Legal Advice: Perlukah Memperpanjang
Inpres 8/2018?
Latar Belakang
Indonesia telah menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia sejak tahun
2008 silam. Tercatat pada 2017, produksi minyak sawit Indonesia berkontribusi
sebesar 54% dalam konsumsi global (Bakhtiar, 2019). Dengan kontribusinya yang
besar bagi negara, sawit menjadi komoditas strategis bagi perekonomian
nasional. Sebab dari hasil produksi minyak sawit yang mencapai 32 juta ton pada
2016, Indonesia mampu mengekspornya sebesar 24,3 juta ton dengan nilai
ekonomi mencapai USD 16,2 miliar
(Ditjenbun, 2017). Namun demikian,
perkebunan kelapa sawit di Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan
misalnya, tumpang tindih perizinan/legalitas perkebunan bahkan tidak sedikit
perusahaan perkebunan yang belum memiliki legalitas perkebunan sama sekali.
Adanya permasalahan ini, kemudian di respon oleh Pemerintah dengan
menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan
Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas
Perkebunan Kelapa Sawit (Inpres 8/2018).
Sejak 2018 lalu, Inpres 8/2018 telah berlaku dan mulai dijalankan, namun selama
tenggat waktu hampir 3 tahun, pelaksanaan Inpres ini belum begitu
menggembirakan. Kurang maksimalnya pelaksanaan Inpres tersebut, sehingga
muncul usulan untuk melakukan perpanjangan Inpres 8/2018. Namun, pasca
terbitnya UUCK beserta aturan turunanya memberikan pengaturan baru
mengenai penyelesaian persoalan perizinan perkebunan kelapa sawit
bermasalah. Penyelesaian versi UUCK dan aturan pelaksananya mengharuskan
adanya penerbitan izin/HAT/Keputusan Pelepasan kawasan baru, hal ini tentu
berbeda dengan strategi yang ada dalam Inpres 8/2018. Lalu, bagaimana
problem statement dan peluang memperpanjang Inpres 8/2018? dan
bagaimana dukungan UUCK beserta aturan turunanya terhadap Inpres 8/2018
dan peluang mengintegrasikanya?.

Inpres 8/2018 Masih Jauh dari Harapan
Pada tanggal 19 September 2018 lalu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres
8/2018. Dalam Inpres tersebut Presiden memberi tenggat waktu selama 3 (tiga)
tahun kepada lima Menteri, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
Gubernur dan Bupati/Walikota, untuk menunda penerbitan perizinan dan
mengevaluasi perizinan serta menggenjot produktivitas perkebunan kelapa
sawit. Diterbitkanya Inpres ini menjadi salah satu peluang dalam melakukan
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pembenahan perizinan maupun legalisasi perkebunan menuju tata kelola
perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan (Katadata.co.id, 2019).
Kini, tenggat waktu Inpres 8/2018 tersebut hampir habis. Dari pengalaman
selama 3 tahun ini, setidaknya pemerintah sudah menyelaraskan data terkait
tutupan dan luas izin sawit seluas 16.381.959 hektar melalui Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 833 tahun 2019 (Mongabay, 2021). Selain itu, evaluasi perizinan
setidaknya sudah dimulai di Provinsi Papua Barat, evaluasi dilakukan kepada 24
perusahaan pemegang izin. Sebanyak 24 perusahaan tersebut memiliki total luas
wilayah konsesi 576.090,84 hektare dengan bantuan dari GNP-SDA KPK, hasil
evaluasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan pencabutan perizinan perkebunan
yang tidak sesuai pemanfaatanya (KPK, 2021).
Meskipun sudah ada capaian yang patut diapresiasi, namun implementasi dari
Inpres 8/2018 ini masih jauh dari harapan. Indikator keberhasilan pelaksanaan
inpres ini bukan hanya soal tidak adanya penerbitan izin baru selama masa
tenggat waktu, namun, bagaimana inpres ini juga dapat menyelesaikan
persoalan produktivitas, keberterimaan pasar, deforestasi, kepastian hukum serta
menyelesaikan tumpang tindih perizinan dan/atau Hak Atas Tanah (HAT) dan
konflik penggunaan lahan.

Gambar 1. Perjalanan Implementasi Inpres 8/2018
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Rendahnya capaian Inpres 8/2018 bukan tanpa sebab. Berdasarkan kajian
hukum yang dilakukan SPOS Indonesia, ditemukan beberapa penyebab tidak
maksimalnya implementasi dari Inpres 8/2018, diantaranya adalah:
1. Tidak ada konstruksi hukum yang jelas mengenai penyelesaian tumpang
tindih antara Kebijakan Penunjukan Kawasan Hutan dan RTRWP/K,
padahal tumpang tindih antara dua kebijakan ini disinyalir menjadi sumber
utama penyebab tumpang tindihnya HGU dan perizinan – perizinan terkait
perkebunan kelapa sawit (Ma'ruf, timesindonesia.co.id, 2020).
2. Tidak ada strategi teknis mengenai langkah hukum perdata/ pidana /
tuntutan ganti rugi / Selama Pelaksanaan Inpres 8/2018, belum ada proses
tindak lanjut dari hasil evaluasi melalui jalur litigasi/Pengadilan.
3. Pemberian sanksi yang mungkin dapat dilakukan baru sebatas
pencabutan izin oleh pemberi izin, sesuai dengan kewenanganya.
4. Eksekusi lahan perkebunan kelapa sawit yang tidak diusahakan harus
menunggu 3 - 6 tahun sejak penerbitan HAT (Pasal 16 UU 39/2014), ini
mempersulit implementasi Inpres 8/2018.
5. Proses identifikasi tanah terlantar baru dapat dilaksanakan jika lahan tidak
diusahakan selama 3 tahun sejak penerbitan HAT (Pasal 6 PP 11/2010)
6. Tidak ada konstruksi hukum yang jelas bagi perusahaan yang tidak
melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20%/ Hanya
menjadi salah satu persyaratan komitmen dalam pengajuan izin
usaha.(Pasal 9 Permentan 29/2018)
7. Belum tersedianya kebijakan teknis terkait mekanisme evaluasi HAT
dengan pemanfaatan ruang pada Kementerian ATR/BPN khususnya
evaluasi kesesuaian HGU Perkebunan Sawit dengan dokumen tata ruang.
8. Belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan
spesifik mengatur mengenai pelanggaran perkebunan kelapa sawit di
kawasan hutan dan belum ada peraturan spesifik mengenai pengenaan
sanksi administrative bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit di dalam
kawasan hutan.
Dukungan UUCK dan Aturan Turunanya Terhadap Inpres 8/2018 dan Peluang
Mengintegrasikanya.
Adanya kekosongan hukum dan belum adanya dukungan regulasi yang kuat
serta kebijakan teknis, diduga menjadi penyebab utama rendahnya capaian
Inpres 8/2018. Kini, setelah UUCK beserta aturan turunanya telah diterbitkan,
terdapat strategi yang jelas, mengenai bagaimana melakukan penyelesaian
sengkarut perizinan dan HGU perkebunan kelapa sawit maupun penyelesaian
kebun – kebun masyarakat di dalam kawasan hutan (Ma'ruf, 2021). Berikut
adalah konstruksi hukum yang memberikan dukungan terhadap penyelesaian
permasalahan tersebut.
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Gambar 2. Regulasi Penyelesaian Sengkarut Legalitas Perkebunan Sawit

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021
tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar

Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penyusunan dan Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan
Persetujuan Substansi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,
Kabupaten, Kota dan Rencana Detail tata Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Tata Ruang

Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi
Program Pemanfaatan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Undang – Undang
Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021
tentang Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata
Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berasal Dari Denda Administratif Sektor
Kehutanan

Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan
Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan
Hutan
Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan
Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan
Lindung dan Hutan Produksi

Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Perhutanan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Perkebunan

Permentan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi
Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021
tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata
Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas
Tanah

Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penyusunan, Pemutakhiran dan Penetapan Peta Indikatif
Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang

Dengan strategi penyelesaian ketidaksesuaian kebijakan, evaluasi perizinan dan
Hak Atas Tanah, serta penyelesaian perkebunan sawit dengan pendekatan
keterlanjuran dan pelanggaran, UUCK beserta aturan turunanya memberikan
dukungan kebijakan untuk pelaksanaan amanat Inpres 8/2018. Terkait dengan
hal tersebut, berikut kami rangkum beberapa poin dukungan dalam UUCK dan
aturan turunanya, sebagai berikut:
1. Terdapat kebijakan penyelarasan kebijakan penunjukan kawasan Hutan
dengan RTRWP/K (PP 43/2021 jo Permenko Perekonomian 1/2021)
2. Terdapat kebijakan penyelarasan kebijakan RTRWP dan RTRWK (PP 43/2021
jo Permen Atr/BPN 13/2021)
3. Terdapat kebijakan penyelesaian sawit di kawasan hutan dalam
keterlanjuran dan pelanggaran (PP 43/2021 jo PP 23/2021 jo PP 24/2021 Jo
PermenLHK 7/2021 jo PermenLHK 8/2021 Jo Permenlhk 9/2021)
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4. Terdapat kebijakan mengenai evaluasi kesesuaian antara HGU
Perkebunan Kelapa Sawit dengan peruntukan ruang (PP 43/2021 Jo
Permen ATR/BPN 13/2021)
5. Terdapat langkah hukum penyelesaian dengan menggunakan skema
pengenaan sanksi administratif yakni penghentian sementara kegiatan
usaha, denda administratif; c. pencabutan perizinan berusaha; dan f atau
d. paksaan pemerintah (PP 23/2021 Jo PP 24/2021 Jo PermenLHK 7/2021,
Jo PermenLHK 8/2021)
6. Terdapat penyelesaian khusus pekebun yang bertempat tinggal minimal 5
tahun dan menguasai lahan maksimal 5 hektar dengan penataan
kawasan hutan. (PP 23/2021 Jo PP 24/2021 Jo PermenLHK 7/2021 Jo
PermenLHK 9/2021)
7. Terdapat pengaturan mengenai Perusahaan/ Pekebun sawit yang tidak
memiliki Hak Atas Tanah dilarang beroperasi (Pasal 29 angka 12 UUCK
Perubahan UU Perkebunan)
8. Terdapat sanksi hukum yang tegas terhadap setiap orang (Pemegang
HAT/HGU dan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit) yang tidak
mengusahakan lahanya dalam jangka waktu 2 tahun maka lahan akan
dikuasai kembali oleh negara (Pasal 16 UUCK)
9. Terdapat ketegasan penertiban tanah terlantar khususnya HGU
perkebunan jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan,
dan/atau tidak dimanfaatkan terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak
diterbitkannya hak dengan 3 Kali Peringatan Tertulis dengan jangka waktu
180 hari, 90 hari dan 45 hari (Pasal 7 ayat 4 jo Pasal 17 PP 20/2021).
10. Perusahaan yang tidak melakukan Pembangunan Kebun Masyarakat 20%
dari total luas HGU akan diberikan Sanksi Administratif yakni Denda
administratif, penghentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan,
dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan (PP 26/2021 jo
Permentan 18/2021).
Peluang Memperpanjang Inpres 8/2018.
Saat ini, tengah ‘santer’ dibahas apakah perlu adanya perpanjangan Inpres
8/2018, mengingat capaianya yang belum maksimal. Namun demikian, pasca
terbitnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK),
yang saat ini sudah di tindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah maupun
peraturan setingkat Menteri. UUCK beserta aturan pelaksananya juga mengatur
mengenai penyelesaian persoalan perizinan bermasalah bahkan penyelesaian
tumpang tindih perizinan beserta ketentuan sanksinya. Lalu, apakah dengan
regulasi terbaru ini, sudah cukup untuk menyelesaikan persoalan ataukah perlu
diperkuat dengan memperpanjang Inpres 8/2018?.
Gagasan memperpanjang Inpres 8/2019 bukan tanpa alasan, tujuan akhir untuk
melakukan pembenahan perizinan dan legalisasi perkebunan menuju tata kelola
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perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan menjadi alasan mendasar
mengapa gagasan ini perlu dipertimbangkan, terlebih pelaksanaan selama tiga
tahun terakhir belum membuahkan hasil yang maksimal. Dengan
mengintegrasikan antara materi muatan Inpres 8/2019 dan UUCK beserta aturan
pelaksanaanya diharapkan dapat menjadi jalan keluar atas tidak maksimalnya
pelaksanaan Inpres 8/2018.

Gambar 3. Problem Statement dan Peluang Memperpanjang Inpres 8/2018
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Dalam Inpres 8/2018 setidaknya terdapat 3 (tiga) substansi penting, Pertama,
penundaan perizinan perkebunan kelapa sawit untuk sementara waktu, Kedua,
evaluasi perizinan kelapa sawit dan Ketiga, peningkatan produktivitas
perkebunan kelapa sawit. Sebagaimana terdapat dalam Gambar 3. diatas,
terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah perbedaan pengaturan
dalam Inpres 8/2021 dan UUCK beserta aturan pelaksananya. Lalu, jika ada
perbedaan, mana yang harus dirujuk? Terkait dengan hal ini maka berlaku prinsip
hukum “Lex superior derogat legi inferior” yakni hukum yang tinggi (lex superior)
mengesampingkan hukum yang rendah (lex inferior). Dengan demikian, upaya
untuk memperpanjang Inpres 8/2018 tidak boleh bertentangan dengan UUCK
dan aturan pelaksana dibawahnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam
Tabel .1 sebagai berikut:
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Tabel .1 Analisis Inpres 8/2018
No.
1.

2.

Substansi Inpres
8/2018
Penundaan
penerbitan
perizinan baru
untuk perkebunan
kelapa sawit untuk
sementara

Evaluasi perizinan
kelapa sawit

Analisis
Lahirnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021
beserta aturan turunanya (UUCK), menghendaki
penyelesaian perkebunan sawit dalam kawasan
hutan dengan mengklasifikasikan kedalam tipologi
keterlanjuran dan tipologi pelanggaran. Strategi
penyelesaianya dengan penerbitan perzininan
apabila
telah
memenuhi
persyaratan
penyelesaian. Selain di kawasan hutan, akan juga
ada strategi penyelesaian lahan perkebunan
kelapa sawit di lahan non kawasan hutan dengan
tipologi keterlanjuran dan pelanggaran, pada
lahan non kawasan hutan ini akan dilakukan
penyesuaian perizinan dengan RTRWP/K. Dengan
adanya pengaturan seperti ini, maka strategi
penundaan pemberian izin baru perkebunan
kelapa sawit perlu di modifikasi, yakni penundaan
perizinan hanya akan dilakukan pada permohonan
– permohonan perizinan perkebunan kelapa sawit
yang
bukan
dalam
rangka
penyelesaian
keterlanjuran dan pelanggaran.
Inpres 8/2018, memberikan intruksi kepada
Kementerian dan/atau Lembaga untuk melakukan
evaluasi terhadap berbagai perizinan, hasil evaluasi
ini akan ditindaklanjuti dengan penindakan secara
hukum, dalam inpres tersebut sanksi hukum berupa
ganti rugi, sampai pembatalan perizinan tercantum
sebagai salah sanksi hukum yang dikenakan pada
subyek hukum yang terbukti bahwa perizinanya
yang dimilikinya tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang – undangan. Sanksi terkait
pencabutan perizinan di Papua Barat misalanya,
telah dijatuhkan, namun sanksi pengenaan ganti
rugi belum terealiasai dengan baik. Bukan tanpa
sebab, bahwa dengan piranti hukum sebelum
berlakunya UUCK, pengenaan ganti rugi harus
melalui proses litigasi dengan gugatan perdata oleh
pemerintah, hal ini tentu menyulitkan proses
pengenaan sanksi ini. Lahirnya UUCK beserta aturan
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3.

Peningkatan
produktivitas
perkebunan
kelapa sawit

turunanya telah mengatur secara spesifik bahwa,
penyelesaian perkebunan kelapa sawit yang
berada di kawasan hutan, maupun yang tidak
sesuai dengan RTRWP/K dengan mekanisme
pengenaan sanksi administratif. Pengenaan sanksi
administratif
ini
jelas
akan
memudahkan
pemerintah untuk menarik ganti rugi melalui denda
administratif. Pengenaan sanksi administratif ini
tidak perlu melalui proses litigasi. Dalam UUCK dan
aturan turunanya sanksi administratif merupakan
bagian dari penyelesaian keterlanjuran dan
pelanggaran perkebunan kelapa sawit. Dengan
demikian, perpanjangan Inpres 8/2018 haruslah
memperhatikan UUCK dan aturan turunanya. Salah
satu regulasi turuan UUCK yang sangat terkait
dengan evaluasi ini yakni Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian
Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin
dan/atau Hak Atas Tanah. Saat ini telah
ditindaklanjuti
dengan
Peraturan
Menteri
Koordinator Perekonomian Nomor 1 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyusunan, Pemutakhiran, dan
Penetapan
Peta
Indikatif
Tumpang
Tindih
Pemanfaatan Ruang.
Instruksi mengenai peningkatan produktivitas,
seperti pembinaan, penguatan ISPO dan lain
sebagainya, dalam perpanjangan Inpres 8/2018
bisa tetap dicantumkan, karena poin ini merupakan
salah satu tujuan penting dari lahirnya Inpres 8/2018.
UUCK dan aturan turunanya tidak mengatur spesifik
mengatur secara spesifik mengenai hal ini. Dengan
demikian, pengaturan peningkatan produktivitas
perkebunan kelapa sawit dalam Inpres 8/2018
dapat dicantumkan kembali.

Dari analisis sebagaimana terdapat dalam Tabel 1. diatas, terdapat peluang
untuk memperpanjang Inpres 8/2018. Dengan dukungan pranata hukum yang
kuat setingkat Undang – Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri,
diharapkan perizinan – perizinan bermasalah, perkebunan – perkebunan kelapa
sawit illegal dapat diselesaikan dengan tuntas.
Dengan demikian,
mengintegrasikan UUCK dan aturan turunanya dan substansi Inpres 8/2018
adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
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Usulan Integrasi UUCK & Aturan Turunanya dengan Inpres 8/2018
UUCK beserta aturan turunanya membuka peluang dukungan regulasi yang kuat
dalam mengimplementasikan Inpres 8/2018. SPOS Indonesia mengusulkan agar
perpanjangan Inpres 8/2018 harus diarahkan guna mendukung suksesi
pelaksanaan penyelesaian sengkarut legalitas perkebunan kelapa sawit
sebagaimana telah diatur dalam UUCK dan aturan turunanya.
Gambar 4. Integrasi UUCK & Aturan Turunanya dengan Inpres 8/2018 Sebagai
Percepatan Penyelesaian Masalah

UUCK & Aturan Pelaksana

Rencana Aksi Nasional (RAN)
Percepatan Pelaksanaan
Implementasi Undang –
Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dan Aturan
Turunanya untuk isu strategis
pembangunan kebun sawit
berkelanjutan.

Penyelesaian Permasalahan
legalitas Perkebunan Sawit

Perpanjangan Inpres
8/2018

Percepatan Penyelesaian
Masalah & Peningkatan
Produktivitas Sawit

Integrasi UUCK & Aturan Pelaksana
Serta Inpres 8/2018

Agar percepatan penyelesaian masalah bisa dilaksanakan, Berikut adalah poin
– poin penting yang diambil dari substansi UUCK beserta aturan turunannya,
sebagai usulan/masukan yang perlu dipertimbangkan dalam memperpanjang
inpres 8/2018 :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Menyusun, memutakhirkan, dan menetapkan Peta Tumpang Tindih
Pemanfaatan Ruang dalam mendukung pelaksanaan kebijakan satu
peta (One Map Policy);
- Melakukan koordinasi penundaan izin perkebunan kelapa sawit baru,
evaluasi perizinan perkebuan kelapa sawit dan penyelesaian
perkebunan kelapa sawit dalam keterlanjuran dan pelanggaran
dengan dengan Kementerian/ Lembaga Pemerintah terkait
implementasi instruksi presiden;
2. Menteri Pertanian
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-

Melakukan evaluasi pelaksanaan perizinan bidang perkebunan / Izin
Usaha Perkebunan;
Memberikan sanksi sesuai kadar pelanggaran perizinan (Peringatan
Tertulis/Pencabutan Izin);
Mempercepat proses pelaksanaan kewajiban pembangunan kebun
masyarakat seluas 20% dari luas HGU;
Mengenakan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak
melakukan pembangunan kebun masyarakat (Denda administratif,
penghentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan, dan/atau
pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan);

3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Melakukan penundaan pemberian izin baru (Perizinan, Keputusan
Persetujuan Melanjutkan Usaha, keputusan Persetujuan Penggunaan
Kawasan Hutan, Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan);
- Penundaan pemberian izin baru dikecualikan dalam hal melaksanakan
amanat UUCK dan aturan Pelaksananya;
- Mengeluarkan bidang tanah dari kawasan hutan dalam hal terdapat
Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan/atau Hak Atas Tanah (HGU, HM
dll) dalam hal penetapan RTRW dilakukan terlebih dahulu sebelum
penunjukan kawasan hutan;
- Melakukan penyelesaian keterlanjuran perkebunan sawit dalam
kawasan hutan (Sawit Berizin – Izin Lokasi & Izin Usaha Perkebunan)
- Melakukan penyelesaian perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan
dalam pelanggaran/ tidak memiliki perizinan dengan mekanisme
pengenaan sanksi administratif;
- Melakukan penyelesaian sawit rakyat dalam rangka penataan
kawasan hutan;
- Memastikan alokasi 20% untuk perkebunan rakyat atas pelepasan
kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.
4. Menteri ATR/BPN
- Melakukan evaluasi terhadap Izin Lokasi dan/atau membatalkan Izin
Lokasi yang sudah berakhir masa berlakunya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Melakukan evaluasi kesesuaian HGU perkebunan dengan dokumen
RTRWP/K;
- Membatalkan HGU yang berdasarkan hasil sinkronisasi antara RTRWP/K
dengan Kawasan Hutan areal HGU berada di Kawasan Hutan;
- Melakukan penindakan terhadap HGU perkebunan yang tidak sesuai
dengan pemanfaatan ruang dengan membatalkan Sertifikat HGU;
- Menetapkan areal HGU perkebunan yang tidak diusahakan selama
lebih dari 2 tahun sebagai tanah terlantar, dengan catatan, apabila
dalam 2 tahun tidak diusahakan diberikan kerenggangan waktu 185
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-

hari, 90 Hari dan 45 hari dalam 3 kali Peringatan Tertulis. Apabila dalam
3 kali peringatan tertulis tanah belum juga diusahakan maka tanah
tersebut dikuasai kembali oleh negara,
Mempercepat penerbitan hak atas tanah kepada masyarakat dalam
rangka pembangunan kebun masyarakat masyarakat seluas 20% (dua
puluh perseratus) dari pelepasan kawasan hutan dan dari HGU
perkebunan kelapa sawit.

5. Gubernur, Bupati/ Walikota
- Melakukan sinkronisasi RTRWP dan RTRWK.
- Selama masa revisi/sinkronisasi RTRWP dan revisi RTRWK segala macam
proses penerbitan lzin dan/atau Konsesi baru dihentikan sementara
pada wilayah yang mengalami Ketidaksesuaian sampai dengan revisi
RTRWP dan revisi RTRWK ditetapkan;
- Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi izin perkebunan
kelapa sawit/ izin pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit
baru;
- Penundaan penerbitan rekomendasi izin/ izin pembukaan lahan
dikecualikan dalam hal pelaksanaan UUCK dan aturan pelaksananya.
Kesimpulan
Mengacu pada penjelasan yang sudah didiskusikan di muka maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa inisiasi untuk memperpanjang Inpres 8/2018 perlu
mempertimbangkan konteks baru yaitu terbitnya UUCK dan aturan turunanya.
Dengan dukungan UUCK dan aturan turunanya jelas dapat mendukung
terlaksananya Inpres 8/2018.
Dengan adanya regulasi yang baru ini, diharapkan nantinya Inpres 8/2018 bukan
hanya bicara soal penghentian izin sementara dan evaluasi perijinan saja,
namun lebih dari itu juga berbicara soal percepatan penyelarasan kebijakan
terkait, penyelesaian keterlanjuran dan perkebunan kelapa sawit di dalam
kawasan hutan, maupun penyelesaian kesesuaian perizinan perkebunan kelapa
sawit berdasarkan peruntukan ruang (RTRWP/K).
Strategi perpanjangan Inpres 8/2018, dilakukan dengan mengintegrasikan
antara substansi Inpres 8/2018 dan UUCK serta aturan turunanya. Selain itu,
perpanjangan inpres 8/2018 sekaligus dapat menjadi rencana aksi nasional
percepatan pelaksanaan implementasi UUCK dan aturan turunanya khususnya
untuk isu strategis pembangunan kebun sawit berkelanjutan.
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