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Pendahuluan

Pengelolaan hutan di Indonesia tidak dapat dipungkiri telah menjadi sorotan berbagai pihak dari
tingkat lokal, nasional hingga global. Terdapat beberapa isu krusial dan mendasar yang menjadi
permasalahan pengelolaan hutan di Indonesia. Penegakan hukum yang lemah, kapasitas kelembagaan
manajemen hutan pada level tapak yang lemah, tumpang tindih kebijakan hingga permasalahan
tenurial yang melahirkan berbagai macam konflik multidimensi. Bappenas pada tahun 2010 melakukan
konsultasi regional dan analisis terhadap permasalahan mendasar dari kehutanan Indonesia dan
menghasilkan sebuah analisis tulang ikan (fishbone analysis) sebagaimana tampak dalam gambar di
bawah ini:

Sumber: Hasil Konsultasi Regional BAPENAS 2010

Analisis tersebut menunjukan bahwa tata kelola, penataan ruang, tenurial, manajemen hutan
(termasuk penegakan hukum) menjadi permasalahan mendasar dari kehutanan di Indonesia. Dimana
pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi sumberdaya hutan, yang tentunya cepat atau lambat akan
mengganggu pendapatan negara dari sektor Kehutanan. Analisis ini juga diakui oleh semua pihak
sebagai sebuah permasalahan yang perlu dicarikan solusinya segera. Namun dibutuhkan sebuah pisau



bedah yang tajam untuk mampu menguraikan persoalan secara lebih sistematis dan mampu
mendorong skala prioritas. Good Forest Governance menjadi sebuah keniscayaan untuk dapat
menjawab permasalahan yang teridentifikasi di dalam analisis tersebut.

Latar Belakang & Perjalanan Proses

Dengan melihat kondisi ini, Jaringan Masyarakat Sipil untuk Tata Kelola Kehutaan (Governance Forest
Initiative - GFI) Indonesia berinisiatif melakukan sebuah rangkaian penilaian (assesment) terhadap
kondisi pengelolaan hutan di Indonesia. Penilaian didasarkan pada seperangkat indikator yang telah
dikontekstualisasikan dengan kondisi dan kharakteristik kehutanan Indonesia. Penilaian tidak hanya
dilakukan di Indonesia, namun juga di beberapa negara berhutan lainnya (seperti Brazil dan
Cameroon) dan dikoordinasikan oleh World Resource Institute (WRI). Pada akhirnya, setelah melalui
beberapa tahapan kontekstualisasi indikator (termasuk melakukan uji coba) selama kurang lebih 1,5
tahun, dihasilkan sebuah dokumen indikator tata kelola hutan sesuai dengan konteks di Indonesia.
Indikator ini merupakan sebuah dokumen hidup yang akan terus diperkaya sesuai dengan
perkembangan yang terjadi. Karena kami menyadari bahwa kondisi geo-politik bersifat dinamis, dan
begitu juga seharusnya indikator ini.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa good forest governance menjadi salah satu pilihan solusi
dalam menjawab permasalahan  kehutanan Indonesia. Namun hampir mustahil untuk melakukan
penilaian terhadap seluruh aspek governance. Oleh karena itu, dengan melihat karakteristik Indonesia,
Jaringan GFI Indonesia memilih 4 (empat) aspek prioritas dari governance yang perlu untuk dipenuhi,
yaitu Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas, dan Koordinasi. Sehingga indikator diarahkan untuk
memetakan kondisi ke-4 aspek tersebut ke dalam beberapa isu kehutanan yang kontekstual dengan
Indonesia, seperti tenurial, perecanaan ruang/lahan, manajemen kehutanan, dan pendapatan
(revenues) dari sektor kehutanan. Keempat isu ini diharapkan bisa mewakili keseluruhan aspek
pengelolaan hutan dari hulu hingga hilir.

Dalam menganalisis ke 4 aspek tersebut, penelitian ini menekankan pada jaminan hukum (rules) yang
memberikan landasan bagi pelaksanaan tata kelola yang baik, aktor yang menjalankan landasan
hukumnya, dan praktek (aktualisasi) atas tata kelola kehutanan yang telah dijamin oleh peraturan
perundangan. Dengan harapan penilaian yang dilakukan akan memperoleh sebuah gambaran lengkap
mengenai kondisi jaminan hukum, aktor dan praktek dari tata kelola kehutanan di Indonesia.

Setelah mendapatkan seperangkat indikator dengan konteks Indonesia dan pola penilaiannya, Jaringan
GFI Indonesa mulai mempersiapkan proses penilaian yang akan dilakukan. Dua propinsi dipilih untuk
menjadi lokasi penilaian, yaitu Propinsi Kalimantan Tengah dan Propinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan
2 propinsi tersebut, penelitian ini tidak dapat mewakili Indonesia secara keseluruhan dan hanya
mewakili penilaian pada dua daerah tersebut. Namun paling tidak, penilaian ini memilih dua
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karakteristik daerah yang berbeda, sehingga diharapkan dapat mewakili keberagaman kondisi di
Indonesia.

Kalimantan Tengah

Propinsi ini dipilih menjadi salah satu lokasi penelitian karena alasan letak dan kondisi geografis,
kondisi masyarakatnya, dan juga alasan politis. Kondisi geografis Kalimantan Tengah menjadi sangat
tepat untuk mewakili wilayah daratan (main land) di Indonesia. Selain itu, propinsi ini memiliki luas
hutan secara total ± 12.675.362 ha (SK.292/Menhut/2011), dan sebagian besar dari total kawasan
tersebut telah rusak. Sehingga Kalimantan Tengah dapat mewakili wilayah dengan tingkat deforestasi
yang cukup tinggi. Kondisi masyarakat adat di Kalimantan Tengah juga sangat dinamis, dimana
Gubernur Kalimantan Tengah menjabat sebagai Presiden Majelis Adat Dayak . Hal ini menghasilkan
berbagai aturan hukum daerah yang memiliki nuansa “masyarakat adat”. Sedangkan alasan politis
lebih dikarenakan saat ini Kalimantan Tengah menjadi lokasi percontohan pertama untuk Reducing
Emision from Deforestation and Forest Degradation (REDD) + di Indonesia. Sehingga sebagaian besar
perhatian masyarakat international terkait dengan kehutanan Indonesia bisa dikatakan terfokus pada
Kalimatan Tengah.

Nusa Tenggara Barat

Indonesia tidak bisa dilepaskan dari gambaran mengenai sebuah negara kepulauan. Itu menjadi salah
satu alasan pemilihan propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu wilayah penilaian. Perbedaan
kondisi antara daratan (main land) dengan kepulauan memberikan sebuah hipotesa yang perlu diuji
dalam sebuah penelitian. Disamping itu, di beberapa lokasi di propinsi Nusa Tenggara Barat telah
menginisiasi kelembagaan lokal di tingkat tapak melalui pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan
(KPH) model, yang dijadikan contoh dalam konteks pembenahanan manajemen hutan. Tentu
pemilihan wilayah Nusa Tenggara Barat juga dilakukan dengan mempertimbangkan luas kawasan
hutan yang tidak terlalu luas di wilayah ini. Sehinga potensi ancaman dan peluang keberhasilan
memiliki peringkat yang berbeda dengan propinsi lain.

Alasan-alasan yang mendasari pemilihan lokasi tersebut, tidak dimaksudkan untuk membandingkan
antara kedua propinsi tersebut. Tetapi yang menjadi fokus dalam penilaian ini, lebih menekankan pada
sebuah penilaian terkait kesenjangan  (gap) yang terjadi dalam pelaksanaan tata kelola kehutanan.
Tentunya akan digunakan sebagai basis informasi dan prioritas ketika melakukan perbaikan dan
pembenahan di kemudian hari.

Metodologi

Kajian tata kelola kehutanan dengan menggunakan indikator GFI merupakan kajian kualitatif berbasis
indikator dan elemen kualitas sebagai data pendukung/alat untuk diverifikasi. Kegiatan wawacara dan
studi pustaka merupakan dua metode yang digunakan ketika mengumpulkan informasi untuk
keperluan verifikasi terhadap elemen kualitas. Hasil penilaian dari kajian ini berupa narasi deduktif
yang kemudian diberikan penilaian (scoring) untuk lebih memudahkan dalam membaca hasil dari
kajian tata kelola kehutanan ini.

Hasil Penilaian

Penilaian dilakukan selama ± 1 tahun, dan dibantu oleh berbagai elemen masyarakat sipil maupun
akademisi yang terdapat di dua daerah penelitian. Sebelum dilakukan tahap penilaian, terlebih dahulu
diselenggarakan pelatihan bagi para penilai (asesor) untuk menyamakan persepsi dalam menggali
informasi di lapangan.  Secara garis besar maka hasil penilaian yang diperoleh sebagai berikut.



 Aspek Transparansi

Perkembangan transparansi di Indonesia sangat berkembang semenjak era reformasi. Hal ini dapat
dilihat secara jelas dalam pengaturan yang diberikan pada Undang undang No.41 tahun 1999 tentang
Kehutanan. Dimana pada peraturan tersebut diberikan pengaturan mengenai hak masyarakat untuk
dapat memperoleh informasi. Walaupun masih bersifat sangat umum, namun pengaturan tersebut
sangat berbeda dengan Undang undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan sebelumnya. Era
transparansi juga lebih terbuka setelah Indonesia memiliki Undang undang No.14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, yang pada sektor kehutanan diterjemahkan dengan lebih teknis melalui
Peraturan Menteri Kehutanan. Hal ini membuka peluang yang sangat baik dan menyediakan landasan
hukum bagi semua pihak untuk memahami sektor kehutanan secara lebih transparan.

Namun peluang ini ternyata belum dibarengi dengan pemahaman yang baik oleh para aktor di sektor
kehutanan. Pada tingkat nasional pemahaman para aktor relatif ditemukan cukup baik, namun pada
tingkat daerah terdapat temuan yang lain. Bukan berarti bahwa pemerintah pusat lebih terbuka/
transparan dibandingkan dengan daerah, namun sistem yang telah dibangun secara nasional
cenderung tidak menyentuh daerah. Pejabat Pengelola Data dan Informasi (PPID) yang merupakan
kewajiban instansi publik untuk menunjuk dan mengangkatnya masih belum ditemukan pada dua
daerah penilaian. Akses informasi yang dapat dipergunakan masyarakat lebih menekankan pada
“kedekatan personal” dengan pejabat pemerintah dibandingkan dengan kesesuaian pelaksanaan
sistem yang telah dibangun.

Dalam isu manajemen kehutanan, walaupun telah terdapat jaminan hukum mengenai akses informasi
bagi masyarakat namun informasi terkait perizinan dan prosesnya masih dikecualikan. Hal ini tentu
akan sangat berpengaruh kepada kualitas dari transparansi di sektor kehutanan, dan juga akan
berpengaruh pada kondisi kepastian tenurial masyarakat. Pada tingkat daerah, masyarakat masih
belum memiliki akses kepada proses penerbitan izin yang akan dilakukan oleh pemerintah.
Transparansi juga masih belum secara utuh diaktualisasikan dalam hal penganggaran program. Dimana
transparansi pengangaran hanya mengandalkan Musyawarah Perencanaan Pembagunan
(MUSRENBANG) yang seringkali tidak menyertakan jumlah anggaran dari program (rencana kerja saja).
Bukan suatu hal yang buruk apabila mengandalkan Musrenbang, namun kelemahan musrenbang
sebagai media untuk keterbukaan, partisipasi dan koordinasi rencana kerja dan anggaran (RKA) perlu
untuk dibenahi terlebih dahulu.

 Aspek Partispasi

Seiring dengan lebih terbukanya sistem pemerintahan di Indonesia pada era reformasi, aspek
partisipasi juga terlihat sudah sangat berkembang. Pada jaminan hukum, UU Kehutanan memberikan
sebuah landasan mendasar bagi masyarakat untuk dapat berperan serta. Selain itu juga berbagai
peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sektor kehutanan juga memberikan
landasan partisipasi masyarakat. Walaupun masih bersifat sangat umum dan cenderung dapat
ditafsirkan secara berbeda, namun tetap saja ini merupakan sebuah capaian dalam sejarah tata kelola
kehutanan di Indonesia. Pada isu perencanaan ruang dan lahan, jaminan hukum terhadap partisipasi
masyarakat ditemukan kuat. Hal ini dapat terlihat dari berbagai pengaturan teknis yang mengatur
prosedur partisipasi masyarakat.

Namun pada isu tenurial, dirasakan bahwa partisipasi masyarakat belum mendapatkan perhatian yang
signifikan. Keberadaan berita acara tata batas dalam penatabatasan kawasan hutan masih bersifat
sangat rancu. Dimana posisi masyarakat sebagai bagian dari panitia tata batas hanya diletakan pada
penatabatasan batas luar kawasan hutan. Banyak interpretasi yang kemudian dipertanyakan dengan



kondisi ini. Apakah berarti bahwa masyarakat hanya dapat menjadi bagian dari panitia tata batas di
“luar kawasan hutan”? apakah ini berarti masyarakat tidak dapat tinggal “di dalam kawasan hutan?
Bagaimana dengan kondisi hutan desa, hutan adat, dan hutan kemasyarakatan. Berbagai pertanyaan
tersebut muncul karena kerancuan posisi masyarakat di dalam kawasan hutan.

Dalam hal penganggaran, partispasi masyarakat diharapkan dapat dijalankan melalui mekanisme
hearing dan rapat anggaran di DPR. Namun pada konteks aturan maupun praktek, hal ini tidak dapat
dipandang efektif. Karena menurut tata tertib DPR, rapat anggaran dapat dijadikan tertutup (tanpa
alasan). Kemudian pada prakteknya diperparah dengan keberadaan “mafia anggaran” yang masih
menjadi momok bagi DPR. Anggota DPR yang seharusnya menjadi representasi dari masyarakat malah
menjadi alat politik yang tidak mencerminkan kepentingan publik. Atas dasar itu, partisipasi
masyarakat secara utuh sangat dibutuhkan ketika sistem demokrasi perwakilan lebih mengedepankan
proses politik dibanding dengan proses demokrasi.

 Aspek Akuntabilitas

Akuntabilitas dari pengelolaan hutan, akan menjadi hasil dari sebuah proses yang transparan dan
inklusif. Akuntabilitas dalam penilaian ini diartikan sebagai mekanisme bagi penguasa Negara untuk
dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakannya (termasuk pengambilan kebijakan) yang
berimplikasi kepada kehidupan masyarakat secara umum.  Tujuannya adalah agar tidak terjadi
penyalahgunaan wewenang dalam proses pengambilan kebijakan. Tentunya mekanisme ini juga harus
berlaku bagi masyarakat, dimana masyarakat dapat mengajukan keberatan ketika kepentingannya
terganggu akibat kebijakan yang dibuat.

Sejalan dengan jaminan hukum yang telah mengalami perubahan ke arah yang lebih transparan dan
inklusif, faktor akuntabilitas juga mengalami perkembangan. Jaminan mendasar terhadap akuntabilitas
penyelenggaraan negara lebih mendapatkan ruang di dalam berbagai peraturan yang terkait dengan
kehutanan. Jaminan hukum mendasar bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan kelas,
legal standing, juga untuk memberikan masukan sudah diatur dalam Undang undang Kehutanan.
Selain itu kompensasi bagi masyarakat yang wilayahnya dirugikan akibat kebijakan kehutanan juga
diatur. Proses pengendalian pemanfaatan ruang/lahan juga telah menginternalisasi peran publik dalam
pengawasan pemanfaatan ruang.

Namun dalam hal ini, ditemukan bahwa mekanisme dan pengaturan yang telah ada itu tidak dapat
secara efektif dijalankan. Banyak faktor politis maupun prosedural yang menghambat pelaksanaan
mekanisme akuntabilitas publik. Kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang ada tidak
terinternalisasi di dalam sebuah sistem yang berkesinambungan. Artinya, ketika aktor penyelenggara
negara telah menentukan mekanisme pengawasan, namun di sisi lain pengawasan tersebut tidak
banyak berpengaruh pada keputusan yang diambil. Konflik yang terjadi saat ini bisa dengan efektif
diselesaikan apabila dimensi konfliknya masih terjadi antara masyarakat dengan masyarakat. Namun
ketika eskalasi konflik sudah masuk kepada masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan
korporasi, maupun pemerintah dengan pemerintah (sektoral) seringkali permasalahan tidak dapat
diselesaikan dengan segera.

Penyelesaian konflik antar masyarakat cenderung lebih efektif untuk diselesaikan melalui mekanisme
adat yang ada. Namun ketika terjadi konflik dengan dimensi yang lebih luas, penanganannya
ditemukan belum secara efektif dapat dilaksanakan.



 Aspek Koordinasi

Koordinasi menjadi sebuah aspek penting yang telah menjadi permasalahan di hampir seluruh model
birokrasi di dunia. Namun permasalahan koordinasi pada sistem birokrasi di Indonesia, memiliki
kompleksitas yang sangat hebat. Demikian juga halnya yang terjadi pada sektor kehutanan. Ketika
aspek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas telah mendapatkan tempat dalam perkembangan
jaminan hukum dasar di Indonesia, aspek koordinasi masih sangat terbatas pada pengaturan mengenai
kejelasan kewenangan, tugas dan fungsi dari aktor penyelenggara negara. Namun ketika menyentuh
kepada jaminan pelaksanaan koordinasi lintas sektor tidak terdapat satu kesatuan pola
pengelolaankarena jaminan hukum tidak mengatur hal tersebut. Forum tahunan seperti Musrenbang
dijadikan sebagai forum satu-satunya wadah koordinasi antar sektor. Namun kompleksitas
permasalaan kehutanan tidak mungkin hanya diselesaikan pada pertemuan tahunan. Tumpang tindih
perizinan, alih fungsi lahan, dan permasalahan tenurial perlu untuk mendapatkan sebuah perhatian
yang terus menerus dan berkala.

Dalam hal perecanaan ruang/lahan, memang terdapat jaminan hukum untuk dilaksanakanya
koordinasi lintas sektoral terkait dengan perencanaan ruang/lahan melalui Badan Koordinasi
Penrencanaan Ruang Nasional/Daerah (BKPRN/D). Namun peran koordinasi yang dilakukan selama ini
belum bersifat komprehensif, dimana fokus yang dilakukan selama ini masih pada tataran:
1) Penanganan dan penyelesaian masalah penyelenggaraan penataan ruang tingkat nasional dan

daerah serta memberikan pengarahan dan saran pemecahannya;
2) Penyerasian penatagunaan tanah dan penatagunaan sumber daya alam lainnya dengan rencana

tata ruang;
3) Sinkronisasi rencana umum dan rencana rinci tata ruang daerah dengan peraturan perundang-

undangan termasuk dengan RTRWN dan rencana rincinya

Sehingga terlihat bahwa pelaksanaan koordinasi antar sektor masih belum menjadi kegiatan prioritas.

Rekomendasi tindak lanjut

Dengan beberapa temuan dari penilaian, maka jaringan tata kelola kehutanan Indonesia mengusulkan
beberapa rekomendasi yang penting untuk ditindaklanjuti

1. Melakukan peningkatkan kapasitas pengetahuan dan teknis bagi masyarakat maupun instansi
pemerintahan dalam konteks pemenuhan hak prosedural dari masyarakat (informasi,
partisipasi, dan akuntabilitas).

2. Mendorong pelaksanaan mandat UU dan PP keterbukaan informasi publik dengan segera
membentuk PPID di seluruh instansi pemerintah dan lembaga publik lainnya.

3. Mendorong pelaksanaan musrenbang terkait sektor kehutanan yang lebih terbuka, partisipatif
dan akuntabel sehingga mampu melahirkan rencana kerja dan anggaran yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat

4. Mendorong pembagian DBH SDA Kehutanan yang berkeadilan dengan memperhatikan
kawasan hutan sebagai bagian dari bentang alam serta membagikan manfaat pendapatan
kehutanan secara adil (meminimalkan dampak negatif buat masyarakat di sekitar/di dalam
hutan).

5. Memantau, melaporkan dan memverifikasi transaksi keuangan dan proses rekonsiliasi data
kehutanan sehingga menjadi lebih transparan melalui proses partisipasi aktif publik dalam
musrenbang dan sidang pembahasan anggaran di DPR/DPRD.

6. Memastikan keterlibatan masyarakat secara penuh, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan
dan pengawasan dalam manajemen hutan



Peran Dewan Kehutanan Nasional

Dalam kegiatan ini, Jaringan Tata Kelola Kehutanan Indonesia berharap terbangunnya kerjasama
dengan Dewan Kehutanan Nasional (DKN). Sebagai institusi multi pihak di sektor kehutanan, DKN
merupakan mitra strategis dan komponen penting untuk bersama-sama mengawal keberlanjutan
pengembangan kriteria dan indikator tata kelola kehutanan di Indonesia.

Memberi Pertimbangan (reviewer)
Sebagai proses penyempurnaan tahapan kajian, pada tahapan awal DKN diharapkan berkenan menjadi
reviewer dari keseluruhan hasil penilaian. Termasuk melihat kesesuaian skor yang telah diberikan oleh
tim kajian dengan data dasar dari penilaian ini. Walaupun di awal perencanaan, tim kajian berharap
peran dan keterlibatan DKN, sudah ada sejak awal sebagai panel penilai.

Pertimbangan dan masukan dari DKN untuk mengkaji kembali hasil penilaian yang telah dilakukan oleh
tim kajian, akan memperkuat hasil temuan.  Tentunya melalui proses ini, tim berharap hasil dari kajian
ini dapat di endorse secara bersamaan, antara Jaringan Tata Kelola Kehutanan Indonesia dengan
Dewan Kehutanan Nasional.

Mitra Strategis
Tindak lanjut penilaian yang telah dilakukan adalah melaksanakan beberapa rekomendasi yang
merupakan langkah prioritas untuk mencarikan solusi terkait temuan-temuan dalam penilaian. Atas
dasar itu, tim juga berharap DKN berkenan menjadi mitra strategis untuk menyusun dan mendorong
secara bersama-sama rekomendasi yang telah dihasilkan dari penilaian ini.


