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KATA PENGANTAR

Hutan lindung selama ini diakui mempunyai fungsi yang vital sebagai penyangga 
kehidupan, karena dipercaya dapat mengatur tata air, mencegah banjir, mencegah 
erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Tetapi kepercayaan 
tersebut ternyata tidak disertai dengan upaya untuk menjaga kelestariannya. Rentetan 
bencana yang terjadi tidak menyadarkan kita. Hutan lindung ibarat seorang anak 
yang buruk rupa, orang tuanya sendiri malu untuk mengakuinya dan orang lain 
enggan untuk mengadopsinya. Begitulah kiasan untuk menggambarkan nasib hutan 
lindung yang sejak tahun 1998 didesentralisasikan sebagian besar pengelolaannya oleh 
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten dengan berat 
hati menerima pengelolaan hutan lindung dan membiarkannya, sedangkan Pemerintah 
Provinsi tidak berdaya berbuat apa-apa karena tidak ada kewenangan ditangannya. 

Adakah yang salah dalam kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan lindung? 
Selama ini begitu banyak penelitian tentang tentang implementasi desentralisasi 
pengelolaan hutan lindung, tapi benarkan semua itu semata-mata karena kesalahan 
implementasi sebuah kebijakan?

Buku ini menjadi berbeda dengan buku yang lainnya, karena buku ini berusaha 
mengupas ketidakefektifan kebijakan bukan hanya dari sisi implementasinya saja 
tetapi jauh menelusuri bagaimana kebijakan tersebut dibuat. Teori kebijakan 
menyatakan bahwa ketidakefektifan sebuah kebijakan disebabkan oleh isi kebijakan 
dan implementasinya. Isi kebijakan terkait dengan proses yang terjadi pada saat 
kebijakan tersebut dibuat.

Buku ini juga berusaha mengaitkan implementasi desentralisasi pengelolaan 
hutan lindung dan kelembagaan KPH. Progress pembangunan KPH selama ini berjalan 
lamban karena terganjal beberapa kebijakan desentralisasi yang ada. Sudah tepatkan 
bentuk desentralisasi pengelolaan hutan lindung yang ada selama ini? Benarkah satu 
kebijakan yang ada sesuai untuk semua daerah yang berbeda karakteristik hutan dan 
masyarakatnya?  

Akhir kata, penghargaan dan terima kasih kami sampaikan kepada penulis dan 
semua pihak yang telah berperan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 
penyusunan buku ini. Semoga buku ini memberikan pencerahan dan menggugah 
kepedulian semua pihak yang terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan 
untuk turut berupaya melestarian hutan lindung. 

Bogor, Oktober 2012

Dr. Ir. Iman Santoso MSc
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Hutan lindung di Indonesia diibaratkan sebagai seorang anak yang buruk rupa, 
sehingga orang tuanya sendiri tidak mau mengakuinya dan tidak ada orang lain yang 
mau mengapdosinya. Kewenangan pengelolaannya tidak diharapkan oleh siapapun, 
baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten.  
Kondisi itu terlihat mulai dari proses pembuatan kebijakan pembagian kewenangan di 
sektor kehutanan, dimana Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian besar pengelolaan 
hutan lindung kepada Pemerintah Kabupaten, sedangkan Pemerintah Kabupaten 
tidak menjalankan kewenangan pengelolaan hutan lindung yang ada di wilayahnya 
karena merasa tidak ada manfaat langsung yang dapat diperoleh dari hutan lindung. 
Pemerintah Provinsi tidak mampu bisa berbuat banyak karena  secara de facto tidak 
ada hutan lindung lintas kabupaten, karena sudah diklaim menjadi kewenangan 
masing-masing kabupaten dimana hutan tersebut berada.

Kondisi tersebut menyebabkan hutan lindung diperlakukan semena-mena, yang 
menyalahi fungsinya seperti tertulis di beberapa media. Hutan lindung Tormatutung 
Asahan berkurang drastis akibat perambahan liar (Kompasiana, 2012), hutan lindung 
di Kabupaten Majene masih terhambat masalah penebangan liar, perambahan dan 
perladangan berpindah (Antara news, 2012). Kebakaran melanda beberapa hutan 
lindung di Ambon (Liputan6, 2009), Gunung Sindoro (Republika, 2012), Gunung 
Lawu (Solo Pos, 2012) dan  Kabupaten Manggarai Timur (TV one news, 2012).  
Tambang bauksit di hutan lindung di Pulau Bintan merusak ratusan hektare areal 
hutan lindung dan kawasan wisata di Kepri serta mencemari air yang digunakan warga 
setempat (Media Indonesia, 2011). PETI di Kabupaten Sumbawa Barat merusak 80 %  
kawasan hutan lindung (Sumba Barat Post, 2012). Bahkan  Pemda Kabupaten Bogor 
ingin mengalih fungsikan hutan lindung menjadi hutan produksi dan pemukiman 
(Kompas, 2012). Ancaman mendatang yang perlu diantisipasi adalah hutan lindung 
menyimpan potensi geothermal  yang besar (Antara news, 2012).

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai 
perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, 
mencegah erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Indonesia 
memiliki kawasan hutan lindung seluas 32,43 juta hektar dari total areal hutan seluas 
130,85 juta hektar. Namun pada tahun 2006 terdapat 24,78 persen dari total luas hutan 
lindung atau setara dengan 6,27 juta hektar mengalami rusak berat (SKEPHI, 2007). 
Menurut hasil penghitungan Badan Planologi Kehutanan  (2008a) dan (2008b), luas 
deforestasi kawasan hutan lindung pada periode tahun 2003 – 2006 adalah 391.000 
Ha, dengan angka deforestasi tahunan pada kawasan ini adalah 130.300 Ha/tahun. 
Penutupan lahan di hutan lindung berdasarkan data digital hasil penafsiran citra 
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Landsat 7 ETM + liputan tahun 2005/2006 terdiri dari: hutan seluas 23.020.000 Ha, 
non hutan 5.985.000 Ha dan tidak ada data seluas 940.000 Ha.

Angka Deforestasi Rerata Tahunan (Ribu Ha/Th) 
Periode 2003 -2006
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Gambar 1. Angka Deforestasi Rerata Tahunan (Ribu Ha/Th) Periode 2003-2006

Deforestasi yang terjadi di hutan lindung menduduki peringkat ke tiga, setelah 
hutan produksi dan Areal Penggunaan Lain (APL), namun deforestasi tersebut 
dikhawatirkan akan mengganggu fungsi hutan lindung sebagai penyangga kehidupan, 
sehingga bencana alam (seperti banjir, tanah longsor, kekeringan) terjadi. Menurut 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB (2012), bencana banjir, tanah 
longsor, puting beliung dan kekeringan menduduki peringkat tertinggi pada kurun 
waktu tahun 1815 sampai dengan 2012, seperti terlihat pada Gambar berikut.

Gambar 2. Perbandingan Jumlah Kejadian Bencana per Jenis Bencana tahun 1815 – 2012
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Kondisi hutan lindung tersebut terkait dengan permasalahan kebijakan dan 
karakteristik yang melekat pada hutan lindung itu sendiri. Sebagian besar pengelolaan 
hutan lindung didesentralisasi oleh Pemerintah Pusat kepada  Pemerintah Kabupaten, 
sehingga tidak berlebihan jika dikatakan permasalahan yang dihadapi hutan lindung 
sangat terkait dengan kebijakan desentralisasi. 

Kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan lindung sebenarnya sedikit lebih 
awal dilakukan, sebelum kebijakan desentralisasi secara nasional diberlakukan 
(yaitu dengan diundangkannya UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah). 
Desentralisasi pengelolaan hutan lindung dituangkan dalam PP No 62 tahun 1998 
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada 
Daerah. Setengah lebih dari satu dasa warsa kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan 
lindung diterapkan kondisi hutan lindung tidak semakin membaik. Apakah ada yang 
salah dengan kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan lindung?

1.1 Permasalahan Desentralisasi Pengelolaan Hutan Lindung

Perambahan hutan, kebakaran hutan dan pembalakan liar yang memicu terjadinya 
deforestasi di hutan lindung sebenarnya merupakan symtom atau gejala permasalahan. 
Symtom merupakan akibat dari permasalahan yang tampak ke permukaan dan dapat 
digunakan untuk mengidentifikasi adanya suatu permasalahan.  Permasalahan 
desentralisasi pengelolaan hutan lindung secara garis besar dapat dibagi menjadi 
dua, yaitu permasalahan yang terkait dengan kebijakan dan permasalahan yang terkait 
dengan karakteristik hutan lindung itu sendiri.

1.1.1 Ada Apa dengan Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Hutan Lindung?

Desentralisasi didefinisikan sebagai tindakan dimana Pemerintah Pusat 
menyerahkan kewenangan kepada aktor atau institusi pada level di bawahnya dalam 
lingkup baik hierarkhi politik–administratif maupun hirarkhi wilayah (Ribbot dan 
Larson, 2005; Barr et al, 2006). Pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan 
merupakan faktor yang sangat penting dalam desentralisasi. Di awal kebijakan 
desentralisasi  diberlakukan, pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan diatur 
dalam PP No 25 Tahun 2000 yang menganut sistem open end arrangement. Pembagian 
kewenangan tidak disebutkan secara rinci, sehingga menimbulkan ketidakjelasan 
kewenangan. Pemerintah kemudian merevisi PP tersebut, dengan mengeluarkan 
PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang menganut prinsip ultra 
vires. Pada sistem ini penyerahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah ditetapkan 
secara rinci (Hoessein dan Prasodjo, 2009).
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Pembagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan terdapat di lampiran z dari 
PP 38 Tahun 2007. Menurut PP tersebut pengelolaan hutan lindung didesentralisasikan 
kepada Pemerintah Kabupaten. Pengelolaan hutan lindung meliputi kegiatan:  
inventarisasi hutan, rehabilitasi hutan dan perlindungan hutan, pemberian perijinan 
pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang 
tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam lampiran CITES dan pemanfaatan jasa 
lingkungan skala kabupaten.

Kinerja desentralisasi pengelolaan hutan lindung bisa dilihat dari kondisi fisik 
hutan lindung yang ada di kabupaten tersebut.  Deforestasi yang terjadi tersebut 
mengindikasikan bahwa kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan lindung belum 
efektif. Menurut Sutton (1999), kegagalan kebijakan bisa disebabkan oleh kebijakannya 
itu sendiri yang kurang bagus atau karena implementasinya yang buruk. Kebijakan 
yang buruk bisa terkait dengan isi kebijakan. Isi kebijakan terkait dengan proses 
pembuatan kebijakan. Menurut Sutton (1999) dan Institute of Development Studies/
IDS (2006), proses perumusan kebijakan melibatkan tiga hal yang saling terkait yaitu: 
kerangka pikir (narasi (narrative)1/diskursus (discourse2)) aktor dan jaringan  (actors/
nettworks), politik dan kepentingan (politics/interest).  Kerangka politik perumusan 
kebijakan desentralisasi dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup 
(termasuk diantaranya pengelolaan hutan lindung) sampai saat ini berdasarkan 
pendekatan administratif, belum berdasarkan pendekatan ekosistem. Kesalahan yang 
selama terjadi dalam tata kepemerintahan daerah adalah tidak ada landasan yang 
menjadikan sumberdaya alam sebagai bentang alam yang menyeluruh. Karakteristik 
pemerintahan belum didasarkan pada karakteristik sumber daya alam3. Kebijakan yang 
ada juga belum jelas mengatur keterkaitan dan saling ketergantungan antar daerah. 

Implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kapabilitas pelaksana kebijakan 
yang dicerminkan dari kinerja pelaku kebijakan tersebut. Secara umum kinerja 
desentralisasi pengelolaan hutan lindung dapat dilihat dari perubahan kondisi fisik 
hutan lindung. 

1 Narasi kebijakan adalah sebuah cerita yang  memiliki awal, tengah dan akhir, menguraikan peristiwa tertentu yang telah 
memperoleh status sebagai kebijaksanaan pada masa lalu. Contoh tragedy of commons dan krisis kayu bakar di Afrika. Narasi 
kebijakan dibuat oleh jaringan pembuatan kebijakan (policy coalition/network) yang mengembangkan paradigmanya sendiri. 
Narasi  kebijakan berbeda dengan discourse, yang merujuk kepada nilai-nilai dan cara berpikir yang lebih luas. Sebuah narasi 
dapat menjadi bagian dari discourse jika menggambarkan cerita tertentu yang sejalan dengan nilai-nilai yang lebih luas dan 
prioritas

2 Diskursus adalah makna yang diberikan oleh suatu fenomena yang dianut oleh seseorang atau kelompok yang berpengaruh 
dalam penetapan ide, konsep atau pengkategorian sesuatu. Diskursus merefer pada dialog, percakapan dan bahasa yang 
digunakan dalam pembuatan kebijakan.

3 USAID dan drsp. 2007. Catatan Diskusi pada FGD Sektoral  Sumberdaya Hutan. Perspektif Pengelolaan Sumber Daya Hutan 
sebagai Aset Daerah dalam Revisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, 16 Mei 2007. www.drsp-usaid.org. [23 
September 2009]

Pendahuluan6



1.1.2 Bagaimana Karakteristik Hutan Lindung?

Hutan lindung merupakan sumber daya milik bersama  (common pool resources) 

karena sebagian bersifat sebagai barang publik (public goods) dan sebagian bersifat 

barang privat (private goods). Hutan lindung disebut barang publik karena pemanfaatan 

hutan lindung sulit untuk mengeluarkan pengguna lain, sedangkan hutan lindung 

sebagai barang privat karena konsumsi seseorang mengurangi jumlah yang tersedia 

untuk orang lain. Karakteristik sumberdaya seperti ini menimbulkan terjadinya 

pembonceng gratis  (free rider) dan overuse (penggunaan berlebihan) (Ostrom dan 

Hess, 2007).

Karakteristik hutan lindung yang seperti itu menyebabkan pemanfaatan barang 

dan jasa hutan di suatu kabupaten tidak menghalangi kabupaten lain untuk juga turut 

merasakan manfaatnya, sebaliknya kabupaten lain juga bisa terkena eksternalitas negatif 

dari pengelolaan hutan lindung. Apabila kabupaten di bagian hulu mengelola hutan 

lindungnya dengan baik, maka kabupaten hilir akan menerima eksternalitas positif 

dan sebaliknya, apabila kabupaten di bagian hulu tidak mengelola hutan lindungnya 

dengan baik maka kabupaten di bagian hilir akan menerima eksternalitas negatif. 

Kondisi seperti itu, menurut Kartodihardjo (2006), menimbulkan interdependensi 

atau ketergantungan antar daerah.
Andersen et al (2004) mengatakan bahwa sumber daya alam (termasuk diantaranya hutan 

lindung) sulit untuk dikelola dengan tata kepemerintahan yang baik. Hal tersebut disebabkan 

karena:  a) sumber daya alam mempunyai sifat yang berbeda dan sulit, b) pemanfaatan sumber-

daya menghasilkan eksternalitas dan c) kompleksitas batas-batas spasial dan temporal sumber 

daya alam dengan potensi eksternalitasnya jarang sesuai dengan lembaga politik yang ada.

1.2 Pelaksanaan Studi

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei 2009 sampai dengan September 

2010. Dasar pemilihan lokasi adalah kabupaten yang mempunyai hutan lindung 

dan terletak pada satu wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Satuan DAS dijadikan 

pertimbangan karena fungsi hutan lindung terkait dengan tata air. Kabupaten yang 

dipilih adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (mewakili daerah hilir), Kabupaten  

Sarolangun (mewakili daerah tengah) dan Kabupaten Solok Selatan (mewakili daerah 

hulu). DAS Batanghari dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan DAS lintas 

kabupaten dan lintas provinsi, termasuk DAS kritis dan DAS terbesar nomor dua di 

Indonesia.
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Pengumpulan data dilakukan  dengan wawancara mendalam (in-depth interviews) 
dengan pejabat terkait baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun daerah, diskusi 
kelompok, pengumpulan data sekunder dan observasi lapangan. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis diskursus (Eriyatno, 2002, 2005; IDS, 2006), analisis asumsi 
(Dewar, 1993; Dunn, 2003), deskriptif kualitatif ( Huberman dan Miles, 1994; Bungin, 
2003), analisis citra (Jaya, 2010) dan analisis kinerja pemerintah kabupaten dengan 
menyusun kriteria dan indikator dengan skoring.

1.3 Outline Buku

Buku ini diawali dengan membahas permasalahan dalam desentralisasi 
pengelolaan hutan lindung, kemudian menginformasikan bagaimana studi dilaksanakan, 
yang mencakup waktu penelitian, lokasi penelitian dan metodologinya. Bab ke dua 
dari buku ini membahas tentang diskursus dalam pembuatan kebijakan desentralisasi 
pengelolaan hutan, yang menguraikan tentang kronologi proses pembuatan kebijakan, 
perdebatan yang terjadi, implementasi diskursus dan ruang kebijakan (policy space). 
Bab ke tiga dari buku ini membahas tentang bagaimana kebijakan desentralisasi 
pengelolaan hutan lindung diimplementasikan. Bab ini terdiri dari lima sub bab 
yaitu: 1) persoalan kecukupan syarat administratif desentralisasi pengelolaan hutan 
lindung, 2) kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya, 3) inovasi dan kinerja 
pemerintah kabupaten dalam pengelolaan hutan lindung, 4) implementasi bentuk 
desentralisasi di Indonesia dan 5) penguatan modal sosial masyarakat dalam pengelolaan 
hutan lindung. Bab ke lima membahas tentang alternatif bentuk desentralisasi dan 
implikasinya terhadap bentuk kelembagaan KPH. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu 
1) pertimbangan karakteristik hutan lindung untuk penentuan bentuk desentralisasi, 
2) implikasi dari masing-masing opsi bentuk desentralisasi dan 3) implikasi bentuk 
desentralisasi terhadap bentuk kelembagaan KPH. Bab terakhir dari buku ini berisi 
kesimpulan dan  rekomendasi kebijakan ke depan. Ada tiga sub bab dalam bab V 
yaitu: 1) memanfaatkan ruang kebijakan, 2) penguatan peran stakeholder dan 3) 
desentralisasi asimetris. 
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Gambar 3. Batas ekologis versus batas administratif pemerintahan, sering menjadi           
masalah dalam pengelolaan hutan lindung
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Untuk memahami isi suatu kebijakan kita dapat menarik mundur dengan melihat 
bagaimana proses kebijakan itu dibuat. Proses pembuatan keputusan dalam kebijakan 
adalah proses yang menerangkan atau mendeskripsikan bagaimana suatu keputusan 
kebijakan itu dibuat (Parson, 2008). Mempelajari proses pembuatan sebuah kebijakan 
tidak bisa dilepaskan dari diskursus yang berkembang dan jaringan pengusungnya. 
Pertanyaan yang seringkali muncul adalah apa manfaat yang diperoleh dengan 
mempelajari analisis diskursus? Mempelajari analisis diskursus membantu kita untuk 
mendekontruksi dan memahami kerangka pikir yang digunakan dalam pembuatan 
suatu kebijakan, sehingga dapat diketahui berbagai perspektif yang diajukan untuk 
dapat ditemukan alternatif pendekatan terbaik untuk memcahkan masalah kebijakan 
(Apthorpe, 1986). Analisis  diskursus juga berguna untuk mengetahui kesalahan-
kesalahan cara berpikir dalam pembuatan kebijakan, menggunakan kembali alternatif 
kebijakan yang dulu dibuang sehingga dapat dikontruksi kerangka pikir baru yang 
lebih sesuai (Escobar, 1995). 

Ada beberapa pendekatan dalam proses pembuatan kebijakan yaitu: stagist 
approaches, pluralist-elitist approaches, neo marxist approaches, sub system approaches, 
policy discources approaches dan institutionalism (Parson, 2008). Proses pembuatan 
kebijakan yang berjalan saat ini biasa disebut sebagai model linier, model rasional, 
atau common-sense4, yaitu penyusunan  kebijakan berdasarkan sejumlah langkah serial, 
dimulai dengan merumuskan isu, merumuskan tindakan untuk mengatasi gap, memberi 
bobot, pelaksanaan kebijakan   dan diakhiri sejumlah kegiatan untuk memecahkan 
masalah. Proses penyusunan kebijakan seperti ini menggunakan pendekatan bertingkat 
(stagist approaches) (IDS, 2006). Pandangan tersebut terlalu menyederhanakan realitas 
yang sangat kompleks sehingga tidak masuk akal untuk melihat apa yang terjadi ketika 
kebijakan publik dibuat (Parson, 2008). Pembuatan kebijakan dalam kenyataannya  
kompleks, tidak teratur dan prosesnya diperebutkan, melibatkan negosiasi dan 
permainan kekuasaan antara pemangku kepentingan yang beragam atas kontrol dan 
penggunaan sumber daya yang terbatas (Baginski dan Soussan, 2001).

2.1 Kronologi Proses Pembuatan Kebijakan Pembagian Kewenangan  
Pengelolaan Hutan 

Selama ini belum banyak diketahui bagaimana proses  terjadinya kebijakan 
desentralisasi pengelolaan hutan lindung. Kronologis lahirnya kebijakan desentralisasi 
pengelolaan hutan lindung terkait dengan lahirnya PP No 38 tahun 2007 tentang 

4 Common Sense adalah pendapat umum (common opinion) yaitu suatu pengetahuan yang merupakan hasil persepsi orang 
kebanyakan (the man in the street).  
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Pembagian Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota, dimana lampiran PP tersebut menyebutkan pembagian kewenangan 
antar tingkat pemerintahan di sektor kehutanan. Proses lahirnya PP tersebut beserta 
lampirannya sangat terkait dengan perundang-undangan yang ada di atasnya yaitu 
UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. UU ini merupakan hasil revisi 
UU No 22 Tahun 1999. Polemik untuk merevisi UU No 22 Tahun 1999 berlangsung 
seru dan sengit di antara tiga kelompok yang berperan, yaitu: 1) kelompok prorevisi 
(terutama Departemen Dalam Negeri dan pelaku bisnis), 2) kelompok kontra-revisi 
(Asosiasi Pemerintah Daerah), dan 3) kelompok "pro dengan reserve", yakni setuju 
revisi, tetapi didahului evaluasi komprehensif (didukung oleh sebagian pegiat/peneliti 
otonomi daerah). Forum Asosiasi Pemerintahan Daerah menyatakan pandangannya 
untuk menunda rencana revisi UU 22/1999 setidaknya setelah rangkaian Pemilihan 
Umum 2004 selesai5.

Dalam perkembangannya, terjadi kesepahaman semua pihak bahwa revisi UU 
tersebut merupakan keniscayaan, dengan alasan banyaknya substansi (pasal) yang 
dinilai salah/lemah atau yang bersifat multitafsir yang menyebabkan kesimpangsiuran 
dalam praktik dan munculnya tuntutan baru (seperti reformasi elektoral bagi pemilihan 
kepala daerah langsung, pembaruan arsitektur fiskal yang lebih berimbang antar 
daerah)6. 

Peta polemik selanjutnya bergeser kepada pilihan isu apa yang perlu direvisi. 
Pada saat itu muncul bermacam-macam draf Rancangan Undang-Undang /RUU 
(versi LIPI, Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM, Asosiasi Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat/DPR dan Departemen Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara), maupun sekadar pokok-pokok pikiran dalam bentuk kertas kerja 
atau naskah akademik. Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR RI pasal 1007, acuan 
utama yang dipakai dalam pembahasan adalah RUU dari DPR, sementara draf yang 
lain, (versi Departemen Dalam Negeri, LIPI, Koalisi LSM, Asosiasi Daerah dan 
sebagainya) hanya akan menjadi sandingan yang akan melengkapi Daftar Isian Masalah 
(DIM). Draf dari DPR masih banyak kekurangannya dari segi jangkauan dan bobot 
pengaturan, bila dibandingkan dengan draf versi lain, terutama dari Departemen 
Dalam Negeri dan LIPI8. 

5 Penyataan sikap Forum Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia terhadap penyempurnaan UU No 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintah daerah. Diakses dari www.parlement.net. diakses  6 Juli 2009 

6 Robert Endi Jaweng (Peneliti KPPOD). Ikwal Revisi UU No 22 Tahun 2004. Kompas, 20 Desember 2004. http://www2.kompas.
com. diakses 7 Juni 2009

7 Pasal 100 Peraturan Tata Tertib DPR RI berbunyi: ”Apabila ada 2 (dua) rancangan undang-undang yang diajukan mengenai 
hal yang sama dalam satu masa sidang, yang dibicarakan adalah rancangan undang-undang dari DPR, sedangkan rancangan 
undang-undang yang diajukan oleh Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan”. 

8 Fahmi Wibawa (Manajer Program Desentralisasi dan Otonomi Daerah pada Kemitraan/Partnership for Governance Reform in 
Indonesia). Mengembalikan Otonomi kepada Rakyat. Kompas, 12 Oktober 2004.  http://www2.kompas.com. diakses 7 Juli 2009 
dan Jaweng RE. 

Diskursus dalam Pembuatan Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Hutan Lindung   14



Secara umum disimpulkan bahwa proses revisi UU No 22 Tahun 1999 tidak jelas, 

karena tidak transparan, tidak aspiratif dan mengabaikan keterlibatan stakeholders9.

Setelah proses revisi UU No 22 Tahun 1999 selesai, pada tanggal 29 September 

2004 disyahkan UU penggantinya, yaitu UU No 32 tahun 2004. Selanjutnya juga 

dilakukan revisi terhadap peraturan perundangan yang merupakan penjabaran UU 

tersebut yaitu revisi PP 25 tahun 2000, maka disusunlah Rancangan Peraturan 

Pemerintah (RPP) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang membagi 

secara jelas kewenangan ketiga tingkat pemerintahan tersebut. Untuk melengkapi 

RPP tersebut dikeluarkanlah surat edaran dari Menteri Dalam Negeri agar masing-

masing sektor menyusun draf pembagian kewenangan, termasuk di antaranya sektor 

kehutanan. Departemen Dalam Negeri memberi tiga kriteria dalam pembagian urusan 

antar tingkat pemerintahan yaitu: eksternalitas (jangkauan dampak), akuntabilitas 

(kedekatan dengan dampak) dan efisiensi (daya guna tertinggi). Tarik-menarik 

kewenangan ini membuat penyusunan PP No 38/2007 memakan waktu lama, hampir 

dua tahun, karena ada beberapa urusan yang masih bermasalah, yaitu kewenangan di 

bidang pertanahan, perhubungan laut,  ijin pertambangan dan kewenangan Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)10. 

Pembagian urusan antar tingkat pemerintahan di bidang kehutanan dilakukan 

oleh Departemen Kehutanan beserta seluruh jajaran eselon satunya dengan dasar 

tiga kriteria yang diberikan oleh Departemen Dalam Negeri. Biro Hukum yang 

mengkompilasi dan memverifikasi muatan materi RPP tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Bidang Kehutanan, untuk diusulkan ke Departemen Dalam Negeri.  

Draf tersebut selanjutnya  didiskusikan dengan beberapa perwakilan dari beberapa 

provinsi dan kabupaten dengan mengadakan workshop di Pekanbaru dan Jakarta. 

Proses selanjutnya adalah sinkronisasi dan harmonisasi pembagian urusan antar 

sektor11. Pembahasan kebijakan pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan 

di bidang kehutanan dilakukan dua kali, dilihat dari keterwakilan stakeholder yang 

diundang, workshop dilakukan dengan melibatkan stakeholder yang sangat terbatas.
9 Yayasan  Penguatan Partisipasi dan Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia  (YAPPIKA), Partnership kemitraan dan 

FLEGT. Hasil  Laporan Konteks Historis Perubahan UU Pemerintah daerah (UU No 22/1999 menjadi UU No.32/2004).  2006. 
hal 21-23. http://yappika.or.id. Diakses 25 Oktober 2010  

10 Susieberindra. Mencari Arah Desentralisasi. Resource Center for  Popular Participation. Kompas, 1 Juli 2010.  http://
desentralisasi.net. 2010.  diakses 17 Mei 2010

11 Wawancara dengan Suhaeri. Kepala Bagian  Kelembagaan, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kehutanan,  tanggal 3 
November 2010
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2.2 Perdebatan Apa yang Terjadi Dibalik Proses Pembuatan 
Kebijakan Desentralisasi?

Dibalik lahirnya sebuah kebijakan, ternyata dalam prosesnya penuh dengan 
tarik-menarik kepentingan dan perdebatan, oleh karena itu Dunn (2003) menyebut 
proses pembuatan kebijakan sebagai proses politik. Untuk  memahami policy process 
kita perlu mengamati 3 hal yang saling terkait, yaitu: narasi/diskursus, aktor/jaringan 
dan kepentingan. Ketiga unsur tersebut saling terakit, seperti terlihat pada Gambar 
berikut.

Narasi/
diskursus

Aktor/
jaringan

Politik/
kepentingan

Politics/interest

Gambar 4. Analisis proses pembuatan kebijakan (IDS, 2006)

2.2.1 Apa Kerangka Pikir  (narasi/narrative dan diskursus/discourse) yang 
Dipakai?

Mengapa kita perlu memahami narasi/diskursus yang dipakai dalam pembuatan 
kebijakan? Para pembuat kebijakan sering mendasarkan keputusan kebijakan 
berdasarkan narasi/diskursus yang dibuat. Dengan memahami narasi/diskursus 
kita mengerti kerangka pikir yang dipakai dalam perumusan kebijakan, sehingga kita 
bisa mengkritisinya.

Narasi/diskursus diusung oleh jaringan pembuat kebijakan (policy coalition/
network) yang mengembangkan paradigmanya sendiri, sehingga menjadi sangat 
berpengaruh. Narasi/diskursus kebijakan ditopang oleh teori ilmiah, mengakar dan 
menggunakan pendekatan metodologis tertentu. 
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Narasi kebijakan mendefinisikan masalah, menjelaskan bagaimana cerita itu muncul ke 
permukaan dan menunjukkan apa yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah 
(Sutton, 1999).

Pembuatan kebijakan pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan 
menggunakan narasi kebijakan berupa ‘penetapan kriteria’ yang dipakai dalam proses 
pembagian kewenangan. Narasi kebijakan pembagian kewenangan antar tingkat 
pemerintahan yang berkembang ada enam yaitu: eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi, 
subsidiaritas, catchment area dan koneksitas. Di antara ke enam narasi kebijakan 
tersebut ada tiga narasi kebijakan yang dominan yaitu: eksternalitas, akuntabilitas dan 
efisiensi. Narasi kebijakan catchment area dan koneksitas/interdependensi/interkoneksi 
juga dipakai sebagai narasi kebijakan, walaupun keduanya bukan merupakan narasi 
utama, tetapi dikaitkan untuk mendukung narasi yang dominan. Narasi catchment area 
dikaitkan dengan narasi efisiensi, sedangkan penggunaan tiga narasi yang dominan 
(eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi) memperhatikan keserasian hubungan antar 
tingkat pemerintahan (narasi koneksitas/interdependensi/interkoneksi). 

Narasi kebijakan eksternalitas merujuk pada pendekatan dalam pembagian 
urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Narasi kebijakan akuntabilitas 
adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan 
bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat 
pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang 
ditangani tersebut. Narasi kebijakan efisisensi adalah penyelenggara suatu urusan 
pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling 
tinggi yang dapat diperoleh. Ukuran daya guna dan hasil guna tersebut dilihat dari 
besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan besar kecilnya resiko yang harus 
dihadapi. Kriteria catchment area ini berkaitan dengan dibutuhkannya penentuan 
batas yang akurat dengan berorientasi pada administrasi yang berkualitas untuk 
menghadapi perubahan masyarakat dan kompleksitas layanan yang dibutuhkannya. 
Harapannya adalah pemberian layanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal. 
Kriteria catchment area juga digabungkan dengan kriteria efisiensi oleh beberapa 
pakar, disebutkan bahwa skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan 
(catchment area) yang optimal. Kriteria subsidiaritas berarti  penyelenggaraan tugas dan 
kewenangan pada dasarnya dan sejauh mungkin dilakukan oleh tingkat pemerintahan 
yang paling rendah. Kriteria koneksitas berarti penyelenggaraan kewenangan dengan 
memperhatikan hubungan antar tingkat pemerintahan.
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Narasi perlu dikritisi karena dipercaya sebagai penghasil blue print, yaitu segenap 
solusi atas masalah-masalah yang telah dirumuskan pada waktu dan lingkup tertentu, 
yang seringkali sudah tidak sesuai dengan keadaan yang terus berkembang. Narasi 
membantu kelompok kepentingan tertentu seperti para ahli, tokoh tertentu, lembaga 
donor (epistemic community), yang senantiasa mempertahankan narasi-narasi yang 
ada, sehingga proses-proses pembuatan kebijakan dalam pembangunan dimiliki oleh 
kelompok kepentingan tersebut, akibatnya mengurangi peran pihak lain (Sutton, 1999). 

Narasi kebijakan berbeda dengan diskursus, yang merujuk pada nilai-nilai 
dan cara berpikir yang lebih luas. Sebuah narasi dapat menjadi bagian dari diskursus 
jika menggambarkan cerita tertentu yang sejalan dengan nilai-nilai yang lebih luas 
dan prioritas (Sutton, 1999). Dari hasil analisis, dalam proses pembuatan kebijakan 
pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan di Indonesia, ada tiga diskursus 
yang berkembang, yaitu: demokratis, ekonomis dan gabungan antara demokratis 
dan ekonomis.

2.2.2 Siapa Aktor/Jaringan  (actors and network) yang Terlibat?

Dalam proses pembuatan kebijakan banyak sekali aktor/jaringan yang terlibat. 
Aktor-aktor yang memiliki visi yang sama, keyakinan serupa, kode etik dan  kesamaan 
perilaku dan kepentingan bergabung membentuk koalisi atau jaringan. Aktor/jaringan 
tersebut sangat penting dalam menyebarkan dan mempertahankan narasi/diskursus 
melalui pembujukan publik dan pengaruh seperti jurnal, konferensi, pendidikan atau 
cara-cara informal. Para aktor/jaringan dengan kepentingannya masing-masing saling 
berkompetisi dan melakukan  proses negosiasi serta tawar-menawar dalam proses 
pembuatan sebuah kebijakan (Sutton, 1999). 

Parson (2008), menyatakan bahwa proses kebijakan secara keseluruhan dapat 
dipahami dalam konteks jaringan dan komunitas kebijakan. Ada empat aktor utama 
yang bermain dalam proses pembuatan kebijakan pembagian kewenangan, yaitu: 
Pemerintah Pusat, Asosiasi Pemda, dan Perguruan Tinggi/peneliti/pakar.  Pemerintah 
Pusat yang paling berperan adalah Departemen Dalam Negeri, tetapi departemen/
lembaga non departemen lain juga ikut terlibat seperti Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara,  Badan Pertanahan, Badan Penanaman Modal dan kementerian 
sektoral lainnya. 

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi 
Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh 
Indonesia (ADKASI) dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indoneia (ADEKSI) sepakat 
mendirikan Forum Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia. 
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Asosiasi pemerintah daerah tersebut bergabung membentuk satu organisasi 

berdasarkan kesamaan kepentingan. Hal ini senada dengan pendapat dari Wahab 

(1990), yang menyatakan bahwa individu dan kelompok yang memiliki latar belakang 

kepentingan yang sama, akan bergabung baik secara formal maupun informal untuk 

mendesakkan kepentingan-kepentingan mereka pada pemerintah. Perilaku mereka akan 

lebih mempunyai makna politik kalau mereka bertindak atas nama  satu kelompok/

jaringan  tertentu.

Parlemen terdiri dari DPR Pusat, Asosiasi DPRD Kotamadya Seluruh Indonesia 

(ADEKSI).  Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) dan DPD 

(Dewan Pertimbangan Daerah). Organisasi internasional yang terlibat adalah  Ford 
Foundation, GTZ, USAID, Bank Dunia dan JICA. USAID melalui Local Governance 
Support Program-nya mempunyai kegiatan untuk memperkuat tata kepemerintahan 

lokal di Indoensia. Ford Foundation banyak mendukung aktivitas masyarakat 

yang berorientasi pada upaya reformasi pemerintahan desa. GTZ berperan dalam 

peningkatan kapasitas negara untuk melaksanakan desentralisasi dan good governance. 

2.2.3 Koalisi dan Kepentingan/Interest

Proses kebijakan dipengaruhi oleh sejumlah kepentingan kelompok yang 

menggunakan kekuatan dan kewenangannya dalam setiap tahapan proses pembuatan 

kebijakan mulai dari pembentukan agenda, hingga identifikasi alternatif, pembobotan 

dan pemilihan opsi yang paling menguntungkan serta implementasinya. Kepentingan 

aktor dalam kebijakan berasal dari instansi pemerintah, organisasi donor dan independent 
expert (Sutton, 1999). Masing-masing aktor membentuk koalisi berdasarkan kesamaan 

misi dan kepentingannya, seperti tampak pada tabel berikut.

Tabel 1. Koalisi dan kepentingan aktor yang terlibat

No Koalisi Aktor yang terlibat Kepentingan

1. Koalisi 
demokrasi dan 
ekonomi

Departemen Dalam Negeri 
dan DPR

Mewujudkan desentralisasi yang 
demokratis dan efisien

2. Pro demokrasi ADEKSI, ADKASI, 
APKASI, APEKSI, pakar 
desentralisasi

Mempertahankan sistem pembagian 
kewenangan open end arrangement /
general competence (otonomi luas)

3 Pro ekonomi APPSI, pebisnis, Bank Dunia - Memperjuangkan kembali peran 
provinsi yang kurang jelas 

- Kepastian usaha

Sumber: Analisis data primer, 2011
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Aktor yang memainkan peran penting dalam proses pembagian kewenangan antar 
tingkat pemerintahan adalah Departemen Dalam Negeri dan DPR. Departemen Dalam 
Negeri selanjutnya merumuskan formula untuk merivisi kebijakan desentralisasi, 
karena dinilai pelaksanaan desentralisasi sudah melewati batas. DPR merupakan 
perwakilan partai politik, terutama partai-partai besar seperti PDI-P dan Golkar. 
DPR dan Departemen Dalam Negeri bergabung membentuk koalisi untuk bersama-
sama untuk merevisi kebijakan sebelumnya. Kementerian Dalam Negeri dan DPR 
mempunyai posisi yang kuat untuk menentukan kebijakan pembagian kewenangan 
antar tingkat pemerintahan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sutton (1999), yang 
menyatakan bahwa proses pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh kelompok 
kepentingan dengan menggunakan kekuasaan dan kewenangannya.  

APKASI, APEKSI, ADKASI dan ADEKSI yang tergabung dalam Forum 
Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia, dalam pernyataan sikapnya menilai 
wajar jika pelaksanaan desentralisasi masih diwarnai kekurangan, karena masih 
dalam tahap transisi (1999-2001) dan saat itu memasuki tahap instalansi (2002-
2003). Konsolodasi baru terjadi pada tahun 2004-2007. Forum Asosiasi Pemerintahan 
Daerah sepakat mendesak dan meminta Pemerintah dan DPR RI untuk: 1) menunda 
proses pembahasan revisi/perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah setelah Pemilu 2004 dan 2) prosesnya dilakukan secara 
komprehensif, dengan melibatkan peran aktif seluruh stakeholders pemerintah (tidak 
hanya beberapa daerah dan atau kelompok tertentu), termasuk dilakukan uji publik 
terhadap RUU yang akan disosialisasikan. Pendukungan forum ini adalah  pakar 
desentralisasi, terdiri dari para peneliti LIPI dan pakar Perguruan Tinggi. Mereka 
memberikan komentar tentang proses revisi yang tidak transparant. Ryaas Rasyid, 
mengecam usulan revisi ini  sebagai "upaya pengebirian demokrasi”.

Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyelenggarakan 
workshop di 10 provinsi untuk menyusun RPP pembagian kewenangan antara pusat 
dan daerah, untuk merumuskan kewenangan gubernur yang akan dibawa dalam rapat 
dengan DPR.  Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, 
peran pemerintah provinsi tidak jelas, oleh karena itu APPSI sangat berkepentingan 
untuk merevisi UU tersebut.  Menurut YAPPIKA (2006),  kalangan bisnis sangat 
berkepentingan dengan adanya kepastian hukum di daerah. Pelaksanaan otonomi 
daerah membawa dampak tidak menentunya aspek kepastian hukum dan pada saat itu 
bermunculan perda-perda bermasalah yang justru menghambat bisnis di tingkat lokal.
Hasil kajian World Bank terhadap desentralisasi di Indonesia menunjukkan peraturan 
yang tumpang tindih sehingga pendelegasian wewenang menjadi kabur. 
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Sistem perpajakan menjadi kacau dan muncul perda-perda yang meresahkan investor.    
Berdasarkan ketiga diskursus di atas maka dapat diringkas menjadi  tabel sebagai 
berikut.

Tabel 2. Overview tiga diskursus dalam kebijakan pembagian kewenangan antar tingkat 
pemerintahan

Diskursus demokrasi Diskursus ekonomi Diskursus 
demokrasi dan 

ekonomi

Tipe 
proponents /
pendukung 
(organisasi, 
disiplin)

•	Forum Asosiasi 
Pemerintah Daerah

•	Pakar desentralisasi

•	Pendukung sentralisasi 
(pebisnis, pengusaha)

•	APPSI
•	World Bank

Departemen Dalam 
Negeri dan DPR

Argumen 
sentral dari 
story line

•	Eksternalitas: tingkat 
pemerintahan yang 
terkena dampak  adalah 
yang berwenang 
mengurus

•	Akuntabilitas: 
tingkat pemerintahan 
yang paling dekat 
dengan dampak yang 
berwenang mengurus 

Efisiensi: berjalannya 
otonomi harus efisien tidak 
boleh high cost economy.

Mencari jalan.   
Prinsipnya 
demokratis 
(eksternalitas, 
akuntabilitas)  dan 
prinsip ekonomis 
(efisiensi) 

Prioritas/misi Membangun demokrasi 
dalam penyelengaraan 
pemerintahan

Penyediakan pelayanan 
publik secara efektif, efisien 
dan ekonomis

Mewujudkan 
pemerintahan yang  
demokratis dan 
efisien

Posisi 
proponents (self 
representation)

•	Partisipasi masyarakat 
dalam pemerintahan

•	Kesetaraan antar warga 
negara

•	Akuntabilitas kepada 
masyarakat lebih 
terjamin 

Efisiensi penyelenggaraan 
urusan  penting  dalam era 
globalisasi

Desentralisasi di 
Indonesia berbeda 
dengan desentralisasi 
di negara lain 

Posisi 
opponents/
lawan  (other 
represen-
tation)

Prinsip ekonomi dianggap 
tidak demokratis
 

Prinsip demokratis 
dianggap tidak efisien

•	Prinsip demokratis 
dianggap tidak 
efisien

•	Prinsip efisiensi 
dianggap tidak 
demokratis

Tabel diadopsi dari  Wittmer and Birner, 2003; Sumber: Analisis data primer, 2011

Diskursus membantu kelompok kepentingan tertentu untuk dapat mengatasi 
dominasi kelompok kepentingan yang lain, dengan cara menetapkan isu sebagai 
dasar pembaruan kebijakan, menyediakan kerangka pikir bagaimana alternatif solusi 
dirumuskan, argumen pemilihan terhadap alternatif ditetapkan, serta dampak dari 
implementasi atas pilihan alternatif tersebut (Sutton, 1999). 
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Dalam pembangunanan diskursus dikenal istilah story line. Hajer (1995) dalam Bitner 
and Wittmer (2003) mendefinisikan story-line sebagai semacam narasi pendek generatif 
dari realitas sosial melalui unsur-unsur dari berbagai domain yang digabungkan dan 
menyediakan aktor dengan satu set simbolis referensi yang menunjukkan pemahaman 
umum. 

Story line dari diskursus demokrasi adalah narasi kebijakan ekternalitas dan 
akuntabilitas. Story line dari diskursus ekonomis adalah narasi kebijakan efisiensi. 
Koalisi diskursus menciptakan kompromi (jalan tengah). Departemen Dalam 
negeri dan DPR menggabungkan kedua diskursus untuk mengatasi permasalahan 
desentralisasi. Menurut Direktur Otonomi Daerah, Made Suwandi12, sebenarnya 
kriteria umum yang dipakai dalam pembagian kewenangan adalah eksternalitas (spill 
over) saja. Konsep eksternalitas dikembangkan dari subsidiarity principle. Subsidiarity 
principles menyatakan bahwa tingkat pemerintahan yang paling bawah adalah yang  
berwenang mengurus. Story line eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian 
urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang 
ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan 
kabupaten/kota, apabila berdampak regional menjadi kewenangan provinsi, dan 
apabila berdampak nasional menjadi kewenangan Pemerintah Pusat13. Berdasarkan 
kondisi empirik di Indonesia, dimana banyak urusan diotonomikan ke kabupaten 
(contoh: hutan dan laut), sehingga ada anomali untuk kasus di Indonesia. 

Kriteria eksternalitas ditambah kriteria akuntabilitas, karena jika kriteria 
eksternalitas saja yang dipakai, maka untuk urusan cost center tidak ada yang mau 
mengurus. Kriteria akuntabilitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan 
pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani 
sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan 
dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Penyerahan urusan tersebut akan 
menciptakan akuntabilitas Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Ini berarti, makin 
dekat unit pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat akan makin 
mendukung akuntabilitas. Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan bagian 
urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin14. 

Kebijakan pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan sebagai bagian 
dari kebijakan desentralisasi selama ini belajar dari pengalaman dan mengoreksi 

12 Wawancara dengan  Direktur Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri, Made Suwandi, tanggal 22 Januari 2010, Jakarta. 
13 Sekretariat DPR. Draft Revisi UU No 22 Tahun 1999, dikeluarkan pada tanggal 29 September 2004.
14 Sekretariat DPR. Ibid. 
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kebijakan sebelumnya untuk mengambil tindakan (bersifat incremental15). Diskursus 
demokratis yang menjiwai UU No 22 Tahun 1999 ternyata menimbulkan inefisiensi 
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Diskursus ekonomis pada masa sentralisasi, 
juga menimbulkan pergolakan, sehingga pemerintah menggabungkan kedua diskursus 
tersebut sebagai jalan tengahnya. Apa yang dilakukan pemerintah dalam kebijakan 
desentralisasi sesuai dengan pendapat IDS (2006), yang menyatakan bahwa proses 
pembuatan kebijakan bersifat incremental, komplek, rumit dan iteratif dan sering 
berdasarkan eksperiment dengan belajar dari kesalahan dan mengambil tindakan 
untuk  koreksi.

Story line dari diskursus ekonomi adalah narasi kebijakan efisiensi. Story line 
dari narasi kebijakan efisiensi  adalah sebagai trade off dari dua kriteria  sebelumnya. 
Memasuki era globalisasi tidak boleh ada kegiatan high  cost. Economy of scale bisa 
tercapai bila catchment area optimal. Narasi kebijakan efisiensi adalah pendekatan dalam 
pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya 
(personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan 
hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Artinya apabila 
suatu bagian urusan dalam penanganannya dipastikan akan lebih berdayaguna dan 
berhasilguna dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/
Kota dibandingkan apabila ditangani oleh Pemerintah maka bagian urusan tersebut 
diserahkan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Sebaliknya apabila 
suatu bagian urusan akan lebih berdayaguna dan berhasil guna bila ditangani oleh 
Pemerintah maka bagian urusan tersebut tetap ditangani oleh Pemerintah. Untuk itu 
pembagian bagian urusan harus disesuaikan dengan memperhatikan ruang lingkup 
wilayah beroperasinya bagian urusan pemerintahan tersebut. Ukuran dayaguna dan 
hasilguna tersebut dilihat dari besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat 
dan besar kecilnya risiko yang harus dihadapi16. Pendukung dari diskursus ekonomi 
adalah pendukung sentralisasi (pebisnis dan pengusaha), APPSI dan World Bank. 

Departemen Dalam Negeri dan DPR mencari jalan tengah antara prinsip 
demokratis (eksternalitas, akuntabilitas) dan prinsip ekonomis (efisiensi). Kedua 
diskursus tersebut digabungkan untuk mencari keseimbangan, meskipun story line  
diskursus demokrasi dan ekonomi awalnya difokuskan pada masalah yang berbeda. 
Pendukung penggabungan dua diskursus tersebut adalah DPR (terutama dari partai-
partai besar) dan Departemen Dalam Negeri.

15 Model incremental pada hekekatnya memandang kebijakan sebagai kelanjutan dari kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya, 
dengan hanya melakukan perubahan seperlunya. Proses pembuatan kebijakan ini cenderung mengikuti tindakan serial. Apabila 
terdapat kesalahan dikemudian hari akan kembali dilihat masalahnya dan kemudian diperbaiki dengan kebijakan baru. 

16 Paparan Direktur Otonomi Daerah tentang PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Koridor UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah dan Sekretariat DPR
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Diskursus membantu kelompok kepentingan tertentu untuk dapat mengatasi 
dominasi kelompok kepentingan yang lain, dengan cara menetapkan isu sebagai 
dasar pembaruan kebijakan, menyediakan kerangka pikir bagaimana alternatif solusi 
dirumuskan, argumen pemilihan terhadap alternatif ditetapkan, serta dampak dari 
implementasi atas pilihan alternatif tersebut (Sutton, 1999). Departemen Dalam 
negeri dan DPR menggabungkan kedua diskursus untuk mengatasi permasalahan 
desentralisasi.

Kebijakan pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan sebagai bagian 
dari kebijakan desentralisasi selama ini belajar dari pengalaman dan mengoreksi 
kebijakan sebelumnya untuk mengambil tindakan (bersifat incremental17). Diskursus 
demokratis yang menjiwai UU No 22 Tahun 1999 ternyata menimbulkan inefisiensi 
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Diskursus ekonomis pada masa sentralisasi, 
juga menimbulkan pergolakan, sehingga pemerintah menggabungkan kedua diskursus 
tersebut sebagai jalan tengahnya. Apa yang dilakukan pemerintah dalam kebijakan 
desentralisasi sesuai dengan pendapat IDS (2006), yang menyatakan bahwa proses 
pembuatan kebijakan bersifat incremental, komplek, rumit dan iteratif dan sering 
berdasarkan eksperiment dengan belajar dari kesalahan dan mengambil tindakan 
untuk  koreksi.

2.3 Bagaimanakah Implementasi Diskursus Tersebut?

Departemen Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran  agar masing-masing 
sektor,  termasuk di antaranya sektor kehutanan menyusun draf pembagian kewenangan 
antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berdasarkan 
tiga kriteria yaitu: eksternalitas (jangkauan dampak), akuntabilitas (kedekatan dengan 
dampak) dan efisiensi (daya guna tertinggi). Tiap-tiap kementerian punya sense, kriteria 
mana yang harus didahulukan18.

Berdasarkan pada tiga narasi kebijakan tersebut, Departemen Kehutanan 
penyusun pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan bidang kehutanan. 
Kegiatan apa saja yang didesentralisasikan tergantung kementerian masing-masing. 

17 Model incremental pada hekekatnya memandang kebijakan sebagai kelanjutan dari kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya, 
dengan hanya melakukan perubahan seperlunya. Proses pembuatan kebijakan ini cenderung mengikuti tindakan serial. Apabila 
terdapat kesalahan dikemudian hari akan kembali dilihat masalahnya dan kemudian diperbaiki dengan kebijakan baru. 

18 Wawancara dengan Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan, Made Suwandi, 13 Januari 2011
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Sebagai contoh untuk urusan pemerintahan inventarisasi hutan lindung, maka akan lebih 
efektif jika dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, tetapi untuk urusan pengukuhan 
kawasan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dengan pertimbangan eksternalitas/
dampak   jika urusan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pelenggaraan 
urusan pengukuhan berdampak global dan strategis sehingga dipertahankan menjadi 
kewenangan Pemerintah Pusat19.  Berdasarkan ketiga kriteria tersebut, pengelolaan 
hutan lindung yang meliputi: inventarisasi, rehabilitasi, perlindungan dan pemanfaatan 
kawasan  hutan, diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.

Pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan yang terkait dengan 
pengelolaan hutan lindung adalah sebagai berikut20.

1. Pemerintah Pusat berwenang membuat Norma, Standart, Pedoman dan Kriteria 
(NSPK), kebijakan, law enforcement, fasilitasi aturan main di daerah dan mengurus 
hutan lindung lintas provinsi.

2. Pemerintah Provinsi berwenang mengatur dan mengurus hutan lindung lintas 
kabupaten sesuai NSPK yang dibuat Pemerintah Pusat

3. Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengatur dan mengurus hutan lindung 
skala kabupaten/kota sesuai NSPK yang dibuat Pemerintah Pusat.  

Implementasi penyusunan RPP di bidang kehutanan diawali dengan melakukan 
workshop muatan materi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan di Pekanbaru. 
Hasil workshop di Pekanbaru tersebut adalah draf muatan materi pembagian urusan 
pemerintahan bidang kehutanan yang masih belum disepakatinya sembilan issue 
pending antara pemerintah dan pemerintah daerah. Sembilan issue pending tersebut 
diantaranya adalah urusan “rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan 
hutan produksi”. Pada awalnya Dinas Kehutanan Provinsi berkeinginan sebagai 
pengesah rencana tersebut. Tanggapan dari Pemerintah Pusat adalah penyerahan 
pengesahan lima tahunan akan dilakukan secara bertahap dan selektif sesuai dengan 
kesiapan daerah yang bersangkutan yang akan diselesaikan paling lambat lima tahun. 

Dinas Provinsi juga mengusulkan untuk menjadi pelaksana dari urusan “penataan 
batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi” dan  “penataan areal 
kerja unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi”. 

19 Wawancara dengan Suhaeri. Kepala Bagian  Kelembagaan, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kehutanan,  tanggal 3 
November 2010

20 Wawancara dengan Direktur Otonomi daerah, Made Suwandi, 22 Januari 2010, Jakarta
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Sebelumnya kedua kegiatan tersebut oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan 
dimasukkan sebagai bagian dari urusan “rencana pengelolaan”, tetapi oleh forum 
dianggap penting untuk dicantumkan, sehingga butir tersebut dimunculkan kembali 
sebagai salah satu urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Issue pending lainnya 
antara lain: urusan industri pengolahan hasil hutan, perencanaan RHL, perlindungan 
hutan dan litbang.

Issue pending yang terkait dengan hutan lindung, yaitu: 1) Rencana pengelolaan 
tahunan unit kesatuan pengelolaan hutan lindung; 2) Rencana pengelolaan lima 
tahunan unit kesatuan pengelolaan hutan lindung; 3) Rencana pengelolaan dua puluh 
tahunan unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL). Usulan dari daerah 
adalah agar urusan tersebut menyesuaikan dengan aturan KPHL.

Perum Perhutani memberikan tambahan pada lampiran draf PP tersebut yang 
tertuang dalam Surat Menteri Kehutanan Nomor S.643/Menhut.II/2005 tanggal 
1 November 2005 tentang: 1) pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi, 2) 
pemungutan hasil hutan pada hutan produksi,  3) pemanfaatan kawasan hutan dan 
jasa lingkungan pada hutan produksi dan  4) pemanfaatan kawasan hutan pada hutan 
produksi dan hutan lindung. Pada intinya semua bentuk perijinan pemanfaatan, 
pemungutan, pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi 
serta pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung skala provinsi atau skala 
kabupaten diberikan kepada gubernur  atau bupati kecuali pada wilayah kerja Perum 
Perhutani di Pulau Jawa. Pertemuan selanjutnya diadakan tanggal 26 Agustus 2005 
di Jakarta, dengan dihadiri wakil-wakil Departemen Kehutanan, Departemen Dalam 
Negeri dan beberapa Dinas Kehutanan Provinsi serta Dinas Kehutanan Kabupaten/
Kota. Pada pembahasan tersebut tercapai kesepakatan atas keseluruhan issue pending.

Penggunaan tiga kriteria dalam pratiknya sangat sulit implementasikan. 
Penerapan kriteria eksternalitas tidak sederhana karena pemerintah daerah sering kurang 
memperhatikan dampak dari kegiatannya terhadap pihak lain di luar yurisdiksinya. 
Kriteria efisiensi dalam penyelenggaraan urusan selalu mengarah pada skala ekonomi, 
sehingga urusan cenderung diserahkan kepada pemerintah yang lebih tinggi. Sementara 
itu kriteria akuntabilitas, cenderung menunjuk pada tingkat pemerintahan yang lebih 
dekat dengan masyarakat. Pembagian kewenangan juga belum mempertimbangkan 
kapabilitas daerah, yang  memungkinkan pemerintah dan daerah dapat secara optimal 
menjalankan kewenangannya21. Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan kebijakan 
pembagian kewenangan antara pusat-provinsi-kabupaten di Indonesia menunjukkan 
kuatnya penyeragaman (uniformity), sehingga menimbulkan konflik di tingkat lokal. 

21 Draf Naskah Akademik Revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, 2009. GTZ kerjasama dengan Departemen 
dalam Negeri.
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Kebijakan tersebut tidak memperhatikan keragaman, potensi dan kesiapan daerah22. 
Desentralisasi seharusnya memperhatikan keunikan dan keragaman daerah 
(desentralisasi asimetris) (Pratikno dkk, 2010). 

2.4 Adakah Ruang Kebijakan (Policy Space) untuk Perbaikan 
Kebijakan ke Depan?    

Mengetahui ruang kebijakan merupakan temuan penting dalam proses analisis 
diskursus kebijakan. Ada dua hal yang bisa dilakukan dengan mengidentifikasi 
ruang kebijakan, yaitu: 1) menemukan kelemahan dari narasi kebijakan dominan 
dan menemukan narasi alternatif dan 2) memungkinkan untuk bergabung dengan 
jaringan, atau aktor kunci yang yang dominan sebagai strategi untuk mengubah dan 
mempengaruhi kebijakan (IDS, 2006).

Konsep ruang kebijakan terkait dengan sampai tingkat mana pembuat kebijakan 
dibatasi  oleh kekuatan-kekuatan seperti  jejaring aktor yang dominan atau narasi. 
Jika terdapat  tekanan yang kuat untuk mengadopsi strategi tertentu, maka pembuat 
keputusan tidak memiliki ruang yang banyak untuk mempertimbangkan opsi-opsi yang 
lebih beragam. Aktor atau jaringan yang memiliki kapasitas (leverage) yang sangat besar 
atas proses dapat memaksakan preferensinya dalam pembentukan pilihan kebijakan 
(IDS, 2006). Hal tersebut terjadi dalam proses pembuatan kebijakan pembagian 
kewenangan, Departemen Dalam Negeri dan DPR yang mempunyai kekuatan politik 
yang kuat menanamkan narasi kebijakannya dalam membuat keputusan.

Redefinisi eksternalitas dan kriteria interdependensi bisa dipakai sebagai 
narasi kebijakan untuk memperbaiki kebijakan pembagian kewenangan antar tingkat 
pemerintahan. Kriteria pembagian kewenangan eksternalitas dalam implementasinya 
banyak menemui permasalahan, diperlukan redefinisi eksternalitas. Menurut Draf 
Naskah Akademik Pemerintahan Daerah, yang disusun oleh Tim ahli UI dan DRSP 
berdasarkan masukan dari angggota DPD-RI dalam proses revisi UU No 32 Tahun 2004, 
pemerintah atasan tidak perlu mengurus semua aspek urusan yang berdampak lebih 
luas, melainkan hanya perlu mengatur saja, guna melindungi kepentingan masyarakat 
lebih luas. Misalnya, kalau pembuangan sampah kota atau limbah mengakibatkan 
polusi sungai yang mengalir ke kabupaten lain, maka cara pembuangan dapat diatur 
provinsi, tetapi mengurus persampahan bukan menjadi kewenangan provinsi. 

22 Hasil penelitian Yayasan Harkat Bangsa dalam Buku Menata Kewenangan Pusat Daerah yang Aplikatif-Demokratis yang ditulis 
oleh Zuhro dkk, 2006. LIPI Press.
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Eksternalitas bukan hanya masalah teoretis saja, tetapi bisa juga pragmatis, dan bisa 
berubah secara dinamis. Pengaturan pembagian urusan seharusnya bersifat dinamis 
dan selalu di-review. 

Ada satu narasi kebijakan yang ada dalam proses pembuatan kebijakan 
pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan yang kurang dominan, sehingga 
narasi kebijakan tersebut hanya dipakai sebagai pelengkap, yaitu narasi kebijakan 
interdependensi23. Narasi kebijakan tersebut menjadi penting jika dihubungan dengan 
kewenangan yang berdampak lintas wilayah, seperti pengelolaan hutan lindung. 
Narasi kebijakan interdependensi dalam implementasinya banyak menemui kendala. 
Kabupaten cenderung menganggap semua urusan yang didesentralisasikan tersebut 
menjadi urusannya dan mengabaikan interdependensi dalam penyelenggaraan urusan 
antar kabupaten. Menurut Draf Naskah Akademik Revisi UU No 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah yang disusun Departemen Dalam Negeri dan GTZ (2009), 
urusan yang bersifat interdepensi lebih cenderung diletakkan ke level pemerintah 
provinsi.

Ruang kebijakan lain yang ditawarkan dari penggunaan narasi kebijakan 
eksternalitas, akuntabilitas dan efesiensi adalah penentuan tingkat pemerintahan 
untuk mengatur dan mengurus berdasarkan persetujuan konvensi. Pemerintah Provinsi 
diberi kewenangan berdasarkan aturan perundang-undangan untuk menilai kembali 
apakah urusan-urusan yang dikerjakan selama ini memang menjadi eksternalitas yang 
tidak layak untuk diatur dan diurus oleh kabupaten dan kota atau urusan tersebut 
sebaiknya diurus oleh kabupaten dan kota, sedangkan pemerintah provinsi mengatur 
eksternalitasnya jika ada. Pemerintah Kabupaten dan Kota juga harus menilai kembali 
apakah urusan-urusan yang dikerjakan selama ini memang menjadi urusannya atau 
tidak, atau urusan tersebut sebaiknya diatur, atau diatur dan  diurus oleh Pemerintah 
Provinsi. Akibat dari eksternalitas di kabupaten atau kota, maka konvensi diadakan 
oleh semua kabupaten dan kota dalam provinsi tersebut untuk memutuskan bahwa 
urusan eksternalitas bagi kabupaten atau kota tertentu diserahkan kepada provinsi24. 

23 Sebenarnya pasal 11 ayat 1 UU No 32 Tahun 2004 dan pasal 4 ayat 1 PP No 38 tahun 2007 menyatakan bahwa penyelenggaraan 
urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian 
hubungan antar susunan pemerintahan

24 Diambil dari Draf Naskah Akademis Undang-Undang yang mengganti UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 
Disusun oleh Tim Ahli UI dan DRSP berdasarkan masukan dari anggota DPD-RI. Hal 49 
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Setelah memahami proses pembuatan kebijakan desentralisasi pengelolaan 
hutan, kita akan melihat bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut. Apakah 
ada persoalan-persoalan dalam implementasi kebijakan desentralisasi pengelolaan 
hutan lindung?

3.1 Persoalan Syarat Administratif Desentralisasi Pengelolaan 
Hutan Lindung 

Menurut Suwandi (2002), untuk menjalankan desentralisasi secara optimal, 
sedikitnya ada tujuh elemen dasar yang membentuk pemerintah daerah, yaitu: a) 
ada urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, b) ada kelembagaan yang 
merupakan pewadahan dari otonomi yang diserahkan kepada daerah, c) adanya personil 
untuk menjalankan urusan otonomi, d) adanya sumber-sumber keuangan untuk 
membiayai pelaksanaan otonomi daerah, e) adanya unsur perwakilan yang merupakan 
perwujudan dari wakil-wakil rakyat, f) adanya manajemen pelayanan publik agar 
dapat berjalan secara efisien, ekonomis dan akuntabel dan f) ada pegawasan, supervisi, 
monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien.

Menurut Kaho (2007), ada empat syarat/faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
otonomi daerah yaitu: 1) sumberdaya manusia, 2) keuangan, 3) peralatan serta 4) 
organisasi dan manajemen.  Menurut Manan (2001), ada 4 faktor yang menentukan 
hubungan pusat dan daerah dalam sistem desentralisasi, yaitu: 1) hubungan 
kewenangan dan pengawasan, 2) hubungan keuangan, 3) hubungan pusat dan daerah 
serta 4) susunan organisasi pemerintah pusat di daerah. Selanjutnya Larson (2004), 
menyimpulkan ada tiga faktor utama yang mendorong perubahan dalam desentralisasi 
yaitu: a) kelembagaan, termasuk diantaranya kapasitas institusi lokal, b) manajemen 
keuangan dan c) faktor lainnnya (tujuan makro ekonomi,korupsi, tenurial, kesejahteraan 
lokal dan fenomena elit).

Aturan perundang-undangan25, menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang 
diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan 
prasarana serta kepegawaian. Berdasarkan pengalaman dari beberapa negara, kegagalan 
desentralisasi terjadi karena kewenangan yang diberikan tidak disertai dana (Ribbot, 
2006; Larson, 2006; Colfer et al, 2008 ). Pelimpahan tanggungjawab tanpa disertai 
sarana pelaksanaannya atau  karena persyaratan birokrasi yang rumit (contohnya 
rencana pengelolaan yang terlalu teknis). (Colfer et al, 2008), rendahnya kapasitas 
lokal (Ribbot, 2006; Gregersen et al, 2006; Utomo, 2007) dan lemahnya monitoring 
dan kontrol terhadap aktivitas kehutanan  (Gregersen et al, 2006). 

25 Pasal 12 ayat 1 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan pasal 3 PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
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Berdasarkan pada teori, pengalaman pelaksanaan desentralisasi di beberapa 
negara dan perundang-undangan yang ada, maka jika diadaptasikan dalam desentralisasi 
hutan lindung,  dapat dikatakan bahwa dalam proses desentralisasi  pengelolaan hutan 
lindung ada beberapa syarat administratif yang  harus perhatikan, yaitu:

1. Ada kelembagaan yang merupakan wadah dari otonomi yang diserahkan kepada 
daerah

2. Kemampuan pendanaan

3. Kelengkapan sarana dan prasarana 

4. Kapabilitas sumberdaya manusia

5. Terwakilinya aspirasi masyarakat lokal/pemerintah daerah dalam pengelolaan 
hutan 

6. Perlunya monitoring dan kontrol. 

3.1.1 Kelembagaan

Desentralisasi akan berjalan baik bila faktor kelembagaannya diurus dengan 
baik (Yustika, 2008). Beberapa studi menegaskan bahwa desentralisasi yang positif 
membutuhkan kelembagaan lokal yang efektif yang dapat membuat pemerintah daerah 
berdaya untuk merespon interest konstituen mereka (Andersen et al, 2006; Gregersen 
et al, 2006). Keberadaan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat kabupaten menjadi 
sangat penting ketika pengelolaan hutan lindung didesentralisasikan ke kabupaten. 
Pasal  7 dari PP  No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyebutkan 
bahwa Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Daerah 
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas 
otonomi dan tugas pembantuan. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam 
bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah, yang terdiri dari urusan wajib26 dan urusan pilihan27, namun tidak berarti bahwa 
bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi 
tersendiri. PP  No 41 Tahun 2007 menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah 
besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel 
jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
(APBD), yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu 40% 

26 Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan 
dasar (basic services) bagi masyarakat seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan 
sebagainya.

27 Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan, yang terkait 
dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah.
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(empat puluh persen) untuk variabel jumlah penduduk, 35% (tiga puluh lima persen) 

untuk variabel luas wilayah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk variabel jumlah 

APBD, serta menetapkan variabel tersebut dalam beberapa kelas interval. Jumlah 

susunan organisasi disesuaikan dengan beban tugas masing-masing perangkat daerah.

Ketiga kabupaten penelitian mempunyai hutan yang luas (seperti tampak 

pada Tabel 3), tetapi dengan pertimbangan tertentu (keuangan, kebutuhan daerah, 

cakupan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah 

dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan 

ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas dan sebagainya), maka urusan 

kehutanan tidak berdiri menjadi satuan organisasi tersendiri, tetapi bisa digabung 

dengan urusan lain yang serumpun. Pertimbangan lainnya adalah  urusan kehutanan 

bukan menjadi urusan wajib, tetapi urusan pilihan.

Tabel 3. Luas hutan di lokasi penelitian dan nama dinas yang mengurusi kehutanan

No Kabupaten Total luas 
hutan (Ha)

Luas 
Kabupaten

(km2)

Prosentase 
luas 

hutan di 
kabupaten 

(%)

Nama Dinas di 
Kabupaten

1. Tanjung 
Jabung Timur

211.384,80 5.445,0 38,00 Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan

2. Sarolangun 252.377,81 6.174,0 40,88 Dinas Perkebunan dan 
Kehutanan

3. Solok Selatan 231.860,00 3.346, 2 69,29 Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan

Sumber: BIPHUT Jambi, 2004; Dinas Kehutanan dan Perkebunan Solok Selatan, 2009

Dari ketiga kabupaten penelitian, pengelolaan hutan menjadi kewenangan teknis 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan, tetapi dalam perjalanannya terjadi perubahan nama 

dinas di Kabupaten Sarolangun menjadi Dinas Perkebunan dan Kehutanan, karena 

kontribusi sektor perkebunan dirasakan lebih penting daripada sektor kehutanan. 

Pengelolaan hutan lindung merupakan tugas dan fungsi satu atau dua buah bidang 

dalam struktur organisasi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten. Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan lebih banyak melakukan fungsi-fungsi administrasi, 

walaupun beberapa sudah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), tapi 

belum sepenuhnya melakukan fungsi teknis yang lebih operasional. Kawasan hutan, 

termasuk  hutan lindung memerlukan lembaga di tingkat tapak. 
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Departemen Kehutanan sudah mememberikan perhatian yang serius untuk membentuk 
kelembagaan ditingkat tapak dengan konsep KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), 
walaupun progress kemajuan pembentukan KPH tersebut baru bisa terealisir di 
beberapa lokasi. Keberadaan KPH diharapkan akan menjadi solusi atas berbagai 
permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan. 

3.1.2 Kemampuan Pendanaan

Secara konseptual desentralisasi mensyaratkan bahwa setiap kewenangan yang 
diberikan kepada daerah harus disertai dengan pembiayaan yang besarnya sesuai 
dengan beban kewenangan tersebut. Konsep ini dikenal dengan money follows function 
(Yustika, 2008). Kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangannya 
sangat tergantung pada kemampuan pendanaannya. Menurut Rondinelli et al (1999), 
Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan fungsi-fungsi desentralisasi secara efektif 
jika mempunyai penerimaan keuangan yang cukup, baik yang berasal dari sumber 
lokal maupun transfer pemerintah pusat. 

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu: a) hasil pajak daerah, b) hasil retribusi 
daerah, c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan d) lain-lain 
PAD yang sah

2. Dana perimbangan, terdiri atas: a) Dana Bagi Hasil (DBH), b) Dana Alokasi 
Umum (DAU) dan c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

4. Lain-lain PAD yang sah

Dana bagi hasil yang bersumber dari sumberdaya alam hutan berasal dari: a) 
Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) dan Dana 
Reboisasi (DR) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. Dana bagi 
hasil dari (IHPH, PSDH dan DR) merupakan bentuk desentralisasi fiskal pengelolaan 
hutan. Melalui dana ini pemerintah daerah ini dapat mengelola hutannya. Secara teori 
hal ini dapat meningkatkan investasi dan konservasi sektor kehutanan (Morell, 2006).

Data tahun 2001 sampai 2009 menyebutkan bahwa penerimaan Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur dari sektor kehutanan sebagian besar berasal dari Dana Bagi 
Hasil PSDH dan DAK Reboisasi, kemudian diikuti retribusi IPHH, Dana Bagi Hasil 
DR, Dana Bagi Hasil IHPH dan retribusi sarang walet. Penerimaan Kabupaten 
Sarolangun dari sektor kehutanan sebagian besar berasal dari DAK Reboisasi dan Dana 
Bagi Hasil IHPH/PSDH, kemudian diikuti iuran hasil hutan dan retribusi hasil hutan. 
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Penerimaan Kabupaten Solok Selatan dari sektor kehutanan sebagian besar berasal 
dari Dana Bagi Hasil PSDH dan DAK Reboisasi, kemudian diikuti retribusi perijinan 
hutbun, pajak sarang walet dan  Dana Bagi Hasil IHPH.

Menurut aturan yang ada (PP No 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi), Dana 
Reboisasi digunakan hanya untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi serta 
kegiatan pendukungnya. Kegiatan reboisasi meliputi: a) penghijauan, b) pemeliharaan, 
c) pengayaan tanaman dan  d) penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan 
sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif. Pasal 16 PP tersebut selanjutnya 
menjelaskan tentang kegiatan pendukung kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 
(RHL), yaitu: a) perlindungan hutan, b) pencegahan dan penanggulangan kebakaran 
hutan, c) penataan batas kawasan, d) pengawasan dan pengendalian, pengenaan, 
penerimaan dan penggunaan dana reboisasi, d) pengembangan perbenihan dan  
e) penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta 
pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan rehabilitasi hutan. Namun pasal 
18 PP tersebut menyatakan bahwa kegiatan pendukung tersebut dapat dibiayai dari 
Dana Reboisasi bagian Pemerintah Pusat melalui dokumen anggaran.

Dari ketentuan di atas ada kekakuan dalam penggunaan Dana Reboisasi oleh 
Pemerintah Kabupaten, karena hanya bisa digunakan untuk kegiatan RHL saja, 
padahal permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah kabupaten dalam pengelolaan 
hutan tidak hanya masalah RHL, tetapi juga masalah tata batas kawasan, perlindungan 
hutan dan sapras.

Selain itu Pemerintah Kabupaten juga menerima dana tugas pembantuan dari 
Dana Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL). Dana GNRHL 
mulai ada sejak tahun 2003 untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan RHL. Kegiatan 
RHL dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi 
hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam 
mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.  

Implementasi desentralisasi pengelolaan hutan di Indonesia menunjukkan bahwa 
tidak ada kelonggaran aturan dari Pemerintah Pusat, sehingga pemerintah kabupaten 
tidak bisa membiayai semua kegiatan pengelolaan hutan yang didesentralisasikan. Hal 
ini sesuai dengan penelitian Larson (2006), dalam banyak kasus pemerintah pusat telah 
melimpahkan tanggungjawab pembiayaan pada penguasa lokal tetapi tetap memegang 
kontrol yang ketat dalam penggunaannya. Beberapa kewenangan dilimpahkan tetapi 
seringkali tidak diikuti dengan dukungan dana untuk pelaksanaannya. Beberapa 
kegiatan pengelolaan hutan (seperti inventarisasi hutan, perlindungan hutan, sosialisasi, 
fasilitasi dan pembinaan masyarakat)  seringkali tidak mendapatkan alokasi dana dari 
APBD murni, karena pada saat pembahasan anggaran tidak disetujui oleh parlemen 
daerah.
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Desentralisasi fiskal dapat mempengaruhi kelestarian hutan melalui keputusan 
yang diambil oleh pemerintah daerah dalam mengekstraksi hutan di wilayahnya untuk 
meningkatkan pendapatan, artinya pemerintah daerah dapat memutuskan untuk 
mendukung penebangan dan/atau pengembangan pertanian untuk meningkatkan 
pendapatan pajak, seperti kasus di Indonesia dan Bolivia (Taconi, 2007). 

3.1.3 Sumberdaya Manusia (SDM)

Kapabilitas SDM untuk mengelola hutan sangat terkait dengan kemampuan 
teknis tentang kehutanan. Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan di kabupaten 
penelitian sebagian besar berlatar belakang pendidikan sarjana pertanian dan 
perkebunan, sebagaian lagi berlatar belakang pendidikan sarjana hukum, peternakan, 
ekonomi, kelautan,ilmu pemerintahan dan ilmu agama.

Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur penempatan tugas-tugas manajerial pada 
level kepala bidang diisi oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan kehutanan. 
Di Kabupaten Sarolangun jabatan kepala dinas dan kepala bidang diisi oleh sarjana 
non kehutanan. Di Kabupaten Solok Selatan jabatan kepala dinas diisi oleh pegawai 
dengan latar belakang kehutanan, tetapi semua kepala bidangnya berlatarbelakang 
pendidikan non kehutanan. Penempatan pegawai di dinas kabupaten sangat terkait 
dengan kewenangan Bupati sebagai atasan langsung Dinas. Kondisi ini sesuai 
dengan pendapat Gregersen et al (2006), desentralisasi sektor kehutanan di India, 
Indonesia, Bolivia dan Brazil umumnya ditandai oleh keterbatasan sumberdaya 
manajerial dan teknis. Menurut Morell (2006), sumberdaya manusia merupakan 
titik lemah bagi desentralisasi di negara berkembang.  Pengetahuan dan pengalaman 
kehutanan merupakan kelengkapan yang sangat khusus untuk mengimplementasikan 
desentralisasi sektor kehutanan. 

3.1.4 Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Salah satu faktor pendukung berjalannya desentralisasi adalah tersedianya sarana 
dan prasarana pendukung. Beberapa sapras yang menjadi kendala bagi pemerintah 
kabupaten untuk menjalankan kewenangan  inventarisasi hutan dan perlindungan 
hutan. Sapras yang dibutuhkan tersebut antara lain:  komputer dan plotter, peta 
citra landsat terbaru, alat pemadam kebakaran dan  kendaraan patroli. Pemerintah 
Kabupaten merasa kesulitan untuk membeli peralatan tersebut karena mekanisme 
pendanaan yang ada Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) tidak memungkinkan 
untuk digunakan dalam pembelian sapras. 
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3.1.5 Terwakilinya Aspirasi Pemerintah Daerah/Masyarakat Lokal 

Salah satu elemen dasar pembentukan pemerintah daerah dalam kerangka 
desentralisasi adalah adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari 
wakil-wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk penyelenggaraan urusan 
yang didesentralisasikan. Legitimasi tersebut dalam bentuk pemberian kewenangan. 
Kewenangan pemerintah kabupaten adalah sebagai penyelenggaraan kegiatan 
pengelolaan hutan lindung skala kabupaten, penetapan rencana dan pemberian ijin 
pemanfaatan kawasan hutan, setelah ada verifikasi dari pemerintah pusat. Kewenangan 
masyarakat adalah dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan perlindungan hutan, 
pengusul perencanaan RHL, permohonan pemanfaatan kawasan hutan, pemungut 
HHBK dan pengusul pemanfaatan jasa lingkungan.  Kewenangan pengambilan 
keputusan berada di tangan pemerintah pusat. 

Tabel 4. Kewenangan pemerintah kabupaten dan masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung

No Kegiatan Pemerintah Kabupaten Masyarakat

1 Inventarisasi hutan Penyelengaara inventarisasi dalam 
wilayah kabupaten

-

2. Rehabilitasi hutan lindung 
yang tidak dibebani ijin 
pemanfaatan hutan  

Penetapan rencana pengelolaan, 
rencana tahunan dan rancangan 
rehabilitasi hutan skala kabupaten
Pelaksana dan pemeliharaan hasil 
rehabilitasi hutan lindung skala 
kabupaten

•	Penyelenggara

•	usul dalam 
perencanaan (jenis 
tanaman) 

3. Perlindungan hutan Pelaksanaan perlindungan hutan 
skala kabupaten

Memelihara, 
menjaga, membantu 
perlindungan hutan

4. Pemanfaatan kawasan hutan Pemberian perijinan pemanfaatan 
kawasan hutan skala kabupaten 

Permohonan

5. Pemungutan HHBK yang 
tidak dilindungi dan tidak 
termasuk ke dalam lampiran 
CITES 

Pemberian perijinan pemungutan 
HHBK skala kabupaten

Pemungut

6. Pemanfaatan jasa lingkungan Pemberian perijinan pemanfaatan 
jasa lingkungan skala kabupaten

Pengusul

Sumber: Disarikan dari 69 peraturan perundangan yang terkait (Lampiran 1 no 1 s/d 69)

Pemerintah Pusat (Kementerian Kehutanan) sudah membuka peluang agar 
aspirasi  pemerintah daerah dan masyarakat lokal terakomodasi dalam pengelolaan 
hutan lindung melalui pemanfaatan hutan, tetapi kegiatan pemanfaatan hutan 
(misal Hutan Kemasyarakatan (HKm), hutan desa, ijin jasa lingkungan) sulit untuk 
diimplementasikan, karena ada kendala persyaratan teknis (seperti pembuatan peta 
dan penyusunan rencana kerja) dan pendampingan masyarakat.  
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Hal tersebut senada dengan penelitian Ribot (2006), yang menyatakan bahwa 
pemerintah pusat pada umumnya menetapkan sistem acuan yang rumit bagi 
perencanaan pengelolaan hutan dan mensyaratkan adanya persetujuan dari “ahli” 
kehutanan di pusat sebelum pemerintah lokal bisa membuat keputusan atas bagaimana, 
kapan dan dimana hutan akan dimanfaatkan. 

3.1.6 Monitoring dan Evaluasi

Penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah  bisa 
berjalan dengan baik bila ada mekanisme pengawasan dari pemerintah pusat. Kegiatan 
monitoring merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi, kebijakan, 
dan pelaksanaan pengelolaan hutan. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk 
menilai keberhasilan pelaksanaan pengelolaan hutan. 

Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam PP No 6 Tahun 
2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. PP tersebut 
merupakan pedoman untuk menilai kinerja daerah secara nasional yang dapat 
digunakan untuk menetapkan kebijakan pengembangan kapasitas pemerintahan 
daerah dalam rangka mendorong kompetisi antar daerah dalam pelaksanaan otonomi 
daerah. Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dimanfaatkan sebagai 
bahan pertimbangan Presiden dalam menyusun rancangan kebijakan otonomi daerah 
berupa pembentukan, penghapusan, dan penggabungan suatu daerah serta untuk 
menilai dan menetapkan tingkat pencapaian standar kinerja yang telah ditetapkan 
untuk setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah.

Setiap urusan yang diserahkan ke daerah diikuti dengan aturan yang jelas 
bagaimana cara untuk melaksanakan urusan tersebut. Pengaturan tersebut yang 
sekarang ini dikenal dengan istilah NSPK yang dahulu sangat populer dengan istilah 
juklak dan juknis untuk mengerjakan urusan tersebut. NSPK tersebut diharapkan 
dapat menciptakan kejelasan bagi daerah untuk melaksanakan urusan tersebut dan 
memudahkan pengawasan dan pembinaan dari Pusat serta mencegah terjadinya multi 
interpretasi dari Pemerintah Kabupaten.

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai 
patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prosedur adalah metode atau 
tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.Kriteria adalah ukuran yang 
dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah28.

28 Diambil dari penjelasan PP No 38 tahun 2007 pasal 9 ayat 1
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Pemerintah pusat memiliki peran yang sangat strategis melalui pembentukan 
NSPK dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, namun menurut Suwandi 
(2010), ada beberapa masalah terkait dengan penyusunan NSPK, yaitu:

1. Perlunya akselerasi penyusunan NSPK dari Kementerian sebagai acuan bagi 
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, 
karena tanpa NSPK Pemerintah Daerah akan mempunyai persepsi sendiri dalam 
melaksanakan kewenangannya. Ini akan menimbulkan ketidak pastian hukum. 

2. Pemerintah Pusat diberi tenggat waktu 2 (dua) tahun oleh PP 38/2007 untuk 
menyusun NSPK dan sudah berakhir pada tanggal 7 Juli 2009. Apabila dalam 
tenggat waktu tersebut Pemerintah Pusat belum juga membuat NSPK tersebut, 
maka sesuai dengan bunyi PP 38/2007, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai persepsi Pemerintah 
Daerah. Pemerintah Daerah akan membuat Peraturan Daerah (Perda) sesuai 
dengan kebutuhan dan prioritas daerah serta mengacu kepada kearifan lokal (local 
wisdom) dari daerah yang bersangkutan.  Setiap daerah akan mempunyai kearifan 
lokal yang berbeda satu dengan lainnya, akibatnya tidak ada kesatuan pengaturan 
tentang suatu urusan tertentu. Hal ini yang menyebabkan Perda yang mengatur 
suatu kewenangan tertentu bisa berbeda-beda antar daerah. Kondisi tersebut 
kalau dibiarkan akan memicu ketidak pastian hukum.

3. Dalam konteks penyusunan NSPK, Kementerian diminta untuk melakukan 
pemetaan berapa NSPK yang dibutuhkan untuk dijadikan acuan bagi Pemerintah 
Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
Dari pemetaan tersebut akan teridentifikasi:

a. NSPK yang sudah ada dan masih up to date untuk tetap dijadikan acuan oleh 
daerah;

b. NSPK yang sudah out of date dan perlu di revisi; dan
c. NSPK yang belum ada dan perlu dibuat baru.

Permasalahan dalam penyusunan NSPK tersebut juga dialami oleh Kementerian 
Kehutanan. Beberapa NSPK yang disusun oleh Kementerian Kehutanan sangat detail 
dan rinci, sehingga tidak ada ruang bagi Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti 
NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Kehutanan), sehingga 
membatasi Pemerintah Daerah untuk membuat aturan di bawahnya yang sesuai 
dengan kondisi dan karakteristik di wilayahnya. Beberapa NSPK yang terkait dengan 
pengelolaan hutan lindung perlu diperbaiki seperti NSPK tentang ijin HKm, ijin 
Hutan Desa agar lebih implementatif. Beberapa NSPK juga perlu segera dibuat 
seperti ijin pemanfaatan air. 
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Pemerintah Pusat juga perlu melakukan pembinaan dan pengawasan untuk 
menjamin agar pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 
diserahkan oleh pemerintah pusat. Bentuk-bentuk pembinaan yang dapat dilakukan 
oleh pemerintah pusat antara lain:1) koordinasi antar susunan pemerintahan, b) 
pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, c) pemberian 
bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan, d) pendidikan dan pelatihan 
dan e) perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
urusan pemerintahan29.

Di bidang pengelolaan hutan, kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan 
selama ini masih bersifat keproyekan, belum ada kegiatan monev yang mengarah pada 
pengukuran kinerja kabupaten dalam pengelolaan hutan. Selama ini ada ketidakjelasan 
tanggung jawab antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehutanan. 
Kementerian Dalam Negeri mempunyai persepsi yang melakukan pembinaan adalah 
departemen teknis, yaitu Kementerian Kehutanan, sebaliknya Kementerian Kehutanan 
mempunyai persepsi bahwa yang bertangungjawab melakukan pembinaan kepada 
pemerintah kabupaten adalah Kementerian Dalam Negeri.  Pemerintah pusat perlu 
mengatur secara jelas kewenangan, mekanisme, dan prosedur melakukan pembinaan 
dan pengawasan bidang pemerintahan umum dan teknis. Pembinaan yang bersifat 
umum, seperti aspek manajerial pemerintahan dan administrasi, dilaksanakan 
oleh Kementerian Dalam Negeri. Pembinaan yang bersifat teknis dilakukan oleh 
kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) sesuai dengan 
fungsi dan kewenangan masing-masing. Proses pembinaan dikoordinasikan oleh 
Menteri Dalam Negeri.30

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan 
di kabupaten/kota, perlu ada kejelasan mengenai peran gubernur sebagai wakil 
pemerintah pusat untuk melakukan pembinaaan dan pengawasan kinerja kabupaten/
kota. Pengaturan yang jelas sering membuat Gubernur kurang dapat menjalankan 
perannya untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Disamping itu, 
pemberdayaan gubernur baik sebagai wakil pemerintah pusat maupun sebagai kepala 
daerah memerlukan sumber daya aparatur yang profesional dan menguasai kemampuan 
teknis yang diperlukan dalam penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan, serta 
pendanaan yang memadai. Gubernur selama ini belum memiliki aparat sendiri yang 

29 Departemen Dalam Negeri Kerjasama dengan GTZ. Usulan penyempurnaan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah 
Daerah. 2009. 

30 Ibid, h. 38
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dapat ditugaskan untuk menjalankan fungsi bimbingan dan pengawasan terhadap 
kabupaten/kota31. 

Kementerian Kehutanan sudah menerbitkan beberapa NSPK yang terkait 
pemanfaatan hutan, seperti P37/Menhut-II/2007 tentang HKm dan perubahannya 
(Permenhut No P.18/Menhut/2009 dan P.13/menhut-II/2010), P.49/Menhut-
II/2008 tentang Hutan Desa dan perubahannya (Permenhut No.P.14/menhut-
II/2010), P.35/menhut-II/2007 tentang HHBK, P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata 
Cara pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) dan P.36/
menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perijinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau 
Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung.  Beberapa permenhut 
tentang ijin pemanfaat kawasan dalam kenyataannya sulit diimplementasikan oleh 
Pemerintah Kabupaten.

Secara filosofi PP No 38 Tahun 2007 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat 
berkewajiban melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah untuk mendukung 
kemampuan pemerintah daerah dalam menyelengarakan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangannya. Apabila pemerintah daerah ternyata belum juga mampu 
menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah dilakukan pembinaan, maka untuk 
sementara penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sampai pemerintah 
daerah tersebut dinyatakan mampu menyelenggarakan urusan tersebut.  

Pembinaan  tersebut dapat berupa pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan 
supervisi. Kegiatan pelatihan yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat yang terkait 
dengan pengelolaan hutan lindung diantaranya adalah loka latih bidang kehutanan 
bagi pejabat eselon III dan IV di kabupaten, dasar-dasar teknis kehutanan untuk 
pegawai dinas kehutanan daerah, pelatihan yang terkait rehabilitasi, pengelolaan 
terkait HHBK, pelatihan inventarisasi hutan, pengukuran dan perpetaan,  Sistem 
Informasi Geografis (SIG), perencanaan pengelolaan hutan, pengendalian kebakaran 
dan bina wisata alam.

Hasil analisis pemenuhan persyaratan administratif desentralisasi pengelolaan 
hutan lindung yang ada di ketiga kabupaten penelitian menunjukkan bahwa hampir 
semua persyaratan administratif desentralisasi kurang lengkap. Hal ini sama dengan 
temuan beberapa peneliti sebelumnya. Syarat yang diperlukan bagi desentralisasi 
untuk mewujudkan hasil-hasil yang diharapkan jarang terjadi  (Capistrano dan Colfer, 
2006). Persyaratan pengelolaan hutan yang ditentukan oleh pemerintah pusat, jauh 
dari kebutuhan sesungguhnya  (Ribbot, 2006)

31 Ibid, h. 38 
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3.2 Kesenjangan antara Kebijakan dan Implementasinya

Kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya diidentifikasi dengan cara 
membandingan peran stakeholder dalam pengelolaan hutan lindung berdasarkan 
aturan perundang-undangan yang ada dan implementasi peran tersebut di lapangan. 

3.2.1 Bagaimana Peran Stakeholder Berdasarkan Aturan Perundang-undangan

Peran stakeholder diidentifikasi dari 69 (lima puluh sembilan) peraturan 
perundang-undangan yang dapat menjadi pedoman pemerintah pusat dan daerah 
dalam pengelolaan hutan lindung (Lampiran 2 no 1 sampai dengan 69). Berdasarkan 
identifikasi variabel pengelolaan hutan terhadap 69 dokumen kebijakan, terlihat bahwa 
total frekuensi peran dalam desentralisasi pengelolaan hutan lindung ada sekitar 207 
kali. Kegiatan rehabilitasi merupakan kegiatan yang paling banyak diatur dalam 
dokumen kebijakan (34,78 %), kemudian diikuti kegiatan ijin pemanfaatan kawasan 
(18,84 %) dan perlindungan hutan (18,36 %). Kegiatan yang paling sedikit diatur adalah 
kegiatan inventarisasi hutan (7,73 %). Stakeholder yang paling banyak disebut dalam 
pengelolaan hutan lindung adalah pemerintah kabupaten sebanyak 31,40 % atau 65 
kali, sedangkan stakeholder yang paling sedikit disebut adalah stakeholder pendukung, 
yaitu sebanyak 5,80% atau 12 kali. Masyarakat sebagai stakeholder utama pengelolaan 
hutan lindung juga mempunyai frekuensi yang kecil dalam kebijakan pengelolaan 
hutan, yaitu 7,25 % (15 kali). Frekuensi masing-masing kegiatan atau masing-masing 
stakeholder yang tertulis dalam kebijakan perundangan mencerminkan seberapa 
besar perhatian pemerintah terhadap kegiatan atau stakeholder tersebut, walaupun 
frekuensi tersebut tidak selalu mencerminkan besarnya peran.  Peran masing-masing 
stakeholder dapat dilihat pada Tabel 5. 

Berdasarkan pada hasil identifikasi di atas nampak bahwa sebenarnya distribusi 
peran antar tingkat pemerintahan dalam desentralisasi pengelolaan hutan lindung 
sudah berimbang. Peran masyarakat perlu diperkuat, karena masyarakat adalah utama 
dalam pengelolaan hutan lindung. 
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Tabel 5. Distribusi peran stakeholder dalam desentralisasi pengelolaan hutan lindung

Stakehol-
der 

Peran (kali)

Inven-
tari-
sasi

Rehabi-
litasi

Perlindu-
ngan

Ijin 
peman-
faatan 

kawasan

Ijin 
Pemu-
ngutan 
HHBK

Ijin jasa 
ling-

kungan

Jum-
lah %

Masyarakat - 6 3 2 2 2 15 7,25

Pemerintah 
desa

- 3 5 4 1 1 14 6,76

Pemerintah 
Kabupaten

6 25 12 8 5 9 65 31,40

Pemerintah 
Provinsi

5 14 6 7 5 5 42 20,29

Pemerintah 
Pusat

5 20 7 16 4 7 59 28,50

Pendukung - 4 5 2 - 1 12 5,80

Jumlah 16 72 38 39 17 25 207 100

Persen (%) 7,73 34,78 18,36 18,84 8,21 12,08 100

Sumber: hasil analisis dari  69 dokumen peraturan perundangan (lampiran 1 no 1 s/d 69)

3.2.2 Apakah Ada Kesenjangan (Gap) Kebijakan dan Implementasinya? 

Implementasi peran stakeholder di lokasi studi dilakukan dengan mengidentifikasi 

terhadap 27 dokumen kebijakan di tingkat lokal  (lampiran 2 no 70 sampai dengan 

96), observasi lapangan dan wawancara. Kesenjangan kebijakan dan implementasinya 

dapat dilihat pada Tabel 6. Beberapa stakeholders belum menjalankan perannya secara 

optimal, sebagai contoh:

1.  Pemerintah Pusat  belum membuat beberapa NSPK pengelolaan hutan 

lindung (seperti ijin pemanfaatan air), beberapa NSPK yang dibuat juga sulit 

diimplementasikan di lapangan (NSPK ijin pemanfaatan kawasan) atau belum 

bisa diimplementasikan (NSPK ijin penyimpanan/penyerapan karbon).   Peran 

pemerintah pusat dalam fasilitasi, pembinaan, monev masih kurang. Desentralisasi 

pengelolaan hutan memerlukan mekanisme pembinaan dan monev yang intensif dari 

pemerintah pusat agar pemerintah daerah mampu menjalankan kewenangannya.

2. Pemerintah Provinsi belum membuat pedoman inventarisasi hutan dan 

penyelenggaran inventarisasi tingkat provinsi juga tidak dijalankan secara periodik 

sesuai ketentuan perundangan (setiap 5 tahun diperbaharui). 
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Pemerintah provinsi  kurang menjalankan fungsi fasilitasi dalam pengelolaan 

hutan karena keterbatasan anggaran.), padahal Pemerintah Provinsi sebenarnya 

mengembang peran melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan 

di bidang kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya. Beberapa kegiatan 

penyelenggaraan pengelolaan hutan maupun ijin pemanfaatan hutan lintas 

kabupaten juga tidak bisa diimplementasikan. 

3. Pemerintah kabupaten belum melakukan peran inventarisasi atau sudah melakukan 

peran inventarisasi tetapi masih parsial. Beberapa peran penyelenggaraan 

pengelolaan hutan sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten (seperti rehabilitasi, 

perlindungan) tetapi belum maksimal, karena beberapa kendala (keterbatasan 

anggaran, SDM dan NSPK pusat yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan). Peran 

ijin pemanfaatan kawasan belum bisa diimplementasikan, padahal ijin tersebut 

memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan Pemda setempat, sehingga 

pemanfaatan hutan oleh pemerintah kabupaten belum optimal dilakukan. Selama 

ini belum ada mekanisme insentif dan disinsentif pengelolaan hutan lindung. 

4. Pemerintah Desa mempunyai sedikit peran dalam pengelolaan hutan lindung, 

tetapi beberapa peran tersebut belum bisa diimplementasikan.

5. Masyarakat meskipun mendapat beberapa peran dalam pengelolaan hutan 

lindung, namun perannya masih pasif (penerima), padahal masyarakat merupakan 

stakeholder utama dalam pengelolaan hutan lindung. Masyarakat tidak mempunyai 

tempat dalam pengambilan keputusan, biasanya hanya dilibatkan dalam proses 

konsultasi dan pengumpulan informasi.  

6. Di lokasi penelitian stakeholder pendukung (LSM) yang menonjol adalah FLEGT, 

WARSI dan Qbar. LSM tersebut menjalankan fungsi fasilitasi dalam bentuk 

pendampingan kepada masyarakat sekitar hutan. Stakeholder pendukung (swasta) 

yang cukup menonjol adalah PT Petro China, sudah melakukan peran reklamasi. 

Perusahaan swasta yang memanfaatkan jasa dari hutan lindung belum begitu 

banyak. Perusahaan tersebut bisa diarahkan supaya bisa memberikan kompensasi 

kepada Pemda dan masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung.  

Berdasarkan kesenjangan antara peran yang terdapat dalam aturan perundangan-

undangan dan implementasi peran di ketiga kabupaten penelitian, dapat disimpulkan 

masing-masing stakeholder belum menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan 

yang tertulis dalam aturan perundangan.  
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Tabel 6. Analisis Asumsi Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Hutan Lindung

No

Desen-
tralisasi 

Pengelo-
laan Hutan 

Lindung

Peran stakeholder

Pemerin-
tah Pusat

Pemerin-
tah Pro-

vinsi

Pemerin-
tah Kabu-

paten

Pemerin-
tah Desa

Masyara-
kat Pendukung

1 Berda-
sarkan 
aturan pe-
rundang-
undangan 
di pusat32

•	Pembuat 
Kebija-
kan 

•	Penye-
lenggara

•	Pem-
binaan 
pengen-
dalain 
dan 
monev

•	Pembuat 
kebi-
jakan, 
pedo-
man

•	Penye-
lenggara

•	Fasilita-
si, pem-
binaan 
dan 
pengen-
dalian

•	Penye-
lenggara

•	Fasilitasi

•	Penye-
lenggara

•	Pengaju-
an ijin

•	Penye-
lenggara

•	Pengaju-
an ijin

•	Penye-
lenggara

•	Pengaju-
an ijin

2 Implemen-
tasi desen-
tralisasi 
pengelo-
laan hutan 
lindung 33

•	Pem-
buatan 
kebi-
jakan 
(belum 
dibuat, 
tidak 
imple-
menta-
tif)

•	Penye-
lenggara

•	Pembi-
naan, 
pen-
genda-
lian dan 
monev  
kurang

•	Pedo-
man 
inven-
tarisasi 
belum 
dibuat

•	Penye-
lenggara 
(inven-
tarisasi 
tidak 
di-up 
date)

•	Fasilita-
si, pem-
binaan 
dan 
pengen-
dalian 
kurang

•	Penye-
leng-
garaan 
sudah 
dilaku-
kan tapi 
belum 
optimal)

•	Peny-
eleng-
garaan 
belum 
dilaku-
kan (ijin 
peman-
faatan 
kawas-
an)

•	Fasilitasi 
kurang 

•	Penye-
lenggara

•	Belum 
menga-
jukan 
ijin

•	Penye-
lenggara

•	Belum 
menga-
jukan 
ijin

•	Penye-
lenggara

•	Belum 
menga-
jukan 
ijin

Keterangan: kata yang digaris bawah menunjukkan bahwa peran tersebut belum diimplementasikan 
Sumber: hasil analisis data sekunder, wawancara dan observasi lapangan, 2010

32 Diidentifikasi dari 69  Peraturan perundangan terkait (Lampiran 1 nomor 1 s/d 69)
33 Diidentifikasi dari 27 Dokumen kebijakan terkait (Lampiran 1 nomor  70 s/d 96)
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3.3 Bagaimana Kinerja Pemerintah Kabupaten dalam Desentralisasi 
Pengelolaan Hutan Lindung?

Kinerja menjadi wacana utama dalam administrasi publik sejak reinventing 
government diperkenalkan oleh Osborn dan Gaebler (1993). Kinerja organisasi diartikan 
sebagai kemampuan organisasi untuk meraih tujuannya melalui pemakaian sumberdaya 
secara efisien dan efektif. Kinerja organisasi menggambarkan sampai seberapa jauh 
suatu organisasi menacapai hasil setelah dibandingkan dengan kinerja terdahulu 
(previous performance), dengan organisasi lain (bench marking) dan sampai seberapa 
jauh meraih tujuan dan target yang telah ditetapkan (Muhammad, 2008). Implementasi 
pengelolaan hutan lindung oleh Pemerintah Kabupaten mencerminkan kinerja yang 
dicapai.

3.3.1 Implementasi, Kendala dan Inovasi Pemerintah Kabupaten dalam 
Pengelolaan Hutan Lindung 

Kegiatan inventarisasi hutan sudah dilakukan oleh Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur dan Solok Selatan, tetapi Kabupaten Sarolangun belum melakukan inventarisasi. 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan inventarisasi batas hutan, inventarisasi 
perambahan hutan dan inventarisasi flora dan fauna.  Inventarisasi hutan lindung 
di kabupaten Tanjung Jabung Timur baru dilakukan di Hutan Lindung Sei Buluh, 
sedangkan hutan lindung Sungai Lodrang belum dilakukan inventarisasi, karena 
keterbatasan biaya. Kabupaten Solok Selatan melakukan inventarisasi perambah hutan 
dan pembinaan perambah dengan budidaya rotan manau melalui dana reboisasi. 

Data yang dipakai dalam perencanaan hutan selama ini hanya berdasarkan 
data lama hasil inventarisasi hutan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi, 
karena kabupaten tersebut tidak mempunyai data inventarisasi atau datanya kurang 
lengkap. Provinsi Jambi pernah melakukan kegiatan inventarisasi flora dan fauna, 
sedangkan di Provinsi Sumbar pernah melakukan inventarisasi Hasil Hutan Bukan 
Kayu (manau, rotan, getah, gambir) dan jasa lingkungan. 

Di Kabupaten Solok Selatan sudah dilakukan rekontruksi batas kawasan hutan, 
tetapi belum semua kawasan hutan di rekontruksi batas ulang, karena keterbatasan 
dana. Rekontruksi batas hutan lindung juga dilakukan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur pada hutan lindung Sei Buluh yang letaknya relatif dekat dengan jalan raya.

Kegiatan penanaman di dalam kawasan hutan lindung sudah dilakukan oleh 
semua kabupaten, karena Pemerintah Pusat sudah menyediakan skema pendanaan 
untuk kegiatan penanaman hutan dalam bentuk DBH DR maupun dana tugas 
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pembantuan (GNRHL, OMOT (One Man One Tree) 34 dan sebagainya). Kegiatan 
penanaman di hutan lindung gambut persentase hidupnya rendah sekali, karena 
selalu tergenang air. Kegiatan penanaman di tanah mineral di Kabupaten Sarolangun 
dan Solok Selatan juga sering kali gagal karena kurangnya pemeliharaan. Hama babi 
menjadi hama utama kegiatan penanaman hutan di kawasan hutan lindung.

Kegiatan perlindungan hutan sudah  dilakukan oleh oleh beberapa kabupaten, 
walaupun belum  optimal. Pemerintah Kabupaten terbatas dalam penyediaan sapras 
dan SDM untuk melakukan pengamanan hutan dan pemadaman kebakaran. Masalah 
pendanaan menjadi alasan klasik belum optimalnya fungsi perlindungan hutan oleh 
Pemerintah Kabupaten. Berbeda dengan kegiatan penanaman, Pemerintah Pusat tidak 
menyediakan skema pendanaan untuk kegiatan perlindungan hutan. Keberadaan 
Dana DR saat ini dirasakan sangat kaku, karena hanya diperuntukkan untuk kegiatan 
penanaman, padahal masalah krusial yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten adalah 
perlindungan hutan. SDM yang ada untuk kegiatan perlindungan hutan juga sangat 
terbatas. Personil yang terlibat langsung dalam kegiatan pengamanan hutan adalah 
polisi hutan (polhut) dan Penyedik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Jumlah SDM yang 
bertugas untuk melakukan kegiatan pengamanan hutan sangat minim, tidak sesuai 
dengan luas hutan yang ada di kabupaten tersebut, seperti tampak pada Tabel 7.

Tabel 7. Jumlah polisi dan tenaga PPNS  pada masing-masing kabupaten

No Kabupaten Polhut
(orang)

PPNS
(orang)

Jumlah
(orang)

Luas Hutan
(Ha)

Perbandingan
(orang:luas 

hutan)

1. Sorolangun 13 5 18 252.377,81 1:14.021 Ha

2. Tanjabtim 5 1 6 211.384,80 1:35.231 Ha

3. Solok Selatan 13 - 13 231.860 1:17.835 Ha
Sumber:Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat, 2010

Bupati di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2002, pernah melakukan 
penertiban perambahan dalam kawasan hutan oleh Bupati, Tripika dan tokoh 
masyarakat untuk membongkar rumah-rumah yang ada di dalam kawasan hutan. 
Program tersebut terbukti efektif, karena merupakan shock terapy agar masyarakat 
tidak masuk lagi merambah dalam kawasan hutan.  

34 Omot adalah gerakan penanaman pohon seluruh Indonesia minimal satu orang satu pohon untuk lebih meningkatkan 
kepedulian berbagai pihak akan pentingnya penanaman dan pemeliharaan pohon yang berkelanjutan dalam mengurangi 
pemanasan global dan untuk mencapai pembangunan Indonesia yang bersih (Permenhut P.20/Menhut-II/2009 tentang 
Panduan Penanaman OMOT). GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan) adalah gerakan moral bangsa untuk 
menumbuhkan semangat RHL untuk percepatan pemulihan keberadaan dan fungsi hutan serta meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat (Permenhut P.22/Menhut-V/2007 tentang Pedoman Teknis GNRHL). 
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Kontinuitas program tersebut perlu diperhatikan agar keamanan hutan benar-benar 
terjaga. Hutan gambut sangat rawan terhadap kebakaran hutan, oleh karena itu 
membutuhkan perhatian khusus untuk menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan. 

Ijin pemanfaatan hutan dalam bentuk pemanfaatan kawasan hutan, ijin 
pemungutan HHBK yang tidak dilindungi dan bukan masuk daftar CITES serta 
ijin pemanfaatan jasa lingkungan belum dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten. 
Ijin pemanfaatan hutan terkendala oleh rendahnya kapabilitas kelompok tani untuk 
membuat peta dan rencana kerja tahunan pengelolaan hutan. Ijin pemungutan HHBK 
terkendala oleh tata usaha HHBK yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Di hutan 
lindung Sei Buluh banyak potensi jelutung yang siap disadap, tetapi nampaknya 
Pemerintah Kabupaten belum punya program untuk memanfaatkan getah tersebut. 
Ijin pemanfaatan jasa lingkungan terkendala karena belum tersedianya aturan yang 
jelas dari pemerintah pusat. Hutan lindung dimasa mendatang memiliki potensi yang 
besar di era perdagangan karbon. Isu tersebut bisa menjadi insentif bagi pemerintah 
kabupaten untuk menjaga kelestarian hutan lindung di wilayahnya. Tabel 8 menyajikan 
implementasi pengelolaan hutan lindung di ketiga kabupaten penelitian. 

Sumber:  Dinas Kehutanan dan perkebunan Tanjung Jabung Timur, 2009

Gambar 5. Pemadaman kebakaran di hutan lindung gambut
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Tabel 8. Implementasi Desentralisasi Pengelolaan Hutan Lindung Berdasarkan PP No 38 Tahun 
2007 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten 
Solok Selatan

No Fungsi
Kabupaten

Tanjung Jabung 
Timur Sarolangun Solok Selatan

1. Pelaksanaan
•	Inventarisasi hutan Inventarisasi batas 

hutan, perambahan, 
flora dan fauna 

- Inventarisasi 
perambah hutan

•	Rehabilitasi dan 
pemeliharaan 
rehabilitasi

Penanaman jelutung 
rawa, pulai, meranti

Penanaman mahoni, 
karet, jelutung darat

Penanaman karet, 
mahoni, durian

•	Reklamasi hutan 
pada areal bencana 
alam skala 
kabupaten

- - -

•	Perlindungan dan 
pengamanan hutan

Rekontruksi batas 
kawasan, patroli, 
pemadaman 
kebakaran, 
penyuluhan

Patroli, pemadaman 
kebakaran, 
penyuluhan

Patroli, rekontruksi 
batas kawasan, 
pengangkatan polisi 
nagari, pemadaman 
kebakaran, 
penyuluhan

2. Pertimbangan teknis 
penyusunan rancangan 
bangun, pengusulan 
dan perencanaan KPH

Sudah ada 
penetapan wilayah 
KPHP unit XIV 
Tanjabtim35

Sudah ada 
penetapan wilayah 
KPHP Unit VII 
Sarolangun36

Sudah ada 
penetapan KPHL 
Unit VI dan VII37

3. Pemberian ijin
•	Pemberian perijinan 

pemanfaatan 
kawasan hutan

Belum memproses 
perijinan 
pemanfaaatan 
kawasan

Belum memproses 
perijinan 
pemanfaatan 
kawasan

Belum memproses 
perijinan 
pemanfaaatan 
kawasan

•	Pemungutan 
HHBK yang tidak 
dilindungi dan 
bukan masuk daftar 
CITES

Pernah ada ijin 
pemungutan rotan, 
tetapi sekarang 
sudah tidak ada lagi

Pernah ada ijin 
pemungutan rotan, 
tetapi sekarang 
sudah tidak ada lagi

Pernah ada ijin 
pemungutan rotan, 
tetapi sekarang 
sudah tidak ada lagi

•	Pemanfaatan jasa 
lingkungan

- - -

4. Pemantauan
Pemantauan 
pelaksanaan reklamasi 
hutan

Sebagai tim 
pemantau 
pelaksanaan 
reklamasi PT Petro 
China 

- -

Sumber: Data primer, 2010; Keterangan: - = kewenangan belum dijalankan

35 Berdasarkan SK .77/Menhut-II/2010 tanggal 10 Februari 2010
36 Berdasarkan SK .77/Menhut-II/2010 tanggal 10 Februari 2010
37 Berdasarkan SK .798/Menhut-II/2010 tanggal 7 Desember 2009

49Analisis Diskursus dan Implikasinya Bagi Perbaikan Kebijakan



Belum dijalankannya beberapa kewenangan yang diserahkan ke Pemerintah 
kabupaten, tidak terlepas dari kendala yang dihadapi Dinas kehutanan Kabupaten. 
Kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pengelolaan hutan 
lindung terlihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Kendala yang dihadapi dan inovasi pemerintah kabupaten dalam pengelolaan hutan 
lindung

No. Jenis kegiatan Kendala yang Dihadapi Inovasi Pemerintah 
Kabupaten

1. Inventarisasi hutan •	Belum ada SDM yang capable
•	Belum tersedia sapras
•	Usulan pendanaan inventarisasi 

ditolak waktu pembahasan di 
DPRD 

•	Kegiatan tersebut di sub 
kontrakkan ke pihak ketiga 
(konsultan)

•	Memakai data hasil 
inventarisasi yang dilakukan 
Dinas Kehutanan Provinsi, 
walaupun data lama dan 
jenis data tidak sesuai 
dengan kebutuhan

2. Pelaksana 
rehabilitasi dan 
pemeliharaan 
rehabilitasi

Persentase hidup tanaman rendah, 
karena:
•	Spesifikasi bibit seragam untuk 

semua lokasi/tempat
•	Kesulitan dalam pemeliharaan 

(hama,dana)
•	Kesulitan penyediaan bibit 

jelutung darat
•	Belum ditemukannya teknik 

menanam yang tepat di daerah 
gambut

•	Waktu penanaman daerah 
gambut diundur, menunggu 
musim kemarau tiba 

•	Spesifikasi ukuran bibit 
ditingkatkan

•	Mencari teknik menanaman 
yang efektif di lahan 
gambut

3. Perlindungan dan 
pengamananan 
hutan

•	Hilang dan tidak jelasnya pal 
batas kawasan hutan yang dibuat 
Kementerian Kehutanan

•	Keterbatasan SDM
•	Keterbatasan pendanaan
•	Keterbatasan sapras

•	Rekontruksi batas 
kawasan hutan dengan 
mengggunakan parit dan 
jalur hijau

•	Pengangkatan satgas 
perlindungan dan 
pengamanan hutan berbasis 
nagari 

4. Pemberian 
perijinan 
pemanfaatan 
kawasan hutan

Rendahnya kapabilitas masyarakat 
sekitar hutan untuk memenuhi 
persyaratan pengusahaan ijin HKm, 
Hutan desa

-

5. Pemungutan 
HHBK yang tidak 
dilindungi dan 
bukan masuk 
daftar CITES

•	Sulitnya prosedur perijinan 
HHBK

•	Lokasi BP2HP yang jauh
•	Terbatasnya pejabat pembuat 

faktur

-

6. Pemanfaatan jasa 
lingkungan

•	Belum jelasnya aturan pelaksanaan 
ijin pemanfaatan jasa lingkungan

-

Sumber: Data primer, 2010
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Desentralisasi memberikan kewenangan dan peluang yang sangat luas bagi 
daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah 
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Setiap daerah dirangsang untuk  
memajukan daerahnya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia. 
Desentraliasi juga menuntut pemerintah daerah untuk selalu mengembangkan inovasi, 
strategi, dan ide-ide baru untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Inovasi yang dilakukan pemerintah kabupaten akan melahirkan sejumlah temuan 
di lapangan dan berdampak pada penilaian yang akhirnya bermuara pada pemberian 
penghargaan otonomi award. Selama hamper 10 tahun pelaksanaan desentralisasi, 
banyak hal yang telah berubah, meskipun masih dalam bahasan "sempit". Beberapa 
kemajuan yang tercermin dari best practices38 program inovasi. Inovasi menjadi pilihan 
tepat sebagai argumen atas kinerja Pemerintah kabupaten  yang kurang baik. Pemerintah 
Pusat (Kementerian Kehutanan), seharusnya juga memberikan penghargaan (reward) 
bagi kabupaten yang mengelola hutan lindungnya dengan baik.  

Inovasi apa dilakukan oleh Pemerintah kabupaten dalam menyelesaikan kendala 
yang dihadapi dalam pengelolaan hutan lindung antara lain:

1. Rekontruksi Batas Kawasan
Banyaknya permasalahan perambahan hutan, membuat   Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan rekontruksi batas 
kawasan hutan. Semula rekontruksi mengikuti arahan dari Badan Planologi 
Kehutanan, dengan menggunakan beton, tetapi ternyata tidak efektif dan banyak 
pal batas yang hilang. Pemda Tanjung Jabung Timur membuat inovasi dengan  
membuat batas kawasan hutan menggunakan parit, dipinggir parit ditanami jalur 
hijau sebagai batas kawasan hutan. 

2. Strategi penanaman di daerah gambut 
Persentase hidup penanaman di lahan gambut rendah, sehingga menuntut teknik 
penanaman dan spesifikasi bibit tertentu. Selama ini Kementerian Kehutanan 
memberikan standar bibit yang seragam untuk semua wilayah, padahal persyaratan 
teknis untuk tanah gambut berbeda dengan tanah mineral. Standar bibit untuk 
DAK DR yang ditetapkan di Kabupaten Tanjabtim adalah tinggi bibit > 50 cm, 
dengan argumen lebih baik mahal di pembibitan, daripada mahal di pemeliharaan. 
Selain itu waktu penanaman dimajukan saat musim kemarau, agar lahan tidak 
terlalu tergenang. 

38 Best practice menurut Mendagri (2008) adalah  tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebuah praktek motivatif-inovatif 
dan bersifat sustainable-transferable yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan stakeholder untuk 
menyelesaikan satu atau banyak masalah aktual sebagai terobosan baru yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya dengan 
prioritas percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat.
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Dinas Kehutanan Tanjabtim juga memilih jenis endemik setempat  yang mampu hidup 
di daerah gambut, seperti jelutung rawa dan meranti.  Dinas kehutanan setempat juga 
meminta informasi dari BPK (Balai Penelitian Kehutanan) Palembang  tentang teknik 
penanaman pohon di lahan gambut.

3. Pengangkatan satgas pengamanan dan perlindungan hutan berbasis nagari
Kurangnya tenaga kehutanan untuk kegiatan pengamanan hutan mendorong 
Kabupaten Solok Selatan mengangkat satgas pengamanan hutan berbasis nagari. 
Jumlah satgas seluruhnya ada 75 orang, masing-masing nagari 2 orang. Satgas 
diangkat dari tokoh masyarakat, ninik mamak dan alim ulama. Satgas digaji 
dengan menggunakan APBD. Satgas bertugas membantu polhut dalam dalam 
mengamankan hutan. 

Inovasi-inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten kurang mendapat 
perhatian dari pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan), sehingga inovasi tersebut 
tidak kontinyu dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Inovasi tersebut juga kurang 
memberikan terobosan yang signifikan dalam pengelolaan hutan karena terbentur 
dalam penganggaran. 

3.3.2 Kinerja pemerintah kabupaten dalam desentralisasi pengelolaan hutan 
lindung

Kinerja Pemerintah Kabupaten didekati dengan membuat kriteria dan indikator 
implementasi desentralisasi pengelolaan hutan dihubungkan dengan terpenuhinya 
beberapa syarat agar desentralisasi optimal. Pemenuhan keenam syarat admnistratif 
desentralisasi akan mempengaruhi kinerja Pemerintah Kabupaten dalam mengelolaan 
hutan lindung yang ada di wilayahnya. Penentuan kinerja pengelolaan hutan oleh 
Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut: kinerja baik (3,26 – 5,00), kinerja 
cukup (2,25 – 3,25) dan kinerja buruk (1,00 – 2,24). 

Hasil analisis skoring diperoleh angka yang menunjukkan kinerja pemerintah 
kabupaten, seperti terlihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Kinerja pemerintah kabupaten dalam desentralisasi pengelolaan hutan lindung

No Kegiatan 
Pengelolaan

Tanjung Jabung 
Timur Sarolangun Solok Selatan

Skor Kinerja Skor Kinerja Skor Kinerja

1. Inventarisasi hutan 2.14 Buruk 1,36 Buruk 2,14 buruk

2. Rehabilitasi hutan 3.19 Cukup 3,28 Buruk 3,61 Baik 

3. Perlindungan hutan 2,28 Buruk 2,14 Buruk 3,19 Cukup
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No Kegiatan 
Pengelolaan

Tanjung Jabung 
Timur Sarolangun Solok Selatan

Skor Kinerja Skor Kinerja Skor Kinerja

4. Ijin pemanfaatan 
kawasan 

1,53 Buruk 1,72 Buruk 1,72 buruk

5. Ijin jasa lingkungan 1,25 Buruk 1,25 Buruk 1,33 buruk

6. Ijin pemungutan hasil 
hutan bukan kayu

1,17 Buruk 1,17 Buruk 1,25 buruk

Rata-rata 1,93 Buruk 1,82 Buruk 2,21 buruk
Sumber: Hasil analisis data primer, 2010

Keterangan: kinerja baik =  3,26 – 5,00 
kinerja cukup =  2,25 – 3,25 
kinerja buruk =  1,00 – 2,24

Rata-rata kinerja pengelolaan hutan lindung secara keseluruhan di ketiga 
kabupaten penelitian termasuk buruk, hal ini ditunjukkan dengan skor kinerja 
pada masing-masing kabupaten, yaitu: Kabupaten Tanjung Jabung Timur (1,93), 
Kabupaten Sarolangun (1,82)  dan Kabupaten Solok Selatan (2,21). Kinerja rata-rata 
kegiatan inventarisasi hutan, ijin pemanfaatan kawasan, ijin jasa lingkungan dan 
ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu mempunyai skor buruk.  Hanya kegiatan 
rehabilitasi yang kinerjanya mempunyai skor cukup (skor 3,19) dan sampai dengan 
baik (skor 3,28 dan 3,61), karena didukung oleh terpenuhinya beberapa persyaratan 
administratif dalam desentralisasi. Rehabilitasi mempunyai skor yang relatif agak 
tinggi dibanding kegiatan pengelolaan hutan yang lain karena pada kegiatan rehabilitasi 
sudah ada NSPK yang menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten, walupun dalam 
implementasinya juga masih ditemui banyak kendala, tetapi keberadaan NSPK tersebut 
memberikan panduan yang jelas bagi pemerintah kabupaten untuk menjalankan 
kewenangannya. Selain itu bimbingan dan fasilitasi dari Kementerian Kehutanan 
(Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/BPDAS terkait) cukup intensif. Mekanisme 
alokasi pendanaan untuk kegiatan rehabilitasi (lewat DAK DR, GNRHL) juga relatif 
lebih jelas  dibanding kewenangan pengelolaan hutan yang lain. Semua kabupaten 
sudah menjalankan kewenangan rehabilitasi karena adanya kejelasan NSPK, adanya  
bimbingan dan fasilitasi serta tersedianya pendanaan, walaupun persentase hidup 
tanaman rehabilitasi juga belum memuaskan. 

Data kinerja Pemerintah Kabupaten didukung dengan dengan membandingkan 
perubahan tutupan lahan hutan lindung sebelum desentralisasi (tahun 1990),  awal 
penerapan  kebijakan desentralisasi (tahun 2000) dan setelah kebijakan desentralisasi 
(tahun 2009), dengan mengacu pada klasifikasi lahan yang dilakukan Land Use, Land 
Use Change and Forestry (LULUCF) Inter Governmental Panel on Climate Change 
(IPCC) (2006).
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Dari hasil analisis perubahan tutupan hutan lindung tahun 1990, 2000 dan 2009 
diperoleh hasil seperti tampak pada Gambar berikut.
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Sumber: Analisis peta perubahan tutupan hutan tahun 1990,2000 dan 2009

Gambar 6. Perubahan luas tutupan lahan hutan lindung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terjadi deforestasi yang cukup besar 
dalam kurun waktu tahun 1990 ke tahun 2000, sedangkan deforestasi tahun 2000 ke 
tahun 2009 juga terjadi tetapi tidak sebesar periode sebelumnya.  

Gambar 7. Deforestasi hutan lindung di Jambi dan Sumatera Barat
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Gambar 8. Perubahan tutupan lahan hutan lindung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada 

tahun 1990, 2000 dan 2009

 Tahun 1990 Tahun 2000 Tahun 2009

Gambar 9. Perubahan tutupan lahan hutan lindung di Kabupaten Sarolangun pada tahun 1990, 

2000 dan 2009
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Sumber: Analisis peta perubahan tutupan hutan tahun 1990,2000 dan 2009

Gambar 10. Perubahan luas tutupan lahan hutan lindung di Kabupaten Sarolangun
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Deforestasi hutan lindung di Kabupaten Sarolangun terus terjadi dalam kurun 
waktu tahun 1990, 2000 dan 2009.  Tutupan hutan lindung di Kabupaten Sarolangun 
sebagian berubah menjadi padang rumput. 
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Sumber: Analisis peta perubahan tutupan hutan tahun 1990,2000 dan 2009

Gambar 11. Perubahan luas tutupan lahan hutan lindung di Kabupaten Solok Selatan

Deforestasi hutan lindung di Kabupaten Solok Selatan juga terus terjadi dalam 

kurun waktu tahun 1990, 2000 dan 2009, tetapi dengan laju deforestasi yang tidak 

terlalu besar.  Tutupan hutan lindung di Kabupaten Solok Selatan sebagian berubah 

menjadi padang rumput.

 Tahun 1990 Tahun 2000 Tahun 2009

Gambar 12. Perubahan tutupan lahan hutan lindung Kabupaten Solok Selatan pada tahun 1990, 
2000 dan 2009
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Perubahan tutupan hutan di ketiga kabupaten menunjukkan bahwa pada 
tahun 2000 terjadi deforestasi yang cukup signifikan, tahun tersebut adalah masa 
awal dari implementasi desentralisasi, setelah sekian lama masyarakat terbelenggu 
sistem yang sentralistis. Hal ini sama dengan pendapat Sayer et al (2006), pergeseran 
kewenangan pengelolaan dari pusat ke tingkat lokal kadang-kadang berakibat buruk 
bagi kawasan lindung. Dampak negatif ini seringkali terjadi ketika proses desentralisasi 
merupakan hasil adanya krisis, sehingga terburu-buru, tidak terencana dan anarkhis. 
Kawasan lindung di pedalaman Indonesia  menunjukkan bagaimana berbahanya ketika 
pengelolaan kawasan yang mempunyai nilai global didesentralisasikan tanpa adanya 
institusi lokal atau pendanaan untuk mengisi kekosongan pengelolaan. 

Taconi (2006) juga menulis hal yang sama, pada akhir tahun 1999-an dan awal 
2000-an Indonesia memulai menerapkan sistem desentralisasi.  Ketidakpastian yang 
timbul dari proses desentralisasi merupakan faktor yang signifikan mempengaruhi 
deforestasi, disamping itu dipengaruhi juga oleh faktor lain. Periode di mana 
desentralisasi diperkenalkan juga bertepatan dengan kerusakan yang signifikan dari 
aturan hukum, sebuah tren yang telah dimulai pada tahun-tahun terakhir rezim 
Soeharto. Tidak ada alasan yang jelas untuk mengharapkan bahwa desentralisasi 
demokratis akan menyebabkan pengurangan penebangan hutan, karena dalam beberapa 
kasus deforestasi terjadi akibat dari permintaan masyarakat. Perubahan yang dibawa 
oleh desentralisasi mungkin memiliki dampak positif dan negatif terhadap hutan, 
oleh karena itu desentralisasi yang demokratis  perlu dilengkapi dengan kebijakan 
lain untuk menjamin konservasi hutan. Desentralisasi tidak dapat diharapkan untuk 
selalu menyebabkan konservasi hutan. Kebijakan yang diperlukan untuk melengkapi 
model desentralisasi adalah insentif keuangan dan mekanisme monitoring dan evaluasi.

3.4 Implementasi Bentuk Desentralisasi di Indonesia 

Penggolongan tipe desentralisasi sangat beragam, seperti disampaikan oleh para 
ilmuwan sebagai berikut. Tipe-tipe desentralisasi menurut Capistrano dan Colfer 
(2006), adalah:

1. Desentralisasi politik (political decentralization). Kelompok pada tingkat 
pemerintahan yang berbeda (pusat, sub nasional/meso dan lokal) diberi kewenangan 
untuk membuat keputusan berkaitan dengan apa yang mempengaruhi mereka.

2. Desentralisasi administratif (administrative decentralization). Desentralisasi 
admnistratif terjadi bila tingkat pemerintahan yang berbeda, berwenang untuk 
mengurus sumberdaya dan masalah yang didelegasikan kepada mereka, biasanya 
diatur melalui undang-undang. Desentralisasi ini dibedakan menjadi: 
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a. Dekonsentrasi (deconcentration). Merupakan pengalihan tanggungjawab 
dari pejabat kehutanan federal di ibukota kepada mereka yang ditempatkan 
di provinsi atau kabupaten, tidak terjadi pengalihan kewenangan yang 
sesungguhnya di antara tingkat pemerintahan.

b. Delegasi (delegation) adalah pelimpahan tanggungjawab dan kewenangan 
kepada badan semi otonom yang bertanggungjawab kepada pemerintah pusat 
tetapi tidak secara penuh dikendalikan oleh pemerintah pusat.

c. Devolusi (devolution) adalah pelimpahan kewenangan pembuatan keputusan 
tertentu dari satu tingkat pemerintahan kepada tingkat pemerintahan yang 
lain. Kebanyakan desentralisasi politik berhubungan dengan devolusi.

3. Desentralisasi fiskal (fiscal decentralization). Kewenangan untuk menghimpun 
pajak dan pendapatan yang sebelumnya tersentralistik dilimpahkan kepada tingkat 
pemerintahan yang lain. Pemerintah lokal diberi kewenangan untuk menghimpun 
dan menguasai sumberdaya keuangan untuk memenuhi kewajiban mereka.

4. Desentralisasi pasar (market decentralization). Pemerintah melakukan privatisasi 
atau deregulasi fungsi-fungsi pihak swasta, seperti yang terjadi di sektor kehutanan 
Selandia baru.

Menurut Cohen dan Petersen (1999), ada tiga tipe dari desentralisasi administrasi 
yaitu dekonsentrasi, devolusi  dan delegasi. Sedangkan  tugas pembantuan (medebewind) 
merupakan salah satu bentuk khusus desentralisasi yang diterapkan di beberapa negara 
seperti di Jerman dan Indonesia. Rondinelli dan Cheema (1983) merumuskan empat 
macam bentuk desentralisasi yaitu: dekonsentrasi, delegasi, devolusi dan privatisasi.  

Dari perspektif Pemerintah Indonesia, devolution merupakan padanan 
dari desentralisasi, deconcentration merupakan padanan dari dekonsentrasi dan 
delegation merupakan padanan dari desentralisasi fungsional. Dalam perkembangan 
sejarah pemerintah daerah di Indonesia, mulai dari masa Hindia Belanda sampai 
Indonesia modern telah dikenal pula beberapa jenis desentralisasi dalam arti luas, 
selain desentralisasi dalam arti sempit (devolution, political decentralization) dan 
deconcentration dan medebewind (Hoessein, 2001).  

Untuk menghindari kebingungan dalam terminologi yang menyangkut basis 
geografis desentralisasi yang bersifat sub nasional, Ferguson dan Chandrasekharan 
(2006), membagi hierarkhi desentralisasi menjadi empat, yaitu:
1. Provinsi: urutan pertama wilayah geografis di bawah tingkat nasional
2. Kabupaten/distrik:urutan kedua wilayah geografis di bawah tingkat provinsi
3. Desa: urutan ketiga wilayah geografis di bawah tingkat kabupaten/distrik
4. Rumah tangga: unit penghidupan mandiri yang membentuk sebuah desa.
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Penggolongan bentuk desentralisasi administratif menggambarkan derajat 
pembagian kewenangan pusat dan daerah. Dalam praktek kehidupan bernegara, 
hubungan sentralisasi dan desentralisasi bukan bersifat dikotomi, tetapi merupakan 
kontinum. Tidak ada sebuah negara yang secara penuh hanya menggunakan azas 
sentralisasi saja dalam penyelenggaraan pemerintahannya, sebaliknya juga tidak 
mungkin penyelenggaraan pemerintahan hanya didasarkan pada azas desentralisasi saja 
(Hoessein, 2001; Nugraha dkk, 2006). Urusan pemerintahan  bersifat dinamis, sehingga 
dalam penyerahan urusan pemerintahan tersebut selalu mengalami perubahan dari 
masa ke masa, oleh sebab itu selalu ada dinamika dalam distribusi urusan pemerintahan 
(inter governmental function sharing) antar tingkat pemerintahan (Suwandi, 2009). 

3.4.1 Benarkah Sudah Terjadi Desentralisasi? 

Desentralisasi pengelolaan hutan di Indonesia dicerminkan dari  kewenangan 
yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah. Pasal 66 UU 
No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengamanatkan, bahwa dalam rangka 
penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada 
pemerintah daerah, untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka 
pengembangan otonomi daerah. Menurut Nurrochmat (2008), sesungguhnya UU 41 
Tahun 1999 dibuat mengarah pada penerapan asas dekonsentrasi, karena sebenarnya 
proses pembuatan UU tersebut telah berjalan bertahun-tahun sebelumnya, jauh 
sebelum UU No 22 tahun 1999 ditetapkan, sehingga secara subtansial semangat 
desentralisasi tidak tercermin dalam UU No 41 Tahun 1999. 

Menurut UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan 
pilihan. Bidang kehutanan merupakan urusan pilihan. Urusan pemerintahan 
kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara 
nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 
kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Penjabaran 
lebih lanjut tentang kewenangan bidang kehutanan diatur dalam PP No 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota. Desentralisasi pengelolaan hutan lindung terdapat 
dalam  lampiran PP tersebut. 

Penyerahan kewenangan pengelolaan hutan dari pemerintah pusat ke pemerintah 
kabupaten merujuk tipe desentralisasi devolusi, walaupun tidak sepenuhnya terjadi 
proses devolusi, karena beberapa kewenangan pengambilan keputusan masih dipegang 
pemerintah pusat. 
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Kondisi ini dapat dimaklumi karena penyerahan kewenangan pengelolaan hutan 
yang tertulis pada  UU No 41 Tahun 1999 lebih mengarah pada tipe dekonsentrasi, 
sehingga kewenangan yang diserahkan hanya kewenangan yang bersifat administratif. 

Menurut Fisher et al (2000), pada kasus di beberapa negara, devolusi yang 
terjadi sebenarnya adalah desentralisasi administratif, karena tidak ada fungsi relokasi 
kekuasaan dari Pusat. Kekuasaan di sini disamakan dengan kapasitas atau kewenangan 
untuk berkontribusi pada pengambilan keputusan. Hal tersebut sama dengan kasus 
di Indonesia. Dari Tabel 11 terlihat bahwa dalam desentralisasi pengelolaan hutan 
lindung, kewenangan pemerintah kabupaten adalah sebagai penyelenggaraan kegiatan 
pengelolaan skala kabupaten, penetapan rencana dan pemberian ijin pemanfaatan 
kawasan hutan, setelah ada verifikasi dari pemerintah pusat. Kewenangan pengambilan 
keputusan berada di tangan pemerintah pusat.

Tabel 11. Pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah 
kabupaten dalam pengelolaan hutan lindung

No Kegiatan Pemerintah Pusat Pemerintah 
Provinsi

Pemerintah 
Kabupaten

1 Inventarisasi hutan Penetapan norma, 
standar, kriteria dan 
prosedur

Penyelenggara 
inventarisasi hutan skala 
nasional

Penyelengara 
inventarisasi lintas 
kabupaten

Penyelengaara 
inventarisasi dalam 
wilayah kabupaten

2. Rehabilitasi hutan 
lindung yang 
tidak dibebani ijin 
pemanfaatan hutan  

Penetapan pola umum, 
norma, standar, kriteria 
dan prosedur 

Pelaksana  dan 
pemeliharaan hasil 
rehabilitasi 

Penetapan rencana 
pengelolaan, 
rencana tahunan dan 
rancangan rehabilitasi 

Pelaksana  dan 
pemelihara- an hasil 
rehabilitasi hutan 
skala provinsi

Penetapan rencana 
pengelolaan, 
rencana tahunan dan 
rancangan rehabilitasi 
hutan skala kabupaten

Pelaksana dan 
pemeliharaan hasil 
rehabilitasi hutan 
lindung skala 
kabupaten

3. Perlindungan 
hutan 

Penetapan norma, 
standar, kriteria dan 
prosedur

Penyelenggara 
perlindungan hutan 
skala nasional

Pelaksanaan 
perlindungan hutan 
skala provinsi

Pelaksanaan 
perlindungan hutan 
skala kabupaten

4. Pemanfaatan 
kawasan hutan

Penetapan norma, 
standar, kriteria dan 
prosedur

Penyelenggara perijinan 
pemanfaatan kawasan 
hutan skala nasional 

Pemberian perijinan 
pemanfaatan kawasan 
hutan skala provinsi

Pemberian perijinan 
pemanfaatan kawasan 
hutan skala kabupaten  
setelah ada verifikasi 
dari Pemerintah Pusat
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No Kegiatan Pemerintah Pusat Pemerintah 
Provinsi

Pemerintah 
Kabupaten

5. Pemungutan hasil 
hutan kayu yang 
tidak dilindungi 
dan tidak termasuk 
ke dalam lampiran 
CITES 

Penetapan norma, 
standar, kriteria dan 
prosedur

Penyelenggara  
perijinan pemungutan 
HHBK skala nasional

Pemberian perijinan 
pemungutan HHBK 
skala provinsi

Pemberian perijinan 
pemungutan HHBK 
skala kabupaten

6. Pemanfaatan jasa 
lingkungan

Penetapan norma, 
standar, kriteria dan 
prosedur

Penyelenggara  perijinan 
jasa lingkungan skala 
nasional

Pemberian perijinan 
pemanfaatan jasa 
lingkungan skala 
provinsi

Pemberian perijinan 
pemanfaatan jasa 
lingkungan skala 
kabupaten

Sumber: disarikan dari lampiran PP No 38 Tahun 2007, PP 6 Tahun 2007 jo PP No 3 Tahun 2008

Uraian tabel di atas menyatakan bahwa, beberapa kewenangan seperti 
rehabilitasi, perlindungan dan inventarisasi hutan menjadi kewenangan pemerintah 
kabupaten, sedangkan pemerintah kabupaten sampai saat ini belum optimal merasakan 
manfaat hutan lindung di wilayahnya. Hasil analisis asumsi pada bab sebelumnya 
menyatakan bahwa aturan pemanfaatan hutan yang dibuat oleh pemerintah pusat 
sulit diimplementasikan dan beberapa aturan belum dibuat, sehingga pemanfaatan 
hutan lindung oleh pemerintah kabupaten  sangat kurang. 

Gambaran desentralisasi hutan lindung tersebut senada dengan apa yang 
ditulis oleh beberapa peneliti desentralisasi sebelumnya. Pemerintah Kabupaten 
cenderung menganggap desentralisasi sebagai pelimpahan biaya dan beban kegiatan 
permudaan, perlindungan dan pengelolaan hutan kepada pemerintah daerah, 
masyarakat dan rumah tangga, dengan sedikit kewenangan dan manfaat yang tidak 
pasti (Capistrano, 2008; Ribbot, 2006; Resosudarmo dan Dermawan, 2003; Larson, 
2006). Pemanfaatan-pemanfaatan yang tidak mempunyai nilai ekonomis dilimpahkan, 
sementara kesempatan-kesempatan yang mempunyai nilai ekonomis tidak dilimpahkan 
(Colfer et al, 2008; Kuchli, 2008). Sebaliknya, inisiatif desentralisasi menetapkan 
tanggungjawab tanpa memberikan hak atau sumberdaya tambahan untuk memotivasi 
kinerja yang memadai (Gregersen et al, 2006). 

Pasal 4 UU No 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Perencanaan 
Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan menyatakan bahwa Pemerintah dapat 
melimpahkan penyelenggaraan pengelolaan hutan kepada Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) bidang kehutanan. Penyelenggaran pengelolaan hutan oleh BUMN, tidak 
termasuk kewenangan publik. 
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Pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan hutan kepada perusahaan pemerintah ini 
merujuk pada tipe desentralisasi delegasi. Delegasi ini diterapkan pada wilayah hutan 
di Pulau Jawa yang dikelola oleh Perum Perhutani dan PT Inhutani di luar Jawa. 

3.4.2 Kerjasama antar Daerah dalam Pengelolaan Hutan Lindung

Karakteristik hutan lindung yang menimbulkan interdependensi antara 
kabupaten hulu, tengah dan hilir menuntut adanya kerjasama antar daerah.  Menurut 
Departemen Dalam Negeri (2009), kerja sama antar daerah penting dalam pelaksanaan 
otonomi daerah karena alasan efisiensi. Otonomi daerah telah mendorong terjadinya 
fragmentasi spasial, padahal secara fungsional hubungan  antar daerah melewati 
batas-batas wilayah administratif. Banyak kegiatan pemerintahan dan pelayanan 
publik yang memiliki eksternalitas, seperti: pengelolaan DAS, pelayanan transportasi, 
pengelolaan sampah dan sebagainya.  Permasalahan tersebut tidak dapat diatasi dengan 
mengandalkan hubungan tradisional yang bersifat hierarkis pusat dan daerah, sehingga 
membutuhkan kerja sama antar pemerintah daerah (intergovernmental cooperation) 
(Keban, 2009). 

Kerja sama antar daerah telah diatur dalam beberapa perundang-undangan 
seperti terlihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Beberapa perundangan yang mengatur kerja sama antar daerah

No Aturan Perihal

1. Permendagri No 6 Tahun 1975 Kerjasama antar Daerah

2. Kepmendagri No 275 Tahun 1982 Pedoman kerjasama Pembangunan antar Daerah

3. SE-Mendagri No 114/4538/PUOD 
tanggal 4 Desember 1993

Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Kerjasama antar 
Daerah 

4. SE-Mendagri No 193/1652/PUOD 
tanggal 26 April 1993

Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerja Sama 
antar Provinsi (Sister Province) dan antar Kota 
(Sister City) dalam dan Luar Negeri

5. UU No 7 Tahun 2004 Sumber Daya Air

6. UU No 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

7. UU No 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah

8. UU No 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Daerah

9. PP No 50 Tahun 2007 Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama antar Daerah

10. UU No 26 Tahun 2007 Penataan Ruang

Sumber: analisis data sekunder, 2010
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Kerja sama dengan daerah lain berdasarkan perundangan yang ada, diarahkan 
dalam bentuk badan kerja sama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama. 
Basis regulasi yang menjadi dasar hukum kerja sama daerah yang berupa surat 
keputusan bersama tidak cukup kuat untuk menjadi dasar kerja sama. Regulasi yang 
terkait dengan kerja sama daerah tidak mengakomodasi adanya variasi bentuk-bentuk 
kerja sama, padahal selama ini ada dua cluster besar kerja sama daerah yang berkembang 
yaitu: aksi kolektif yang berwajah intergovernmental relation (IGR), seperti asosiasi 
daerah. Kedua adalah kerja sama untuk sharing yang lebih terekspresikan dalam bentuk 
intergovermental management (IGM) seperti kerja sama regional39. Kebijakan kerja 
sama antar daerah selama ini belum ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan 
yang bersifat teknis, sehingga masih masih menggunakan kebijakan lama dan kurang 
mengakomodasi situasi dan kondisi saat ini (Keban, 2009).

Di Indonesia, implementasi kerja sama antar daerah ini sulit diwujudkan  
Masing-masing daerah bekerja sendiri-sendiri, bahkan  muncul ketegangan antar 
daerah ketika penyelenggaraan pelayanan yang memiliki eksternalitas dinilai tidak adil. 
Di luar negeri ada bentuk kerja sama white area administration (wilayah administrasi 
yang sangat luas), dilakukan untuk urusan-urusan yang tidak efektif jika dilakukan 
sendiri (contoh pengelolaan air minum, sampah, transportasi). Di Indonesia sistem 
ini tidak jalan, karena masing-masing kabupaten merasa kewenangannya berkurang 
(defisit kewenangan)40. 

Pengalaman selama ini menunjukkan, beberapa bentuk kerja sama antar daerah 
yang kurang berjalan dengan baik, seperti: 1) GERBANGKERTASUSILO (kerja 
sama antar daerah untuk mengintegrasikan pengembangan Gresik, Bangkalan, 
Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan); 2) kerja sama Daerah Khusus Ibukota 
(DKI) Jakarta, Provinsi Banten dan beberapa kabupaten di sekitarnya dalam masalah 
pengendalian banjir, transportasi dan perumahan dan 3) pengelolaan DAS Bengawan 
Solo. Contoh kerja sama antar daerah yang berhasil adalah  KERTAMANTUL (kerja 
sama antara Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul) dalam 
pengelolaan sampah (Depdagri, 2009; Praktikno dkk, 2010). Dari berbagai kasus 
kerja sama antar daerah tersebut menunjukkan bahwa kerja sama antar daerah bukan 
sesuatu yang mustahil, jika dikelola dengan baik. Beberapa kemungkinan organisasi 
kerja sama yang bisa diterapkan adalah badan kerja sama, pengelola kawasan khusus 
(otorita), forum kerja sama dan pelaksanaan kegiatan bidang tertentu.

39    Ditulis oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net 
40    Wawancara dengan Guru Besar Ilmu Pemerintahan UI, Prof. Dr. Eko Prasodjo tanggal 12 Januari 2011
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Hasil penelitian di India menunjukkan bahwa kesuksesan desentralisasi dapat 
dihambat oleh yuridiksi yang terlalu besar juga terlalu kecil. Memadukan yuridiksi 
dengan formasi ekologis tidak selalu berhasil dalam prakteknya, karena aliran sungai 
dan hutan tidak selalu berada dalam satu yurisdiksi politik dan administrasi lokal, 
sehingga konstituen di hilir dan hulu dapat bekerja sama demi keuntungan bersama. 
Hal ini mungkin merupakan pilihan yang lebih baik daripada membentuk distrik-
distrik baru dengan tujuan khusus (Ribot, 2006).  

Kerjasama antar kabupaten dalam DAS Batanghari dimulai dengan 
ditandatanganinya nota kesepahaman bersama antara Menteri Lingkungan Hidup, 
Menteri Kehutanan, Gubernur Jambi dan Sumatera Barat dan beberapa bupati pada 
tanggal 11 Maret 2003. Nota kesepahaman tersebut lahir atas inisiasi dari LSM WARSI. 
Nota kesepahaman tersebut memuat kesepakatan pengelolaan DAS Batanghari yang 
tidak dibatasi oleh batas administrasi daerah tetapi mengikuti batasan bioregion 
(kawasan geografis kehidupan) yang terindependensi sebagai suatu sistem yang utuh. 
Nota kesepahaman tersebut juga menyepakati perlu adanya pedoman perencanaan 
pengelolaan DAS Batanghari terpadu dalam bentuk pola dasar pengelolaan dan rencana 
tata ruang DAS Batanghari serta pembentukan Forum Multi Pihak Masyarakat 
Kawasan DAS Batanghari. Pada tanggal 16 Juni 2008 Kementerian Pekerjaan Umum 
melakukan pembahasan awal untuk sinkronisasi program pemanfaatan ruang wilayah 
Sungai Batanghari, Provinsi Jambi dan Sumatera Barat.  Forum DAS Batanghari baru 
terbentuk pada tanggal 21 Januari 2009 melalui Keputusan Gubernur Jambi No 2/
Kep.Gub/BAPPEDA 2009 tentang Forum DAS Batanghari. 

3.5 Penguatan Modal Sosial Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan 
Lindung

Penguatan modal sosial di masyarakat dipercaya menjadi salah satu faktor penting 
untuk mendukung keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Salah satu isu sentral 
teori modal sosial adalah hubungan antara tingginya tingkat modal sosial dan efektivitas 
pemerintahan. Modal sosial yang tinggi akan membawa dampak pada tingginya 
partisipasi masyarakat, akibat positip yang ditimbulkan  adalah pemerintah akan 
memiliki akuntabilitas yang lebih kuat Partisipasi, demokratisasi dan pemerintahan 
cenderung lebih efektif dan dinamis dalam masyarakat dengan tingkat modal sosial 
yang tinggi (Putnam, 2000). Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang 
melibatkan jaringan (networks), norma-norma (norms), dan kepercayaan sosial (social 
trust) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk 
kepentingan bersama (Putnam, 1993). 

Implementasi Kebijakan64



Menurut Hermawanti dan Rinandari (2003),  komponen modal sosial ada tiga, 
yaitu: 1) nilai, kultur, persepsi (simpati dan kepercayaan), 2) institusi (ikatan yang 
terdapat dalam komunitas lokal, jaringan, asosiasi)  dan 3) mekanisme (tingkah laku 
kerjasama, sinergi). Sejak tahun 1990, konsep social capital mendapat perhatian dalam 
literatur tentang pengelolaan  common pool resources dan collective action, khususnya 
dalam hubungannya dengan penggunaan  dan pembangunan sumberdaya alam 
berkelanjutan. Konsep ini terkait dengan mekanisme insentif atau pengaturan 
kelembagaan untuk mencegah individual incentive to free riding terhadap 
penyediaan barang publik. Ada dua proses utama dimana modal  sosial berkontribusi 

dalam menciptakan tindakan kolektif untuk mengelola lingkungan yang kompleks seperti  

barang publik: 1) penciptaan pengetahuan umum dan 2) difusi pengetahuan umum. Dalam 

konteks ini, pengetahuan umum didefinisikan sebagai pemahaman preferensi orang lain. 

Pengetahuan umum yang memungkinkan agen untuk bertindak bersama-sama dan untuk 

menanggung biaya  tindakan kolektif. Sebuah tindakan kolektif untuk menjadi sukses 
tidak cukup hanya menciptakan pengetahuan umum tapi harus berbagi bersama 
atau diinternalisasi di antara anggota masyarakat (Ishihara dan Pascual, 2008). 

Penguatan modal sosial dalam masyarakat dapat meningkatkan kemampuan 
masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan berpengaruh pada 
kelestarian sumberdaya alam, termasuk diantaranya hutan. Modal sosial dalam 
penelitian ini dilihat dari dua perpektif yaitu: 1) actor perspective yang  menekankan 
peran individual dalam memprediksi kemajuan individu dan tindakan kolektif 
(Bourdieu, 1986) dan 2) public perspective yang lebih mengembangkan ide asosiasi 
dan aktifitas masyarakat sipil sebagai basis bagi terciptanya integrasi sosial dan 
kesejahteraan (Putnam,1993).  

Hasil penelitian di beberapa desa di sekitar hutan lindung menunjukan 
beberapa desa yang modal sosialnya tinggi, kondisi hutannya relative lebih baik 
sedangkan desa yang modal sosialnya lemah kondisi hutannya relative lebih buruk.  
Sebagai contoh adalah hutan lindung Sei Buluh yang terletak di pinggir jalan raya, 
tetapi karena ketegasan Pemda setempat untuk memberi sangsi  terhadap pelaku 
illegal logging dan perambah, maka hutan tersebut terjaga keamanannya. Pada 
tahun 2005 pernah dilakukan operasi gabungan (Kepolisian, Dinas Kehutanan, 
TNI, Kejaksaan, Pengadilan, Satpol PP, tokoh masyarakat, DPR dan LSM) untuk 
menindak para perambah hutan dan penebangan liar. Komitmen Bupati setempat 
untuk menjaga keamanan hutan sangat tinggi. Beberapa upaya yang dilakukan 
dalam rangka pengamanan hutan lindung adalah: 1) Rekonsruksi batas kawasan 
hutan lindung gambut sepanjang 45 km dengan sumber dana dari APBD Kabupaten;  
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2) Pemasangan patok beton sebagai pengganti pal batas, dengan ukuran  tinggi 1,5 m; 
3) Pembuatan kanal batas antara hutan lindung pada areal yang berbatasan dengan 
kawasan lindung; 4) Pembangunan POS Pengamaman Hutan; 5) Penanaman pohon 
kehidupan pada batas kawasan hutan lindung; 6) Pembangunan turus jalan pada 
batas luar kawasan lindung dan 7) Kegiatan inventarisasi dan identifikasi kawasan 
hutan lindung. Kepatuhan masyarakat di sekitar hutan lindung ini terbentuk karena 
actor perspective, yaitu bupati setempat. Bupati setempat dikenal sebagai jawara, yang 
berani menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi di hutan lindung.

Contoh lain adalah masyarakat Desa Lubuk Bedorong. Desa Lubuk Bedorong 
termasuk salah satu dari lima desa yang termasuk dalam masyarakat adat Bukit Bulan. 
Adat istiadat itu masih hidup dan mengakar dalam kehidupan masyarakat di kelima 
desa tersebut. Beberapa kearifan lokal yang masih dipelihara masyarakat adalah: 1) 
kijang banyuik artinya tidak diperbolehkan menambah lahan menuruni tebing yang 
di bawahnya ada anak sungai atau sungai, 2) ulu aie dak bulih dibukak (hutan di hulu 
sungai tidak boleh habis), 3) topian dak bulih ditubo (sungai tidak boleh diracun), 4) 
kepayang dak bulih ditobang (batang kepayang tidak boleh ditebang), 5) potai dak 
bulih ditobang (petai tidak boleh ditebang). 

Masyarakat Marga Bukit Bulan memiliki rimbo adat dan rimbo larangan. Rimbo 
adat adalah hutan   yang dikelola bersama oleh masyarakat berdasarkan aturan adat 
yang dimanfaatkan untuk diambil kayunya secara terbatas dan diambil hasil hutan 
bukan kayunya. Rimbo larangan merupakan hutan yang dipertahankan untuk fungsi 
hidrologis, tidak boleh diambil kayu maupun hasil hutan bukan kayu dari hutan 
tersebut. Keberadaan masyarakat adat lengkap dengan ikatan sosial dan norma yang 
ada dikukuhkan dalam peraturan Desa Lubuk Bedorong Nomor 2 Tahun 2008 tentang  
Kepercayaan, norma dan jaringan sosial tersebut merupakan modal sosial yang kuat 
untuk mengelola sumberdaya alam agar lestari.

Penguasaan hutan oleh masyarakat Minangkabau tidak bisa dipisahkan dari 
konsepsi hak ulayat. Hak ulayat menunjukkan kepemilikan tertinggi masyarakat adat 
Minangkabau terhadap sumberdaya alamnya. Ulayat adalah hak dan kewenangan 
masyarakat adat secara turun temurun, diwariskan dari satu generasi ke generasi 
berikutnya dengan garis keturunan matrilineal (garis ibu) dan bersifat komunal. 
Hukum ulayat sangat dijunjung tinggi di daerah ini. 

Desa-desa di Sumatera Barat dikembalikan pada konsep nagari, sejak kebijakan 
desentralisasi diberlakukan. Menurut Firmansyah dkk (2007),   nagari adalah suatu 
kesatuan masyarakat hukum adat yang tertinggi di Minangkabau, yang mempunyai 
batas-batas tertentu, harta kekayaan tertentu, mempunyai penguasa adat dan anggota 
masyarakat tertentu. 
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Nagari terdiri dari beberapa jorong. Hutan nagari adalah hutan yang secara terpadu 
menjadi salah satu kesatuan ekosistem dengan nagari berupa hamparan lahan berisi 
sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan, dimiliki dan dikuasai oleh 
persekutuan masyarakat nagari. Tanah ulayat dimiliki oleh ninik mamak (merupakan 
milik bersama), sehingga tidak bisa diperjual belikan, hanya hak pakai dan diwariskan 
secara turun temurun. Tanah ulayat boleh dijual hanya dalam keadaan mendesak 
(darurat), misalnya: pembangunan rumah adat dan satunan bagi yang membutuhkan. 
Ninik mamak diangkat dan dipilih berdasarkan musyawarah mufakat kelompok dan 
berperan menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi dalam kelompok tersebut. 
Masyarakat di Sumatera Barat  taat pada aturan adat seperti taat pada aturan pemerintah. 
Ada 3 aturan yang dianut yang dikenal sebagai tiga sepilin tungku tiga sejalangan, yaitu 
menganut 3 hukum, yaitu aturan adat, aturan agama  dan aturan pemerintah yang 
dikenal dengan sebutan “syarak mengatakan, adat memakai, undang memegang”. 

Jaringan sosial, kepercayaan dan norma  yang masih hidup di masyarakat di 
Nagari Lubuk Gadang dan Nagari  Padang Air Dingin di Kabupaten Solok Selatan dan 
Desa Lubuk Bedorong, Kabupaten Sarolangun merupakan modal sosial masyarakat 
untuk mengelola sumberdaya alam yang ada di sekitarnya. Modal sosial ini bisa 
dilihat dari public perspective, karena dilakukan secara komunal. Keberadaan modal 
sosial yang ada di masyarakat ini membuktikan bahwa sumberdaya hutan relatif lebih 
lestari dibanding daerah lain. Semakin kuat  modal sosial yang ada dalam masyarakat 
(baik public perspective atau actor perspective), ternyata berpengaruh positip dalam 
kelestarian hutan, seperti terlihat pada Gambar berikut.

Sumber: Analisis data primer, 2010

Gambar 13. Kecenderungan hubungan antara modal sosial (public/actor perspective) dan 
kelestarian hutan

67Analisis Diskursus dan Implikasinya Bagi Perbaikan Kebijakan



Salah satu tujuan dari implementasi desentralisasi adalah peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sekitar hutan menerima manfaat ekonomis 
dan ekologis dari hutan. Manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar hutan 
korelasi negatif dengan kelestarian hutan, sedangkan manfaat ekologi berkorelasi 
positif terhadap kelestarian hutan. 

Hubungan antara manfaat ekonomis dan manfaat ekologis dengan kelestarian 
hutan terlihat pada Gambar 14 dan Gambar 15.  

Sumber: Analisis data primer, 2010

Gambar 14. Gambar 14 Kecenderungan 
hubungan antara manfaat 
ekonomi dan kelestarian hutan                                    

Sumber: Analisis data primer, 2010

Gambar 15. Gambar 15 Kecenderungan 
hubungan antara manfaat 
ekologi dan kelestarian hutan
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Alternatif Bentuk 
Desentralisasi  

dan Implikasinya  
Terhadap Bentuk Kelembagaan KPH
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Bentuk desentralisasi yang dipilih oleh Pemerintah Indonesia sekarang ini 
mengarah pada bentuk devolusi, seperti yang tercantum dalam pasal 1 UU No 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. UU tersebut memberi pengertian 
desentralisasi sebagai penyerahan wewenang oleh Pemerintah kepada daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.  Pertanyaam yang muncul adalah apakah ada bentuk alternative 
lain dari desentralisasi pengelolaan hutan lindung selain bentuk devolusi?       

4.1 Pertimbangan Karakteristik Hutan Lindung untuk Penentuan  
Bentuk Desentralisasi

Penentuan bentuk desentralisasi sangat terkait dengan karakteristik hutan 
lindung. Hutan lindung merupakan sumber daya milik bersama  (common pool 
resources). Semua sumber daya milik bersama mempunyai dua ciri penting yang terkait 
dengan kegiatan ekonomi, yaitu: 1) sulit mengecualikan individu untuk menggunakan 
barang baik melalui hambatan fisik atau instrumen hukum dan (2) manfaat yang 
dikonsumsi oleh satu individu mengurangi manfaat yang tersedia bagi orang lain. 
(Ostrom and Hess, 2007).  

Hutan lindung menghasil barang (goods) berupa: hasil hutan bukan kayu dan 
jasa lingkungan (environment services), seperti pengatur tata air, mencegah banjir, 
mencegah erosi, mencegah intrusi air laut, memelihara kesuburan tanah dan wisata 
alam. Jasa lingkungan yang dihasilkan hutan lindung selama ini lebih bersifat  non-
rivalry dan non excludable, maka setiap orang yang menikmati tidak dapat dikenakan 
biaya, sehingga sulit untuk mengambil keuntungan dari barang publik tersebut,  
kalaupun memiliki hargapun barang publik tersebut tidak efisien karena terjadi free 
rider. Pengelolaan barang publik seperti ini kurang diminati oleh pihak swasta melalui 
pasar karena tidak memberi keuntungan dan tidak efisien. Pemerintah menjadi pihak 
yang paling bertanggungjawab untuk menyediakan barang publik yang menyangkut 
kepentingan orang banyak, setidaknya untuk barang publik tertentu (Suparmoko, 
2002; Rahardja dan Manurung, 2006). 

Keberadaan hutan lindung sebagai penyangga kehidupan (pengendali banjir, 
erosi, penyubur tanah dan sebagainya), menyebabkan hutan lindung  dikategorikan 
sebagai pure public goods, karena pemanfaatannya tidak bisa dipisahkan dan bisa 
digunakan secara bersama-sama. Hutan lindung  dapat juga bersifat barang publik 
semu (quasy public goods). Menurut Rahardja dan Manurung (2006), barang publik 
semu adalah barang yang tidak dapat dikonsumsi secara bersamaan (rival), namun 
untuk menikmatinya tidak harus membayar (non eksklusif). 
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Contoh barang ini adalah pemanfaatan kawasan hutan untuk HKm/Hutan Desa, 
suatu areal hutan yang sudah diserahkan pengusahaannya pada seseorang/kelompok 
dan  tidak dapat diusahakan orang lain pada saat yang bersamaan, tetapi untuk 
mendapatkannya orang tidak perlu membayar. Bentuk semu barang publik yang 
lain adalah barang publik yang bersifat non rival, tetapi eksklusif. Barang ini dapat 
dikonsumsi bersamaan (non rival), tetapi untuk menikmatinya harus membayar. 
Contohnya adalah wisata alam di hutan lindung, pengunjung dapat menikmati 
keindahan alam hutan lindung secara bersamaan, tetapi untuk menikmatinya harus 
membeli karcis masuk.

Sifat barang dapat berubah dari public ke private dan private ke public. Barang 
publik tidak selalu berada dalam bentuk aslinya, tetapi sebagai kontruksi sosial, sebagian 
ditetapkan oleh kebijakan dan perilaku manusia secara kolektif. Di era perdagangan 
karbon, hutan lindung juga menghasilkan jasa sebagai penyerap karbon, sehingga 
hutan lindung dimasukkan dalam kategori sebagai  human made private product (Kaul 
dan Mendoza, 2003). Ijin-ijin untuk menjual jasa penyerap karbon hutan lindung 
tidak memasukkan kategori hutan lindung menjadi private good tetapi membatasi 
beberapa aktor untuk menggunakannya dengan cara tertentu. 

Suatu barang dikatakan barang publik, bukan karena wujudnya, melainkan 
sifatnya pada saat dikonsumsi. Suatu barang dikatakan sebagai barang private atau 
barang publik, dilihat dari sifat pada saat mengkonsumsi barang tersebut. Sebagai 
contoh adalah mata air di hutan lindung. Masyarakat pedesaan di sekitar hutan lindung 
menganggap air dari mata air tersebut sebagai barang publik, karena mereka tidak 
perlu membayar untuk mendapatkan air tersebut. Cukup dengan mengalirkannya 
dengan bambu atau selang/pipa sederhana. Tetapi bagi perusahaan air minum kemasan 
yang memanfaatkan air tersebut, menganggap air sebagai barang privat, karena untuk 
mengambilnya ia harus ijin dan membayarnya. Jika manfaat hutan lindung sebagian 
dianggap sebagai barang private maka dimungkinkan ada pihak swasta yang mau 
mengelolanya. 

Sifat dan karakteristik hutan lindung tersebut menimbulkan perilaku free riding. 
Menurut Ostrom dan Ostrom (2006),  ada dua alasan yang memotivasi perilaku free 
riding yaitu: 1) setiap orang mempunyai pikiran bahwa kontribusi yang akan dilakukan 
terlalu kecil dan tidak signifikan untuk membuat perbedaan dan 2) penggunaan barang 
tersebut diperuntukkan kepada semua orang dan tidak dibatasi kepada orang yang 
berkontribusi. Keputusan tersebut kelihatannya rasional, untuk jangka pendek, tetapi 
untuk jangka panjang utilitas hutan lindung akan menurun dan menimbulkan tragedy 
of common.  
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Karakteristik lain dari hutan lindung adalah pemanfaatan jasa hutan di suatu 
kabupaten tidak menghalangi kabupaten lain untuk mengkonsumsinya, sebaliknya 
kabupaten lain juga bisa terkena eksternalitas negatif dari pengelolaan hutan 
lindung.   Menurut Kartodihardjo (2006), manfaat tidak langsung dari hutan lindung 
menimbulkan interdependensi atau ketergantungan antar pihak. Masyarakat luas 
mempunyai ketergantungan pada kabupaten yang mempunyai kewenangan atas 
keberhasilan dan kegagalan  mengelola hutan lindung tersebut. Apabila kabupaten 
di bagian hulu mengelola hutan lindungnya dengan baik, maka kabupaten hilir akan 
menerima eksternalitas positif dan sebaliknya, apabila kabupaten di bagian hulu 
tidak mengelola hutan lindungnya dengan baik maka kabupaten di bagian hilir akan 
menerima eksternalitas negatif. Menurut Setyarso et al (2007), jasa hutan lindung 
ini dapat bersifat lokal, dalam arti terbatas di suatu kabupaten tertentu, atau bersifat 
regional yang meliputi dua atau lebih kabupaten bahkan lintas provinsi. 

Bentuk desentralisasi sangat ditentukan bagaimana Pemerintah Pusat 
mendistribusikan kewenangannya.   Di Indonesia, ada tiga kriteria utama yang 
dipakai sebagai dasar dalam pembagian kewenangan yaitu eksternalitas, akuntabilitas 
dan efisiensi (Suwandi, 2002; Satija, 2003; Ratnawati dkk, 2003; Zuhro dkk, 2006; 
Nugraha dkk, 2006; Prasodjo dkk, 2006 dan YAPPIKA, 2006). Selain itu ada beberapa 
kriteria lain seperti: subsidiaritas (Nugraha dkk, 2006; Hoessien dan Prasodjo, 2009 
dan Prasodjo dkk, 2006), catchment area (Nugraha dkk, 2006; Muluk, 2002, 2006; 
Sumaryadi, 2005) dan koneksitas (Ratnawati dkk, 2003; Nugraha dkk, 2006; Hoessein 
dan Prasodjo, 2006). Sebenarnya prinsip subsidiaritas merupakan kriteria utama 
yang dipakai dalam pembagian kewenangan berdasarkan asas desentralisasi.  Prinsip 
subsidiaritas menyatakan bahwa penyelenggaraan tugas dan kewenangan sejauh 
mungkin dilakukan oleh tingkat pemerintahan yang paling rendah (Tettey, 2006). Dari  
prinsip subsidiaritas  diturunkan menjadi kriteria eksternalitas dan akuntabilitas41.  

Eksternalitas/dampak pengelolaan hutan lindung  bisa bersifat lokal (dalam 
satu kabupaten), dampak regional (lintas kabupaten) maupun dampak nasional 
(antar provinsi).  Fungsi hutan lindung terkait dengan tata air, apalagi jika posisinya 
berada pada tengah atau hulu DAS. Teori hubungan timbal-balik antara hulu dan 
hilir dalam cakupan Daerah Aliran Sungai menyatakan bahwa pengelolaan suatu 
kawasan (termasuk diantaranya hutan lindung) di hulu akan memberikan dampak di 
bagian hilir.   Keterkaitan antara hulu dan hilir secara kuantitatif suatu ekosistem DAS 
ditunjukkan pada kasus pengembangan jaringan irigasi dan pembangkit listrik tenaga 
air skala besar di tengah DAS Volga, yang telah menyebabkan penurunan pasokan air 

41 Wawancara dengan Made Suwandi, Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri. 13 
Januari 2011.
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ke Laut Kaspia sebesar 38 %, peningkatan salinitas di wilayah pesisir, deplesi air tanah, 
perubahan sirkulasi arus laut di sekitar muara sungai dan menurunkan transport unsur 
hara serta mengurangi jumlah phytoplankton. Kasus lain ditunjukkan di Columbia, 
pengaruh antropogenik yang berlangsung di hulu DAS telah menimbulkan dampak 
dalam bentuk interaksi debit sungai (sungai berkurang hingga 20 %) dan perubahan 
rantai biota laut di daerah estuaria (Asdak,2007).

Kasus di Indonesia juga menunjukkan bahwa penggunaan lahan di hulu  Sub 
DAS Bodri yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi telah menyebabkan 
peningkatan fluktuasi debit maksimum dan minimum (> 120), peningkatan kandungan 
total sedimen (> 500 m/l) dan kualitas air di hilir (Kurniawati, 2010). Menurut Deni 
(2007),   frekwensi banjir  besar yang terjadi di DAS Batanghari yang semakin sering 
(1950, 1991, 1995, 2002, 2003) erat kaitnya dengan rusaknya hutan bagian hulu dan 
tengah DAS Batanghari. Menurut data citra satelit tahun 2002 kawasan resapan air 
DAS Batanghari tinggal 26 %, karena berubah menjadi areal logging, lahan pertanian 
dan perkebunan. Pendangkalan di Sungai Batanghari sebesar 3,04 juta ton sediment 
per tahun 

Penelitian untuk mengetahui batas segmentasi pengaruh pengelolaan di hulu 
terhadap wilayah di hilir perlu dilakukan untuk memastikan seberapa jauh dampak 
suatu pengelolaan dalam suatu DAS. Dalam kasus pengelolaan hutan lindung di DAS 
Batanghari, masih ada pertanyaan apakah pengaruh pengelolaan hutan lindung di 
Kabupaten Solok Selatan (hulu DAS) sampai ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
(hilir DAS).  Perdebatan bertambah rumit, karena kawasan hutan di Tanjung Jabung 
Timur adalah Hutan Lindung Gambut42. Walaupun dimungkinkan bahwa pengelolaan 
hutan lindung di hulu akan mempengaruhi daerah hilir, tetapi  daerah yang paling 
merasakan dampak suatu pengelolaan hutan lindung adalah kabupaten yang paling 
dekat dengan hutan lindung tersebut (prinsip akuntabilitas). Kriteria efisiensi mencegah 
high cost economy dalam penyelenggaraan suatu urusan. Pengelolaan hutan lindung 
akan lebih efisien jika dilakukan oleh kabupaten dimana hutan lindung itu berada. 
Penempatan kriteria mana yang akan diprioritaskan akan menentukan dimana dan 
bagaimana kewenangan tersebut didesentralisasikan.   

Selain tiga kriteria dalam pembagian kewenangan, faktor yang sangat penting 
dalam penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia adalah pola pembagian kewenangan 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendulum sentralisasi dan 
desentralisasi sangat ditentukan oleh cara dan jenis kewenangan yang dimiliki oleh 
setiap level pemerintahan (Suwandi, 2009), aspek intervensi pusat terhadap daerah, 

42  Hasil wawancara dengan beberapa informan di tiga kabupaten dalam DAS Batanghari
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aspek keterlibatan daerah di tingkat pusat, dan aspek pembagian (perimbangan) 
sumberdaya keuangan (Hoessein dan Prasodjo, 2009). Keberhasilan desentralisasi di 
daerah juga sangat tergantung beberapa hal diantaranya: kesesuaian bentuk, cakupan 
dan besaran kewenangan yang dialihkan ke daerah, kapasitas Pemerintah Daerah, 
dukungan kementerian dan lembaga sektoral (Departemen Dalam Negeri kerja sama 
GTZ, 2009).

Rondinelli dan Cheema (1983) dan FAO (2006),  merumuskan empat 
macam bentuk desentralisasi berdasarkan   entitas  dan jenis kewenangan yang 
didesentralisasikan, yaitu:

1. Dekonsentrasi, merupakan  pembagian kewenangan dan tanggungjawab 
administratif antara Departemen Pusat dengan pejabat pusat di lapangan.

2. Delegasi, merupakan suatu pelimpahan kewenangan untuk melakukan tugas-tugas 
khusus kepada organisasi yang secara tidak langsung berada di bawah pengawasan 
pemerintah pusat.

3. Devolusi, pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintahan di luar pemerintah 
pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi-fungsi tertentu untuk dilaksanakan 
secara mandiri.

4. Privatisasi, suatu tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada badan-
badan sukarela, swasta dan swadaya masyarakat atau dapat pula merupakan 
peleburan badan pemerintah menjadi badan swasta.

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa alternative bentuk desentralisasi 
pengelolaan hutan lindung dengan mempertimbangkan  tiga kriteria pembagian 
kewenangan yang ada di Indonesia (eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi) dan  
kapabilitas daerah (SDM, sapras dan pendanaan), seperti tampak pada Tabel 13.

Tabel 13. Beberapa alternatif bentuk desentralisasi dalam pengelolaan hutan lindung

No Type Desen-
tralisasi

Eksternalitas
Akun-

ta-
bilitas

Efi-
sien-si

Kapabilitas

KelembagaanSatu
Kabupa-

ten

Lintas 
kabupa-

ten

Lintas 
pro-
vinsi

SDM Penda-
naan Sapras

1. Dekonsentrasi X X √ X X √ √ √ UPT pusat di 
daerah atau 
Gubernur (Di-
nas Kehutanan 
Provinsi)

2. Delegasi/Tu-
gas Pemban-
tuan (TP)
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No Type Desen-
tralisasi

Eksternalitas
Akun-

ta-
bilitas

Efi-
sien-si

Kapabilitas

KelembagaanSatu
Kabupa-

ten

Lintas 
kabupa-

ten

Lintas 
pro-
vinsi

SDM Penda-
naan Sapras

•	 TP 
Pusat ke 
Kabupaten

X X √ √ √ X √ √ Perangkat Dae-
rah Kabupaten

•	 TP 
Provinsi ke 
Kabupaten

X √ X √ √ X/√ √/X √/X Perangkat Dae-
rah Kabupaten

3. Devolusi

•	 Devolusi 
ke Pemda 
Kabupaten

√ X X √ √ X/√ X/√ X/√ Perangkat Dae-
rah Kabupaten

•	 Devolusi 
ke Pemda 
Provinsi

X √ X X √ √ X √ Perangkat Dae-
rah Provinsi

4. Privatisasi √ √ √ - √ √ √ √ Badan swasta, 
Badan sukarela

Sumber: Disarikan oleh penulis dari berbagai pustaka dan pengamatan di lapangan, 2010; Keterangan: √ = ya, X = tidak 

1. Dekonsentrasi
Dekonsentrasi menjadi pilihan jika eksternalitas pengelolaan hutan lindung bersifat 
lintas provinsi, sehingga kewenangan tersebut diletakkan pada pemerintah pusat. 
Pemerintah pusat dapat menyerahkan urusan tersebut kepada aparat pusat di 
daerah (cabang departemen) atau badan pemerintah yang lebih rendah (pemerintah 
provinsi), untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas. Permasalahan 
muncul ketika keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat di daerah kurang 
diterima keberadaannya oleh pemerintah daerah. Keberadaan UPT pusat dianggap 
mempengaruhi kemandirian otonomi. Kantor-kantor tersebut menimbulkan 
dualisme pemerintahan di daerah, selain itu pemerintahan menjadi tidak efisien 
karena banyaknya koordinasi yang harus dilakukan (Manan, 2001). Penugasan 
sub unit pemerintah pusat  ke daerah akan merusak de facto desentralisasi 
(Andersen et al, 2006).  Pengaturan kelembagaan bentukan dari pemerintah pusat 
merupakan tindakan yang membahayakan proses desentralisasi dalam praktek 
(Ribbot, 2006). Kapabilitas UPT (SDM, sapras dan pendanaan) Pemerintah pusat 
tidak begitu bermasalah untuk melaksanakan pengelolaan hutan lindung dengan 
bentuk dekonsentrasi. Kelembagaan yang dapat ditunjuk untuk mengemban 
tugas pengelolaan hutan lindung adalah UPT Kementerian Kehutanan (BPDAS 
Batanghari, Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Jambi dan BKSDA 
Sumatera Barat) atau Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (untuk hutan lindung yang 
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ada di wilayah Provinsi Jambi)  dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 
(untuk hutan lindung yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat).  

2. Delegasi/Tugas Perbantuan
Tugas perbantuan di sini dibedakan menjadi dua, yaitu tugas perbantuan dari 
pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten dan tugas perbantuan dari pemerintah 
provinsi ke pemerintah kabupaten. Tugas perbantuan dari pemerintah pusat ke 
pemerintah kabupaten menjadi pilihan jika eksternalitas pengelolaan hutan lindung 
bersifat lintas provinsi. Tugas perbantuan dari pemerintah pusat ke pemerintah 
kabupaten akan meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi, tetapi akan menemui 
kendala pada SDM. Masalah pendanaan dan sapras menjadi tanggungjawab 
pemerintah yang menugaskan (pemerintah pusat).
Tugas perbantuan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten menjadi 
pilihan jika eksternalitas pengelolaan hutan lindung bersifat lintas kabupaten. Tugas 
perbantuan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten akan meningkatkan 
akuntabilitas dan efisiensi, tetapi akan menemui kendala pada SDM, pendanaan 
dan sapras. Pendanaan dan sapras menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi. 
Kewajiban pemerintah daerah adalah melaporkan pelaksanaan kewenangan tugas 
perbantuan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah atasannya yang 
memberikan tugas perbantuan tersebut. Menurut Nurrochmat (2008), salah satu 
contoh tugas perbantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah 
kegiatan reboisasi hutan (GNRHL).

3. Devolusi
Devolusi di sini dibedakan menjadi dua, yaitu devolusi di level pemerintah 
kabupaten dan devolusi di level pemerintah provinsi. Devolusi di level kabupaten 
menjadi pilihan jika eksternalitas pengelolaan hutan lindung bersifat lokal (dalam 
satu kabupaten). Akuntabilitas dan efisiensi akan lebih terjamin jika pengelolaan 
hutan lindung dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Pendanaan, sapras dan SDM 
menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten. Devolusi di level provinsi menjadi 
pilihan jika eksternalitas pengelolaan hutan lindung bersifat lintas kabupaten. 
Permasalahan akuntabilitas dan efisiensi akan muncul jika pengelolaan hutan 
lindung dilakukan oleh pemerintah provinsi. Pendanaan dan  sapras menjadi 
tanggungjawab pemerintah provinsi. SDM di level provinsi cukup kapabel untuk 
melakukan pengelolaan hutan lindung. 

4. Privatisasi
Privatisasi menjadi pilihan jika pengelolaan hutan lindung diserahkan kepada 
organisasi non pemerintah atau perusahaan swasta yang independen dari 
pemerintah. 
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Menurut Bray (2007), organisasi non pemerintah/swasta/nirlaba cenderung 
lebih kecil dan lebih fleksibel dalam perencanaan dan penganggaran. Organisasi 
pemerintah dibatasi oleh hukum pelayanan sipil dan serikat layanan pekerja, 
sehingga kurang mampu menjalankan program secara efektif. 
Privatisasi gencar disosialisasikan oleh para penganut New Public Management  
pada era pemerintahan Margaret Thatcher tahun 1989. Privatisasi telah 
berkembang luas hampir di seluruh dunia sebagai kritik dan tanggapan atas tata 
kelola pemerintah yang buruk, korup dan tidak transparan atas pengelolaan sumber 
daya alam, privatisasi diharapkan dapat menggantikan peran pemerintah untuk 
mengelola urusan publik agar lebih baik, walaupun  dalam kasus privatisasi air 
telah menimbulkan bencana bagi orang miskin dalam hal keterbatasan akses 
terhadap air serta memicu konflik ekonomi di antara rakyat, negara dan perusahaan 
swasta (Shiva, 2002).
Kriteria eksternalitas kurang menjadi pertimbangan dalam pemilihan privatisasi 
sebagai bentuk pengelolaan hutan lindung. Akuntabilitas sering menjadi 
permasalahan ketika sumberdaya publik seperti hutan lindung diprivatisasi, karena 
hutan lindung lebih berfungsi sebagai penyangga kehidupan. Pendanaan, SDM dan 
sapras sangat tergantung kapabilitas dari organisasi yang diberi mandat privatisasi. 
Menurut Rondinelli et al (1999), privatisasi merupakan bentuk desentralisasi yang 
paling sempurna, tetapi tidak direkomendasikan karena terkait dengan fungsi hutan 
lindung. Pemilihan bentuk desentralisasi dalam penelitian ini lebih cenderung 
memilih bentuk desentralisasi oleh pemerintah (dalam bentuk dekonsentrasi, 
delegasi dan devolusi), karena walaupun hutan lindung termasuk sumberdaya 
milik bersama (common pool resources), tetapi sebagian besar pemanfaatan hutan 
lindung masih dalam bentuk pure public good dalam bentuk jasa lingkungan, 
sedangkan pemanfaatan kawasan dalam bentuk HKm dan HHBK belum begitu 
berkembang. Lembaga pasar akan gagal untuk pasokan barang dan jasa pure public 
good karena pasar membutuhkan pengecualian (exclusion), pertukaran (exchange), 
dan transaksi sukarela (voluntary transactions). Bentuk organisasi yang dapat 
memobilisasi sanksi koersif diperlukan untuk  beroperasinya ekonomi publik, 
hal ini menjadi alasan mengapa  memilih lembaga pemerintah sebagai pengelola 
hutan lindung.  Barang publik perlu diatur dengan ketentuan hukum dan aturan  
untuk kesejahteraan masyarakat (Ostrom dan Ostrom, 2006).

Argumen lainnya yang mendukung bentuk desentralisasi pengelolaan hutan 
lindung oleh pemerintah adalah  perilaku manusia dalam mengelola sumberdaya 
milik bersama digambarkan dalam situasi dilema tahanan (prisoner’s dilemma game). 
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Masing-masing pihak punya kecenderungan untuk mencapai hasil paling maksimal 
untuk dirinya sendiri dan tidak mengerti informasi sekitarnya serta menutup diri 
untuk bekerja sama, sehingga hasil akhir yang diperoleh adalah masing-masing pihak 
memperoleh kekalahan (Ostrom, 1999). Situasi ini mirip dengan situasi yang dihadapi 
dalam pengelolaan hutan lindung di Indonesia.   

4.2 Implikasi dari Masing-Masing Bentuk Desentralisasi

Beberapa opsi bentuk desentralisasi tersebut masing-masing memiliki kelebihan 
dan kelemahan. Ada beberapa implikasi yang perlu dipersiapkan agar pilihan bentuk 
desentralisasi tersebut bisa optimal. Bentuk dekonsentrasi merupakan bentuk yang 
mempunyai derajat desentralisasi paling rendah diantara empat bentuk desentralisasi.  
Menurut Prasojo dkk (2006), dekonsentrasi adalah penyerahan sejumlah kewenangan 
dan tangungjawab administrasi kepada cabang departemen atau badan pemerintah 
yang lebih rendah. Jadi pelimpahan kewenangan dalam dekonsentrasi hanya bersifat 
mengurus43 dan bukan mengatur44. Staf dan instansi vertikal daerah membuat keputusan 
yang bersifat rutin, melaksanakan keputusan dan peraturan yang dibuat pusat dengan 
kondisi lokal dan arahan-arahan yang dibuat oleh pusat. Pejabat yang bekerja sebagai 
intansi vertikal dalam rangka dekonsentrasi adalah pegawai pusat, diangkat dan digaji 
oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bukan dipilih oleh rakyat yang 
dilayani, oleh karena itu pejabat dekonsentrasi bertanggungjawab kepada pejabat yang 
mengangkatnya yaitu pejabat pusat, bukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
dan juga bukan kepada rakyat yang dilayaninya. Sebagai konsekwensinya maka pejabat 
instansi vertikal yang dilimpahi wewenang bertindak atas nama pemerintah pusat 
bukan atas nama dirinya sendiri atau DRPD-nya.

Dekonsentrasi juga diartikan sebagai  pelimpahan wewenang dari pemerintah 
kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah 
tertentu45. Bentuk ini sesuai untuk pengelolaan common pool resources yang bersifat 
lintas provinsi, karena lebih efektif dan efisien. SDM dan pendanaan menjadi tanggung 
jawab pemerintah pusat. 

43 Bhenyamin Hoessein menyebutkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan, wewenang untuk melaksanakan 
kebijaksanaan disebut wewenang pengurusan (bestuur). Wewenang pengurusan adalah wewenang untuk melaksanakan dan 
menerapkan norma hukum umum dan abstrak kepada situasi kongkret.

44 Wewenang untuk menetapkan kebijaksanaan disebut wewenang pengaturan (regeling). Wewenang pengaturan adalah wewenang 
untuk menciptakan norma hukum tertulis yang berlaku umum dan mengenai hal yang abstrak.

45 Menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah
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Kelemahan bentuk dekonsentrasi adalah  menimbulkan resistensi di daerah, hambatan 
koordinasi, tidak efektif, kurang responsiveness, memerlukan penambahan SDM pusat 
di daerah serta tidak melibatkan pemerintah daerah sebagai penguasa wilayah.   

Delegasi adalah perpindahan tanggungjawab fungsi-fungsi tertentu kepada 
organisasi di luar struktur birokrasi regular dan hanya dikontrol oleh pemerintah pusat 
secara tidak langsung. Tugas perbantuan adalah fungsi tertentu yang berada di bawah 
yuridiksi pemerintah pusat yang dijalankan oleh unit administrasi pemerintah daerah 
otonom atas perintah pemerintah pusat. Pemerintah pusat tetap mempertahankan 
yuridiksinya dalam hal perencanaan dan pendanaan  (Muluk, 2006). Urusan yang 
diserahkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah atasan tidak beralih menjadi 
urusan rumah tangga daerah yang melaksanakan. Kewenangan yang diberikan 
kepada daerah adalah kewenangan yang bersifat mengurus, sedangkan kewenangan 
mengaturnya tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat/pemerintah atasannya. 
Meskipun sebagian kewenangan telah didelegasikan ke daerah, namun pelaksanaannya 
dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat. Dana berasal dari APBN atau 
APBD pemerintah daerah yang menugaskan. Daerah yang menerima tugas perbantuan 
tersebut melalui perangkat (dinas di daerahnya). Kewajiban pemerintah daerah adalah 
melaporkan pelaksanaan kewenangan tugas perbantuan kepada pemerintah pusat 
atau pemerintah daerah atasannya yang memberikan tugas perbantuan tersebut. 
Tugas perbantuan pada hakekatnya adalah pelaksanaan kewenangan pemerintah 
pusat/pemerintah daerah atasannya, oleh karena itu sumber pembiayaannya berasal 
dari pemerintah yang menugaskan. Biayanya bisa berasal dari APBN atau APBD 
pemerintah daerah yang menugaskan (Prasojo dkk, 2006). 

Kelebihan bentuk delegasi adalah: 1) merupakan bentuk antara dari dekonsentrasi 
ke devolusi atau sebagai masa transisi menuju ke bentuk devolusi dan 2) melibatkan 
pemerintah daerah sebagai penguasa wilayah. Kelemahan bentuk delegasi adalah: 
1) kurang merangsang daerah untuk berinovasi, karena keterbatasan kewenangan 
yang diberikan oleh pemerintah pusat dan 2) sangat tergantung pada kapabilitas 
pemerintah daerah. Implikasi dari  bentuk delegasi adalah urusan kehutanan ditarik 
ke pemerintah pusat, tetapi pelaksanaan urusan tersebut didelegasikan ke pemerintah 
daerah, tanggung jawab dan pendanaan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat 
selaku pihak yang memberi delegasi melakukan  bimbingan, pembinaan dan monev.

Devolusi merupakan pembentukan dan penguatan unit-unit pemerintahan sub 
national dengan aktivitas yang secara substansial berada di luar kontrol pemerintah 
pusat (Muluk, 2005). Menurut Prasojo dkk (2006), beberapa pakar desentralisasi 
menyebut devolusi sebagai local government atau pemerintah daerah. 
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Devolusi merupakan desentralisasi dalam pengertian yang  sempit. Dalam devolusi 
selalu dimulai dengan pembentukan daerah otonom melalui undang-undang. 
Pembentukan daerah otonom disertai dengan pemberian kewenangan untuk mengatur 
(policy making) dan kewenangan mengurus (policy implementing).

Kewenangan pengelolaan di level kabupaten dan provinsi juga memiliki 
kelemahan, seperti disampaikan oleh Besley dan Coate (2003), pemberian keleluasaan 
bagi negara-negara bagian dalam melaksanakan kebijaksanaan dan menegakan standar 
dalam pengelolaan lingkungan tampaknya memberi kecenderungan bagi beberapa 
negara bagian untuk menjadi free rider. 

Devolusi ke tingkat provinsi memiliki keuntungan antara lain: sesuai untuk 
pengelolaan common pool resources yang bersifat lintas kabupaten dan memudahkan 
koordinasi antar pemerintah kabupaten. Menurut Ratnawati (2006), dengan 
adanya desentralisasi, pengelolaan sumberdaya alam terkotak-kotak dalam wilayah 
administratif yang kecil-kecil yang sering kali lebih sempit dari sistem ekosistem serta 
menimbulkan konflik antar daerah. Menurut pendapat Pratikno dkk (2010), selama 
ini banyak kasus kerjasama antar daerah kurang berhasil karena egoisme daerah dan 
permasalahan koordinasi. 

SDM di dinas kehutanan provinsi relatif lebih kapabel untuk mengelola hutan, 
karena sebagian merupakan SDM  dari eks Kantor Wilayah Kehutanan Tingkat 
Provinsi pada masa sentralisasi.  Kelemahan bentuk devolusi di tingkat provinsi 
adalah meningkatkan ancaman disintegrasi bangsa dan  masalah pendanaan untuk 
mengelola hutan. Implikasi dari hal tersebut adalah urusan kehutanan ditarik ke 
pemerintah provinsi. Beberapa tulisan yang mendukung argumen ini adalah Satija 
(2003) dan Ratnawati (2006),  sungai, hutan yang mempunyai eksternalitas regional 
seyogyanya menjadi menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi untuk mengelolanya.

Argumen yang menolak devolusi di tingkat provinsi adalah diperlukan redefinisi 
dari eksternalitas, konsep barunya adalah pemerintah atasan tidak perlu mengurus 
semua aspek urusan yang berdampak lebih luas (yang berdampak kepada kepentingan 
masyarakat diluar daerah bawahan), melainkan hanya perlu mengatur saja, guna 
melindungi kepentingan masyarakat lebih luas. Implikasi bentuk devolusi di di tingkat 
provinsi adalah penarikan desentralisasi pengelolaan hutan dari tingkat kabupaten 
ke tingkat provinsi serta pengaturan kembali dana bagi hasil dari sumberdaya hutan 
antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Devolusi di tingkat pemerintah kabupaten memiliki kelebihan yaitu pengelolaan 
hutan sesuai dengan karakteristik daerah, dan lebih efektif dan responsiveness, karena 
pengelola hutan adalah pemerintah yang paling dekat dengan hutan tersebut. 
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Realisasi yang ada di lapangan berbeda, pengelolaan hutan dilakukan secara seragam 
di semua wilayah. Kelemahan devolusi di tingkat kabupaten adalah  eksternalitas 
sulit diatasi, sehingga terjadi free riding. Masing-masing daerah ingin menonjolkan 
diri dan sulit untuk bekerjasama dengan daerah lain. Implikasi untuk memperbaiki 
bentuk devolusi di level kabupaten yang saat ini telah berjalan adalah:  penguatan 
peran pemerintah provinsi melalui dana dekonsentrasi  dan penerapan mekanisme 
insentif dan disinsentif. Desentralisasi di level kabupaten juga perlu memperhatikan 
keragaman daerah  (desentralisasi asimetris).

Bentuk privatisasi sebenarnya mempunyai kelebihan karena lebih efisien dan 
fleksibel dalam perencanaan dan penganggaran (Bray, 2007). Privatisasi tidak menjadi 
pilihan karena hutan lindung memberikan manfaat ekologis sebagai penyangga 
kehidupan yang menyangkut  kehidupan banyak orang.  Penelitian tata kepemerintahan 
lingkungan di hutan Australia menunjukkan bahwa perjanjian korporatis telah 
gagal untuk mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan yang beragam. Negara 
telah gagal mengakui aktor yang potensial dalam masyarakat sipil yang beragam 
dan  tidak mempromosikan proses demokrasi. Keterlibatan sipil tanpa akuntabilitas 
menciptakan prasyarat untuk privatisasi pemerintahan. Arsitektur tata lingkungan  
perlu menyertakan langkah-langkah yang akan memberikan akuntabilitas (dan 
transparansi) kepada rakyat secara keseluruhan (Lane, 2003). Uraian lengkap tentang 
kelebihan, kelemahan dan implikasi dari pilihan beberapa opsi bentuk desentralisasi 
dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Kelebihan, kelemahan dan implikasi dari masing-masing opsi bentuk desentralisasi

No
Opsi ben-
tuk desen-

tralisasi
Kelebihan Kelemahan Implikasi yang harus 

disiapkan

1. Dekonsen-
trasi

•	Sesuai untuk 
pengelolaan common 
pool resources yang 
bersifat lintas provinsi

•	Efektif dan efisien 
untuk urusan yang 
bersifat lintas wilayah 
administratif

•	Kapabilitas SDM 
mencukupi (skill)

•	Kesiapan pendanaan

•	Keberadaan institusi 
pusat di daerah 
menimbulkan 
resistensi 

•	Hambatan koordinasi 
dengan pemerintah 
kabupaten

•	Tidak efektif karena 
jarak antara pengelola 
dengan lokasi hutan 
jauh

•	Rasio antara cakupan 
luas wilayah kerja dan 
ketersediaan jumlah 
SDM sangat besar

•	Urusan kehutanan 
ditarik ke pemerintah 
pusat (tidak 
didesentralisasikan ke 
daerah).

•	Perlu dibentuk unit 
pelaksana teknis  di 
seluruh wilayah hutan 
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No
Opsi ben-
tuk desen-

tralisasi
Kelebihan Kelemahan Implikasi yang harus 

disiapkan

•	Kurang responsiviness 
terhadap 
permasalahan lokal

•	Kurang melibatkan 
pemerintah daerah 
sebagai penguasa 
wilayah

2. Delegasi •	Merupakan jalan 
tengah antara bentuk 
dekonsentrasi dan 
devolusi

•	Melibatkan 
pemerintah 
daerah dalam 
implementasinya

•	Urusan yang 
diserahkan oleh 
pemerintah pusat/
pemerintah daerah 
atasan tidak beralih 
menjadi urusan 
rumah tangga daerah 
yang melaksanakan, 
sehingga menghambat 
inovasi

•	Sangat tergantung 
pada kapabilitas 
pemerintah daerah 
yang diserahi tugas 
delegasi

•	Urusan kehutanan 
ditarik ke pemerintah 
pusat, tetapi 
pelaksanaan urusan 
tersebut diserahkan 
ke pemerintah daerah, 
tanggung jawab dan 
pendanaan oleh 
pemerintah pusat.

•	Diperlukan 
bimbingan dan 
monev dari 
pemerintah pusat 
yang lebih intensif

3. Devolusi

a. Devolusi 
di level 
provinsi

•	Sesuai untuk 
pengelolaan common 
pool resources yang 
bersifat lintas 
kabupaten

•	Memudahkan 
koordinasi antar 
pemerintah kabupaten 

•	Kapabilitas SDM 
mencukupi (skill)

•	Meningkatkan 
ancaman disintegrasi 
bangsa, jika  hutan 
dianggap sebagai 
sumber pendapatan 
daerah

•	Perlu sumber 
pendanaan untuk 
mengelola hutan 

•	Urusan kehutanan 
ditarik ke pemerintah 
provinsi.

•	Perlu mengaturan 
kembali dana bagi 
hasil dari sumberdaya 
hutan antara 
pemerintah pusat, 
pemerintah provinsi 
dan pemerintah 
kabupaten

b. Devolusi 
di level 
kabupa-
ten

•	Pengelolaan hutan 
sesuai dengan 
karakteristik daerah

•	Lebih efektif, karena 
pengelola hutan 
adalah pemerintah 
yang paling dekat 
dengan keberadaan 
hutan tersebut.

•	Eksternalitas sulit 
diatasi

•	Egoisme daerah, sulit 
untuk bekerjasama 
dengan daerah lain

•	Penguatan peran 
pemerintah provinsi 
melalui dana 
dekonsentrasi

•	Pemerintah provinsi 
mempunyai 
kewenangan mengatur 
dan pemerintah 
kabupaten 
mempunyai 
kewenangan 
mengurus

•	Penerapan mekanisme 
insentif dan 
disinsentif 
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No
Opsi ben-
tuk desen-

tralisasi
Kelebihan Kelemahan Implikasi yang harus 

disiapkan

•	Desentralisasi 
asimetris, sesuai 
keragaman daerah

4. Privatisasi •	Lebih efisien dan 
fleksibel dalam 
perencanaan dan 
penganggaran

•	Tidak sesuai untuk 
pure public good 
karena cenderung 
memarjinalkan yang 
yang lemah

•	Tidak 
direkomendasikan 
untuk desentralisasi 
pengelolaan hutan 
lindung

Sumber: disarikan oleh penulis dari beberapa pustaka, 2011

4.3 Bagaimana Implikasi Bentuk Desentralisasi terhadap Bentuk 
Kelembagaan KPH?

Unit-unit pengelolaan dalam bentuk KPH (Forest Management Unit/FMU) 

diadopsi dari pengalaman pengelolaan hutan di Jawa, serta pengalaman di beberapa 

negara maju seperti Jerman dan Switzerland. Pengelolaan hutan di negara tersebut 

dalam satuan unit pengelolaan hutan telah terbukti mampu memberikan keuntungan 

bagi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat secara adil, baik dari sisi ekonomi, 

sosial dan lingkungan.  Pengalaman tersebut menjadi salah satu faktor pendorong 

komitmen Indonesia untuk mempercepat pembangunan KPH pada kawasan hutan 

di luar Pulau Jawa. Dengan pembetukan unit-unit wilayah KPH dengan institusi 

pengelola yang memadai, diharapkan pengelolaan hutan dapat diimplementasikan 

dengan baik di tingkat tapak. Sasaran yang dicapai dalam pembangunan KPH adalah 

sebagai berikut: 1). mengurangi degradasi hutan; 2) tercapainya pengelolaan hutan; 3) 

meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal; 4) stabilisasi penyediaan hasil hutan; 5) 

mengembangkan tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan hutan; 6) percepatan 

rehabilitasi dan reforestasi; dan 7) memfasilitasi akses pada pasar karbon (Dephut, 

2010).

4.3.1 Implementasi Desentralisasi dalam Pembangunan KPH

Pembentukan KPH di setiap wilayah merupakan bentuk desentralisasi di 

bidang kehutanan menuju hutan lestari dan masyarakat sejahtera. KPH telah lama 

diamanatkan pembentukkannya, baik dalam UU No 5 Tahun 1967, pasal 17 UU No 
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41 Tahun 1999, pasal 28 PP No 44 Tahun 2004 dan PP No 6 Tahun 2007 jo PP No 
3 Tahun 200846.

Berdasarkan PP No 6 Tahun 2007 jo PP No 3 Tahun 2008, kawasan hutan 
akan terbagi dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan. KPH akan menjadi bagian dari 
penguatan pengurusan hutan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. 
Penyelenggaraan KPH oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
memerlukan persiapan khusus karena harus sejalan dengan kebijakan desentralisasi. 
Berdasarkan PP No 38 Tahun 2007, beberapa kewenangan pengelolaan hutan produksi 
dan hutan lindung didesentralisasikan kepada pemerintah kabupaten, sehingga 
pengelolaan hutan dalam bentuk KPH juga harus mencerminkan asas desentralisasi. 
KPH merupakan salah satu wujud nyata bentuk desentralisasi sektor kehutanan karena 
organisasi KPHL dan KPHP adalah organisasi perangkat daerah47.

4.3.1.1 Tarik Ulur Bentuk Kelembagaan KPH

Penentuan bentuk kelembagaan KPH berjalan cukup alot dan memakan waktu 
hampir dua tahun,  mulai dari proposal pembentukan satker sementara KPH Model 
(Juni 2008) sampai dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 
Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah (23 Desember 2010). 
Pengalaman implementasi desentralisasi pengelolaan hutan oleh pemerintah kabupaten 
menjadikan Kementerian Kehutanan sangat berhati-hati dalam merumuskan bentuk 
kelembagaan KPH. Pilihan satker sebagai kelembagaan sementara di KPH model kurang 
sejalan dengan kebijakan dan situasi politik yang berkembang, dimana kelembagaan 
pengelolaan hutan lindung dan produksi di desentralisasikan ke pemerintah kabupaten. 
Pada waktu itu, bentuk kelembagaan yang mungkin bisa diterima oleh Pemerintah 
Daerah adalah UPTD. Bentuk kelembagaan UPTD memiliki beberapa keterbatasan, 
karena kapabilitas Dinas Kehutanan di beberapa kabupaten sangat terbatas. 

Kementerian Kehutanan berusaha menyakinkan Kementerian Dalam Negeri 
dan Kementerian PAN dan RB bahwa KPH sangat penting sebagai pra syarat untuk 
berhasilnya pengelolaan hutan di daerah.  Argumen kebijakan yang diusung oleh 
Kementerian Kehutanan adalah perlunya pembentukan KPH karena selama ini tidak 
ada kelembagaan pengelolaan hutan yang efisien dan efektif (Kartodihardjo, 2007). 
Kegiatan illegal logging, perambahan hutan, okupasi kawasan hutan yang menyebabkan 
degradasi dan deforestasi hutan muncul karena ketiadaan pengelola dan pemanfaat di 

46 Siaran Pers No S.654/PIK.1/2009. Siaran Pers Launching Kesatuan Pengelolaan Huta (KPH) Mewujudkan Desentralisasi 
Kehutanan, di Denpasar Bali, 14 Desember 2009.

47 Diambil dari Buku Sekilas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. September 2010
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wilayah hutan (open access). Kementerian kehutanan mempunyai tangungjawab untuk 
melakukan pemantapan kawasan hutan dengan membentuk organisasi tingkat tapak 
(teritory) dalam wujud Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)48. Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) merupakan kompromi dari dua bentuk kelembagaan sebelumnya. 

4.3.1.2 Permasalahan Lintas Wilayah dalam KPH

Permasalahan lintas wilayah kabupaten menjadi perdebatan sengit dalam 
Workshop Pembangunan KPH Provinsi Jambi. Menurut aturan yang ada, KPH 
yang mencakup dua kabupaten atau lebih menjadi kewenangan pemerintah provinsi. 
Kondisi tersebut dianggap menghilangkan peluang kabupaten yang mempunyai 
prosentase luasan yang besar, sehingga kabupaten tersebut tidak bisa mengelola hutan 
yang sebagian besar berada dalam wilayah administrasinya. Belum ada kejelasan 
aturan dari pemerintah pusat tentang perimbangan luas antar kabupaten, sehingga 
bisa dikatakan bahwa KPH tersebut merupakan KPH Provinsi49. 

Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Sarolangun dimana 
wilayah KPH-nya mencakup dua kabupaten, ditetapkan sebagai KPH kabupaten. 
Di Kabupaten Solok Selatan wilayah KPH-nya mencakup tiga kabupaten, ditetapkan 
sebagai KPH provinsi. Masih ada keragaman persepsi antar daerah dalam pembentukan 
organisasi KPH, seperti tampak pada Tabel 15.

Tabel 15. Cakupan wilayah dan jenis KPH di Kabupaten Penelitian

No Nama KPH Kabupaten Luas (Ha) Letak 
administrasi

Jenis KPH

1. KPHP XIV Tanjung Jabung Timur
HLG Sungai Loderang
HLG Sungai Buluh
HP Sungai Betara

83.958 Lintas dua 
kabupaten

KPHP 
kabupaten

Muaro Jambi
HP Sungai Kernan

436

2. KPHP VII Sarolangun
HP Batang Asai
HP Sungai Kutur
HPT Lubuk Pekak
HL Tinjau Limau
HL Hulu Landai-Bukit 
Pale 

121.103 Satu kabupaten KPHP 
kabupaten

48  Poin rapat yang ingin disampaikan kepada  Menko tentang pentingnya Kesatuan Pengelolaan Hutan
49 Diambil dari diskusi yang berkembang dalam workshop pembangunan KPH provinsi Jambi, 15 – 16 Februari 2010 
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No Nama KPH Kabupaten Luas (Ha) Letak 
administrasi

Jenis KPH

KPHP VIII Sarolangun
HP Seregam Hilir
HP Air Mato
HP Sungai Meranti
HP Bukit Dengung
HP Bukit Kujangan
HPT Sungai Napal-
Pemusiran

109,767 Satu kabupaten KPHP 
kabupaten 

3. KPHL VII Darmasraya, Solok Selatan, 
Solok

179.878 Lintas tiga 
kabupaten

KPHL provinsi

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2009 dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2009 

Dasar kebijakan yang mengatur kewenangan yang bersifat lintas kabupaten dan 
lintas provinsi tidak ada dalam batang tubuh UU/PP, tetapi dalam penjelasannya. 
Penjelasan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan penjelasan pasal 
4 PP No 38 Tahun 2007 menyebutkan apabila dampak yang ditimbulkan bersifat 
lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah 
kabupaten/kota, sedangkan apabila dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota dan/
atau regional maka urusan pemerintahan itu menjadi kewenangan pemerintahan 
provinsi; dan apabila dampaknya bersifat lintas provinsi dan/atau nasional, maka 
urusan itu menjadi kewenangan Pemerintah.  Dasar teori yang dipakai untuk untuk 
membagi kewenangan tersebut adalah kriteria eksternalitas (jangkauan dampak).

Argumen kebijakan yang menyatakan bahwa urusan yang bersifat lintas 
kabupaten/provinsi perlu dirumuskan ulang. Tim ahli UI bersama DRSP (2009) 
berdasarkan masukan dari anggota DPD RI mengusulkan redefinisi eksternalitas. 
Konsep baru eksternalitas  adalah pemerintah atasan tidak perlu mengurus semua 
aspek urusan yang berdampak lebih, melainkan hanya perlu mengatur guna melindungi 
kepentingan masyarakat lebih luas. Misalnya, kalau pembuangan sampah kota atau 
limbah mengakibatkan polusi sungai yang mengalir ke kabupaten lain, maka cara 
pembuangan dapat diatur provinsi, tetapi mengurus persampahan bukan menjadi 
kewenangan provinsi50.

Belum ada rumusan yang pasti berapa proporsi prosentase minimal luasan 
kabupaten, sehingga dimasukkan dalam kriteria urusan lintas kabupaten/provinsi.  
Contoh Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XIV, ada dua kabupaten 
yang tercakup dalam KPH tersebut yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 

50 Lihat Draf Naskah Akademis UU yang mengganti UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. PAH 1 DPD RI. Februari 
2009  
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83.533 Ha (93,48 %) dan Kabupaten Muaro Jambi 436 Ha (0,52 %). KPH tersebut 
menurut aturan perundangan yang ada menjadi kewenangan pemerintah provinsi, 
sehingga menghilangkan peluang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mempunyai 
prosentase luas hutan besar untuk mengelola hutannya. 

Menurut Satija (2003), setelah implementasi Undang-Undang Pemerintah 
Daerah, pemerintah provinsi tidak memiliki wilayah karena wilayah-wilayah tersebut 
sudah dibagi habis ke kabupaten/kota, walaupun perundangan yang ada menyebutkan 
bahwa urusan yang bersifat lintas kabupaten menjadi kewenangan pemerintah provinsi. 
Program-program yang dibuat oleh pemerintah provinsi perlu dikoordinasikan dengan 
pemerintah kabupaten/kota yang memiliki wilayah, oleh karena itu kebijakan yang 
memberikan wewenang urusan yang bersifat lintas kabupaten kepada provinsi  perlu 
ditinjau kembali, sehingga memungkinkan kerja sama yang lebih longgar dan mandiri 
antar kabupaten/kota. Provinsi cukup melakukan fasilitasi, supervisi dan mediator 
jika ada konflik.

4.3.1.3 Penentuan Lembaga Pengelola KPH (berdasarkan perundang-
undangan)

Setelah Indonesia merdeka, konsep KPH mulai diwacanakan sejak diberlakukannya 
UU No. 5/1967, pada masa itu diartikan sebagai Kesatuan Pemangkuan Hutan, 
sebagaimana diterapkan dalam pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani di Pulau 
Jawa. Konsep ini kembali dimunculkan dalam UU 41/1999. Dalam melaksanakan misi 
pengurusan hutan di era otonomi daerah, Pemerintah Pusat meluncurkan berbagai 
kebijakan yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya kelestarian hutan dan 
kesejahteraan masyarakat, serta sekaligus mengakomodir tuntutan dan kepentingan 
pemerintah daerah. Salah satu kebijakan yang sedang dikembangkan adalah apa yang 
tertuang dalam PP No 6/2007 jo PP No. 3 Tahun 2008 (Ngakan dkk, 2008).

Berdasarkan Permendagri No P.61 Tahun 2010  tentang Pedoman Organisasi dan 
Tata Kerja KPHP dan KPHL di Daerah, pengelola KPH  bisa berupa KPH provinsi 
atau KPH kabupaten. Menurut pasal 4 ayat 2 PP No 6 Tahun 2007 disebutkan bahwa 
pengelolaan hutan bisa dilimpahkan kepada BUMN dengan membentuk organisasi 
KPH. Berdasarkan aturan yang ada, dikenal tiga bentuk pengelola KPH, yaitu:

1. KPH Provinsi. 
KPH provinsi menjadi pilihan jika cakupan wilayah KPH tersebut bersifat lintas 
kabupaten.  Kapabilitas SDM sudah cukup memadai untuk mengelola hutan 
lindung, tetapi sesuai dengan filosofi KPH sebagai institusi pengelola di tingkat 
tapak,  pengelolaan hutan lindung oleh pemerintah provinsi  menjadi tidak efektif. 
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2. KPH Kabupaten

KPH kabupaten dipilih jika cakupan wilayah KPH tersebut dalam wilayah 

satu kabupaten. Kelemahan kapabilitas SDM di kabupaten bisa difasilitasi oleh 

Pemerintah Pusat dengan dengan melakukan pelatihan tentang KPH. Kementerian 

Kehutanan juga mengeluarkan Permenhut tentang standar dan kompetensi bidang 

teknis kehutanan pada KPH. 

3. BUMN

Menurut PP No 6 Tahun 2007 dimungkinkan KPH dikelola  oleh BUMN 

tetapi peraturan yang lain (lampiran PP No 38 Tahun 2007) menyatakan bahwa 

pengelolaan hutan lindung menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau 

pemerintah provinsi, kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja Perum 

Perhutani di Pulau Jawa. Berdasarkan PP No 38 Tahun 2007 pengelola KPH 

adalah organisasi Pemerintah Kabupaten atau organisasi Pemerintah Provinsi.

4.3.2 Implikasi Bentuk Kelembagaan KPH

Hutan lindung sebagian merupakan barang publik dan sebagian merupakan 

barang milik bersama. Karakteristik tersebut menciptakan situasi  pengaturan pasar 

yang mungkin gagal untuk memenuhi tuntutan individu atas barang publik. Bentuk 

khusus dari organisasi pemerintah atau kuasi-pemerintah yang diperlukan untuk 

menangani ini (Ostrom and Ostrom, 2006). Berdasarkan bentuk-bentuk desentralisasi 

di atas, dapat disampaikan beberapa alternatif bentuk lembaga pengelola KPH, yaitu:

1. KPH dikelola oleh Pemerintah Pusat, kemudian Pemerintah Pusat men-delegasikan  

ke Pemerintah Kabupaten  

Pertimbangan KPH dikelola oleh pemerintah pusat adalah:1) hutan lindung 

tersebut merupakan hutan lindung lintas provinsi, 2) apabila pemanfaatan hutan 

lindung bersifat common pool resources, tetapi pemanfaatan hutan lindung tersebut 

sebagian besar bersifat non ekslusif dan non rivalry (pure public goods), sehingga 

barang tersebut belum mempunyai nilai ekonomi atau belum ada harganya.  

Sifat dari pure public goods menyebabkan  tidak ada pihak swasta yang mau 

mengelolanya, sehingga harus dikelola pemerintah.  Sebagai contoh pemanfaatan 

hutan lindung yang ada lebih bersifat pemanfaatan hidrologis   seperti mengatur 

tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan 

memelihara kesuburan tanah.
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Spill over yang terjadi dalam pengelolaan hutan lindung oleh pemerintah 
kabupaten/provinsi menjadi justifikasi pengelolaan oleh pemerintah pusat. 
Hasil kajian Sigman (2004), tidak mendukung kebijakan pengelolaan lingkungan 
yang terpusat karena tiga alasan:  1) hasil empiris menunjukkan bahwa standar 
pemerintah pusat tidak mencegah terjadinya free riding, 2) permasalahan free 
rider harus dipertimbangkan dengan keuntungan yang dicapai dari desentralisasi 
dan 3) free rider tidak akan merugikan jika kontrol kebijakan tidak efisien. Basley 
dan Coat (2003), menulis tentang provisi sumberdaya publik lokal dalam sistem 
sentralisasi dan desentralisasi dengan pendekatan ekonomi politik. Makalah ini 
telah menawarkan suatu visi alternatif kelemahan sentralisasi, yang berasal dari 
pertimbangan ekonomi politik. Hasil kajiannya menyatakan bahwa biaya yang 
dibagi dalam sistem terpusat, menciptakan konflik kepentingan antara warga 
negara dalam yurisdiksi yang berbeda.
Salah satu bentuk pengelolaan oleh Pemerintah Pusat yang mungkin diterapkan 
adalah delegasi. Delegasi menjadi pilihan karena filosofi pengelolaan hutan melalui 
KPH adalah pengelolaan hutan di tingkat tapak, sehingga pengelolaan langsung 
oleh Pemerintah Pusat menjadi tidak efisien. Menurut Nurrochmat (2008), format 
kelembagaan KPH secara generik adalah delegasi yang dapat berkembang ke arah 
devolusi (soft devolution) atau justru beradaptasi mendekati sistem dekonsentrasi 
(less deconcentration).

2. KPH dikelola oleh Pemerintah Provinsi  
KPH Pemerintah Provinsi dipilih jika: 1) hutan lindung berada dalam satu 
satuan ekosistem yang bersifat lintas kabupaten dan 2) apabila pemanfaatan 
hutan lindung bersifat common pool resources, tetapi  pemanfaatan sebagai barang 
publik lebih banyak dibandingkan dengan barang privat. Sehingga sebagian besar 
pemanfaatan hutan lindung yang  ada belum mempunyai nilai ekonomi, hanya 
sedikit pemanfaatan hutan yang bernilai ekonomis. 
Sesuai dengan filosofi KPH  sebagai institusi pengelolaan hutan di tingkat tapak, 
pemerintah provinsi perlu membentuk sub unit KPH di kabupaten sebagai 
perpanjangan tangan untuk mengelola hutan di masing-masing kabupaten. 
Diperlukan pembagian tugas dan kewenangan antara KPH sebagai  unit pelaksana 
teknis provinsi dengan dinas kehutanan di kabupaten, agar tidak menimbulkan 
perebutan kewenangan. Konsekuensi lainnya adalah pendanaan dan SDM menjadi 
tanggung jawab pemerintah provinsi. Pada umumnya kapabilitas pemerintah 
provinsi relatif lebih baik daripada kapabilitas pemerintah kabupaten.
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3. KPH dikelola oleh Pemerintah Kabupaten
KPH Pemerintah Provinsi dipilih jika: 1) hutan lindung berada dalam satu satuan 
ekosistem yang bersifat satu kabupaten dan 2) ) apabila pemanfaatan hutan 
lindung bersifat common pool resources, tetapi  pemanfaatan sebagai barang publik 
lebih banyak dibandingkan dengan barang privat. Pemerintah Kabupaten perlu 
membentuk institusi KPH sebagai pengelola hutan di tingkat tapak. Diperlukan 
pembagian tugas dan kewenangan antara lembaga KPH di tingkat tapak  dan 
Dinas kehutanan di kabupaten, agar tidak menimbulkan perebutan kewenangan. 
Konsekuensi lainnya adalah pendanaan dan SDM menjadi tanggung jawab 
pemerintah kabupaten.  Kapabilitas SDM yang rendah di beberapa kabupaten 
bisa diatasi melalui fasilitasi, bimbingan dan monev dari pemerintah pusat. 

4. KPH dikelola oleh BUMN/BUMD
Bentuk BUMN/BUMD dipilih karena merupakan organisasi semi pemerintah. 
Bentuk KPH oleh BUMN/BUMD dipilih apabila sebagian besar hutan lindungnya 
sudah memberikan manfaat yang bisa dinilai secara ekonomi, artinya sebagian 
pemanfaatan hutan mempunyai sifat barang privat, sehingga bisa diharapkan 
sebagai KPH mandiri. Menurut Ostrom dan Ostrom (2006), faktor penting 
dalam pemilihan organisasi pengelola common pool resources adalah dengan 
melihat karakteristik barang, dalam hal ini pengecualian (excludability), dapat 
dikurangi sebagian (partial subtractibility) dan dapat diukur (measureability). Sejauh 
karakteristik tersebut ada, unsur-unsur pilihan publik dalam derajat meningkat 
dapat dipertimbangkan untuk dipilih. Beberapa pemanfaatan hutan lindung seperti 
wisata alam, ijin pemanfaatan kawasan (HKm, Hutan Desa), jasa air dan penyerap 
karbon menjadi jalan keluar bagi dikelolanya hutan lindung oleh BUMN/BUMD.  
BUMN/BUMD dipandang sebagai bentuk semi pemerintah dan semi swasta. 
Organisasi ini dipilih karena hutan lindung memberikan manfaat ekologi baik 
yang bernilai ekonomi maupun yang non ekonomi. BUMN/BUMD diharapkan 
tidak hanya merupakan organisasi yang semata-mata mencari keuntungan untuk 
mencapai kemandirian organisasi, tetapi juga menjalankan fungsi pemerintah 
dalam distribusi dan alokasi manfaat hutan lindung, mengingat hutan lindung 
merupakan sumberdaya milik bersama. BUMN/BUMD merupakan unit 
organisasi yang diharapkan mengelola hutan lindung secara efektif, efisien dan 
lestari, sehingga permasalahan open acces teratasi. 

Berdasarkan beberapa opsi bentuk desentralisasi, kelembagaan KPH tidak 
seharusnya seragam untuk semua daerah. Kelemahan yang terjadi dalam desentralisasi 
yang ada adalah one size fit all, sehingga tidak mencerminkan kebutuhan lokal (Besley 
dan Coate,2003). 
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Menurut Nurrochmat (2008), penyeragaman format KPH, karena perundang-undangan 
yang ada (UU No 32 Tahun 2004 dan PP No 38 Tahun 2007), menempatkan urusan 
kehutanan sebagai salah satu urusan pemerintahan pilihan51. Berdasarkan perundangan 
tersebut sebenarnya berbagai alternatif kelembagaan KPH dapat dimunculkan.  Hal 
tersebut senada dengan pendapat Praktikno dkk (2010), kerangka regulasi nasional 
yang saat ini berlangsung memberikan ruang bagi daerah untuk mengaktualisasi 
kekhasan dan kekhususan daerahnya melalui urusan pilihan, tetapi dalam kenyataannya 
urusan pilihan yang diharapkan untuk menjadi ruang bagi daerah untuk merumuskan 
kekhasan justru menjadi semacam urusan wajib, karena daerah menjalankan semua 
pilihan yang tersedia dalam urusan wajib, sehingga terbentuk kelembagaan daerah 
yang tidak sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Selain itu pemerintah daerah 
menganggap urusan yang bersifat khas sebagai cost center sehingga daerah enggan 
untuk menjalankan urusan pemerintahan yang bersifat khas tersebut. Pendapat 
tersebut didukung oleh Dwipayana (2009), peluang untuk berbeda antar daerah 
sesungguhnya dimungkinkan dengan adanya urusan pilihan, namun sangat sedikit 
daerah menggunakan peluang ini dengan merumuskan sendiri urusan yang khas dan 
spesifik berdasarkan keadaan daerahnya. Pemerintah daerah cenderung tidak memilih 
karena aturan pilihan ditentukan secara rigid, selain itu urusan pilihan dianggap 
sebagai cost centre. Pemerintah daerah yang berkreasi seringkali harus berhadapan 
dengan berbagai aturan Pemerintah Pusat.

Dari empat alternatif bentuk kelembagaan tersebut di atas dimungkinkan untuk 
dilaksanakan, tergantung karakteristik daerah. Pada  daerah dimana wilayah hutannya 
bersifat lintas provinsi,  pemanfaatan hutan lindungnya bersifat pure public good, 
kapabilitas dan pendanaan pemerintah daerah lemah, bisa dipilih bentuk delegasi. 
Bentuk kelembagaan devolusi ke pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten 
ditentukan berdasarkan sifat hutan lindung (dalam satu kabupaten atau lintas  
kabupaten), kesiapan pemerintah daerah (SDM, pendanaan dan sapras) dan kemauan 
politik pemegang otoritas di daerah melalui konvensi. Pemilihan pengelola KPH oleh 
pemerintah daerah atau BUMN/BUMD didasarkan pada pertimbangan karakteristik 
hutan lindung sebagai barang dan jasa yang ada di masing-masing kabupaten. 

Pemanfaatan hutan lindung di ketiga lokasi penelitian kurang memberikan 
manfaat yang bisa dinilai secara ekonomi. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana 
hutan lindungnya merupakan hutan lindung gambut, saat ini bentuk pemanfaatannya 
masih sangat kurang. Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam bentuk getah jelutung 

51  Menurut penjelasan PP No 38 tahun 2007,  urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang  
diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan 
(core competence) yang menjadi kekhasan daerah.
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rawa belum bisa diimplementasikan karena kendala peraturan dan sulitnya aksesbilitas. 
Di kabupaten Sarolangun ada pemungutan gaharu, rotan, madu dan jernang. HHBK di 
Kabupaten Solok selatan adalah rotan dan sarang burung walet. Permasalahan umum 
yang dihadapi dalam pengembangan HHBK di ketiga kabupaten adalah tata usaha 
HHBK yang belum jelas, kurangnya tenaga teknis di kabupaten untuk mengeluarkan 
faktur HHBK, belum dikembangkannya budidaya tanaman penghasil HHBK, sehingga  
berkembang tata niaga pasar gelap dan datanya sulit termonitor. 

Potensi wisata hutan Lindung di Kabupaten Tanjabtim belum berkembang. 
Potensi wisata di Kabupaten Soralangun adalah arung jeram, gua dan air terjun. Arung 
jeram di Batang Asai, Kabupaten Sarolangun sebenarnya  sudah pernah dijadikan 
lomba arung jeram tingkat nasional dua kali. Wisata alam di Kabupaten Solok Selatan 
adalah arung jeram, pemandangan alam, wisata air panas di Rantau Kasur Sangir 
dan  air terjun di hutan lindung di Ulu Seliki Kecamatan Kota Parik Gadang Diateh. 
Potensi wisata tersebut belum tergarap secara maksimal. Aksesbilitas yang jauh dan 
sulit menyebabkan potensi wisata di daerah tersebut tidak berkembang.   

Hutan lindung gambut di Tanjabtim sebenarnya punya potensi yang besar untuk 
menyerap karbon, tetapi belum ada advokasi untuk mengelola jasa lingkungan di hutan 
gambut. Di Kabupaten Solok Selatan pernah ada tawaran perdagangan karbon dari 
Australia.   Pemanfaatan jasa aliran air dari hutan lindung di ketiga kabupaten sebatas 
penggunakan aliran air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan 
irigasi sawah serta air untuk konsumsi rumah tangga. Di Kabupaten Solok Selatan sudah 
ada pemanfaatan air untuk air minum dalam kemasan dengan merk Awima sejak tahun 
2007 di Pakan Salasa, Nagari Pulake Kotabaru. Perijinannya lewat perijinan terpadu 
dikabupaten, karena belum ada  Permenhut yang mengatur tentang pemanfaatan air 
dari hutan lindung. Ijin pemanfaatan kawasan dalam bentuk HKm dan hutan desa 
masih dalam proses sosialisasi.  

Dari uraian di atas nampak bahwa pemanfaatan hutan lindung di ketiga lokasi 
penelitian sebagian besar  belum memberikan manfaat ekonomi. Pada hutan lindung 
yang belum banyak pemanfaatan yang bernilai ekonomi, untuk sementara waktu 
diarahkan pada bentuk KPH pemerintah kabupaten. KPH kabupaten tersebut 
diarahkan untuk mempersiapkan diri agar bisa lebih memberi manfaat ekonomi, 
sehingga bisa bertransformasi menjadi BUMN/BUMD.  
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Berdasarkan hasil analisis terhadap proses pembuatan kebijakan, kinerja 
Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan hutan lindung, gap antara kebijakan dan 
implementasikan disimpulkan dan dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan.  

5.1 Memanfaatkan Ruang Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan pembagian kewenangan menggunakan narasi 
kebijakan eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dalam implementasinya banyak 
menemui permasalahan, sehingga diperlukan narasi kebijakan baru atau redefinisi 
narasi kebijakan yang sudah ada. Ada dua wacana yang berkembang dalam pemilihan 
diskursus pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan yaitu:  1) redefinisi 
ekternalitas dengan meletakkan pemerintah atasan pada posisi mengatur, tidak 
perlu mengurus semua aspek urusan yang berdampak lebih luas52 dan meletakkan 
kewenangan pada Pemerintah Provinsi untuk urusan yang bersifat interdependensi53. 

Memunculkan kembali narasi kebijakan yang kurang terpakai (hanya sebagai 
pelengkap) dimungkinkan dalam  pengambilan keputusan kebijakan.  Sebuah narasi 
kebijakan yang penting bisa kurang terpakai dalam dalam pengambilan keputusan 
kebijakan karena tidak didukung oleh aktor atau jaringan yang kuat. 
Dalam proses pembuatan kebijakan narasi kebijakan interdependensi54 hanya dipakai 
sebagai pelengkap.  Narasi kebijakan interdependensi menjadi penting jika dihubungan 
dengan kewenangan yang berdampak lintas wilayah, seperti pengelolaan hutan 
lindung..

Narasi baru yang ditawarkan untuk memperbaiki pengggunaan narasi kebijakan 
eksternalitas, akuntabilitas dan efesiensi adalah penentuan tingkat pemerintahan untuk 
mengatur dan mengurus berdasarkan persetujuan konvensi. Konvensi diadakan oleh 
semua kabupaten dan kota dalam provinsi tersebut untuk memutuskan bahwa siapa 
yang berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan eksternalitas bagi kabupaten 
atau kota tertentu menjadi kewenangan siapa. 

Hasil analisis proses pembuatan kebijakan menunjukkan bahwa Kementerian 
Dalam Negeri dan DPR merupakan  aktor dan jejaring yang berpengaruh dalam 
proses pembuatan kebijakan melalui narasi/diskursus kebijakan yang ditanamkan. 
Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan bisa dilakukan dengan bergabung dengan 

52 Diambil dari Draf Naskah Akademis UU yang mengganti UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. PAH 1 DPD RI. 
Februari 2009

53 Diambil dari Draft Naskah Akademik Revisi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang disusun oleh 
Departemen dalam Negeri dan GTZ, 2009

54 Sebenarnya pasal 11 ayat 1 UU No 32 Tahun 2004 dan pasal 4 ayat 1 PP No 38 tahun 2007 menyatakan bahwa penyelenggaraan 
urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian 
hubungan antar susunan pemerintahan
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jaringan, atau aktor kunci tersebut, agar argumen kebijakan yang kita tawarkan 
memperoleh perhatian dan dipilih dalam proses pengambilan keputusan ketika 
kebijakan tersebut dibuat. 

5.2 Penguatan Peran Stakeholder

Berdasarkan analisis kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya 
diperlukan penguatan peran semua stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan 
hutan. Pemerintah Pusat  perlu segera membuat beberapa NSPK pengelolaan hutan 
lindung (seperti ijin pemanfaatan air), beberapa NSPK juga perlu direvisi agar mudah 
diimplementasikan di lapangan (seperti NSPK ijin pemanfaatan kawasan). Pemerintah 
Pusat juga harus menyiapkan pra kondisi, sehingga beberapa NSPK yang belum 
bisa diimplementasikan (seperti NSPK ijin penyimpanan/penyerapan karbon) bisa 
diimplementasikan.   Peran pemerintah pusat dalam fasilitasi, pembinaan, monev 
perlu ditingkatkan, karena dalam desentralisasi mekanisme monev, fasilitasi dan 
pembinaan merupakan syarat penting agar pemerintah daerah mampu menjalankan 
kewenangannya. 

Pemerintah Provinsi perlu menyelenggaraan inventarisasi tingkat provinsi secara 
periodik sesuai ketentuan perundangan (setiap 5 tahun diperbaharui). Pemerintah 
provinsi  juga perlu mendapatkan pendanaan dari Pemerintah Pusat agar dapat 
menjalankan fungsi fasilitasi dalam pengelolaan hutan, karena Pemerintah Provinsi 
sebenarnya mengemban  tugas dekonsentrasi dan pembantuan di bidang kehutanan.  
Kewenangan pemerintah provinsi yang bersifat lintas kabupaten juga perlu diperjelas, 
sehingga kegiatan penyelenggaraan pengelolaan hutan maupun ijin pemanfaatan hutan 
lintas bisa diimplementasikan. 

Pemerintah kabupaten perlu segera melakukan peran inventarisasi atau 
melengkapi beberapa kegiatan inventarisasinya yang baru sebagian dijalankan, sehingga 
diperoleh data potensi hutan yang ada di wilayahnya (data biofisik, ekonomi dan 
sosial). Beberapa peran penyelenggaraan pengelolaan hutan sudah dilakukan oleh 
pemerintah kabupaten (seperti rehabilitasi, perlindungan) perlu ditingkatkan. Ijin 
pemanfaatan kawasan perlu mendapat perhatian serius karena ijin tersebut memberi 
manfaatan langsung bagi masyarakat dan Pemda setempat. Pemerintah Pusat juga 
perlu menyiapkan mekanisme insentif dan disinsentif dalam pengelolaan hutan 
lindung, karena pengelolaan hutan lindung menimbulkan hubungan timbal balik 
antar kabupaten. 

Masyarakat merupakan stakeholder utama dalam pengelolaan hutan lindung, 
mereka perludilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan 
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hutan, pelibatan masyarakat tidak sekedar dalam proses konsultasi dan pengumpulan 

informasi. LSM bisa berkontribusi dalam peningkatan kapabilitas masyarakat dan 

pengelolaan hutan dalam bentuk pendampingan. Fungsi fasilitasi dan pendampingan 

masyarakat yang selama ini dirasa kurang akan sangat tertolong jika LSM mengambil 

bagian peran tersebut. Beberapa ijin pemanfaatan hutan yang sudah maju sangat terkait 

dengan adanya pendampingan masyarakat/kelompok tani di lapangan.    Perusahaan 

swasta yang memanfaatkan jasa dari hutan lindung belum begitu banyak. Perusahaan 

tersebut bisa diarahkan supaya bisa memberikan kompensasi kepada Pemda dan 

masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung.  Memupuk modal sosial yang ada 

dalam masyarakat penting untuk dilakukan untuk memperkuat jaringan, kepercayaan, 

kepemimpinan dan nilai serta keraifan masyarakatan dalam mengelola hutan. 

5.3 Desentralisasi Asimetris (assymetric decentralization)

Hasil pembahasan tentang alternatif bentuk desentralisasi dan implikasinya 

terhadap bentuk kelembagaan KPH ditemukan ada empat opsi bentuk kelembagaan 

pengelolaan hutan melalui KPH. Konsekuensi dari keempat opsi tersebut adalah 

kebijakan kelembagaan KPH tidak bisa seragam, tetapi disesuaikan dengan karakteristik 

kondisi hutan lindung yang ada dan perkembangannya ke depan.  

Kelemahan yang terjadi dalam desentralisasi pengelolaan hutan lindung yang 

ada selama ini adalah seragam untuk semua daerah, padahal kondisi hutan lindung 

yang ada sangat beragam, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan juga sangat 

berbeda-beda, kapabilitas pemerintah daerah untuk mengelola hutan pada masing-

masing daerah juga relatif tidak sama. sehingga penerapan desentralisasi asimetris 

menjadi pilihan dalam desentralisasi pengelolaan hutan lindung. Selain itu kebijakan 

desentralisasi bisa diarahkan bersifat dinamis, artinya dimungkinkan peningkatan 

derajat desentralisasi pada masing-masing daerah, jika menurut hasil evaluasi, 

pemerintah daerah setempat menunjukkan kemampuannya dalam menjalankan 

kewenangannya dengan baik. Desentralisasi asimetris dalam pengelolaan hutan lindung 

secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 16. Bentuk  desentralisasi asimetris dalam pengelolaan hutan lindung

No Pilihan Bentuk KPH Eksternalitas*) Pemanfaatan hutan lindung

1. KPH dikelola oleh 
Pemerintah Pusat, 
kemudian Pemerintah 
Pusat mendelegasikan  
ke Pemerintah 
Kabupaten  

hutan lindung berada dalam 
satu satuan ekosistem yang 
bersifat lintas provinsi

Sebagian besar pemanfaatan 
hutan lindung yang  ada belum 
mempunyai nilai ekonomi, hanya 
sedikit pemanfaatan hutan yang 
bernilai ekonomi. 

2. KPH oleh Pemerintah 
provinsi, pemerintah 
provinsi membentuk 
Sub Unit KPH di 
kabupaten

hutan lindung berada dalam 
satu satuan ekosistem yang 
bersifat lintas kabupaten

Sebagian besar pemanfaatan 
hutan lindung yang  ada belum 
mempunyai nilai ekonomi, hanya 
sedikit pemanfaatan hutan yang 
bernilai ekonomi. 

3. KPH oleh Pemerintah 
kabupaten

hutan lindung berada dalam 
satu satuan ekosistem dalam 
satu kabupaten

Sebagian besar pemanfaatan 
hutan lindung yang  ada belum 
mempunyai nilai ekonomi, hanya 
sedikit pemanfaatan hutan yang 
bernilai ekonomi. 

4. BUMN/BUMD •	BUMN dipilih jika hutan 
lindungnya lintas provinsi,

•	BUMD provinsi dipilih jika 
hutan lindungnya lintas 
kabupaten 

•	  BUMD kabupaten dipilih 
jika hutan lindungnya dalam 
satu kabupaten

sebagian besar hutan lindungnya 
sudah memberikan manfaat yang 
bisa dinilai secara ekonomi

Catatan *): Eksternalitas ditentukan berdasarkan konvensi 

Berdasarkan tabel diatas ada empat bentuk desentralisasi pengelolaan hutan 
lindung melalui KPH. Pemilihan bentuk desentralisasi tersebut berdasarkan 
pertimbangan eksternalitas dan bentuk pemanfaatan hutan lindung yang ada. 
Eksternalitas ditentukan berdasarkan persetujuan konvensi antar tingkat pemerintahan 
yang terkena dampak akibat penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Jika 
eksternalitas bersifat lintas kabupaten atau kota, maka konvensi diadakan oleh semua 
kabupaten dan kota dalam provinsi tersebut untuk memutuskan apakah urusan tersebut 
diatur dan diurus oleh pemerintah kabupaten atau diurus oleh pemerintah kabupaten, 
tetapi eksternalitasnya diatur oleh pemerintah provinsi atau urusan tersebut diatur 
dan diurus oleh pemerintah provinsi. Konvensi ditentukan berdasarkan kriteria 
eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Pertimbangan SDM, pendanaan dan sapras 
termasuk dalam kriteria efisiensi55.   

55 Konvensi untuk menentukan tingkat pemerintahan yang berwenang untuk mengatur atau mengurus urusan pemerintahan yang 
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Konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi asimetris adalah diperlukannya 
banyak sekali aturan perundang-undangan karena masing-masing daerah memiliki 
karakteristik yang berbeda-beda. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pembuatan 
tipologi hutan lindung berdasarkan eksternalitas, karakteristik pemanfaatan hutan 
lindung dan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan. Tipologi 
tersebut bisa dituangkan dalam NSPK kelembagaan pengelolaan hutan lindung.

mempunyai eksternalitas diambil dari  Draf Naskah Akademis Undang-Undang yang mengganti UU No.32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah. Disusun oleh Tim Ahli UI dan DRSP berdasarkan masukan dari anggota DPD-RI. Hal 49 
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Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan

43. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.37/Menhut-V/2010 tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
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Lampiran 3. Kinerja pengelolaan hutan lindung per kegiatan per 
kabupaten 

Kabu-
paten

 

Pengelo-
laan 

 

Syarat

Kelem-
bagaan

Penda-
naan SDM Sapras

Keter-
wakil-

an
Monev Jumlah Rata-

rata

Tanjab-
tim

inventari-
sasi 2.5 2 2.33 3 2 1 12.83 2.14

  rehabilitasi 3.33 4 4.33 1 2.5 4 19.16 3.19

 
perlindun-
gan 3.5 3 1.67 1 2.5 2 13.67 2.28

 
ijin ka-
wasan 1.33 1 2.33 1 1 2.5 9.16 1.52

  ijin jasling 1.33 1 1.67 1 1 1.5 7.5 1.25
  ijin HHBK 1.33 1 1.67 1 1 1 7 1.17
                jumlah 11.55

               
rata-
rata 1.93

Sarolan-
gun

inventari-
sasi 1.83 1 2.33 1 1 1 8.16 1.36

  rehabilitasi 3.33 4 2.33 3 3 4 19.66 3.28

 
perlindun-
gan 2.66 3 1.67 1 2.5 2 12.83 2.14

 
ijin ka-
wasan 2.17 1 1.67 1 2.5 2 10.34 1.72

  ijin jasling 1.33 1 1.67 1 1 1.5 7.5 1.25
  ijin HHBK 1.33 1 1.67 1 1 1 7 1.17
                jumlah 10.92

               
rata-
rata 1.82

Solsel
inventari-
sasi 2.5 2 2.33 3 2 1 12.83 2.14

  rehabilitasi 3.33 4 4.33 3 3 4 21.66 3.61

 
perlindun-
gan 4.33 4 2.33 3 3.5 2 19.16 3.19

 
ijin ka-
wasan 2.67 1 1.67 1 1.5 2.5 10.34 1.72

  ijin jasling 1.83 1 1.67 1 1 1.5 8 1.33
  ijin HHBK 1.83 1 1.67 1 1 1 7.5 1.25
                jumlah 13.25

               
rata-
rata 2.21

123Analisis Diskursus dan Implikasinya Bagi Perbaikan Kebijakan



BIODATA PENULIS

Penulis Biodata

Sulistya Ekawati Strata-1 Jurusan Agronomi Fakultas Pertanian UNS (1991), melanjutkan 
program master pada sekolah pasca-sarjana program studi Penyuluhan 
Pembangunan, Konsentrasi Manajemen Pengembangan Masyarakat 
(2006), memperoleh gelar doktor pada tahun 2012 dari Program Studi 
Ilmu Pengelolaan Hutan IPB. Sebagai peneliti pada Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Terlibat dalam penelitian 
kerjasama dengan beberapa lembaga seperti JICA, FLEGT dan ACIAR.

Hariadi Kartodihardjo Menempuh jenjang Strata-1 pada jurusan Teknologi Hasil Hutan IPB 
(1981), gelar master diperolehnya pada Program Studi Ilmu Perkayuan 
dan Pengelolaan Hutan IPB (1989), dan melanjutkan program doktoral 
pada program studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan IPB, lulus tahun 
1998. Penulis sebagai guru besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas 
Kehutanan IPB. Selain aktif mengajar program pascasarjana IPB dan UI. 
Saat ini penulis sebagai ketua Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan 
pada Sekolah Pascasarjana IPB dan sebagai Ketua Presidium Dewan 
Kehutanan Nasional.

Dodik Ridho Nurrochmat Lulus S1 Fakultas kehutanan (1994), kemudian mengambil S2 Ilmu 
Ekonomi Kehutanan pada Universitas Gottingen Jerman (1999), 
kemudian mengambil S3 bidang Politik Kehutanan pada universitas 
yang sama (2005). Selain mengajar di IPB, saat ini penulis juga dipercaya 
menjadi anggota International Council Representative IUFRO 
(International Union of Forest Research Organizations) yang berpusat 
di Wina, Austria untuk periode 2006-2010. Tulisannya telah banyak 
dipublikasikan di berbagai media, prosidings, dan jurnal.  

Hardjanto Sarjana Kehutanan Universitas Gadjahmada  Yogyakarta (1978). 
Memperoleh gelar Doktor bidang Ilmu Pengetahuan Kehutanan pada 
Institut Pertanian Bogor. Bertugas di Fakultas Kehutanan IPB sejak 1981 
dan saat ini sebagai Guru Besar Manajemen Hutan. Selain mengasuh mata 
kuliah pada S1, S2 dan S3, juga melakukan penelitian dan pengabdian 
masyarakat. Telah banyak melakukan penelitian baik dengan sponsor 
pemerintah, swasta maupun luar negeri, berbagai pertemuan ilmiah, 
kegiatan konsultasi serta pengabdian masyarakat. 

Haryatno Dwiprabowo Lulus sarjana kehutanan IPB (1976). Menyelesaikan S2 dan S3 pada 
North Carolina State University (tahun 1986). Bekerja sebagai peneliti 
utama pada Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan, Kementerian 
Kehutanan. Pernah menjadi secondees di Cifor dan terlibat penelitian 
dengan berbagai lembaga donor. 

(Footnotes)
1  Diidentifikasi dari 69  Peraturan perundangan terkait (Lampiran 1 nomor 1 s/d 69)
2  Diidentifikasi dari 27 Dokumen kebijakan terkait (Lampiran 1 nomor  70 s/d 96)
3  Berdasarkan SK.77/Menhut-II/2010 tanggal 10 Februari 2010
4  Berdasarkan SK.77/Menhut-II/2010 tanggal 10 Februari 2010
5  Berdasarkan SK.798/Menhut-II/2010 tanggal 7 Desember 2009

BIODATA PENULIS124





Sulistya Ekawati
Hariadi Kartodihardjo
Dodik Ridho Nurrochmat
Hardjanto
Hariyatno Dwiprabowo

KEMENTERIAN KEHUTANAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
PERUBAHAN IKLIM DAN KEBIJAKAN9 786027 672116

ISBN: 978-602-7672-11-6

KEMENTERIAN KEHUTANAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 
PERUBAHAN IKLIM DAN KEBIJAKAN
Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor 16610, Indonesia

Telp/Fax: +62-251 8633944/+62-251 8634924

Email: publikasipuspijak@yahoo.co.id; website: http://www.puspijak.org


