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TOPIK orasi ini sebagai rangkuman hasil penelitian 
maupun perjalanan saya dalam mendorong dan 
menerapkan perubahan kebijakan lingkungan 
hidup, kehutanan dan SDA lainnya, bersama 
lembaga-lembaga Pemerintah, Organisasi Non 
Pemerintah, kalangan bisnis, maupun masyarakat 
lokal/adat sejak awal tahun 1990an. Saya meringkas 
orasi ini sebagai berikut: 

Pertama, saya ingin menyampaikan mengenai 
konsep/metodologi yang menjadi dasar maupun 
pembahasan dalam orasi ini. Dari beberapa 
referensi, saya dapat sampaikan bahwa ilmu 
kebijakan mencakup tiga karakeristik yaitu: 
dibingkai sebagai upaya untuk menyelesaikan 
masalah, bukan untuk studi itu sendiri, tetapi 
menjawab persoalan bangsa melalui penguasaan 
seluruh faktor yang menentukannya secara tepat; 
trans-disiplin dengan berbagai disiplin ilmu maupun 
paradigmanya; serta berorientasi pada nilai-nilai 
(values), bukan hanya benar-salah, tetapi juga baik-
buruk maupun penting-tidak penting sesuai 
prioritasnya. Penetapan karakteristik ilmu kebijakan 
itu sebagai reaksi atau tandingan atas mazhab 
pemikiran behavioralisme, yang menuntut adanya 
“obyektivitas”. Dalam ilmu kebijakan terdapat 
pengakuan bahwa tidak ada masalah sosial dan 
pendekatan metodologis yang obyektif atau bebas 
nilai. Maka, sebagai konsekuensinya, tidak ada 
ilmuwan kebijakan tanpa diisi oleh nilai yang dianut 
oleh ilmuwannya itu sendiri. Hal ini setara dengan 
metodologi penelitian kualitatif atau post 
positivistik, bahwa peneliti adalah bagian dari 
instrumen penelitian. 

Dari pengalaman saya, pengembangan ilmu bagi 
pembaruan kebijakan memerlukan keterlibatan 
ilmuwannya secara langsung untuk dapat 
merasakan masalah-masalahnya, yang berguna, 
untuk memahami posisi hasil penelitian dalam 
memperjuangkan kebenaran di dunia nyata. Secara 
substansial harus dapat mempertimbangkan soal-
soal keterbatasan subyek penelitian/penentu 
kebijakan untuk menjalankannya, ketidak-adilan, 
hilangnya hak dan akses rakyat terhadap 
sumberdaya, peningkatan kesenjangan ekonomi, 
maupun hilangnya peluang/kepastian usaha. 

Kedua, mengenai keterlibatan peneliti kebijakan 
dalam dunia nyata. Hasil kajian saya 10 tahun yang 
lalu terhadap isi 324 paper kebijakan menunjukkan 

banyaknya rekomendasi itu tidak cukup mampu 
sebagai inovasi perbaikan kebijakan. Para akademisi 
dan praktisi kehutanan pada umumnya, cenderung 
berfikir bahwa mereka adalah para profesional yang 
netral, dan jarang menyadari bahwa segenap 
metoda dan kebijakan yang dianjurkan atau 
dijalankan adalah suatu tindakan politik. Kebijakan 
dapat mendatangkan korban, termasuk korban bagi 
pelaksana kebijakan itu sendiri karena terpaksa 
harus taat pada peraturan yang tidak sesuai dengan 
kondisi di lapangan. Mereka tahu kalau berbuat 
tidak benar, namun dibenarkan oleh kerja sistemik 
yang harus diikutinya. Filosofi maupun tujuan dasar 
mengapa kegiatan dilakukan seringkali dilupakan. 

Hal itu juga dapat terjadi dalam gerakan oleh 
lembaga non pemerintah. Misalnya pada saat 
membangun sertifikasi ekolabel awal 1990an 
(dengan Prof Emil Salim dan kolega) sesungguhnya 
tidak hanya menjadikannya sebagai instrumen 
pasar, namun menjadi: 1) Pintu masuk prakarsa 
masyarakat sipil ke ranah kebijakan publik; 2) 
Mendorong keterlibatan publik dalam keputusan 
penilaian pengusahaan hutan yang pada saat itu 
dikuasasi hanya beberapa orang saja; 3) Alat 
penting untuk merealisasikan pengakuan hak-hak 
masyarakat lokal/adat atas pengelolaan 
sumberdaya hutan. Hal lainnya, dapat dilakukan 
oleh lembaga internasional, misalnya ketidak-
berhasilan pendekatan IMF dan WB untuk 
memperbaiki  pengelolaan hutan, melalui letter of 
intent akhir tahun 1990an, yang menggunakan 
asumsi-asumsi dasar pendekatan positivistik untuk 
meningkatkan efisiensi ekonomi pemanfaatan 
sumberdaya hutan, namun asumsi-asumsi dasarnya 
tidak terpenuhi. 

Keterlibatan saya di dalam proses-proses 
pembaruan peraturan-perundangan, di pusat 
maupun daerah, maupun gerakan-gerakan sosial 
dibaliknya, yang berjalan 25 tahun terakhir ini 
mengoreksi pemahaman saya terhadap pendekatan 
positivistik-obyektif. Bukan karena kesalahan-
ilmiahnya, tetapi karena ketidak-cukupannya untuk 
memecahkan masalah nyata di lapangan. Ketidak-
cukupan itu biasanya menyebabkan kekeliruan 
dalam mendefinisikan masalah, atau biasa disebut 
sebagai kesalahan tipe ketiga, sehingga kebijakan 
yang direkomendasikan juga keliru, maupun 
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rendahnya adopsi hasil-hasil penelitian kebijakan 
untuk pembaruan kebijakan.  

ooo 

Institusi yang diartikan sebagai sebagai struktur 
yang menentukan perilaku manusia, dan biasanya 
dijabarkan dalam bentuk regulasi formal, norma 
informal, maupun budaya-kognitif ternyata tetap 
menghasilkan perilaku manusia yang saling 
bertentangan dalam mencapai tujuan. Secara 
emipiris, saya mencari penjelasan atas fakta-fakta 
itu cukup lama. Dari kerjasama dan pergaulan 
dengan berbagai kalangan: teman-teman di 
Pemerintahan, LSM, pengusaha dan masyarakat, 
baik dalam evaluasi dan advokasi kebijakan, mediasi 
konflik, pengembangan dan pengelolaan organisasi, 
penetapan keputusan-keputusan di dalam Dewan 
Kehutanan Nasional, saya mulai mengenali secara 
nyata bahwa dalam praktek-prateknya, 
struktur/regulasi yang berjalan di dunia nyata 
seringkali hanya berupa “modifikasi” dari institusi 
formal. Pada praktek-praktek ini saya dapat ketahui 
bahwa regulasi yang berjalan dalam suatu 
lingkungan sosial-masyarakat maupun birokrasi 
pemerintahan, tidak selalu dan kebanyakan tidak 
sebagaimana isi regulasi itu. Cara pikir dan cara 
tindak yang berbeda dengan maksud regulasi itu, 
selalu diproduksi dan direproduksi kembali dari 
waktu ke waktu. Inilah yang oleh Ellinor Ostrom 
(pemegang nobel ilmu ekonomi 2009) dimaknai 
sebagai regulasi terpakai (rule in use) yang secara 
nyata berjalan dalam suatu arena aksi yang 
sesungguhnya. Sejalan dengan cara pandang ini, 
dalam konsep antropologi kebijakan disebutkan 
bahwa kebijakan itu bukan hanya dapat diamati 
dari isi teks peraturan, tetapi dapat diamati pula 
dari proses interaksi sosial. 

Interaksi sosial yang terbentuk dari rasionalitas 
orang per orang, aturan main yang disepakati,  
jaringan-jaringan kepentingan, advokasi untuk 
perubahan-perubahan maupun berbagai bentuk 
kritik atas cara pikir yang ada di dalamnya, 
menentukan perilaku/perbuatan yang di bungkus 
dan saya sebut sebagai “institusi informal/defacto”; 
yang diasumsikan selalu dapat dikendalikan melalui 
sanksi dalam pendekatan hukum positif.  

ooo 

Dengan berjalannya institusi informal/defacto itu, 
kekuasaan bukan hanya bersumber dari 
kewenangan formal dan implementasi peraturan, 
tetapi juga dari pengetahuan, sumberdaya, 
jaringan, logika-logika sebab akibat yang sudah 
biasa digunakan (policy narrative), maupun 
kepentingan-kepentingan dibaliknya. 

Di sini teori organisasi dan politik memegang peran 
penting karena manuver-manuver individu maupun 

kelompok dapat lebih diidentifikasi secara nyata. 
Perjalanan saya mengelola organisasi formal seperti 
pada saat sebagai Deputi Pengendalian Kerusakan 
LH di Bapedal/KLH,  di organisasi semi formal 
seperti LEI, Y. KEHATI, maupun DKN, serta proses-
proses memperbaharui kebijakan akhir-akhir ini 
bersama Litbang KPK mengkonfirmasi pernyataan 
saya itu; yaitu bahwa kinerja pengelolaan SDA lebih 
ditentukan oleh institusi informal/de facto daripada 
institusi formal. 

Dari pengalaman itu dapat pula saya sampaikan 
bahwa, bentuk model-model analisis kebijakan 
rasional seperti siklus kebijakan (policy cycle model), 
teori pilihan-pilihan instrumen (ekonomi) maupun 
pendekatan smart regulation tidak dapat secara 
sendirian menentukan dan menjalankan strategi 
perubahan. Hal itu akibat ketidak-cukupannya 
mengidentifikasi faktor-faktor politik yang 
sesungguhnya hampir selalu menyelimuti persoalan 
yang dihadapi. Maka yang perlu dikembangkan 
dalam penelitian-penelitian terutama yang terkait 
dengan sumberdaya alam (di IPB saya anggap 
kurang) adalah teori-teori politik yang dipinjam oleh 
ilmu dan kerangkan kerja kebijakan, seperti (1) 
Analisis jaringan kebijakan (policy network analysis). 
(2) Kerangka koalisi advokasi (advocacy coalition 
framework) maupun (3) Analisis kebijakan kritis 
(critical policy analysis). 

Ketiga, mengenai persoalan kawasan hutan. Saya 
fokus pada kawasan hutan karena persoalan ini dan 
penyelesaiannya sangat menentukan hampir semua 
dimensi pembangunan ekonomi dan lingkungan 
yang terkait dengan hutan/lahan. Termasuk 
tambang, kebun, energi terbarukan, 
pengembangan infrastruktur ekonomi, 
pengendalian perubahan iklim, maupun pertanian 
dalam arti luas. 

Terjadinya persoalan kawasan 
hutan/pertanahan/agraria dalam arti luas, tidak 
dapat dilihat pada hari ini atau tahun kemarin, 
karena sudah terakumulasi jauh sebelum Indonesia 
merdeka. Angka-angka yang saya sampaikan di 
dalam naskah lengkap orasi ini, seperti tingginya 
konflik antar berbagai pihak, jutaan hektar 
keterlanjuran tambang dan kebun di seluruh fungsi 
hutan (konservasi, lindung dan produksi), persoalan 
tukar menukar kawasan hutan, perizinan yang salah 
lokasi, maupun hilangnya kekayaan negara serta 
tingginya biaya transaski perizinan adalah akibat 
akumulasi masalah yang saya ringkas dan saya 
sebut sebagai persoalan “diskursus dan kebijakan 
institusi-politik pembangunan.  

Singkatnya, dalam konteks kawasan hutan ini, 
pelaksanaan narasi kebijakan itu di lapangan 
melahirkan insecure property rights(Legal Tidak 
Legitimate-LTL), yaitu legalitas kawasan hutan/lahan 
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oleh Pemerintah yang berlangsung sudah sangat 
lama, tetapi sesungguhnya di lapangan masih ada 
sengketa atau konflik, dan masih berkembang dari 
waktu ke waktu. Akibatnya, konsep lainnya dalam 
pengakuan hak2 atas SDA, yang biasa disebut 
sebagai konsep tenurial, yang lebih digerakkan oleh 
legitimasi tradisi/adat, dari waktu ke waktu menjadi 
lemah, akibat digerus oleh sistem pembangunan 
yang didasarkan atas pelaksanaan sistem LTL 
tersebut.  

Dari pengalaman saya bersama KOMNAS HAM 
sebagai komisioner dalam pelaksanaan national 
inquiry, menunjukkan bahwa hampir seluruh aparat 
keamanan, TNI, Pemerintah, maupun Pemda, 
dalam dengar keterangan umum (DKU), 
menganggap sistem LTL itu sebagai “legal penuh” 
atau legal secara substantif. Di situ terdapat nuansa 
kuat bahwa jajaran instrumen negara itu sedang 
mereproduksi wacana atau diskursus LTL sebagai 
cara penguasaan atas hutan/tanah. Dalam 
perkembangannya, posisi masyarakat adat, yang 
tidak kunjung mendapat layanan atas legalitas 
sumberdaya yang dikelolanya, dengan tanpa 
perlindungan, dibiarkan berhadap-hadapan dengan 
skema-skema perizinan pemanfaatan dan 
penggunaan SDA yang dilayani dengan sistem LTL 
tadi dengan jarigan kekuasaan (web of power) yang 
melingkupinya. Situasi itu menurut penilaian saya, 
secara de facto, posisi masyarakat adat—dan juga 
masyarakal lokal pada umumnya—masuk dalam 
klasifikasi subordinasi dalam sistem kewarga-
negaraan yang tidak adil. Ketidak- adilan itu pada 
akhirnya bukan hanya mencederai masyarakat 
adat/lokal itu sendiri, tetapi juga menghadirkan 
iklim ketidak-pastian usaha, lambatnya perizinan, 
persoalan pengembangan pertanian dan 
infrastruktur ekonomi, maupun kerusakan 
sumberdaya alam itu sendiri termasuk kawasan-
kawasan konservasi maupun hutan lindung. 

ooo 

Terakumulasinya masalah itu antara lain 
disebabkan oleh pengaruh sunk cost effect. Secara 
ekonomi, pengertian sunk cost effect merujuk suatu 
keputusan yang hanya didasarkan pada kerugian 
finansial jangka pendek, dalam hal ini yaitu apabila 
izin-izin pemanfaatan hutan/tanah yang salah lokasi 
itu dihentikan atau dibatasi kegiatannya; sementara 
itu melupakan kerugian yang lebih besar dan 
berjangka panjang yaitu terhadap persoalan ruang 
hidup masyararakat adat, kepastian usaha, 
lambatnya perizinan maupun pengembangan 
ekonomi lainnya berbasis hutan/tanah serta 
rusaknya kawasan-kawasan lindung secara luas 
(apabila izin2 yang salah lokasi dibiarkan terus 
berjalan). Dalam pengertian yang lain, yaitu dari 
tinjauan psikologi sosial, sunk cost effect itu 

diartikan sebagai: “tidak dapat segera kembali ke 
jalan yang benar, akibat sistem politik, sistem kerja 
dan penggunaan pengetahuan yang dipilihnya 
sendiri, yang sudah terlanjur diyakininya sebagai 
kebenaran”.  

Implikasi sunk cost effect itu setidaknya ada dua. 
Pertama, prinsip penyelesaian kawasan 
hutan/pertanahan yang didasarkan pada kepastian 
hukum, keadilan maupun kemanfaatan sosial 
secara sekaligus, terhambat untuk menjadi 
prioritas. Karena kepastian hukum hampir selalu 
dapat trade off dengan rasa keadilan maupun 
kemanfaatan sosial. Kedua, narasi kebijakan yang 
melahirkan sistem LTL tadi, nampak menjadi 
strategi pengembangan investasi terutama skala 
besar; yang pada umumnya, dijalankan dahulu 
proyek fisiknya, baru kemudian dilakukan 
penyelesaian hak-hak atas tanah/hutan; dan dari 
kasus-kasus yang ada, juga termasuk penyelesaian 
perizinan lingkungan, AMDAL dll. Hal demikian itu, 
dapat berjalan karena dapat dikembangkan, yang di 
awal tadi saya sebut sebagai “institusi 
informal/defacto”, yang isinya adalah jaringan 
kekuasaan (web of power) dan menjadi penopang 
dan motor utama untuk dapat berjalan disela-sela 
fungsi institusi formal negara. 

Keempat, mengenai adopsi hasil penelitian untuk 
perbaikan kebijakan. Dari perjalanan saya, di suatu 
waktu, saya mencoba menggeser pertanyaan 
penelitian, dari yang semula: Apa masalah dan 
solusinya? Menjadi “Apakah benar masalahnya, dan 
bagaimana masalah itu (kalau sudah benar) 
dipecahkan oleh pihak-pihak yang mempunyai 
kewenangan? Hal itu terutama disebabkan oleh 
seringnya kesalahan dalam menentukan masalah 
(dalam penetapan kebijakan publik) dan rendahnya 
adopsi hasil penelitian kebijakan oleh para penentu 
kebijakan. Dalam hal ini,  para ahli kebijakan 
mengungkapkan bahwa analisis kebijakan seringkali 
diselimuti oleh rasa ketakutan, paranoia, 
kekhawatiran dan penolakan maupun (ini 
tambahan saya sendiri): khawatir menyinggung 
perasaan dan kehilangan kawan. Terutama kawan 
yang berkerja di Pemerintah. Itu karena obyek 
penelitian saya adalah “cara pikir”, subyek 
penelitiannya adalah “pejabat/penentu kebijakan”. 
Berbeda dengan penelitian bukan kebijakan 
yangmana obyek-subyeknya biasanya adalah 
benda-benda mati, dan tidak pernah tersinggung 
apapun kesimpulannya. 

Untuk itu, beberapa tahun yang lalu, saya membuat 
skema adanya 8 faktor yang mempengaruhi 
penentu kebijakan menetapkan 
perubahan/penetapan kebijakan. Tiga kategori 
faktor-faktor tersebut yang saya susun yaitu: paling 
berpengaruh (peraturan-perundangan, pengaruh 
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sosial-politik eksternal, instruksi dari otoritas yang 
lebih tinggi, arasi kebijakan yang digunakan), second 
opinion (epistemic community/think tank, pihak-
pihak yang mengalami dampak kebijakan secara 
langsung), dan jarang berpengaruh kecuali melalui 
peran penghubung (informasi atau advokasi dari 
media/interest groups, informasi hasil penelitian). 
Kita dapat melihat disitu bahwa informasi dari hasil 
penelitian sebagian besar dapat diadopsi apabila 
disertai peran penghubung. Peran penghubung itu 
pada dasarnya menjadi media bertemunya gagasan 
baru  dari luar, dengan keyakinan maupun logika 
sebab-akibat atau policy narrative para penentu 
kebijakan. Dalam pendekatan politik organisasi 
disebutkan bahwa, informasi dipilih oleh para 
penentu kebijakan berdasarkan niat dan 
rencananya sendiri, serta pengalaman di masa lalu. 
Dan tergantung pada konteksnya, itu semua dapat 
sebagai upaya untuk mempertahankan 
kepentingan, posisi ataupun resiko-resiko dari 
kepentingan politik yang lebih luas. Tentu saja 
pengaruh faktor-faktor itu dapat berubah dari 
waktu ke waktu dan sangat tergantung dari 
perubahan politik, leadership maupun aktif-
tidaknya gerakan sosial di luar pemerintah. 

Pada bagian ini saya juga ingin menyampaikan 
pengalaman melakukan riset aksi pada Direktorat 
Penelitian dan Pengembangan, KPK. Dari sisi 
kontestasi kepentingan dalam perbaikan kebijakan, 
dalam riset kebijakan yang sangat penting bukan 
hanya kekuatan argumentasi hasil penelitian, tetapi 
juga mendeskripsikan policy space. Policy space 
yaitu besar/kecilnya peluang terjadinya perubahan 
kebijakan yang dibentuk oleh 3 faktor: narasi 
kebijakan, aktor dan jaringannya serta 
politik/kepentingannya. 

Riset paling baru yang saya lakukan bersama tim 
yaitu mengenai potensi kehilangan kekayaan 
negara yang telah direspon secara positif oleh 
KLHK, BPK-RI, PPATK, maupun KPK untuk secara 
integratif bersama-sama mencegahnya. Walaupun 
demikian, saya memandang bahwa sempitnya 
policy space justru jatuh pada detailnya. Pertama, 
saat ini tatkala SDA tidak dianggap sebagai asset, 
maka kelayakan/pertumbuhan ekonomi dapat 
dicapai dengan mengorbankan asset SDA itu. 
Negara, secara de facto, juga tidak menguasai asset 
SDA sesuai amanat UUD, karena lebih 
memperhatikan produksi dan perdagangannya. 
Tidak ada laporan akuntasi negara maupun swasta 
yang mencatat SDA sebagai asset, sehingga ketika 
SDA hilang, tidak ada satu pihakpun yang merasa 
dirugikan. Kedua, percepatan perbaikan regulasi 
yang menghasilkan kawasan hutan/pertanahan 
yang legal sekaligus legitimate sangat urgen. Ketiga, 
review program dan anggaran K/L agar secara 

substansial mempunyai efektivitas penyelesaian 
masalah di lapangan (outcome), termasuk 
melindungi setiap inovasi yang dilakukan jajaran 
birokrasi, akibat gap peraturan dan kondisi di 
lapangan, antara lain melalui cara-cara pengawasan 
internal (misalnya oleh Irjen) yang kondusif. 
Keempat, memperkuat posisi leaderhip untuk 
secara cepat memutuskan dan menjalankan 
kebijakan termasuk memperkuat posisi keputusan-
keputusan yang diambil melalui pengembangan 
jaringan kebijakan di luar Pemerintah. 

Bagian terakhir, mengenai posisi dan tantangan 
akademik. Saat ini yang diperlukan adalah 
menggeser paradigma/cara pikir penggunaan ilmu 
pengetahuan agar berjalan secara trans-disiplin. 
Harus diakui bahwa scientific forestry yang 
berkembang hingga saat ini tidak cukup peka 
terhadap persoalan-persoalan ketidak-adilan, 
kemiskinan, maupun nilai-nilai yang senantiasa 
menyertai masalah-masalah yang berkembang 
demikian cepat. Ini juga berarti scientific forestry 
belum memperhatikan makna esensial dari 
pembangunan berkelanjutan yang didalamnya sarat 
dengan nilai-nilai keadilan. 

Adanya simplifikasi interpretasi, misalnya “karena 
sudah ada SK Menteri maka tindakan/izin menjadi 
sah/legal”, menjadi pertanyaan yang harus dijawab, 
terutama apabila Surat Keputusan tersebut secara 
substansial keliru (karena LTL). Walaupun 
kenyataan seperti itu nampak seperti masalah 
operasional, namun tanpa adanya pergeseran 
paradigma berfikir, terbukti menghadapi jalan 
buntu. 

Tinjauan saya dari pemahaman teori institusi dan 
teori kebijakan/politik juga diharapkan berguna 
sebagai penguatan pencegahan korupsi. Saya 
merekomendasikan bahwa setiap kajian 
pengelolaan SDA sebaiknya tidak meninggalkan 
kajian tata-kelola (governance; dalam hal ini yaitu 
forest, land and environmental governance) di 
dalamnya termasuk korupsi, karena korupsi terus-
menerus mereproduksi ketidak-adilan pemanfaatan 
SDA yang berujung pada ketidak-lestariannya. Pada 
gilirannya juga melangggar hak asasi manusia 
terutama hak atas keadilan ekonomi maupun sosial. 
Dalam hal ini, korupsi bukan akibat tidak 
berfungsinya lembaga negara yang menjalankan 
regulasi sebagai institusi legal, melainkan terdapat 
institusi informal/defacto yang bersaing dengan 
institusi formal/legal untuk mendapat legitimasi 
dan kepercayaan dari pelaku-pelaku yang beragam, 
di dalam lembaga negara maupun masyarakat luas. 

Dari hasil penelitian saya mengenai institusi, 
kebijakan, politik dan secara khusus mengenai 
korupsi, menunjukkan bahwa, untuk program 
pencegahan korupsi melalui GNSDA-KPK sudah 



5 
 

tertuju pada perbaikan sistem/institusi yang 
mempunyai implikasi penguatan peran negara 
(institusi formal) untuk menggeser “institusi 
informal/defacto” di atas. Namun, baru sebatas di 
Pusat, sedangkan di daerah, Propinsi dan 
Kabupaten, relatif belum tersentuh. Ini sejalan 
dengan hasil penelitian UNDP-Indonesia tahun 
2012, 2014 dan 2015. Ada 4 hal yang perlu 
dilanjutkan yaitu: penerapan corruption impact 
assesment (CIA) terhadap semua peraturan yang 
terkait SDA; pengembangan keterbukaan informasi 
publik untuk mencegah eksklusifisme dalam 
perizinan; pengembangan code of conduct untuk 
menghindari runtuhnya integritas di suatu unit 
kerja yang korup dan dibiarkan dibiarkan terjadi 
berlarut-larut;, serta leadership anti korupsi. 

ooo 

Tantangan akademik yang penting juga mengenai 
posisi akademisi itu sendiri. Dalam situasi ketidak-
sempurnaan institusi dan kontestasi pengaruh serta 
kepentingan-kepentingannya, yang diperlukan 
adalah ketegasan posisi pemihakan dan pembelaan. 

Akademisi/peneliti yang posisi dan hasrat dirinya 
sedang memperjuangkan keadilan, yang sarat 
dengan nilai-nilai atau tidak bebas nilai, 
sesungguhnya tindakannya melampaui keputusan 
logis/ilmiah di dalam pikirannya. Ketika seseorang 
peneliti ikut merasakan masalah-masalah, juga 
penderitaan-penderitaan di lapangan, oleh 
perorangan, masyarakat ataupun melihat 
kebangkrutan usaha-usaha akibat kebijakan dan 
jaringan kekuasaannya, akan timbul dorongan 
internal, moral, empati, spirit yang berujung pada 
pemihakan dan pembelaan di dunia nyata. 
Sebaliknya, dengan terjun secara langsung itu, di 
dalam dirinya akan terwujud sikap rendah hati 
untuk mengakui keterbatasan dan kesalahan 
berfikir, karena secara langsung tahu akibat-akibat 
atau konsekuensi-konsekuensi cara berfikir yang 
salah itu. 

Saya melihat, peran intelektual itu, harusnya dapat 
sebagai intelektual organik (organic intellectuals) 
yang dapat menjadi seseorang yang tidak hanya 
memahami teori dan pengetahuan yang terlepas 
kondisi di mana ia hidup, namun mampu 
mewujudkan potensi pengetahuannya untuk 
memperbaiki dunia nyata pada saat berhadap-
hadapan dengan rasa pesimis maupun kebijakan-
kebijakan tidak tepat yang menghadangnya.  

Cermin sesungguhnya dari suatu prestasi akademis 
perorangan atau kelembagaan, menurut hemat 

saya, adalah terangkatnya isu ketidak-adilan yang 
menjadi obyek penelitiannya. Ini menegaskan 
bahwa lingkup ilmu kebijakan yang saya utarakan di 
awal orasi ini, pelaksanaannya berorientasi nilai-
nilai (values), karena menanggung persoalan 
martabat manusia. Hal ini, dalam pandangan saya, 
pada dasarnya memosisikan makna pidato Rektor 
IPB di setiap akhir sidang terbuka mahasiswa 
doktoral. Bahwa penilaian tertinggi Alumni IPB 
bukan di panggung ujian di kampus, melainkan di 
dalam kehidupan bermasyarakat. Harapan saya, 
pernyataan itu bukan hanya berlaku bagi lulusan 
IPB, tetapi juga berlaku bagi lembaga IPB. 

ooo 

Sebagai pemegang amanah pengembangan ilmu 
kebijakan, saya merasa bahwa amanah ini tidak 
mungkin dapat saya lakukan apabila tidak langsung 
terlibat ke dalam proses-proses membuat atau 
mengubah kebijakan berserta berbagai jaringan 
dengan segenap kepentingan yang ada di 
dalamnya. Di dalam IPB saya telah mengembangkan 
mata kuliah institusi/kelembagaan PSDH, politik 
kehutanan dan ilmu kebijakan PSDA untuk 
menanamkan perspektif trans-disiplin serta 
tinjauan konseptual ilmu institusi dan politik dalam 
pengelolaan SDA bagi mahasiswa. 

Terkait dengan persoalan kawasan 
hutan/pertanahan, saya memandang tidak ada lagi 
hal-hal teknis maupun cara-cara penyelesaian 
masalahnya yang perlu direkomendasikan. Semua 
sudah pernah dibicarakan. Persoalan kawasan 
hutan dan pengelolaan sumberdaya alam lainnya 
dapat diselesaikan secara adil dan dapat 
diwujudkan kemanfaatan sosial maupun kepastian 
hukum, hanya oleh penentu kebijakan yang teguh 
terhadap pembelaan kepentingan negara yang 
sesungguhnya. 

Akhir kata, saya dapat menyebutkan bahwa 
perjalanan saya ini belum, bahkan masih jauh dari 
selesai. Pengembangan ilmu, kerjasama trans-
disiplin, serta gerakan sosial untuk pembaruan 
kebijakan, diharapkan tidak pernah lelah mampu 
menyelaraskan kemanfaatan sosial, keadilan 
maupun kepastian hukum. Pada titik ini, saya 
menengarai bahwa hubungan ilmu dan pemecahan 
masalah ketidak-adilan dan kerusakan sumberdaya 
alam adalah bagian dari kemanusiaan. Yang mana 
saya sendiri masih sedang di tengah jalan untuk 
dapat menjadi bagiannya ● 

 

 


