baik. Kerap 

kali mereka berperilaku layaknya mafia yang sesukanya melakukan pelanggaran hukum dan 

kejahatan lingkungan serta bermain-main dengan korupsi demi memenuhi kepentingan 

mereka sendiri tanpa mempedulikan habisnya kawasan hutan yang akan menimbulkan 

dampak buruk bagi lingkungan hidup, bagi masyarakat dan bagi perekonomian jangka 

panjang. 

 

                                                
6Ibid hlm. 105 poin 12.4. 


