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ABSTRAK

Hasil pembahasan baru-baru ini telah mengidentifikasi bahwa Indonesia memerlukan perbaikan tata
kelola hutan dan lahan untuk mengatasi masalah deforestasi, dan degradasi hutan dan lahan gambut.
Pembahasan tersebut juga menyetujui bahwa dibutuhkan penelitian lebih lanjut pada bidang studi dan
praktek yang luas ini. Secara khusus, kebutuhan-kebutuhan telah diidentifikasi untuk bisa mendapatkan
hubungan yang lebih baik antara teori dan praktek, serta antara analisa akademis dan kerja lapangan.
Dalam upaya merespon kesenjangan tersebut, studi Delphi ini meneliti penyebab utama deforestasi,
degradasi dan perusakan hutan serta lahan gambut (selanjutnya disebut deforestasi dan degradasi lahan
gambut) dengan tujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk intervensi yang dapat digunakan untuk
memperbaiki tata kelola hutan dan lahan di Indonesia. Melalui proses Delphi, sekelompok panel ahli tata
kelola hutan dan lahan telah mengidentifikasi tiga penyebab deforestasi dan degradasi lahan gambut,
yaitu: (1) penguasaan dan klasifikasi lahan yang tidak jelas dan tidak ada kepastian hukum (disetujui oleh
88% responden); (2) kepentingan politik dan bisnis yang berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan dan
peraturan (70% setuju) dan (3) perencanaan penggunaan lahan yang tidak efektif (53% setuju).
Mengatasi beberapa hal tersebut, para panel merekomendasikan tiga prioritas tata kelola intervensi
berikut ini: (1) meningkatkan kapasitas masyarakat lokal untuk mengelola dan memantau hutan dan
sumber daya alam (65% setuju); (2) mengukuhkan kawasan hutan untuk memperjelas batas kawasan dan
untuk memutuskan kawasan hutan yang harus masuk ke dalam wilayah hutan desa, hutan kemasyarakatan
dan hutan negara (58% setuju); (3) mengintegrasikan peta partisipatif ke dalam rencana tata ruang
wilayah untuk melindungi masyarakat lokal dan kebutuhan pembangunan masyarakat adat (53% setuju).
Tema penelitian yang mendapat konsensus paling tinggi adalah: kegiatan penelitian yang melibatkan
pemerintah, sektor swasta dan masyarakat (64% setuju).
Studi ini menemukan adanya dukungan yang kuat bagi pendekatan di level masyarakat untuk pengelolaan
hutan. Mengamankan kepemilikan hutan kemasyarakatan melalui kejelasan klaim lahan serta
mengintegrasikan kepemilikan lahan lokal ke dalam tata ruang adalah langkah kunci untuk memperoleh
pengelolaan hutan yang berkesinambungan. Rekomendasi akhir menganjurkan bahwa intervensi ampuh
yang sebaiknya dilakukan oleh para peneliti, pemerintah, lembaga donor dan masyarakat sipil untuk
memperbaiki proses tata kelola lahan dan hutan Indonesia, meliputi:
• perlu adanya dukungan lembaga-lembaga masyarakat
• Mempercepat pengukuhan hutan dengan menggunakan lembaga-lembaga masyarakat untuk
memperjelas klaim hutan kemasyarakatan;
• Mengintegrasikan peta partisipatif ke dalam rencana tata ruang;
• Mendorong kemampuan masyarakat lokal dalam mengawasi hutan;
• Melaksanakan kegiatan penelitian yang melibatkan semua pemangku kepentingan;
• Adanya pendanaan yang ditujukan untuk sektor hutan dan lahan;
• Adanya keterlibatan dalam analisis ekonomi politik.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki tingkat kerusakan tutup hutan tertinggi di dunia, diperkirakan 840.000 ha setiap
tahunnya hutan primer (Hansen 2013; Margono et al 2014). Kerusakan ini, serta rusaknya manfaat
potensi yang tersedia di hutan saat ini, merupakan konsekuensi dari sejumlah faktor yang secara domestik
dikaitkan dengan kondisi tata kelola hutan dan lahan yang buruk (Forest Watch Indonesia 2014).
Lemahnya tata kelola hutan dan lahan berkontribusi pada merebaknya konversi dan deforestasi hutan
yang ilegal dan tidak terencana, kerusakan terhadap lanskap yang sensitif seperti lahan gambut dan daerah
aliran sungai, konflik lahan, meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir, hilangnya pendapatan
negara akibat korupsi dan penggelapan pajak, rusaknya keanekaragaman hayati, hilangnya penghidupan
yang bergantung pada hutan, berlanjutnya kemiskinan petani skala kecil, serta dampak negatif sosial dan
ekonomi lainnya (Environmental Investigation Agency 2012; World Bank 2009). Di samping itu,
kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan hutan
(LULUCF) juga bertanggung jawab atas besarnya emisi gas rumah kaca Indonesia, yang merupakan
ketiga tertinggi di dunia (World Resources Institute 2012). Pada tahun 2009, Presiden Indonesia Susilo
Bambang Yudhoyono mengumumkan target ambisius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar
26% pada tahun 2020, dan berbagai lembaga serta kebijakan telah dibuat untuk mencapai target-target
tersebut. Apabila target-target tersebut dapat dicapai, pengurangan yang signifikan harus muncul pada
sektor LULUCF, oleh karena itu dibutuhkan perbaikan tata kelola hutan dan lahan.
Sistem tata kelola hutan dan lahan di Indonesia saat ini1 memberikan berbagai tanggung jawab pada
pemerintah kabupaten, provinsi dan nasional. Hal ini mencakup aspek-aspek perencanaan tata ruang,
pengalokasian perizinan untuk konsesi lahan (seperti kegiatan penebangan dan pertambangan, serta
perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman), usaha perlindungan lingkungan serta anggaran bagi
pengelolaan lingkungan hidup. Namun kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku, dalam
banyak kasus masih rendah dan penegakan hukum masih lemah. Alasan-alasan yang secara umum
teridentifikasi yang mengakibatkan lemahnya tata kelola meliputi: peraturan yang tumpang tindih atau
tidak jelas, kurangnya kemampuan teknis dan peta yang akurat, kepemilikan lahan tidak jelas, kurangnya
transparansi dan partisipasi publik. Pewarisan tanggung jawab kelola sebagai bagian dari desentralisasi
belum terjadi secara ideal (Tacconi 2007), karena sebagian peningkatan tanggung jawab diletakkan pada
lembaga lokal tanpa disertai peningkatan peralatan yang sesuai, pelatihan professional, dan penegakan
anggaran serta kemampuan (Andresson 2006). Tekanan-tekanan lain yang muncul dari meningkatnya
kekuasaan pembuatan kebijakan yang dilimpahkan ke pemerintah lokal secara tidak sengaja
meningkatkan perambahan lahan dan hutan yang memberikan kewenangan besar bagi pejabat daerah
untuk mengambil kayu dan konsesi lahan tanpa mempertimbangkan tingkat ekstraksi berkelanjutan
(Casson & Obidzinski 2002).
Tata kelola yang buruk menyebabkan munculnya kegiatan-kegiatan illegal. Pada sektor penggunaan lahan
hal ini mencakup korupsi, pencurian kayu, penempatan lahan hutan secara tidak sah, kegiatan perniagaan
hutan yang melanggar hukum seperti pencucian hasil kejahatan pembalakan liar (FAO 2004; Kishor &
Rosenbaum 2003). Akibatnya, sektor kehutanan Indonesia gagal memberikan manfaat pembangunan
karena hilangnya pendapatan, kesempatan kerja, pendapatan pemerintah seperti royalti dan pajak, serta
jasa lingkungan lokal dan global lainnya (World Bank 2009). Disamping hilangnya penerimaan
pendapatan, tata kelola hutan dan lahan yang buruk dapat berarti bahwa masyarakat yang terkena dampak
negatif perubahan penggunaan lahan tidak cukup mendapat kompensasi dan fungsi lingkungan yang tidak
digantikan atau direhabilitasi. Kegiatan pemanfaatan hutan yang tidak sah juga melemahkan perusahaan
kehutanan yang sah dengan menempatkan mereka pada persaingan yang tidak adil dari produk dibawah

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
   Tata kelola hutan dan lahan mengacu pada proses, mekanisme, aturan dan lembaga untuk memutuskan bagaimana lahan dan
hutan dikelola. Mekanisme tata kelola dapat dilakukan secara top-down, menggunakan aturan-aturan formal seperti undangundang, kebijakan, atau program-program yang dibuat pemerintah yang mengatur penggunaan hutan dan lahan, atau dapat
dilakukan dengan pendekatan bottom-up, seperti badan pengambilan keputusan yang dikelola masyarakat atau skema
pengawasan informal yang menentukan bagaimana hutan, lahan dan sumber daya alam dimanfaatkan. Proses-proses ini
melibatkantidak hanya pemerintah pemerintah tetapi juga para pelaku lain, seperti masyarakat lokal, kelompok adat, organisasi
non-pemerintah, dan sektor swasta.	
  	
  

harga normal dan mengecilkan investasi jangka panjang yang bertanggung jawab secara social dan
lingkungan (World Bank 2009; Castren & Pillai 2011). Lebih jauh, korupsi dapat mengikis kelembagaan
tata kelola, dan memperlemah supremasi hukum secara umum dengan memberi ruang bagi bentuk
kejahatan lain melalui ‘efek menular korupsi’ (World bank 2009, Castren & Pillai 2011). Hal ini
berimplikasi terhadap seluruh sektor ekonomi di Indonesia. Tanpa tata kelola yang baik, dampak
merugikan dari industri ekstraktif dan berbasis lahan justru akan melebihi pertumbuhan ekonomi atau
manfaat sosial yang secara potensial ditawarkan.
Ada bukti kuat yang memperlihatkan bahwa tata kelola yang baik merupakan prasyarat bagi keberhasilan
dalam upaya mencapai lingkungan hidup yang baik, terutama dalam melestarikan atau mengelola hutan
secara berkesinambungan (Kanawski, McDermott & Cashore 2011; Pilot Environmental Index 2006).
Pengelolaan hutan yang berkesinambungan meliputi perlindungan hutan-hutan primer dan lahan gambut,
pengalokasian lahan yang layak (berhutan atau tidak) untuk berbagai macam kegiatan ekonomi, serta
memperkecil kerusakan lingkungan (seperti menggunakan lahan yang terdegradasi untuk perkebunan
dengan nilai hasil tinggi dan berkelanjutan). Disamping manfaat lingkungan, pengelolaan hutan dan lahan
yang berkesinambungan memberikan manfaat bagi pembangunan, meliputi penghidupan berkelanjutan
yang berhubungan erat dengan pengurangan kemiskinan. Pengelolaan lahan dan hutan yang
berkesinambungan sulit dicapai tanpa ada tata kelola yang baik (Brown et al 2002; Monditoka 2011).
Penting untuk dicatat bahwa berdasarkan definisi World Bank (2008), tata kelola hutan dan lahan yang
baik ditandai dengan pembuatan kebijakan yang didasari pada transparansi dan proses yang dapat
diprediksi; pejabat yang kompeten dan administrator publik lainnya yang dapat menjalankan peran serta
perilakunya secara akuntable; penegakan elemen hukum-hukum vital seperti hak-hak kepemilikan; dan
partisipasi masyarakat sipil. Partisipasi dan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan dari berbagai
sektor – pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta – merupakan hal mendasar dalam pembuatan
kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan dan jasa lahan serta sumber-sumber daya alam
(Lemnos & Agrawal 2006; World Bank 2009). Memperbaiki tata kelola kehutanan dipandang dapat
membawa kemajuan bagi tata kelola yang lebih luas, oleh karena itu kehutanan dianggap sebagai pintu
masuk yang sangat berharga untuk reformasi tata kelola yang lebih luas (Brown et al. 2002).
Penting untuk diketahui bahwa asumsi tata kelola hutan dan lahan yang membaik sama artinya dengan
berkurangnya deforestasi masih perlu dipertanyakan (Tacconi 2011). Penukaran-penukaran antara
manfaat lokal, nasional dan global dari hutan akan berujung pada, misalnya, negara memilih untuk
merambah hutannya daripada melestarikannya. ‘Negara dengan tata kelola yang baik mungkin akan lebih
memilih untuk mendeforestasi wilayah-wilayah tertentu jika keputusan tersebut menghasilkan
keuntungan nasional yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan, halhal lain menjadi setara’ (Tacconi 2011:234). Penting juga untuk diketahui bahwa tata kelola yang baik
bukan hanya satu-satunya cara untuk memperbaiki pengelolaan hutan. Pendekatan lain, termasuk
memperbaiki kapasitas teknis, kecukupan dan kualitas sumber daya, pembiayaan investasi, dan akses ke
pasar, semua memiliki dampak bagi pengelolaan hutan (Castren & Pillai 2011).
Studi World Bank telah menemukan bahwa ada kesenjangan antara teori dan praktek pada tata kelola
hutan. Studi tersebut memperlihatkan bahwa penelitian akademis belum menyatu dengan baik dengan
hasil temuan lapangan, sehingga pendekatan berdasarkan praktek yang ada tidak dilakukan. Literatur
akademis pada tata kelola yang baik dan penerapannya pada pengelolaan sumber daya hutan sebagian
besar meliputi konseptualisasi permasalahan, penelitian tentang insentif, dan ekonomi politik dari
pengelolaan sumber daya alam. Di sisi lain, kegiatan-kegiatan lapangan yang didukung oleh organisasi
internasional, bank pembangunan, dan NGO telah cenderung menitik beratkan pada verifikasi legalitas
penjualan kayu dan monitoringnya serta kontrol dari kejahatan hutan’ (World Bank 2009; 5). Studi terkini
bertujuan untuk merespon kesenjangan ini dengan mengidentifikasi prioritas kunci, target-target dan
reformasi (intervensi) yang berguna bagi mereka yang bekerja pada tata kelola hutan di Indonesia.
Tulisan ini selanjutnya akan mendeskripsikan metode survey Delphi yang digunakan untuk
mengidentifikasi sebagian besar konsensus terkait opini-opini para panel ahli dari akademisi, sektor nonpemerintah, media dan sektor swasta mengenai intervensi yang mereka anggap besar kemungkinan

berkontribusi pada tata kelola hutan dan lahan yang baik di Indonesia. Sebagai upaya untuk mengetahui
hubungan antara tata kelola yang buruk dan deforestasi, serta peran mendasar tata kelola yang baik
sebagai pemberi kontribusi terhadap pengelolaan hutan yang berkelanjutan, studi ini bertujuan untuk
mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dan industri-industri (disebut penyebab langsung) dan faktor-faktor
yang mendasari (penyebab tidak langsung) penyebab deforestasi dan degradasi hutan dan lahan di
Indonesia. Selanjutnya, tulisan ini mengidentifikasi intervensi pemerintah yang secara ampuh dapat
mencapai tata kelola hutan dan lahan yang baik, dan menentukan arah penelitian yang paling bermanfaat
serta pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan. Dalam tulisan ini, intervensi tata kelola merujuk pada
upaya untuk memperbaiki sistem tata kelola hutan dan lahan yang ada saat ini di Indonesia dengan
memodifikasi prosedur tata kelola, mekanisme atau lembaga yang ada, atau dengan menciptakan
prosedur, mekanisme atau lembaga yang baru. Bentuk-bentuk intervensi tersebut dilaksanakan oleh
pemerintah, lembaga donor, peneliti, masyarakat sipil atau sektor swasta.
METODE

Metode Delphi yang digunakan pada studi ini merupakan teknik penelitian sosial dan kebijakan yang
telah banyak digunakan dalam membantu proses pembuatan kebijakan kelompok di berbagai macam
wilayah, dan juga digunakan untuk menghasilkan konsensus antara para ahli dalam mengatasi persoalanpersoalan yang kompleks (Dalkey & Helmer 1963). Metode ini menggunakan pendekatan umpan balik
terkontrol, dan juga melibatkan survey berulang yang memungkinkan para panelis untuk
mempertimbangkan dan merevisi pandangan mereka secara anonim setelah melihat kembali laporan
umpan balik yang merangkum pandangan para panelis lainnya. Cara ini mengurangi bias konformitas
kelompok dan memungkinkan adanya wawasan yang lebih kaya pada permasalahan-permasalahan kunci
(Linstone & Turoff 1975). Ide-ide baru bisa saja muncul berdasarkan konsensus yang berhasil dicapai,
dibangun berdasarkan pengetahuan yang dikumpulkan dari keahlian para panelis. Studi ini secara
konsisten memperlihatkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan penilaian para ahli, rata-rata
tanggapan perorangan lebih rendah dibanding rata-rata yang dihasilkan oleh proses keputusan kelompok
(Okoli & Pawloski 2004). Metode Delphi ini bermanfaat karena memungkinkan adanya representasi
pandangan kelompok penelitian yang lebih besar dari kelompok yang lebih cocok untuk focus group
discussion atau wawancara, dan memastikan bahwa seluruh pandangan terlibat secara aktif.
Tujuan utama dari studi Delphi ini adalah untuk mengulangi proses survey dan umpan balik untuk
mencapai sebuah konsensus (seperti pada Nworie 2011) dimana pada studi saat ini digambarkan sebagai
konsensus mayoritas. Sementara itu jelas bahwa konsensus mayoritas dicapai ketika persentase peserta
yang ditentukan telah setuju pada permasalahan yang sedang diteliti, tidak ada batasan standard untuk
menentukan persentase ini. Batasan konsensus mayoritas bervariasi dalam literature Delphi, dari 51
persen ke 80 persen konsensus (Keeney, McKenna & Hasson 2011:46). Pada studi ini, tanggapantanggapan yang bernilai Sembilan – dari 53% responden – atau lebih dianggap memiliki konsensus
terbanyak. Tanggapan yang diterima dengan peringkat rendah juga akan didiskusikan karena tanggapan
tersebut juga merupakan kontribusi yang bernilai.
Tahap pertama penelitian ini melibatkan rekrutmen panel ahli dalam bidang tata kelola hutan dan lahan di
Indonesia. ‘Ahli yang sesuai’ didefinisikan dalam literature sebagai seseorang yang ‘memiliki
pengetahuan dan pengalaman yang relevan, serta opininya dihormati oleh rekan kerja di bidang terkait’
(De Villiers 2005: 640). Kriteria partisipasi berikut ini digunakan untuk mendefinisikan seorang ahli
untuk keikutsertaannya pada studi ini: (1) berpengalaman setidaknya tiga tahun dalam penelitian
LULUCF; (2) memiliki reputasi yang diperoleh melalui publikasi atau presentasi terkait LULUCF; (3)
memiliki pengalaman kerja lapangan atau kerja advokasi yang berkaitan dengan LULUCF; atau (4)
memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam permasalahan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia serta
jenis-jenis intervensi tata kelola yang mungkin dapat mengatasi deforestasi dan permasalahan kerusakan
lahan. Para ahli diidentifikasi melalui pencarian literature untuk publikasi, rekomendasi dari lembaga, dan
melalui rekomendasi dari para ahli lainnya yang dikenal dengan istilah ‘daisy chaining’ (Okoli &
Pawloski 2004).

Sementara ukuran terbaik panel menurut panel bervariasi – dari empat ke ratusan – kebanyakan studi
Delphi menggunakan panel yang terdiri dari 15 hinggal 35 orang (Okoli & Pawlowski 2004:19).
Mengingat review literature yang dilakukan oleh De Villiers (2005) memperlihatkan bahwa panel yang
terdiri dari lebih dari 30 jarang mempengaruhi hasil akhir, oleh karena itu, 65 panelis diundang untuk
berpartisipasi dalam studi panel ini untuk mengantisipasi tingkat penerimaan antara 35 hingga 75 persen.
Para panelis dipilih dari organisasi penelitian, universitas, kelompok advokasi, dan sektor swasta untuk
mewakili beberapa sudut pandang. Para panelis diundang melalui surat elektronik dengan surat undangan
yang menjelaskan mengenai detail proyek, tujuannya, jumlah putaran yang akan dilakukan (atau
komitmen waktu), kesepakatan anonimitas serta manfaat pengembangan profesionalitas dari keterlibatan
studi Delphi tentang LULUCF, mencakup peluang untuk mendiskusikan opini mereka dengan sebuah
panel para rekan ahli.
Pada waktunya, 21 ahli yang aktif dalam penelitian, advokasi, pemberi saran kebijakan dan teknis serta
membuat laporan tentang tata kelola hutan dan lahan, dengan rata-rata 12.3 tahun pengalaman setuju
untuk berpartisipasi sebagai anggota panel. Selanjutnya, pada putaran analisis kedua melibatkan peserta
dengan total 17 orang, 15 diantaranya telah berpartisipasi pada putaran pertama serta tambahan dua ahli
yang setuju berpartisipasi dalam studi ini namun tidak terlibat pada putaran pertama. Mengingat
konsensus mayoritas muncul relatif cepat maka Delphi dimasukkan pada putaran kedua.
Setelah panelis direkrut, mereka dikirimkan survey open-ended kuesioner awal yang direkomendasikan
oleh Hsu dan Sanford (2007), dan dikelola oleh Surveymonkey. Para panelis diminta untuk menanggapi
tiga pertanyaan latar belakang dan tujuh pertanyaan terbuka. Secara khusus, panelis akan diminta untuk
mengidentifikasi:
• Kegiatan utama atau industri yang secara langsung menyebabkan deforestasi, degradasi hutan
dan perusakan lahan gambut di Indonesia;
• Faktor yang mendasari (atau tidak langsung) yang memungkinkan kegiatan-kegiatan atau
industri-industri memiliki dampak;
• Intervensi yang kemungkinan besar dilakukan untuk mencapai tata kelola hutan dan lahan
yang baik di Indonesia; dan
• Arah penelitian lanjutan yang dibutuhkan untuk memahami permasalahan tata kelola lahan
dan hutan
Pertanyaan survey kuesioner awal dirancang berdasarkan review literature. Penelitian dilakukan dengan
menggunakan informasi yang ada mengenai intervensi tata kelola untuk mengatasi kerusakan hutan dan
deforestasi. Pencarian database jurnal akademik melalui Discovery EBSCO, mengidentifikasi literature
terbatas terkait tata kelola hutan, menggunakan kata kunci ‘tata kelola hutan* dan ‘tata kelola LULUCF’.
Pengembangan kuesioner putaran pertama melibatkan pembagian rekomendasi dari literature kedalam
bagian-bagian berdasarkan tema ‘tata kelola hutan yang umum dengan memprioritaskan pertanyaan
tentang tata kelola intervensi.
Tanggapan kuesioner hasil putaran survey pertama diatur kedalam ‘unit tematik’ (Ryan & Bernard 2000:
780) sesuai dengan tema tata kelola hutan yang digunakan oleh kerangka indikator World Resources
Institute’s Governance of Forest Initiative (2009), yaitu: (1) kepemilikan lahan dan hutan, (2) rencana tata
guna lahan dan hutan, (3) pengelolaan hutan dan lahan, dan (4) penerimaan pendapatan dan insentif
ekonomi. Analisa data kualitatif meliputi pengkodean terbuka, di mana tanggapan serupa diatur ke dalam
unit tematik untuk mengidentifikasi tanggapan serupa dan mengurangi pengulangan. Berdasarkan
tanggapan yang telah dirangkum, kuesioner survey kemudian dikembangkan untuk dapat
mempresentasikan tema besar dari survey pertama dan para panelis diminta untuk memprioritaskan
peringkat pernyataan yang telah dirangkum dari survery pertama.
Survey putaran pertama berhasil mengidentifikasi 22 kegiatan atau industri utama yang menyebabkan
deforestasi dan degradasi lahan gambut, pada putaran kedua para panelis diminta memilih hingga lima
fokus untuk dapat mengatasi masalah secara ampuh. Hal serupa juga dilakukan oleh para panelis yang
mengidentifikasi 38 faktor pendorong tidak langsung (disebut faktor pemungkin) yang paling kuat

dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan dan industri-industri yang menyebabkan deforestasi serta degradasi
lahan, pada putara kedua mereka diminta untuk memilih hingga tiga faktor pendorong per unit tematik,
berdasarkan seberapa kuat tema-tema tersebut dikaitkan dengan kegiatan atau industri yang menyebabkan
deforestasi dan degradasi lahan gambut. Ada rata-rata 9.5 faktor pendorong dalam masing-masing empat
unit tematik.
Dan juga, intervensi untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lahan yang diidentifikasi pada survey
putaran pertama dirangkum ke dalam bentuk pernyataan di putaran kedua, dan diatur berdasarkan
relevansinya dengan empat unit tematik. Panelis diminta untuk memilih hingga lima intervensi per unit
tematik, berdasarkan bagaimana kemungkinan intervensi-intervensi tersebut dapat memperbaiki tata
kelola hutan dan lahan. Ada rata-rata 19.5 pernyataan berkaitan dengan intervensi khusus dalam masingmasing empat unit tematik.
Mengenai kebutuhan domain penelitian, pada survey putaran pertama para panelis diminta untuk
mengidentifikasi topik penelitian dan pendekatan yang akan membantu memahami lebih baik tentang
persoalan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia. Tanggapan-tanggapan ini, sekali lagi, diatur ke dalam
unit tematik yang digunakan bersama dengan penyebab-penyebab, faktor pendukung dan intervensi,
dengan pengecualian bahwa unit tematik ‘kepemilikan hutan dan lahan’ serta ‘rencana penggunaan hutan
dan lahan’ dikelompokkan menjadi satu karena sedikitnya jumlah pernyataan yang sesuai dengan kedua
unit tematik tersebut. Akhirnya, pada survey putaran kedua para panelis diminta untuk memilih hingga
tiga topik penelitian serta pendekatan untuk setiap tiga unit tematik. Ada rata-rata 9 pernyataan dibawah
masing-masing tiga unit tematik.
Mengikuti langkah-langkah tersebut, dibuatlan sebuah ringkasan laporan yang merangkum hasil temuan
dari putaran pertama dan kedua serta mengidentifikasi konsensus mayoritas yang dicapai untuk tiap
pernyataan. Laporan ini dibagikan kepada semua peserta untuk memberikan masukan kepada para panelis
serta untuk meminta komentar lebih lanjut.
HASIL DAN DISKUSI

Seperti yang telah dijelaskan di atas, para responden pertama-tama diminta untuk mengidentifikasi apa
yang menurut mereka merupakan kegiatan dan industri yang paling penting untuk dijadikan fokus dalam
mengatasi deforestasi dan degradasi lahat gambut. Kemudian, responden diminta untuk mengidentifikasi
faktor tidak langsung (disebut juga faktor pendorong) yang memungkinkan kegiatan dan industri menjadi
penyebab deforestasi dan degradasi lahan gambut. Awalnya pendekatan mengidentifikasi faktor-faktor
penyebab yang digunakan untuk menghasilkan sebuah konsensus penyebab permasalahan (faktor
pendorong), sehingga diagnosa dan penanganannya (intervensi pemerintah) dapat mengikuti
perkembangan teori yang logis.
Sejalan dengan perbedaan yang ditetapkan dalam literature, para panelis dalam studi ini diminta untuk
mempertimbangkan apa saja yang menurut mereka merupakan kegiatan dan industri terpenting untuk
difokuskan dalam mengatasi deforestasi dan degradasi lahan gambut. Survey putaran kedua menampilkan
rangkuman dari sembilan tema dimana kegiatan dan industri terbesar yang menjadi penyebab deforestasi
dan degradasi lahan gambut dikelompokkan.
Mendefinisikan deforestasi dan menentukan penyebabnya

Deforestasi dalam studi ini mengambil definisi yang digunakan oleh Margono (2014) sebagai
‘perambahan hutan alam oleh penggunaan lahan terkait non-hutan’ (2014:1). Degradasi hutan
menunjukkan adanya berkurangnya tutupan hutan dan hilangnya karbon pada hutan-hutan yang masih
tersisa, dimana kerusakan tidak dikaitkan dengan perubahan penggunaan lahan dan dimana, jika tidak
terhalang, hutan diharapkan untuk tumbuh kembali (Hosonuma 2012). Berdasarkan definisi yang telah
ditetapkan oleh Bai et al (2008), degradasi lahan gambut didefinisikan sebagai hilangnya produktifitas

dan fungsi ekosistem jangka panjang yang disebabkan oleh gangguan lahan gambut yang tidak dapat
memperbaharui diri tanpa adanya bantuan.
Mengidentifikasi faktor pendorong deforestasi dan degradasi lahan gambut sangat menantang. Kesulitankesulitan yang dihadapi termasuk keterbatasan dalam memahami cara di mana penyebab-penyebab saling
berinteraksi, karena beberapa kegiatan yang menjadi penyebab kerusakan awal hutan diperparah oleh hal
lainnya, aktivitas lanjutan. Pada beberapa kasus, beberapa faktor pendorong terdekat bekerja dalam
kombinasi, seperti penebangan hutan untuk diambil kayunya, diikuti oleh penggunaan lahan yang telah
dirambah untuk tujuan agrikultur (Honosuma et al 2012). Menanggapi kondisi ini, literature mengenai
penyebab deforestasi dan degradasi hutan telah memunculkan perbedaan antara penyebab dekat (atau
langsung) dan pokok (atau tidak langsung). Penyebab langsung deforestasi dan degradasi hutan
disebabkan oleh kegiatan manusia yang secara langsung mempengaruhi rusaknya hutan. Faktor
pendorong langsung dapat berupa kegiatan terencana maupun tidak terencana yang dapat menyebabkan
wilayah hutan dialokasi ulang atau fungsinya dirubah untuk kepentingan non-kehutanan seperti tanaman
perkebunan dengan konsekuensi bahwa wilayah tersebut tidak dapat lagi dikategorikan sebaga kawasan
hutan atau hutan (Indrarto 2012). Faktor pendorong tidak langsung, atau faktor pendukung adalah kondisi
sosio-ekonomi dan kebijakan yang merupakan penyebab tidak langsung deforestasi (Romin et al 2013).
Dua perbedaan penting selanjutnya antara deforestasi terencana (perubahan sanksi pemerintah atau
masyarakat menjadi kawasan hutan yang dilakukan sesuai Undang-Undang) dan deforestasi tidak
terencana atau konversi hutan secara tidak sah dan kegiatan tata guna lahan, serta antara deforestasi dan
degradasi yang didorong oleh beberapa penyebab yang berasal dari dalam sektor hutan itu sendiri (disebut
juga ‘faktor intra-sektoral’) dan aktivitas-aktivitas yang didorong oleh beberapa penyebab yang berasal
dari sektor-sektor lainnya (‘faktor ekstra-sektoral’) (Contreras-Hermosilla 2000). Definisi ini
mempertimbangkan penyebab-penyebab di luar sektor hutan itu sendiri, seperti permintaan pasar untuk
produk-produk tanaman pertanian.
Faktor pendorong langsung deforestasi

Ketika para panelis diminta untuk memilih hingga lima kegiatan atau industri yang difokuskan untuk
mengatasi deforestasi dan degradasi lahan gambut, konsensus terbanyak muncul sekitar dua kegiatan dan
industri pendorong utama: perkebunan kelapa sawit skala besar yang dimiliki oleh perusahaan swasta
(82% suara), dan Hutan Tanaman Industri (HTI) (58% suara). Ada juga beberapa konsensus seputar
pertambangan batu bara (41% suara), dan pengaruh para aktor yang juga diuntungkan secara finansial
(35% suara).
Hasil temuan ini selaras dengan literature yang ada. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Greenpeace
(2013) mengindikasikan bahwa konversi ke kelapa sawit adalah satu-satunya faktor pendorong terbesar
deforestasi di Indonesia sejak 2009-2011, penyumbang sekitar seperempat rusaknya hutan Indonesia.
Berdasarkan Koh & Wilcove (2008), 56% perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menggeser hutan,
dan Romijin et al. (2013) mengidentifikasi propinsi-propinsi seperti Sumatera Utara, Riau dan Jambi
beserta perbatasan barat daya Kalimantan sebagai propinsi yang paling signifikan terkena dampaknya.
Banyak literature juga mengutip bahwa penebangan dalam jumlah yang sangat besar –baik legal maupun
illegal- sebagai penyebab utama dari degradasi hutan (Hapsari 2011; Hosonuma et al. 2012). Laporan
terbaru yang menganalisa kontribusi industri berbasis lahan pada rusaknya hutan di Indonesia
menemukan bahwa konsesi serat dan penebangan merupakan penyumbang terbesar rusaknya hutan
Indonesia (Abood et al. 2014). Sebuah studi yang dilakukan oleh Hapsari (2012) menetapkan bahwa
penebangan illegal memiliki dampak yang lebih besar pada hutan dibanding penebangan legal. Dalam
kaitannya dengan penambangan batu bara, banyak operasi penambangan yang didirikan di daerah
konservasi atau hutan lindung, karena kayanya bijih mineral yang ditemukan di wilayah tersebut (Indrarto
2012). Berdasarkan media terkini (The Age 7 September 2012), Indonesia sudah merupakan exporter batu
bara thermal terbesar di dunia yang digunakan untuk pembangkit listrik dan produk batu baranya kian
bertambah pada tingkat 20% setiap tahunnya sejak tahun 2000.
Pernyataan bahwa adanya para pelaku yang diuntungkan secara finansial berperan sebagai penyebab
deforestasi dan degradasi lahan gambut, disetujui oleh 35% suara. Literatur pada tata kelola hutan

menunjukkan bahwa adanya kepentingan terselubung mempengaruhi tata kelola hutan dan lahan dalam
beberapa cara, seperti mendapatkan keuntungan dari perluasan perkebunan kelapa sawit dan industri
untuk pulp dan kertas (Hunt 2010).
Faktor pendorong tidak langsung deforestasi – faktor pendukung dan tata kelola intervensi

Hasil respon para panelis mengidentifikasi bahwa faktor-faktor tidak langsung (disebut juga faktor
pendukung) yang dianggap paling kuat dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan atau industri-industri yang
menyebabkan deforestasi dan degradasi lahan gambut seperti didiskusikan di bawah ini berkaitan dengan
empat unit tematik yang mereka analisa: kepemilikan lahan dan hutan, rencana tata guna hutan dan lahan,
pengelolaan hutan dan lahan, serta penerimaan pendapatan dan insentif ekonomi. Intervensi tata kelola
yang relevan diidentifikasikan oleh para panelis yang kemungkinan besar dapat digunakan untuk
memperbaiki permasalahan tata kelola lahan dan hutan ditampilkan sesuai dengan faktor pendukungnya
yang paling relevan.
Faktor pendukung yang berhubungan dengan perencanaan dan kepemilikan hutan dan lahan serta
intervensi tata kelola yang sesuai
Dua faktor pendukung yang berhubungan dengan kepemilikan tata guna hutan dan lahan yang paling kuat
dikaitkan dengan aktivitas dan industri penyebab deforestasi dan degradasi lahan gambut: klasifikasi
lahan dan kepemilikan lahan yang tidak jelas (88%), dan tumpang tindih perizinan untuk hutan dan lahan
(58%). Tiga faktor pendukung yang saling berkaitan dengan rencana penggunaan lahan juga memiliki
konsensus bulat: alokasi lahan yang diatur secara lemah akibat rencana penggunaan lahan yang tidak taat
(76%); perencanaan tata ruang yang buruk (53%); dan rencana penggunaan lahan yang tidak efektif
(53%). Sementara itu, hanya 35% responden memilih masalah 'kendali publik (baik organisasi
masyarakat sipil (CSO) dan media) masih lemah’.
Dari semua faktor pendukung yang diidentifikasi, kepemilikan lahan yang tidak jelas dan klasifikasi lahan
merupakan konsensus tertinggi oleh responden pada studi ini (88%). Klasifikasi hutan dan lahan yang
tidak jelas berdampak negatif pada masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah kawasan hutan.2 Ada
keterkaitan antara jaminan kepemilikan dan pendekatan pengelolaan yang berkesinambungan. Hubungan
ini terangkum dalam pernyataan salah satu responden: ‘Ketika masyarakat lokal mengangap bahwa
mereka akan kehilangan akses ke sumber daya alam lokal…kontrol penggunaan lahan tradisional
seringkali diabaikan, dan perambahan para petani kecil serta perampasan tanah sering memperburuk apa
yang dilakukan perusahaan dan pemerintah’.3 Kesepakatan mayoritas ini tercermin dalam literature yang
mengidentifikasi bahwa kepemilikan lahan dan hak properti yang tidak dijamin dianggap sebagai bentuk
kontribusi terhadap deforestasi, karena ini merupakan akibat kurangnya peraturan dan hutan untuk
penggunaan predator. Sebaliknya, apabila hak properti terjamin, masyarakat lokal atau pemangku
kepentingan lainnya mungkin akan lebih dapat mengelola hutan secara berkesinambungan (Agrawal &
Ostrom 2001; Contreras-Hermosilla & Fay 2005). Memberikan kepemilikan hutan yang aman kepada
masyarakat hutan merupakan kondisi yang diperlukan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam
melindungi hutan (Safitri 2010). Oleh karena itu, intervensi yang teridentifikasi untuk merespon
permasalahan ini adalah perlunya revisi Undang-Undang kepemilikan lahan dan hak properti untuk
menyatukan adat dan masyarakat hutan lokal dan sistem pengelolaan lahan dalam hukum Indonesia (41%
setuju).
Bentuk intervensi lain yang disetujui oleh 58% responden adalah mengukuhkan hutan dengan
memperjelas batasan-batasan lahan, dan menetapkan hutan mana yang merupakan kawasan desa,
kawasan masyarakat, dan kawasan hutan pemerintah. Pengukuhan merupakan langkah awal untuk
mendefinisikan status wilayah hutan, untuk memperjelas semua hak yang diklaim dari setiap bagian
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Istilah hukum Kawasan Hutan didefinisikan sebagai ‘wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk
dipertahankan sebagai hutan’.
3
Perlu dicatat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012, yang mengubah susunan kata dari UU Kehutanan
tahun 1999, sehingga hutan adat masyarakat adat/asli tidak dapat diklasifikasikan sebagai kawasan hutan.

wilayah hutan (Contreras-Hermosilla & Fay 2005). Pasal 15 tahun 1999 Undang-Undang Kehutanan
menyebutkan bahwa sebuah wilayah secara sah menjadi hutan negara jika sudah ada pengukuhannya.4
Sehubungan dengan permasalahan penggunaan hutan, 53% responden mengidentifikasi bahwa
perencanaan tata guna lahan yang tidak efektif sebagai faktor dasar yang mendorong terjadinya
deforestasi dan degradasi lahan gambut. Mengingat tata ruang merupakan isu utama dalam perencanaan
tata guna hutan dan lahan di Indonesia, kelemahan dapat diidentifiakasi dengan proses tata ruang yang
dianggap sebagai sumber bagi perencanaan tata guna lahan yang tidak efektif. Pernyataan serupa yang
juga disetujui oleh 53% responden, bahwa proses rencana tata ruang yang buruk adalah faktor pendukung
yang mendasar. Penataan ruang adalah instrumen rencana tata guna lahan pemerintah untuk
mendefinisikan dimana aktifitas berbasis lahan dapat berlangsung. Penataan ruang, setidaknya dalam
teori, menjadi dasar untuk merancang dan mengontrol konsesi berbasis lahan, termasuk perkebunan
kelapa sawit dan kayu. Sistem penataan ruang di Indonesia memiliki tiga tingkat tata ruang – nasional,
propinsi dan kabupaten – dan tata ruang yang dibentuk oleh semua tingkatan pemerintah membutuhkan
penyesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal ini sehubungan dengan Undang-Undang no. 32 tahun
2004 tentang Desentralisasi.
Penataan ruang seringkali dikompromikan oleh faktor-faktor yang mencakup: perencanaan berbasis
sektor terpusat; peta yang tidak akurat dan tidak konsisten yang dibuat di bawah beragam kebijakan tata
ruang; kurangnya informasi mengenai karakteristik hutan dan lahan yang ada; buruknya koordinasi antara
Kementerian Kehutanan dengan Kementerian lainnya; buruknya koordinasi diantara kabupaten, propinsi
dan lembaga-lembaga pusat, atau adanya persaingan diantara lembaga-lembaga pemerintah yang mencari
kesempatan untuk memaksimalkan kontrol yurisdiksi terhadap sumber-sumber dan peluang-peluang
untuk mendapatkan sewa (McCarthy 2009); kepentingan politik dan bisnis; kebijakan pemerintah pusat
yang menjadi preseden dari perencanaan yang sudah ada; kurangnya kapasitas dan keseriusan pemerintah
daerah; kurangnya sumber-sumber finansial; lemahnya input dari pemangku kepentingan; atau sekedar
tidak tersedianya rencana tata ruang (Wollenberg 2009). Lemahnya proses rencana tata ruang berakibat
pada keputusan penggunaan lahan yang tidak tepat, contohnya dengan mengalokasikan perambahan hutan
tumbuh yang sudah tua untuk perkebunan kelapa sawit atau memanen kayu sementara lahan yang kritis
disisihkan untuk tujuan koservasi. Rencana tata ruang yang tidak akurat dan tidak dapat diakses dapat
menjadi indikasi bahwa sebetulnya lahan tersedia untuk perkebunan namun pada kenyataannya tidak
demikian.
Lemahnya kontrol publik dan pengaruh dalam tata kelola hutan dan lahan juga dianggap menjadi
persoalan: kontrol publik (baik organisasi masyarakat sipil dan media) masih lemah (35%). Lemahnya
organisasi masyarakat sipil termasuk kurangnya kapasitas dalam melobby dan bernegosiasi. Tantangan
yang cukup besar dihadapi oleh masayrakat Indonesia adalah terbatasnya sumber daya, lemahnya
akuntabilitas dan transparansi, permasalahan terkait korupsi internal dan ketidakmampuan untuk
berkomunikasi dengan sektor swasta (Ibrahim 2006). Sebuah studi UNDP tetang tata kelola hutan
menemukan bahwa masyarakat sipil adalah aktor yang terlemah pada level kabupaten, dan beberapa
kabupaten seluruhnya kekurangan LSM atau akademisi yang bekerja pada isu-isu tata kelola hutan
(UNDP REDD+2013). LSM lingkungan hidup (juga disebut pelaku advokasi isu-isu lingkungan)
memiliki dua kelemahan utama. Pertama, lembaga-lembaga ini memiliki aktivitas yang terbatas dalam
memantau tata kelola hutan dan lahan karena terbatasnya dana yang tersedia dan kompleksnya
permasalahan serta instrument yang harus digunakan untuk melakukan monitoring. Kedua, masih sedikit
lembaga yang memfokuskan kegiatannya pada advokasi pemberantasan korupsi di sektor kehutanan,
seperti fokus pada kerugian negara melalui pemberian ijin yang tidak wajar, atau penyuapan dalam proses
administrasi ijin (UNDP REDD+ 2013). Menanggapi kelemahan ini, bentuk intervensi yang mendapat
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Pengukuhan melibatkan sejumlah tahapan, yang pertama adalah penunjukan kawasan hutan dan klaim sah terhadap wilayah
tersebut. Langkah ini memberikan landasan untuk memutuskan jenis pemanfaatan hutan yang muncul dan dimana. Penunjukkan
bukan jaminan sah bahwa wilayah-wilayah ini bebasa dari klaim masyarakat (Safitri 2010). Langkah selanjutnya adalah
medemarkasi penataan batas hutan, diikuti pemetaan kawasan hutan negara dan langkah akhir adalah penetapan secara resmi
wilayah hutan negara oleh Menteri Kehutanan.

konsensus terbanyak (65%) adalah dengan mengatasi lemahnya kapasitas masyarakat lokal dalam
mengelola dan memantau hutan serta sumber daya alam.
Liputan media Indonesia tentang persoalan lingkungan – termasuk persoalan yang berkaitan dengan isu
deforestasi – masih sangat sedikit. Pengembangan penilaian untuk proyek Bank Dunia (INFORM 2005)
menemukan bahwa liputan media tentang masalah kerusakan hutan masih sangat sedikit, dan kapasitas
para jurnalis untuk memahami masalah-masalah terkait hutan secara efektif masih kurang di Indonesia.
Sebuah studi kasus mengenai laporan masalah penggunaan hutan dan lahan (diceritakan dalam laporan
sebagai masalah REDD+) menemukan bahwa buruknya liputan media tentang masalah lingkungan secara
potensial disebabkan karena kurangnya kapasitas dan kemampuan dalam menganalisa dan
mengkomunikasikan berita-berita tersebut (UNDP REDD+ 2013). Akibatnya, meskipun ada beberapa
peningkatan jumlah berita mengenai masalah-masalah REDD+ di media, namun jumlah jurnalis dan
outlet media yang melaporkan masalah REDD+ masih sangat terbatas (UNDP REDD+ 2013).
Faktor pemungkin yang berhubungan dengan pengelolaan hutan dan lahan serta intervensi tata kelola
yang sesuai
Ada beberapa konsensus dari beberapa responden bahwa hukum yang bertentangan (41%), dan, terkait
atau berakibat pada, hukum yang tidak dijalankan (35%). Ada beberapa literatur yang mengidentifikasi
hubungan antara hukum yang bertentangan dan kerusakan hutan. Indonesia memiliki lebih dari 2000
Undang-Undang, peraturan dan norma-norma terkait dengan lahan, beberapa diantaranya berbenturan
atau tidak jelas bagaimana bisa dapat saling diimplementasikan. Undang-Undang yang diperkenalkan
untuk mendukung desentralisasi Indonesia menciptakan ambiguitas terhadap hak-hak dan cara untuk
mengontrol sumber daya alam hutan. Contohnya, Undang-Undang Kehutanan membutuhkan distrik
pedesaan untuk menjalankan praktek-praktek pengelolaan hutan yang berkelanjutan, sementara UndangUndang tentang Pemerintahan Daerah membutuhkan kabupaten untuk menggunakan sumber-sumber
untuk menghasilkan pendapatan sebanyak mungkin untuk membiayai program pembangunan, mendorong
keuntungan jangka pendek dan mengakselerasi eksploitasi sumber daya hutan (Contreras-Hermosilla &
Fay 2005). Peraturan Presiden nomor 41 tahun 2004 memperbolehkan operasi pertambangan di beberapa
hutan lindung, sehingga hal tersebut berkontribusi lebih jauh pada ketidakpastian di sektor perhutanan.
Undang-Undang otonomi daerah berlawanan dan tidak jelas, merendahkan koordinasi diantara
departemen Kehutanan di berbagai tingkatan serta menyebabkan ketidakjelasan secara hukum terhadap
yurisdiksi politik untuk mengontrol dan mengatur penggunaan sumber daya alam (Kishort & Damania
2007). Kabupaten dan Pemerintah propinsi telah memanfaatkan lemahnya kejelasan hukum ini untuk
kepentingan mereka dalam mengeluarkan peraturan-peraturan dan mengalokasikan konsesi lahan. Banyak
peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintahan kabupaten untuk mengatur produksi kayu dalam
wilayah yurisdiksi mereka secara langsung bertentangan dengan peraturan nasional yang dikeluarkan oleh
Kementerian Kehutanan, sehingga menimbulkan kewanangan praktek-praktek yang oleh pemerintahan
pusat dianggap tidak sah. Kebingungan hukum ini memungkinkan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan
peraturan lingkungan. Diperkirakan $ 4 juta dihasilkan dari aktivitas-aktivitas illegal dari sektor hutan di
Indonesia, nilai ini diluar kontrol otoritas keuangan (Kishort & Damania 2007:3). Para responden
menekankan (41%) kebutuhan untuk memperjelas ketidakkonsistenan interpretasi dan pelaksanaan
hukum.
Para responden mengidentifikasi bahwa korupsi judicial berkontribusi melemahkan penegakan hukum
(41% setuju). Korupsi judicial menjadi bukti dalam banyak kasus di Indonesia, dimana upaya untuk
mengejar kasus-kasus pembakaran dan pembalakan liar yang dilakukan oleh individu-individu dan
perusahaan-perusahaan besar telah gagal hingga proses penuntutan (Smith et al 2007). Satuan tugas mafia
anti-yudisial telah mengidentifikasi berbagai modus operandi dalam proses penegakan hukum, yang
dimulai ketika pelanggaran hukum telah diidentifikasi (melalui suap dan hubungan personal dengan
dukungan otoritas penegak hukum) dan berlanjut hingga di setiap level proses pencarian keadilan (KPK
2010). Peradilan dianggap sebagai salah satu lembaga yang paling korup di Indonesia berdasarkan studi
yang dilakukan oleh Transparency Internasional tahun 2011. Hal serupa, sebuah studi yang dilakukan
oleh Global Corruption Barometer tahun 2012 menulis bahwa 52% survey di Indonesia menganggap
peradilan sebagai lembaga yang korup. Berdasarkan sebuah studi di U4 Expert Answer (Martini 2012),

peradilan dianggap sebagai lembaga yang paling dipengaruhi oleh pejabat pemerintahan dan elit-elit
lokal. Sebuah sistem hukum dan yudisial yang tidak efektif dapat menghambat upaya untuk membuat
pemerintah semakin transparan dan akuntabel kepda warga negaranya, dan mendorong perilaku yang
korup. Permasalahan yang serius diidentifikasi dalam sistem yudisial adalah penghilangan berita acara
pengadilan dan perlakuan istimewa terhadap anggota pemerintah dan parlemen dan/atau anggota
keluarganya. Korupsi dalam yudisial merusak peran penting peradilan dalam penegakan supremasi
hukum, memperkuat respon-respon yang lemah terhadap praktek-praktek korupsi.
Ada beberapa konsensus (41%) seputar intervensi untuk menegakkan hukum dan Perundang-undangan
secara tegas, secara tranparan dan secara konsiten. Sehubungan dengan peran utama mereka dalam
mengontrol kawasan hutan, kabupaten dan jasa hutan propinsi memainkan peranan peting dalam
memperkuat kebijakan hutan (Burgess et al 2012). Namun sejumlah persoalan membatasi kemampuan
lembaga hutan di daerah untuk memaksakan kebijakan hutan dan Undang-Undang dalam yurisdiksi
mereka, termasuk anggaran dan kapasitas yang tidak sesuai dengan tanggung jawab. Lembaga-lembaga
Kehutanan memiliki tugas yang cukup menantang dalam mengelola tujuan-tujuan yang berlawanan yaitu
melestarikan asset bernilai global dan menghasilkan sewa dari sumber-sumber daya. Pejabat kawasan
hutan bekerja dengan gaji yang sangat rendah, namun mereka bertanggung jawab untuk melindungi
sumber daya alam yang bernilai komersil tinggi. Sewa dari hasil pengurasan hasil hutan tetap tinggi dan
ada insentif yang kuat untuk menumbangkan regulasi dan membayar suap untuk mendapatkan pangsa
pasar yang lebih besar dari sumber daya alam (Kishor & Damania 2007). Para responden
mengidentifikasi intervensi penyediaan insentif untuk lembaga perhutanan dan pemerintah daerah agar
dapat menampilkan prestasi yang baik, termasuk mendorong pengelolaan hutan oleh masyarakat (41%
setuju). Insentif dapat membantu meyakinkan bahwa para staff cukup termotivasi melalui sistem yang
jelas dari pemberian penghargaan dan sanksi untuk mengimplementasikan tugas yang menjadi tanggung
jawab mereka.
Tantangan lain dalam menegakkan peraturan dan Undang-Undang adalah kurangnya kejelasan dalam
mengontrol kawasan hutan, yang mungkin dieksploitasi oleh kepala desa yang memperbolehkan
pembalakan berlangsung di luar konsesi yang resmi (Barr et al 2006), untuk memfasilitasi pembangunan
perkebunan kelapa sawit di dalam wilayah hutan nasional, dan untuk memberi sanksi proses dan
transportasi dari kayu gelondongan yang diambil secara tidak sah (Casson 2001; Burgess et al 2012).
Pemerintah daerah jarang, jikalau pernah, menegakkan kesepakatan masyarakat dengan perusahaan,
sehingga hasilnya masyarakat bergantung pada upaya mereka sendiri untuk menegakkan kesepakatan
mereka daripada bersandar pada negara untuk menegakkan hak-hak properti mereka (Palmer 2006).
Sehubungan dengan hal tersebut, para responden juga mengidentifkasi intervensi yang cocok (35%) untuk
membangun struktur yang dapat membantu memastikan akuntabilitas (contoh: pengadilan, lembagalembaga korupsi, pengamat eksternal seperti media).
Faktor-faktor pemungkin yang berhubungan dengan penerimaan pendapatan dan insentif ekonomi dan
intervensi tata kelola yang sesuai
Kategori ketiga dari faktor pemungkin yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan dan insentif
ekonomi. Ini adalah faktor-faktor yang paling kuat dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan serta industriindustri yang menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi lahan gambut. Ada konsensus terbanyak
di sekitar faktor-faktor pemungkin yang berhubungan dengan kepentingan pribadi, kepentingan bisnis dan
politik yang sangat besar mempengaruhi pembuatan kebijakan dan regulasi (70%). Faktor-faktor
pemungkin yang mendapat konsensus lebih rendah adalah korupsi (35%); dan kebijakan langsung dan
tidak langsung yang mendukung dan bahkan mensubsidi aktivitas-aktivitas komersil yang mengarah pada
perambahan hutan (terutama pembalakan dan perluasan perkebunan kelapa sawit) (35%); juga kebijakan
yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan penerimaan negara jangka
panjang serta keputusan penggunaan lahan yang berkesinambungan (35%).
Terdapat konsensus yang kuat terhadap pernyataan bahwa kepentingan bisnis dan politik memiliki
pengaruh yang kuat terhadap pembuatan kebijakan dan peraturan (70%). Hasil temuan ini erat kaitannya
dengan bagian literatur yang muncul dan memperdebatkan bahwa desentralisasi Indonesia belum
merubah kepentingan terselubung yang bercokol yang mempengaruhi tata kelola lahan dan hutan. Para

responden dalam studi ini mengidentifikasi bahwa ada sejumlah kepentingan terselubung yang bekerja
melalui berbagai macam cara baik langsung dan tidak langsung, untuk mempengaruhi perubahan hutan
dan tutupan lahan. ‘Ada banyak lagi ragam pelaku yang juga diuntungkan dengan adanya deforestasi
walaupun dari jauh, termasuk mereka yang mendapat keuntungan dari investasi untuk kegiatan-kegiatan
tersebut atau mendapat uang dari pendapatan, uang suap atau keuntungan lain akibat pemberian akses
perizinan atau karena tidak diberlakukannya hukum’, ungkap salah satu responden.
Reformasi desentralisasi memberikan kekuasaan bagi perangkat daerah untuk mengalokasikan perizinan
bagi kegiatan-kegiatan berbasis lahan untuk memperoleh pendapatan tambahan. ‘Dalam desentralisasi,
dorongan untuk memperoleh pendapatan daerah dari pembukaan lahan baru untuk perkebunan (atau
pertambangan dan lain-lain) sangat parah, karena petugas daerah kini bertanggung jawab atas pembatasan
pengambilan keuntungan dari deforestasi, drainase lahan gambut, dan pembukaan lahan, baik melalui
dukungan bagi program-program daerah yang resmi dan dari pendapatan yang diperoleh, maupun
kegiatan-kegiatan yang tidak resmi dan seringkali ilegal, melalui uang suap dan kepentingan bisnis
individu,’ ungkap salah satu responden. Pada tingkat kabupaten, pemerintah kabupaten mendapatkan
penerimaan tertinggi dari perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan dan memiliki kepentingan untuk
memperluas perkebunan kelapa sawit di wilayah mereka (Irawan, Tacconi & Ring 2013). Pemerintah
daerah mempunyai kekuasaan lebih untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan terkait perkebunan kelapa
sawit dibadingkan kebijakan terhadap tanaman hutan dan penebangan.
Para responden (non-konsensus 35%) mengindentifikasi bahwa kebijakan yang secara langsung maupun
tidak langsung mendukung dan bahkan mensubsidi kegiatan komersial yang berujung pada pembukaan
lahan (terutama penebangan dan perluasan perkebunan kelapa sawit) merupakan faktor pemungkin yang
penting yang paling sering dikaitkan dengan kegiatan dan industri yang menyebabkan deforestasi dan
degradasi lahan gambut. Pemerintah Indonesia telah mempercepat investasi lingkungan yang
menguntungkan perusahaan komersial asing, dan emdnroong pasar eksport untuk minyak kelapa sawit
mentah yang berfluktuasi dengan pasar internasional. Faktor-faktor ini telah mengakibatkan ledakan
produksi minyak kelapa sawit, yang meningkat hingga 17.4% setiap tahunnya antara tahun 2000 dan
2009 (US Department of Agriculture 2009). Pemerintah juga menyediakan program subsidi untuk
mendorong petani skala kecil yang saat ini memiliki 44% total wilayah perkebunan kelapa sawit di
Indonesia, kedua setelah perkebunan komersial swasta (US Department of Agriculture 2009).
Penelitian untuk meningkatkan tata kelola hutan dan lahan

Studi ini juga mencakup pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian, mengetahui bahwa
penelitian lanjutan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan tata kelola hutan dan lahan. Penelitian sangat
penting baik untuk membangun kerangka pengetahuan yang ada mengenai penyebab dan pendorong
deforestasi dan degradasi lahan serta untuk berbagi pengetahuan tentang apa yang berhasil untuk
mencapai reformasi tata kelola lahan. Oleh karena itu, studi ini mengevaluasi topik-topik penelitian dan
pendekatan-pendekatan yang memampukan munculnya pemahaman yang lebih baik akan persoalan tata
kelola hutan dan lahan di Indonesia. Banyak panelis mengidentifikasi aksi-aksi penelitian secara potensial
menguntungkan bagi teknik penelitian. Aksi penelitian yang didefinisikan sebagai ‘sebuah proses disiplin
pemeriksaan yang dilaksanakan oleh dan untuk mereka yang melakukannya’ (Sagor 2000), Melakukan
aksi penelitian melibatkan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat memperoleh 64% konsensus.
Terdapat persetujuan seputar keuntungan dari mengadakan ‘kerjasama antara lembaga ilmiah dengan
LSM lokal untuk menggunakan temuan penelitian’ (41%). Hubungan-hubungan ini bisa saling
menguntungkan, LSM lokal dapat memiliki akses atas informasi yang diperlukan oleh lembaga penelitian
untuk melakukan penelitian, dan LSM lokal mendapat keuntungkan dari advokasi dan penyusunan
program yang berbasis bukti.
Metodologi pendekatan penelitian lain yang dinilai penting adalah ‘ekonomi politik, khususnya untuk
mengungkapkan ekonomi politik yang sebenarnya dari alokasi penggunaan lahan’ (58% konsensus).
Metodologi ini dianggap berguna untuk mengetahui kepentingan dan pengaruh para pemangku
kepentingan dan bagaimana mereka menggunakan kekuasaan dalam pembuatan keputusan tentang
penggunaan hutan dan lahan dan distribusi sumber daya alam. Sehubungan dengan itu, terdapat

konsensus seputar kebutuhan untuk ‘mengamati lebih dalam pembiayaan politik dalam sektor kehutanan’
(58%). Studi ekonomi politik telah mendokumentasikan pengaruh para partai politik dalam kejahatan
bisnis dan hutan. Burgess et al (2011) mengidentifikasi hubungan antara deforestasi dan pemilihan umum
regional dan daerah yang digambarkan sebagai ‘siklus penebangan politik’. Hutan menjadi sumber
pembelian suara dan klientalisme yang digunakan untuk membayar kembali hutang dan hadiah-hadiah
yang diperoleh oleh partai politik dan kandidat-kandidat invidu untuk memperoleh kemenangan dalam
Pemilu, serta untuk membiayai partai-partai politik. Dengan memahami biaya-biaya yang harus
dibayarkan kembali oleh para kandidat politik dan hubungan finansial yang dibangun untuk mengatur
hutang yang muncul, akan membantu kita memahami pengaruh keputusan para pelaku terhadap
penggunaan lahan dan hutan. Mekanisme akuntabilitas keuangan tetap memeriksa peningkatan kontrol
terhadap hutan pemerintah daerah memiliki post desentralisasi, untuk memastikan bahwa keputusan yang
berkaitan dengan penggunaan hutan dan lahan adalah untuk kepentingan publik (Eckardt 2008).
Memahami pembiayaan kejahatan hutan juga membutuhkan penyelidikan alur keuangan dari sumbernya
kemana keuntungan tersebut bermuara. Pelaku kejahatan yang memiliki kekuasan besar mampu
mengambil jalan pintas terhadap prosedur-prosedur resmi dengan memberi bayaran untuk memonitor atau
memanfaatkan koneksi politik untuk menghindari penegakan hukum (EIA/Telapak 2007). Pendekatan
‘ikuti aliran uang’ telah disarankan untuk mencapai para pelaku ekonomi dan politik tingkat tinggi yang
sering kali menjadi tujuan keutungan secara tidak sah. Namun, menginvestigasi para pelaku ini ternyata
sulit dan kompleks, membutuhkan ketrampilan teknis untuk melacak transaksi-transaksi lintas yurisdiksi
international (Joy 2010).
Konsensus lebih lanjut ditentukan sehubungan dengan adanya manfaat dari mempelajari kebutuhan dan
bantuan yang diperlukan oleh daerah untuk menjalankan alat-alat dan kebijakan-kebijakan untuk
meningkatkan tata kelola hutan dan lahan (58%). Dengan memahami kebutuhan khusus dari pemerintah
daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan hutan lainnya akan dapat membantu mencapai intervensi
tata kelola yang lebih responsif dan strategis yang kemungkinan besar akan berhasil dalam memberikan
kontribusi bagi tata kelola hutan dan lahan yang baik.
Terdapat tingkat persetujuan yang tinggi seputar pernyataan ‘penelitian tentang pengaturan institusional
yang lebih baik, dan pendekatan manajemen lanskap yang menembus ‘pagar-pagar sektoral’ (47%).
Pengaturan kelembagaan mencakup seluruh mekanisme dalam manajemen kehutanan, termasuk skemaskema manajemen hutan komunitas seperti pengelolaan hutan komunitas dan desa, perkebunan swasta
dan pengelolaan hutan oleh negara melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Sehubungan dengan itu,
beberapa responden menganggap ada manfaat dari studi ‘tata kelola hutan dan lahan (termasuk agrokehutanan) oleh masyarakat adat’ (35%). Tata kelola hutan dan lahan oleh masyarakat adat dapat
mencakup praktek-praktek yang telah diinstitusikan dalam hukum adat.
Terdapat konsensus (35%) sehubungan dengan pernyataan ‘menemukan titik awal (entry-point) dalam
rantai suplai untuk mendorong perbaikan tata kelola hutan dan lahan’. Memperbaiki praktek-praktek
penggunaan lahan, termasuk kehutanan, perkebunan dan pertambangan memerlukan pemahaman yang
baik tentang rantai persediaan. Mengidentifikasi titik awal kunci dalam rantai suplai dapat mencakup
tahap verifikasi pada titik asal (untuk kayu, disinilah poin dimana produk dipotong), ataupun proses
operasi industri, dalam hal kepatuhan dengan peraturan dan perundang-undangan.
Para responden menekankan pentingnya mendukung penelitian dengan advokasi dan berbagai kegiatan
lain yang berorientasi pada pencapaian reformasi kebijakan. Seorang responden mengungkapkan bahwa;
‘Penelitian yang dilakukan sendirian tidak mungkin dapat membuat banyak perubahan’. Menjembatani
komunikasi antara peneliti dan pembuat kebijakan, masyarakat sipil dan sektor swasta penting untuk
memastikan agar penelitian dapat memberi informasi bagi intervensi tata kelola. Hal ini melibatkan akses
pemungkin ke penelitian dan mengkomunikasikan rekomendasi-rekomendasi penelitian pada para pelaku
yang tepat.
Seorang responden lainnya menguraikan keterbatasan penelitian, menunjukkan bahwa sudah banyak yang
dipahami dalam tata kelola hutan dan lahan: ‘Kerangka umum sistem [tata kelola hutan dan lahan] telah

banyak diteliti. Namun, yang masih menjadi perdebatan adalah apakah ini merupakan masalah
pengetahuan atau apakah sebenarnya merupakan masalah politik dan ekonomi. Mengingat sebagian besar
tantangan merupakan masalah ekonomi, penelitian hanya akan membuat sedikit perubahan. Namun, LSM
dan berbagai penelitian lain yang mengungkapkan isu-isu tersebut dalam konteks-konteks tertentu dapat
mengungkapkan dan menyediakan analisis terkini yang dapat membantu menanggapi berbagai
keterbatasan dalam reformasi.’ Seorang responden menekankan perlunya penelitian yang
berkesinambungan dan eksplorasi lebih lanjut dalam penelitian: ‘Penelitian yang telah dilakukan cukup
bagus, kini tinggal memperdalam cakupan penelitian’. Memperdalam ruang lingkup penelitian telah
dilakukan dengan memperbarui dan memperluas hasil penelitian yang telah diidentifikasi memiliki
potensi yang sangat penting untuk memperbaiki aspek-aspek kunci dari tata kelola hutan dan lahan.
KESIMPULAN

Menanggapi jurang antara teori dan praktek di bidang tata kelola hutan dan lahan, panel ahli dibentuk
untuk menentukan tingkat konsensus apa yang bisa dicapai dalam faktor pedorong deforestasi, kerusakan
hutan dan degradasi hutan dan lahan di Indonesia, dan selanjutnya mengidentifikasi intervensi-intervensi
untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lahan. Dengan menggunakan metode Delphi, para ahli ini
mencapai konsensus mayoritas mengenai dua industri besar untuk berkonsentrasi pada perkebunan skala
besar yang dimiliki oleh perusahaan swasta (82%), dan hutan tanaman industri (HTI) (58%). Para panel
ahli juga mengidentifkasi penyebab tidak langsung deforestasi dan degradasi hutan dan lahan (disebut
faktor pemungkin), khususnya yang berkaitan dengan tata kelola yang buruk di sekitar rencana tata guna
lahan. Hal ini mencakup: kurangnya kejelasan dalam hal kepemilikan lahan dan klasifikasi lahan (88%);
praktek-praktek yang buruk dalam perencanaan penggunaan lahan dan lemahnya kepatuhan pada
perencanaan tata ruang (76%); yang berakibat pada perizinan yang tumpang tindih dalam hal
penggunaan hutan dan lahan (58%). Kepentingan bisnis dan politik yang berpengaruh besar bagi
pembuatan kebijakan dan peraturan juga menjadi faktor yang mendapat konsensus kuat (70%).
Para ahli mengidentifikasi tiga intervensi yang paling mungkin dapat meningkatkan tata kelola hutan dan
lahan Indonesia, yaitu:
1. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan aparat masyarakat dan institusi dan membangun
strategi untuk memperbaiki kinerjanya (65%).
2. Mengukuhkan kawasan hutan untuk memperjelas batasan-batasan lahan dan untuk menentukan
hutan mana yang merupakan zona hutan desa, masyarakat dan pemerintah (58%).
3. Mengintegrasikan peta partisipatif dalam perencanaan tata ruang untuk melindungi kebutuhan
masyarakat setempat dan penduduk asli (53%).
Intevensi yang mendapat konsensus terbanyak menekankan pada keterlibatan masyarakat dalam
mekanisme tata kelola hutan. Para responden mendukung keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan
hutan, termasuk di badan pembuat peraturan untuk mengelola hutan. Mengintegrasikan peta masyarakat
dalam keputusan rencana tata ruang dilihat sebagai cara penting untuk memastikan bahwa kebutuhan
pembangunan masyarakat lokal dan masyarakat adat terlindungi. Intervensi pengukuhan hutan untuk
memberi kejalasan sekitar batasan lahan juga menawarkan manfaat dalam melindungi kepemilikan lahan
bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat. Hasil-hasil temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan
masyarakat ke lembaga pengelolaan hutan mungkin memberikan manfaat bagi tata kelola hutan.
Terakhir, para ahli mencapai konsensus mengenai empat tema penelitian untuk mengetahui lebih lanjut
tentang tata kelola hutan dan lahan:
1. Melakukan penelitian yang melibatkan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat (64%).
2. Ada kebutuhan untuk melakukan studi tentang kebutuhan dan bantuan yang diperlukan oleh
daerah-daerah untuk mengimplementasi alat dan kebijakan untuk memperbaiki tata kelola hutan
dan lahan (58%).
3. Ada kebutuhan untuk mengkaji lebih dalam tentang pendanaan politik dalam sektor kehutanan
(58%).
4. Penggunaan metodologi ekonomi politik untuk mengungkapkan ekonomi politik yang sebenarnya
dalam alokasi penggunaan lahan (58%).

Konsensus mayoritas seputar aksi penelitian menekankan pada nilai yang diletakkan pada pendekatan
penelitian kolaboratif. Penelitian yang menjawab kebutuhan daerah dinilai penting. Pengaruh kepentingan
bisnis dan politik memperoleh konsensus dengan tingkat yang paling tinggi sebagai faktor pemungkin
yang layak untuk diteliti lebih dalam. Para panelis mengidentifikasi sebuah kebutuhan untuk membongkar
hubungan-hubungan ini melalui studi politik ekonomi. Keterbatasan-keterbatasan penelitian telah
diidentifikasi oleh sejumlah responden dan banyak yang memberikan komentar bahwa penelitian yang
ada masih belum cukup digunakan sebagai alat yang berdiri sendiri namun dapat membantu memberikan
informasi dan memperkuat pendekatan-pendekatan tata kelola.
REKOM ENDASI
Berdasarkan hasil-hasil temuan studi ini, rekomendasi untuk melaksanakan intervensi-intervensi untuk
merespon tata kelola hutan dan lahan akan didiskusikan berikut ini. Rekomendasi-rekomendasi tersebut
berdasarkan tiga intervensi dan empat tema penelitian yang telah mencapai konsensus yang paling
banyak. Tata kelola hutan berorientasikan LSM, organisasi lembaga donor dan lembaga-lembaga
penelitian dapat memberikan manfaat dengan mempertimbangkan prioritas-prioritas ini dalam
membangun program-program dan kebijakan-kebijakan untuk mendukung tata kelola yang hutan dan
lahan yang baik di Indonesia.
Dukungan lembaga-lembaga masyarakat. Pemerintah, lembaga donor, dan masyarakat sipil sebaiknya
melakukan peningkatan kapasitas bagi lembaga-lembaga masyarakat, dan mendukung keterlibatan
mereka dalam lembaga-lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi pengelolaan hutan dan lahan.
Lembaga-lembaga masyarakat ini sebaiknya terintegrasi ke dalam lembaga pengelolaan hutan dan lahan
di tingkat lokal seperti lembaga pembuatan keputusan di masyarakat atau daerah, dan pada tingkat yang
lebih tinggi seperti unit pengelolaan hutan (KPH) dan badan-badan Pemerintah lain yang bertanggung
jawab.
Mempercepat pengukuhan hutan dengan menggunakan lembaga-lembaga masyarakat lokal untuk
memperjelas klaim hutan masyarakat. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012 yang mengatur
tentang hutan masyarakat adat seharusnya tidak disebut kawasan hutan, untuk menciptakan kesempatan
memperkenalkan hak masyarakat lokal dan masyarakat adat terhadap hutan. Pengukuhan hutan adalah
salah satu langkah awal yang sangat penting untuk mengetahui kepemilikan akan hutan. Peta masyarakat
meruapak bagian penting dari proses ini, untuk mengidentifikasi dan memperjelas klaim kepemilikan
lahan. Lembaga-lembaga masyarakat dapat mendukung pemetaan dan pendekatan lainnya untuk
mendokumentasikan klaim-klaim hutan. Pemerintah, peneliti, lembaga donor dan masyarakat sipil dapat
bermitra dengan lembaga masyarakat untuk mendokumentasikan klaim hutan masyarakat untuk
menginformasikan proses pengukuhan hutan. Pemerintah harus memastikan klaim hutan masyarakat
terlindungi dalam Undang-Undang yang mengakui kepemilikan hutan oleh masyarakat yang dalam studi
ini telah digambarkan akan membawa pada pengelolaan hutan yang berkesinambungan.
Mengintegrasikan peta partisipatif ke dalam rencana tata ruang. Peta partisipatif yang dibuat untuk
pengukuhan hutan dapat juga digunakan sebagai basis untuk keputusan rencana tata ruang, untuk
memastikan bahwa peta rencana tata ruang mempertimbangkan klaim tanah adat dan tanah masyarakat.
Aksi penelitian merupakan pendekatan yang berguna untuk digunakan dalam pemetaan partisipatif karena
memperbolehkan badan dan kepemilikian terhadap proses dan hasil akhir. Para donor, peneliti dan
masyarakat sipil harus memberikan pelatihan dan bantuan teknis untuk mendukung pemetaan partisipatif
klaim hutan masyarakat. Para peneliti harus menyediakan bantuan teknis bagi pemerintah untuk
mengintegrasikan peta partisipasi kedalam rencana tata ruang.
Dukungan kemampuan masyarakat lokal dalam memantau hutan. Sejumlah teknologi dapat
digunakan oleh masyarakat lokal dalam melaksanakan monitoring hutan. Bagi masyarakat yang memiliki
akses dan ketrampilan ICT, platform dan tools sudah tersedia untuk digunakan dalam monitoring tutupan
hutan, dan melaporkan pelanggaran pemanfaatan hutan, pembakaran hutan dan perubahan tutupan hutan.

Bagi masyarakat yang tidak memiliki akses internet, platform SMS, teknologi radi dan pohon telepon
adalah inovasi sederhana yang dapat mendukung monitoring dan melaporkan jika terdapat pelanggaran.
Alat kendaraan udara tak berawak menawarkan cara yang murah untuk memonitor wilayah hutan untuk
mengidentikasi kondisi tutupan hutan, melacak margasatwa dan memonitor perkebunan serta konsesi
pertambangan untuk memeriksa kepatuhan persyaratan dan kewajiban hukum. Pemerintah, para donor
dan masyarakat sipil harus menyediakan pelatihan dan bantuan teknis bagi masyarakat untuk
memungkinkan penggunaan inovasi monitoring yang sesuai dan juga penguatan kapasitas untuk
mendukung masyarakat dalam merepons ketidakadilan dan pelanggaran yang diidentifikasi melalui
monitoring. Masyarakat sipil harus membantu masyarakat lokal dalam menggunakan media sosial,
termasuk Facebook dan Twitter, untuk menghubungkan masyarakat lokal dengan masyarakat kota yang
memiliki kepedulian untuk membangun dukungan bagi perlindungan hutan dan hak-hak masyarakat, serta
mendesak pemberian sanksi hukum bagi pelanggaran skala besar.
Melakukan aksi penelitian yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Menyelesaikan konflik
guna lahan yang berkepanjangan, dan memastikan alokasi pemanfaatan lahan mendukung pertumbuhan
karbon ekonomi yang rendah serta kesejahteraan masyarakat lokal, membutuhkan partisipati aktif dari
pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Para peneliti dan para donor harus mempertimbangkan aksi
penelitian dan metode-metode partisipatif yang sesuai yang memungkinkan kepemilikan dan bukan hanya
hasil, namun arah penelitian yang dilaksanakan berkaitan dengan tata guna hutan dan lahan. Aksi
penelitian merupakan alat yang berguna sebagai latihan pemetaan masyarakat, dan untuk proses
pembuatan keputusan pemanfaatan lahan yang memungkinkan partisipasi dari semua pemangku
kepentingan yang terkena dampak, termasuk masyarakat adat dan perempuan, kelompok yang sering
terpinggirkan dari proses pembuatan keputusan meskipun mereka saat ini kemungkinan besar terkena
dampak dari hasil tersebut. Metode penelitian ini juga merupakan teknik yang berguna untuk mendukung
kebutuhan analisa bagi daerah untuk mengidentifikasi alat dan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan
tata kelola hutan dan lahan.
Pembiayaan sektor lahan dan hutan. Para donor dan masyarakat sipil perlu mempertimbangkan
hubungan klien-patron yang mendasar yang menjadi penghalang efektifitas intervensi teknis. Sektor
swasta harus bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa investasi
juga memperhatikan hak-hak hutan masyarakat, konsisten dengan hukum dan standard lokal, nasional dan
internasional, dan bahwa alokasi lahan hanya akan dilakukan setelah masyarakat yang terkena dampak
dibebaskan, didahulukan dan diinformasikan. Masyarakat sipil harus terus memastikan akuntabilitas
pemimpin politik dan pejabat publik, termasuk melalui penggunaan media dan monitoring keputusan,
serta para donor harus mendukung peningkatan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sipil dalam tata
kelola. Peneliti, donor dan masyarakat sipil harus menggunakan pendekatan ‘ikuti aliran uang’ (seperti
yang telah dikembangkan oleh pendekatan penegakan hukum terpadu milik CIFOR)5 untuk
mengidentifikasi praktek-praktek ilegal dan yang tidak berkesinambungan oleh sektor-sektor keuangan
dan bank. Pendekatan ini membutuhkan ketrampilan teknis, jaringan yang luas dan dana untuk mengikuti
aliran uang dan untuk mengejar kasus-kasus penuntutan di yurisdiksi luar negeri. Masyarakat sipil harus
mendukung insiatif-inisiatif pencegahan, termasuk whistle blower dan pemantauan untuk menghentinkan
pemanfaatan hutan secara tidak sah sedini mungkin.
Terlibat dalam analisa ekonomi politik. Bantuan keuangan dan teknis semata tidaklah cukup untuk
mendorong tata kelola hutan dan lahan yang baik. Para peneliti, donor dan masyarakat sipil harus
menggunakan analisa ekonomi politik untuk memahami proses politik dan ekonomi yang mempengaruhi
pembuatan keputusan terkait tata guna hutan dan lahan. Para peneliti dapat membantu
mengidentifikasikan para pemangku kepentingan yang secara langsung dan tidak langsung terlibat atau
terkena dampak dari permasalahan tata kelola hutan dan lahan, dan membongkar dinamika kekuasaan
yang memungkinkan terjadinya praktek-praktek tata kelola yang buruk, serta turut campur tangan dalam
perubahan potensial yang mendukung reformasi tata kelola yang baik. Donor sebaiknya menggunakan
analisa ekonomi politik untuk menginformasikan rancangan program mereka untuk dapat memastikan

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5	
  Pendekatan Penegakan Hukum Terpadu milik CIFOR, 2009, lihat http://www.cifor.org/ilea/_ref/instruments/index.htm

intervensi tata kelola mempertimbangkan kendala dan peluang di sektor tata kelola hutan dan lahan di
Indonesia.
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