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RINGKASAN

Persoalan kawasan hutan dan pertanahan atau sumber 
daya alam/agraria dalam arti luas tidak terjadi pada hari ini 
atau tahun kemarin karena persoalannya terakumulasi jauh 
sebelum Indonesia merdeka. Manifestasinya dapat dilihat 
dari berbagai bentuk, seperti konflik antar berbagai pihak, 
keterlanjuran tambang, dan kebun di seluruh fungsi hutan 
(konservasi, lindung, dan produksi), persoalan tukar menukar 
kawasan hutan, perizinan yang salah lokasi, ataupun hilangnya 
kekayaan negara dan tingginya biaya transaksi perizinan, serta 
pelanggaran hak asasi manusia.

Tantangan pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan, 
serta semua pembangunan yang berbasis hutan/lahan, seperti 
tambang, kebun, infrastruktur ekonomi, pertanian skala luas, 
termasuk upaya pengendalian kerusakan dan degradasi hutan 
terkait dengan pengendalian perubahan iklim yang sangat 
bergantung pada penyelesaian persoalan-persoalan kawasan 
hutan/pertanahan. Dalam makalah orasi ini, dikemukakan 
kedalaman persoalan kawasan hutan serta apa yang diperlukan 
untuk mengatasi masalah tersebut, baik bagi peneliti, 
paradigma yang digunakan, proses yang perlu dilalui, serta 
bagi para penentu kebijakan yang menjalankan pembaruan 
dan pelaksanaan kebijakan. Di samping dari hasil-hasil 
penelitian, naskah ini disusun dengan menggali pengalaman 
penulis dalam mengikuti proses-proses perubahan kebijakan 
melalui jaringan, advokasi, ataupun gerakan sosial, serta latar-
belakang bagaimana keterlibatan itu dapat terjadi.

Terakumulasinya masalah itu dari waktu ke waktu antara lain 
disebabkan hampir seluruh jajaran instrumen negara sedang 
mereproduksi wacana atau diskursus insecure property rights, 
legal tetapi belum legitimate. Hal ini sebagai cara penguasaan 
atas hutan/tanah bagi pembangunan. Proses tersebut sejalan 
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dengan perkembangan paradigma penelitian yang dilakukan, 
cenderung manggunakan pendekatan positivistik, dan 
meninggalkan isu etika dalam penetapan masalah kebijakan. 
Situasi tersebut bukan hanya menjadi sumber ketidak-
adilan bagi masyarakat lokal/adat, tetapi juga menghadirkan 
iklim ketidak-pastian usaha, lambatnya perizinan, persoalan 
pengembangan pertanian, dan infrastruktur ekonomi, ataupun 
rusaknya sumber daya alam itu sendiri, termasuk pada kawasan-
kawasan konservasi ataupun hutan lindung. Dengan masih 
berkembangnya situasi sulit kembali ke jalan yang benar karena 
sudah terlanjur membenarkan yang salah (sunk cost effect) serta 
adanya “institusi informal” pelindungnya melalui jaringan 
kekuasaan (web of power) sebagai modifikasi dari institusi 
formal, menyebabkan penerapan pendekatan-pendekatan 
analisis kebijakan rasional mengalami hambatan. Oleh karena 
itu, peluang dapat diperbaikinya kebijakan oleh pengambil 
keputusan juga penting ditelaah. Karena rekomendasi teknis 
maupun mekanisme penyelesaian masalah kawasan hutan/
pertanahan telah tersedia, penggunaan teori-teori politik yang 
dipinjam oleh pengguna ilmu dan kerangka kerja kebijakan, 
seperti analisis jaringan kebijakan (policy network analysis), 
kerangka koalisi advokasi (advocacy coalition framework), 
ataupun analisis kebijakan kritis (critical policy analysis) perlu 
dioperasionalkan sebagai kerangka kerja bersama.

Sebagai bagian dari ilmu kebijakan yang tidak bebas nilai, 
posisi akademisi dalam pemihakan dan pembelaan sangat 
menentukan. Tantangan akademik adalah menggeser 
paradigma/cara pikir penggunaan ilmu pengetahuan agar 
berjalan secara transdisiplin, memasukkan kajian pencegahan 
korupsi dalam pengelolaan SDA, serta memastikan posisi 
akademisi sebagai intelektual organik agar tidak hanya 
memahami teori dan pengetahuan yang terlepas kondisi di mana 
ia hidup, tetapi mampu mewujudkan potensi pengetahuannya 
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untuk memperbaiki kondisi dunia nyata pada saat berhadap-
hadapan dengan rasa pesimis atau kebijakan-kebijakan publik 
yang menghadangnya. 

Kata kunci: biaya transaksi, insecure property rights, sunk 
cost effect, institusi, transdisiplin
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 Ucapan Selamat Datang

Assalamu’alaikum Wa Rahmatullohi Wa Barakatuh 

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. 

Yang terhormat,

Rektor IPB dan Ketua Dewan Guru Besar IPB,

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI,

Pimpinan dan Anggota Majelis Wali Amanat IPB,

Pimpinan dan Anggota Dewan Guru Besar IPB,

Pimpinan dan Anggota Senat Akademik IPB,

Dirjen/Kepala Badan/Staf Ahli Menteri di lingkungan KLHK,

Para Wakil Rektor, Dekan, dan Pejabat Struktural IPB,

Para  Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Alumni 
IPB,

Keluarga dan para undangan yang saya hormati.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat 
dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri 
acara Orasi Ilmiah Guru Besar IPB dalam keadaan sehat 
walafiat.

Pada kesempatan ini, perkenankan saya sebagai Guru Besar 
Tetap Fakultas Kehutanan IPB menyampaikan orasi ilmiah 
yang berjudul:

Diskursus dan Kebijakan Institusi–Politik Kawasan 
Hutan: Menelusuri Studi Kebijakan dan Gerakan Sosial 

Sumber Daya Alam di Indonesia 

Topik orasi ini merupakan rangkuman hasil penelitian ataupun 
perjalanan saya dalam menerapkan perubahan-perubahan 
kebijakan bersama lembaga-lembaga pemerintah, organisasi 
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non pemerintah, kalangan bisnis, ataupun masyarakat pada 
umumnya. Semoga orasi ilmiah ini mempunyai kontribusi 
bagi khazanah pengembangan dan penggunaan ilmu kebijakan 
kehutanan ataupun sumber daya alam lainnya. 
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PENDAHULUAN

Kebijakan pendelegasian dan alokasi kawasan hutan negara 
menjadi objek sentral bagi hampir seluruh persoalan sumber 
daya alam karena menjadi prasyarat hampir seluruh upaya-
upaya pencapaian kelestarian pengelolaan sumber daya alam 
bahkan prasyarat pembangunan berkelanjutan. Kawasan hutan 
negara yang semula hampir mencapai 70% dari luas seluruh 
daratan di Indonesia telah menjadi kekayaan alam yang 
menjadi sumber pembangunan ekonomi ataupun perlindungan 
lingkungan hidup.

Sejak awal karier akademik saya, persoalan alokasi kawasan 
hutan negara telah menjadi perhatian utama. Dalam praktiknya, 
alokasi untuk mewujudkan sumber-sumber ekonomi ataupun 
pelestarian fungsi lingkungan hidup sering kali lebih ditentukan 
oleh persoalan institusi dan politik1. Sementara, dunia akademik 
pada umumnya lebih memberikan perhatiannya pada persoalan 
teknologi, manajemen, dan teks regulasi yang mengaturnya.

Untuk sampai pada persoalan institusi dan politik, saya 
menggunakan batasan ilmu kebijakan, bukan hanya untuk 
menelaah persoalannya, tetapi juga untuk memposisikan 
saya sendiri menjadi bagian dari proses penetapan masalah 
dan pencarian solusinya. Kata “kebijakan” sangat akrab kita 
dengar sehari-hari, tetapi telah menjadi perdebatan para ahli 
sebelumnya. Akhirnya, para ahli tersebut menyepakati tiga 
karakteristik ilmu kebijakan sebagai berikut (Fisher et al. 
2007).
1 Dalam hal ini institusi dimaksudkan sebagai aturan main, formal, dan/atau 

informal (regulasi, norma, dan budaya) yang menentukan perilaku manusia 
(Scott 2008), sedangkan politik yang dimaksudkan adalah suatu perjuangan 
meraih kekuasaan dalam suatu arena kolektif.  Dalam naskah ini, ditekankan 
melalui suatu sistem yang diorientasikan pada proses pemerintahan formal 
(behavioralis), perilaku individu yang mementingkan diri sendiri untuk 
kompromi terhadap suatu kesepakatan politik kolektif (pilihan rasional), dan 
suatu perjuangan untuk memenangkan suatu narasi terhadap narasi lainnya 
(antifundasionalis) (Marsh dan Stoker 2002). 
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Pertama, ilmu kebijakan secara sadar dibingkai sebagai 
problem-oriented, bukan studi fenomena demi studi itu sendiri, 
tetapi demi menjawab pertanyaan masyarakat, serta dijalankan 
dengan penguasaan konteksnya secara tepat. 

Kedua, ilmu kebijakan merupakan multi-dicipline dalam 
pendekatan intelektual dan praksisnya. Masalah yang dihadapi 
hampir pasti tidak dapat hanya ditelaah dari disiplin ilmu 
tertentu dan bahkan disiplin apa yang paling tepat untuk 
menelaah suatu masalah kebijakan memerlukan keterlibatan 
langsung dari analis/penelitinya.  

Ketiga, ilmu kebijakan sebagai ilmu yang memiliki pendekatan 
normatif atau berorientasi pada nilai-nilai (values). Sebab 
sering kali menangani tema berulang yang menyangkut 
martabat manusia dan kemanusiaannya. Hal ini juga sebagai 
reaksi terhadap mazhab pemikiran behavioralisme yang 
nantinya bermuara pada “objektivisme”. Akibatnya, dalam 
ilmu kebijakan terdapat pengakuan bahwa tidak ada masalah 
sosial atau pendekatan metodologis yang bebas nilai. Oleh 
karena itu, tidak ada ilmuwan kebijakan tanpa diisi oleh nilai 
yang dianut oleh pribadi ilmuwan itu sendiri.

Berdasarkan batasan penjelasan karakteristik dan ruang lingkup 
ilmu kebijakan tersebut, saya akan menyampaikan secara 
ringkas perjalanan saya untuk sampai pada penerapan ilmu 
kebijakan sebagai bagian dari hampir seluruh kegiatan yang saya 
lakukan. Dalam perjalanan tersebut, saya menegaskan sikap 
oto-kritik (self-criticism) atas penggunaan ilmu pengetahuan, 
terutama dikaitkan dengan persoalan kawasan hutan dan 
sumber daya alam lainnya yang terus berkembang dari waktu 
ke waktu. Penggunaan ilmu pengetahuan, terutama fungsinya 
sebagai cara pikir dalam pemecahan masalah-masalah di ranah 
empirik dan praksis. Kemudian, saya sampaikan tinjauan 
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ringkas saya mengenai persoalan institusi dan politik kawasan 
hutan negara. Terakhir, uraian ringkas ini akan saya tutup 
dengan beragam tantangan dunia akademik ke depan.

Orientasi Penelitian dan Tafsir Ilmu 
Kebijakan

Sebuah pembelajaran yang sudah hampir dapat menjadi 
bagian dari kehidupan seseorang dapat dikatakan mempunyai 
sifat-sifat dan liku-liku yang sangat spesifik sekaligus unik. 
Hal itu terutama, setidaknya dari apa yang saya alami.  
Dimulai dari ketidak-tahuan sama sekali tentang kebijakan 
publik (public policy) sebagai instrumen untuk memperbaiki 
suatu keadaan atau hasil tertentu, kemudian dalam perjalana 
seolah-olah menjadi mengetahui bagaimana kebijakan bekerja 
dengan memberi perbaikan keadaan dan hasil. Namun, dalam 
perjalanan berikutnya merasakan kembali buta. Karena yang 
ditemukan ternyata tidak menunjukkan hasil atau fata-fakta 
seperti pada mulanya yang diinginkan.

Kebenaran ilmiah untuk menjalankan ilmu kebijakan yang 
harus diperoleh dengan kriteria dan cara tertentu, ternyata dapat 
juga gagal menjelaskan masalah dan mencari jawabannya. 
Dengan kata lain, rekomendasi hasil penelitian kebijakan, 
apabila diterapkan, bisa jadi tidak memberikan perbaikan 
seperti apa yang semula dimaksud dan niatkan. Kejadian-
kejadian tersebut terus-menerus menekan saya untuk mencari 
penyebabnya. 

Dominasi pendekatan positivisitik
Pendekatan awal yang selalu digunakan adalah pendekatan 
positivistik. Pendekatan ini melekat kuat selama studi di Institut 
Pertanian Bogor (IPB) dan periode awal bekerja sebagai Staf 
Pengajar di Departemen Teknologi Hasil Hutan di Fakultas 
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Kehutanan IPB (1978-–1999). Pendekatan positivistik tersebut 
mengklaim bahwa  a) kenyataan muncul tidak ada kaitannya 
atau independent terhadap keberadaan kita (berposisi sebagai 
realist); b) ilmu alam dan ilmu sosial dianggap setara/analog 
dan keduanya dianggap mampu menjelaskan sebab-akibat 
secara pasti (posisi kealaman); c) ilmu semestinya mampu 
menjelaskan fenomena yang secara umum berlaku dan 
terpisah dari norma dan nilai-nilai yang dianut manusia (posisi 
objektivitas) (Crotty 1998; Creswell 1998). Dua penelitian 
baik untuk S-1 dan S-2 saya di IPB memperkuat pemahaman 
saya atas penggunaan pendekatan positivistik itu.

Penelitian pertama untuk skripsi S-1 mengenai Kemungkinan 
Pengembangan Dapur Arang Model Thailand di Kesatuan 
Pemangkuan Hutan Tanjungpinang, Dinas Kehutanan Propinsi 
Daerah Tingkat I Riau (1981), dibawah bimbingan Bapak Ir. 
Kurnia Sofyan dan Drs. Hartoyo (alm). Sementara penelitian 
untuk teesis S-2 di IPB mengenai Optimasi Pemanfaatan 
Penghara Kayu Jati (Tectona grandis L.f) Pada Industri 
Penggergajian Perum Perhutani (1989) dibawah bimbingan 
Prof. Dr. Sadan Widarmana (alm), Dr. Ir. Surdding Ruhendi, 
dan Dr. Ir. Beni D. Nasendi (alm).

Selama periode pendidikan sarjana dengan fokus utama 
mengenai teknologi hasil hutan ini yang saya pahami mengenai 
penelitian adalah bagaimana peneliti dapat menjawab 
pertanyaan untuk mencari pemecahan masalah. Setelah lima 
tahun bekerja di tempat yang sama, walaupun saya mendapat 
kesempatan untuk melanjutkan studi S-2, sesungguhnya 
orietasi penelitian saya belum berubah. Kedua penelitian 
tersebut dan penelitian lain yang serupa dan yang akan saya 
sampaikan di bagian berikutnya, hingga saat ini belum mampu 
menjadi dasar perubahan kebijakan yang diperlukan.
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Dengan pendekatan positivistik, penelitian yang bertujuan 
memecahkan masalah hampir selalu menghasilkan jawaban 
atas pertanyaan berikut ini. “Apa yang seharusnya dikerjakan 
untuk memecahkan masalahnya?” Jenis pertanyaan seperti itu 
mempunyai kelemahan antara lain sempitnya fenomena yang 
ditelaah sehingga peneliti menerima informasi yang tidak 
mencukupi untuk memahami konteks pada saat masalah itu 
terjadi dan sekaligus untuk penetapan masalahnya itu sendiri. 
Fakta dan masalah adalah suatu misteri dengan berbagai 
subjektivitas bergantung siapa yang menginterpretasikan atau 
mengkonstruksikannya (Ritzer 1992 dalam Bungin 2001).

Bagaimana fakta dan masalah ditetapkan sangat bergantung 
asumsi-asumsi dasar yang digunakan serta konsep dan teori 
ataupun metodologi yang dipilih. Dalam suatu telaah analisis 
kebijakan yang kompleks, perangkat penelitian yaitu konsep, 
teori, dan asumsi adalah alat pemandu yang sangat berguna 
untuk mengawali identifikasi atau menangkap makna atas fakta 
masalah berdasarkan hubungan sebab-akibat yang seharusnya 
dapat dibenarkan atau diasumsikan benar. 

Dengan pendekatan positivistik tersebut, para pembuat 
kebijakan pada umumnya menggunakan sistem nilai dan 
keyakinan mereka sendiri atau mengundang masyarakat dalam 
proses pembaruan kebijakan sebagai persyaratan partisipasi 
publik. Sayangnya, mereka memaknai hal tersebut sebagai 
cara atau teknologi baru dalam pembuatan kebijakan. Namun, 
tanpa memahami arti penting mengubah cara pandang menuju 
kesejajaran pemerintah-rakyat dalam penetapan kebijakan 
sebagai landasan filosofis proses partisipatif tersebut. Kondisi 
tersebut serupa dengan yang digambarkan Sato dan Smith 
(1993) dari hasil pengamatan tentang pelaksanaan proses 
partisipasi dalam pembuatan kebijakan di beberapa negara. 
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Untuk kasus di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan hutan 
di Jawa,  Peluso (1992) dalam bukunya yang berjudul Rich 
Forest, Poor People menulis sebagai berikut.

“Para akademisi kehutanan cenderung berpikir 
bahwa mereka adalah para profesional yang netral 
dan menerapkan ilmu kehutanan semata-mata untuk 
kepentingan negara dan bangsa. Namun, mereka jarang 
menyadari bahwa segenap kebijakan dan metode yang 
diterapkan adalah sebuah tindakan politik”.

Kesadaran yang lemah di kalangan para profesional dan  
penentu kebijakan pengelolaan sumber daya alam sebagai aktor 
politik, meskipun bukan politikus yang disadari atau tidak telah 
mengecilkan arti nilai-nilai dan keberpihakan di balik prosedur 
dan hukum yang mereka tetapkan. Sikap a-politis ini mungkin 
merupakan faktor kunci mengapa hak atas sumberdaya alam 
ataupun keberadaan kelembagaan masyarakat tidak dianggap 
dan diketengahkan sebagai bagian dari argumentasi akademis 
dalam pembaruan kebijakan pengelolaan sumber daya alam di 
Indonesia.

Isu etika dalam masalah kebijakan
Dalam dunia nyata, tempat kebijakan bekerja, sering kali 
terdapat hal-hal lainnya yang luput dari penglihatan atau 
pemikiran peneliti sehingga asumsi-asumsi yang diajukan 
tidak dapat dipenuhi sesuai dengan yang diharapkan. Proses 
dialektika dapat disebut sebagai upaya penyatuan objektivitas 
peneliti (dunia logis) dan subjektivitas fakta (dunia empiris) 
untuk dapat menghubungkan keduanya. Hal tersebut berarti 
dapat ditemukan perbedaan atas interpretasi fakta dan masalah 
antara peneliti dan subjek penelitian2. Artinya fenomena atau 

2 Subjek penelitian yaitu siapa saja yang berkepentingan langsung dengan 
kondisi yang akan diperbaiki melalui penerapan hasil penelitian, seperti petani, 
nelayan, pengusaha, pejabat pemerintah, dan lain-lain.



| 7 |

fakta yang diteliti tidak dapat dibebaskan dari nilai-nilai 
(values)3, termasuk kondisi dan kebutuhan-kebutuhan yang 
dianut dan dialami oleh subjek penelitian. Apabila dicermati 
untuk memastikan apa yang dimaksud dengan “situasi yang 
diinginkan, diharapkan, atau yang seharusnya terjadi”, bukan 
hanya berdasarkan pertimbangan teknis. Mittroff dan Linstone 
(1993) mencatat sebagai berikut.

“Apa yang kita sebut sebagai “masalah” bukan hanya 
merefleksikan nilai-nilai (values), tetapi juga komitmen 
etis yang kita miliki, yakni yang kita percayai seharusnya 
tidak terjadi. Dalam realitas sosial, sesuatu dianggap 
sebagai masalah apabila hal tersebut tidak sebagaimana 
yang diharapkan terjadi oleh masyarakat. Dengan 
demikian, kesenjangan antara apa yang kita inginkan 
dan apa yang dapat kita penuhi tidak hanya kita tetapkan 
atas pertimbangan sederhana, melainkan di dalamnya 
mengandung kesenjangan etika. Pertimbangan etika 
memainkan peranan fundamental dalam menetapkan 
masalah dan cara kita untuk menentukannya”.

Penelitian kebijakan seharusnya memasukkan perspektif nilai 
dan etika ke dalam permasalahan yang didefinisikan. Solusi-
solusi yang direkomendasikan, seperti keputusan-keputusan 
untuk memperbaiki kebijakan, penggunaan teknologi baru, 
manajemen, penambahan investasi, pembangunan pertanian 
dalam arti luas, harus mempertimbangkan keterbatasan subjek 
penelitian untuk menjalankannya, ketidakadilan, hilangnya 
hak dan akses rakyat terhadap sumber daya, peningkatan 
kesenjangan ekonomi, serta hilangnya peluang usaha.

3 Isu nilai ini akan selalu muncul setiap kali perilaku salah satu pihak dalam 
mencapai tujuannya memengaruhi kemampuan pihak lain untuk mencapai 
tujuannya. Dalam pengelolaan sumber daya alam, tujuan-tujuan antar kelompok 
masyarakat yang konflik dapat sering kali terjadi.
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Dalam penetapan kebijakan, tidak ada yang disebut sebagai 
netral secara etis, termasuk bagi lembaga-lembaga yang 
bekerjanya mengandalkan teknologi informasi dan sistem 
pendukung pengambilan keputusan (dicision support system/
DSS) (Chae et al. 2005). Cara pikir para penyaji informasi 
secara implisit atau eksplisit terdapat di dalam fungsi 
sekaligus kemampuan bekerjanya sistem yang dibangunnya. 
Sebagaimana pernyataan berikut ini (Boland 1987).

“Setiap sistem informasi pasti mengandung pengandaian 
etis dari perancangnya dan dalam perancangan suatu 
sistem informasi merupakan sebuah masalah moral karena 
menempatkan desainer sistem pada posisi memaksakan 
pesanan pada pihak lain”. 

Biasanya kita kekurangan waktu atau bahkan rendahnya 
perhatian untuk menjalankan proses dialektika antara fakta-
masalah di satu sisi dan perangkat penelitian yang digunakan 
disisi lain. Pada gilirannya, terjadi kerumitan metodologi 
yang kadang tidak berkaitan dengan masalah yang hendak 
dipecahkan. Akibatnya dapat cukup fatal, yaitu salah 
mendefinisikan masalah dan tentu saja salah pula dalam 
memberikan solusi. Dalam hal ini Ackoff (1974) menjelaskan 
sebagai berikut.

“Kita lebih sering gagal karena kita memecahkan masalah 
yang salah daripada menemukan solusi yang salah 
terhadap masalah yang tepat.”

Dengan dominasi penggunaan pendekatan positivistik 
tersebut selama periode 2000–2006, terdapat kajian seluruh 
persoalan kehutanan melalui telaah 324 paper dan non 
paper (Kartodihardjo et al. 2006). Seuruh materi yang dikaji 
dikelompokkan berdasarkan tema utama (tematik) dan tingkat 
pembahasannya (hierarki: kebijakan, perencanaan, dan 
operasional). Dari hasil pemetaan masalah dapat ditunjukkan 
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bahwa selama periode tersebut telah dibahas seluruh aspek 
pembangunan kehutanan, baik dari sisi kawasan, manajemen 
hutan ataupun kelembagaannya, serta tinjauan dari sisi 
produksi, ekonomi, sosial, ataupun ekologi/lingkungan yang 
diketahui hasil pemetaan analisis isi (content analysis) dari 
semua materi yang ditelaah (Tabel 1).

Tabel 1 Pemetaan analisis isi masalah pembangunan 
kehutanan tahun 2000–2006

Bidang kehutanan
Jumlah kategori:

Masalah Solusi Faktor penentu 
keberhasilan

Rehabilitasi hutan dan lahan 22 16 10
Konservasi sumberdaya hutan 20 30 20
Peran serta masyarakat 16 12 7
Usaha kehutanan 24 23 15
Isu lintas sektor 79 101 67
Desentralisasi kehutanan 12 22 13
Tata ruang kehutanan 14 18 13
Pengendalian illegal logging 16 17 11
Perencanaan pembangunan 
kehutanan

17 19 14

Pengelolaan hutan lestari 20 25 16
Jumlah 161 182 119

Kajian terhadap rehabilitasi hutan dan lahan secara umum 
mengungkapkan bahwa membangun hutan lebih identik 
dengan dana, bibit, dan penanaman. Sementara kawasan, 
kapasitas pengelola, kesiapan masyarakat, serta prosedur 
yang efisien belum diutarakan. Kajian terhadap persoalan 
konservasi sumber daya hutan mengungkapkan pentingnya 
hutan sebagai barang publik (public goods), tetapi di sisi 
lain banyak kepentingan lain terhadap lahan dan hutan yang 
dimanfaatkan sebagai barang private (private goods). Hasil 
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kajian ini mengklaim bahwa penerapan konsep konservasi hutan 
dengan tanpa memperhatikan kebijakan, pengetahuan lokal, 
dan perimbangan pemihakan atas pentingnya perkembangan 
jumlah penduduk dengan mempertahankan keterbatasan 
sumber daya alam akan mengalami kegagalan. 

Kajian tentang pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan 
terkait dengan tingginya ketergantungan masyarakat dalam 
pengelolaan hutan, baik di kawasan hutan produksi, hutan 
lindung, dan hutan konservasi. Hal ini masih memerlukan 
dukungan kebijakan dan strategi kehutanan masyarakat. Mulai 
dengan persoalan kelembagaan pengelolaan hutan masyarakat, 
sosial-budaya, dan hukum adat, peningkatan dampak sosial-
ekonomi kehutanan masyarakat dan teknis operasional 
pengelolaan kehutanan masyarakat. 

Kajian tentang usaha kehutanan menjelaskan secara umum 
kegagalan penyelenggaraan usaha kehutanan di Indonesia terkait 
dengan suatu anggapan bahwa pengendalian perilaku pelaku 
usaha kehutanan dan masyarakat dapat dilaksanakan melalui 
instruksi yang ditunjang oleh pengawasan pemerintah.

Selain itu, terdapat cross cutting issue dalam pengurusan dan 
pengelolaan sumber daya hutan yang dibahas dalam makalah-
makalah terpilih sebanyak 133 buah paper dan non paper. 
Bahasan utama berkisar pada persoalan illegal logging yang 
semakin tinggi intensitasnya, otonomi daerah yang berkaitan 
dengan proses desentralisasi kehutanan yang terlihat tanpa 
menggunakan konsep tertentu, serta persoalan kemantapan 
kawasan hutan yang erat kaitannya dengan tenurial dan 
tata guna lahan. Dalam menghadapi ketiga persoalan besar 
tersebut terbersit keinginan yang kuat untuk melaksanakan 
pembangunan kehutanan yang lebih baik dari masa sebelumnya 
dan penerapan terwujudnya pengelolaan hutan lestari di 
lapangan.
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Walaupun telah dirumuskan berbagai masalah kehutanan dan 
solusi untuk mengatasinya telah pula direkomendasikan, tetapi 
belum efektif sebagai bahan pembaruan kebijakan ataupun 
pembaruan praktik kehutanan di ranah praksis-empirik 
(lapangan). Hal tersebut disebabkan oleh beberapa alasan, 
antara lain pertama, dari tinjauan isi rekomendasi kebijakan 
yang telah dianalisis cenderung didasarkan pada masalah 
yang sangat umum sehingga saran solusinya tidak operasional 
untuk dapat ditindak-lanjuti. Dalam hal ini, terdapat ketepatan 
rekomendasi yang diajukan, cakupannya masih sangat kasuistis 
sehingga apabila pembaruan kebijakan dirumuskan dan 
dijalankan atas dasar rekomendasi tersebut dapat tepat di suatu 
tempat, tetapi keliru di tempat lain. Adanya jaringan kekuasaan 
dan kepentingan (bundle and web of power) ataupun hambatan 
birokrasi tidak menjadi faktor yang dibahas secara mendalam 
dalam menentukan masalah-masalah kehutanan.

Kedua, tinjauan terhadap proses pembaruan dan implementasi 
kebijakan kehutanan tahun 2000–2006 menunjukkan bahwa 
peraturan-perundangan dalam banyak hal membatasi upaya 
melakukan pembaruan tindakan untuk memecahkan masalah-
masalah di lapangan yang sangat dinamis. Prasyarat berjalannya 
suatu kebijakan, seperti anggaran dan administrasinya, 
kemampuan lembaga, informasi, proses sosial, tekanan politik, 
belum dipertimbangkan sebagai bagian dari masalah-masalah 
pokok dalam implementasi suatu program pembangunan 
kehutanan. Demikian juga biaya transaksi tinggi yang timbul 
akibat pelaksanaan suatu peraturan masih dianggap sebagai 
masalah implementasi kebijakan dan bukan kelemahan proses 
dan substansi kebijakan tersebut.
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Teori institusi dan tafsir penerapannya
Pada tahun 1993, penulis diminta ikut bergabung oleh Prof. 
Emil Salim untuk mewujudkan gagasan menjalankan misi 
sertifikasi ekolabel yang diterapkan kepada semua perusahaan 
pengusahaan hutan di Indonesia. Oleh karena itu, dibentuk 
Kelompok Kerja Ekolabel Indonesia. Hal tersebut diprakarsai 
pada tahun 1993–1998 dengan bertujuan mendesain 
sebuah sistem penilaian yang berlandaskan prinsip-prinsip 
pengelolaan hutan secara lestari dan membangun sebuah 
tatanan kelembagaan penilaian yang bersifat independen, 
tidak mempunyai bias kepentingan, dan dipercaya oleh publik 
Indonesia ataupun  oleh publik luar negeri. 

Gagasan tersebut mengemuka seiring dengan denyut gerakan 
lingkungan di tingkat global yang mendorong penggunaan 
mekanisme pasar untuk pencapaian pengelolaan hutan secara 
lestari di hutan tropis. ITTO (International Tropical Timber 
Organization) dan Bank Dunia menyambut gagasan ini dengan 
memberi dukungan finansial ataupun politis. Departemen 
Kehutanan  yang biasanya mengambil jarak dari kegiatan 
tersebut, tetapi memberikan dukungan signifikan dalam proses-
proses diskusinya. Ir. Djamaluddin Suryohadikusumi (Menteri 
Kehutanan pada saat itu) dengan tangan terbuka menyambut 
gagasan ini. Asosiasi pengusahaan hutan, kalangan akademisi, 
dan LSM menyambut gagasan ini dengan cara menempatkan 
wakil-wakilnya di setiap Kelompok Kerja (PokJa) yang sesuai 
dengan bidang garapannya. 

Di balik pelaksanaan teknis penilaian sertifikasi Pengelolaan 
Hutan Lestari (PHL) tersebut, desain sistem sertifikasi 
dirancang untuk mampu menampung aspirasi masyarakat 
sipil dalam menentukan penilaian kinerja pengusahaan hutan 
di Indonesia serta ikut memengaruhi kebijakan pengelolaan 
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hutan di Indonesia4. Oleh karena itu, tata laksana  penilaian 
sertifikasi ekolabel dirumuskan dengan melibatkan masyarakat 
luas melalui pengumuman di berbagai media, penilaian oleh 
panel ahli yang mencerminkan kepentingan para pihak, serta 
mekanisme penyelesaian keberatan atas hasil penilaian tersebut. 
Melalui pelaksanaan tata cara tersebut, diharapkan tidak hanya 
pengakuan oleh pasar internasional yang diperoleh, tetapi juga 
memberi ruang bagi penyusunan rekomendasi untuk perbaikan 
kinerja pengelolaan hutan yang dinilai dan penyempurnaan 
kebijakan kehutanan di Indonesia. Dengan sistem tersebut, 
pada gilirannya diharapkan dapat menjadi bagian penting 
bagi pembangunan berkelanjutan (sustainable development) 
yang sesuai komitmen nasional dan global terkait Konferensi 
Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. 

Dalam perkembangannya, implementasi gagasan sertifikasi 
ekolabel tersebut tidak hanya menjadi instrumen pasar semata, 
tetapi menjadi 1) pintu masuk prakarsa masyarakat sipil ke 
ranah kebijakan pemerintah; 2) mendorong keterlibatan publik 
dalam keputusan penilaian pengelolaan hutan; 3) alat penting 
dalam mendorong pengakuan hak-hak masyarakat adat dan 
masyarakat lokal atas pengelolaan sumber daya hutan. 

Dengan demikian, prakarsa ini telah berjalan melampaui 
fungsinya yang hanya sebagai instrumen pasar. Prakarsa 
ini telah memberi wadah penggunaan aspirasi pasar dan 
publik dalam mendorong perjuangan hak-hak masyarakat 
adat dan masyarakat lokal yang hidup di dalam dan sekitar 
hutan. Prakarsa ini telah membuka peluang para pihak  yang 
terlibat, termasuk pemerintah untuk secara bersama-sama 
menggunakan alasan-alasan ilmiah dan gagasan (kearifan) 

4 Pernyataan demikian itu senantiasa disampaikan Prof. Emil Salim dalam rapat-
rapat Kelompok Kerja tersebut. Hal ini menegaskan bahwa sertifikasi ekolabel 
tidak dapat dipandang sebagai usaha-usaha teknis menilai kinerja usaha 
kehutanan, tetapi perlu pula dilakukan penguatan jaringan antara Kelompok 
Kerja dan berbagai inisiatif serupa di berbagi daerah.
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tradisional dalam pencapaian pengelolaan hutan secara adil 
dan lestari. Menurut Elliot dan Schalaepfer (2003), prakarsa 
mendorong terbitnya pembenahan dan penyusunan kebijakan 
baru dalam pengelolaan hutan di Indonesia.

Pada periode ini, saya juga bergabung dengan prakarsa bersama 
LSM dan Pemerintah untuk menetapkan kebijakan pembaruan 
agraria dan pengelolaan sumberdaya alam (PA-PSDA). Melalui 
Kongres PSDA tahun 2000 yang dihadiri Presiden sebagai 
wakil pemerintah serta wakil-wakil dari LSM, pengusaha, dan 
masyarakat adat, disimpulkan antara lain bahwa PA-PSDA 
menjadi keniscayaan apabila Indonesia pada masa depan harus 
menjalankan pembangunan berkelanjutan. Satu tahun setelah 
kongres tersebut, melalui dukungan dari berbagai pihak, lahir 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. 
IX/MPR/2001 tentang PA-PSDA. Ketetapan ini memandatkan 
pemerintah meninjau kembali semua kebijakan sektoral 
dan semua peraturan-perundangan yang berkaitan dengan 
pengelolaan SDA ataupun lingkungan hidup yang jiwanya 
tidak sejalan dengan isi TAP MPR tersebut.

Berdasarkan mandat TAP MPR tersebut, Kementerian 
Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Nasional, sejumlah 
LSM, dan akademisi tempat saya bergabung melakukan 
konsultasi publik dan menyusun Rancangan Undang-Undang 
(RUU) PSDA. Rancangan Undang-undang5 yang berbasis eco-
region, memberi mandat kepada pemerintah  untuk melakukan 
inventarisasi sumber daya alam (SDA), membentuk lembaga 
pengelola SDA, melakukan penetapan pendapatan domestik 
bruto (PDB) hijau, anggaran berbasis lingkungan hidup, serta 
mekanisme penyelesaian berbagai bentuk konflik atas tanah 

5 Bekerjasama dengan Prof. Koesnadi Hardjasoemantri, mantan Rektor 
Universitas Gajah Mada. Pada saat itu, Prof. Koesnadi yang menjabat Ketua 
Dewan Pembina Yayasan Kehati, senantiasa memimpin prakarsa penyusunan 
Draft Akademik sampai dengan Draft Rancangan Undang-undang Pengelolaan 
Sumberdaya Alam sampai akhir hayat beliau di  akhir 2007.
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dan SDA di masa lalu6. Rancangan Undang-undang yang secara 
fungsional dapat digunakan sebagai rujukan penyusunan dan 
pelaksanaan undang-undang sektoral pada tahun 2007 secara 
tidak resmi ditolak pemerintah. Dengan kenyataan tersebut, 
ketika DPR-RI periode 2004–2009 menggunakan hak inisiatif 
untuk mengganti Undang-undang No. 23/2007 tentang 
Lingkungan Hidup, kelompok LSM, dan akademisi yang 
semula mendorong ditetapkannya RUU PSDA, memasukkan 
sebagian prinsip-prinsip yang tertuang di dalam RUU PSDA 
tersebut ke dalam Rancangan Undang-undang Lingkungan 
Hidup. Undang-undang tersebut saat ini telah ditetapkan 
menjadi Undang-undang No. 32/2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Sekilas perjalanan dan pengalaman sebagaimana diuraikan 
sebelumnya, memberikan perubahan cara pandang saya, 
baik dalam melakukan penelitian, ataupun upaya melakukan 
perubahan kebijakan. Perubahan cara pandang tersebut pada 
awalnya didukung oleh penelitian yang saya lakukan untuk 
disertasi dengan judul “Peningkatan Kinerja Pengusahaan 
Hutan Alam Produksi Melalui Kebijaksanan Penataan 
Institusi” (1998) dibawah bimbingan Prof. Sadan Widarmana 
(alm) sebagai ketua komisi, tetapi karena beliau meninggal 
dunia diganti oleh Prof. Rudy Tarumingkeng dengan anggota 
komisi Prof. Rahardjo S. Suparto (alm), Dr. Agus Pakpahan, 
Dr. Dudung Darusman, MA., dan Dr. Boen M. Purnama, 
M.Sc. 

Isi disertasi tersebut menekankan pentingnya perubahan 
kerangka pikir pengelolaan hutan yang tidak hanya bertumpu 
pada penetapan regulasi untuk menentukan jumlah produksi 
optimal/lestari sebagai konsekuensi sifat alami hutan melalui 
penetapan riap tumbuh, rotasi tebang, serta berbagai pengaturan 

6 Uraian ini selengkapnya ada dalam publikasi Kelompok Kerja PA-PSDA yang 
berjudul “Di Bawah Satu Payung” (2004) dan draft naskah akademis RUU-
PSDA tahun 2006.
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pengelolaan hutan lainnya.  Namun,  harus juga memperhatikan 
perilaku pemerintah dan pemegang izin (swasta dan BUMN) 
apakah regulasi tersebut dijalankan berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan yang digunakan dalam menghadapi berbagai 
situasi.

Situasi yang dimaksud yaitu karakteristik yang melekat 
(inherent) pada sumber daya yang dapat memberikan pengaruh 
tertentu terhadap bentuk hubungan antar individu atau kelompok 
masyarakat (Schmid 1987). Hutan alam sebagai sumber daya 
yang dibicarakan dalam penelitian belum diketahui kekayaan 
dan jumlahnya dan belum dipastikan hak-hak pihak lain 
yang masih punya hubungan kepentingan dengan hutan itu. 
Karena hutan alam dikuasai oleh negara tanpa diperlakukan 
sebagai biological asset, setelah terjadi kontrak pemanfaatan 
para pemegang kontrak (pemerintah dan pemegang izin) tidak 
pernah merugi secara finansial apabila hutannya rusak bahkan 
musnah. Oleh karena itu, karakteristik sumber daya membuat 
relasi-relasi antar pihak menjadi “cacat” dalam arti tidak 
mampu memastikan sistem kontrol yang dapat bekerja secara 
efektif sehingga regulasi tidak berjalan dengan baik.

Kecacatan tersebut dijabarkan secara konseptual dalam disertasi 
bahwa permasalahan pengusahaan hutan alam produksi 
berkaitan dengan dua kondisi, yaitu adanya kepentingan 
pemerintah dan pemegang izin untuk memanfaatkan sumber 
daya hutan alam produksi dengan karakteristik tertentu, yaitu 
tingginya biaya transaksi (high transaction cost)7 (North 
1991). Hal tersebut disebabkan oleh pemerintah tidak mampu 
mengamankan hak-hak atas properti yang dikuasainya 
(property right) akibat luas dan rendahnya aksesibilitas hutan 

7 Yaitu biaya untuk mengukur atribut barang dan jasa (information cost) yang 
sedang dibicarakan, biaya untuk melindugi hak atas barang atau mengeluarkan 
pihak lain yang tidak berhak (high exclusion cost), biaya untuk menetapkan 
kontrak/perjanjian (contractual cost), dan biaya untuk menjalankan perjanjian 
atau mengontrol pelaksanaan kontrak (policing cost).
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alam produksi atau bersifat sebagai common pool resources 
(CPR). Kondisi dan karakteristik hutan tersebut menimbulkan 
fenomena penunggang gratis (free rider) dan perilaku pencari 
rente (rent seeking behavior) (Kartodihardjo 1998).

Tesis dalam disertasi tersebut dapat dibuktikan bahwa dalam 
pengelolaan hutan alam produksi setelah penetapan teknologi 
dan manajemen selesai, kemudian persoalan berikutya adalah 
menangani segenap masalah institusi tersebut. Namun, 
persoalan institusi dalam penelitian ataupun pembuatan 
kebijakan justru jarang menjadi pertanyaan. Pada saat itu, 
temuan-temuan tersebut adalah hal baru bagi saya. Sebelum 
disertasi dapat saya pahami, rangkaian konsep, teori, dan aumsi 
yang biasa saya gunakan sebagai landasan pengelolaan hutan 
alam produksi yaitu meletakkan hutan (natural capital) sebagai 
faktor utama (the forest first) (Sfeir 1991). Hal tersebut juga 
dilakukan pemerintah yang dapat dicerminkan oleh kebijakan 
ataupun isi peraturan-perundangan dalam pengelolaan hutan.

Dalam pendekatan the forest first itu, hutan dikonsepsikan 
sebagai suatu ekosistem yang mempunyai fungsi alami dan 
bergantung dari tipe ekologis dan karakteristik hubungan 
makluk hidup yang ada di dalamnya dan pelestarian hutan 
bergantung dari keseimbangan sistem alami di dalam hutan itu 
sendiri. Kebijakan pelestarian hutan berada dalam lingkungan 
internal hutan yang dianalisis. Oleh karena itu, pemanfaatan 
dan pelestarain hutan memerlukan banyak jenis peraturan 
kerja akibat adanya perbedaan-perbedaan tipe ekosistem hutan 
dan banyaknya jenis kegiatan yang harus dilakukan oleh para 
pemegang izin.

Dengan pemikiran seperti diuraikan di atas, keberhasilan 
pelestarian hutan dianggap sangat ditentukan oleh kemampuan 
pemerintah untuk menghasilkan peraturan kerja yang tepat dan 
kemampuan para pengelola hutan untuk dapat mengerti dan 
melaksanakannya.  Dalam pendekatan ini, perdebatan mengenai 
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upaya pelestarian hutan selalu berputar pada peraturan kerja 
yang tidak benar, akibat permasalahan penerapan keilmuan 
atau keabsahan data yang digunakan. Akibatnya, pengelolaan 
hutan dilaksanakan secara monolitik yang di setiap aspek 
lain dari pembangunan yang berpengaruh terhadap kinerja 
pengusahaan hutan dianggap sebagai faktor eksogen.

Cara berpikir tersebut mendorong upaya untuk menjadikan 
pemerintah sebagai agen pembangunan yang dominan. Di 
negara-negara berkembang yang menggunakan kerangka 
pemikiran ini, bahkan kegiatan pengamanan hutan dilaksanakan 
oleh pemerintah yang berfungsi seperti militer (Sharma 1993). 
Dalam hal ini, negara dikatakan sebagai “grand regulators” 
yang pemanfaatan dan konservasi hutannya dilaksanakan 
melalui pengorganisasian mekanisme internal di dalam tubuh 
organisasi pemerintah dengan menerbitkan peraturan-peraturan 
yang banyak jumlahnya. Banyaknya jumlah peraturan yang 
berisi tentang prosedur teknik dan administrasi pelaksanaan 
pekerjaan dapat diartikan bahwa peraturan perundangan 
pengusahaan hutan adalah penjabaran implementasi teknologi 
daripada implementasi institusi. Hal ini berarti pemerintah 
kehilangan perhatian terhadap persoalan institusi yang lebih 
luas dan sangat menentukan apakah teknologi yang dicerminkan 
dalam regulasi tersebut dapat dijalankan atau tidak.

Pengetahuan mengenai institusi tersebut memudahkan saya 
untuk mengikuti inisiatif sertifikasi ekolabel. Bukan soal mudah 
memahami substansi sertifikasi ekolabel, tetapi dengan inisiatif. 
Hal ini nampaknya akan berjalan untuk mengisi kekosongan 
persoalan institusi. Selama periode ini, saya mencoba untuk 
mengungkapkan masalah kebijakan kehutanan melalui dua 
buku yang keduanya diterbitkan oleh Pustaka Latin  tahun 
1999 yang berjudul Masalah Kebijakan Pengelolaan Hutan 
Alam Produksi dan Belenggu IMF dan World Bank; Hambatan 
Struktural Pembaruan Kebijakan Pembangunan Kehutanan. 
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Kedua buku tersebut pada dasarnya menjelaskan suatu 
upaya besar perbaikan pembangunan kehutanan yang sedang 
dilakukan pada saat itu, tetapi justru berjalan tanpa perbaikan 
secara institusional. Oleh karena itu, di dalam buku pertama 
saya sampaikan argumen-argumen konseptual dan empiris 
mengapa kebijakan tidak dapat secara efektif mengatasi 
masalah di lapangan dan sekaligus memberikan pandangan 
tentang perlunya perubahan prinsip Undang-undang Kehutanan 
yang saat itu sedang dibahas DPR-RI.

Pembahasan prinsip perubahan Undang-undang Kehutanan 
juga menjadi substansi penting yang dibahas dalam forum 
komunikasi kehutanan masyarakat (FKKM) sebagai forum 
LSM dan akademisi, serta saya ikut bergabung di dalamnya. 
Pada saat itu, FKKM dikoordinatori oleh Prof. Hasanu Simon 
(Alm, Dosen Fahutan UGM). Prinsip perubahan Undang-
undang Kehutanan tersebut juga dibahas oleh tim reformasi 
pembangunan kehutanan yang diketuai oleh Prof. A M. 
Satari.

Dalam buku kedua yang berjudul Belenggu IMF dan 
World Bank; Hambatan Struktural Pembaruan Kebijakan 
Pembangunan Kehutanan, secara khusus memberikan telaah 
terhadap penjabaran pendekatan melalui mekanisme pasar 
oleh IMF dan WB melalui envirormental/structural adjustment 
(EA) yang mengandung beberapa kontradiksi. Materi buku 
ini saya presentasikan di Kantor WB di Washington, DC 
tahun 1999 dengan mengutarakan beberapa kontradiksi, yaitu 
mengenai tuntutan redistribusi manfaat hutan dari usaha-usaha 
besar kepada masyarakat lokal/adat di satu sisi dan pendekatan 
pasar bebas di sisi lain. Masih rendahnya informasi kekayaan 
hutan alam di satu sisi dan lelang izin di sisi lain. Perlindungan 
hutan alam di satu sisi dan pengembangan investasi perkebunan 
di sisi lain. Pendekatan IMF danWB ini pada dasarnya 
menggunakan asumsi-asumsi dasar pendekatan positivistik 
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untuk meningkatkan efisiensi ekonomi pemanfaatan sumber 
daya hutan, tetapi asumsi-asumsi dasarnya yang tidak 
terpenuhi. Ini dapat menjadi salah satu contoh kegagalan 
memahami fenomena atau fakta sebagai konteks yang harus 
dipertimbangkan dalam menerapkan konsep/teori untuk 
menetapkan masalah yang dihadapi. 

Pengetahuan mengenai institusi juga saya jabarkan menjadi 
sebuah buku yang berjudul Kajian Institusi Pengelolaan DAS 
dan Konservasi Tanah (2000) yang disusun bersama ahli-ahli 
DAS dan konservasi tanah di IPB dan Departemen Kehutanan 
(Dr. Kukuh Murtilaksono, Dr. Hadi S Pasaribu, Ir. Untung 
Sudadi, dan Ir. Nunug Nuryartono). Kemudian diperbaharui 
tahun 2004 dengan judul Institusi Pengelolaan Daerah Aliran 
Sungai: Konsep dan Pengantar Analisis Kebijakan yang 
disusun bersama Dr. Kukuh Murtilaksono dan Dr. Ir. Untung 
Sudadi.

Saya dan kawan-kawan tersebut bersepakat bahwa persoalan 
kerusakan DAS dan konservasi tanah lebih pada persoalan 
institusi yang mencakup persoalan hak atas lahan dan tidak 
bekerjanya hubungan antar lembaga yang mempunyai 
keterikatan program dan kegiatan dalam menjaga kualitas DAS. 
Persoalan institusi juga terjadi terhadap persoalan konversi 
dan degradasi hutan alam karena hutan tanaman industri 
(HTI) dan perkebunan. Telaah saya dipersoalan ini bersama 
Ir. Agus Supriono dipublikasikan dalam bentuk Occasional 
Paper No 26 (1) tahun 2000 oleh CIFOR. Hal ini termasuk 
juga persoalan kapasitas lembaga-lembaga pemerintah/
Pemda yang luput dari perhatian ketika sedang menelaah 
persoalan kehutanan. Padahal lembaga-lembaga itulah yang 
pada akhirnya menentukan apakah rekomendasi kebijakan 
dapat dijalankan atau tidak. Secara lebih spesifik, telaah saya 
mengenai kapasitas kelembagaan ini dipublikasikan dalam 
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Jurnal Manajemen Hutan Tropika Volume XII, No. 3 tahun 
2006 yang berjudul Masalah Kapasitas Kelembagaan dan Arah 
Kebijakan Kehutanan: Studi Tiga Kasus.

Pemikiran-pemikiran saya yang sangat diwarnai oleh teori 
institusi dan teori kebijakan pada periode ini yang tersebar 
dalam bentuk berbagai naskah lepas di media/koran, seminar, 
dan majalah. Pada tahun 2008, 56 naskah di antaranya yang 
dibuat pada tahun 1994–2006 dibukukan dengan judul “Dibalik 
Kerusakan Hutan dan Bencana Alam: Masalah transformasi 
kebijakan kehutanan” dengan pengantar Bapak MS Kaban 
(Menteri Kehutanan pada periode tersebut) dan Prof. Emil 
Salim. Bahasan buku ini mengenai kritik konsep-konsep 
kehutanan, jebakan kebijaan industri perkayuan, reformasi 
1998 dan dialektikanya, masalah mengubah kebijakan, serta 
persoalan birokrasi yang semuanya diduga menjadi penyebab 
terjadinya kerusakan hutan dan bencana. Prof. Emil Salim 
dalam pengantarnya menegaskan pentingnya memperhatikan 
ragam sumber daya dalam hutan yang membawa konsekuensi 
perlunya ragam metodologi dalam menelaah persoalan-
persoalan kehutanan. Dalam pengantar buku itu disebutkan 
sebagai berikut.

“Hutan hanya punya nilai diukur dari harga kayu yang 
dihasilkannya dan nilai tanah yang ditutupnya. Hutan 
diukur menurut alat kebijakan yang mencakup hanya segi 
ekonomi. Dan, mengeluhkan Hariadi, “if the only tool we 
have is a hammer, everything looks like a nail.”

Dari uraian tersebut, dapat ditunjukkan bahwa pemahaman 
teori institusi sangat signifikan memperluas pandangan saya 
mengenai problematika pembaruan kebijakan. Hal itu bukan 
hanya berjalan pada pijakan pemahaman ilmu, tetapi juga 
berjalan dalam jaringan kerja, merasakan dukungan atas ide-
ide perubahan yang telah saya lama saya pikirkan, termasuk 
juga tekanan-tekanan secara koletif ataupun individual.
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Gerakan sosial: menggali praktik teori organisasi 
dan politik
Melalui berbagai bentuk paket kebijakan ekonomi, Presiden 
Jokowi telah mencanangkan arah menuju keadilan dan 
kelestarian pemanfaatan sumber daya alam ataupun efisiensi 
ekonomi. Pengamatan saya dari satu tahun terakhir ini, 
persoalan yang masih mengganjal adalah kurang cepatnya 
respons organisasi pemerintahan, baik di pusat ataupun 
daerah. Di dalam suatu organisasi dengan rentang otoritas dan 
tugas yang besar, tidak senantiasa terjadi harmonisasi seperti 
yang diharapkan karena di dalamnya terdapat kompleksitas. 
Menurut Ascher (2000), pada umumnya terdapat empat 
sumber kompleksitas yaitu (1) kompleksitas tujuan yang 
terdapat beragam tujuan dan berbagai dampak sampingan 
dan seringkali tujuan-tujuan itu trade off satu sama lain; (2) 
kompleksitas prosedur intra-organisasi yang terkait dengan 
waktu, kewenangan, keuangan, dan lain-lain; serta (3) 
kompleksitas sistem di bawah manajemen dengan adanya 
sistem keuangan, otoritas/kewenangan, pendelegasian tugas, 
dan lain-lain; serta  (4) kompleksitas doktrin dan pendekatan, 
misalnya harus mengakomodasi doktrin kelestarian, doktrin 
program dan anggaran, serta doktrin dari regulasi yang harus 
diikuti.

Kompleksitas tersebut menjadi salah satu penyebab tidak 
bekerjanya prediksi ataupun harapan dengan pendekatan 
linier. Jika A maka B. Kompleksitas itu juga menjadi penyebab 
para pelaku yang terlibat dalam organisasi ketika mengejar 
kepentingan, baik melalui mandat resmi dari organisasi ataupun 
preferensi dari luar organisasi yang mempunyai wewenang 
formal untuk mengatur agenda bahkan keputusan organisasi 
(Ascher 2000). Istilah “kepentingan organisasi” hanya sebuah 
ungkapan sebagai pernyataan beberapa kepentingan individu 
anggota dan bukan berarti bahwa organisasi sebagai organ 
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yang memiliki kepentingan. Analisis kepentingan organisasi 
ini diperumit oleh kenyataan bahwa individu anggota 
organisasi dapat bertindak untuk memaksimalkan hal-hal 
berikut (Ascher 2000). (1) Kemajuan karier personal dalam 
organisasi; (2) pencapaian kepentingan personal di luar struktur 
reward organisasi (misalnya melalui korupsi); (3) respect dan 
memegang kejujuran sebagai konsekuensi anggota profesi; 
(4) upaya mencapai tujuan dari program dan kegiatan; (5) 
penguatan posisi, kebijakan, dan sumber daya organisasi.

Pada periode tahun 1999–2001, saya sempat menjabat sebagai 
Deputi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Kementerian 
Lingkungan Hidup. Di dalam pemerintahan yang bergejolak 
pada transisi politik nasional, memberi saya pengalaman 
dan pengetahuan bagaimana politik lingkungan berjalan dan 
harus direspons, politik birokrasi diarahkan untuk beradaptasi 
dengan kondisi peran masyarakat sipil yang semakin kuat, 
serta regulasi diperbaharui untuk meningkatkan tata kelola 
lingkungan hidup (good environtmental governance). Manufer 
gerakan sosial sehingga dapat menyelenggarakan Kongres 
PA-PSDA dan mampu menetapkan TAP MPR IX/2001 
sebagaimana diuraikan sebelumnya, menambah keyakinan 
saya akan makna dan kekuatan jaringan dan koalisi untuk 
menjalankan kepentingan-kepentingan itu. Dalam hal ini, 
para pimpinan lembaga pemerintahan perlu membuka diri 
untuk dapat memanfaatkan gerakan sosial terkait dengan 
transparansi, anti korupsi, perlindungan hak asasi manusia, dan 
lain sebagainya. Hal ini terutama dalam mentransformasikan 
jalannya organisasi, baik melalui individu ataupun jaringannya 
dengan berbagai gerakan sosial. 

Mencairkan kekakuan organisasi formal itu sangat penting 
agar pemikiran dan langkah-langkah yang dilakukan dapat 
lebih fungsional karena tuntutan saat ini terhadap lembaga-
lembaga pemerintah/Pemda adalah outcome ril yang langsung 
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berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas ataupun 
eksistensi perlindungan lingkungan hidup dari fungsi sumber 
daya alam. Melalui hal-hal seperti itu saya pernah mendapat 
pelajaran berharga, bukan hanya saat memimpin organisasi 
pemerintah, tetapi juga organisasi non pemerintah. Dengan 
organisasi non pemerintah, saya pernah mendapat pengalaman 
sebagai ketua majelis perwalian anggota (MPA) pada Lembaga 
Ekolabel Indonesia (2004–2008) dan pengurus pada Yayasan 
Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati; 2003–2011). Pada 
dasarnya menjalankan organisasi dengan tujuan yang bergeser 
dari waktu ke waktu sangat ditentukan oleh kemampuan untuk 
mengelola kepentingan dan manuver-manuver yang sifatnya 
individual ataupun kelompok di dalam organisasi itu.

Sesuai dengan perkembangan bidang ilmu yang saya 
geluti beserta berbagai pengalaman yang ada dan dengan 
perubahan kebijakan di IPB, tahun 2005 saya pindah dari 
yang semula sebagai staf pengajar di Departemen Hasil Hutan 
ke Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan. 
Melalui berbagai jaringan yang telah terbentuk, saya juga 
dapat mengajar di Program Pascasarjana, Program Studi 
Antropologi, Universitas Indonesia (UI) yang mengasuh mata 
kuliah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam. 

Pada tahun 2007, saya menjabat sebagai Ketua Program Studi 
Ilmu Pengelolaan Hutan (IPH) Sekolah Pascasarjana, IPB. 
Dari pengalaman membimbing mahasiswa UI yang senantiasa 
terlibat dalam pembahasan dan perdebatan dengan beberapa 
Guru Besar Antropologi, Sosiologi, atauun Politik pada 
akhirnya saya berketetapan hati untuk mengembangkan mata 
kuliah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Institusi 
(Kelembagaan) Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Politik 
Kehutanan di Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan (IPH), 
IPB. Hal ini bertujuan, baik untuk tujuan penelitian ataupun 
pengambilan keputusan yang bersifat operasional karena ilmu 
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kehutanan perlu disambungkan dengan beberapa teori itu untuk 
dapat melihat dunia nyata secara lebih holistik. Dalam proses 
kerja perlu dimotivasi pula dengan gerakan-gerakan sosial 
yang sebelumnya saya  ikuti dan juga tidak lagi dapat dihindari 
perlunya mendalami ilmu politik, di samping ilmu institusi dan 
ilmu kebijakan, terutama yang terakait erat dengan pergolakan 
alokasi dan distribusi ataupun konflik dalam pemanfaatan 
sumber daya alam.

Pada periode tersebut dan berlanjut hingga saat ini, secara 
berganti-ganti saya menjadi ketua ataupun anggota Presidium 
Dewan Kehutanan Nasional (2006–2016) yang dibentuk atas 
mandat Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) pada tahun 2006. 
Dalam dewan ini saya mengalami dan memahami secara 
langsung perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan 
antara kelompok pengusaha, pemerintah, masyarakat, LSM, dan 
akademisi yang perhatiannya tertuju pada pengelolaan hutan 
ataupun pertanahan. Secara umum, proses ini membuahkan 
pengalaman berharga bagaimana subjektivitas terdapat fakta, 
masalah, dan solusi dari masing-masing pihak terhadap banyak 
hal yang sedang dipersoalkan. Melalui proses dialogis, dapat 
dibentuk suatu pandangan bersama atau bersifat intersubjektif 
yang seharusnya dapat diwujudkan dalam pendekatan post-
positivistik.

Secara empiris intersubjektif dapat diuraikan sebagaimana 
dapat dijelaskan melalui teori permainan (game theory), 
tetapi proses interaksi pertukaran gagasan untuk menyarankan 
perubahan kebijakan atau mengambil keputusan sebaiknya 
tidak dapat dilepaskan perlunya hubungan-hubungan yang 
sifatnya personal secara intensif. Secara fungsional hubungan 
personal dapat mengikis kepentingan yang pada mulanya 
hampir senantiasa berupa kepentingan kelompok atau dapat 
pula berupa kepentingan simbolik/korsa yang kemudian 
dapat berproses menjadi kepentingan yang lebih besar atau 
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antar kelompok. Dalam prosesnya, hubungan personal dapat 
memberikan hasil apabila diwadahi oleh informasi-informasi 
yang dapat dipercayai bersama, integritas mediator, ataupun 
adanya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak bagi 
masing-masing untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dari 
pengalaman ini, tanpa dicapainya keputusan intersubjektif, 
tidak akan mampu mewujudkan dukungan berjangka panjang 
terhadap apa yang sudah diputuskan.

Pelaksanaan mediasi konflik yang dilakukan oleh DKN 
juga memberikan pelajaran mengenai kekuatan politik yang 
bekerja di balik kontestasi pemanfaatan sumber daya alam 
(Kartodihardjo 2011). Dari beberapa kasus konflik yang 
dimediasi oleh DKN dapat diketahui bahwa persoalan konflik 
yang batas-batas fisiknya dapat cepat diketahui, tetapi luas 
arena konflik yang sesungguhnya tidak mudah dapat dipahami. 
Konflik dalam hal ini mengenai hak atas hutan dan lahan 
sehingga dapat mempunyai akar yang sangat dalam terkait 
sejarah dan riwayat penguasaan tanah, konflik antar keluarga 
bahkan antar anggota keluarga, motif finansial dari sekelompok 
orang yang mempunyai kekuatan secara institusional, ataupun 
terkait dengan jaringan kekuasaan (web of power) sampai 
pada tingkat nasional dan internasional. Sempitnya arena 
penyelesaian konflik ini juga menyebabkan hasil mediasi tidak 
dapat dieksekusi karena dari kasus yang ada terdapat pihak 
yang dapat menggagalkan keputusan intersubjektif sehingga 
tidak dapat dieksekusi.

Dari pengalaman empiris tersebut, saya mencoba 
mengkaitkannya dengan teori-teori yang digunakan dalam 
kebijakan kehutanan melalui dua skema yang dikemukakan oleh 
Arts (2012). Pertama, mengidentifikasi adanya peran aktor dan 
peran struktur atau institusi (Giddens 1984 dalam Arts 2012). 
Pertanyaannya adalah apakah sejarah, kondisi sosial, dan 
politik adalah hasil dari maksud, motivasi, dan perilaku aktor 
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secara individual (volunterism)? atau apakah akibat adanya 
struktur sosial masyarakat dalam bentuk institusi, hierarki 
kewenangan/kekuasaan, ataupun budaya (determinism)? Pada 
pendekatan volunterism, peran aktor yaitu perorangan atau 
kelompok perilakunya berjalan secara sukarela dalam arti 
tidak ditentukan oleh institusi/regulasi, hierarki kekuasaan/
kewenangan, ataupun budaya yang masih mengikatnya. 
Aktor tersebut dalam prakteknya justru memengaruhi struktur 
misalnya berupa aturan main yang mengikat diri sendiri dan/
atau orang lain.

Kedua, skema yang membagi dan membedakan peran 
idealist dan materialist berdasarkan filosifi barat pada abad 
19 (Inglehart 2007 dalam Arts 2012). Pertanyaannya adalah 
apakah faktor-faktor ideologi (seperti ide, narasi, diskursus, 
dan budaya) atau materi (sumber daya, teknologi, modal, 
infrastruktur, tanah, dan lain-lain) yang menentukan sejarah 
dan perubahan sosial politik suatu masyarakat? Dalam hal ini 
Arts (2012) telah menganalisis isi buku Fisher et al. (2007), 
Marsh dan Stoker (2002), Sabatier (2007) dan dari hasil kerja 
Bas Art ini dapat ditunjukkan bahwa teori kebijakan adalah 
bagian dari teori politik atau pada dasarnya meminjam teori 
politik yang dapat diklasifikasikan menjadi lima, yaitu (1) 
analisis kebijakan rasional (rational policy analysis); (2) 
analisis kebijakan institusional (institutional policy analysis); 
(3) analisis jaringan kebijakan (policy network analysis); (4) 
kerangka koalisi advokasi (advocacy coalition framework); 
serta (5) analisis kebijakan kritis (critical policy analysis).

Dari pengalaman tersebut, bentuk model-model analisis 
kebijakan rasional, seperti siklus kebijakan (policy cycle model), 
teori pilihan-pilihan instrumen (ekonomi), ataupun pendekatan 
smart regulation tidak berjalan. Pendekatan analisis kebijakan 
institusional juga tidak berjalan karena peraturan-perundangan 
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yang menjadi bagian dari institusi tidak dapat diikuti akibat 
ketidaksesuaiannya dengan kondisi di lapangan sehingga yang 
mungkin perlu dikembangkan adalah ketiga analisis sisanya.

Persoalan Pembaruan Kebijakan

Penentu kebijakan dan pengaruh pemikirannya
Di tengah-tengah perjalanan, saya mencoba untuk menggeser 
pertanyaan penelitian kebijakan dari yang semula, yakni “apa 
solusinya?” menjadi “apakah benar masalahnya, dan bagaimana 
masalah itu dipecahkan oleh pihak-pihak yang mempunyai 
kewenangan?”. Pergeseran tersebut didasarkan dari pengalaman 
bahwa hasil kajian kebijakan tidak mudah digunakan oleh para 
pengambil keputusan. Hal ini seperti disebut oleh Donald Beam 
(1996) dalam de Leon dan Vogenbeck (2007) bahwa analisis 
kebijakan dipenuhi ketakutan, paranoia, kekhawatiran, dan 
penolakan. Hal ini juga pernah disebut Heineman et al. (2002) 
yang nampak tertekan akibat rendahnya akses hasil penelitian 
kebijakan bagi perbaikan kebijakan.

“… terlepas dari perkembangan metode penelitian yang 
canggih, analisis kebijakan tidak mempunyai dampak 
besar secara nyata pada pembuatan kebijakan. Para 
analis kebijakan tetap jauh dari pusat-pusat kekuasaan di 
mana keputusan kebijakan dibuat. Dalam lingkungan ini, 
nilai-nilai kekuatan analis dan logika berjalan menurut 
kebutuhan politik.”

Pada umumnya para penentu kebijakan terlibat dalam definisi 
masalah secara selektif dan pengaturan agenda berdasarkan 
arti penting yang ditentukan oleh kombinasi preferensi 
dan pertimbangan politik (Baner et al. 1999 dalam Court 
dan Cotterell 2004). Pada kondisi demikian, saya mencatat 
bahwa isu-isu yang dibingkai sebagai masalah potensial atau 
aktual oleh para penentu kebijakan bergantung pada nilai-
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nilai dan keyakinan mereka, bagaimana penentu kebijakan 
mengkategorikan masalah, serta pertimbangan kepentingan 
atau politik yang lebih luas. 

Dari beragam pengalaman tersebut, saya juga dapat 
menunjukkan bahwa penetapan kebijakan lebih didasarkan 
pada informasi yang dipilih secara selektif. Hal ini sejalan 
dengan pandangan Stein (1998) dalam Court dan Cotterell 
(2004) yang menyatakan bahwa informasi yang digunakan 
bagi pembuatan kebijakan didasarkan pada niat mereka 
sendiri, rencana yang telah ditetapkan dan pengalaman di 
masa lalu (Stein 1988). Oleh karena itu, beragam informasi 
yang diberikan para pihak, khususnya analis kebijakan, 
kepada penentu kebijakan dapat diabaikan. Penentu kebijakan 
dapat resisten atau menolak informasi yang menentang dasar 
keyakinan inti yang diwujudkan dalam narasi kebijakan (policy 
narrative) yang dianutnya. Narasi kebijakan mencerminkan 
“frame” yang digunakan pembuat kebijakan untuk memilih, 
mengatur, dan menginterpretasikan informasi (Rein dan Schon 
1991 dalam Court dan Cotterell 2004). Narasi kebijakan 
sebagai sistem kepercayaan merupakan seperangkat nilai-nilai 
dasar, asumsi sebab-akibat, dan masalah-masalah persepsi yang 
memengaruhi bagaimana individu memperoleh, memasukkan, 
dan menggunakan informasi (Sabatier 1998 dalam Schlager 
1999). 

Berdasarkan pengalaman empirik yang saya lakukan, baik 
secara langsung memberikan argumen-argumen pembaruan 
kebijakan ataupun melalui proses-proses perubahan kebijakan 
dari dalam ataupun dari luar pemerintah/Pemda, menunjukkan 
bahwa proses pengambilan keputusan oleh penentu kebijakan 
dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam hal ini, setidaknya 
terdapat delapan faktor dengan tiga kelompok sebagai berikut 
(Gambar 1). 
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Kelompok 1 merupakan faktor yang paling sering menjadi 1. 
pertimbangan yaitu instruksi dari otoritas yang lebih 
tinggi, cara pikir atau narasi kebijakan penentu kebijakan, 
peraturan perundangan, serta pengaruh sosial-ekonomi-
politik eksterna. 
Kelompok 2 merupakan faktor yang menjadi 2. second 
opinion yaitu epistemic community/think tank dan pihak-
pihak yang mengalami dampak kebijakan secara langung. 
Kelompok 3 merupakan faktor yang kurang menjadi 3. 
pertimbangan yaitu informasi atau advokasi dari media 
atau interest groups dan informasi hasil penelitian.

Gambar 1  Delapan faktor yang berpengaruh terhadap 
penetapan kebijakan

Dari proses-proses itu, hasil-hasil penelitian yang dipubikasikan 
dalam bentuk jurnal, laporan, policy paper, ataupun diedarkan 
begitu saja tanpa melalui proses-proses tertentu atau menjadi 
bagian dari informasi oleh aktor-aktor yang mempunyai 
kepentingan, tetapi demikian hasil-hasil penelitian tersebut 
cenderung tidak digunakan.
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Adanya hubungan antara narasi kebijakan dan informasi yang 
dipilih itu pada ujungnya juga dapat digunakan sebagai alat 
untuk melanggengkan posisi atau kekuasaan penentu kebijakan 
beserta segenap pendukungnya. 

Dalam hal ini, kekuasaan sangat erat dengan pengetahuan 
yang menjadi pembenaran atas gagasan-gagasan dan gagasan 
itu secara eksplisit atau implisit dapat memberikan keuntungan 
atau kerugian pada kelompok-kelompok masyarakat. Dari 
pengetahuan itu, cerita dan argumentasi diciptakan, dikatakan, 
disebarkan, serta ide-ide tertentu dan narasi kebijakan 
didatangkan untuk mendapatkan atau mempertahankan 
kekuasaan kelompok tertentu atas kelompok lainnya (Brock 
et al. 2001). Dalam hal ini Roe (1991) menyebutkan bahwa 
narasi kebijakan cenderung akan bertahan dan terus memandu 
pembuatan kebijakan. Implikasinya adalah bahwa hasil 
penelitian kebijakan dapat digunakan apabila cocok dalam 
kisaran apa yang dapat diterima sebagai nasihat yang baik 
bagi penentu kebijakan. Bukti-bukti yang dapat membantah 
biasanya tidak dipertimbangkan, kecuali berhasil terlibat 
dengan pembuat kebijakan dalam membicarakan kerangka 
pemikiran atau mampu memberi tekanan yang cukup untuk 
mengubah kerangka kerja konseptual yang biasa dijalankan.

Riset aksi direktorat penelitian dan pengembangan 
KPK
Secara ekplisit atau implisit tekanan untuk perubahan 
kebijakan tersebut dapat berupa kewenangan yang sah (legal) 
ataupun kekuatan-kekuatan simbolis, di samping integritas 
dan keabsahan hasil-hasil penelitiannya itu sendiri.

Sejak akhir tahun 2012 hingga saat ini, saya tergabung 
dalam kajian-kajian dan proses-proses adopsi hasil kajian 
sebagaimana diuraikan sebelumnya, bersama 12 kementerian/
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lembaga dan 24 gubernur untuk pembenahan kebijakan 
pengelolaan sumber daya alam melalui program pencegahan 
korupsi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan 
korupsi (KPK). Salah satu contohnya adalah hasil penelitian 
yang telah dilakukan pada tahun 2013 yaitu mengenai biaya 
transaksi untuk mendapatkan dan menjalankan perizinan 
pemanfaatan hasil hutan kayu serta mendapatkan izin tambang 
di hutan produksi. Pada tahun 2015, penelitian kedua mengenai 
potensi kehilangan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) 
dari pengusahaan hutan alam produksi dan konversi hutan 
untuk tambang dan kebun. Di samping itu juga, saya ikut serta 
menentukan rencana aksi (Renaksi) perbaikan pengelolaan 
hutan di Pulau Jawa oleh Perum Perhutani.

Di dalam seluruh mata rantai perizinan tersebut, sebuah 
perusahaan tergantung tahapannya dalam satu tahun 
membelanjakan ongkos suap/peras antara Rp680 juta sampai 
dengan Rp22 miliar (Kartodihardjo et al. 2015). Nilai ini 
turun pada tahun 2015, tetapi penurunan ini hanya terjadi pada 
transaksi di Pusat dan tidak terjadi di daerah baik Provinsi 
ataupun Kabupaten (Kartodihardjo 2015). Hal ini sejalan 
dengan kondisi tata kelola hutan dan lahan tahun 2012 dan 
2014 bahwa indeks tata kelola hutan dan lahan kabupaten lebih 
rendah daripada provinsi dan provinsi lebih rendah daripada di 
pusat (UNDP 2013; UNDP 2015).

Selama periode 2003–2014 statistik nasional hanya mencatat 
19–23% dari total produksi kayu. Dari kondisi tersebut, 
angka potensi kerugian negara akibat kurangnya pemungutan 
penerimaan dana reboisasidan provisi sumber daya hutan 
mencapai rata-rata Rp5,24–7,24 triliun per tahun selama 12 
tahun periode kajian. Agregat kerugian negara yang bersumber 
dari nilai komersial domestik untuk produksi kayu dari konversi 
tambang dan kebun yang tidak tercatat selama periode tersebut 
mencapai Rp49,8–66,6 triliun per tahun (KPK 2015).
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Hasil-hasil kajian tersebut memberikan materi untuk penetapan 
dan pelaksanaan rencana aksi, baik oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, 
Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan/PPATK, serta 
Badan Pemeriksaan Keuangan/BPK-RI yang secara keseluruhan 
berupaya untuk meminimumkan terjadinya kerugian negara. Di 
samping itu, Perum Perhutani juga menyepakati 111 rencana 
aksi yang saat ini sedang dijalankan. 

Dari proses tersebut, saya menganggap bahwa perubahan-
perubahan mendasar dapat mengikuti konsep Wolmer et al. 
(2006) untuk mengetahui seberapa besar peluang kebijakan 
dapat berubah (policy space) berdasarkan tiga variable 
utamanya, yaitu (1) narasi kebijakan, (2) aktor dan jaringan yang 
mengusung narasi, serta (3) kepentingan yang diperjuangkan. 
Berdasarkan pendekatan ini, perubahan kebijakan dilakukan 
dengan upaya-upaya untuk memperbesar peluang terjadinya 
perubahan itu. 

Namun demikian, ada sedikit titik perbedaan. Dalam pendekatan 
William Wolmer et al. (2006) ditunjukkan bahwa sempitnya 
peluang perubahan kebijakan lebih akibat kuatnya kelompok 
aktor tertentu yang sedang mempertahanan kepentingannya 
dan ditentang oleh kelompok aktor lainnya. Dalam pengalaman 
bersama KPK, setelah dilakukan komunikasi intensif dan 
dalam hal-hal tertentu tidak lagi ada perbedaan kepentingan 
sehingga perubahan kebijakan tetap tidak dapat dilakukan. 
Apabila dikaitkan dengan persoalan kawasan hutan, kondisi 
sempitnya peluang penyelesaian masalah-masalah di lapangan 
dapat diakibatkan oleh beberapa hal seperti berikut. 

Pertama, instrumen regulasi/hukum tidak dapat dijalankan 
karena tingginya risiko sosial ataupun politik. Dalam 
kondisi demikian, keputusan bersama (inter-subyektif) dapat 
diwujudkan, tetapi tidak atau belum dapat dilaksanakan. 
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Keterlanjuran penggunaan kawasan hutan oleh tambang dan 
kebun ataupun bentuk klaim/sengketa lainnya hingga saat ini 
belum secara signifikan dapat diselesaikan.

Kedua, perbaikan program reguler kementerian/lembaga 
belum dapat menghasilkan penyelesaian masalah di lapangan 
akibat kerangka kerja organisasi, program, dan alokasi 
anggaran belum dapat mencapai outcome (bukan output) untuk 
menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.

Ketiga, persoalan leadership yang tidak membuat keputusan 
yang seharusnya dilakukan akibat risiko-risiko hukum ataupun 
politik yang dihadapinya.

Kedalaman Masalah Kawasan Hutan

Akumulasi masalah dan sunk cost effect
Penyelesaian persoalan kawasan hutan negara dan penguasaan 
tanah adalah penentu utama untuk mewujudkannya hasil semua 
jenis pembangunan (konservasi, ekonomi, sosial, infrastruktur, 
energi, pangan, dan lain-lain), khususnya yang terkait dengan 
kebutuhan pemanfaatan hutan/tanah. Munculnya persoalan 
yang sangat penting untuk diselesaikan tersebut tidak terjadi 
dengan seketika, melainkan terjadi sejak waktu dimulainya 
alokasi dan pemanfaatan hutan/lahan secara intensif pada 
tahun 1970-an. Apabila ditinjau dari pendekatan institusi yang 
dijabarkan oleh Ellsworth (2004), bentuk-bentuk penetapan 
status kawasan hutan dan tanah belum diwadahi oleh institusi 
(dari regulasi) yang dapat mewujudkan hak dan pengakuan 
yang kuat atau dalam kondisi insecure property rights. Dalam 
hal ini, walaupun kawasan hutan telah diadministrasikan 
secara sah, tetapi klaim ataupun konflik belum diselesaikan. 
Akibatnya, biaya penegakkan hak atau exclusion cost yang 
tinggi menyebabkan hutan/lahan menjadi seolah-olah sebagai 
sumber daya terbuka (open acces resources). 
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Apabila ditinjau dari pendekatan institusi (dari tradisi) dengan 
konsep tenurial, status hutan/lahan pada umumnya hanya 
mendapat pengakuan terbatas yaitu dari internal komunitas 
ataupun pemilikan individu-individu yang ada di dalamnya 
(Inkuiri Nasional Komnas HAM 2014–2015). Akibatnya dari 
waktu ke waktu institusi berdasarkan tradisi ini menjadi lemah 
oleh sistem pembangunan yang didasarkan atas pelaksanaan 
insecure property rights tersebut.

Perkembangan terakhir dari penggunaan kawasan hutan 
dipenuhi oleh klaim dan konflik. Misalnya, dari hasil konsolidasi 
data Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral dan 
Kementerian Kehutanan tahun 2014 oleh KPK menunjukkan 
sudah beroperasinya usaha-usaha tambang di dalam kawasan 
konservasi seluas 1,3 juta ha dan di hutan lindung seluas 
4,9 juta ha. Dari evaluasi perizinan yang sedang dilakukan 
Koordinator GNSDA-KPK pada Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan terdapat indikasi bahwa hampir seluruh 
alokasi hutan produksi untuk perizinan usaha besar tidak ada 
yang terbebas dari klaim dan konflik kawasan hutan.

Data tukar menukar kawan hutan yang dievaluasi oleh Tim 
Evaluasi Perizinan, KLHK, Oktober 2015, dari 233 unit seluas 
215.618 ha yang terjadi antara tahun 1956 sampai dengan 
Oktober 2015 hanya 4 unit yang selesai (1,7%), 136 unit 
(58,4%) dalam tahap persetujuan prinsip dan adanya berita 
acara tukar menukar. Sisanya dari 93 unit (39,9%), 14 unit 
di antaranya tahap pemenuhan persyaratan dan penelitian 
tim terpadu dan selebihnya 79 unit permohonan yang tidak 
memenuhi persyaratan, tetapi belum ditolak.Sementara itu 
angka dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (2015) 
menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan sampai 
dengan Agustus 2015 seluas 12.166.040 ha dengan rincian 
dalam bentuk kampung seluas 186.658 ha, sawah seluas 
701.905 ha, tegalan/ladang seluas 4.361.269 ha, dan kebun 
campuran seluas 6.916.208 ha.
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Pengalaman saya bersama Komnas HAM (2014–2015) 
dalam program Inkuiri Nasional tentang “Hak Masyarakat 
Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan” dengan 
melakukan penyelidikan nasional konflik hak atas hutan yang 
dialami masyarakat adat dengan 40 kasus seluruh Indonesia 
menegaskan bahwa sistem kerja insecure property rights 
melanggengkan dan menguatkan sahnya kawasan hutan secara 
administratif. Kemudian, dari waktu ke waktu naik menjadi 
“legal penuh” di bawah asumsi bahwa semua pihak harus 
mengakui legalitasnya. Padahal, di ranah empirik dan praksis 
lapang masih banyak klaim yang belum diselesaikan. 

Hampir semua aparat pemerintah, Pemda, ataupun aparat 
keamanan dalam pelaksanaan mendengar keterangan semua 
pihak yang terkait dengan konflik-konflik, mendukung 
pengelolaan hutan, ataupun perizinan dengan anggapan 
sudah “legal penuh”. Hal ini berarti banyaknya klaim dalam 
kawasan hutan tidak diselesaikan selayaknya. Sebaliknya, 
justru diproduksi suatu cara untuk menghapus suatu proses 
dicapainya kebenaran substantif atas pengakuan hak-hak atas 
hutan/lahan itu oleh semua pihak. 

Pada tahun 2014, kesaksian saya pada saat melaksanakan tugas 
sebagai salah satu Komisioner dalam pelaksanaan Penyelidikan 
(Inkuiri) Nasional oleh Komnas HAM menunjukan bahwa 
terdapat nuansa kuat bahwa semua jajaran instrumen negara 
sedang mereproduksi wacana atau diskursus tersebut. Diskursus 
dipertahankan dan dikembangkan dari waktu ke waktu, 
walaupun banyak korban masyarakat adat yang kehilangan 
ruang hidup, bahkan kematian. Dalam perkembangannya, 
posisi masyarakat adat yang tidak kunjung mendapat layanan 
atas legalitas sumber daya yang dikelolanya dan dihadapkan 
oleh pemegang izin yang dilayani dengan sistem insecure 
property rights. Situasi tersebut menurut penilaian saya, secara 
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de facto menyebabkan posisi masyarakat adat masuk dalam 
klasifikasi subordinasi dalam sistem kewarganegaraan yang 
tidak adil.

Dengan tiga persoalan yang dihadapi dalam proses pembaruan 
kebijakan ataupun tertundanya bahkan terhentinya keputusan-
keputusan penyelesaian konflik tersebut, secara nasional 
persoalan alokasi kawasan hutan seperti masuk dalam jebakan 
“sunk cost effect” (Arkes dan Blumer 1985), yaitu keputusan 
yang diambil atas pertimbangan kerugian (finansial) jangka 
pendek. Dalam hal ini adanya kerugian apabila berbagai 
bentuk penggunaan hutan yang sudah berjalan itu dinyatakan 
illegal. Kemudian, mengorbankan dimensi sosial-politik 
dengan ditandai berlanjutnya penggunaan dan pemanfaatan 
hutan baru yang salah lokasi seperti itu dalam jangka 
panjang sehingga sangat mungkin mendatangkan kerugian 
lebih besar (Kartodihardjo 2009). Sementara itu, Diamond 
(2005) menyebut sunk cost effect sebagai suatu kondisi 
tidak dapat kembali segera ke jalan yang benar akibat dari 
sistem politik dan penggunaan pengetahuan yang dipilihnya 
sendiri sudah terlanjur diyakininya sebagai kebenaran. Secara 
ideal penyelesaian persoalan kawasan hutan ini harus dapat 
memegang prinsip kepastan hukum, keadilan dan kemanfaatan 
sosial. Namun demikian, secara operasional ketiga prinsip itu 
saling berbenturan. Dalam kondisi ini saya dapat mengatakan 
bahwa memegang teguh prinsip kepastian hukum bagi 
pelaksanaan kegiatan atau investasi yang secara substansial 
tidak mendapat pengakuan atau legitimasi masyarakat hampir 
tidak mungkin dapat dijalankan dengan tanpa mencederai rasa 
keadilan ataupun kemanfaatan sosial.

Pelaksanaan kebijakan insecure property rights tersebut dalam 
perjalanannya sudah menjadi bagian dari strategi penggunaan 
kawasan hutan (tambang, kebun, hotel, pabrik, sarana ekonomi/
jalan, waduk, hotel, dan lain-lain). Pada umumnya dijalankan 
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terlebih dahulu proyeknya dan setelah investasi besar sudah 
ditanamkan, kemudian dilakukan penyelesaian administrasi 
izin (IUP, AMDAL, dan lain-lain), termasuk penyelesaian 
hak-hak atas tanah baru dilakukan di kemudian hari. Untuk 
menguatkan posisinya, investasi besar harus mengembangkan 
atau menjadi bagian dari jaringan kekuasaan (web of power). 
Jaringan ini menjadi semacam jaminan atas berjalannya 
pembangunan itu dan jaringan ini menjadi semacam “institusi 
informal” menggantikan peran institusi legal berdasarkan 
peraturan-perundangan (Ribot dan Peluso 2003). Dalam 
praktiknya pun cukup sulit membedakan mana institusi legal 
dan mana institusi informal karena peran ganda yang dilakukan 
oleh pelaku-pelakunya.

Teori politik sebagai dasar perbaikan
Pembangunan kehutanan dan pertanahan saat ini menghadapi 
lemahnya kapasitas institusi relatif terhadap besarnya 
masalah yang dihadapi. Sehingga sering kali tidak cukup 
mampu menangkap   dukungan   politik formal, misalnya, 
yang dituangkan dalam naskah NAWACITA dan dinyatakan 
berulang kali oleh Presiden Jokowi. Hal ini disebabkan 
oleh masih kuatnya “institusi alternatif” yang memfasilitasi 
tindakan-tindakan tidak sah dan pendekatan insecure 
property rights terhadap penetapan status kawasan hutan/
lahan. Lemahnya kapasitas institusi tersebut secara empiris 
memberikan pembesaran skala usaha pemanfaatan hutan 
atau pembangunan berbasis tanah sebagai respons tingginya 
biaya transaksi untuk mewujudkan dan menjalankan jaringan 
kekuasaan sebagai biaya eksklusi. Sebaliknya, bagi usaha-
usaha kehutanan yang tidak mampu memperbesar usahanya 
atau tidak dapat bergabung dengan perusahaan besar akan 
kehilangan kesempatan menutupi biaya transaksi dan akhirnya 
cenderung gulung tikar. 
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Implementasi NAWACITA melalui alokasi hutan seluas 12,7 
juta ha adalah suatu keputusan politik yang sangat  penting untuk 
dapat dijalankan. Selain kebijakan insecure property rights 
yang masih berjalan,  persoalan yang akan dihadapi adalah 
masih rendahnya akses terhadap sumber daya lainnya (modal, 
pasar, pengetahuan, keterampilan, informasi, ataupun institusi 
ekonomi) selain hutan/tanah untuk dapat berkembangnya 
ekonomi rakyat. Penyelesaian kedua masalah tersebut  ditambah 
dengan jebakan sunk cost effect pengambilan keputusan 
oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam jangka pendek tidak 
mungkin dapat dilakukan melalui sistem yang ada, melainkan 
melalui leadership individual para pemimpin kementerian/
lembaga dan gubernur/bupati dengan memperkuat jaringan 
(melalui policy network analysis) ataupun koalisi (melalui 
advocacy coalition framework) sekaligus dengan melahirkan 
kebijakan-kebijakan inovatif yang bersumber dari pemikiran 
kritis (melalui critical policy analysis).

Sejalan dengan ketiga strategi jangka pendek tersebut, 
penataan organisasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 
Daerah seperti penerapan Undang-undang No. 5/2014 tentang 
aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi harus mendapat 
dukungan politik untuk dapat dijalankan secara efektif.

Tantangan Akademik

Mengatasi persoalan paradigmatik
Pertanyaan dasar yang dapat menjadi refleksi bersama 
adalah apakah solusi-solusi teknis-teknologi dan manajemen 
pengelolaan sumber daya hutan serta upaya meningkatan nilai 
tambah hasil hutan secara seimbang dan berkeadilan selama ini 
atau yang sedang ditemukan/diusulkan mampu menjawab dan 
bukan hanya persoalan kelestarian hutan, tetapi juga menjawab 
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persoalan kemiskinan dan ketidak-adilan pengelolaan sumber 
daya hutan, serta mampu mengendalikan kehilangan kekayaan 
negara akibat korupsi?

Implementasi scientific forestry (disadari atau tidak) kurang 
peka terhadap persoalan-persoalan kemiskinan, ketidakadilan, 
dan kehilangan kekayaan negara. Hal ini akibat pengertian hutan 
lebih kental pada unsur bio-fisik, khususnya kayu, daripada 
unsur sosial, dan  hasil hutan lainnya. Akibat pengertian ini, 
pertimbangan keadilan dalam penetapan kebijakan pengelolaan 
hutan kurang menjadi perhatian sejak awal sistem pengelolaan 
hutan itu ditetapkan (Kartodihardjo 2012; Kartodihardjo 2013a; 
Soedomo 2013; Safitri 2013; Awang 2013). Perkembangan 
paradigma berbasis ekosistem (Suhendang 2013; Hendrayanto 
2013) terhambat oleh pemanfaatan hasil hutan (komoditas) 
yang berupa izin-izin dapat dilakukan mendahului selesainya 
seluruh aspek perencanaan hutan, termasuk pengukuhan 
kawasan hutan. Langkah ini bukan hanya bergerak cepat, 
tetapi menjadi penggerak kegiatan lainnya. 

Secara umum, ilmu manajemen hutan memberikan arahan 
bagaimana para pengelola hutan mengatur hutan sehingga 
siap dikelola dan dimanfaatan secara lestari. Pengaturan hutan 
tersebut didasarkan pada sifat-sifat alami hutan ,seprti bio fisik 
dari hutan, dan kondisi sosial, finansial, ataupun ekonomi. 
Cakupan ilmu yang cukup luas dalam praktik pengelolaan 
hutan tidak digunakan sepenuhnya (Kartodihardjo 2013). 
Peraturan mengenai manajemen hutan lebih ditetapkan hanya 
berdasarkan sifat-sifat bio-fisik hutan, seperti yang tertuang 
dalam berbagai pengaturan mengenai sistem silvikultur, 
inventarisasi hutan, serta pemanenan, baik di hutan alam 
ataupun di hutan tanaman (Kartodihardjo dkk 2006). Praktik 
ini menyebabkan ilmu manajemen hutan menjadi semacam 
diskursus tersendiri dan tidak mempunyai relasi kuat dengan 
ilmu lain, seperti ilmu institusi dan ilmu sosial-politik.
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Selama ini asumsi-asumsi dasar atas solusi-solusi pada 
umumnya tidak dipenuhi di lapangan, tetapi anehnya tetap 
berjalan. Sebaliknya, solusi-solusi tepat karena asumsinya 
dipenuhi, tidak dikembangkan. Hal ini disebabkan oleh 
evaluasi secara cermat mengenai keberhasilan atau kegagalan 
kebijakan kurang mendapat tempat, atau kurang digunakannya 
ilmu pengetahuan pada saat pembuatan atau perbaikan 
kebijakan dilakukan  (Darusman 2012;  Hardjanto 2013). Hal 
ini bukan hanya menjadi persoalan paradigmatik, tetapi sudah 
menjadi semacam “policy trap” (Fox dan Staw 1979). Tidak 
ada interpretasi lain tentang kebenaran, kecuali oleh yang 
punya kuasa atau pembawa kebenaran itu sendiri, meskipun 
kebenaran itu tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta kebenaran 
di lapangan.

Apabila telah ada solusi-solusi tepat (paradigmatik atau 
operasional) untuk memecahkan masalah yang ada, mengapa 
solusi-solusi tersebut terhambat pengembangannya. Jaringan 
kekuasaan dan sumber daya seperti apa yang menguatkan 
kondisi status quo? Dalam pandangan “the forest first” ilmu 
mengelola hutan dipisahkan dari ilmu mengelola manusia, 
padahal ilmu mengelola manusia itu tujuannya agar manusia 
dapat menggunakan ilmu mengelola hutan untuk mengelola 
hutan (Sfeir 1991). Ilmu mengelola hutan dapat diterapkan 
apabila ilmu mengelola manusia bekerja sehingga perilaku 
manusia sejalan dengan ilmu mengelola hutan. 

Sejauh ini, ilmu mengelola manusia yang dipahami dan 
diterapkan masih sebatas ilmu hukum yang mana perilaku 
manusia dikendalikan oleh besarnya ancaman yang diberikan 
apabila tidak sesuai dengan peraturan. Akibatnya apabila 
ada keberhasilan, hal yang dicermati sebatas bentuk-bentuk 
fisik keberhasilannya dan dianggap keberhasilan itu akibat 
penegakan hukum. Adapun sistem politik, institusi atau 
insentif/disinsentif yang menyebabkan perilaku manusia 
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sebagai penyebab ketidak-berhasilan masih berada di luar 
kerangka pikir. Hampir semua kementerian/lembaga dan pusat-
pusat kekuasaan, seperti DPR/D menggunakan kewenangan 
dan kuasanya untuk mempertahankan hukum (command and 
control) secara dominan sebagai pengatur perilaku tersebut.

Para penentu kebijakan tersebut bahkan seperti melupakan 
karakteristik perilaku dan pengambilan keputusan yang 
dilakukan oleh subjek yang dilayani (pengusaha dan 
masyarakat), yang sangat banyak dipengaruhi oleh pilihan 
rasional (rational choice) dalam mengambil keputusan sehari-
hari. Para pembuat kebijakan pada umumnya menganggap 
pengusaha dan masyarakat sebagai pelaku pasif yang harus 
tunduk pada peraturan-peraturan teknis manajemen hutan dan 
apabila tidak tunduk pada peraturan-peraturan, akan dikenakan 
sanksi. Dengan kata lain, pendekatan yang dilakukan adalah 
pendekatan hukum dan arti teks peraturan menjadi kuncinya. 
Pendekatan ini pula yang menyebabkan banyak sekali 
peraturan dimana peraturan pada dasarnya berupa petunjuk 
teknis untuk melakukan sesuatu, sebaliknya bukan batasan 
dan dorongan yang untuk mengarahkan perilaku pelaku pada 
tujuan pengelolaan hutan. Apabila peraturan ini tidak berjalan, 
yang dilakukan adalah mengubah isi peraturan atau membuat 
peraturan baru tanpa secara cermat memahami akar sebab-
musababnya (Kartodihardjo 2013c).

Pemikiran-pemikiran mengenai persoalan paradikmatik pada 
tahun 2013, telah saya susun menjadi buku berjudul Kembali 
ke Jalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan 
Indonesia” (Forci dan Tanah Air Beta 2013). Implikasi 
akademisnya adalah perlunya pengembangan teori maupun 
cara-cara pendekatan persoalan nyata di lapangan melalui 
transdisiplin. Transdisiplin menurut pandangan Safitri (2013) 
merupakan pendekatan yang tidak hanya meruntuhkan sekat 
antar disiplin ilmu, tetapi juga diperlukan kolaborasi antar 
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akademisi dan praktisi. Disebutnya bahwa transdisiplinaritas 
menawarkan sikap keterbukaan, kerendahan hati, dan terus 
bersikap kritis terhadap apa yang sisangkakan sebagai 
objektivitas. Hal ini sejalan dengan pendapat Ostrom (2010):

“Para ahli ekologi dan biologi di masa lalu memahami 
bahwa mereka sedang mempelajari fenomena kompleks 
dari komposi bagian-bagian pada berbagai tingkatan dan 
tantangan mereka membongkar kompleksitas itu untuk 
dapat memahaminya. Tantangan kita sebagai ilmuwan 
sosial yaitu memanfaatkan pengetahuan tentang sistem 
yang kompleks dan tidak sesederhana menyatakan untuk 
melakukan simplifikasi terhadapnya.”

Meskipun perkembangan telaah pendekatan institusi, politik 
untuk mengungkap persoalan-persoalan hutan dan kehutanan 
sudah banyak dilakukan, tetapi belum banyak dijumpai secara 
nyata koalisi diskursus (discource coalition). Dalam hal ini 
antara penentu kebijakan pemerintah dan para pembaharu yang 
pada umumnya berada di luar pemerintah, ataupun para peneliti 
baik di lembaga-lembaga penelitian maupun di perguruan 
tinggi. Khan (2011) bahkan menyebutkan bahwa perdebatan 
menuju koalisi tersebut tidak pernah terjadi secara intensif, 
yang mengindikasikan adanya fenomena hegemoni. Situasi 
demikian itu menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi 
selama ini ternyata bukan tidak ada pengetahuan dan informasi 
yang diperlukan untuk melakukan pembaruan kebijakan, 
melainkan lemahnya cara maupun kerangka pemikiran. Dalam 
hal ini akibat tidak adanya kolaborasi antar disiplin ilmu, 
sehingga pengetahuan dan informasi baru tidak dapat diadopsi 
sebagai dasar pembaruan kebijakan dan praktek-praktek kerja 
di lapangan (Lackey, 2007). 

Dalam pengelolaan hutan, beberapa prinsip ekonomi pelestarian 
pengelolaan hutan lestari yang perlu ditekankan, antara lain 
prinsip keberadaan (principle of existence), prinsip relativitas 
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(principle of relativity), serta prinsip komplementer (principle 
of complementarity) (Kant dan Berry 2005). 

Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya, tidak 
ada hukum atau norma khusus yang dapat diberlakukan secara 
umum, bahkan dalam beberapa kasus norma-norma tertentu 
perlu dilanggar, karena tidak sesuai dengan tujuan-tujuan yang 
lebih luas. Misalnya, konsep optimalisasi dalam ekonomi hutan 
untuk menentukan kelestarian yang hanya memperhatikan 
satu jenis hasil dominan yaitu kayu. Dalam hal ini prinsip 
relativitas perlu diterapkan. Kondisi relatif itu sejalan dengan 
perilaku dengan tujuan tertentu maupun kepentingan pribadi 
untuk mencapai keberlanjutan hutan (Kant dan Berry, 2005). 
Misalnya, hutan rakyat yang ditebang berdasarkan kebutuhan 
rumah tangga menjadi relatif, tergantung kebutuhan rumah 
tangga itu. Dalam hal ini, kepentingan rumah tangga menjadi 
bagian dari keberadaan hutan itu dan harus dipertimbangkan 
eksistensinya.

Dalam prinsip komplementer, perilaku dasar manusia tidak dapat 
secara sederhana dianggap sebagai “homo-economicus”, tetapi 
sifat mementingkan diri sendiri juga dibarengi sifat menolong 
orang lain, sifat memaksimalkan manfaat atau keuntungan juga 
dibarengi sifat yang tumbuh dari nilai-nilai moral yang akan 
mengambil manfaat atau keuntungan secukupnya (Kant dan 
Berry 2005). Kondisi demikian itu memerlukan institusi yang 
memungkinkan berjalannya penggunaan aturan-aturan formal 
(peraturan-perundangan) dan sekaligus informal (norma, etika, 
dan peraturan tidak tertulis) dalam pengelolaan hutan dan 
keduanya terjaga keberadaan dan efektivitas fungsinya. Harus 
diakui bahwa dalam praktiknya, aturan-aturan informal sama 
sekali belum disentuh atau belum dijadikan pertimbangan 
dalam menemukan solusi masalah-masalah kebijakan.
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Teori institusi sebagai dasar pencegahan korupsi
Dalam kondisi apapun, korupsi menjadi bagian dari kondisi 
sumber daya alam yang tidak berkelanjutan (Robbins 
2000). Pengaruh besar keburukan akibat korupsi adalah 
ketidakadilan yang diproduksi dan direproduksi terus menerus. 
Pada gilirannya juga menyebabkan terjadinya perpecahan 
kekuasaan negara yang mencederai tatanan akses pada sumber 
daya alam dan perpecahan itu terus berkembang ke dalam 
tatanan barang publik yang sudah ditetapkan secara hukum 
bagi kemaslahatan seluruh masyarakat (Robbins 2000). Oleh 
karena itu, korupsi sudah harus menjadi bagian penting dalam 
pembahasan pelestarian fungsi ekologi, penetapan institusi, 
ataupun penggunaan teori pembangunan.

Dari hasil penelitian saya selama ini, khususnya mengenai 
institusi, kebijakan, politik, ataupun secara khusus tentang 
korupsi menunjukkan bahwa timbulnya biaya transaksi 
dalam perizinan hampir seperti prosedur kerja yang sudah 
biasa dilakukan atau sengaja dikeluarkan. Tujuannya  untuk 
mendapat pelayanan khusus atau dapat memenangkan 
persaingan dari kompetitor yang dihadapi. Dalam keseharian, 
pelaksanaan perizinan, pegawai pemerintah/Pemda yang 
melayani pelaksanaan perizinan dianggap mempunyai jasa 
yang harus dihargai dan bukan akibat kerja yang seharusnya 
dilakukan sesuai posisinya sebagai pegawai pemerintah/
Pemda. Hubungan-hubungan ini sudah seperti diikat oleh 
suatu norma tertentu dan menjadi kebiasaan yang terasa aneh 
apabila tidak dilakukan. Adapun untuk maksud mendapatkan 
kemudahan khusus atau mengalahkan kompetitor agar 
mendapat sesuatu, dilakukan dengan cara-cara khusus, baik 
secara langsung kepada pejabat pengambil keputusan atau 
melalui jaringan tertentu yang dapat terhubung dengan pejabat 
terkait. Pertimbangan ini biasanya murni demi keuntungan 
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finansial. Langkah semacam ini tidak akan dilakukan apabila 
tidak masuk hitungan kelayakan usaha secara keseluruhan. 
Dalam hal keputusan-keputusan perizinan yang masih 
dikuasai oleh iklim perizinan dengan watak yang demikian, 
langkah-langkah pelaksanaan kebijakan alokasi pemanfaatan 
dan penggunaan kawasan hutan secara de facto dapat berjalan 
dalam suatu struktur atau institusi yang bukan institusi formal 
sebagaimana yang seharusnya. 

Berdasarkan kenyataan tersebut, saya lebih condong untuk 
tidak mengartikan persoalan korupsi sebagai persoalan 
pelaku-pelaku korup, peraturan yang tidak berjalan, lemahnya 
penegakan hukum, atau peran negara tidak berfungsi, tetapi 
lebih melihatnya sebagai adanya “institusi informal” oleh 
suatu jaringan yang dipelihara oleh kekuasaan yang secara 
de facto lebih besar daripada kekuasaan legal negara dan 
mana sumber daya sosialnya berasal aparat-aparat negara. 
Sebagaimana disebutkan Perry (1997) dan Alatas (1990) yang 
dikutip oleh Robbins (2000) bahwa korupsi dapat dipahami 
sebagai jaringan penawaran atau transaksi antara individu-
individu yang berjalan secara sistematis dan melibatkan 
kepercayaan, pengkhianatan, penipuan, subordinasi untuk 
kepentingan tertentu, kerahasiaan, keterlibatan beberapa 
pihak, dan saling menguntungkan. Maka korupsi bukan akibat 
tidak berfungsinya lembaga negara yang menjalankan regulasi 
sebagai institusi legal, melainkan terdapat institusi informal 
yang bersaing dengan institusi legal untuk mendapat legitimasi 
dan kepercayaan dari pelaku-pelaku yang beragam di dalam 
lembaga negara ataupun masyarakat luas.

Hal itu sesuai dengan teori institusi yang menegaskan bahwa 
transaksi, kepercayaan, modal sosial, dan struktur insentif, 
aturan ataupun norma semua penting dalam menjelaskan 
pola perilaku dan hasil-hasilnya (Ostrom 1990). Bedanya 
dengan pendekatan hukum, pendekatan institusi melihat 
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sekaligus peran regulasi secara de yure dan apa yang terjadi 
di lapangan secara de facto. Seperti dalam pendekatan Ostrom 
(2005) mengenai institutional analysis development/IAD yang 
menentukan perilaku manusia dalam arena aksi kehidupannya 
bukan teks peraturan (rule in form), tetapi bagaimana peraturan 
itu bekerja memengaruhi dunia nyata yang juga dipengaruhi 
oleh berbagai faktor lain (rule in use). Faktor-faktor lain itu 
di antaranya pengetahuan mengenai peraturan ataupun sumber 
daya yang dimiliki seperti kekayaan, jabatan, informasi, 
pengetahuan, ketokohan, dan sebagainya.

Pendekatan ini mempunyai konsekuensi cara pencegahan 
berbeda daripada menggunakan konsep yang telah biasa 
digunakan, yakni korupsi diartikan sebagai pemanfaatan 
sumber daya publik untuk kepentingan pribadi yang 
disebabkan oleh tidak bekerjanya peran negara dan rendahnya 
ketertiban. Pendekatan ini lahir dari program penyesuaian 
struktural (structural adjustment) dan tuntutan keuangan 
internasional untuk transparansi (Bank Dunia 1995). Dalam 
UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi korupsi disebutkan 
sebagai orang yang secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 
sarana yang ada padanya, karena jabatan, atau kedudukannya 
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara. Dengan pendekatan teori institusi itu, saya mengajukan 
prinsip pencegahan terjadinya korupsi dalam pengelolaan 
sumberdaya alam dengan memodifikasi Robbins (2000) 
melalui penelusuran terhadap empat karakteristik institusi 
yang korup sebagai berikut.

Pertama, pelaksanaan aksi hasil Corruption Impact Assesment/
CIA. Korupsi bukan akibat lemahnya peran negara dalam 
pengelolaan sumber daya alam, melainkan keberadaaannya 
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sudah terdapat dalam sistem kerjadi dalam negara itu sendiri. 
Teknik-teknik tertentu dalam pengembangan otoritas dan 
tanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya alam yang 
ditetapkan pemerintah dapat menjadi penyebab terjadinya 
korupsi.

Kedua, mencegah eksklusivisme dalam pengelolaan sumber 
daya alam. Korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam paling 
mungkin terjadi dalam konfigurasi saat pejabat memonopoli 
penerapan standar lingkungan atau mengontrol eksternalitas. 
Apabila relatif sedikit petugas yang mengendalikan sebagian 
besar kawasan hutan atau memiliki hak eksklusif untuk 
menerbitkan izin, ada kemungkinkan kuat terjadi kemudahan 
memberi lisensi dan suap yang sifatnya preferensial. Apabila 
intitusi bekerja dalam kondisi tersebut, penetapan keputusan-
keputusan akan masuk ke dalam “mekanisme pasar” 
yang berada di luar jangkauan hukum dan korupsi dapat 
melanggengkan dirinya sendiri.

Ketiga, menerapkan code of conduct secara ketat. Institusi 
yang memunginkan terjadinya korupsi, seperti institusi publik 
lainnya dapat diprediksi akan stabil keberadaannya apabila 
pelanggaran etika di dalamnya berkesinambungan. Jika ada 
pejabat diketahui telah disuap tanpa ada peringatan atau sanksi, 
pelanggaran norma atau kepercayaan sudah terbangun dalam 
lingkungan itu dan seluruh sistem kerja akan runtuh. Dalam 
kondisi seperti itu, orang-orang yang punya integritas menjadi 
“menyimpang” dari sistem yang korup atau dalam kondisi 
yang lebih buruk, mereka mungkin disingkirkan atau dibuat 
kondisi agar bisa dihukum.

Keempat, leadership anti korupsi. Institusi yang korup 
apabila dilihat dari dalam oleh pelaku-pelakunya, tidak akan 
terlihat sebagai lembaga yang korup. Sebaliknya, tetap dilihat 
sebagai lembaga yang legitimated. Hal ini karena konfigurasi 
institusional membentuk harapan anggota-anggotanya dan 
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cara berpikir salahpun menjadi biasa. Pembentukan “budaya” 
korupsi akan membiarkan adanya konflik etika atau rasionalitas 
yang bertentangan.

Ketegasan posisi pemihakan dan pembelaan

Apabila dapat dikatakan bahwa dunia kampus banyak 
membicarakan teori/konsep, sedangkan aktivitas di lapangan 
membicarakan pemecahan masalah, dunia akademik harus 
dapat memasuki kedua ruang tersebut sekaligus. Apabila 
lapangan yang dimaksud adalah pengelolaan sumber daya alam 
dalam arti luas, seperti hutan, laut, dan lahan yang fungsi dan 
alokasinya berpengaruh terhadap keadilan sosial dan layanan 
fungsi lingkungan hidup, satuan kerjanya hampir tidak dapat 
dipisahkan dari isu-isu institusi ataupun politik.

Dari pengalaman saya, sejauh ini menunjukkan bahwa 
hambatan utama dapat diadopsinya atau tidak rekomendasi-
rekomendasi teknologi dan manajamen hasil dari aplikasi 
teori/konsep di kampus terletak pada pada persoalan 
institusi dan politik. Dengan prinsip demikian, integrasi 
teknologi (manajemen, nstitusi, dan politik) diperlukan untuk 
memahami suatu fenomena. Integrasi tersebut bukan hanya 
pada soal metodologi untuk menggali sesuatu masalah dan 
memecahkannya (orientasi ilmu pengetahuan), tetapi juga 
harus terjadi di dunia nyata melalui keterlibatan langsung di 
berbagai arena dalam dunia praktik. Hal itu penting karena 
proses mengintegrasikannya bukan hanya sebagai konsekuensi 
logis di dalam pikiran, melainkan memerlukan kekuatan dan 
dorongan internal, moral, empati, pemihakan, pembelaan, dan 
spirit yang sesungguhnya dari subjek-subjek pembangunan 
di lapangan yang sedang mengalami masalah. Spirit dan 
semangat untuk mencari solusi tersebut memaksa tumbuhnya 
sikap rendah hati mengakui keterbatasan dan kesalahan cara 
berpikir, salah memahami fakta, ataupun salah menentukan 
masalah. Sikap ini menjadi mudah didapat karena konsekuensi 
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kesalahan cara berpikir dapat terlihat nyata dan cepat hanya 
apabila langsung terlibat dalam proses-proses itu. Sebaliknya, 
sikap kritis terhadap objektivitas dan kebenaran relatif atau 
semu dapat terjaga karena perasaan ketidakadilan subjek-
subjek penelitian menjadi bagian dari perasaan peneliti.

Peran intelektual sebagaimana ditulis Antonio Gramsci, yakni 
menjadi salah satu karya penting untuk melihat bagaimana 
para intelektual berfungsi di dunia nyata. Ia menggambarkan 
betapa penting peran intelektual sebagai bagian dari perubahan-
perubahan di dunia nyata yang disebutnya sebagai intelektual 
organik (organic intellectuals). Peneliti atau intelektual organik 
diharapkan menjadi seseorang yang tidak hanya memahami teori 
dan pengetahuan yang terlepas kondisi di mana ia hidup, tetapi 
mewujudkan potensi pengetahuannya untuk mengubah dunia 
nyata pada saat berhadap-hadapan dengan rasa pesimis atau  
kebijakan-kebijakan yang menghadangnya. Posisi ilmuwan 
seperti itu dapat disebut sebagai advokat isu (issue advocate) 
atau perantara jujur dari alternatif kebijakan (honest broker 
of policy alternative) (Pielke 2007 dalam Darusman 2013). 
Berangkat dari isi bangunan berbagai disiplin ilmu tersebut, 
akhirnya dapat dikatakan bahwa tantangan sebenarnyanya 
dunia akademik adalah memecahkan masalah-masalah di 
dunia nyata.

Cermin yang sesungguhnya dari suatu prestasi akademis 
perorangan atau kelembagaan adalah terangkatnya harkat 
kehidupan masyarakat miskin dan terpinggirkan yang menjadi 
subjek-subjek penelitiannya, melalui perbaikan dan pelaksanaan 
kebijakan. Hal ini menegaskan lingkup ilmu kebijakan yang 
diutarakan di awal naskah ini yang pelaksanaannya berorientasi 
nilai-nilai (values) karena menanggung persoalan martabat 
manusia. Bukankah hal ini pada dasarnya memosisikan makna 
pidato Rektor IPB di setiap akhir sidang terbuka mahasiswa 
doktoral bahwa penilaian tertinggi Alumni IPB bukan di 
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panggung ujian di kampus melainkan di dalam kehidupan 
bermasyarakat. Semestinya pernyataan itu bukan hanya berlaku 
bagi lulusan IPB, tetapi juga berlaku bagi lembaga IPB.

Penutup

Ilmu kebijakan mempunyai sifat terbuka, bukan hanya 
multidisiplin, tetapi juga transdisiplin, lekat dengan nilai-nilai 
(values), dan bertumpu pada penetapan masalah. Adapun tolok 
ukur kebenaran implementasinya melintasi interpretasi subjek-
subjek (inter-subyektif) yang membutuhkan penyelesaian 
masalah itu. Penerapan ilmu-ilmu dasar, teknologi, manajemen, 
dan ekonomi tidak diperlakukan sebagai bebas nilai (value 
free) karena penggunaan ilmu-ilmu tersebut menjadi bagian 
dari argumentasi sebab-akibat yang dipergunakan dalam narasi 
kebijakan (policy narrative) dengan tujuan ataupun kepentingan 
tertentu. Kontestasi kepentingan aktor dalam ranah penerapan 
ilmu kebijakan dapat dianalisis dengan meminjam teori-teori 
dalam ilmu politik.

Sebagai pemegang amanah pengembangan ilmu kebijakan, 
saya merasa bahwa pengembangan ilmu ini tidak mungkin 
dapat saya lakukan apabila tidak langsung terlibat ke dalam 
proses-proses membuat atau mengubah kebijakan berserta 
jaringan, koalisi, ataupun kepentingan yang ada di dalamnya. 
Keterlibatan  secara  langsung  juga  diperlukan  dalam 
pemecahan masalah kawasan hutan negara. Pada titik perjalanan 
saat ini, saya memandang tidak ada lagi hal-hal teknis ataupun 
cara-cara penyelesaian yang perlu direkomendasikan. Semua 
sudah pernah dibicarakan. Persoalan kawasan hutan dan 
pengelolaan sumber daya alam lainnya dapat diselesaikan 
secara adil dan dapat diwujudkan kemanfaatan sosial ataupun 
kepastian hukum, hanya oleh penentu kebijakan yang teguh 
terhadap pembelaan kepentingan negara yang sesungguhnya.
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Akhir kata, saya dapat menyebutkan bahwa perjalanan saya ini 
belum, bahkan masih jauh dari selesai. Pengembangan ilmu, 
kerja sama transdisiplin, serta gerakan sosial untuk pembaruan 
kebijakan diharapkan tidak pernah lelah mampu menyelaraskan 
kemanfaatan sosial, keadilan, ataupun kepastian hukum. Pada 
titik ini, saya menengarai bahwa hubungan ilmu dan pemecahan 
masalah ketidakadilan dan keruskan sumber daya alam adalah 
bagian dari kemanusiaan yang saya sendiri sedang di tengah 
jalan untuk dapat menjadi bagiannya.
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Dari kiri ke kanan baris belakang, yakni Dian Prasetyohadi 
(anak kedua), Reza Widyananto (anak pertama), Septiantina 
Dyah Riendriasari (menantu), dan Lutfi Tri Nugroho (anak 
ketiga). Dari kiri ke kanan baris depan, yaitu saya (Hariadi 
Kartodihardjo), Kavin Sandya Widyananto (cucu), dan Rusti 
Rushelia (istri).
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Riwayat Hidup

Semilir angin menerobos dedaunan. Tersusun rapi tumbuhan 
kelapa yang menjulang tinggi, beberapa terlihat tumbuhan 
kelapa dengan jenis batang yang tidak terlalu tinggi telah 
berbuah, mempermudah siapapun yang ingin mengambilnya. 
Di beberapa sudut terdapat pohon mangga yang rimbun. 
Itulah suasana kebun di salah satu rumah di Desa Pesantren, 
Tembelang, Kabupaten Jombang. Di kebun itulah, seorang 
Karpin Kartodihardjo menanam berbagai tumbuhan. 
Kegemaran menanam dilakukan selepas pulang dinas sebagai 
guru dan pengawas sekolah dasar.

Siapa tahu, kegemaran mengolah lahan pekarangan kelak 
mengantarkan anak-anak Karpin Kartodihardjo dalam 
mewujudkan cita-citanya. Pada hari ke-empat hari raya Idul 
Fitri atau tepatnya tanggal 24 April 1958, di siang hari lahirlah 
bayi dari rahim seorang ibu yang kuat, Suntariningsih. Hariadi 
Kartodihardjo itulah nama bayi tersebut. Nama tersebut diambil 
dari kata “hariadin (Bahasa Jawa)” atau dalam Bahasa Indonesia 
berarti hari raya Idul Fitri. Dia anak ke-12 dan sekaligus paling 
akhir, bungsu (dalam Bahasa Jawa disebut ragil) dari Bapak 
Karpin Kartodihardjo dan Ibu Suntariningsih. 

Hariadi Kartodihardjo tumbuh besar dalam asuhan ibu dan 
bapaknya. Melalui kedua orang tuanya, Hariadi belajar 
kemandirian, kedisiplinan, kerja keras, dan hidup sederhana. 
“Dik Hariadi itu orangnya sabar dan sering mengalah,” cerita 
salah satu kakak perempuan dari Hariadi. Pada waktu kecil, 
ketika kakak-kakak laki-laki berebut mainan, seorang Hariadi 
kecil sering kali mengalah dan menyerahkan mainannya kepada 
kakak-kakaknya. Di samping itu, Hariadi juga sering membantu 
ibunya untuk membuat pakaian dengan menjahit. “Dik Hariadi 
itu jago menjahit loh,” tutur kakak perempuannya.
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Hariadi menyelesaikan pendidikan dasarnya di SD Negeri 
Ngrawan I dan SMP Negeri I Jombang. Pendidikan lanjutan 
atas diselesaikan oleh Hariadi pada tahun 1976 di Sekolah 
Menengah Persiapan Pembangunan Jombang. Di bangku 
sekolah dasar dan menengah inilah, Hariadi telah menunjukkan 
potensinya. Pada saat duduk di bangku sekolah dasar SD 
hingga SMA, Hariadi selalu mendapatkan rangking pertama. 
Selain itu, Hariadi juga aktif di kegiatan ekstrakurikuler, seperti 
Pramuka. Pada saat SMA, Hariadi terpilih menjadi siswa yang 
mewakili SMA-nya untuk mengikuti kegiatan perkemahan di 
Bumi Perkemahan di Cibubur Jawa Barat.

Sikap dan jiwa disiplin, mandiri, serta tanggung jawab yang 
ditanamkan oleh kedua orang tuanya melekat hingga saat ini. 
Hariadi menggunakan waktunya dengan sangat ketat. Dia tidak 
seperti remaja-remaja di zamannya ketika hari Sabtu-Minggu 
lebih memilih untuk bermain di tengah Kota Jombang, yaitu 
Alun-Alun. Hariadi membantu bapaknya berkebun dan sering 
juga menjahit pakaian bersama ibunya. Tidak jarang Hariadi 
mengajak teman-temannya untuk sekedar bersendau-gurau, 
menyanyi, dan bermain gitar di rumahnya. Jika teman-temannya 
bermain ke rumah, Hariadi mempersilahkan teman-temannya 
untuk bermain santai di kebunnya. Beralas tikar, Hariadi dan 
teman-temannya menyanyi bersama dan tidak lupa memetik 
buah kelapa dan beberapa buah hasil buminya. 

Waktu belajarnya tidak setelah maghrib atau isya seperti 
remaja pada umumnya. Pada waktu sore dan malam tersebut 
dimanfaatkan oleh Hariadi untuk berdiskusi dan berbincang-
bincang bersama ibu, bapak, serta saudara-saudaranya. Setelah 
itu, Hariadi akan tidur dan selalu bangun setiap pukul 1 
malam. Pada waktu dini hari, Hariadi shalat malam dan belajar 
hingga waktu subuh. Hariadi memanfaatkan waktu malam itu 
untuk belajar tidak tanpa alasan. “Yen sinau bengi-bengi iku 
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luweh gampang nangkep, Mbak.” Ungkap salah satu kakak 
perempuannya ketika bertanya kepada Hariadi lebih memilih 
belajar pada waktu malam-malam.

Pada saat Hariadi berada di tingkat SMA inilah, Bapak tercinta 
harus berpulang dan kembali kepada Tuhan. Hariadi yang 
menemani sang Bapak dalam waktu-waktu kembali kepada 
Tuhan. Pak Kartodihardjo meninggal pukul 01.00, Hariadi 
menuntun sang Bapak dengan melafalkan syahadat. Di saat 
itu, momen yang sangat menyedihkan. Setelah bapaknya 
meninggal, Hariadi menjerit yang menyebabkan saudara-
saudaran dan ibunya bangun dan mengetahui bahwa sang 
bapak telah tiada.

Dari sebuah desa di Jombang menuju Bogor
Masa menuntut ilmu di tingkat SD hingga SMA dilalui Hariadi 
dengan prestasi yang gemilang. Dia selalu berada di posisi 
ringking pertama. Hal inilah yang mengantarkan Hariadi lolos 
seleksi mahasiswa tanpa tes atau PMDK ke Institut Pertanian 
Bogor (IPB Bogor). Prestasi demikian tidak tanpa halangan. 
Awalnya sang ibu yang kebutuhan keluarganya hanya 
bergantung pada pensiunan almarhum bapak dan tambahan 
dari usaha kecil merasa ragu jika Hariadi melanjutkan kuliah 
di Bogor. Namun, atas dorongan kepala sekolah SMA, Ibu 
semakin yakin. Diceritakan bahwa kepala sekolah SMA yang 
pada saat itu adalah Pak Muhammad Fauzi Digdo datang ke 
rumah Hariadi. Pak Digdo bertemu dan meminta kepada ibunda 
untuk mendorong Hariadi melanjutkan sekolah di Bogor. 

Hariadi hanya dibekali ibunda beberapa uang dari hasil 
menjual buah kelapa. Setiap bulannya Hariadi mendapatkan 
kiriman wessel dari ibunya setelah memetik buah kelapa dan 
menjualnya kepada pedagang sayur. Hal ini bertahan hingga 
satu tahun atau ketika Hariadi berada di tingkat satu. Setelah 
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tingkat satu di IPB, Hariadi memilih Fakultas Kehutanan 
karena terdapat asrama mahasiswa yang dapat ditinggali 
mahasiswa secara gratis. Selain itu, Hariadi tergolong 
mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademis yang 
baik sehingga mendapatkan beasiswa saat menempuh studi di 
Fakultas Kehutanan.

Masa-masa kuliah dilalui dengan baik oleh Hariadi. Di 
samping itu, dia aktif di kegiatan-kegiatan musik dan pecinta 
alam. Salah satu praktik lapang dilaksanakan di hutan di daerah 
Jasinga Bogor. Di sinilah Hariadi lebih sering bersentuhan 
dengan masyarakat penggarap hutan. 

Hariadi akhirnya memilih program jurusan Teknologi Hasil 
Hutan. Dalam melaksanakan praktik akhir, Hariadi memilih 
lokasi di kesatuan pemangkuan hutan (KPH) Tanjungpinang 
Riau. Saat itu, Hariadi juga mengumpulkan data-data untuk 
tugas akhir skripsinya yang di bimbing oleh Ir. Kurnia 
Sofyan dan Drs. Hartoyo (alm) dengan judul Kemungkinan 
Pengembangan Dapur Arang Model Thailand di Kesatuan 
Pemangkuan Hutan Tanjungpinang, Dinas Kehutanan Provinsi 
Daerah Tingkat I Riau. Proses uji laboratorium terkait arang 
dilakukan di Litbang Kehutanan. Saat itu, Hariadi dibantu oleh 
laboran magang, yakni Rusti Rushelia.

Awal mula pengabdian sebagai dosen muda
Hariadi telah menyandang gelar Insinyur dalam bidang 
Kehutanan, yaitu setelah berhasil mempertahankan ujian 
skripsinya di tahun 1981. Setelah lulus kuliah S-1 Ir. Hariadi 
Kartodihadjo layaknya sarjana lainnya mencoba melamar 
pekerjaan di beberapa instansi, yaitu Departemen Kehutanan 
(saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), 
perusahaan HTI. Di saat itu pula, Prof. Dr. Ir. Sadan Widarmana 
(alm) dan Prof. Dr. Ir. Rudy C. Tarumingkeng menawarkan 
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Hariadi untuk memasukkan lamaran ke Fakultas Kehutanan 
sebagai dosen muda. Di saat itulah, Hariadi melengkapi semua 
berkas dan mengirimnya ke Fakultas Kehutanan. 

Sudah tiga lamaran sudah dikirimkan untuk tiga instansi. Saat 
itu, Hariadi menerima pengumuman pertama dari Fakultas 
Kehutanan bahwa diterima sebagai Dosen Muda. Hal ini 
tidak serta-merta membuatnya untuk memutuskan mengabdi 
di kampus dan meninggalkan kemungkinan-kemungkinan 
jika diterima di Departemen Kehutanan dan HTI. Namun, 
atas nasihat ibunda, Hariadi akhirnya memutuskan untuk 
mengabdi di kampus almamaternya. “Le, yen sampean sudah 
daftar di mana-mana, lan pengumuman pertama soko kampus 
iku sampean diterimo. Ileng, ora ono kesempatan kuwi balek 
sing kapindo.8” Tutur ibunda kepada Hariadi. Dari nasihat 
ibundanya, Hariadi akhirnya memutuskan untuk menjadi 
dosen muda di kampus almamaternya, IPB.

Selang dua tahun dari kelulusan S-1, Ir. Hariadi Kartodihardjo 
menikah dengan Rusti Rushelia, BSc dan hingga saat ini 
telah mempunyai tiga (3) putra, yaitu Reza Widyananto, 
Dian Prasetyohadi, dan Lutfi Tri Nugroho. Menurut salah 
satu mahasiswinya, “Mas Hariadi itu dosen yang disiplin, 
konsisten, dan sederhana. Dulu saya pernah mengumpulkan 
tugas kuliah Manajemen Industri ke rumahnya. Mas Hariadi 
dan Mbak Rusti dulu tinggal di rumah petak daerah sindang-
barang. Saya masih ingat, dulu saya diminta masuk oleh Mbak 
Rusti dan dibikinin teh. Saat itu Mbak Rusti menggendong anak 
pertamanya, Reza. Mas Hariadi itu dosen yang disegani oleh 
mahasiswanya karena disiplin selalu mementingkan tugasnya 
untuk mengajar, walaupun banyak kerjaan atau projek yang 
sedang dilakukan.”

8 (bahasa Jawa): “Nak, jika kamu sudah mendaftar ke mana-mana, dan 
pengumuman pertama dari kampus itu kamu diterima. Ingat Nak, tidak ada 
kesempatan itu datang yang kedua kalinya.”
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Di tahun 1989 Ir. Hariadi Kartodihardjo telah menyelesaikan 
studi S-2 nya dengan judul tesis Optimasi Pemanfaatan 
Penghara Kayu Jati (Tectona grandis L.f) Pada Industri 
Penggergajian Perum Perhutani dalam bimbingan Prof. Dr. 
Sadan Widarmana (alm), Dr. Ir. Surdding Ruhendi, dan Dr. 
Ir. Beni D. Nasendi (alm). Pada tahun 1985, Hariadi mulai 
membimbing mahasiswa program sarjana dan beberapa kali 
mengajak mahasiswanya dalam kegiatan riset. Beberapa 
mahasiswa menyebutkan bahwa Hariadi selalu berusaha dan 
menuntaskan segala pekerjaan dengan baik dan tepat pada 
waktunya. Hariadi sering kali menjadi peletak prespektif baru 
dalam setiap kajian dan riset kehutanan. Sering kali Hariadi 
berusaha untuk menanamkan prekspektif sosial-ekonomi di 
setiap kajian yang diikuti, padahal mainstreaming kajian saat 
itu adalah hanya dalam prespektif hardscience dan kuantitatif-
positivistik. Hariadi meletakkan matakuliah ekonomi dan 
manajemen industri kehutanan di program jurusan Teknologi 
Hasil Hutan yang pada saat itu hanya didominasi oleh mata 
kuliah tentang teknologi. 

Pada saat itu, Hariadi juga banyak belajar pada teman-teman 
organisasi non pemerintah (lembaga swadaya masyarakat/
LSM, atau sekarang civil society organization/CSO), dan 
teman-teman akademisi lain seperti Dr. Agus Pakpahan, Dr. 
Boen M. Purnama, Prof. Emil Salim, serta lain sebagainya. 
Pemikiran tentang politik, kebijakan, dan khususnya institusi 
yang saat ini digeluti lebih besar ditemukan saat menempuh 
studi doctoral. Hal ini dibuktikan dengan disertasinya dengan 
topik institusi yang berjudul Peningkatan Kinerja Pengusahaan 
Hutan Alam Produksi Melalui Kebijaksanan Penataan Institusi 
(1998) dibawah bimbingan Prof. Sadan Widarmana (alm) 
sebagai ketua komisi, tetapi karena beliau meninggal dunia 
diganti oleh Prof. Rudy Tarumingkeng dengan anggota komisi 
Prof. Rahardjo S. Suparto (alm), Dr. Agus Pakpahan, Dr. 
Dudung Darusman, M.A., dan Dr. Boen M. Purnama, M.Sc.
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Kerja akademik dan gerakan sosial
Kerja akademis telah dilakukan oleh Hariadi semenjak 
menjadi staf pengajar yang diawali dengan jabatan dosen 
muda. Selanjutnya, Hariadi mempunyai kesempatan untuk 
bergabung dengan akademisi dan teman-teman gerakan 
sosial. Pada tahun 1993, Hariadi bersama Prof. Emil Salim 
dan timnya memprakarsai terbentuknya Kelompok Kerja 
Ekolabel Indonesia yang kemudian menjadi Lembaga 
Ekolabel Indonesia. Pada periode tahun 1990-an hingga 
2000, Hariadi bergabung dengan prakarsa bersama LSM dan 
pemerintah untuk menetapkan kebijakan pembaruan agraria 
dan pengelolaan sumber daya alam (PA-PSDA). Sebelumnya, 
Hariadi mempublikasikan hasil kajian dan telaan kritisnya 
yang berjudul Masalah Kebijakan Pengelolaan Hutan Alam 
Produksi dan Belenggu IMF dan World Bank: Hambatan 
Struktural Pembaruan Kebijakan Pembangunan Kehutanan. 
Melalui buku Belenggu IMF dan World Bank: Hambatan 
Struktural Pembaruan Kebijakan Pembangunan Kehutanan, 
Hariadi diminta untuk menjabarkan bukunya oleh IMF dan 
WB di kantor WB di Washington, DC pada tahun 1999.

Upaya kerja akademis untuk dapat diadopsi menjadi sebuah 
perubahan, baik melalui kebijakan dan peraturan-perundangan 
terus dilakukan oleh Hariadi. Pada awal transisi orde baru ke 
reformasi, Hariadi bersama para akademisi, aktivis gerakan 
sosial, dan birokrat kehutanan menginisiasi pembahasan 
prinsip perubahan Undang-undang Kehutanan melalui Forum 
komunikasi kehutanan masyarakat (FKKM). Pada saat itu, 
FKKM dikoordinatori oleh Prof. Hasanu Simon (Alm, Dosen 
Fahutan UGM). Prinsip perubahan Undang-undang Kehutanan 
tersebut juga dibahas oleh tim reformasi pembangunan 
kehutanan yang diketuai oleh Prof. A M. Satari.
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Pada tahun 1999–2001, Hariadi diberi mandat untuk menjabat 
sebagai Deputi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, 
Kementerian Lingkungan Hidup. Di kesempatan ini, Hariadi 
mempelajari dan mendapatkan pengalaman pengetahuan 
tentang politik lingkungan yang berjalan dan yang harus 
direspons, politik birokrasi, peran, serta kondisi masyarakat 
sipil dan bagaimana pembaharuan dalam tata kelola lingkungan 
hidup. Perjalanan dalam ruang akademis, birokrasi, dan 
gerakan sosial semakin memperkuat Hariadi dalam kefokusan 
terhadap studi institusi dan kebijakan. 

Kefokusan, konsistensi, dan kerja kerasnya telah mengantarkan 
Hariadi sebagai penyambung antara gerakan sosial, akademisi 
kampus, dan birokrasi. Hal ini terwujud melalui beberapa 
prakarsa dan gerakan-gerakan sosial dan temuan empiris 
lapangan yang mampu diadopsi untuk perubahan kebijakan 
pengelolaan hutan dan lingkungan hidup. Pada perjalanannya, 
Hariadi menekankan bahwa dalam permasalahan lingkungan 
hidup dan kehutanan, faktor politik, dan institusi sering kali 
dikesampingkan. Padahal politik dan institusi adalah komponen 
penentu bagaimana sebuah fakta empiris dan ilmu pengetahuan 
dapat diadopsi dalam sebuah kebijakan dan implementasi di 
dalamnya.

Pada tahun 2005, atas pertimbangan sistem pendidikan di 
IPB terkait program mayor-minor dan perkembangan ilmu 
pengetahuan, khususnya terkait ilmu institusi, politik, dan 
kebijakan Hariadi Kartodihardjo resmi berpindah yang dari 
semula sebagai staf pengajar di jurusan Teknologi Hasil Hutan 
menjadi staf pengajar di jurusan Manajemen Hutan Fakultas 
Kehutanan IPB. Selang satu tahun, yaitu 2006 Hariadi 
mendapatkan cobaan. Pada tanggal 25 April 2006, satu hari 
setelah ulang tahun Hariadi, Hariadi mendapatkan kabar 
bahwa sang ibunda telah berpulang ke pangkuan Tuhan Yang 
Maha Kuasa. Hal ini tidak menyurutkan langkah perjuangan 
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seorang Hariadi. Nilai-nilai ajaran kedua orang tua akan 
tetap dipegang oleh Hariadi. Sebagai putra yang hidup dalam 
kedisiplinan, keberpihakan yang jelas, dan latar belakang 
hidup di lingkungan petani dan desa membawa Hariadi untuk 
lebih fokus membela kaum-kaum petani melalui keilmuannya, 
institusi, dan kebijakan sumber daya alam. Kefokusannya dalam 
mendalami ilmu institusi, kebijakan, dan politik memberikan 
kesempatan untuk dapat mengajar di program pascasarjana 
Antropologi Universitas Indonesia. 

Pada tahun 2007, Hariadi mendapatkan amanah sebagai Ketua 
Program Studi Pascasarjana Ilmu Pengelolaan Hutan (IPH). 
Pertemuan dan perdebatan ilmiah terkait ilmu yang sedang 
digeluti dengan kolega pengajar, baik di UI, IPB, dan teman-
teman gerakan sosial mengantarkannya untuk berketetapan 
untuk mengembangkan mata kuliah Kebijakan Pengelolaan 
Sumber Daya Alam, Institusi (Kelembagaan) Pengelolaan 
Suber Daya Hutan, dan Politik Kehutanan di Program Studi 
Ilmu Pengelolaan Hutan (IPH), IPB.

Pengembangan keilmuan Hariadi lebih masif lagi pasca 
menyandang guru besar atau profesor pada tahun 2010. 
Prof. Hariadi yang akrab dipanggil dengan Pak Haka 
mengembangkan ilmu kebijakan dan politik kehutanan, serta 
sumber daya alam lebih intensif. Praktik-praktik adopsi ilmu 
pengetahuan ke dalam kebijakan mewarnai berbagai kerja-
kerja ilmiah dan gerakan sosial yang diikuti. Pada tahun 2012, 
Pak Haka bergabung dengan Litbang Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) dalam nota kesepakatan bersama (NKB-
KPK) 12 kementerian/lembaga dan 24 gubernur yang saat ini 
menjadi gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam 
(GN SDA). Kehadiran Pak Haka sebagai narasumber GN SDA 
memberikan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 
perbaikan tata kelola sumber daya alam di Indonesia. 
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Selanjutnya, menindak-lanjuti Putusan MK No.35 tahun 2012, 
Pak Haka ditunjuk sebagai Komisioner pada Inkuiri Nasional 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang 
Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan 
Hutan. Bersama Komnas HAM dan berbagai jaringan CSOs, 
Pak Haka melakukan penyelidikan nasional konflik hak atas 
hutan yang dialami oleh masyarakat adat dengan 40 kasus di 
seluruh Indonesia. Dari pengalaman kerja-kerja ilmiah dan 
gerakan sosial, Pak Haka sering kali diminta oleh jaringan 
gerakan sosial dan pemerintah, khususnya di lingkungan 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat 
ikut serta dalam perbaikan tata kelola sumber daya alam. Dalam 
salah satu pidato Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Dr. Siti Nurbaya, yaitu saat peluncuran buku Tata Kelola 
Hutan di Indonesia Tahun 2015, menyebutkan bahwa Prof. 
Hariadi Kartodihardjo adalah punggawa dalam pembaharuan 
kebijakan dan pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia. Hal 
ini bukanlah sebuah pernyataan yang tanpa alasan. Jaringan 
CSOs yang bergerak di bidang sumber daya alam menganggap 
Pak Haka mempunyai kecakapan dalam tiga ranah, yaitu kerja-
kerja ilmiah sebagai akademisi; pengalaman empirik birokrat 
selama menjadi eselon satu di Kementerian Lingkungan 
Hidup dan mendampingi beberapa kementerian dalam proses-
proses pembaharuan kebijakan; serta mempunyai jaringan 
gerakan sosial yang cukup kuat. Hal yang terpenting hingga 
saat  ini adalah Hariadi mempunyai sikap yang konsisten 
dalam kerja-kerja ilmiah dan gerakan sosial. Sikap konsisten 
yang dimaksud adalah keberpihakan kepada masyarakat kecil 
dalam pengelolaan sumber daya alam.
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Riwayat Pendidikan
No Institusi Tahun
1 SD Negeri Ngrawan I 1964–1970
2 SMP Negeri I Jombang 1970–1973
3 SMPP Jombang 1973–1976
4 S-1 Fakultas Kehutanan Institut 

Pertanian Bogor (IPB)
Skripsi berjudul Kemungkinan 
Efisiensi Penggunaan Dapur Arang 
Model Thailand, Malaysia dan Lokal di 
Tanjung Pinang, Riau

1976–1981

5 S-2 Ilmu Pengetahuan Kehutanan (IPK)
Tesis berjudul Optimasi Produksi Kayu 
Jati di Indutri Pengolahan Kayu Jati 
Cepu, Perum Perhutani Unit I, Jawa 
Tengah

1989

6 S-3 Ilmu Pengetahuan Kehutanan (IPK)
Disertasi berjudul Peningkatan Kinerja 
Pengusahaan Hutan Alam Produksi 
Melalui Penataan Kelembagaan

1992–1998

Pengalaman Kerja

a. Mengajar
1)  Di Departemen Manajemen Hutan-Fahutan IPB.
Mata Kuliah S-1

1. Analisis Kebijakan Kehutanan (MNH 221).
Mata Kuliah S-2/S-3

1. Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan (S-3; 
MNH 722).

2. Politik Kehutanan (S-2/S-3: MNH 621).
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3. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam (S-2/S-3; 
MNH 522).

4. Kebijakan Pembangunan Kehutanan (S-3; MNH 
721).

2)  Di Departemen Lainnya di  IPB
Mata Kuliah S-2/S-3

1. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam (S-2/S-3; 
PSL 621).

2. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (S-3; TSL 730).
3. Teori Ekologi Politik dan Gerakan Ekologi (S-2/S-3; 

FEMA 645).
3)  Di Universitas lain (Universitas Indonesia)
Mata Kuliah S-2/S-3

1. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam (ANT 
81055).

a. Pengalaman Kerja Lainnya
1. 2014–2015: Penasehat senior badan pengelola REDD+ 

(BPREDD+).
2. 2014–2015: Koordinator pelaksanaan kajian 

penyempurnaan ukuran kinerja BUMN Kehutanan, 
resolusi konflik hutan dan lahan di Jawa, serta perbaikan 
sistem produksi dan pemasaran Perum Perhutani. 
Penelitian sebagai pelaksanaan program penelitian dan 
pengembangan, komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan 
agenda perbaikan kebijakan kementerian/lembaga.

3. 2014–2015: Anggota komisioner inkuiri nasional pada 
komisi nasional hak asasi manusia (Komnas HAM) bagi 
penyelesaian konflik masyarakat adat dan pemerintah 
terkait penguasaan hutan negara.
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4. 2013–2015: Narasumber perubahan kebijakan percepatan 
pengukuhan kawasan hutan dalam nota kesepakatan 
bersama (NKB) 12 kementerian/lembaga yang dikoordinasi 
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

5. 2013–2014: Ketua tim kajian tata kelola perizinan 
di bidang kehutanan, penelitian sebagai pelaksanaan 
program Penelitian dan Pengembangan, Komisi 
Pembe-rantasan Korupsi (KPK) dan agenda perbaikan 
kebijakan Kementerian/Lembaga. Kegiatan ini mencakup 
pelaksanaan perubahan kebijakan perizi-nan dan kawasan 
hutan di Kementerian Kehutanan.

6. 2012–2014: Anggota dewan pertimbangan kalpataru.
7. 2012–2016: Anggota dewan penasehat asosiasi pengusahaan 

hutan Indonesia (APHI).
8. 2012–2013: Anggota tim asistensi pengembangan 

kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
(SK MenLH No. 55/2012).

9. 2011–2014: Ketua tim kajian penetapan indikator 
participatory  governance assesment  (PGA) untuk REDD+ 
dengan pendanaan UNDP (2011–2012). Anggota Panel 
Ahli penetapan indeks PGA tahun 2013 (2013–2014).

10. 2011–2012: Ketua tim kajian dan penulis rencana aksi 
nasional pelaksanaan strategi nasional REDD+.

11. 2011–2012: Dewan pakar satuan tugas pengurangan emisi 
dari kegiatan deforestrasi dan degradasi hutan (satgas 
REED+) di Provinsi Riau.

12. 2010–2012: Anggota tim penulis strategi nasional (Stranas) 
REDD+ yang bertanggung-jawab kepada Satgas REDD+.
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13. 2010–2011: Ketua kelompok kerja persiapan pertemuan 
tingkat menteri tentang pembe-rantasan mafia hukum 
dalam rangka penanggulangan deforestasi dan degradasi 
hutan (Kpts MenHut RI No. 478/Menhut-II/2010, Tanggal 
20 Agustus 2010)

14. 2009–2011: Anggota kelompok kerja kebijakan 
pembangunan kehutanan, kementerian kehutanan Jakarta.

15. 2006–2016: Ketua presidium dewan kehutanan nasional 
(dkn), 2006/2007; 2007/2008; 2011/2012; 2012/2013. 
Anggota presidium DKN 2006–saat ini.

16. 2004–2008: Ketua majelis perwalian anggota (MPA), 
Lembaga Ekolabel Indonesia.

17. 2003–2016: Anggota dewan pembina Yayasan 
Keanekaragaman Hayati (Kehati). 2011–2015. Sekretaris 
dewan pengurus Kehati di Jakarta, 2003–2006. Ketua 
dewan pengurus Kehati, Februari 2006–2011.

18. 2003–2012: Sekretaris jenderal FOReTIKA (forum 
pimpinan lembaga pendidikan tinggi kehutanan Indonesia), 
Juli 2003 sampai Desember 2012.

19. 2002–2007: Koordinator tim 11. Sebuah organisasi 
informal dan independen yang terdiri dari staf pengajar dari 
empat perguruan tinggi, swasta, lembaga non pemerintah 
dan pemerintah yang bertujuan untuk mendapatkan fakta-
fakta lapangan, data, dan informasi serta analisisnya dari 
berbagai dampak akibat kerusakan hutan dan daya dukung 
lingkungan.

20. 2002–2007: Anggota dewan pertimbangan organisasi 
dalam persatuan sarjana kehutanan Indonesia (Persaki).
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21. 2001–2004: Ketua dewan pertimbangan sertifikasi ekolabel, 
Lembaga Ekolabel Indonesia. Dewan ini beranggotakan 6 
orang (termasuk ketua) yang bertugas untuk menyelesaikan 
keberatan atas hasil sertifikasi ekolabel oleh Lembaga 
Sertifikasi yang telah terakreditasi oleh Lembaga Ekolabel 
Indonesia.

22. 2001–2004: Ketua dewan pertimbangan sertifikasi ekolabel, 
Lembaga Ekolabel Indonesia. Dewan ini beranggotakan 6 
orang (termasuk ketua) yang bertugas untuk menyelesaikan 
keberatan atas hasil sertifikasi ekolabel oleh Lembaga 
Sertifikasi yang telah terakreditasi oleh Lembaga Ekolabel 
Indonesia.

23. 2001, 2003, 2005, dan 2012: Saksi ahli dalam persidangan 
di pengadilan Gorontalo atas tuduhan kepada Sdr. Rachman 
Dako (Koordinator Yapesda) telah melakukan pencemaran 
nama baik Bupati. Pembangunan jalan Ladia Galaska di 
Aceh atas gugatan Walhi Aceh. Judicial review UU Sumber 
Daya Air dan judicial review Perpu 1/2004 keduanya di 
Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Saksi Ahli AMAN dalam 
gugatannya terhadap UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, 
2012, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

24. 2000–2004: Anggota tim penilai proposal kegiatan yang 
akan didanai oleh Yayasan Kehati dan Department for 
International Development (DFID).

25. 2000–2004: Anggota merangkap ketua tim substansi 
dalam Pokja Organisasi Non Pemerintah Untuk 
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam 
(PA-PSDA). Pokja ini bersama panitia ad Hoc II MPR 
telah menghasilkan Ketetapan MPR No. IX/2001 tentang 
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. 
Saat ini bersama Kementrian Negara Lingkungan Hidup 
menyiapkan Rancangan Undang-undang Pengelolaan 
Sumber Daya Alam.
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26. 2000–2001: Peneliti lepas pada Organization Evaluation 
Department, World Bank, Washington DC. Kegiatan ini 
menghasilkan publikasi berjudul Forest Management in 
Indonesia: Moving from Autocratic Regime to Decentralized 
Democracy yang ditulis bersama Uma Lele dan Madhur 
Gautam. Tahun 2002 bersama hasil penelitian lainnya 
diterbitkan dalam sebuah buku dengan judul Managing a 
Global Resources: Challenge of Forest Conservation and 
Development oleh Transaction Publishers USA, London.

27. 1999–2001: Deputi III bidang pengendalian kerusakan 
lingkungan, Bapedal, Jakarta.

28. 1998–2000: Pembantu Dekan IV bidang Kerja Sama, 
Fakultas Kehutanan, IPB.

29. 1998–1999: Sekretaris komite reformasi pembangunan 
kehutanan dan perkebunan, serta anggota tim reformasi 
Perum Perhutani.

30. 1998–1999: Peneliti lepas pada World Resources Institute 
(WRI), Washington DC. Kegiatan magang ini menghasilkan 
publikasi berjudul Environmental Adjustment: Opportunity 
for Progressive Policy Reform in the Forestry Sector? 
Kemudian, ditulis kembali bersama Francis J. Seymour 
dan dipublikasikan WRI tahun 2000 bersama-sama hasil 
penelitian lainnya dalam bentuk buku berjudul The Right 
Conditions: The World Bank, Structural Adjustment, and 
Forest Policy Reform.

31. 1996–2001: Selama periode tersebut terdapat kerja sama 
yang sifatnya ad hoc dengan jaringan kerja kehutanan dan 
lingkungan hidup, baik dengan lembaga non pemerintah, 
pemerintah, swasta, ataupun lembaga donor. Dengan 
lembaga non pemerintah, yakni Poklan, Arupa, FKKM, PA-
PSDA, POKLAN, KONTAN, Peduli Indonesia, Yapesda, 
Latin, FWI, Jatam, IHSA, INSIST. Di samping itu juga, 
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Pemda Sukabumi, Tarakan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, 
Jawa Barat, Banten, Wonosobo, Surakarta, Mojokerto, 
Madura; pihak swasta yang meliputi APHI, MPI; serta 
lembaga donor, yakni  DFID, NRM, Ford Foundations, 
dan Yayasan Kehati.

32. 1996–1999: Peneliti lepas pada Centre of International 
Forestry Research (CIFOR). Kegiatan magang ini 
menghasilkan dua publikasi berjudul Policies on 
decentralization of Forestry Affairs and the Implementation 
Thereof (1999) dan The Impact of Sectoral Development 
on Natural Forest Conversion and Degradation. The Case 
of Timber and Tree Crop Plantations in Indonesia (2000). 
Publikasi kedua ditulis bersama Agus Supriono (Asosiasi 
Peneliti Perkebunan Indonesia/APPI).

33. 1993–2000: Ketua komite materi pada kelompok kerja 
Lembaga Ekolabel Indonesia. Komite ini menghasilkan 
segenap dokumen sistem sertifikasi yang kini dijalankan 
oleh Lembaga Ekolabel Indonesia.

Penelitian
1. 2015: Kajian identifikasi masalah dan perbaikan sistem 

PNBP Kehutanan. Koordinator tim. Sumber dana: 
Kemitraan.

2. 2014: Tata kelola (governance) nasional hutan dan lahan 
tahun 2013 dalam Pelaksanaan REDD+. Panel Ahli. 
Sumber dana: UNDP.

3. 2014: Kajian sistem produksi, pemasaran, penilaian kinerja 
dan resolusi konflik dalam wilayah usaha Perum Perhutani. 
Koordinator tim. Sumber dana: Komisi Pemberantasan 
Korupsi.



| 84 |

4. 2014: Kajian Kesiapan daerah dalam penaggulangan 
korupsi dalam pelaksanaan REDD+. Koordinator tim. 
Sumber dana: Transparancy Internasional Indonesia.

5. 2013: Posisi Perhutani dalam problema sosial dan 
lingkungan hidup di Pulau Jawa. Koordinator tim. Sumber 
dana: Perum Perhutani.

6. 2013: Kajian Sistem perizinan di sektor sumber daya alam: 
studi kasus sektor kehutanan. Koordinator tim. Sumber 
dana: Komisi Pemberantasan Korupsi.

7. 2012–2013: Tata kelola (governance) nasional hutan dan 
lahan tahun 2012 dalam Pelaksanaan REDD+. Koordinator 
tim. Sumber dana: UNDP.

8. 2011: Tata kepemerintahan pembangunan kehutanan (II). 
Anggota tim. Sumber dana: Litbang Kehutanan.

9. 2011: Integrasi sistem verifikasi legalitas kayu ke dalam 
kebijakan REDD. Anggota tim. Sumber dana: MFP2-PSP-
IPB.

10. 2011: Analisis proses penetapan kebijakan kehutanan. 
Anggota tim. Sumber dana: Litbang Kehutanan

11. 2011: Analisis kebijakan pelaksanaan sistem verifikasi 
legalitas kayu. Koordinator tim. Sumber dana: MFP2-
Foretika.

12. 2010: Tata kepemerintahan pembangunan kehutanan (I). 
Anggota tim. Sumber dana: Litbang Kehutanan.

13. 2009: Identifikasi kebijakan pembangunan kelembagaan 
kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Penelitian mandiri. 
Sumber dana: SMCP-GTZ.

14. 2008–2010: Analisis kebijakan pengelolaan hutan terkait 
pengembangan ekonomi masyarakat sekitar hutan. 
Penelitian mandiri. Sumber dana: CIFOR.



| 85 |

15. 2008: Kerangka hubungan kerja sebelum dan setelah 
adanya KPH: upaya peningkatan investasi dan peningkatan 
intensitas pengelolaan hutan. Penelitian mandiri. Sumber 
dana: SMCP-GTZ.

16. 2006–2007: Analisis daya dukung Pulau Jawa dan 
kebijakan pengelolaan PSDA. Koordinator tim. Sumber 
dana: Menko Perekonomian.

17. 2006: Pengembangan sistem insentif pengelolaan hutan 
alam produksi. Koordinator tim. Sumber dana: DFID– 
Departemen Kehutanan. 

18. 2005: Masalah pengamanan aset negara: kajian ekonomi 
kelembagaan kasus pelelangan kayu temuan. Penelitian 
mandiri. Sumber dana: Departemen Kehutanan.

19. 2004: Penataan kebijakan usaha kehutanan di Indonesia. 
Penelitian mandiri. Sumber dana: APHI.

20. 2004: Masalah pengamanan aset negara: kasus lelang kayu 
temuan. Penelitian Mandiri. Sumber dana: Departemen 
Kehutanan.

21. 2004: Analisis kebijakan Kabupaten Kapuas Hulu, 
Kalimantan Barat: tantangan dan peluang menuju 
kabupaten konservasi. Koordinator tim. Sumber dana: 
WWF Indonesia.

22. 2003: Minius Malum: analisis perhutanan multipihak di 
Indonesia. Koordinator tim. Sumber dana: DFID.

23. 2002: Pengembangan sumber daya hutan produksi. Isu 
paper. Saran kebijakan untuk Departemen Kehutanan. 
Koordinator tim. Sumber dana: JICA.

24. 2002: Kajian dampak manfaat dan pengembangan kerja 
sama GTZ (SFDP) dan Indonesia di Kabupaten Sanggau, 
Kalimantan Barat. Koordinator tim ahli. Sumber dana: 
Ditjen RLPS-Departemen Kehutanan.



| 86 |

25. 2001–2002: Kajian sistem insentif dalam pengelolaan 
daerah aliran sungai. Narasumber. Sumber dana: Ditjen 
RLPS-Departemen Kehutanan.

26. 2001–2002: Kajian pola pengembangan industri perkayuan 
nasional. Narasumber. Sumber dana: Ditjen BPK-
Departemen Kehutanan.

27. 2001–2002: Kajian biaya transaksi pengusahaan hutan 
alam produksi. Narasumber. Sumber dana: Deperindag.

28. 1999–2000: The impact of sectoral development on natural 
forest degradation: the cases of timber tree crop plantations 
in Indonesia. Penelitian mandiri. Sumber dana: CIFOR. 

29. 1999-2000: Kajian pembaruan kebijakan pembangunan 
hutan tanaman industri. Koordinator tim. Sumber dana: 
Litbang Departemen Kehutanan. 

30. 1998–1999: Penyesuaian struktural kebijakan pembangunan 
kehutanan. Penelitian mandiri. Sumber dana: World 
Resources Institute.

31. 1998–1999: OED Review on Forestry Policy: The Case of 
Indonesia. Anggota tim. Sumber dana: World Bank.

32. 1998–1999: Policies on decentralization of  forestry affairs 
and the implementation There of. Penelitian mandiri. 
Sumber dana: CIFOR.

33. 1998–1999: Studi kelembagaan pengelolaan DAS dan 
konservasi tanah. Koordinator tim. Sumber dana: RLPS, 
Departemen Kehutanan.

34. 1997–1998: Studi peningkatan kapasitas dan kapabilitas 
Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Dati II. 
Koordinator tim. Sumber dana: Bangda dan Departemen 
Dalam Negeri.



| 87 |

35. 1997–1998: Studi kelembagaan peningkatan peran 
masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi. Koordinator 
tim. Sumber dana: Departemen Kehutanan.

Publikasi

a. Publikasi Jurnal Ilmiah
1. Budiawan A, Kartodihardjo H, Nurrochmat DR. 2015. 

Strategi tenurial pengelolaan hutan lindung: Studi kasus 
hutan lindung Balikpapan. Risalah Kebijakan Pertanian 
dan Lingkungan. 2(1): 9–16.

2. Hidayat W, Rustiadi E, Kartodihardjo H. 2015. Dampak 
pertambangan terhadap perubahan penggunaan lahan dan 
kesesuaian peruntukan ruang (studi kasus Kabupaten Luwu 
Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Perencanaan 
Wilayah dan Kota. 26(2): 130–146. doi:10.5614/jpwk. 
2015.26.2.5.

3. Julijanti, Nugroho B, Kartodihardjo H, Nurrochmat DR. 
2015. Operasionalization process of forest management 
unit policies: A perspective of diffusion of innovations 
theory. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. 12(1): 67–
88.

4. Kartodihardjo H, Negara G, Situmorang AW. 2015. 
Transaction cost of forest utilization licenses in Indonesia. 
J Man Hut Trop. 21(3): 184–191. doi:10.7226/jtfm. 
21.3.184.

5. Massiri SD, Nugroho B, Kartodihardjo H, Soekmadi R. 
2015. Institutional sustai-nability barriers of community 
conservation agreement as a collaboration mana-gement 
in Lore Lindu National Park. J Man Hut Trop. 21(3): 147–
154.doi:10. 7226/jtfm.21.3.147.



| 88 |

6. Nurtjahjawilasa, Kartodihardjo H, Nurrochmat DR, 
Justianto A. 2015. The Performance of forestry human 
resources in licensing forest utilization, The Lease of forest 
area, and The Release of forest area. J Man Hut Trop. 21(2): 
76–82. doi:10.7226/jtfm.21.2.76.

7. Siswiyanti Y, Darusman D, Kartodihardjo H, Ichwandi 
I. 2015. Prospect of implementation of climate change 
convention on forest management in Indonesia. Jurnal 
Analisis Kebijakan Kehutanan. 12(1): 41–54.

8. Suwarno E, Kartodihardjo H, Kolopaking LM, Soedomo 
S. 2015. The Use of Ostrom’s Concept on Rules-in-Use 
in the analysis of regulation of forest management unit 
formation. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. 12(1): 
13–26.

9. Gamin, Kartodihardjo H, Kolopaking LM, Boer R. 2014. 
Resolving forest land tenure conflict by actor’s conflict 
style approach in forest management unit of Lakitan. 
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. 11(1): 71–90.

10. Hidayat W, Rustiadi E, Kartodihardjo H. 2014. Dampak 
pertambangan terhadap perekonomian wilayah di 
Kabupaten Luwu Timur. Jurnal Economia. 10(1): 65–80.

11. Julijanti, Nugroho B, Kartodihardjo H, Nurrochmat 
DR. 2014. Policy adoption of forest management unit: A 
Knowledge Diffusion Analysis. J Man Hut Trop. 20(2): 
94–102. doi:10.7226/jtfm.20.2.94.

12. Kartikawati SM, Zuhud EAM, Hikmat A, Kartodihardjo 
H. 2014. Perfomance analysis of sustainable trading 
institution of pasak bumi (Eurycoma longifolia) in Kubu 
Raya Regency and Pontianak City, West Kalimantan 
Province. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan. 
11(2): 153–164.



| 89 |

13. Kartodihardjo H. 2014. Challenges for interdisciplinary 
use in forest management prompts of coalition of forest 
management, economic and institutional sciences. J Man 
Hut Trop. 19(3): 208–210. doi:10.7226/jtfm.19.3.208.

14. Sinabutar P, Nugroho B, Kartodihardjo H, Darusman D. 
2014. Reforming the gazettment of state forest area in Riau 
Province. J ManHut Trop. 20(3): 179–186. doi:10.7226/
jtfm.20.3.179.

15. Sinabutar P, Nugroho B, Kartodihardjo H, Darusman 
D. 2015. Legal certainty and legitimacy of state forest 
gazettment in Riau Province, Indonesia. Jurnal Analisis 
Kebijakan Kehutanan. 12(1): 27–40.

16. Sudarmalik, Kartodihardjo H, Soedomo S, Adiwibowo 
S. 2014. The State and the development of industrial 
plantation forest. J ManHut Trop. 20(3): 159–166. 
doi:10.7226/jtfm.20.3.159.

17. Suwarno E, Kartodihardjo H, Kolopaking LM, Soedomo 
S. 2014. Institutional obstacles on the development of forest 
management unit: The Case of Indonesian Tasik Besar 
Serkap. American Journal of Environmental Protection. 
2(2): 41–50. doi:10.12691/ env-2-2-3.

18. Tangngalangi MA, Kartodihardjo H, Ichwandi I. 
2014. A Policy analysis of SPORC establishment and its 
implementation to control illegal logging in Indonesia 
(Case study in South Sulawesi). Jurnal Analisis Kebijakan 
Kehutanan. 11(1): 1–24.

19. Kartodihardjo H, Nugroho B, Suhardjito D, Dermawan 
A. 2013. Development of small holder plantation forests: 
An Analysis from policy process perspective. J Man Hut 
Trop. 19(2): 111–118. doi:10.7226/jtfm.19.2.111.



| 90 |

20. Mulyaningrum, Kartodihardjo H, Jaya INS, Nugroho B. 
2013. Stakeholders analysis of policy-making process: The 
Case of timber legality policy on private forest. J Man Hut 
Trop. 19(2): 156–162. doi:10.7226/jtfm.19.2.156.

21. Hero Y, Tarumingkeng RC, Darusman D, Kartodihardjo 
H. 2012. Institutional role in Gunung Walat Educational 
Forest policy: Discourse and historical approaches. J Man 
Hut Trop. 18(2): 94–99. doi:10.7226/jtfm.18.2.94.

22. Ardi, Kartodihardjo H, Darusman D, Nugroho B. 2011. 
Prospects of rubber and jernang agroforestry in the District 
of Sarolangun-Jambi. Forum Pascasarjana. 6(1): 10–14.

23. Kartodihardjo H, Soedomo S. 2011. Perusahaan hutan 
dan ilusi kelimpahan: Kasus Perum Perhutani.  Jurnal Ilmu 
Sosial Transformatif. 13(25): 27–57.

24. Sutrisno A, Kartodihardjo H, Darusman D, Nugroho 
B. 2011. Analisis persepsi dan motivasi masyarakat 
pemanfaat terhadap manfaat sumber daya hutan lindung 
Pulau Tarakan. Jurnal Sorot. 6(1): 1–9.

25. Sutrisno A, Kartodihardjo H, Darusman D, Nugroho B. 
2011. Vegetation type and land characteristics in protection 
forest region Tarakan Island. Jurnal Hidrolitan. 2(3):115–
123.

26. Hermawan E, Kartodihardjo H, Darusman D, Soedomo D. 
2010. Purchase of develop-ment rights (PDR) mechanism 
application on cost-benefit sharing principles. J Man Hut 
Trop. 16(2): 78–83.

27. Karsudi, Soekmadi R, Kartodihardjo H. 2010. Institution 
development model forest management unit in Papua 
Province. J Man Hut Trop. 16(2): 92–100.

28. Khan A, Kartodihardjo H, Soedomo S, Darusman D. 
2010. Indonesian forestry utilization Policy: A Discourse 
analysis. J Man Hut Trop. 16(2): 101–111.



| 91 |

29. Sadapotto A, Kartodihardjo H, Triwidodo H, Darusman 
D, Sila M. 2010. Institutional arrangement to improve 
sericulture performance in South Sulawesi. Forum 
Pascasarjana. 33(2): 133–140.

30. Kartodihardjo H. 2008. Discourses and actors in the 
forest policy formulation problems of rational framework. 
J Man Hut Trop. 14(1): 19–27.

31. Pratiwi S, Alikodra HS, Sekartjakrarini S, Kartodihardjo 
H. 2008. Ecotourism assess-ment in Gunung Halimun 
National Park. Forum Pascasarjana. 31(1): 79–88.

32. Amzu E. Sofyan K, Prasetyo LB, Kartodihardjo H. 2007. 
Community’s attitudes and conservation: An Analysis of 
of Kedawung (Parkia timoriana (DC.) Merr.), stimulus of 
medicinal plant for the community, case in Meru Betiri 
National Park. Media Konservasi. 12: 22–32.

33. Kartodihardjo H. 2006. Problem of institutional capacity 
and direction of forestry policy: Three cases study. J Man 
Hut Trop. 12(3): 14–25.

34. Kartodihardjo H. 2006. Problem on institution and policy 
direction of forest and land rehabilitation. Jurnal Analisis 
Kebijakan Kehutanan. 3(1): 29–41.

35. Maintindom Y, Indrawan A, Kartodihardjo H. 2006. 
Analysis of land management policy resources At Preserve 
Cycloop Mountain. J Man Hut Trop. 12(3): 58–71.

36. Maxim L, Murdiyarso D, Oka H, Yeo CY, Barney K, Inoue 
M, Kartodihardjo H, Katila P, Saito T; Simangunsong 
BCH, Yokota Y. 2005. Paradigm shift in Asian Forestry. 
Green China. 10: 19–24.

37. Kartodihardjo H. 1999. Redistribusi dan pelestarian 
manfaat sumber daya hutan: Hambatan struktural dan 
masalah implementasi paket IMF. Analisis CSIS. 28(1): 
49-61.



| 92 |

38. Kartodihardjo H. 1995. Kegagalan teori rente ekonomi 
hutan: Implikasinya terhadap penyempurnaan sistem 
pengushaan hutan. Prisma. 24(2): 43–60.

b. Buku
1. Setyarso A, Djajono A, Nugroho B, Wulandari C, Suwarno 

E, Kartodihardjo H, Sardjono MA. 2014. Strategi 
Pembangunan KPH dan Perubahan Struktur Kehutanan 
Indonesia. Jakarta (ID): Ditjen Planologi Kehutanan, 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Kartodihardjo H (ed). 2013. Kembali ke Jalan Lurus: 
Kritik Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia. Bogor (ID): 
FORCI dan Tanah Air Beta.

3. Ekawati S, Kartodihardjo H, Nurrochmat DR, Hardjanto 
DH. 2012. Analisis Diskursus & Implikasinya Bagi 
Perbaikan Kebijakan. Bogor (ID): Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Kementerian 
Kehutanan.

4. Kartodihardjo H. 2008. Di Balik Kerusakan Hutan 
dan Bencana Alam: Masalah Transformasi Kebijakan 
Kehutanan (Cetakan 2). Jakarta (ID): Wana Aksara.

5. Kartodihardjo H. 2007. Di Balik Kerusakan Hutan 
dan Bencana Alam: Masalah Transformasi Kebijakan 
Kehutanan. Jakarta (ID): Kehati.

6. Kartodihardjo H. 2007. Menelusuri kebijakan 
sumberdaya alam Halimun di dalam Hendarti L. 2007. 
Menepis Kabut Halimun: Rangkaian Bunga Rampai 
Pengelolaan Sumberdaya Alam di Halimun. Jakarta (ID): 
Yayasan Obor.



| 93 |

7. Kartodihardjo H. 2007. Konflik di balik peran penting 
sumberdaya (alam) hutan di dalam HuMa. 2007. Wacana 
pembaharuan hukum di Indonesia. Jakarta (ID): HuMa 
dan Ford Foundation.

8. Kartodihardjo H. 2006. Ekonomi dan Institusi 
Pengelolaan Hutan: Telaah Lanjut Analisis Kebijakan 
Usaha Kehutanan. Jakarta (ID): IDEALS.

9. Kartodihardjo H. 2006. Refleksi Kerangka Pikir 
Rimbawan: Menguak Masalah Institusi dan Politik 
Pengelolaan Sumberdaya Hutan. Bogor (ID): Himpunan 
Alumni Fakultas Kehutanan IPB.

10. Kartodihardjo H, Jhamtani H (ed.). 2006. Politik 
Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia. Jakarta (ID): 
Equinox Publishing Indonesia.

11. Kartodihardjo H, Murtilaksono K, Pasaribu HS (ed). 
2004. Institusi Pengelolaan DAS: Konsep dan Pengantar 
Analisis Kebijakan. Bogor (ID): Fakultas Kehutanan, 
Institut Pertanian Bogor dan JICA.

12. Kartodihardjo H, Suwarno H. 2004. Di Bawah Satu 
Payung: Hasil Konsultasi Publik RUU Pengelolaan 
Sumber Saya Alam. Jakarta (ID): Tim Konsultasi Publik 
Rancangan Undang-Undang RUU Pengelolaan Sumber 
Daya Alam.

13. Kartodihardjo H, Putro HR. 2004. Analysis of Kapuas 
Hulu District Policies. Jakarta (ID): WWF Indonesia.

14. Kartodihardjo H 2002. Forest management in Indonesia: 
Moving from autocratic regime to decentralized democracy. 
di dalam Uma Lele. 2002. Managing a Global Resources: 
Challenge of Forest Conservation and Development. 
Transaction Publishers USA, London.



| 94 |

15. Kartodihardjo H. 2002. Indonesia Forest Condition and 
Degradation: Problems and Policy Recommendations, 
Background Paper. Jakarta (ID): INFID.

16. Kartodihardjo H. 2002. Sistem hutan kemasyarakatan 
dalam belenggu penguasaan sumber-sumber daya agraria 
dalam Sitorus MTF, Wiradi G. 2002. Menuju Keadilan 
Agraria: 70 tahun Gunawan Wirada. Suhendar E (Ed.). 
Bandung (ID): Akatiga.

17. Kartodihardjo H. 2002. Structural problems in 
implementing new forest policies. di dalam Colfer CJP, 
Resosudarmo IAP. Which Way Forward? People, Forests, 
and Policymaking in Indonesia. Washington, DC (US): 
RFF Press Book and CIFOR.

18. Wollenberg E, Kartodihardjo H. 2002. Devolution 
and Indonesia’s new forestry law. di dalam Colfer CJP, 
Resosudarmo IAP. Which Way Forward?: People, Forests, 
and Policymaking in Indonesia. Washington, DC (US): 
RFF Press Book and CIFOR.

19. Gautam M, Lele U, Kartodihardjo H, Khan A, Erwinsyah, 
Rana S. 2000. Indonesia: The Challenges of Word Bank 
Involvement in Forest. Evaluation Country Case Study 
Series. Washington, DC (US): World Bank.

20. Kartodihardjo H, Murtilaksono K, Pasaribu HS (ed.). 
2000. Kajian institusi pengelolaan DAS dan konservasi 
tanah. Jakarta (ID): Koperasi Sodaliti.

21. Kartodihardjo H, Supriono A. 2000. The Impact of 
Sectoral Development on Natural Forest Conversion 
and Degradation: The Case of Timber and Tree Crop 
Plantations in Indonesia. Bogor (ID): CIFOR.



| 95 |

22. Seymour F, Dubash NK, Brunner J, Ekoko F, Filer C, 
Kartodihardjo H, Mugabe J. 2000. The Right Conditions: 
The World Bank, Structural Adjustment, and Forest 
Policy Reform. Washington, DC (US): World Resources 
Institute.

23. Kartodihardjo H. 1999. Belenggu IMF & World 
Bank: Hambatan Struktural Pembaharuan Kebijakan 
Pembangunan Kehutanan di Indonesia. Bogor (ID): 
Pustaka Latin.

24. Kartodihardjo H. 1999. Masalah Kebijakan Pengelolaan 
Hutan Alam Produksi. Bogor (ID): Pustaka Latin.

25. Kartodihardjo H. 1999. Penataan institusi dan kinerja 
sebagai sarana untuk mencapai optimalisasi fungsi dan 
manfaat sumberdaya hutan di dalam Awang SA, Adji BS 
(Ed). 1999. Perubahan Arah dan Alternatif Pengelolaan 
Sumberdaya Hutan Perhutani di Jawa. Yogyakarta (ID): 
Aditya Media.

26. Kartodihardjo H. 1999. Redistribusi dan pelestarian 
manfaat sumberdaya hutan di dalam Sekolah Staf dan 
Komando Angkatan Darat. 1999. ABRI dan Agenda 
Perubahan: Bunga Rampai Seskoad. Yogyakarta (ID): 
Aditya Media.

27. Kartodihardjo H. 1999. Toward an Environmental 
Adjustment: Structural Barrier of Forestry Development 
in Indonesia. Washington, DC (US): World Reousrces 
Institute.

c. Koran dan Majalah
1. Kartodihardjo H. 2009. Masalah menentukan masalah. 

Majalah Duta Rimba Perhutani.
2. Kartodihardjo H. 2009. Diskursus menanam pohon, 

1946–2008. Majalah Persaki.



| 96 |

3. Kartodihardjo H. 2009. Collective action upaya 
peningkatan efisiensi Perhutani. Majalah Duta Rimba 
Perhutani.

4. Kartodihardjo H. 2008. Menyoal kelembagaan kehutanan 
Jawa Barat. Harian Kompas.

5. Kartodihardjo H. 2008. Adakah inovasi kelembagaan 
kehutanan Jawa Barat? Kompas (Jawa Barat). 8 Juli 2008.

6. Kartodihardjo H. 2007. Antara jeratan dan harapan. 
Majalah Agro Observer, No. 13 tahun ke II, Desember 
2007. 

7. Kartodihardjo H. 2007. Kembali pada pelestarian Kehati? 
Kompas, Selasa 22 Mei 2007.

8. Kartodihardjo H. 2007. Debat kebijakan dan kapasitas 
pelaksana PP No.6/2007:  Tinjauan proses pembentukan 
dan maslah pelaksananya. Warta Tenure No. 4, Februari 
2007.

9. Kartodihardjo H. 2007. Dompo dalam soal agraria. 
Majalah Agro Observer No. 6 tahun ke I, Mei 2007.

10. Kartodihardjo H. 2006. Konflik di balik peranan penting 
sumberdaya (alam) hutan. Majalah Forum Keadilan No. 
24, 02–08 Oktober 2006.

11. Kartodihardjo H. 2006. Membuka kebuntuan jalan 
hubungan taman nasional dan masyarakat. Buletin Kabar 
Sanggabuana Edisi II, April 2006.

12. Kartodihardjo H. 2006. Pengelolaan hutan lestari di 
perhutani, ada apa? Majalah Duta Rimba Edisi 2, Tahun I, 
15 Feb–20 Maret 2006.

13. Kartodihardjo H. 2006. Di   balik   masalah penanggulangan 
bencana. Kompas, Sabtu 14 Januari 2006.

14. Kartodihardjo H. 2006. Perum Perhutani: yang disayang 
sekaligus disayangkan. Majalah Duta Rimba Perhutani.



| 97 |

15. Kartodihardjo H. 2005. Nasib tambang di hutan lindung. 
Kompas, Sabtu 9 Juli 2005.

16. Kartodihardjo H. 2005. Illegal logging dalam tinjauan 
“ekonomics of crime”. Kompas, Sabtu 5 Maret 2005.

17. Kartodihardjo H. 2005. Kelembagaan negara perlu tafsir 
ekosistem. Media Persaki.

18. Kartodihardjo H. 2004. Banjir dalam sikap myopic 
pemerintah. Harian Kompas 12 Januari 2004.

19. Kartodihardjo H. 2003. Pulau tropika Jawa, riwayatmu. 
Harian Kompas 12 Februari 2003.

20. Kartodihardjo H. 2002. Masalah kebijakan nasional 
kehutaan di masa transisi otonomi daerah. Komite 
Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD 
News), UI, Jakarta.

21. Kartodihardjo H. 2002. Reorientasi sistem perijinan dan 
pengesahan: Menuju perubahan budaya pengelolaan hutan 
skala besar. Majalah Pustaka Latin.

22. Kartodihardjo H. 2002. Tekanan eksploitasi hutan dalam 
PP No. 34 Tahun 2002. Institut Hukum Sumberdaya Alam, 
Jakarta.

23. Kartodihardjo H. 2001. Moratorium penebangan hutan. 
Majalah Tempo, 4 Maret 2001.

24. Kartodihardjo H. 2001. Drama perusakan hutan alam. 
Gugus Nusantara.

25. Kartodihardjo H. 2001. Need to link commitments on 
forestry. The Jakarta Post, Jakarta.

26. Kartodihardjo H. 2000. Isu Pinggiran kerusakan hutan. 
Majalah Tropis.



| 98 |

Seminar
Pelaksana Peran Tahun Tema/Judul

Kementerian 
Lingkungn HIdup 
dan Kehutanan

Pembicara 2015
Makassar

Tata Kelola Hutan dan 
Lahan dan Pembangunan 
KPH

Kementerian 
Lingkungn HIdup 
dan Kehutanan

Pembicara 2015
Denpasar

Tata Kelola Hutan dan 
Lahan dan Pembangunan 
KPH

Badan Lingkungan 
Hidup Daerah, 
Provinsi Bali

Pembicara 2015
Denpasar

Daya Dukung Lingkunga 
Hidup sebagai 
Pelaksanaan Pembangunan 
Berkelanjutan: Indeks dan 
Implikasi Kebijakan

Kementerian 
Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan

Pembicara 2014
Bogor

Perubahan PP No. 6/2007 
jo PP No 3/2008 bagi 
Peningkatan Tata Kelola 
Hutan dan Lahan

Komisi Nasional 
Hak Asasi Manusia

Anggota 
Komisioner 

Inkuiri 
Nasional

2014
Palu, Medan, 

Pontianak, 
Mataram, 

Lebak, Ambon, 
Jayapura

Dialog Publik dan Dengar 
Keterangan Umum 
Masyarakat Hukum adat

Dewan Kehutanan 
Nasional

Pembicara 2014
Biak

Isu-isu Nasional 
Kehutanan–Tata Kelola, 
Korupsi dan KPH: Agenda 
bagi Kamar Masyarakat

Sekretariat 
Nasional Jaringan 
Komunitas dan 
Warga Negara 
Indonesia

Pembicara 2014
Jakarta

Reforma Agraria dan 
Kebijakan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup
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Pelaksana Peran Tahun Tema/Judul
UKP4-Tim Khusus 
REDD+

Pembicara 2013
Jakarta

Penjabaran Perpres 
No. 62/2013 Dikaitkan 
Persoalan Riil REDD+

Biro Perencanaan, 
Kementerian 
Kehutanan

Pembicara 2013
Jakarta

Litbang dan 
Pengembangan SDM 
Kehutanan dalam 
Prespektif Institusi dan 
Politik

Biro Perencanaan, 
Kementerian 
Kehutanan

Pembicara 2013
Bogor

Pembahasan dan 
Pembaharuan Kebijakan 
Kehutanan: Fokus 
IUPHHK dan Kawasan 
Hutan

Kementerian 
Lingkungan HIdup

Pembicara 2013
Jakarta

Identifikasi Isu dan 
Malalah Lingkungan 
Hidup sebagai Dasar 
penetapan Rencana 
Pengendalian dan 
Pengelolaan Lingkungan 
Hidup

Ditjen Bina 
Usaha Kehutanan, 
Kementerian 
Kehutanan

Pembicara 2013
Jakarta

Masalah dan Perbaikan 
Kinerja Izin Usaha 
Kehutanan

Dinas Kehutanan 
Papua

Pembicara 2013
Kerom dan 
Waropen

Kebijakan dan 
Pengembangan 
Kelembagaan KPH

IPB-Burung 
Indonesia

Pembahas 2013
Bogor

Input bagi Kebijakan 
Restorasi Ekosistem 
di Hutan Produksi dan 
Verifikasi Kinerjanya

Seminar (lanjutan)
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Pelaksana Peran Tahun Tema/Judul
Konsorsium 
Pembaruan Agraria

Pembicara 2013
Jakarta

Refleksi atas Strategi dan 
Aksi Percepatan Kepastian 
Tenurial Kehutanan

Yayasan Kemitraan Pembicara 2012
Jakarta

Tata Kelola Kehutanan 
Menuju Keadilan Tenurial

Komisi 
Pemberantasan 
Korupsi

Pembicara 2012
Jakarta

Masalah dan Kebijakan 
Pengukuhan dan 
Penggunaan Kawasan 
Hutan

Mahkamah Agung Pembicara 2012
Pekanbaru

Kebijakan dan 
Perencanaan Tata Ruang 
dan Kawasan Hutan

Mahkamah Agung Pembicara 2012
Bogor

Politik Hukum 
Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan 
Hidup

Indonesian 
Corruption Watch

Pembicara 2012
Jakarta

Perizinan Kehutanan 
dan Peluang Terjadinya 
Korupsi

Program Studi PSL 
IPB

Pembicara 2012
Bogor

Masalah dan Kebijakan 
Penyelesaian Konflik 
Tenurial dan PSDA

Kementerian 
Koordinator 
Perekonomian

Pembicara 2012
Jakarta

Masalah dan Kebijakan 
Penggunaan Kawasan 
Hutan

Kementerian 
Lingkungan Hidup

Pembicara 2012
Jakarta

Kebijakan Lingkungan 
Hidup dalam Kerangka 
PSDA Berbasis Ekoregion

Badan Penelitian 
dan Pengembangan 
Kehutanan

Pembicara 2011
Bogor

Masalah dan Kebijakan 
Penyelesaian Konflik 
Kawasan Hutan

Seminar (lanjutan)
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Pelaksana Peran Tahun Tema/Judul
UNDP Pembicara 2011

Jakarta
Penetapan Kriteria dan 
Indikator Participatory 
Governance Assesment

Kementerian 
Kehutanan

Pembicara 2011
Jakarta

Kebijakan Pembangunan 
Kesatuan Pengelolaan 
Hutan

Kementerian 
Lingkungan Hidup

Pembicara 2011
Solo

Kebijakan Lingkungan 
Hidup berdasarkan 
Pendekatan Ekoregion

Kementerian 
Kehutanan

Pembahas 2011
Jakarta

Kebijakan Pelaksanaan 
Private-Public 
Pengelolaan Kawasan 
Konservasi

Dinas Kehutanan 
Propinsi Riau

Pembicara 2011
Pekanbaru

Percepatan Pembangunan 
Kesatuan Pengelolaan 
Hutan 

Badan Penelitian 
dan Pengembangan 
Kehutanan

Pembicara 2011
Bogor

Kajian Efektivitas 
Penelitian dalam 
Pembuatan Kebijakan 

World Agroforestry 
Center

Pembicara 2011
Bogor

Hubungan Kekuasaan 
dan REDD: Membongkar 
Definisi “Hak Karbon” 
dan Menjawab Pertanyaan 
Legalitas Kawasan Hutan 
di Indonesia

Fakultas Kehutanan 
Universitas Gajah 
Mada

Pembahas 2011
Yogjakarta

FGD Kajian Privatisasi 
Pengelolaan Kawasan 
Konservasi

Sekolah Tinggi 
Pertanahan 
Nasional

Pembicara 2010
Yogjakarta

Sektoralisasi Agraria di 
Sektor Kehutanan

Seminar (lanjutan)
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Pelaksana Peran Tahun Tema/Judul
Kementerian 
Kehutanan dan 
Dewan Kehutanan 
Nasional

Pembicara 2010
Jakarta

Masalah Konflik Tata 
Ruang dan Kebijakan 
Penyelesaiannya

Kementerian 
Kehutanan

Pembicara 2010
Jakarta

Masalah Konflik Kawasan 
Hutan dan Lahan terkait 
Perubahan Iklim

Kementerian 
Kehutanan

Pembicara 2010
Jakarta

Permasalahan Kawasan 
Hutan terkait Perubahan 
Iklim

Lembaga 
Pertahanan 
Nasional 
(Lemhanas)

Pembicara 2010
Jakarta

Pengelolaan Hutan Bagi 
Penurunan Emisi Karbon 
dan Menjaga Kelestarian 
Lingkungan Hidup

Dewan Perwakilan 
Rakyat

Pembicara 2010
Jakarta

Akar Masalah Pembalakan 
Liar: Input Bagi 
Rancangan Undang-
undang Pencegahan 
dan Pemberantasan 
Pembalakan Liar

FLEGT Pembicara 2009
Pontianak

Masalah, Kebijakan, 
dan Kelembagaan 
Pembangunan Kehutanan

FLEGT Pembicara 2009
Jambi

Masalah, Kebijakan, 
dan Kelembagaan 
Pembangunan Kehutanan

Alumni Fakultas 
Kehutanan IPB

Pembicara 2009
Jakarta

Masalah Pokok dan 
Prioritas Pembangunan 
Kehutanan

Universitas 
Diponegoro

Pembicara 2009
Semarang

Ekoregion dalam 
pelaksanaan Otonomi 
Daerah

Seminar (lanjutan)
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Pelaksana Peran Tahun Tema/Judul
Fakultas Hukum, 
Universitas 
Airlangga

Pembicara 2009
Surabaya

Masalah Perijinan dan 
Birokrasi Kehutanan

Departemen 
Kehutanan

Pembicara 2009
Jogjakarta

Evaluasi Pelaksanaan dan 
Kebijakan Percepatan 
Pembangunan KPH

Latin-FFI Pembicara 2009
Bogor

Evaluasi Pelaksanaan 
Kebijakan dan 
Pengembangan 
Pemanfaatan Hutan 
Berbasis Masyarakat di 
Aceh

BRR, Aceh Pembicara 2009
Banda Aceh

Transformasi Kebijakan 
dan Kelembagaan 
Pengelolaan SDH Provinsi 
Aceh

KLH-Danida Pembicara 2008
Jakarta

Kebijakan Pengelolaan 
SDA dan Implementasi 
Kebijakan Lingkungan 
Hidup Strategis (KLHS)

Lembaga Ekolabel 
Indonesia

Pembicara 2008
Bogor

Kebijakan dan Politik 
Pelaksanaan Sertifikasi 
Ekolabel

Dinas Kehutanan 
Papua

Pembicara 2008
Jayapura

Implementasi Kebijakan 
Pembangunan Kesatuan 
Pengelolaan Hutan di 
Papua dan Papua Barat

WWF Indonesia Pembicara 2008
Jakarta

Kebijakan dan Strategis 
Nasional Pelaksanaan 
Pengelolaan Heart of 
Borneo

Seminar (lanjutan)
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Pelaksana Peran Tahun Tema/Judul
Departemen 
Kehutanan

Pembicara 2008
Jakarta

Arah Pembangunan 
KPH dan Kebijakan 
Pengembangan SDM 
Kehutanan

Universitas 
Mataram

Pembicara 2008
Mataram

Permasalahan Kehutanan 
dan Arah Pendidikan 
Kehutanan

Yayasan Kehati Pembicara 2008
Bogor

Masalah Kelembagaan 
Pengelolaan SDA Berbasis 
Ekosistem

Komnas HAM Pembicara 2008
Jakarta

Identifikasi Konflik 
Kehutanan Yang Mungkin 
Terkait Masalah HAM

Menko 
Perekonomian

Pembicara 2008
Jakarta

Kebijakan Pengelolaan 
SDA Pulau Jawa

Dewan Kehutanan 
Nasional

Pembicara 2007
Jakarta

Konsolidasi dan 
Percepatan Restrukturisasi 
Kehutanan

Dinas Kehutanan 
dan Pertanian DKI 
Jakarta

Pembicara 2007
Jakarta

Kelembagaan Pengelolaan 
Daerah Aliran Sungai 
Ciliwung

DPR Provinsi  
Jawa Timur

Pembicara 2007
Jakarta

Inisiatif Pembentukan 
Perda Rehabilitasi Hutan 
dan Lahan

SGP-PTF UNDP Pembicara 2007
Palu

Konsolidasi dan Langkah 
Upaya Peningkatan Akses 
Masyarakat terhadap 
Sumber Daya Hutan

KLH Pembicara 2007
Yogjakarta

Daya Dukung Pulau Jawa 
dan Evaluasi Kebijakan 
Lingkungan Hidup

Seminar (lanjutan)
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Pelaksana Peran Tahun Tema/Judul
Departemen 
Kehutanan

Pembicara 2006 Jakarta Pengembangan 
Kelembagaan Kesatuan 
Pengelolaan Hutan

Departemen 
Kehutanan

Pembicara 2006 Jakarta Kebijakan Rehabilitasi 
Hutan dan Lahan di 
Tingkat Kabupaten dengan 
Dana Bagi Hasil dari Dana 
Reboisasi

Menko Ekuin Pembicara 2006 Jakarta Daya Dukung Pulau Jawa
Bapeda Kabupaten 
Pelalawan, Riau

Pembicara 2006 Pelalawan 
Riau

Masalah Tumpang Tindih 
Perijinan dan Masa Depan 
investasi di Kabupaten 
Pelalawan, Riau

Dinas Kehutanan 
Propinsi Riau

Pembicara 2006 
Pekanbaru

Kajian Pelaksanaan 
Perencanaan Pembinaan 
Penggunaan Dana 
Reboisasi Bagian Daerah

Departemen 
Kehutanan

Pembicara 2005
Jakarta

Kelembagaan dalam 
Pengelolaan Daerah Aliran 
Sungai  

Universitas 
Lancang Kuning

Pembicara 2005
Pekanbaru

Kondisi Kehutanan 
dan Implikasinya bagi 
Pendidikan Tinggi 
Kehutanan

Departemen 
Kehutanan

Pembicara 2005
Jakarta

Skenario dan Kebijakan 
Nasional 25 Tahun 
Pengelolaan Hutan 

Departemen 
Kehutanan-FAO

Pembicara 2005
Yogjakarta

Perencanaan Kehutanan 
Nasional

Pemerintah 
Provinsi Riau

Pembicara 2004
Pekanbaru

Rencana Strategis 
Kehutanan Provinsi Riau

Seminar (lanjutan)
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Pelaksana Peran Tahun Tema/Judul
Pemerintah 
Provinsi Sumatera 
Barat

Pembicara 2004
Padang

Penguatan Kelembagaan 
untuk Pengelolaan Daerah 
Aliran Sungai

NRM Samarinda Pembicara 2004 
Samarinda

Pendekatan Akademis 
untuk Identifikasi 
Pelanggaran dalam 
Pengelolaan Hutan

Pemda Kabupaten 
Karimun

Pembicara 2004 
Balai Karimun

Masalah Kerusakan 
Kawasan Lindung: 
Menimbang Nilai 
Ekonomi Hutan dalam 
Pengambilan Keputusan 
Daerah

APKSA Pembicara 2004 
Samarinda

Demokratisasi dan 
Desentralisasi Pengelolaan 
SDA di Kalimantan Timur: 
Suatu Tinjauan Ekonomi

WWF Indonesia Pembicara 2004
Putussibau

Analisis Kebijakan 
Kabupaten Kapuas Hulu: 
Tantangan dan Peluang 
Menuju Kabupaten 
Konservasi

WWF Indonesia Pembicara 2004
Banda Aceh

Masalah dan Kebijakan 
Pengelolaan Sumber Daya 
Alam

Balai Pengelolaan 
DAS Solo

Pembicara 2003
Solo

Konsep dan Implementasi 
Pengembangan 
Kelembagaan Pengelolaan 
DAS

DPRD Kabupaten 
Malang

Pembicara 2003
Malang

Formulasi Kebijakan 
Pengelolaan Hutan 
Kemasyarakatan

Seminar (lanjutan)
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Pelaksana Peran Tahun Tema/Judul
Program FIELD Pembicara 2003

Yogjakarta
Pengembangan Metode 
Penelitian Kebijakan 

Yayasan Katur 
Nagari

Pembicara 2003
Bandung

Telaah Kebijakan 
Pengelolaan Hutan di Jawa

Yayasan Padi Pembicara 2003
Balikpapan

Kemiskinan dan 
Pengelolaan Hutan: 
Evaluasi Proses 
Multipihak

PPLH IPB Pembicara 2003
Bogor

Sertifikasi Pengelolaan 
Hutan Lestari (Ekolabel): 
Insentif Pasar yang 
Dinafikan oleh Kebijakan 
Pengelolaan Hutan?

Fakultas Kehutanan 
IPB–DEPHUT

Pembicara 2002
Bogor

Aspek Kelembagaan 
Penataan Industri Primer 
Hasil Hutan

KONTAN-Sulsel Pembicara 2002
Makasar

Masalah dan Isu 
Pengelolaan Hutan sebagai 
Sumberdaya Alam dan 
Aset Ekonomi Masyarakat

Baplan 
DEPHUT

Pembicara 2002
Bogor

Master Plan Pelaksanaan 
Rehabilitasi Hutan dan 
Lahan Nasional

Bapedalda Kota 
Tarakan

Pembicara 2002
Tarakan

Institusi Pengelolaan 
Kawasan Lindung: 
Pendekatan dan 
Implementasinya

Dinas Kehutanan 
Provinsi Jawa 
Timur

Pembicara 2002
Surabaya

Pokok Masalah dan 
Kebijakan Pengelolaan 
Hutan di Pulau Jawa

Seminar (lanjutan)
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Pelaksana Peran Tahun Tema/Judul
WWF Indonesia Pembicara 2002

Balikpapan
Kebijakan Nasional 
mengenai Pengelolaan 
Sumberdaya Alam  
yang Berkaitan dengan 
Pembangunan Daerah

Fakultas Kehutanan 
IPB

Pembicara 2002
Bogor

Orientasi dan Arah 
Pengelolaan Hutan 
di Pulau Jawa: Kasus 
Jawa Barat dengan 
Memperhatikan Hasil 
Dialog Multipihak

FKKM-Perhutani Pembicara 
dan 

Fasilitator

2002
Solo

Peluang Community 
Forestry Bagi Pengelolaan 
Hutan Berkelanjutan di 
Jawa

Badan Litbang 
DEPHUT

Pembicara 2001
Bogor

Desentralisasi Kehutanan 
dalam rangka otonomi 
daerah

Ditjen BPK 
DEPHUT

Pembicara 2001
Jakarta

Konsep dan Implementasi 
Kebijakan Dana Jaminan 
Kinerja (performance 
bond)

World Bank Pembicara 2001
Denpasar

Forest Law Enforcement 
and Governance

Badan Litbang 
DEPHUT

Pembicara 2001
Bogor

Restrukturisasi Indudustri 
Sektor Kehutanan

UNSU Pembicara 2001
Medan

Kebijakan Pengembangan 
Hutan Tanaman (Jati) di 
Sumatera Utara

Forum Jurnalis 
Pemerhati 
Kehutanan

Pembicara 2001
Jakarta 

Mencari Arah Pengelolaan 
Hutan Abad 21

Seminar (lanjutan)
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Pelaksana Peran Tahun Tema/Judul
Ditjen BPK 
Departemen 
Kehutanan

Pembicara 2001
Jakarta

Kesiapan Pengelolaan 
Hutan Lestari di Daerah 
dalam Rangka Sertifikasi 
Hutan

Pemda Bali Pembicara 2001
Denpasar

Telaah Pembenahan 
Institusi Konservasi Satwa 
Langka (Jalak Bali)

Forum 
Keanekaragaman 
Hayati

Pembicara 2001
Jakarta

Institusi dan Kebijakan 
Pengendalian Kerusakan 
Kehati Antar Wilayah

Pemda Bali Pembicara 2001
Denpasar

Kebijakan Ekonomi 
dan Institusi dalam 
Pengendalian Perdagangan 
Penyu Laut

DPRD Wonosobo Pembahas 2001
Wonosobo

Raperda Hutan 
Kemasyarakaan (HKM) 
dan Perusda Kehutanan di 
Kabupaten Wonosobo

Asosiasi Pabrik 
Kertas Indonesia

Pembicara 2000
Jakarta

Membangun Daya Saing 
Industri Pulp dan Kertas: 
Masalah Pasokan Bahan 
Baku Kayu

Menteri Negara 
Kependudukan dan 
Lingkungan Hidup

Pembicara 2000
Jakarta

Pengaturan, Pemilikan, 
dan Posisi Masyarakat 
dalam Pengelolaan Hutan

Universitas 
Padjajaran

Pembicara 2000
Bandung

Pengendalian Kerusakan 
Lingkungan Akibat 
Kegiatan Pertambangan

Plasma Pembicara 2000
Samarinda

Kebijakan Pengelolaan 
Hutan di Era Otonomi 
Daerah

Seminar (lanjutan)




