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A. Latar Belakang 
Indonesia salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya raya, di 

mana memiliki 17000 pulau, 365 suku bangsa yang menggunakan 360 bahasa 

Indonesia tercatat  memiliki sekitar  10 persen spesies tumbuhan dunia, 12 persen 

spesies mamalia, 17 persen spesies reptile dan amphibi, 17 persen spesies burung. 

Bahkah, hutan Indonesia merupakan salah satu yang terkaya memiliki 

keanekaragaman hayati.  

 

Dengan sumberdaya yang berlimpah tersebut, ternyata tidak menjamin  kemakmuran 

rakyat Indonesia, hal ini bisa dilihat dari rendahnya income perkapita penduduk 

Indonesia, apalagi bila dibandingkan dengan Negara tetangga  Malaysia, Tailand, dan 

Singapore. Salah satu penyebab rendahnya tingkat income perkapita masyarakat 

Indonesia adalah tidak dimanfaatkannya sumberdaya alam secara efisien serta alokasi 
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sumberdaya alam yang tidak merata.  Sumberdaya alam banyak dinikmati oleh 

sekelompok orang tertentu, akibatnya   jurang pemisah antara yang kaya dan yang 

miskin semakin tajam. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam juga tidak terjadi 

sehingga sustainable pemanfaatan sumberdaya alam tidak dipelihara. Salah satu 

sumberdaya alam yang tidak dikelola dengan baik adalah sumberdaya hutan.  

 

Indonesia yang memiliki luas daratan sekitar 1,3 persen dari permukaan bumi, pada 

tahun 1950 an memiliki hutan seluas kira-kira 162 juta hektar. Luas hutan tersebut 

telah mengalami penyusutan yang luar biasa sehingga kini tinggal sekitar 98 juta. 

Hampir satu juta hektar  pertahun tingkat kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia 

pada tahun 1980 an, namun meningkat menjadi sekitar 1,7 juta hektar hutan yang 

rusak tiap tahun pada tahun 1990. Dalam waktu sekitar 50 tahun hutan kita telah 

menyusut sekitar 40 persen, sehingga tingkat kerusakan hutan di Indonesia 

menduduki peringkat nomor satu.  Bila hal ini dibiarkan dan tidak ada kebijakan yang 

kuat terhadap pelestarian hutan maka di masa mendatang hutan Indonesia akan habis.  

 

Hutan tidak hanya memiliki fungsi ekonomi sebagai penghasil kayu, rotan, 

dammar,dan lain-lain.  Selain itu hutan memiliki fungsi sosial, dan ekologis yang tak 

terpisahkan. Pemanfaatan sumber daya hutan yang adil akan meredam gejolak sosial. 

Hutan mampu melindungi nilai budaya, adat istiadat, dan nilai estetika lainnya. 

Secara ekologis hutan berfungsi sebagai reservasi air, mencegah erosi, dan tempat 

mempertahankan keanekaragaman hayati. Melihat betapa pentingnya fungsi hutan, 

maka hutan harus dijaga kelestariannya, jika tidak  anak cucu kita akan marah sebab 

tidak bisa menikmati hutan. Hutan bukan milik penguasa maupun pengusaha hutan, 

melainkan milik kita bersama, milik masyarakat luas serta milik anak cucu kita. 

Olehkarena itu penulisan paper ini lebih memfokuskan pada pembahasan hutan 

terutama dikaitkan dengan efektifitas kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah di 

sektor hutan guna mencapai efisiensi, pemerataan alokasi hutan dan pelestarian hutan 

pada era desentralisasi hutan.  
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B. Perumusan Masalah 
Tidak dipungkiri bahwa hutan memberikan kontribusi terhadap perolehan devisa 

negara dan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Selain nilai 

ekonomi, hutan memiliki fungsi sosial dan ekologis. Dilihat dari sisi ekonomi, potensi 

hutan sangat menggiurkan karena itu siapa yang dapat menguasai, ia akan memperloh  

keuntungan sebesar-besarnya. Sebab itu tidak heran banyak pihak yang berambisi 

mengeksploitasi karunia Illahi ini, sampai-sampai tidak memperhitungkan fungsi 

sosial dan ekologis dan bahkan anak-cucu yang berhak mewarisinya dianggap tidak 

ada.  

Prinsip penguasaan dan pengelolaan hutan seperti itu menganut hukum rimba, siapa 

yang kuat, dialah yang berkuasa. Karena itu selama puluhan tahun pemerintah pusat 

beserta kroni-kroni swasta enggan melepaskan karena menikmati bagaimana enaknya 

menjadi ‘raja hutan’. Dengan kekuatan hukum (undang-undang dan peraturan 

pemerintah) mereka leluasa mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Akibat dari 

eksploitasi besar-besaran ini tingkat kerusakan hutan semakin tahun semakin 

bertambah. Kerusakan hutan ini berdampak pada kerusakan keseimbangan ekologi, 

perubahan iklim dan cuaca serta kehidupan sosial-budaya masyarakat setempat.   

 

Ketika reformasi bergulir, pihak-pihak yang merasa dirugikan mulai menuntut hak-

haknya, termasuk dunia internasional mulai mendapatkan ruang untuk ikut 

mengontrol ekspoitasi hutan, karena pengaruh global yang diakibatkan kerusahan 

hutan Indonesia dirasakan oleh dunia internasional. Sesuai dengan semangat otonomi 

daerah, pemerintah daerah setempat mulai menuntut penguasaan dan pengusahaan 

hutan serta pembagian hasil yang seimbang. Karena sebelumnya, pemda hanya 

sebagai ‘penonton’, sekarang setelah mendapatkan kewenangan mulai menampakan 

kerakusannya, dengan dalih untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan 

membuka lapangan pekerjaan. Namun, pada kenyataannya tidak jauh berbeda dengan 

yang sebelumnya, kerusahan hutan Indonesia menjadi semakin parah. 

 

Berbagai upaya dilakukan untuk menekan meluasnya kerusakan hutan beserta 

dampak-dampak negatif (termasuk sosial dan ekologi) yang ditimbulkan. Komitment-
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komitment pun mulai diambil melalui keputusan kolektif. Sayangnya, perbedaan latar 

belakang mereka yang mewakili dalam pengambilan keputusan kolektif, 

menyebabkan terjadinya perbedaan visi dalam melihat fungsi hutan. Masing-masing 

mewakili kelompoknya atau pribadinya. Legislatif yang diharapkan dapat mewakili 

kepentingan mayoritas seringkali mengecewakan. Hal ini disebabkan minimnya 

pengetahuan dan pemahaman terhadap fungsi hutan secara global. Lagi-lagi produk 

hukum (kebijakan) yang dihasilkan oleh masing-masing daerah tidak efektif 

mengakomodasi semangat desentralisasi. Akibatnya kebijakan yang diambil kurang 

menyentuh pemerataan (kesejahteraan dan keadilan) dan upaya pelestarian.  

 

Secara umum sudah dipahami bahwa selain nilai ekonomi, hutan berfungsi sebagai 

paru-paru dunia dan berpengaruh terhadap perubahan iklim. Karena tingkat kerusakan 

hutan yang tinggi, Indonesia seringkali diklaim sebagai perusak fungsi hutan. Tentu 

saja tuduhan ini tidak adil, karena keuntungan hasil hutan Indonesia banyak juga 

dinikmati oleh negara-negara lain. Karena itu, semua pihak, baik pengusaha HPH 

maupun negara-negara lain yang merasa memperoleh keuntungan, perlu memberikan 

konpensasi untuk memelihara fungsi hutan. Kesadaran itu mulai tumbuh melalui 

kebijakan dan program pengelolaan hutan berkesinambungan. 

 

Sistem pengelolaan desentralisasi yang semula diharapkan dapat memberikan solusi 

bagi pemeliharaan (bahkan peningkatan) fungsi hutan, pada kenyataannya, kerusakan 

hutan semakin bertambah karena nilai ekonomi yang dieksploitasi, dan itu dilakukan 

secara legal maupun ilegal. Yang lebih berbahaya lagi, di beberapa daerah 

mengkapling hutan-hutan kawasan konservasi. Untuk mengetahui efektifitas 

kebijakan desentralisasi di sektor kehutanan dalam rangka efisiensi, pemerataan serta 

kelestarian hutan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

 

1. Seberapa besar kontribusi hutan Indonesia terhadap perolehan devisa negara dan 

memberikan dampak positip terhadap pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan 

Produk Domestik Bruto (PDB) nasional?  
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2. Bagaimana dampak berkurangnya kawasan hutan (konversi, hutan lindung dan 

hutan produksi terbatas), baik secara ekonomis, sosial maupun ekologi? Apa saja 

faktor yang menyebabkan berkurangnya kawasan hutan secara drastis? 

3. Bagaimana proses pengambilan keputusan kolektif (public choice) dan pihak 

mana saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan tentang penguasaan dan 

pengusahaan hutan agar semua pihak yang terkait merasa diuntungkan? 

4. Bagaimana visi setiap pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan tentang 

penguasaan dan pengusahaan hutan, dan bagaimana tingkat kompetensi individu-

individu yang mewakili?  

5. Bagaimana tingkat efisiensi dan equity penguasaan dan pengusahaan hutan dapat 

memberikan kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial maupun ekologi dapat 

dirasakan semua pihak? Dan bagaimanakah prinsip-prinsip konpensasi bagi 

semua pihak, termasuk dunia internasional yang telah diuntungkan oleh hutan 

indonesia?  

6. Bagaimana efektrifitas sistem desentralisasi sebagai realiasai pelaksanaan UU No. 

22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 2000 berkaitan dengan manajemen 

penguasaan dan pengusahaan hutan? Faktor apa saja yang menghambat 

pelaksanaan desentralisasi bidang  kehutanan sehingga memberikan dampak yang 

kurang baik,  terutama untuk pembangunan hutan  lestari? 

7. Bagaimana proses penyusunan program pengelolaan hutan yang 

berkesinambungan agar memperoleh dukungan dan komitment semua pihak yang 

terkait supaya dapat diimplementasikan melalui program jangka pendek maupun 

program jangka panjang? Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan program 

tersebut. 

  

C. Tujuan 
Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah untuk mengetahui efektifitas 

kebijakan desentralisasi di sektor kehutanan dalam rangka efisiensi, pemerataan serta 

kelestarian hutan, analisis penulisan paper ini menggunakan tinjauan teoritis. Ada pun 

tujuannya dapat dirumuskan, sebagai nerikut: 
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1. Mengetahui seberapa besar kontribusi hutan Indonesia terhadap perolehan devisa 

negara dan memberikan dampak positip terhadap pertumbuhan ekonomi, serta 

peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional?  

2. Mengetahui dampak berkurangnya kawasan hutan (konversi, hutan lindung dan 

hutan produksi terbatas), baik secara ekonomis, sosial maupun ekologi; dan faktor 

yang menyebabkan berkurangnya kawasan hutan secara drastis? 

3. Mengetahui proses pengambilan keputusan kolektif  (public choice)  dan pihak 

mana saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan tentang penguasaan dan 

pengusahaan hutan agar semua pihak yang terkait merasa diuntungkan. 

4. Mengetahui visi setiap pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan tentang 

penguasaan dan pengusahaan hutan, dan bagaimana tingkat kompetensi individu-

individu yang mewakili. 

5. Mengetahui tingkat efisiensi dan equity penguasaan dan pengusahaan hutan dapat 

memberikan kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial maupun ekologi dapat 

dirasakan semua pihak? Dan bagaimanakah prinsip-prinsip konpensasi bagi 

semua pihak termasuk dunia internasional yang telah diuntungkan oleh hutan 

indonesia. 

6. Mengetahui kegagalan sisten sentralisasi penguasaan dan pengusahaan hutan dan 

mengetahui tingkat efektifitas sistem desentralisasi sebagai realisasi pelaksanaan 

UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 2000 berkaitan dengan manajemen 

penguasaan dan pengusahaan hutan? Selain itu ingin mengetahui juga faktor apa 

saja yang menghambat pelaksanaan desentralisasi bidang  kehutanan sehingga 

memberikan dampak yang kurang baik,  terutama untuk pembangunan hutan  

lestari. 

7. Mengetahui proses penyusunan program pengelolaan hutan yang 

berkesinambungan yang memperoleh dukungan dan komitment semua pihak  

terkait yang diimplementasikan melalui program jangka pendek maupun program 

jangka panjang. Juga ingin mengetahui faktor penghambat pelaksanaan program 

tersebut. 
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D. Tinjauan Teoritis 
 

1.  Kriteria dan Metode Pengambilan Keputusan  

Sebagai dasar keputusan kolektif (public choice) , setiap individu dalam grup  

secara bersama-sama memutuskan sesuai kepentingan umum. Keputusan kolektif 

dapat mencerminkan citra suatu komonitas atau visi misi suatu komonitas.  Dalam 

proses pengambilan keputusan kolektif, semua pihak yang terlibat akan 

menghadapi berbagai kepentingan dari masing-masing individu yang berbeda. 

Idealnya keputusan kolektif berangkat dari individual preference yang digunakan 

sebagai acuan collective preference, namun demikian setiap manusia memiliki 

preference yang berbeda-beda bahkan cenderung mementingkan dirinya sendiri 

(homo-economicus). Permasalahan yang timbul adalah tidak semua  semua 

individual preference terakomodasi dalam keputusan kolektif, olehkarena itu 

sebagai dasar elemen kunci dari keputusan kolektif harus memperhatikan 

partisipan, metode pengambilan keputusan dan kriteria pengambilan keputusan.  

 

1.1 Partisipan 

Partisipan dalam keputusan kolektif biasanya  para volentir atau sukarelawan, 

mereka  mendapatkan tekanan sosial walaupun terkadang bisa menjadi 

kebanggaan sosial atau memberikan prospek keuntungan. Partisipan atau 

pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan keputusan kolektif 

sangat menentukan hasil keputusan atau kebijakan yang dijalankan oleh 

penguasa. Pada kenyataannya masing-masing partisipan seringkali mewakili 

kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan pribadi, padahal mustinya 

mereka harus memperhatikan kepentingan masyarakat umum.  

 

Pekerja pemerintahan bukan satu-satunya yang ikut serta dalam keputusan 

kolektif,  partisipan dalam pengambilan keputusan kolektif biasaanya juga 

melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),  perusahaan-

perusahaan bisnis, asosiasi dagang, persatuan buruh, organisasi non profit atau 

Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Keterlibatan mereka dalam pengambilan 
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keputusan biasanya tergantung daripada topik atau isu yang dibahas. 

Partisipan yang ikut terlibat dalam pengambilan keputusan bisa hanya 

sebagian kecil, tetapi bisa juga melibatkan banyak pihak. Mereka bisa dipilih 

mewakili kelompok tertentu, tetapi bisa juga sebagai sukarelawan. Masing-

masing pihak  memiliki perbedaan dalam memandang maupun menyelesaikan 

suatu  kasus.   

 

1.2 Metode Pengambilan Keputusan 

Selain partisipan, metode pengambilan keputusan juga sangat mempengaruhi 

hasil keputusan  keputusan kolektif. Metode pengambilan keputusan akan 

menentukan aturan main atau prosedur yang digunakan dalam pengambilan 

keputusan keputusan kolektif. Metode pengambilan keputusan juga akan 

mempengaruhi lamanya proses pengambilan keputusan serta siapa saja 

partisipan yang memiliki hak suara. Terdapat beberapa metode membuat 

keputusan kolektif, dalam situasi tertentu partisipan biasanya menggunakan 

lebih dari satu metode. Metode pengambilan keputusan untuk mengambil 

keputusan keputusan kolektif terdiri dari:   

 

(1) Dictator  

Metode pengambilan keputusan keputusan kolektif dengan cara dictator 

mencerminkan pengambilan keputusan dengan gaya sangat sentralistik. 

Biasanya kekuatan religius, tradisi, atau kekuatan militer sebagai kekuatan 

dasar kekuasaannya. Metode ini biasanya tidak terlalu banyak memerlukan 

waktu bahkan cenderung sangat singkat dan cepat dalam pengambilan 

keputusan sebab pengambilan keputusan dengan metode ini tidak banyak 

melibatkan partisipan. Pengambilan keputusan biasanya  langsung dilakukan 

oleh penguasa, sehingga metode ini dianggap tidak mengakomodasi individual 

preference maupun collective preference.  

 

(2) Kompetensi atau keahlian  



 9

Metode pengambilan keputusan ini melihat seseorang atau partisipan dari 

keahlian khusus yang dimilikinya. Partisipan yang tidak memiliki kompetensi 

tidak banyak terlibat dalam proses pengambilan keputusan sebab mereka tidak 

mengerti atau tidak memahami permasalahan yang dihadapinya sehingga 

tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Penggunaan metode ini 

biasanya menyangkut masalah teknologi atau hal-hal lain yang ilmiah.  

 

 

(3) Konsensus atau voting 

Dengan metode consensus, sebuah grup tidak akan mengambil keputusan 

sampai semuanya setuju akan masalah fundamental, meskipun mereka masih 

tidak setuju dengan detailnya. Metode ini melibatkan seluruh anggota 

sehingga sering terjadi perdebatan dan untuk mendapatkan consensus 

memerlukan banyak waktu atau lambat dalam mengambil keputusan. Bila 

consensus tidak dapat dicapai atau proses negosiasi mengalami jalan buntu 

sehingga partisipan tidak bisa menunggu terlalu lama, maka untuk 

pengambilan keputusan kolektif terhadap masalah-masalah yang mendesak 

sering dilakukan voting. Voting adalah suatu mekanisme pengumpulan 

beberapa alternative keinginan  masyarakat atau kepentingan individual untuk 

diputuskan menjadi keputusan kolektif. Stevens (1993) menjelaskan beberapa 

sistim pemlihan yang sering digunakan yaitu unanimity rule (suara bulat); 

Majority rule (suara terbanyak); plurality rule (suara terbanyak meski tidak 

mayoritas); condorcet criterion; borda count; exhaustive voting; approval 

voting.    

 

(4) Perwakilan (representation)  

Metode pengambilan keputusan perwakilan (representation) dijalankan 

dengan memilih orang untuk mewakili masyarakat dalam badan sekolah, 

perwalian kota dan legislatur negara dalam kongres. Pemilihan perwakilan 

yang ditunjuk biasanya melalui pemilihan umum. Penggunaan metode 

perwakilan bertujuan agar terjadi proses pengambilan keputusan kolektif yang 



 10

lebih efisien dan efektif sebab tidak mungkin setiap keputusan ditentukan oleh 

seluruh masyarakat yang terlibat.  Permasalah yang mungkin timbul dalam 

metode ini adalah bahwa para perwakilan yang telah mereka pilih tidak 

responsip terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat yang memilihnya, 

bahkan sering terjadi perwakilan yang ditunjuk tidak mewakili kepentingan 

masyarakat yang menunjukknya, melainkan mewakili untuk kepentingan 

mereka pribadi.  

 

 

(5) Sukarelawan 

Proses perwakilan biasanya melibatkan sejumlah besar sukarelawan yang 

menjalankan kongres, yang bekerja untuk agen  pemerintahan atau yang 

melayani ketertarikan grup dan organisasi non pemerintahan lainnya atau 

lembaga sosial masyarakat (LSM). Sukarelawan biasanya sangat menguasai 

dan memahami pada isu atau kasus yang terjadi.  

 

1.3 Kriteria Pengambilan Keputusan 

Kunci ketiga yang merupakan aspek penting dalam keputusan kolektif adalah 

kriteria. Kriteria keputusan kolektif menjadi lebih penting dalam pengambilan 

keputusan, terutama sebagai acuan individual preference mana yang harus 

diperhatikan dan dipenuhi oleh suatu komonitas. Kriteria yang sederhana tidak 

dapat digunakan untuk keputusan kolektif melainkan harus 

mempertimbangkan  beberapa alasan. Menurut Charles Lindblom (1959), 

proses keputusan kolektif lebih menitikberatkan pada pelaksanaan 

kesepakatan untuk masa yang akan datang daripada kesepakatan pada 

tujuannya artinya lebih menekankan pada proses pelaksanaan untuk mencapai 

tujuan daripada hasil akhirnya.   Secara ekonomis terdapat dua kriteria untuk 

keputusan kolektif.yang pertama adalah economic efficiency (efisinsi 

ekonomi) yaitu menyangkut masalah ukuran kue ekonomi. Kriteria kedua 

adalah equity (keadilan), atau bagaimana kue ekonomi dibagi di antara 

anggota masyarakat. Kriteria kedua ini sesuai dengan tujuan yang diinginkan 
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dan mungkin dicari oleh masyarkat, oleh karena itu menyangkut masalah 

keadilan, etnis, kewajaran dan distribusi.  

 

2. Pareto Efficiency 

Tingkat hasil yang efisien dapat diartikan mampu memaksimalkan nilai ekonomi 

bersih atau memaksimalkan surplus konsumen dan surplus produsen. 

Maksimalisasi nilai ekonomi bersih terjadi ketika nilai keuntungan marjinal 

konsumen sama dengan nilai biaya marjinal produsen. Surplus konsumen terjadi 

ketika harga barang atau jasa berada di bawah kemampuan membayar konsumen. 

Surplus produsen sendiri terjadi ketika harga barang atau jasa berada di atas 

kemampuan memproduksi produsen. Produsen akan menikmati keuntungan jika 

sebuah produk atau jasa bisa dijual pada harga tinggi. Pemerintah harus menjamin 

penggunaan sumber daya secara efisien baik dalam sektor publik atau sektor 

swasta. Untuk pembahasan lebih detil mengenai Pareto Efficiency, bisa dijelaskan 

dengan Pareto Efficiency pada sebuah pertukaran ekonomi dan Pareto Efficiency 

dalam ekonomi produksi. 

 

2.1 Pareto Effeciency pada Pertukaran 

Pertukaran akan memberikan keuntungan sebab dua produk yang saling 

dipertukarkan  memiliki nilai atau value yang berbeda. Pareto effeciency 

terjadi bila pertukaran  menyebabkan seseorang telah mendapatkan 

keuntungan (better off) tanpa menyebabkan orang lain lebih jelek atau rugi 

(worse off). Implikasinya adalah jika seseorang menjadi lebih baik tanpa 

membuat seseorang menjadi lebih buruk, sebuah surplus sosial telah 

diciptakan. Dalam istilah normatif ekonomi, hal ini sejak dulu dianggap 

sebagai hal yang baik. 

 

2.2 Pareto Effisiency dalam Produksi. 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kontek ini yaitu: kurva 

permintaan, surplus konsumen dan surplus produsen.  
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(1) Kurva Permintaan.  

Konsumen memiliki pilihan pertukaran dengan keterbatasan pendapatan. 

Konsumen akan membeli lebih banyak jika harga lebih rendah dari titik 

keseimbangan, konsumen akan lebih baik secara individu maupun kolektif  

jika harga lebih rendah. 

 

(2) Surplus Konsumen.  

J. R. Hicks, seorang pakar ekonomi Inggris merasa bahwa pakar ekonomi dan 

pembuat kebijakan membutuhkan sebuah "pengukur uang" agar konsumen 

merasa lebih baik ketika harga barang jatuh. Untuk menyelesaikan hal ini, Ia 

menjelaskan surplus konsumen sebagai jumlah maksimal uang yang oleh 

konsumen akan diberikan untuk membeli barang dengan harga rendah. Hal di 

mana konsumen menjadi lebih baik karena harga pada harga yang lebih baik 

biasanya diperkirakan menjadi tidak dapat diukur karena kegunaan adalah 

sebuah konstruksi ordinal (diuruntukan) dibandingkan kardinal (dihitung). 

Konsumen mungkin merasa lebih baik, tapi tidak mudah memvisualisasikan 

sebuah unit ukuran untuk menentukan seberapa baikkah mereka, atau 

kegunaan siapa yang paling meningkat. 

 

(3) Surplus Produsen  

adalah bagian dari surplus konsumen, ide dimana produsen individual akan 

menikmati  keuntungan jika barang atau jasa bisa dijual pada harga yang lebih 

tinggi.  Surplus produsen pada hal ini bisa didefinisikan sebagai jumlah 

minimum uang yang akan diterima pekerja untuk tidak meminta kenaikan 

upah. Dengan surplus konsumen, bahan ekonomi mempunyai banyak definisi 

tentang surplus produsen. Yang digunakan di sini adalah ukuran variasi yang 

equivalen. Hal ini disebabkan karena pekerja mempunyai hak untuk menahan 

gaji mereka untuk tidak membayar pajak.  

 

3. Efficiency and Equity: Trade-offs 
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Jika efisiensi pareto sebagus kedengarannya, kenapa pemerintah tidak 

meyakinkan bahwa semua barang dan jasa dihasilkan pada titik keseimbangan. 

Pada titik itu, keuntungan dari jumlah tambahan dari suatu barang sama dengan 

biaya marginal dari penghasilanya dan nilai net ekonomi yang merupakan jumlah 

dari surplus konsumen dan surplus produsen, dimaksimalkan. Efisiensi pareto 

tidak sebagus yang dilihat masyarakat, siapa yang untung dan sebaliknya siapa 

yang tidak untung ketika barang dan jasa dihasilkan dan dikonsumsi. Kesulitan 

yang dihadapi adalah apakah, kapan, dan di mana membuat perdagangan mulai 

diantara efisiensi dan keadilan, dan bagaimana memperkirakan apakah permulaan 

perdagangan telah dibuat secara rasional.  

 

Jika hasil efisien seseorang tidak mencapai hasil yang terbaik, apakah hasil 

terbaik itu? Pakar kesejahteraan ekonomi telah mengembangkan tiga konsep 

teoritikal untuk memikirkan tentang pertanyaan ini. Masing-masing konsep agak 

abstrak; tidak dapat diukur. Yang pertama adalah batasan kemungkinan kegunaan, 

Konsep yang kedua, fungsi kesejahteraan sosial, Konsep yang ketiga, kurva 

ketidakseimbangan sosial. Masyarakat mungkin tidak selalu ingin efisien. 

Malahan kita mungkin berharap untuk mengorbankan efisiensi untuk 

mendapatkan kegunaan tambahan untuk grup tertentu demi pemerataan. Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya hubungan yang negatip (trade-offs) antara efficiency 

dan equity, semakin tinggi tingkat efisien ekonomi semakin rendah tingkat 

keadilan, demikian sebaliknya.  

 

Permasalahan yang dihadapi dan tidak mudah dipecahkan adalah bagaimana 

membuat trade offs sebagai hasil yang rasional. Agar trade-offs bisa dianggap 

sebagai hasil yang lebih rasional maka bisa dilakukan redistribusi pendapatan 

melalui perpajakan, transfer pendapatan dan subsidi. Dari hasil ini menyebabkan 

munculnya dalil fundamental kedua dari welfare economics atau sering dikenal 

sebagai “the Second Fundamental Theorm of Welfare Economics”. Dalil ini 

menyatakan bahwa sebenarnya pemerintah dapat mentargetkan keadilan (equity 
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atau fairness) dengan cara redistribusi pendapatan melalui perpajakan, transfer 

pendapatan dan subsidi.    

 

4. Kaldor – Hicks Compensation 

Menurut Kaldor dan Hicks, sebuah kebijakan harus dipandang sebagai tambahan 

terhadap kesejahteraan sosial jika punya potensi untuk membuat seseorang 

menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain buruk. Jika yang untung bisa 

mengganti yang rugi dan masih ada sesuatu yang tersisa, maka kebijakan harus 

digunakan karena hal itu akan mewakili sebuah perkembangan pareto yang 

potensial. 

 

 

E. Data dan Analisis 

 

1. Kontribusi Hutan terhadap perolehan devisa  

Hutan sebagai  asset strategis merupakan sumber daya alam utama yang memiliki 

fungsi sosial, ekologi dan ekonomi yang tidak terpisahkan. Sebagai fungsi 

ekonomi hutan di Indonesia telah menghasilkan kayu, rotan, dammar dan lain 

sebagainya. Nilai strategis hutan dalam arti ekonomi  bagi  Indonesia, telah 

memberikan sumbangan yang amat besar untuk meningkatkan pembangunan 

ekonomi di Indonesia, bahkan hutan telah menyediakan basis sumberdaya yang 

vital bagi perekonomian Indonesia. Industri-industri dengan bahan dasar kayu 

telah memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan Produk Domestik Bruto 

(PDB) Indonesia. Selain itu selama dekade 1990 sekitar 800.000 lowongan 

pekerjaan bergantung pada industri-industri berbasis hutan.  Kontribusi ekspor 

panel kayu dan hasil hutan terhadap perolehan devisa  selama tahun 1994 sampai 

1999 bisa dilihat pada tabel 1.  
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Tabel 1 : KONSTRIBUSI EKSPOR PANEL DAN HASIL HUTAN TERHADAP PEROLEHAN 
DEVISA 

  Ekspor 
Ekspor 
Produk Ekspor Ekspor Kontribusi Panel Kontribusi 

Tahun Panel Kayu Hasil Hutan 
Non 

Minyak Minyak Kayu terhadap Hasil Hutan 
         Terhadap 
      Hasil  Total Total 
  (000U$$) (000U$$) (000U$$) (000U$$) Hutan Ekspor Ekspor 
         (Persen) (Persen) (Persen) 
1994 4.036.081 6.260.172 30.359.700 9.693.700 64.47 10.08 15.63 
1995 3.886.944 6.691.376 34.953.400 10.464.600 58.09 8.56 14.73 
1996 4.029.478 7.409.579 38.092.900 11.722.000 54.38 8.09 14.87 
1997 3.887.999 7.476.902 41.821.049 11.622.549 52.00 7.27 13.99 
1998 2.486.166 6.542.479 40.975.476 7.872.163 38.00 5.09 13.39 
Rata2 3.665.334 6.876.102 37.240.505 10.275.002 53.31 7.71 14.47 
1999 2.704.741 7.976.096 38.478.569 9.186.868 33.91 5.67 16.73 

Sumber :  
Biro Pusat Statistik (BPS); MPI, untuk ekspor hasil hutan 1994 - 1999; dan APKINDO, untuk ekspor panel kayu 1994 – 
1999 
 

Tabel 1 memperlihatkan bahwa bila nilai ekspor panel kayu dijumlahkan dengan 

ekspor produk hasil hutan maka pada tahun 1994 memberikan kontribusi 25,71 % 

atau senilai US$ 10.296.253.000 (4.036.081.000 + 6.260.172.000) berarti lebih 

besar dari ekspor minyak yang mencapai US$ 9.693.700.000. Rata-rata kontribusi 

ekspor panel kayu dan hasil hutan terhadap perolehan devisa mencapai 22,18 % 

(7,71 + 14,47) atau senilai US$ 10.541.436.000 (3.665.334.000 + 6.876.102.000) 

lebih besar dari nilai ekspor minyak yang senilai US$ 10.275.002.000.Data di atas 

memperlihatkan bahwa kontribusi ekspor panel kayu dan hasil hutan terhadap 

perolehan devisa sangat signifikan untuk pembangunan ekonomi Indonesia. 

Apalagi lebih besar dari nilai rata-rata ekspor minyak. Dari tabel 1 juga bisa 

disimpulkan bahwa adanya penurunan yang tajam dari ekspor panel kayu di mana 

dari US$ 4.036.081.000 pada tahun 1994 menjadi US$ 2.704.741.000 pada tahun 

1999, sementara terjadi kenaikan dari produk hasil hutan lainnya. 

 

2. Berkurangnya Luas Kawasan Hutan Indonesia dan Penyebabnya 

Penurunan kontribusi nilai ekspor panel kayu menunjukkan bahwa fungsi 

ekonomis hutan sebagai peningkatan pendapatan negara tidak dapat 
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dipertahankan untuk jangka panjang. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan 

cadangan hutan yang pesat tidak diimbangi dengan kemampuan regenerasi hutan. 

Perusakan hutan juga memberikan andil yang amat besar terhadap penurunan 

lahan hutan di Indonesia yang kini mencapai tingkat yang mengkawatirkan. 

Secara detail perkembangan luas kawasan hutan di Indonesia bisa dilihat pada 

tabel 2.  

 
Tabel 2 : LUAS KAWASAN HUTAN INDONESIA 

  TGHK   Padu Serasi Tahun 1999   Hutan Rusak 
Kawasan Hutan (Tahun 1983)  (TGHK & Tata Ruang    

  
Luas (juta 
ha) %   Luas (juta ha) %   Luas (juta ha) % 

Konservasi 18.8 16.52  20.50 18.26  3.65 17.8 
Hutan Lindung 30.70 26.98  33.52 29.85  2.16 6.44 
Hutan Produksi          
Terbatas 31.30 27.50  23.06 20.54  14.25   
           
Tetap 33.0 29.00  35.2 31.35      
Hutan Tetap 113.8 100.00   112.28 100.00   20.06 17.87 
Hutan Konversi 26.60 juta ha   8.08 juta ha       
Jumlah 140.40 juta ha   120.36 juta ha       

Sumber : Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan 

 

Tabel 2 menggambarkan selama 16 tahun luas kawasan hutan konversi 

mengalami penurunan yang amat tajam dari 26,60 juta hektar menjadi 8,08 juta 

hektar atau tinggal sekitar 30,38 %. Sedangkan luas hutan tetap mengalami 

penurunan dari 113,80 juta hektar menjadi 112,28 juta ha. Hasil penjumlahan luas 

kawasan hutan tetap dan luas kawasan hutan konversi mengalami penurunan dari 

140,40 juta ha pada tahun 1983 menjadi 120,36 juta ha pada tahun 1999 atau 

mengalami penurunan sebesar 14,27 % selama 16 tahun. Berkurangnya  luas 

hutan tersebut kelihatannya tidak banyak, tetapi pada kenyataan luas kawasan 

hutan di Indonesia  tidak sama dengan luas areal berhutan, sebab sebagian dari 

kawasan hutan tersebut sudah tidak berhutan lagi. Artinya total areal hutan di 

Indonesia pasti lebih kecil dari 120,36 juta ha. Berdasarkan data dari Kompas, 

hari Senin tanggal 3 Juni 2002 halaman 36, luas areal hutan Indonesia pada tahun 
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2002 tinggal sekitar 98 juta ha. Atau berkurang sekitar 40 % dari tahun 1950-an  

yang memiliki areal hutan sekitar 162 juta hektar.  

 

Berkurangnya luas areal hutan tersebut sebenarnya berawal dari kesalahan 

manajemen (mis management). Hasil hutan telah dijadikan sebagai komoditi 

andalan penghasil devisa Negara. Sementara pemerintah masih melakukan 

kebijakan konvensional, hak penguasaan hutan (HPH) hanya diberikan kepada 

kelompok tertentu dengan praktek-praktek yang sarat dengan KKN (Kolusi, 

Korupsi, Nepotisme) sehingga terjadi eksploitasi hutan secara besar-besaran. 

Kebijakan pemerintah yang dirasakan masyarakat sangat diskriminasi tersebut 

mendorong  banyaknya gugatan dari kelompok maysarakat adat/ulayat terhadap 

areal-areal kerja penguasaan hutan yang telah diberikan pemerintah terhadap 

perusahaan sehingga memicu semakin banyaknya kegiatan illegal logging, 

perambahan hutan dan kebakaran hutan. Kondisi ini diperparah  ketidakmampuan 

pemerintah melakukan pengawasan dan penegakkan hukum (law enforcement).  

 

Penyebab lain berkurangnya luas areal hutan adalah lemahnya tingkat 

profesionalisme SDM yang terlibat dalam kegiatan penguasaan hutan baik dari 

lingkungan HPH/HTI maupun pihak pemerintahan. Menurut hasil survey tim 

CSIS terdapat bukti bahwa kualitas hutan bekas tebangan tidak baik dan tingkat 

produktivitas serta efisiensi  dalam pemanfaatan sumberdaya hutan yang dikelola 

sangat rendah.   Kualitas beberapa aturan kegiatan penguasaan hutan juga sangat 

rendah, terutama selama 32 tahun sangat sentralistis. Setiap kebijakan kehutanan 

diterbitkan  oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan pemerintah daerah sehingga 

pemerintah pusat terkesan sangat dominan. Akibat sentralisasi penguasaan hutan 

menimbulkan beberapa persoalan yang negatip dalam penguasaan hutan, antara 

lain: terjadi kesenjangan distribusi  hasil hutan, peraturan yang diterbitkan 

cenderung sama padahal setiap hutan memiliki karakteristik dan budaya yang 

berbeda serta kurang terlibatnya pemerintah daerah maupun masyarakat setempat 

dalam pengamanan dan perlindungan hutan. 
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3. Analisis StakeHolder  

Keputusan keputusan kolektif hendaknya melibatkan dan menguntungkan semua 

pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait  (multistakehoder) dalam pengelolaan 

hutan yang berkesinambungan (Sustainable Forest Management) adalah:  

 

(1) Pemerintah  

Pemerintah, dalam hal ini memiliki peran yang sangat dominan dan sangat 

berkuasa dalam pengelolaan hutan, banyak kebijakkan yang dikeluarkan tanpa 

memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Dengan kebijakan yang 

sentralistik selama 32 tahun telah membuktikan betapa parahnya dampak negatip 

yang ditimbulkan. Kedepan dengan digulirkannya desentralisasi tetap 

memerlukan kontrol dari pusat. Kesalahan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat 

selama ini tidak boleh diulangi oleh pemerintah Daerah di era otonomi daerah. 

Pemerintah Daerah harus berani mengubah paradigma mereka sehingga 

malahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada keseimbangan aspek 

sosial, ekologi dan ekoomi hutan, sehingga akan terjadi pengelolaan hutan 

multiguna yang bebasis pada masyarakat adat/ulayat (Community-Based 

Forestry). Pembagian tanggungjawab dan wewenang antara pemerintah pusat, 

propinsi dan daerah kabupaten harus jelas sehingga hubungan antara pusat dan 

daerah setara. Pemerintah pusat harus mempersiapkan panduan dan standar 

pengelolaan hutan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus memiliki 

visi otonomi mereka digunakan untuk kepentingan masyarakat bugan para 

penguasa. 

 

(2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

Dalam era reformasi, peranan Dewan Perwakilan Rakyat baik yang dipusat 

maupun di daerah sangat strategis. Peraturan pemerintah maupun undang-undang 

kehutanan harus atas persetujuan DPR maupun DPRD. Kondisi ini dimanfaatkan 

oleh para anggota DPR/DPRD untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan 

partai maupun pribadi.   Idealnya, anggota DPR/DPRD terdiri dari sumber daya 

manusia yang unggul, cakap serta memiliki pengetahuan yang luas. Pada 
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kenyataannya, banyak anggota DPRD di daerah yang berasal dari lulusan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP). Kondisi ini sangat mempengaruhi keputusan 

keputusan kolektif yang mereka ambil.   

 

(3) Pengusaha 

Peranan, keterlibatan,  dan kepentingan  pengusaha  dalam program kehutanan 

nasional terutama berkaitan dengan program-program atau kebijakan-kebijakan 

pemerintah menyangkut Reboisasi Hutan Lindung, HPH kultur, Konversi Lahan 

Hutan dan Hutan Tanaman Industri. 

 

 Reboisasi Hutan Lindung 

Pemulihan fungsi kawasan hutan lindung dilaksanakan dengan proyek 

reboisasi. Data yang menyebutkan keberhasilan program reboisasi tidak 

jelas, namun kebanyakan aparat kehutanan hanya menyebutkan bahwa 

sebagian besar areal reboisasi mengalami kerusakan.  Selama ini program 

reboisasi didominsi oleh PT Inhutani (BUMN), hanya sedikit  pihak 

swasta yang terlibat. 

 

  HPH Kultur 

Dengan alasan tidak mampu melaksanakan pemulihan hutan-hutan 

produksi yang rusak dan didominasi oleh alang-alang, maka pemerintah 

mulai mengembangkan HPH kultur pada areal-areal yang tidak produktif 

tersebut. Pemberian izin HPH kultur dimaksudkan untuk mencegah 

pembukaan dan pendudukan lahan oleh penduduk setempat.  Izin HPH 

diperuntukkan bagi perusahaan pertanian biasanya untuk menanam 

tanaman polowijo (jagung, ubikayu, dll) di lahan kehutanan. Namun 

demikian, pada kenyataannya perusahaan pemegang izin yang 

melaksanakan reboisasi sesuai tujuan pemberian izin dan perjanjian yang 

disepakati hanya sebagian kecil.  

 

  Konversi Lahan Kehutanan 
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Konversi kawasan hutan dilakukan dengan mengalihfungsikan areal 

kehutanan menjadi penggunaan lain seperti proyek-proyek swasta maupun 

proyek-proyek pemerintah yang memerlukan investasi besar. Hal ini 

menunjukkan diskriminasi yang sangat kuat bagi penduduk setempat, 

jangankan konversi, pemanfaatan hutan untuk penduduk saja tidak 

diperbolehkan. 

  

  Hutan Tanaman Industri (HTI) 

Pemberian hak pengusahaan HTI kepada perusahaan-perusahaan swasta  

merupakan bentuk eksploatasi lahan kawasan hutan untuk memproduksi 

kayu demi kepentingan golongan tertentu. Hal ini semakin memprtegas 

kesan diskriminasi pemerintah, sekaligus menutup akses penduduk 

setempat memanfaatkan lahan kawasan hutan. 

 

(4) Masyarakat 

Pemanfaatan Sumber Daya Hutan  hendaknya dirasakan langsung oleh 

masyarakan di sekitar hutan sehingga bisa meredam gejolak sosial. Program hutan 

lestari harus memberikan penekanan pada pembangunan kehutanan berbasis 

masyarakat (Community-Based Forestry) guna memperkuat perekonomian daerah 

dan memberdayakan masyarakat setempat.  Pengelolaan hutan lestari (Sustainable 

Forest Management) tidak akan tercapai tanpa partisipasi msyarakat setempat 

dalam segala aspek pengelolaan hutan. Pada kenyataannya sekarang banyak HPH 

yang merugi akibat semakin meningkatnya illegal logging  dan kebakaran hutan.  

Salah satu penyebab terjadinya illegal loging dan kebakaran hutan disebabkan 

oleh tidak adanya pemberdayaan masyarakat setempat terhadap pengelolaan hutan 

sehingga ketika terjadi pembakaran hutan maupun illegal loging masyarakat 

setempat tidak banyak bertindak. Kini Perhutani memiliki program pemberdayaan 

masyarakat setempat untuk mengelola dan mengamankan hutan dengan sistim 

bagi hasil. Salah satu pertimbangan Perhutani menjalankan program tersebut 

adalah daripada membayar biaya keamanan yang relatif mahal maka lebih baik 

melibatkan masyarakat setempat.  
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(5) Negara Tetangga & Pengimpor Kayu 

Kehutanan Indonesia telah membantu lingkungan dan menyediakan bahan baku 

bagi industri dunia baik dari benua Amerika maupun Eropa, olehkarena itu 

sumberdaya hutan di Indonesia harus diperbaiki dan direhabilitasi. Negara-negara 

tetangga seperti Singapore, Malaysia, Brunei, Thailand, Philipine dan sebagainya  

yang mendapatkan keuntungan dari hutan Indonesia hendaknya memberikan 

kompensasi dari udara segar yang dinimkati selama ini melalui perbaikan dan 

rehabilitasi hutan.  

 

(6) Lembaga-lembaga  International 

Indonesia mulai menerima bantuan asing sejak awal 1980-an dan semakin 

meningkat sejak 1992. Titik tolak pemberian bantuan luar negeri berkaitan dengan 

masalah lingkungan. Dengan adanya bantuan luar negeri, kehutanan Indonesia 

tidak dapat menghindari tekanan internasional. Kerjasama dengan lembaga dan 

bank internasional harus berlanjut. Namun demikian, meskipun bantuan asing 

sangat meningkat di masa lalu tetapi dampaknya sangat kecil terhadap hutan 

Indonesia, oleh karena itu kerjasama  internasional untuk memenuhi kebutuhan 

hutan Indonesia perlu dirumuskan kembali agar lebih efektif dan efisien. 

Beberapa lembaga internasional yang terkait dengan sector kehutanan antara lain: 

Center for International Foestry Research, International Tropical Timber (ITTO), 

World Wide Fun for Nature (WWF), Concervation International (CI), The Nature 

Concervancy (TNC), USAID dan sebagainya.   

 

(7) Non Goverenment Organozation (NGO)  

Non Government Organization (NGO) atau di Indonesia dikenal dengan nama  

LSM diharapkan memberikan kontribusi dan terlibat  lebih aktif dalam program 

pengelolaan hutan lestari. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga 

dapat berfungsi sebagai controll institution. Dengan dikibarkannya panji-panji 

demokrasi memberikan tempat yang sangat memadai bagi LSM. Sehingga 

peranan LSM baik sebagai Controll Institution maupun sebagai mediator berjalan 



 22

efektif. Namun demikian patut disayangkan, LSM Indonesia tidak banyak yang 

aktif sebagai control institution di bidang kehutanan. Sebagian besar LSM 

Indonesia hanya sebagai perpanjangan tangan dari lembaga-lembaga 

Internasional. Kini, Indonesia telah membentuk badan antar lembaga yang dikenal 

sebagai komite antar departemen untuk kehutanan (KIK). 

  

4. Analisis Metode Pengambilan Keputusan 

Hasil keputusan keputusan kolektif tentang kehutanan yang terjadi selama ini  

selain ditentukan oleh partisipasi stakeholder di atas juga ditentukan oleh metode 

pengambilan keputusan yang digunakan. Indonesia sebagai negara yang menganut 

asas trias politika di mana terdapat lembaga tinggi yudikatif, eksekutif dan 

legislatif memberikan peluang yang sebesar-besarnya terhadap lembaga legislatif 

dan eksekutif untuk menetapkan peraturan pemerintah maupun perundang-

undangan. Sementara lembaga yudikatif berperan untuk menegakkan hukum. Di 

atas lembaga tinggi tersebut terdapat lembaga tertinggi yang disebut Majelis 

Permusawaratan Rakyat (MPR). 

 

Dengan adanya lembaga tinggi Negara di atas sebenarnya menggambarkan bahwa 

metode untuk memutuskan keputusan kolektif di Indonesia menganut metode 

perwakilan. Di mana kebijakan-kebijakan yang dijalankan, diputuskan atas 

kesepakatan lembaga eksekutif (pemerintah) dan lembaga legislatif Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR). Setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang 

banyak harus diputuskan melalui kesepakatan antara anggota DPR sebagai 

perwakilan rakyat dan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Demikian juga 

kebijakan yang menyangkut hutan seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah 

dan DPR, tetapi oleh karena pada era orde baru pemerintah sangat dominan maka 

kebijakan-kebijakan tentang hutan banyak diputuskan oleh pemerintah. Anggota 

DPR sering sebagai formalitas pengesahan kebijakan, sehingga pada 

kenyataannya sering metode keputusan keputusan kolektif  dilakukan secara 

diktator yang mencerminkan gaya sangat  sentralistik. Akibatnya terjadi 
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sentralisasi pengelolaan hutan dan menyebabkan munculnya berbagai persoalan 

negatif.  

 

Kini pada era reformasi di mana demokrasi harus dijunjung tinggi membuat 

peranan anggota DPR  dalam pengambilan keputusan keputusan kolektif lebih 

nyata bahkan cenderung lebih dominan dibanding pemerintahan. Dalam 

pengambilan keputusan anggota DPR terkadang menggunakan metode consensus. 

Metode ini sering melibatkan seluruh anggota lintas fraksi sehingga terjadi 

perdebatan, jika tidak terjadi kesepakatan sesama anggota DPR maka sering 

menggunakan voting. Metode voting dianggap lebih cepat daripada metode 

consensus, walaupun kualitas keputusan masih diragukan. Permasalahan yang 

terjadi adalah tidak semua anggota DPR  memiliki visi yang sama bahwa hutan 

harus dijaga demi anak dan cucu kita, banyak di antara anggota DPR/DPRD yang 

lebih mementingkan pribadi atau golongan/partai. Selain itu anggota DPR/DPRD 

banyak yang tidak memiliki kompetensi dan pengetahuan tentang pengelolaan 

hutan lestari, sehingga akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan 

mereka ambil.  Kedepan, agar terjadi keputusaan keputusan kolektif berlandaskan 

pada kepentingan masyarakat serta tercapainya pengelolaan hutan lestari, maka 

para anggota DPR/DPRD  hendaknya memiliki pengetahuan dan kompetensi 

tentang hutan.  

 

5. Analisis Efisiensi, Equity dan Kompensasi Kaldor & Hikcs 

Efisiensi dan Equity (pemerataan) merupakan elemen kunci dari kriteria 

pengambilan keputusan keputusan kolektif. Perspektif efisien tidak hanya terjadi 

pada titik keseimbangan (equilibrium), tingkat hasil yang efisien adalah 

memaksimalkan nilai net ekonomi, memaksimalkan jumlah surplus konsumen 

dan memaksimalkan surplus produsen. Sementara itu pareto efisiensi diartikan 

bahwa adanya seseorang mendapat keuntungan tanpa membuat orang lain merugi. 

Pareto efisiensi merupakan payung dari pareto improvement, pareto superioir dan 

pareto efficien. Berkaitan dengan pareto efisiensi maupun pengertian efisiensi 

maka keputusan keputusan kolektif hendaknya berdasarkan pada kondsi win-win 
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situasion, di mana semua pihak yang terkait (stakeholder) diuntungkan.  

Kebijakan tentang hutan harus mampu memaksimalkan nilai net ekonomi serta 

menguntungkan semua pihak yang terkait tanpa ada yang dirugikan. 

 

Pada kenyataannya kebijakan hutan di Indonesia tidak mampu memaksimalkan 

nilai net ekonomi. Inefisiensi pada sektor hutan terjadi di mana-mana. Sebagai 

contoh, antara lain terjadinya kebakaran hutan, illegal loging, serta jeleknya 

kualitas lahan bekas tebangan hutan sehingga untuk memperbaiki hutan 

memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pada era reformasi di mana desentralisasi 

kehutanan mulai dijalankan semakin mempercepat punahnya hutan tropis 

Indonesia. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah banyak terjadi 

penebangan hutan yang melampaui kapasitas produksi hutan.  Inefisiensi juga  

terjadi pada penjualan kayu log keluar negeri. Seandainya kayu hasil hutan 

terlebih dahulu diolah di dalam negeri menjadi bahan setengah jadi atau barang 

jadi, maka akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan menghasilkan devisa 

bagi negara yang lebih tinggi pula. Kebijakan tentang penjualan kayu log sering 

terjadi perubahan, terkadang dilarang, terkadang diperbolehkan menjual kayu log, 

hal ini mendorong  terjadinya pengiriman kayu log keluar negeri secara tidak 

legal.       

 

Adanya sistim sentralisasi pengelolaan hutan telah memicu terjadinya 

ketidakadilan alokasi sumberdaya hutan. Pemerintah pusat banyak menikmati 

hasil hutan sementara pemerintah daerah yang berdekatan dengan hutan tidak 

dapat menikmati keuntungan ekonomi dari hutan. Pengelolaan dan penguasaan 

hutan hanya diberikan oleh  pemerintah kepada HPH yang dekat dengan para 

penguasa, akibatnya  banyak gugatan dari kelompok masyarakat adat menyangkut 

tuntutan hak adat/ulayat terhadap areal kerja pengusaha hutan, meningkatnya 

kegiatan illegal loging baik untuk penjualan dalam negeri maupun luar negeri 

serta terjadinya kebakaran hutan.                                                                                                              
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Sesuai dengan tinjauan teori, seharusnya terjadi hubungan yang negatip atau 

trade-offs antara efisiensi dan pemerataan. Semakin tinggi tingkat efisiensi 

ekonomi hutan maka menyebabkan semakin rendah tingkat pemerataan, demikian 

sebaliknya.  Kenyataan yang terjadi di Indonesia efisiensi pengelolaan hutan 

rendah, tetapi pemerataan juga rendah, sehingga tidak terjadi hubungan yang 

negatip atau trade-offs. Hal ini disebabkan oleh menghilangnya pendapatan hasil 

hutan. Menurut harian Kompas tanggal 10-02-2001 rata-rata hasil hutan di 

Indonesia pada tahun 1993 mencapai 2,5 miliar US$ setiap tahunnya kemudian 

pada tahun 2001 meningkat menjadi 7-8 miliar US$ pertahun. Namun demikian 

dari jumlah tadi hanya sekitar 17 % yang masuk ke kas negara, sisanya 83 % 

masuk ke kantong penguasa maupun pengusaha hutan. 

 

Sebenarnya pemerintah bisa mentargetkan keadilan atau pemerataan (equity) 

melalui redistribusi pendapatan melalui perpajakan, transfer pendapatan dan 

subsidi. Kebijakan ini disebut sebagai fundamental kedua dari welfare economics 

(the Seconds Fundamental Theorm of Welfare Economics). Dengan kebijakan 

redistribusi pendapatan, pemerintah bisa meningkatkan pajak pertambahan nilai 

maupun pajak keuntungan perusahaan terhadap HPH. Peningkatan pendapatan 

pajak dari HPH kemudian didistribusikan atau ditransfer kepada masyarakat di 

sekitar hutan untuk pembangunan ekonomi, infrastruktur maupun untuk 

penanaman hutan kembali. Hasil dari pendapatan pajak, selain ditransfer ke 

masyarakat sekitar hutan juga bisa digunakan untuk memberikan subsidi kepada 

daerah yang tidak memiliki kekayaan hutan sehingga pemerataan pembangunan 

ekonomi bisa dirasakan masyarakat luas. Hal yang harus diperhatikan dalam 

memberikan subsidi maupun transfer pendapatan, adalah bahwa subsidi maupun 

transfer pendapatan tidak digunakan untuk kepentingan konsumtif melainkan 

untuk meningkatkan produktivitas seperti berdagang, bertani dan lain sebagainya.  

 

Selain meningkatkan pendapatan melalui pajak hasil hutan, pemerintah bisa 

menetapkan kebijakan maupun aktivitas loby terhadap negara tetangga maupun 

negara tujuan ekspor hasil hutan Indonesia. Menurut Kaldor dan Hicks, sebuah 
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kebijakan harus dipandang sebagai tambahan terhadap kesejahteraan sosial jika 

punya potensi untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa membuat orang 

lain buruk. Berkaitan dengan teori Kaldor dan Hicks, negara tetangga maupun 

negara tujuan ekspor hasil hutan telah mendapatkan keuntungan dari hutan tropis 

Indonesia.  Negara tetangga telah menikmati udara segar dari hutan Indonesia, 

sedangkan negara tujuan ekspor dapat memenuhi kebutuhan mereka melalui hasil 

hutan Indonesia, sehingga sudah selayaknya mereka memberikan kompensasi atas 

keuntungan yang mereka nikmati melalui bantuan pelestarian hutan Indonesia. 

Prinsip kompensasi dari Kaldor dan Hicks juga bisa diterapkan kepada pihak-

pihak yang telah mendapatkan keuntungan dari hasil hutan Indonesia misalnya 

HPH agar membayar kompensasi kerugian yang diderita oleh masyarakat seperti 

bahaya banjir,  tidak bisa menghirup udara segar, dan sebagainya 

 

6. Analisis Kebijakan Desentralisasi di Sektor Hutan 

Adanya bukti kegagalan sistim manajemen dan administrasi yang terpusat, 

termasuk penguasaan hutan, menyebabkan desentralisasi menjadi trend di 

Indonesia. Dengan berubahnya sistem pemerintahan dari sentralisasi ke 

desentralisati diharapkan dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan  seluruh 

masyarakat secara adil, termasuk di dalamnya memperbaiki lingkungan hidup, 

terutama hutan. Desenralisasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang  dan 

tanggungjawab fungsi publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, 

biasanya desentralisasi dapat dibagi kedalam empat kategori yaitu desentralisasi 

politik, desentralisasi fiscal, desentralisasi pasar atau ekonomi, dan desentralisasi 

administrasi. Desentralisasi politik berorientasi pada pembagian kekuasaan, 

desentralisasi fiscal memberikan wewenang dalam tanggungjawab keuangan, 

desentralisasi ekonomi berorientasi pada privatisasi dan deregulasi. Privatisasi 

berarti pemberian kekuasaan kepada swasta dari tangan pemerintah atau sistim 

monopoli, deregulasi mengurangi batasan hukum  sektor swasta agar bisa lebih   

berpartisipasi dalam memprduksi barang atau jasa yang selama ini dikuasai 

pemerintah, sedangkan desentralisasi administrasi lebih berorientasi pada 
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redistribusi kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya keuangan  untuk 

menyediakan pelayanan umum.  

 

Dalam rangka mewujudkan desentralisasi tersebut, pemerintah Indonesia telah 

mengeluarkan  Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 

dan Peraturan Pemerintah (PP) No.25 Tahun 2000.tentang kewenangan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  Menurut Undang-undang  No. 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pemerintah Pusat harus memberikan 

wewenangnya kepada Pemerintah Daerah terutama dalam kegiatan operasional. 

Menurut PP No.25 Tahun 2000, Pemerintah Pusat hanya memiliki beberapa 

fungsi, sebagian besar fungsi lainnya dilimpahkan kepada pemerintah 

Kabupaten/Kotamadya. 

 

Dalam pelaksanaan Undang-undang No.22 tahun 1999 yang dimulai sejak 1 

Januari 2001 ternyata banyak mendapatkan hambatan. Hal ini disebabkan 

antaralain masih terdapat perbedaan visi, misi, dan konsep antara pemerintah 

pusat dan daerah terutama menyangkut masalah pembagian pendapatan pusat-

daerah, lemahnya pemerintah pusat, Peraturan Pemerintah (PP) untuk 

melaksanakan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 masih dibahas, batas-batas 

wilayah hutan tidak selalu berada dalam satu wilayah administrasi, serta 

penerapan hukum yang tidak jelas, sebagai contoh Taman Nasional Kerinci Seblat 

berada dalam empat propinsi. Hambatan pelaksanaan desentralisasi di bidang 

kehutanan juga disebabkan oleh belum siapnya departemen kehutanan untuk 

melaksanakan desentralisasi di bidang kehutanan. 

 

Dengan berbagai hambatan tersebut menyebabkan pelaksanaan desentralisasi 

bidang  kehutanan memberikan dampak yang kurang baik,  terutama untuk 

pembangunan hutan  lestari.  Pada prakteknya banyak pemerintah daerah yang  

mengeksploitasi secara berlebihan terhadap sumberdaya hutan guna 

meningkatkan pendapatan asli daerah mereka. Bahkan dua taman Nasional yang 

diawasi oleh pemerintah pusat dan masyarakat internasional – Gunung Leuser dan 
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Tanjung Puting – berada dalam situasi berbahaya karena penebangan liar. Untuk 

mengantisipasi semakin meluasnya kerusakan hutan, maka pemerintah telah 

mengeluarkan 12 butir rencana aksi kehutanan Indonesia: 

 

12 BUTIR RENCANA AKSI KEHUTANAN INDONESIA  

 

(1) Mengawasi penebangan kayu liar. 

(2) Memberlakukan penangguhan/moratorium sementara terhadap konversi hutan 

alam 

(3) Memperkuat kapasitas pengelolaan kebakaran hutan dan mengimplementasi-

kan sejumlah cara untuk mengatasi dan mengelola kebakaran 

(4) Menutup industri-industri kayu yang terlilit utang di bawah pengawasan 

BPPN; menghubungkan penghapusan hutan bagi pengurangan kapasitas dan 

kehutanan yang berkesinambungan 

(5) Mengurangi dan merestrukturisasi industri-industri kayu dan meningkatkan 

daya saing mereka 

(6) Memperhitungkan nilai pasar sebenarnya dari kayu gelondongan 

(7) Melakukan desentralisasi yang akan memperkuat kelanjutan pengelolaan 

hutan 

(8) Menyelesaikan penilaian dan pemetaan hutan  

(9) Mengimplementasikan perjanjian-perjanjian penyewaan lahan dengan 

memperhatikan hak-hak tradisional penggunaan lahan dan memperkuat peran 

masyarakat dalam pengelolaan hutaN 

(10) Mewajibkan industri kertas dan bubur kayu (pulp), serta industri lainnya 

untuk bergantung pada perkebunan sebagai kapasitas penghubung bagi 

ketersediaan perkebunan kayu gelondongan. 

(11) Memperbaiki sistem pengelolaan hutan. 

(12) Memberi energi baru bagi proses formulasi Program Hutan Nasional (PHN) 

 
 Sumber : CSIS 
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7.  Analisis Pengelolaan Hutan Lestari (Sustainable Forest Management).  

Dalam rangka pengelolaan hutan yang berkesinambungan (Sustainable Forest 

Management), Indonesia perlu menyusun program hutan secara terpadu. Proses 

penyusunan program tersebut mustinya melibatkan partisipasi semua pihak yang 

terkait, serta memperoleh dukungan dan komitmen dari semua pihak yang terkait. 

Program yang disusun hendaknya berdasarkan kesamaan visi mengenai masalah 

hutan serta dapat diimplementasikan melalui program jangka pendek maupun 

program jangka panjang. Sebagai acuan dalam pelaksanaan program hutan yang 

terpadu maka perlu disusun kebijakan-kebijakan yang mengacu pada keputusan 

kolektif yang mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terkait 

(multistakeholder) yang terdiri dari penduduk, pengusaha hutan, pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah, anggota DPR dan lembaga internasional. Dengan 

melibatkan penduduk setempat berarti melakukan penekanan pembangunan 

kehutanan berbasis masyarakat (Community-Based Foresty)  guna memperkuat 

perekonomian daerah dan memberdayakan masyarakat setempat. Pengelolaan 

hutan lestari tidak akan terwujud tanpa melibatkan masyarakat setempat.  Negara 

Guatelma dan Filipina merupakan contoh negara yang melakukan pengelolaan 

hutan berbasis masyarakat.  

 

12 butir rencana aksi kehutanan Indonesia sesungguhnya sudah mencerminkan 

program hutan yang terpadu yang melibatkan multistakehoder dan memperkuat 

peran masyarakat dalam pengelolaan hutan (butir 9). Butir-butir lain intinya 

banyak bertujuan pencapaian efisiensi pengelolaan hutan dan pemerataan alokasi 

sumberdaya hutan. 12 butir program  di atas sesungguhnya sangat ideal untuk 

dijalankan baik dalam program jangka pendek maupun program jangka panjang. 

Permasalah pokok yang timbul adalah  bagaimana mengimplementasikan 

program hutan tropis tersebut secara efektif dan efisien. Kendala utama yang 

dihadapi adalah sumberdaya manusia. Untuk menjalankan program tersebut perlu 

komitmen bersama, pengetahuan, ketrampilan dan kejujuran semua pihak yang 

terkait. Profesionalisme dan komitmen sumberdaya manusia yang terkait pada 
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masalah kehutanan masih sangat diragukan. Lemahnya tingkat profesionalisme 

sumber daya manusia terlihat dalam kegiatan pengelolaan hutan selama ini serta 

ketidakmampuan melakukan pengawasan  dan penegakan  hukum (law 

enforcement) sehingga para pelaku pencurian kayu gelondongan maupun para 

pihak yang sengaja membakar hutan tidak takut dan tidak jera untuk mengulangi 

perbuatan mereka.  Sekali lagi diperlukan kesadaran dan komitmen bersama 

dalam mengelola hutan lestari.  Kesadaran dan komitmen tersebut hendaknya 

berorientasi pada keseimbangan aspek ekonomi, aspek sosial dan ekologi. Dari 

aspek ekonomi, hutan telah memberikan manfaat terciptanya lapangan kerja serta 

memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap devisa maupun pendapatan 

negara.   

 

Guna meningkatkan manfaat ekonomi hutan, prinsip-prinsip efisiensi ekonomi 

atau parote  efisiensi harus disadari dan dijalankan oleh semua pihak yang terkait. 

Sedangkan aspek sosial harus memperhatikan  pemanfaatan sumber daya hutan 

yang adil sehingga  meredam gejolak sosial. Peningkatan pendapatan pemerintah 

dari aspek ekonomi hutan hendaknya didistribusikan kembali untuk membangun 

ekonomi masyarakat sekitar hutan sehingga alokasi sumberdaya hutan akan 

dinikmati oleh masyarakat. Butir ke 7 dan 9 dari rencana aksi kehutanan sangat 

tepat untuk mewujudkan aspek sosial, dimana memperhatikan dan memperkuat 

peran masyarakat dalam pengelolaan hutan (Community-Based Foresty). Aspek 

ketiga tentang ekologi meliputi manfaat tidak langsung (intangible value) dari 

hutan antara lain berupa pencegahan erosi, pengaturan tata air dan sebagainya. 

Bila manfaat ekologi diabaikan maka biaya-biaya yang ditimbulkan dikeluarkan 

akibat  hilangnya kesuburan tanah, erosi, kelangkaan sumber air dan banjir akan 

sangat besar sekali. Dengan kesadaran semua pihak yang terkait (multi 

stakehoder) akan fungsi dan manfaat hutan dari aspek ekonomi, sosial dan 

ekologi maka diharapkan 12 butir agenda kebijakan hutan bisa diimplementasikan 

dengan baik, sehingga cita-cita untuk mengelola hutan lestari (Sustainable Forest 

Management) di Indonesia bisa terwujud. Amin 3x.  
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F. Kesimpulan Dan Komentar 
1. Degradasi potensi dan kualitas sumber daya hutan akibat sistim pengelolaan hutan 

yang sentralistis di mana tidak manjamin prinsip-prinsip efisiensi, pemerataan 

distribusi pendapatan dan kelestarian hutan perlu segera disempurnakan ke arah 

standar pengelolaan hutan lestari (Sustainable Forest Management). Pengelolaan 

hutan lestari merupakan keputusan pilihan masyarakat (public choice). Dalam 

rangka menentukan kebijakan pilihan masyarakat maka memperhatikan  tiga 

elemen kunci partisipan, metode pengambilan keputusan dan kriteria 

memilih. Partisipan pembuatan kebijakan hendaknya melibatkan stakehoder yaitu 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR dan DPRD, Pengusaha hutan, LSM, 

lembaga internasional dan yang paling penting penduduk sekitar hutan 

(Community-Based Foresty). Olehkarena Indonesia merupakan negara besar 

dengan penduduk yang mencapai lebih dari 200 juta, maka metode pengambilan 

keputusan dilakukan melalui perwakilan. Pada era orde baru metode pengambilan 

keputusan lebih sering menggunakan diktator, tetapi pada era reformasi lebih 

banyak menggunakan konsensus atau voting. Sebagai elemen kunci ketiga, 

kriteria memilih keputusan pilihan masyarakat  memiliki peran yang amat penting 

terutama untuk mewujudkan efisiensi ekonomi hutan dan pemerataan alokasi 

sumberdaya hutan.  

 

Prinsip kompensasi Kaldor & Hikcs bisa diterapkan untuk meningkatkan 

pemerataan alokasi hasil hutan, di mana pihak-pihak yang mendapatkan 

keuntungan  dari hutan Indonesia hendaknya membayar kompensasi kerugian 

yang diterima oleh masyarakat di sekitar hutan. Demikian juaga dengan 

fundamental kedua dari welfare economics (the Seconds Fundamental Theorm of 

Welfare Economics).  Sebenarnya pemerintah bisa mentargetkan keadilan atau 

pemerataan (equity) melalui redistribusi pendapatan melalui perpajakan, transfer 

pendapatan dan subsidi.  

    

2. Proses desentralisasi dapat memperkuat perbedaan kepentingan antara pihak-

pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan (multistakehoder) 
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memiliki pandangan yang berbeda mengenai fungsi, peranan dan bagaimana 

memanfaatkan hutan. Pembagian pendapatan merupakan salah satu isu yang 

paling penting dalam hubungan pusat-daerah. Banyak pihak yang 

mengkawatirkan bahwa pengalihan wewenang dari pusat ke daerah akan 

melemahkan upaya-upaya untuk melindungi lingkungan hidup, terbukti  banyak 

kabupaten yang tidak mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. Banyak 

kabupaten yang melakukan penebangan hutan melampaui ambang batas produksi 

hutan demi meningkatkan pendapatan daerah mereka.  

 

Dalam rangka menyelesaikan permasalah ini diperlukan pemerintahan yang kuat. 

Daerah-daerah yang melakukan penebangan di atas kapasitas produksi hutan 

hendaknya diberikan sangsi yang berat, baik sangsi administrasi maupun 

pengurangan penguasaan hutan apalagi kenyataannya Departemen Kehutanan 

masih memegang kendali atas fungsi control paling penting atas daerah yaitu: 

penentuan wilayah hutan, perubahan status dan fungsi hutan, dan manajemen 

kawasan konservasi dan kawasan lindung. Untuk mewujudkan pemerintah yang 

kuat, perlu diperbaiki situasi sosial, ekonomi dan politik serta pemberantasan 

kolusi, korupsi dan nepotisme.   

 

Pemerintah pusat harus bekerja keras dalam mempersiapkan panduan  yang akan 

digunakan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan lestari. Sebaliknya 

pemerintah daerah juga harus memiliki visi bahwa desentralisasi sektor hutan  

senantiasa untuk kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan . Tujuan 

utama pengelolaan hutan Indonesia adalah untuk meningkatkan kehidupan 

masyarakat Indonesia, baik sekarang maupun masa yang akan datang.   

 

3. Melestarikan keanekaragaman hayati membutuhkan perspektif jangka panjang, 

keuntungan yang didapat dari melestarikan kekayaan dan jasa ekologi tidak bisa 

dinikmati dalam kalkulasi bisnis jangka pendek. Demikian halnya dengan 

kebijakan desentralisasi kehutanan pada dasarnya membutuhkan perpektif jangka 

panjang. Olehkarena itu implementasi desentralisasi perlu persiapan yang matang 
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dengan memperhatikan aspek Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan di 

daerah serta  penegakan hukum (law enforcement). Tanpa persiapan tersebut 

walaupun 12 butir agenda kebijakan hutan Indonesia telah ditetapkan serta telah 

memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan ekologi, maka akan mengalami 

kesulitan dalam implementasinya.  Pelaksanaan kebijakan 12 butir agenda 

pengelolaan hutan Indonesia memerlukan kesadaran, partisipasi dan komitmen 

dari stakehoder  tanpa terkecuali. Stakeholder harus sadar bahwa pentingnya 

peranan hutan untuk aspek ekonomi, sosial dan ekologi. Hutan bukanlah hanya 

milik penguasa atau pengusaha hutan, melainkan milik masyarakat luas, milik 

anak cucu kita. Bila hutan tidak di kelola secara optimal dan berkelanjutan  

(Sustainable Forest Management) maka anak cucu kita akan marah. 
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