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Laporan ini merupakan bagian dari rangkaian 
laporan studi kasus tentang dampak desentralisasi 
di sektor kehutanan di Indonesia. Selama lebih 
dari dua tahun (dari 2002 sampai 2004), tim 
peneliti dari berbagai universitas, LSM dan 
CIFOR melaksanakan suatu penelitian aksi 
kebijakan dengan tema “Can Decentralization 
Work for Forests and the Poor?“ atau “Dapatkah 
Desentralisasi Bermanfaat bagi Kelestarian 
Hutan dan Pengentasan Kemiskinan?”. Hasil 
penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi 
masukan dalam perumusan kebijakan tentang 
desentralisasi di bidang kehutanan. Dalam 
prosesnya, penelitian tersebut melibatkan 
berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) 
di lima provinsi di Indonesia (Sulawesi Selatan, 
Kalimantan Timur, Jambi, Kalimantan Barat 
dan Papua) untuk mengumpulkan dan saling 
berbagi data dan informasi serta hasil analisis 
atas dampak desentralisasi kehutanan dari 
berbagai aspek sosial, hukum, ekonomi dan 
ekologi.
 
Dasar hukum pelaksanaan desentralisasi 
tertuang dalam UU No. 22/1999 tentang 
Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 
tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah*. Desentralisasi 
telah memberikan kewenangan yang 
sangat luas kepada pemerintah kabupaten 
dalam mereformasi sistem pemerintahan, 
melaksanakan pembangunan dan memperbaiki 
pelayanan kepada masyarakat. Di sektor 
kehutanan, bentuk paling nyata dari 
desentralisasi tersebut adalah bahwa untuk 
pertama kalinya bupati diberikan kewenangan 
untuk mengeluarkan izin pengusahaan kayu 
skala kecil.

Kata Pengantar

Dua tahun pertama pelaksanaan desentralisasi 
di Indonesia merupakan masa peralihan dan 
penyesuaian. Kabupaten-kabupaten kaya 
hutan menikmati kesempatan tersebut dan 
memperoleh manfaat ekonomi secara langsung 
dari berbagai bentuk pengusahaan hutan dan 
kayu. Akibatnya, di berbagai wilayah, jumlah 
izin pengusahaan kayu skala kecil melonjak 
drastis dalam kurun waktu yang singkat. 
Melalui serangkaian kebijakan kehutanan, 
pemerintah pusat berupaya untuk membatasi 
kerusakan hutan, diantaranya dengan mencabut 
kembali kewenangan yang telah diberikan 
kepada pemerintah kabupaten. Pada saat yang 
sama, banyak pemerintah kabupaten dan 
para pemangku kepentingan setempat sadar 
bahwa tingkat pemanfaatan hasil hutan di 
daerah mereka telah mengancam kelestarian 
hutan. Di beberapa daerah, telah terjadi proses 
pembelajaran di kalangan pemerintah dan 
berbagai pihak agar lebih berhati-hati dan 
bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan-
kebijakan di bidang kehutanan. Namun 
demikian, proses tersebut terhambat karena 
potensi yang dimiliki pemerintah daerah 
menjadi lebih terbatas setelah pemerintah 
pusat menarik kembali kewenangan kabupaten 
di bidang kehutanan.

Selama pemerintahan Orde Baru, sistem 
pengusahaan hutan telah mendorong 
terbentuknya bentuk-bentuk pengelolaan hutan 
yang tidak berkelanjutan. Hal tersebut juga 
digambarkan sebagai suatu model pengelolaan 
hutan yang mendorong ‘terciptanya 
kemiskinan’ (DfID 1999)**. Sejauh ini, 
pelaksanaan desentralisasi di Indonesia belum 
berhasil memecahkan permasalahan yang telah 
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bertumpuk selama pemerintahan Order Baru 
akibat eksploitasi berlebihan dan kurangnya 
penanaman modal dalam pembangunan 
sumberdaya alam. Desentralisasi tidak diragukan 
telah membawa ‘rezeki nomplok’ ekonomi 
jangka pendek bagi sebagian masyarakat yang 
hidupnya tergantung pada hutan. Tetapi, agar 
pengelolaan hutan lestari dan kesejahteraan 
masyarakat dapat tercapai, semua pemangku 
kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan-
kebijakan pemerintah perlu dilibatkan secara 
aktif mulai dari proses perumusan sampai pada 
tahap pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. 
Aspirasi dan masukan mereka akan membantu 
menciptakan kebijakan-kebijakan yang lebih 
memberi peluang terwujudnya perbaikan 
penghidupan masyarakat dan kelestarian 
sumberdaya alam dan lingkungan.

CIFOR mengucapkan terima kasih kepada 
ACIAR dan DfID atas dukungan finansial, dan 
kepada para mitra penelitian di lima provinsi, 
yakni dari Universitas Hasanuddin (UNHAS), 
Universitas Tanjungpura (UNTAN), Universitas 
Papua (UNIPA), Pusat Studi Hukum Kebijakan-
Otonomi Daerah (PSHK-ODA), Yayasan 
Konservasi Borneo, Yayasan Pionir Bulungan 
dan Makaritutu, atas peran dan kontribusi yang 
mereka berikan bagi terlaksananya penelitian 
ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada 
pihak pemerintah-pemerintah daerah kabupaten 
dan provinsi serta masyarakat desa dan para 
pemangku kepentingan di masing-masing 
daerah lokasi penelitian. Terima kasih juga 
kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian 
dan Pengembangan Kehutanan (LITBANG), 
Departemen Kehutanan.

Bogor, Indonesia

Siân McGrath
Koordinator Proyek

* Pada saat hasil penelitian ini diterbitkan, kedua UU tersebut telah diganti masing-masing oleh UU 
No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
** DfID, 1999. Indonesia: Towards Sustainable Forest Management, Laporan Akhir Tim Senior 
Management Advisory dan Proyek Pengelolaan Hutan Tingkat Provinsi, 2 Volume., Department 
for International Development (UK) dan Departemen Kehutanan, Jakarta.
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Penelitian kerjasama UNHAS dengan CIFOR 
ini tidak akan dapat berjalan tanpa dukungan 
dan bantuan dari berbagai pihak. Dukungan 
dan kerjasama guna menyukseskan penelitian 
ini telah kami terima dari Pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara, terutama Bupati dan 
Kepala Dinas Hutbun beserta stafnya, sehingga 
untuk itu kami menyampaikan penghargaan 
dan terimakasih yang sebesar-besarnya. 
Terimakasih dan penghargaan juga kami 
sampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan 
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menyampaikan terimakasih atas kerjasama dan 
segala dukungan yang telah diberikan kepada 
kami.

Ucapan Terimakasih

Penelitian ini banyak melibatkan responden 
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dalam setiap lokakarya, stakeholders yang 
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dari rekan-rekan CIFOR yang telah memberikan 
saran dan masukan yang sangat berarti dalam 
rangka menyempurnakan laporan ini.
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Sejak terpisah dari Kabupaten Luwu pada 
tahun 2001, Pemerintah Kabupaten Luwu 
Utara menghadapi berbagai permasalahan 
dalam penyelenggaraan sistem otonomi 
daerah (otoda). Hambatan-hambatan dalam 
pelaksanaan otonomi daerah lebih banyak 
disebabkan oleh tidak konsistennya peraturan-
peraturan tentang otonomi daerah itu sendiri 
di tingkat nasional. Dalam lingkup sektor 
kehutanan di Sulawesi Selatan, hal ini 
terlihat dari adanya ketidakjelasan pembagian 
tanggung jawab dan kewenangan antara 
pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, 
ketidakseimbangan mekanisme perimbangan 
dana reboisasi antara daerah penghasil 
dan bukan penghasil, meningkatnya klaim 
kepemilikan lahan oleh masyarakat lokal, 
rendahnya partisipasi publik dalam proses 
pengambilan kebijakan dan perencanaan tata 
ruang di tingkat kabupaten. Penelitian ini 
menemukan bahwa pada awal pelaksanaan 
otonomi daerah, pemerintah kabupaten tidak 
terlalu siap dan kurang memiliki sumberdaya 
manusia maupun fasilitas yang memadai 
untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab 
pemerintah pusat dalam pengelolaan hutan. 
Namun demikian, seiring berjalannya waktu, 
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, khususnya 
Dinas Kehutanan dan Perkebunan terus 
berusaha meningkatkan kapasitasnya dalam 
pengelolaan hutan lokal. Walaupun dengan 
adanya keterbatasan sumberdaya di kabupaten 
dan ketidakpastian pembagian kewenangan 
(antara Dinas Kehutanan Kabupaten-Provinsi 
dan Departemen Kehutanan Pusat), banyak 
aspek-aspek penting pada pengelolaan hutan 
belum ditangani dengan tepat, misalnya pada 
bidang rehabilitasi hutan. Melalui metode 

Abstrak

penelitian partisipatif yang melibatkan berbagai 
pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam 
setiap proses pengambilan keputusan, studi ini 
telah menjembatani pemerintah kabupaten dan 
masyarakat lokal untuk bekerjasama dalam 
upaya mengidentifikasi penyebab-penyebab 
masalah dalam pelaksanaan desentralisasi 
sektor kehutanan di daerah mereka dan 
menemukan berbagai alternatif untuk 
mengatasi masalah-masalah tersebut. Sebagai 
hasilnya, Dinas Kehutanan di Kabupaten 
Luwu Utara telah melaksanakan beberapa 
kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari 
hasil penelitian ini, antara lain adalah program 
social forestry yang melibatkan masyarakat di 
sekitar hutan dan penerapan proses yang lebih 
inklusif dalam perencanaan ruang kehutanan di 
kabupaten. Pemerintah Kabupaten Luwu juga 
menunjukkan perubahan sikap dan pandangan 
mereka terhadap hak masyarakat adat atas 
sumberdaya alam lokal, serta lebih banyak 
memberikan perhatian pada petani di daerah 
terpencil (terutama yang hidupnya bergantung 
dari hasil hutan) dengan pemberian bantuan 
teknis maupun dengan menyelenggarakan 
berbagai kegiatan untuk pengembangan 
kapasitas masyarakat. Studi ini menyimpulkan 
bahwa kerangka penyelenggaraan desentralisasi 
kehutanan masih perlu diperbaiki melalui 
penjaringan aspirasi dari masyarakat yang 
lebih luas untuk mewujudkan pengelolaan 
hutan yang lebih baik dan akuntabel, serta 
untuk memberikan ruang yang lebih luas 
bagi pemerintah kabupaten dalam mengelola 
sumberdaya untuk kepentingan masyarakat 
miskin yang menggantungkan hidupnya kepada 
hutan di daerah mereka. 
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Penerapan sistem otonomi pada pemerintahan 
daerah (otoda) sesungguhnya dimaksudkan 
untuk mendekatkan proses pengambilan 
keputusan kepada kelompok masyarakat di 
lapisan yang paling bawah, sehingga kebijakan 
publik dapat diterima dan lebih produktif 
dalam memenuhi kebutuhan serta rasa keadilan 
masyarakat akar rumput (Resosudarmo, 2004). 
Melalui sistem pemerintahan desentralisasi, 
daerah-daerah diberikan kesempatan seluas-
luasnya untuk mengembangkan kebijakan 
sendiri sesuai dengan karakteristik sosial, 
budaya, ekonomi dan kebutuhan setempat. 
Dengan menjadi dekatnya proses pengambilan 
keputusan kepada kelompok masyarakat 
paling bawah, sistem ini dianggap jauh lebih 
demokratis dibandingkan dengan sistem 
pemerintahan terpusat yang diterapkan pada 
masa Orde Baru di bawah kepemimpinan 
Soeharto.

Sejak jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 
1998, desentralisasi telah menciptakan peluang-
peluang baru untuk terwujudnya pengelolaan 
hutan yang lebih baik dan bijaksana di tingkat 
daerah. Berdasarkan kajian pendahuluan 
terhadap literatur-literatur mengenai 
desentralisasi, studi ini menganalisa beberapa 
hipotesis mengenai peluang-peluang positif 
yang diharapkan muncul dari penerapan sistem 
desentralisasi sektor kehutanan di Sulawesi 
Selatan, antara lain adalah: (a) desentralisasi 
sebagai dasar menuju pemerataan pendapatan 
yang lebih baik karena sebagian besar manfaat 
yang diperoleh dari hutan akan diterima oleh 
masyarakat lokal; (b) pembuatan kebijakan 
pada tingkat lokal potensial untuk menjadi lebih 
transparan; (c) daerah yang secara langsung 
mendapatkan manfaat dari pengelolaan 
sumberdaya hutan lebih termotivasi untuk 

mengendalikan penggunaannya sehingga 
fungsi pengawasan dapat lebih efektif; dan 
(d) desentralisasi mendukung koordinasi yang 
lebih baik antar lembaga yang terletak dalam 
wilayah atau daerah yang sama, sehingga 
interaksi formal dan informal dapat lebih 
intensif dilaksanakan.

Selain mengkaji peluang-peluang positif yang 
ditawarkan sistem desentralisasi, studi ini 
juga mengasumsikan bahwa desentralisasi 
dapat memberikan dampak negatif apabila: (a) 
dalam mendesentralisasikan tanggung jawab 
dan kewenangannya, pemerintah pusat tidak 
mempersiapkan kapasitas yang diperlukan di 
daerah untuk dapat memenuhi tanggung jawab 
tersebut; (b) dari manfaat hutan yang bersifat 
nasional, bahkan global (seperti carbon 
sequestration, menjaga persediaan kayu, dan lain 
sebagainya), daerah hanya memperoleh insentif 
yang kecil untuk melakukan pengelolaan hutan 
yang berkelanjutan; (c) dalam hal dimana elit 
lokal telah kuat kedudukannya, desentralisasi 
dapat memperkuat hubungan kekuasaan yang 
telah ada sebelumnya, dari pada mendorong ke 
arah demokrasi.

Sejak April 2001, Jurusan Kehutanan 
Universitas Hasanuddin (UNHAS) 
bekerjasama dengan Center for International 
Forestry Research (CIFOR) menyelenggarakan 
penelitian kolaboratif untuk melihat proses, 
permasalahan dan dampak dari penerapan 
sistem desentralisasi pada sektor kehutanan 
di Sulawesi Selatan. Penelitian di Sulawesi 
Selatan ini berlangsung dalam tiga tahap yaitu : 
Tahap I (2001/2002), Tahap II (2002/2003) dan 
Tahap III (2003/2004), yang mana setiap tahap 
mengambil tema dan fokus yang berbeda1. 
Penelitian ini dirancang sebagai penelitian 

1 PENDAHULUAN
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partisipatif yang melibatkan para stakeholder, 
seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, 
pengusaha, media lokal, akademisi, lembaga 
swadaya masyarakat (LSM), dan para pejabat 
dari instansi terkait dengan sektor kehutanan di 
Sulawesi Selatan2. 

Tahap pertama dan kedua dari penelitian ini 
telah berhasil mengidentifikasi berbagai dampak 
positif dan negatif dari sistem desentralisasi. 
Temuan dari kedua tahap awal tersebut 
menekankan pada hambatan dan isu-isu utama 
mengenai dampak implementasi desentralisasi 
pada sektor kehutanan di Sulawesi Selatan 
pada tahun-tahun pertama (2001-2002) yang 
antara lain menyimpulkan bahwa: hukum dan 
peraturan mengenai desentralisasi kehutanan di 
tingkat nasional tidak konsisten (lihat Bab 4); 
pembagian tanggung jawab dan kewenangan 
antara pemerintah kabupaten, provinsi dan 
pusat tidak jelas; terjadinya ketidakseimbangan 
dalam mekanisme perimbangan Dana Reboisasi 
antara daerah penghasil dan bukan penghasil; 
klaim masyarakat atas hak kepemilikan lahan 
dan hutan meningkat; tingkat partisipasi 
masyarakat pada proses pengambilan 
keputusan sangat rendah serta kurangnya 

kapasitas dan sumberdaya untuk perencanaan 
ruang kehutanan pada tingkat kabupaten. 
Tahap ketiga dari penelitian menggunakan 
serangkaian metode Participatory Action 
Research (PAR) yang memungkinkan peneliti 
dan stakeholder lokal memformulasikan solusi 
alternatif dan rekomendasi bersama-sama 
berdasarkan masukan dari berbagai pihak dan 
hasil temuan pada dua tahap kegiatan penelitian 
sebelumnya.

Laporan ini merupakan rangkuman hasil 
penelitian dari tiga periode tersebut di atas. 
Pada bagian awal laporan diungkapkan ulasan 
yang memberikan konteks terhadap penelitian 
ini yaitu mengenai beragam hukum dan 
peraturan yang terkait dengan desentralisasi 
sektor kehutanan serta ulasan mengenai daerah 
penelitian. Bagian selanjutnya menggambarkan 
dan membahas isu-isu mengenai proses dan 
dampak dari desentralisasi pada pengelolaan 
hutan lokal, lembaga-lembaga kehutanan, 
perimbangan dana dari sektor kehutanan dan 
kehidupan masyarakat lokal. Setiap bagian  
memberikan rekomendasi untuk kemungkinan 
alternatif penyelesaian terhadap permasalahan 
penerapan sistem otoda.
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Karena fokus dan penekanan penelitian antara 
periode tahun pertama, kedua dan ketiga 
tidak sama, maka metode penelitian yang 
dipergunakan pun berbeda antara yang satu 
dengan yang lainnya. 

Penelitian tahap I yang terfokus untuk 
mempelajari proses dan mekanisme 
desentralisasi, lebih banyak mempergunakan 
metode ekstraktif melalui wawancara terbuka 
maupun terstruktur terhadap stakeholder lokal, 
baik di tingkat pemerintahan kabupaten (Luwu 
Utara) dan provinsi (Sulawesi Selatan)3, LSM, 
pengusaha, maupun masyarakat4 di tiga desa 
(Sepakat, Cendana dan Seko) yang berada di 
sekitar hutan.

Penelitian tahap II bertujuan untuk mengamati 
pelaksanaan kebijakan desentralisasi sektor 
kehutanan pada pemerintahan kabupaten, dan 
mengetahui tanggapan masyarakat terhadap 
sistem desentralisasi. Data pembanding juga 
diambil dari Kabupaten Mamuju, yang dipilih 
karena juga memiliki hutan yang cukup luas, 
serupa dengan Luwu Utara. Metodologi 
konvensional yang sama digunakan pada 
tahap ini. Wawancara melibatkan kelompok 
stakeholder yang lebih beragam5, termasuk 
pemegang konsesi hutan dan pemilik pabrik 
penggergajian kayu di Kabupaten Luwu Utara, 
Kabupaten Mamuju dan Kota Makassar, 
untuk mengetahui sejauh mana desentralisasi 
telah mempengaruhi sektor bisnis kehutanan. 
Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan 
pendapat mengenai sistem perimbangan DR 
saat ini dan untuk mengetahui proporsi alokasi 
DR yang diterima oleh daerah penghasil 
dan bukan penghasil. Kuesioner tersebut 
kemudian disebarkan kepada dinas-dinas 

yang menangani urusan kehutanan di seluruh 
kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan untuk 
mengetahui proporsi dana perimbangan yang 
mereka terima serta pendapat mereka terhadap 
sistem perimbangan yang ada. Triangulasi data 
dilakukan dengan informasi yang diperoleh 
dari pemerintah provinsi dan pusat.

Tahap terakhir penelitian yaitu tahap III 
berusaha menemukan akar penyebab dari 
permasalahan yang timbul dalam implementasi 
desentralisasi sektor kehutanan di tingkat 
kabupaten, terutama yang berkaitan dengan 
koordinasi antara pemerintah kabupaten 
dan provinsi. Penelitian pada tahap ini juga 
bertujuan untuk memformulasikan solusi 
alternatif bagi permasalahan tersebut dengan 
menggunakan proses partisipatif dan inklusif 
dalam setiap proses pengambilan keputusan. 
Filosofi riset aksi (action research) yang 
digunakan dalam tahap ini untuk melibatkan 
stakeholder lokal mulai dari perencanaan hingga 
akhir kegiatan penelitian ini. Para stakeholder 
juga dilibatkan melalui Local Advisory Group 
(LAG), yaitu kelompok yang secara aktif 
memberikan masukan terhadap penelitian 
ini. Anggota LAG meliputi perorangan (dari 
masyarakat maupun elemen lainnya), lembaga 
pemerintah dan non pemerintah di tingkat 
desa, kabupaten dan provinsi. LAG bertemu 
secara berkala untuk memberi masukan, kritik 
dan umpan balik terhadap kegiatan penelitian 
ini sehingga individu atau lembaga yang 
mereka wakili terlibat penuh dalam proses 
dan hasil dari penelitian. Kemajuan hasil 
terus menerus dievaluasi dalam setiap rapat 
LAG, agar para peneliti dan stakeholder dapat 
memformulasikan rencana aksi selanjutnya 
bersama-sama.

2 METODE PENELITIAN
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Beberapa metode seperti Participatory Rural 
Appraisals (PRA), Focus Group Discussions 
(FGD), lokakarya/seminar, observasi terhadap 
peserta dan wawancara dengan informan kunci 
digunakan dalam tahap ini. Satu kelompok 
masyarakat adat yang mengklaim hutan adat 
(Dusun Pulao, Desa Sassa) dan satu kelompok 
masyarakat adat yang mengklaim tanah adat 
(Dusun Pampli, Desa Sepakat) dipilih sebagai 
sampel dalam penelitian ini. Triangulasi 
data dilakukan melalui FGD dan lokakarya 
desa. Metode PRA terbukti efektif untuk 
mengumpulkan informasi mengenai klaim 
hutan/tanah adat dan akses masyarakat kepada 
manfaat-manfaat hutan. Pada akhir kegiatan 
penelitian, temuan yang diperoleh selama 
lokakarya atau FGD tersebut digunakan untuk 
menyusun rekomendasi bagi penyelesaian 
permasalahan dengan memperhatikan kondisi 
di lingkungan masyarakat lokal.

Pendalaman analisis pada proses pembuatan 
kebijakan di kabupaten dilakukan melalui tiga 
kali FGD pada tingkat kabupaten6. Sayangnya, 
sebagai komponen yang penting dalam 
penegakan hukum di daerah, pihak Kepolisian 
yang selalu diundang dalam setiap FGD tidak 

pernah hadir. FGD serupa juga dilakukan 
pada tingkat provinsi dengan pejabat-pejabat 
pemerintah dari Kabupaten Gowa, Maros, 
Wajo, Polmas, Barru dan Luwu Utara. Proses 
ini membantu memberikan contoh dan solusi 
yang mungkin sesuai untuk mengatasi masalah 
koordinasi antara pemerintah kabupaten 
dan provinsi di Sulawesi Selatan. Untuk 
mendorong sinergi dan koordinasi antar 
program sektor kehutanan di tingkat kabupaten 
dan provinsi tersebut, sebuah lokakarya juga 
diselenggarakan oleh tim peneliti dan Forum 
Komunikasi Kehutanan Sulawesi Selatan 
(FKKSS)7.

Untuk mensosialisasikan temuan penelitian, 
pada setiap akhir kegiatan penelitian diadakan 
lokakarya dengan para stakeholder baik pada 
tingkat kabupaten maupun provinsi8. Lokakarya 
yang melibatkan beragam pihak dan dari 
berbagai lapisan masyarakat ini merumuskan 
secara partisipatif beberapa rekomendasi yang 
didasarkan pada hasil penelitian pada tahun-
tahun tersebut untuk kemudian disampaikan 
kepada pemerintah, baik pusat, provinsi, dan 
kabupaten, maupun pada masyarakat melalui 
media (harian Palopo Post dan harian Fajar).
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3.1. Geografi dan Ekologi
Keunikan keanekaragaman hayati di Pulau 
Sulawesi pertama kali tercatat ketika seorang 
penjelajah dan naturalis dari Inggris, Alfred 
Russel Wallace melintasi pulau-pulau di 
Indonesia pada tahun 1850an. Hutan-hutan di 
Sulawesi mempunyai sejumlah besar spesies 
endemik yang hanya ditemukan di pulau 
tersebut, hal ini karena isolasi bio-geografis 
Pulau Sulawesi di jaman terdahulu. Keunikan 
keanekaragaman hayati Sulawesi telah lama 
menjadi perhatian para ilmuwan dunia yang 
ingin mendorong pelestarian dan pemanfaatan 
yang berkelanjutan dari keanekaragaman hayati 
pulau tersebut (Whitmore dkk. 1989). 

Kabupaten Luwu Utara merupakan kabupaten 
terluas di Provinsi Sulawesi Selatan, yang 
mencakup sekitar satu per empat daratan 
dari provinsi itu9. Sebagian besar wilayahnya 
berbukit dengan topografi datar tersebar di 
sepanjang Teluk Bone (di pesisir Timur). 
Sebagian besar daratan di kabupaten ini diliputi 
oleh hutan tropis. Beberapa jenis kayu yang 
mempunyai nilai komersial tinggi10 ditemukan 
di kabupaten ini, misalnya Diospyros celebica 
(nama lokal: kayu hitam) dan Kalappia 
celebica (nama lokal: kalapi), keduanya 
merupakan jenis pohon endemik yang paling 
berharga di Sulawesi. Masyarakat lokal 
menggolongkan kedua jenis kayu ini sebagai 
kayu kelas satu. Jenis-jenis kayu komersial 
dari famili Dipterocarpaceae11, seperti 
Anisoptera thurifera dan Shorea assamica, 
biasa ditemukan di hutan-hutan alam di Luwu 
Utara. Selain hutan tropika basah, di kabupaten 
ini juga banyak ditemukan ekosistem hutan 
rawa yang ditumbuhi banyak pohon sagu12, 
ekosistem hutan mangrove, ekosistem hutan 
bukit kapur, ekosistem hutan batuan ultra 

basis, serta ekosistem danau. Keunikan dan 
keragaman ekosistem ini memberikan nilai 
ekologis dan ekonomis yang berharga bagi 
masyarakat lokal, termasuk sumber air, hasil 
hutan bukan kayu (NTFP), produksi kayu, 
ekowisata dan lain sebagainya.

3.2. Administrasi, 
Kependudukan, dan Sosial 
Ekonomi
Kabupaten Luwu Utara adalah kabupaten 
yang baru dibentuk pada tahun 2001. Pada 
tahun 2003 sebagian wilayahnya yang berada 
di bagian Timur dimekarkan kembali menjadi 
kabupaten baru yaitu Kabupaten Luwu Timur. 
Sampai pertengahan tahun 2004, sebagian 
urusan pemerintahan dari kedua kabupaten 
tersebut masih bergabung. Kabupaten Luwu 
Utara terdiri dari 19 kecamatan dengan 271 
desa/kelurahan (Gambar 1), dengan jumlah 
penduduk sekitar 452.498 jiwa dengan laju 
pertambahan sebesar 2,47% (BPS Kabupaten 
Luwu Utara, 2002). 

Sejak sekitar tahun 1960-an, daerah ini 
merupakan daerah tujuan transmigrasi baik 
yang berasal dari pulau lain, seperti Jawa, 
Bali dan Lombok maupun bagi pendatang 
dari daerah lain di Sulawesi Selatan, terutama 
Bugis. Mata pencaharian sebagian besar 
penduduk asli adalah pengumpul hasil hutan 
(rotan atau kayu hutan). Saat ini kebanyakan 
penduduk juga bertani (sawah) atau berkebun 
(coklat, kepala sawit, atau jeruk). Sebagian 
besar penduduk asli memiliki perkebunan 
buah-buahan seperti durian, langsat, rambutan, 
dan lain-lain yang memberikan pendapatan 
tambahan selama musim panen buah (bulan 
November sampai Mei. Dalam satu musim 

3 GAMBARAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
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panen, pendapatan seorang petani dari panen 
buah berkisar antara US$ 16,70 – 55,60 (US$1= 
Rp. 9000), bergantung kepada banyaknya 
buah yang dipanen. Masyarakat pendatang 
yang kebanyakan berasal dari Pulau Jawa 
menggunakan teknik pertanian yang lebih maju 

(misalnya sistem drainase dan kontrol terhadap 
hama) sehingga mereka dapat memperoleh 
keuntungan yang lebih besar dari komoditi padi 
dan sayuran dibandingkan penduduk asli. Para 
transmigran juga membeli tanah dari penduduk 
asli. Banyak penduduk asli yang kemudian 
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meniru teknik bertani yang diperkenalkan 
oleh para pendatang, tetapi mencapai tingkat 
keberhasilan yang lebih rendah. Hal ini 
dikarenakan jumlah waktu yang digunakan 
untuk bertani lebih sedikit dibandingkan 
dengan waktu yang dihabiskan di hutan, sebagai 
mata pencaharian utama penduduk asli. Laki-
laki dewasa yang merupakan penduduk asli 
biasanya meninggalkan ladang mereka setelah 
musim tanam padi untuk mengumpulkan hasil 
hutan (rotan atau kayu). Dengan terbatasnya 
lapangan pekerjaan di sektor selain kehutanan 
dan pertanian, lebih dari 31% penduduk Luwu 
Utara hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah 
tersebut dua kali jumlah rata-rata penduduk 
miskin yang ada di kabupaten lain di Provinsi 
Sulawesi Selatan (BPS Kabupaten Luwu Utara, 
2002). Penduduk termiskin di Luwu Utara 
adalah mereka yang hidup di dalam atau di 
sekitar hutan. Dengan demikian, sumberdaya 
hutan merupakan bagian yang sangat penting 
secara ekonomis maupun ekologis bagi 
kebanyakan masyarakat di daerah ini terutama 
yang mata pencahariannya bergantung pada 
hasil hutan. Isu ini akan dibahas lebih rinci 
pada Bab 8. 

3.3. Penggunaan Lahan dan 
Potensi Sumberdaya Alam
Luwu Utara merupakan kabupaten yang 
memiliki kawasan hutan paling luas di 
Sulawesi Selatan. Kawasan hutan yang luasnya 
mencapai lebih dari dua per tiga (72,86%) 
wilayah Kabupaten Luwu Utara (Gambar 2), 
merupakan sumberdaya alam terpenting di 
kabupaten ini (Tabel 1). 

Dari sekitar 1.045.273 ha hutan yang ada 
di Kabupaten Luwu Utara, 55% merupakan 
hutan lindung, 15% merupakan cagar alam, 
dan sisanya 30% merupakan hutan produksi 
terbatas. Potensi hutan yang ada di kabupaten 
tersebut adalah sebanyak 29.044.000 m3 kayu 
bulat, 21.539.900 m3 kayu gergajian, 15.000 
m3 veneer, 25.000 ton damar (resin) dan sekitar 
30.000.000 ton rotan (Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Luwu Utara, 2001a).
 
Sampai tahun 1997, di wilayah Kabupaten 
Luwu Utara beroperasi sebanyak 7 HPH 
dengan total areal konsesi seluas 354.525 ha13. 
Namun pada tahun 2001 tinggal satu HPH 
yang masih bertahan, yaitu PT. Panply, yang 
kemudian tercatat telah mengundurkan diri 
pada pertengahan tahun 2002. Hasil temuan 
penelitian menunjukkan bahwa sedikitnya 
terdapat empat faktor penyebab perusahaan-
perusahaan HPH mengundurkan diri dari 
kabupaten tersebut. Faktor penyebab pertama, 
persediaan kayu komersial di Kabupaten 
Luwu Utara terlalu sedikit bagi HPH untuk 
memperoleh keuntungan dari kegiatan 
penebangan mereka. Wawancara dengan 
karyawan PT Matano, sebuah perusahaan HPH 
baru yang ingin masuk ke kabupaten pada tahun 
2003, mengindikasikan bahwa persediaan kayu 
komersial yang ada di areal hutan tidak lagi 
mencukupi target produksi perusahaan. Agar 
dapat bertahan, PT Matano harus membeli 
kayu dari hutan-hutan milik masyarakat lokal 
(kebun kayu). 

Tabel 1. Luas dan persentase penggunaan lahan di Kabupaten Luwu Utara

No. Penggunaan Lahan Luas Penggunaan (ha) % Penggunaan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lahan pertanian rakyat / sawah
Perkebunan
Hutan
Vegetasi mangrove
Padang rumput / alang-alang
Pekarangan / kampung
Empang / tambak
Sungai / danau dll.

196.052
75.415

1.045.273
2.882

27.305
13.580
15.892
58.367

13,66
5,26

72,86
0,21
1,90
0,95
1,10
4,06

Total luas penggunaan lahan 1.434.766 100,00

Sumber: Rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Luwu Utara (2001)
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Kedua, perusahaan-perusahaan HPH menghadapi 
klaim dari masyarakat lokal atas areal konsesi 
mereka. Dengan dimulainya era reformasi 
setelah jatuhnya rezim Soeharto, peningkatan 
klaim masyarakat lokal atas areal konsesi 
HPH dilaporkan terjadi di banyak daerah di 
Indonesia. Faktor ketiga, perusahaan HPH 
diharuskan membayarkan biaya administrasi dan 
operasional tambahan seperti pajak dan pungutan 
lokal, Sumbangan Pihak Ketiga (SP3), dan lain 
sebagainya kepada pemerintah kabupaten setelah 
diterapkannya desentralisasi sektor kehutanan. 
Keempat, pemerintah kabupaten pasca otonomi 
daerah mempunyai lebih banyak kewenangan 
terhadap kegiatan HPH di wilayahnya dan 
kemudian menggunakan pengaruhnya untuk 
membatasi kegiatan HPH tersebut. Wawancara 
dengan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Luwu Utara memberikan informasi bahwa 
beberapa perusahaan HPH tidak membayar 
pajak kehutanan kepada pemerintah pusat (Dana 
Reboisasi dan Provisi Sumberdaya Hutan) maupun 
pajak lokal (termasuk SP3). Sebagai akibatnya, 
pemerintah kabupaten memutuskan untuk tidak 
mengeluarkan rekomendasi untuk perpanjangan 
konsesi HPH tersebut di daerahnya. Padahal, 
perusahaan HPH membutuhkan rekomendasi 
dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk 
mendapatkan ijin penebangan dari Departemen 
Kehutanan dan Perkebunan (pemerintah pusat).

Penelitian menunjukkan bahwa nilai jasa 
(manfaat tidak langsung) hutan Kabupaten 
Luwu Utara sebetulnya lebih besar dibandingkan 
dengan manfaat langsungnya (tangible), yaitu 
hasil hutan bukan kayu (NTFP) dan eksploitasi 
kayu. Sebagai contoh, hutan di sekitar hulu 
Sungai Larona (DAS Larona) berfungsi sebagai 
sumber air bagi Danau Towuti, yang digunakan 
sebagai pembangkit tenaga hidroelektris. Pada 
tahun 2001, perusahaan pertambangan PT 
INCO membayar retribusi air sebesar milyaran 
rupiah (Rp. 47.241.838.650 pada tahun 2001) 
karena mempergunakan sumber tersebut. 
Daerah penyerapan air lainnya di Luwu Utara, 
Rongkong, merupakan daerah wisata yang 
terkenal dengan arung jeram dan olahraga air. 
Daerah ini sering digunakan sebagai tempat 
penyelenggaraan kompetisi nasional olahraga 
air. Jarak Kabupaten Luwu Utara yang dekat 
dengan Tana Toraja14 juga membuat hutan-

hutan di kabupaten ini potensial untuk kegiatan 
wana wisata. Pengalaman di daerah lain 
yang memiliki kondisi hutan serupa dengan 
Luwu Utara (contohnya Hutan Bantimurung 
di Kabupaten Maros atau Hutan Malino di 
Kabupaten Gowa) dan di negara lain (misalnya 
Nepal dan Bhutan) telah membuktikan bahwa 
nilai komersial wana wisata bagi pemerintah 
daerah dan masyarakat yang hidup di sekitar 
hutan jauh lebih besar daripada manfaat yang 
diperoleh dari ekstraksi kayu.

Karena sebagian besar lahan di Kabupaten 
Luwu Utara digunakan untuk kegiatan pertanian 
(sawah dan perkebunan) (lihat Tabel 1), maka 
hutan memegang peranan penting dalam 
menjaga persediaan air untuk mengairi lahan 
pertanian. Masyarakat lokal juga menyadari 
bahwa hutan juga mencegah banjir dan erosi 
tanah. Pada tahun 2001, masyarakat lokal 
mengajukan keberatan kepada PT Kendari 
Tunggal, sebuah perusahaan pemegang HPH 
yang beroperasi di Desa Seko, dan meminta 
perusahaan tersebut untuk menghentikan 
operasi penebangannya karena diduga telah 
menyebabkan banjir yang parah di Malangke, 
yang terletak di dataran yang lebih rendah. 
Banjir tersebut telah menyebabkan banyak 
lahan sawah dan perkebunan rusak total.

Pengalaman dan bukti lapangan dengan jelas 
menunjukkan bahwa sumberdaya hutan 
memberikan nilai jasa ekologis dan sosial 
ekonomi yang besar bagi penduduk Luwu 
Utara. Dengan tidak adanya pemegang konsesi 
skala besar yang beroperasi di Kabupaten 
Luwu Utara, dan kabupaten ini juga tidak 
mengeluarkan ijin Hak Pemungutan Hasil 
Hutan/HPHH (kebanyakan kabupaten 
penghasil lainnya di Indonesia berlomba 
mengeluarkan HPHH pada era desentralisasi), 
maka gagasan untuk mempromosikan nilai 
lingkungan hidup dari areal hutan dapat 
menjadi solusi yang menguntungkan dari segi 
ekologis (melestarikan sumberdaya hutan 
dan mendorong pengelolaan daerah serapan 
air yang berkelanjutan). Pada saat yang sama 
hutan yang dipelihara dan menjadi sumber 
pendapatan jangka panjang bagi masyarakat 
setempat cukup menguntungkan dari sisi sosial 
ekonomi.
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Selain sumberdaya hutan, Kabupaten Luwu 
Utara juga mempunyai sumberdaya mineral 
potensial, seperti 3,1 milyar m3 marmer, 13,7 
milyar ton granit, 2,4 milyar barrel minyak, 
1 juta ton nikel, 500 juta ton besi, 750.000 
ton pasir kuarsa, 200 juta m3 batu gamping, 
400 juta m3 of kaolin dan emas (Sekretariat 
Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 
2004). Namun demikian, hanya tambang nikel 
yang telah dieksploitasi secara komersial oleh 
PT INCO (International Nickel Indonesia). 

20 0 20 40 KM

Skala 1 : 1.000.000

U

Peta Provinsi
Sulawesi Selatan

Kabupaten Luwu Utara
Danau

Keterangan:

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KABUPATEN LUWU

Areal penggunaan lain
Cagar alam
Hutan lindung
Hutan lindung sempadan pantai
Hutan Produksi
Hutan produksi konversi
Hutan produksi terbatas
Taman wisata alam
Danau

Kerjasama Antara Jurusan Kehutanan
Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Makassar

dengan CIFOR Indonesia

PETA TATAGUNA HUTAN
KABUPATEN LUWU UTARA 

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Masamba

Gambar 2. Peta tataguna hutan Kabupaten Luwu Utara

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah sering 
mencoba mempromosikan potensi sumberdaya 
mineralnya dengan melakukan pendekatan 
dan presentasi pada donor, investor dan pada 
beberapa instansi di pemerintahan pusat 
(Jakarta), serta dengan mengikuti berbagai 
pameran potensi daerah di Jakarta. Tetapi 
hingga kini belum ada investor yang tertarik 
untuk melakukan kerjasama pengelolaan 
sumberdaya mineral ini.
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4.1. Kebijakan Kehutanan 
Sebelum Era Desentralisasi
Kebijakan kehutanan di Indonesia pada masa 
pra desentralisasi, terutama selama orde baru, 
bertumpu pada UU No. 5 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan Pokok Kehutanan (selanjutnya 
disebut UUPK). Setahun setelah Undang-
undang ini dikeluarkan, pemerintah pusat 
mengeluarkan PP No. 6 Tahun 196815 yang 
menarik kewenangan atas pengelolaan hutan 
dari seluruh pemerintah kabupaten yang berada 
di wilayah yang dulunya termasuk dalam Negara 
Indonesia Timur (NIT)16, dan memberikannya 
kepada pemerintah provinsi. Ditetapkannya PP 
No.6/1968 tersebut memberikan pemahaman 
bahwa sebelum masa Orde Baru, kawasan hutan 
di wilayah timur Indonesia dikelola berdasarkan 
kebijakan desentralistik, dimana pada wilayah 
bekas NIT pengelolaan hutan diserahkan pada 
kabupaten (swatantra tingkat II), sedangkan 
pada wilayah Indonesia lainnya didelegasikan 
pada pemerintah provinsi (swatantra tingkat 
I). Kebijakan ini berubah menjadi sentralistik 
dengan dikeluarkannya UUPK 17. 

Sejak diundangkannya UUPK sampai 
pertengahan tahun 1980an, telah ditetapkan 
lebih dari 150 peraturan perundang-undangan, 
namun tidak satupun yang mengatur mengenai 
desentralisasi kewenangan di sektor kehutanan. 
Baru ketika kondisi hutan alam Indonesia sudah 
sangat memprihatinkan, Menteri Kehutanan 
mengeluarkan SK No.86/Kpts-II/199418 tentang 
penyerahan sebagian urusan Pemerintahan 
Pusat di bidang kehutanan kepada Pemerintah 
Daerah Tingkat II. Urusan Pemerintahan Pusat 
di bidang kehutanan yang diserahkan kepada 
Pemerintah Daerah Tingkat II terbatas hanya 
pada penggunaan hutan untuk kepentingan 
non komersial, seperti penghijauan, konservasi 

tanah dan air, persuteraan alam, perlebahan, 
pengelolaan hutan rakyat atau hutan milik, dan 
pelatihan keterampilan masyarakat di bidang 
kehutanan. Uraian di atas menunjukkan bahwa, 
urusan di bidang kehutanan yang diserahkan 
oleh pemerintah pusat kepada Daerah Tingkat 
I (provinsi) dan tingkat II (kabupaten) lebih 
berupa tugas dan tanggung jawab daripada 
hak (manfaat). Sampai saat diberlakukannya 
sistem otoda, pemerintah pusat tidak 
pernah menyerahkan kewenangan di sektor 
pengusahaan hutan kepada pemerintah daerah. 

4.2. Kebijakan Kehutanan 
Pada Era Desentralisasi
Setelah lebih dari 30 tahun menjalani sistem 
pengelolaan hutan terpusat (sentralistik), UU 
No. 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan 
dan tanggung jawab yang lebih luas kepada 
pemerintah kabupaten di Indonesia dalam 
mengelola sumberdaya alam di daerahnya. 
Dengan adanya undang-undang tersebut, 
daerah mempunyai hak untuk menetapkan 
kebijakan daerahnya sendiri secara otonom. 
Sementara itu, pemerintah tingkat provinsi 
pada prakteknya masih lebih banyak berfungsi 
sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah 
pusat. 

Pada tahun berikutnya, Pemerintah Pusat 
mengeluarkan PP No. 25 Tahun 200019. 
Semestinya PP ini dapat memperjelas 
pembagian tanggung jawab antara kabupaten, 
provinsi, dan pemerintah pusat dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi daerah. Sayangnya, 
PP tersebut hanya mengatur kewenangan 
pemerintah provinsi dan pusat, sedangkan 
kewenangan pemerintah kabupaten tidak 
dinyatakan secara jelas. Sebagai contoh, Pasal 
2 dan 3 dalam PP tersebut yang menegaskan 

4 KAJIAN KEBIJAKAN KEHUTANAN, ALOKASI DANA PERIMBANGAN 
SEKTOR KEHUTANAN DAN MASALAH HAK KEPEMILIKAN ADAT 
BERKAITAN DENGAN DESENTRALISASI 
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kembali kewenangan pemerintah pusat dan 
pemerintah provinsi di bidang kehutanan. 
Logikanya adalah bahwa semua kewenangan 
yang tidak diatur atau di luar dari yang 
dinyatakan dalam pasal-pasal tersebut 
merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/
kota. Namun, PP tersebut tidak menyatakan 
secara jelas aspek pengelolaan hutan yang 
mana yang merupakan kewenangan kabupaten. 
Hal ini menyebabkan terjadinya kebingungan 
dan interpretasi yang berbeda-beda di kalangan 
pemerintahan kabupaten di seluruh Indonesia. 

Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah 
menekankan20 bahwa daerah berwenang 
mengelola sumberdaya alam yang tersedia 
di wilayahnya. Namun pada tahun yang 
sama pemerintah pusat juga mengundangkan 
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 
yang memperkuat kewenangan pemerintah 
pusat (Departemen Kehutanan). Hal inilah 
yang dirasakan oleh pemerintah daerah 
sebagai inkonsistensi pemerintah pusat dalam 
menerapkan sistem otoda secara utuh. 

Sampai dengan Desember 2001, Pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan 
89 Perda (Peraturan Daerah)21. Sebagian besar 
dari Perda tersebut mengatur pajak lokal dan 
ijin usaha. Hal ini menciptakan kesan bahwa 
memang tuntutan kabupaten agar otoda segera 
diberlakukan lebih didasarkan atas keinginan 
untuk meningkatkan PAD. PAD Luwu Utara 
memang meningkat pesat setelah desentralisasi. 
Hal ini karena adanya peningkatan pajak dan 
retribusi air, yang mana sebelumnya retribusi 
air dibayarkan langsung ke pemerintah pusat 
(lihat bagian 5.2). Kenyataan ini menarik 
karena PAD Luwu Utara berbeda dengan 
PAD daerah lainnya di Indonesia yang tidak 
mengalami kenaikan yang berarti setelah 
otonomi daerah serta dengan masih banyaknya 
daerah yang bergantung kepada transfer dana 
dari pemerintah pusat (Dermawan in press). Di 
Luwu Utara, 97% PAD berasal dari pungutan 
atas penggunaan air. Hal ini mungkin dapat 
menjelaskan mengapa Luwu Utara lebih tidak 
menekan hutannya untuk menjadi sumber 
dana pembangunan dibandingkan dengan 
kabupaten lain yang memiliki profil serupa. 
Sebagai contoh, Jambi dan Kalimantan Timur 

yang juga merupakan provinsi yang kaya akan 
sumberdaya alam, dengan tingkat kemiskinan 
di atas rata-rata serta infrastruktur yang tidak 
memadai, mereka menggunakan sumberdaya 
hutan untuk mendanai pembangunan daerah di 
era desentralisasi. 

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa 
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara selalu 
berusaha untuk menyempurnakan peraturan-
peraturan daerahnya dan terbuka pada 
perubahan. Sebagai contoh, pada tanggal 
28 Juni 2002, Pemerintah Kabupaten Luwu 
Utara mengeluarkan Peraturan Daerah 
No.7/2002 mengenai Pelestarian Sumberdaya 
Hutan sebagai tindak lanjut terhadap temuan 
penelitian di tahap sebelumnya dan sebagai 
respon terhadap masukan dari tim peneliti dan 
stakeholder lainnya yang menekankan perlunya 
peraturan daerah untuk mendorong pelestarian 
sumberdaya hutan lokal. 

4.3. Kebijakan Dana Reboisasi

4.3.1 Sejarah Dana Reboisasi 
Dana Reboisasi (DR) ditetapkan pertama 
kali melalui Keputusan Presiden No. 35 
Tahun 198022, yang mengharuskan pemegang 
konsesi HPH skala besar membiayai kegiatan 
rehabilitasi lahan hutan dan regenerasi areal 
konsesi pasca tebangan. Jumlah DR yang harus 
dibayarkan didasarkan pada volume kayu yang 
diambil dari areal konsesi. Secara teoritis, dana 
tersebut sebetulnya adalah dana simpanan, atau 
dana jaminan untuk memastikan bahwa kegiatan 
rehabilitasi dan regenerasi lahan hutan bekas 
areal tebangan betul-betul bisa dilaksanakan; 
sehingga dana tersebut harus dikembalikan 
oleh pemerintah kepada pemegang konsesi 
HPH apabila perusahaan tersebut telah 
melakukan kewajibannya sesuai peraturan 
yang berlaku demi menjaga kelangsungan 
hutan. Sebaliknya, apabila perusahaan HPH 
gagal menanam kembali areal konsesi mereka 
yang sudah ditebang, maka pemerintah pusat 
mempunyai hak untuk menggunakan dana 
tersebut untuk melakukan sendiri rehabilitasi 
lahan di areal tersebut. Namun pada 
kenyataannya, baik Departemen Kehutanan 
maupun pemegang HPH tidak melakukan 
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banyak hal untuk mengembalikan kondisi areal 
hutan seperti keadaan sebelumnya. DR sering 
kali disalahgunakan untuk kepentingan lain di 
luar sektor kehutanan. Empat tahun kemudian, 
Departemen Kehutanan mengeluarkan 
keputusan menteri23 yang mengijinkan 
pemegang konsesi untuk menggunakan DR 
untuk membangun Hutan Tanaman Industri 
(HTI) dan bukan menanami kembali atau 
merehabilitasi areal hutan yang rusak.

Pada tahun 1989, Keputusan Presiden yang baru 
mengenai DR24 dikeluarkan. Kebijakan baru ini 
menyatakan bahwa DR adalah dana yang wajib 
dibayar oleh pemegang HPH, HPHH, dan Ijin 
Pemanfaatan Kayu (IPK). Pada masa ini, DR 
digunakan oleh Departemen Kehutanan untuk 
membiayai kegiatan reboisasi di luar areal 
konsesi, untuk pembangunan HTI dan untuk 
rehabilitasi lahan kritis di beberapa areal lain 
yang ditentukan oleh Departemen Kehutanan. 
Namun demikian, membayar DR tidak berarti 
menghilangkan kewajiban pemegang konsesi 
untuk melakukan kegiatan reboisasi dan 
rehabilitasi lahan di areal konsesi mereka.

DR juga dikumpulkan dari perusahaan-
perusahaan yang memproses kayu tebangan25, 
dengan tarif rata-rata US$ 7/m3 kayu dan US$ 
1/m3 kayu serpihan. Setahun kemudian, tarif 
DR naik menjadi masing-masing US$ 10 dan 
US$ 1,50/m3 26. Pembayaran DR meningkat 
terus pada tahun 1993 dan 199727, berdasarkan 
pada perbedaan jenis kayu dan asalnya. Pada 
tahun 1998, sebagai akibat krisis moneter, DR 
dibayar dalam Rupiah dan bukan dollar AS. 
Untuk Sulawesi, DR ditetapkan pada angka 
Rp. 70.000 untuk kayu meranti, Rp. 60.000 
untuk kayu campuran, dan Rp. 100.000 per 
m3 untuk ebony (kayu dengan kualitas terbaik 
di Sulawesi)28. Pembayaran dalam rupiah 
dianggap lebih mudah bagi para pemegang ijin, 
karena nilai rupiah lebih tidak berfluktuasi. 
Namun demikian, dalam prakteknya, hanya 
sedikit pemegang HPH yang membayar DR 
dengan berubahnya tarif ke dalam rupiah.

4.3.2 Mekanisme perimbangan 
Dana Reboisasi 
Pada tahun 2001, pemerintah pusat menyusun 
mekanisme baru yang menyangkut penggunaan 
kontribusi pendapatan dari berbagai sektor 
untuk membantu membiayai penyelenggaraan 
otonomi daerah dan pembangunan di tingkat 
kabupaten. Sesuai dengan UU No. 25/1999 
mengenai perimbangan fiskal29, terdapat tiga 
bentuk dana perimbangan, yaitu a) bagian daerah 
dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea 
perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta 
penerimaan dari sumberdaya alam; b) Dana 
Alokasi Umum (DAU)30; dan c) Dana Alokasi 
Khusus (DAK)31. Pada sektor kehutanan, bentuk 
pendapatan negara yang diperimbangkan oleh 
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah 
adalah Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) 
dan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) yang 
diperimbangkan dalam bentuk DAU, dan Dana 
Reboisasi (DR) yang diperimbangkan dalam 
bentuk DAK Dana Reboisasi (DAK-DR).

UU No. 25 Tahun 1999 Pasal 6 ayat (5) 
menyatakan bahwa penerimaan yang bersumber 
dari IHPH dan PSDH diperimbangkan dengan 
pembagian 20% untuk Pemerintah Pusat dan 
80% untuk Pemerintah Daerah. Sedangkan 
perimbangan DR diatur dalam Pasal 8 ayat 
(4), yaitu 60% untuk Pemerintah Pusat dan 
40% dibagikan kepada daerah penghasil32. 
Lebih jauh dijelaskan bahwa bagian daerah 
yang besarnya 40% tersebut digunakan 
untuk pembiayaan kegiatan reboisasi dan 
penghijauan oleh daerah penghasil sedangkan 
bagian Pemerintah Pusat yang besarnya 
60% digunakan untuk pembiayaan kegiatan 
reboisasi secara nasional (lihat Tabel 2). Dari 
24 kabupaten di Sulawesi Selatan, hanya dua 
kabupaten (Luwu Utara dan Mamuju) yang 
dikategorikan sebagai daerah penghasil. Hal ini 
berarti dalam arti bahwa dana perimbangan DR 
untuk provinsi Sulawesi Selatan hanya berasal 
dari kedua kabupaten tersebut. Alokasi dan 
penggunaan DR di Luwu Utara akan dibahas 
lebih lanjut pada Sub Bab 5.4.
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4.4. Kebijakan Mengenai 
Lahan dan Hutan Adat
Pasal 2 UUPK tahun 1967 mengelompokkan 
hutan menjadi dua kategori menurut status 
kepemilikan: (a) hutan negara, yaitu kawasan 
hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah 
yang tidak dibebani hak milik; dan (b) hutan 
milik, yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah 
yang dibebani hak milik. Namun demikian, 
Pasal 5 pada undang-undang yang sama lebih 
lanjut menyatakan bahwa semua hutan di 
dalam wilayah negara Republik Indonesia, dan 
sumberdaya alam yang ada di dalamnya, dikuasai 
oleh negara35. Sementara, hak masyarakat 
untuk memperoleh manfaat dari hutan dibatasi 
dengan Pasal 17, yang menyatakan bahwa: 
“Pelaksanaan hak-hak masyarakat, hukum 
adat dan anggota-anggotanya serta hak-hak 
perseorangan untuk mendapatkan manfaat 
dari hutan, …dst, tidak boleh mengganggu 
tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud 
dalam UU ini”. Hal ini menunjukkan bahwa 
hak masyarakat lokal bukanlah merupakan 
prioritas atau belum memperoleh pengakuan 
pada masa sebelum desentralisasi.

4.4.1 Definisi hukum kawasan 
hutan/tanah negara, tanah/hutan 
adat dan masyarakat adat
Hutan tidak dapat dipisahkan dari tanah 
sebagai tempat bertumbuhnya berbagai jenis 
pohon(Sumardjono, 1996). Oleh karena itu, 
menurut hukum adat terdapat persamaan 
dan perbedaan pola pemilikan/penguasaan 
antara tanah dan hutan. Persamaannya yaitu 
keduanya dapat dimiliki/dikuasai baik secara 
individu (privaatrechtelijk) dan kolektif/ulayat 
(publiekrectelijk) (Sjariffudin, dkk., 2003). 
Namun demikian, Syariffudin dkk. lebih jauh 

menjelaskan bahwa, secara prinsipil terdapat 
perbedaan sebagai berikut.

Pertama. Tanah individu (hak milik) diperoleh 
dengan cara membuka tanah/hutan, kemudian 
diolah secara terus menerus (tidak terputus) 
secara turun temurun sehingga menimbulkan 
hubungan batin yang sifatnya magis religius. 
Dengan demikian, tanah/hutan yang telah 
dibuka tersebut menjadi hak milik menurut 
hukum adat dan dapat dimohonkan pengakuan 
haknya sebagai hak milik menurut Undang-
Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 
(selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang 
Pokok Agraria atau UUPA). Namun demikian, 
tanah milik yang tidak dimanfaatkan/dikelola 
oleh pemiliknya sehingga tumbuh hutan secara 
liar di atasnya digolongkan atau dikategorikan 
sebagai tanah yang ditelantarkan. Tanah yang 
termasuk pada kategori seperti ini dapat kembali 
menjadi tanah/hutan negara atau kembali dalam 
penguasaan persekutuan hukum adat setempat 
(Pasal 27 huruf a ayat 3 UUPA).

Sedangkan hutan milik, secara adat didefinisikan 
sebagai hutan yang berada di atas tanah pribadi 
yang dikontrol oleh perorangan maupun 
oleh sekelompok masyarakat. Hutan tersebut 
mungkin berasal dari aktivitas penanaman 
tanaman atau pohon selama sekian tahun sampai 
lahan berubah menjadi hutan.

Kedua. Tanah hak kolektif (ulayat/
beschikkingsrecht) adalah tanah yang dikuasai 
secara bersama oleh warga Masyarakat Hukum 
Adat (MHA), dimana pengaturan pengelolaannya 
dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan 
pemanfaatannya diperuntukkan baik bagi warga 
masyarakat hukum adat yang bersangkutan 
maupun untuk orang luar. 

Tabel 2. Proporsi perimbangan keuangan yang bersumber dari penerimaan sektor kehutanan 
antara Pusat dan Daerah

Bentuk dana bersama 
Pemerintah 

pusat 
(%)

Provinsi 
penghasil kayu 

(%)

Kabupaten 
Penghasil 

 (%)
Bukan 

penghasil (%)
IHPH (Iuran Hak Pengusahaan Hutan) 
PSDH (Provisi Sumberdaya Hutan)

20
20

16
16

64
32

0
32

DR (%) 60 40
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Masyarakat hukum adat sebagai kelompok 
masyarakat (genealogis, teritorial, dan 
genealogis-teritorial) mempunyai wilayah 
hukum yang disebut dengan hak ulayat. 
Lahirnya hak ulayat terjadi secara alamiah, 
beriringan dengan lahirnya masyarakat hukum 
adat. Masyarakat hukum adat dengan hak 
ulayat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang 
lainnya, sehingga eksistensi hak ulayat sangat 
tergantung dari eksistensi masyarakat hukum 
adat. Jadi jelas bahwa hak ulayat tidak dapat 
dimiliki/dikuasai secara individual.

Warga masyarakat hukum adat mempunyai hak 
dan kewajiban terhadap hutan. Hak tersebut 
berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan 
hidupnya sehari-hari dari hutan yang meliputi: 
hak untuk menikmati hasil hutan yang berupa 
kayu, rotan, damar, madu dan sebagainya, 
termasuk juga untuk tempat berburu binatang. 
Adapun kewajiban warga masyarakat hukum 
adat terhadap hutan adalah memelihara hutan 
agar lestari. Pelanggaran terhadap kewajiban 
tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan 
aturan adat yang dibuat dan ditaati oleh 
masyarakat hukum adat yang bersangkutan. 

Tetapi Indonesia belum mempunyai undang-
undang yang mengatur mengenai pengelolaan 
sumberdaya alam oleh masyarakat adat. 
Meskipun, pengakuan terhadap hak adat atas 
sumberdaya alam terdapat pada beberapa 
undang-undang dan peraturan. Menurut Pasal 
67 UUPK No. 41/1999, hak masyarakat 
terhadap hutan hanya terbatas untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya sehari-hari dan tidak 
untuk kepentingan komersial (profit oriented). 
Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 37 pada 
undang-undang yang sama, yang menyatakan 
bahwa masyarakat hukum adat mempunyai hak 
untuk memanfaatkan hutan untuk kepentingan 
komersial selama mereka mempunyai ijin 
yang relevan37. Dengan ketentuan yang saling 
bertentangan ini, sulit untuk menentukan dan 
mengetahui hak masyarakat hukum adat atas 
hutan. 

Bagaimanapun, masyarakat hukum adat lokal 
juga merupakan bagian dari komunitas global, 
yang harus ambil bagian dalam kegiatan ekonomi 
agar dapat memperoleh penghasilan yang 

berkelanjutan. Tuntutan pola hidup komersial 
saat ini berbeda dengan pola pemenuhan 
kebutuhan hidup yang dianut di masa lalu. Oleh 
karena itu, hukum nasional harus memberikan 
pedoman yang jelas agar hak masyarakat adat 
untuk memperoleh manfaat dari pengelolaan 
hutan dapat diakui dan dijunjung tinggi, bukan 
hanya membatasi hak mereka untuk sekedar 
memenuhi kebutuhan hidup. Mengakui hak milik 
masyarakat terhadap sumberdaya lokal adalah 
langkah pertama untuk mendorong terbukanya 
akses masyarakat lokal terhadap aktivitas 
perekonomian global, bersamaan dengan itu 
harus juga dilakukan pengembangan kapasitas 
masyarakat hukum adat dalam pengelolaan 
sumberdaya alam, serta peningkatan akses 
terhadap informasi dan proses pengambilan 
keputusan yang relevan. 

Di masa lalu, sistem lembaga masyarakat 
hukum adat dijalankan dengan mengacu pada 
prinsip-prinsip pengelolaan jangka panjang 
hutan dan sumberdaya alam yang berkelanjutan 
untuk memberi penghidupan kepada anggota 
masyarakat hukum adat (Sjariffudin dkk. 
2003). Tugas anggota masyarakat adalah untuk 
melestarikan dan menjaga nilai hutan untuk 
generasi mendatang. Siapapun yang melanggar 
prinsip tersebut dapat dihukum sesuai dengan 
peraturan adat yang dianut oleh masyarakat 
adat. Namun demikian, ketika tekanan terhadap 
sumberdaya menjadi sedemikian tinggi, 
peraturan-peraturan adat yang lama tidak lagi 
dapat mengakomodasi kepentingan ekonomi 
dan pelestarian sumberdaya pada saat yang 
sama. Sebagai contoh, ketika permintaan pasar 
terhadap kayu begitu tinggi atau ketika konsesi 
HPH diberikan di atas wilayah adat, terjadi 
banyak kasus dimana masyarakat adat bersedia 
menukar sumberdaya hutan dengan uang tunai. 
Hal ini disebabkan tingkat kemiskinan dan 
ketergantungan terhadap hutan yang tinggi di 
satu sisi, dan lemahnya insentif untuk menjaga 
kelestarian sumberdaya hutan di sisi lain telah 
meningkatkan peluang terjadinya degradasi 
dalam pelaksanaan prinsip-prinsip adat mengenai 
pelestarian hutan. Tantangan yang kemudian 
muncul adalah bagaimana menemukan cara-
cara baru untuk menerapkan prinsip-prinsip 
adat yang dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat yang bergantung kepada hutan 
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dalam kondisi sosial ekonomi yang ada saat ini 
tanpa mengesampingkan sisi ekologisnya. 

Karena semua lahan yang dinyatakan sebagai 
hutan negara secara sah dimiliki oleh negara 
Republik Indonesia, masyarakat mempunyai 
hak yang terbatas dalam memanfaatkan hutan 
untuk penghidupan mereka. Konsep penguasaan 
negara atas lahan hutan juga menyebabkan hak 
masyarakat adat untuk memperoleh manfaat 
dari kegiatan kehutanan tidak dapat secara 
otomatis menghasilkan hak kepemilikan. 
Namun demikian, sejalan dengan prinsip-prinsip 
mengenai masyarakat hukum adat yang diatur 
dalam UUPK38, Undang-undang Pokok Agraria 
(UUPA) dan Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala BPN39 keduanya menyatakan bahwa 
masyarakat hukum adat dapat memperoleh hak 
kepemilikan atas lahan ulayat jika hak ulayat 
mereka telah memperoleh pengakuan secara 
formal. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi 
untuk mendapat pengakuan secara formal, 
yaitu: 
1. terdapat sekelompok orang yang masih 

merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya 
sebagai warga bersama suatu persekutuan 
hukum tertentu, yang mengakui dan 
menerapkan ketentuan-ketentuan 
persekutuan hukum tersebut dalam 
kehidupannya sehari-hari (subjek),

2. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi 
lingkungan hidup para warga persekutuan 
hukum tersebut dan tempatnya mengambil 
keperluan hidupnya sehari-hari (objek), 
dan

3. terdapat tatanan hukum adat mengenai 
pengurusan, penguasaan dan penggunaan 
tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh 
para warga persekutuan hukum tersebut 
(aturan hukum).

 
Karena kriteria tersebut saling berkaitan 
satu dengan lainnya, peraturan tersebut 
mensyaratkan bahwa ketiga kriteria tersebut 
harus dipenuhi agar hak ulayat dapat diakui 
secara formal. UUPA juga menyatakan bahwa 
penentuan eksistensi hak ulayat harus dilakukan 
oleh pemerintah daerah dan didukung oleh 
penelitian yang melibatkan ahli hukum adat, 
tokoh adat dan wakil masyarakat adat, LSM, 
instansi pemerintah terkait dan stakeholders 

lainnya. Masyarakat hukum adat yang 
memenuhi seluruh kriteria tersebut kemudian 
dapat diakui secara formal sebagai kelompok 
adat melalui Peraturan Daerah (Perda). Jika 
telah mendapat pengakuan, masyarakat hukum 
adat diberikan hak untuk: 
a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk 

pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari 
masyarakat adat yang bersangkutan; 

b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan 
berdasarkan hukum adat yang berlaku dan 
tidak bertentangan dengan undang-undang; 
dan 

c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraannya.

4.4.2. Prosedur-prosedur 
kepemilikan tanah atau hutan
Jumlah kasus klaim tanah adat yang melibatkan 
masyarakat lokal meningkat secara drastis 
setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 
1998. Jumlah tersebut terus meningkat terutama 
setelah diberlakukannya sistem otonomi 
daerah pada tahun 1999. Klaim-klaim tersebut 
sering menimbulkan gejolak di masyarakat 
karena prosedur hukum yang tidak jelas dan 
ketidakpastian hukum mengenai dasar legitimasi 
klaim. Undang-undang yang berlaku saat ini40 
mengenai pendaftaran tanah menyatakan bahwa 
klaim hanya dapat dilegitimasi atas dasar bukti-
bukti kepemilikan lahan yang sah. Untuk tanah-
tanah (hutan) yang dikuasai secara individu, 
maka alat-alat bukti dimaksud dapat berupa alat 
bukti tertulis (surat-surat/dokumen), keterangan 
saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan 
yang kadar kebenarannya dianggap cukup. 
Alat bukti penguasaan fisik, seperti batas 
alam, makam, atau tempat peribadatan juga 
dapat digunakan bilamana tidak ada atau tidak 
ditemukan alat bukti tertulis. Bukti penguasaan 
fisik dapat diakui apabila sudah dilakukan 
selama paling tidak 20 tahun berturut-turut 
atau secara turun temurun yang diketahui oleh 
Kepala Desa41. Di banyak kabupaten di Sulawesi 
Selatan, termasuk di Luwu Utara, kepala desa 
sering menyalahgunakan kewenangannya untuk 
menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) 
untuk lahan yang sebenarnya ada di dalam 
kawasan hutan negara. Mereka membuka lahan 
hutan untuk membuat lahan pertanian. Dengan 
dasar sertifikat yang dikeluarkan oleh kepala 
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desa tersebut, dan kemudian disahkan oleh 
Camat, kantor BPN tingkat kabupaten dapat 
mengeluarkan sertifikat tanah. 

Bilamana alat-alat bukti tertulis atau 
bukti pemilikan lain yang dapat dipercaya 
kebenarannya tidak dapat dipenuhi, misalnya 
tanah yang dulunya berasal dari pembukaan 
tanah/hutan, yang kepemilikannya beralih secara 
turun temurun, data yuridis yang diperlukan 
untuk pembukuan haknya tidak didasarkan 
pada bukti pemilikan, melainkan dari bukti 
penguasaan fisik tanah yang akan didaftar 
oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-
pendahulunya. Syarat-syarat dapat dilakukannya 
pembukuan hak atas lahan/hutan adalah sebagai 
berikut (Kansil, 2002): 
a. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah 

yang bersangkutan dilakukan secara nyata 
dan dengan itikad baik selama 20 tahun atau 
lebih secara berturut-turut;

b. bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan 
tanah tersebut selama ini tidak diganggu 
gugat dan karena itu dianggap diakui dan 
dibenarkan oleh masyarakat hukum adat 
atau desa kelurahan yang bersangkutan;

c. bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh 
kesaksian orang-orang yang dapat 
dipercaya;

d. bahwa telah diberikan kesempatan kepada 
pihak lain untuk mengajukan keberatan 
melalui pengumuman sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997;

e. bahwa telah diadakan penelitian juga 
mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan 
di atas.

Akhirnya setelah prosedur-prosedur ini 
dilaksanakan, tanah dan status kepemilikannya 
dapat didaftarkan secara formal diberikan 
pengakuan secara formal berupa pengakuan 
hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudifikasi 
dalam pendaftaran tanah secara sistematik 
dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam 
pendaftaran tanah secara sporadik (misalnya 
melalui Program Nasional Pendaftaran Tanah). 

Dengan semua persyaratan dan kondisi yang 
harus dipenuhi, bukan hal yang mudah bagi 
masyarakat hukum adat untuk mendapat 

pengakuan secara formal atas kepemilikan hak 
ulayat mereka. Bahkan sampai saat ini, belum 
ada prosedur standar secara nasional untuk 
melegitimasi hak ulayat yang menjelaskan 
secara rinci bagaimana masyarakat hukum 
adat dapat mengajukan hak kepemilikan, 
atau siapa yang akan membiayai penelitian 
untuk membuktikan hak ulayat yang sudah 
mereka miliki selama ini. Sebelum era otoda, 
bahkan sangat sulit bagi pemerintah kabupaten 
untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat 
adat mengenai hak-hak adat mereka, karena 
pemerintah kabupaten harus menaati kebijakan 
atau instruksi pemerintah pusat. Dengan otonomi 
daerah, pemerintah kabupaten mempunyai 
kewenangan untuk menyusun kebijakan dan 
peraturan untuk mengendalikan dan mengelola 
penggunaan sumberdaya di wilayahnya. 
Kewenangan ini juga telah memberikan 
kesempatan bagi Kabupaten Luwu Utara untuk 
menerima masukan dari masyarakat lokal dan 
LSM mengenai masyarakat hukum adat dan hak 
ulayat. Kepala Dinas Hutbun mengatakan bahwa 
setelah otonomi daerah masyarakat hukum adat 
mempunyai lebih banyak hak untuk menyatakan 
pendapatnya dan lebih banyak kesempatan untuk 
memperoleh pengakuan formal atas hak ulayat 
dan status sebagai masyarakat hukum adat. 
Pemerintah kabupaten melibatkan wakil-wakil 
masyarakat lokal dalam proses pengambilan 
keputusan dan saat ini sedang melakukan 
pemetaan ulang daerah-daerah di mana 
masyarakat adat tinggal, baik di dalam maupun 
di luar areal hutan. Namun demikian, karena 
areal hutan negara masih di bawah kewenangan 
Departemen Kehutanan, pemerintah daerah 
tidak dapat membuat penyesuaian tanpa 
persetujuan Menteri Kehutanan. Kepala Dinas 
Hutbun mengeluhkan lambannya pemerintah 
pusat dalam menanggapi proposal mereka 
untuk klasifikasi ulang areal hutan, pemukiman 
masyarakat hukum adat dan areal pertanian 
di wilayah kabupaten. Masyarakat lokal telah 
bermukim di areal tersebut selama berabad-
abad, tetapi areal itu masih digolongkan sebagai 
kawasan hutan negara dalam peta kabupaten 
(komunikasi personal dengan Dinas Kehutanan 
Luwu Utara). Sampai saat laporan ini disusun, 
Departemen Kehutanan belum menanggapi 
proposal tersebut. 
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Yayasan Bumi Sariwegading (YBS), sebuah 
LSM lokal yang bekerja dengan masyarakat 
Kecamatan Seko, juga membantu masyarakat 
mengajukan klaim terhadap hutan adat. Hal ini 
dilakukan dengan menyusun proposal peraturan 
kabupaten mengenai Hak Adat Masyarakat Seko 
atas Areal Hutan. Dibutuhkan waktu selama tiga 
tahun untuk mempersiapkan rancangan tersebut 
dan akhirnya YBS mengajukan permintaan 
kepada Bupati untuk menyetujui rancangan 
tersebut secara formal dalam sebuah lokakarya 
di Masamba pada tanggal 8–9 Maret 2004. 
Sayangnya, saat itu bukanlah waktu yang tepat 
untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah, 
karena forum diskusi dalam lokakarya bukanlah 
forum yang dapat digunakan untuk pengesahan 
sebuah Rancangan Peraturan. Bupati, yang saat 
itu diundang untuk membuka lokakarya, tidak 
bersedia untuk menandatangani rancangan 
itu dengan alasan terdapat prosedur-prosedur 
formal untuk menyetujui atau mengesahkan 
rancangan peraturan daerah. Hal ini membuat 
LSM lokal tersebut kecewa. 

Walaupun YBS mempunyai tujuan yang mulia 
dan keberadaannya membantu masyarakat lokal, 
LSM ini akan lebih baik apabila melibatkan 
stakeholder lainnya sebelum mengajukan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang masyarakat 
adat tersebut. Karena bukan hanya masyarakat 
adat Seko yang mempunyai hak atas sumberdaya 
alam di daerah tersebut tetapi juga masyarakat 
adat lain di sekitar Seko yang mempunyai hak 
serupa untuk mengajukan klaim atas areal 
hutan adat yang sama, penduduk pendatang, 
petani lahan kecil, masyarakat di kawasan hilir, 
perangkat desa, dan lain sebagainya, yang juga 
harus dilibatkan dan didengarkan pendapatnya 
dalam proses penyusunan kebijakan atau 
peraturan daerah yang menyangkut hak-
hak adat. Dengan demikian, kebijakan yang 
dihasilkan nantinya tidak hanya menguntungkan 
satu atau sekelompok masyarakat saja dan 
mengesampingkan kepentingan stakeholder 
lainnya yang juga mempunyai hak atas 
sumberdaya alam di daerah tersebut.

Dalam diskusi dengan tim peneliti, Bupati 
mengklarifikasi alasannya menolak untuk 

langsung menyetujui proposal rancangan. 
Beliau menjelaskan bahwa setiap rancangan 
peraturan harus mengikuti prosedur, termasuk 
penjelasan dan negosiasi dalam sidang DPRD. 
Sebuah rancangan juga harus melalui proses 
konsultasi dengan lembaga terkait lainnya dan 
proses konsultasi publik sebelum dapat disahkan 
oleh DPRD.

Dengan demikian, tampaknya penting untuk 
membangun pengertian bersama di antara para 
pihak di kabupaten tentang proses penyusunan 
kebijakan, termasuk LSM. Pada prinsipnya, 
setiap penyusunan kebijakan publik harus 
melibatkan partisipasi stakeholder yang lebih 
beragam. Bukan saja melibatkan kelompok 
masyarakat yang mengajukan rancangan tetapi 
juga kelompok masyarakat lainnya di daerah 
yang berdekatan, atau di tempat-tempat lainnya 
yang terpengaruh pada dampak kebijakan 
tersebut. DPRD juga harus merundingkan 
setiap rancangan peraturan dengan melibatkan 
sektor-sektor terkait dan pihak-pihak lainnya, 
serta mengkonsultasikan rancangan kebijakan 
tersebut kepada publik sebelum ditetapkan 
menjadi Peraturan Daerah. Hal ini khususnya 
berlaku jika klaim menyangkut pemanfaatan 
sumberdaya alam, yang berpengaruh terhadap 
masyarakat pada umumnya dan oleh karena itu 
perlu melalui proses pembuatan kebijakan yang 
partisipatif untuk memastikan pemanfaatan 
tersebut berkelanjutan dalam jangka panjang.

Ilustrasi di atas memberi dasar untuk 
menganalisis isu kepemilikan tanah di Kabupaten 
Luwu Utara, dan menunjukkan bagaimana hak 
kepemilikan tanah mempunyai pengaruh yang 
luas terhadap kelangsungan sumberdaya alam 
dan kesejahteraan masyarakat lokal. Hal tersebut 
akan dibahas lebih lanjut pada Bab 9. Ulasan 
mengenai beragam kebijakan terkait dengan 
sektor kehutanan yang ada di Bab 4 dimaksudkan 
untuk menunjukkan bagaimana kebijakan dapat 
mempengaruhi pengelolaan hutan secara umum. 
Ulasan ini juga akan menjadi dasar penyusunan 
kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian 
yang dilakukan di Luwu Utara.
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5.1. Masalah-masalah 
Kelembagaan dan Kebijakan 
Sektor Kehutanan: Tugas dan 
Fungsi Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten dan 
Provinsi
Pengalihan kewenangan dan Tanggung Jawab 
yang terlalu singkat untuk pengelolaan hutan 
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 
membuat banyak kalangan (politisi, ilmuwan, 
LSM, dll) khawatir bahwa kawasan hutan akan 
lebih cepat dikonversi menjadi kawasan non 
kehutanan untuk membiayai ‘pembangunan 
daerah’ atau untuk meningkatkan PAD, seperti 
menjadi areal perkebunan, pertambangan, lahan 
pertanian dan lain sebagainya. (lihat: Potter and 
Badcock, 2001; Casson, 2001). Dari berbagai 
macam sumberdaya alam yang ada di wilayah 
Republik Indonesia ini, hutan merupakan 
sumberdaya alam yang paling mudah dan cepat 
untuk dieksploitasi dibandingkan sumberdaya 
alam lainnya seperti tambang mineral. 

Namun demikian, di Luwu Utara kenyataannya 
sedikit berbeda. Pemerintah kabupaten tidak 
banyak mengubah pola pemanfaatan hutan 
(lihat bagian 2.2. mengenai sumberdaya 
hutan di Kabupaten Luwu Utara) dikarenakan 
hampir semua areal hutan di Luwu Utara 
termasuk kategori kawasan hutan negara, 
yakni hutan produksi dan kawasan lindung, 
dimana setiap perubahan status kawasan 
hutan tetap harus dengan persetujuan Menteri 
Kehutanan42. Keadaan ini berlaku sama 
pada era otoda, sehingga saat kabupaten 
lainnya (yang mempunyai kawasan hutan 
luas seperti kabupaten Kutai di Kalimantan 
Timur) berlomba menerbitkan HPHH 100 ha, 
Pemerintah Daerah Luwu Utara justru memilih 

untuk memperoleh manfaat dari hutannya 
dengan cara lain, yaitu melalui pajak kehutanan 
dan retribusi air (water levy). Kemungkinan 
lain mengapa HPHH tidak pernah diterbitkan 
di kabupaten ini adalah karena perusahaan HPH 
telah menghabiskan potensi kayu komersial 
pada areal hutan alam yang ada jauh sebelum 
era desentralisasi. Oleh karenanya, persediaan 
kayu komersial dianggap sudah tidak cukup 
lagi untuk ijin HPHH. 

Pada masa Orde Baru, hutan-hutan di Sulawesi 
Selatan dikelola oleh Kantor Wilayah (Kanwil 
Kehutanan) yang bertanggung jawab langsung 
kepada pemerintah pusat (Departemen 
Kehutanan) di Jakarta. Tugas Kanwil adalah 
untuk memberikan bantuan teknis dan 
melaksanakan urusan-urusan kehutanan  
daerah sebagaimana ditugaskan oleh Menteri 
Kehutanan. Ketika undang-undang mengenai 
otonomi daerah menyerahkan wewenang 
pengelolaan hutan kepada kabupaten, Kanwil 
Kehutanan digabungkan dengan Dinas 
Kehutanan tingkat provinsi. Di Sulawesi 
Selatan, tugas Dinas Kehutanan provinsi dari 
yang semula berkewajiban melaksanakan 
seluruh urusan rumah tangga kehutanan di 
daerah (termasuk pemberian izin usaha) 
dan tugas perbantuan yang diberikan oleh 
Gubernur, berubah menjadi: (a) melaksanakan 
kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi; 
dan (b) perbantuan kewenangan yang tidak atau 
belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota 
di bidang kehutanan. Dengan berkurangnya 
tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi 
pada era otoda, Dinas tersebut mengalami 
perubahan struktur organisasi. Namun 
herannya, justru muncul beberapa jabatan 
baru yang sebetulnya tidak terlalu diperlukan. 
Hal ini seolah-olah mengindikasikan bahwa 

5 DESENTRALISASI KEBIJAKAN SEKTOR KEHUTANAN
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jabatan-jabatan baru tersebut diciptakan untuk 
menampung para pejabat eselon tinggi yang 
kehilangan jabatannya setelah dileburnya 
Kantor Wilayah (Kanwil) Kehutanan Provinsi 
dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi 
Selatan. Banyak jabatan baru pada Kelompok 
Jabatan Fungsional tidak mempunyai deskripsi 
tugas dan mekanisme yang jelas atau garis 
akuntabilitas. Walaupun demikian, pemindahan 
tanggung jawab pengelolaan hutan di daerah 
secara otomatis mengarah kepada struktur 
organisasi baru tersebut.

Setelah otoda, keberadaan Cabang Dinas 
Kehutanan (CDK)43 tidak diperlukan lagi karena 
tugas dan fungsi CDK telah tergantikan dengan 
adanya desentralisasi kewenangan pada Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan tingkat kabupaten. 
Sebelum era otoda, CDK bertanggung jawab 
untuk memproses permohonan ijin pemanfaatan 
hutan (konsesi skala kecil di luar kawasan 
hutan) di tingkat kabupaten sebelum diteruskan 
kepada Dinas Kehutanan provinsi untuk 
memperoleh persetujuan. Saat ini permohonan 
dapat langsung diajukan ke Dinas Kehutanan 
Kabupaten untuk memperoleh persetujuan 
Kepala Dinas. Sebelum diberlakukannya 
sistem otonomi daerah tahun 2001, Pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara telah lebih dulu 
membentuk Dinas Kehutanan dan Perkebunan. 
Hal ini memberi keuntungan pada pihak 
pemerintah kabupaten Luwu Utara dengan 
mempunyai lembaga yang siap menangani 
urusan kehutanan di kabupaten di era otoda. 

Sejumlah kewenangan telah diserahkan dari 
pemerintah provinsi kepada pemerintah 
kabupaten. Tetapi, salah satu hambatan untuk 
mewujudkan pengelolaan sumberdaya yang 
efektif di tingkat kabupaten adalah kesenjangan 
kapasitas sumberdaya manusia di tingkat 
provinsi dan kabupaten. Pada satu sisi pemerintah 
kabupaten (terutama kabupaten baru hasil 
pemekaran) kekurangan tenaga profesional, 
tetapi pada sisi lain terjadi penumpukan 
tenaga profesional di tingkat provinsi. Secara 
teori, ketimpangan ini dapat diatasi dengan 
memindahkan tenaga professional dari provinsi 
ke kabupaten. Namun kenyataannya bukan hal 
yang mudah untuk memindahkan para tenaga 
profesional di provinsi yang memiliki eselon 

kepangkatan cukup tinggi untuk menjadi staf 
di dinas kabupaten yang cenderung memiliki 
kepangkatan lebih rendah atau setara dan 
mendapat lebih sedikit fasilitas. Lebih jauh 
lagi, walaupun undang-undang otonomi 
daerah dimaksudkan untuk menghilangkan 
hierarki antara kabupaten dan provinsi, pada 
prakteknya hubungan hierarki antara keduanya 
masih sangat kuat. 

Selain masalah yang terkait dengan 
pendistribusian tenaga profesional ke kantor 
dinas yang baru, terdapat pula masalah 
mengenai kurang jelasnya pembagian peran 
dan tanggung jawab antara Dinas Kehutanan 
tingkat kabupaten dan provinsi (yang tetap 
bertanggung jawab kepada pemerintah pusat). 
Ketidakjelasan ini telah mengarah kepada 
kesenjangan, tumpang tindih dan duplikasi 
fungsi serta tanggung jawab di antara lembaga 
pada berbagai tingkat pemerintahan. Salah 
satu contoh adalah mengenai ijin pemungutan 
rotan (HPHH Rotan). Walaupun perundang-
undangan secara jelas menyerahkan tanggung 
jawab untuk mengeluarkan ijin HPHH rotan 
kepada pemerintah kabupaten pada tahun 
200044, Dinas Kehutanan Provinsi di Makassar 
terus saja menerbitkan ijin tersebut sampai 
8 November 2001. Beberapa pejabat Dinas 
Kehutanan Provinsi beralasan bahwa pemerintah 
kabupaten tidak siap untuk menyelenggarakan 
sistem desentralisasi, tanpa menyebutkan 
dengan jelas mengenai ketidaksiapan tersebut. 
Sementara itu pada saat yang sama, kabupaten 
juga sudah mulai mengeluarkan ijin HPHH 
rotan. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang 
tindih pemberian ijin pada beberapa areal 
pemungutan rotan.

Begitu pula halnya dengan kewenangan 
Pemerintah Pusat yang dilimpahkan ke 
Daerah. Pemerintah pusat tidak konsisten 
dan sangat tidak jelas ketika menentukan 
kewenangan, tugas dan tanggung jawab 
pemerintah kabupaten, terutama berkaitan 
dengan aktivitas kehutanan. Peraturan 
perundang-undangan Departemen Kehutanan 
mengenai pembagian tanggung jawab dalam 
rangka otonomi daerah45 hanya menguraikan 
beberapa kewenangan pemerintah pusat tanpa 
menyebutkan apakah kewenangan itu termasuk 
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melaksanakan kegiatan teknis di lapangan. Hal 
ini menimbulkan potensi terjadinya tumpang 
tindih perencanaan pemanfaatan hutan dan 
kegiatan teknis yang tidak terkoordinasi di 
lapangan oleh pegawai departemen kehutanan 
pusat, pemerintah kabupaten dan provinsi. 

Kasus pada Badan Pengelola Daerah Aliran 
Sungai Sulawesi Selatan (BPDAS)46 dapat 
memberikan ilustrasi bagaimana definisi 
tugas dan kewenangan pemerintah pusat, 
provinsi dan kabupaten masih tumpang tindih 
dan harus segera diperbaiki dalam rangka 
kebijakan desentralisasi saat ini. Lembaga 
tersebut telah melaksanakan kegiatan teknis 
rehabilitasi lahan hutan di beberapa kabupaten 
tanpa berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan 
yang juga melakukan kegiatan mereka sendiri. 
Sementara itu, Dinas Kehutanan provinsi juga 
melakukan kegiatan serupa di areal yang sama. 
Karena kegiatan-kegiatan yang tidak saling 
berhubungan tersebut, dan tidak jelasnya 
mekanisme tanggung gugat setiap kegiatan, 
maka tidak mengherankan jika setiap tingkat 
pemerintahan memberikan interpretasi yang 
berbeda mengenai bagaimana desentralisasi 
sektor kehutanan harus dilaksanakan di 
lapangan. 

5.2. Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kabupaten dari Sektor 
Kehutanan
Neraca penerimaan Kabupaten Luwu Utara untuk 
tahun 2000 (pra-otoda) tidak mencantumkan 
secara rinci penerimaan kabupaten dari sektor 
kehutanan. Pendapatan dari sektor kehutanan 
digabungkan menjadi satu dengan sektor 
pertanian. Menurut Kepala Dinas Pendapatan 
Daerah (Dispenda) Luwu Utara, penerimaan dari 
sektor kehutanan untuk tahun 2000 ditangani 
langsung oleh dinas tersebut. Sektor kehutanan 
memberikan kontribusi terbesar dibandingkan 
sektor-sektor lainnya yang tergabung dalam sektor 
pertanian saat itu, yaitu sebesar Rp. 805.230.300 
atau sekitar 26,27% dari total pendapatan asli 
daerah (PAD) yang nilainya Rp. 3.065.045.120. 

Dengan diterapkannya sistem pemerintahan 
otoda, pemerintah kabupaten memiliki 
kewenangan untuk mengenakan pungutan biaya 

perizinan usaha bidang kehutanan dan retribusi 
terhadap peredaran hasil hutan. Untuk setiap izin 
yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten, 
pengusaha dikenakan biaya administrasi 
yang besarnya bervariasi antara Rp. 100.000 
sampai Rp. 150.000 (Dishutbun Luwu Utara, 
2002, komunikasi personal). Namun menurut 
keterangan beberapa pengusaha, biaya perizinan 
bisa jauh lebih besar dari jumlah tersebut. Selain 
biaya yang harus dibayarkan saat permohonan 
izin, pengusaha juga dibebani pungutan retribusi 
yang besarnya Rp. 40.000 untuk setiap m3 kayu 
olahan dan Rp. 20.000 untuk setiap ton rotan 
yang dikumpulkan.

Jenis dan besarnya pungutan resmi yang 
diberlakukan oleh setiap kabupaten di Sulawesi 
Selatan bervariasi. Sebagai contoh, Kabupaten 
Mamuju mengenakan retribusi terhadap kayu 
olahan sesuai dengan kelompok jenis kayu 
(Tabel 3). Selain retribusi pemerintah Kabupaten 
Mamuju juga membebankan pada pengusaha 
yang mengambil log di dalam wilayah kabupaten 
tersebut dengan pungutan yang disebut 
‘sumbangan pihak ketiga’ (SP3) yang besarnya 
ditetapkan atas kesepakatan dalam pertemuan 
antara Pemerintah Kabupaten Mamuju, DPRD 
dan pengusaha HPH yang ada di kabupaten 
tersebut, yaitu sebesar Rp. 10.000 per m3 (pers. 
comm. Kantor Kehutanan Kabupaten Mamuju, 
2002). Para pengusaha membenarkan bahwa 
ketentuan tersebut atas dasar kesepakatan, 
walaupun ada kesan bahwa mereka merasa 
terpaksa menyetujui kesepakatan tersebut. 

Pada tahun 2000, Pemerintah Kabupaten Luwu 
Utara memperoleh penerimaan yang bersumber 
dari pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air 
permukaan sebesar Rp. 14.775.000 dan juga dari 
pembayaran water levy oleh PT International 
Nickel Indonesia (PT INCO) sebesar Rp. 
6.440.242.523 (Neraca penerimaan Kabupaten, 
2000). Penerimaan dalam bentuk water levy 
tersebut dikarenakan PT. INCO memanfaatkan 
air Sungai Larona yang ada di kabupaten tersebut 
sebagai pembangkit tenaga listrik dan sumber air 
untuk mengoperasikan industri. Sebelum sistem 
otonomi daerah diberlakukan, dana water levy 
tersebut masuk ke dalam neraca penerimaan 
kabupaten dalam bentuk “penerimaan yang berasal 
dari pemberian pemerintah dan/atau instansi yang 
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lebih tinggi”, yang mana berarti bahwa PT INCO 
tidak secara langsung membayarkan dana water 
levy tersebut kepada Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara tetapi kepada pemerintah provinsi. 
Setelah sistem pemerintahan otoda diberlakukan 
tahun 2001, sampai pada bulan Desember tahun 
tersebut, Dispenda Kabupaten Luwu Utara telah 
menerima secara langsung pembayaran water 
levy dari PT INCO sebesar Rp. 47.241.838.650 
(Tabel 4). Namun demikian, beberapa orang staff 
Dispenda dan Bappeda Kabupaten Luwu Utara 
menyebutkan bahwa, masih terjadi saling tarik-
menarik antara Pemerintah Kabupaten Luwu 
Utara dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan mengenai mekanisme pembayaran dan 
pembagian dana water levy tersebut.

Sayangnya, selama beberapa kali wawancara 
yang dilakukan di Dinas Hutbun Luwu Utara, 
tidak ada seorang pun staf yang menunjukkan 
perhatiannya pada masalah dana water levy 
ini karena water levy selama ini tidak pernah 
dikelompokkan sebagai bentuk penerimaan dari 
bidang kehutanan. Hal ini mengindikasikan 
kurangnya pemahaman bahwa water levy, yang 
mana nilainya jauh lebih besar dari sekedar 
eksploitasi kayu, adalah salah satu bentuk manfaat 
secara tidak langsung yang diperoleh dari hutan. 
Ketersediaan dan kontinuitas aliran air di Sungai 
Larona tersebut hanya mungkin terjadi dengan 
terjaganya kelestarian hutan yang ada di daerah 
hulu sungai tersebut. Dengan demikian, menjaga 
kelestarian hutan dan daerah aliran sungai Larona 
berarti juga menjaga keberlangsungan sumber 
pendapatan terbesar bagi kas pemerintahan 
kabupaten Luwu Utara.

Tabel 3. Perbandingan jenis dan besarnya pungutan resmi kabupaten atas hasil hutan antara 
Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Mamuju

Bentuk Pajak/ Pungutan Kelompok Jenis Obyek
Besarnya Pungutan di Kabupaten

Luwu Utara (Rp) Mamuju (Rp)
Retribusi Meranti / m3

Rimba campuran/ m3

Jati / m3

Eboni / m3

Rotan / ton

40.000
40.000
40.000

20.000

20.000
15.000
25.000
50.000
20.000

Sumbangan pihak ketiga Log yang diambil dari dalam 
wilayah kabupaten

Log berasal dari kabupaten lain 
tetapi TPKnya di dalam wilayah 
kabupaten

0*

0

10.000

5.000

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara dan Kantor Kehutanan Kabupaten Mamuju
* Mungkin karena tidak ada lagi HPH beroperasi di Kabupaten Luwu Utara

Tabel 4. Sumber penerimaan sektor kehutanan Kabupaten Luwu Utara tahun 2000 dan 2001

Kategori dan Sumber Penerimaan
Jumlah (Rp.)

Tahun 2000 Tahun 2001
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 1. Retribusi pasar hasil hutan kayu dan non kayu
 2. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
 3. Water levy
B. Penerimaan berasal dari pemberian pemerintah dan atau
 instansi yang lebih tinggi
 (a) PSDH
 (b) IHPH
 (c) Water levy

805.239.300
14.775.000

286.783.198

6.440.242.523

1.048.228.020
32.718.000

47.241.838.650

338.000.000

J u m l a h 7.547.040.021 48.660.784.670

Sumber: Dinas Pendapatan dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara
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5.3. Belanja Daerah untuk 
Sektor Kehutanan 
Mungkin karena saat itu Dinas Kehutanan belum 
terbentuk, dalam daftar realisasi pelaksanaan 
proyek-proyek pembangunan Kabupaten 
Luwu Utara tahun anggaran 2000 tidak terlihat 
adanya alokasi dana bagi pembangunan sektor 
kehutanan, walaupun pendapatan daerah 
dari sektor tersebut tergolong paling besar. 
Baru pada tahun anggaran 2001, Pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara merencanakan sejumlah 
proyek kehutanan dengan total anggaran 
berjumlah Rp. 1.977.631.000. Namun dengan 
berkurangnya realisasi penerimaan dari sektor 
kehutanan (terutama kecilnya penerimaan 
dari perimbangan Dana Reboisasi), kegiatan 
yang dapat direalisasikan hanya sekitar 
63,3% dengan total anggaran sebesar Rp. 
1.251.907.500 (Tabel 5).

Walaupun Luwu Utara dikategorikan sebagai 
daerah penghasil kayu, kabupaten ini hanya 
menerima sekitar setengah dari porsi DR yang 
seharusnya (Table 5). Hal ini menyebabkan 
terhambatnya kegiatan reboisasi di dua daerah 
aliran sungai (Rongkong and Larona).

5.4. Kebijakan Perimbangan 
Keuangan Sektor Kehutanan47

Seperti telah dijelaskan sebelumnya (lihat bagian 
4.3), Undang-undang tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah mengatur mekanisme pembagian Iuran 
Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), Provisi 
Sumberdaya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi 
(DR). Undang-undang tersebut menyebutkan 
bahwa penerimaan yang bersumber dari 
IHPH dan PSDH48 diperimbangkan dengan 
pembagian 20% untuk Pemerintah Pusat dan 
80% untuk daerah penghasil49. Menurut Kepala 
Dinas Kehutanan dan Perkebunan provinsi, 
pemerintah pusat memberikan dana yang 
dialokasikan dari IHPH dan PSDH langsung 
kepada pemerintah provinsi dan kabupaten yang 
berhak menerimanya. Tabel 6 menunjukkan 
alokasi dana IHPH dan PSDH yang diterima 
oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan 
Mamuju pada tahun 2001 and 2002.

Berbeda dengan IHPH dan PSDH, DR 
diperimbangkan dengan pembagian 60% untuk 
pemerintah pusat, yang kemudian digunakan 
untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan 

Tabel 5. Alokasi anggaran untuk proyek di bidang kehutanan di Kabupaten Luwu Utara 

Kegiatan Proyek
Anggaran

Rencana (Rp) Realisasi (Rp) Persen 
Proyek peningkatan produksi perkebunan

Proyek DAS Rongkong, Larona dan 
sekitarnya

Proyek pengembangan SDM, sarana dan 
prasarana kehutanan

680.845.000

750.000.000

546.786.000

454.418.000

380.806.000

416.683.500

66,74

50,77

76,21

Total 1.977.631.000 1.251.907.500 63,30

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara (2001b)

Tabel 6. Penerimaan dana perimbangan yang bersumber dari IHPH dan PSDH oleh Kabupaten 
Luwu Utara dan Kabupaten Mamuju tahun 2001 dan 2002

Bentuk Dana 
Perimbangan

Kab. Luwu Utara (Rp.) Kab. Mamuju (Rp.)
2001 2002 2001 2002

IHPH
PSDH

0
45.354.402

126.675.000
455.980.000

0
244.277.221

595.920.000
712.222.171

Jumlah 45.354.402 582.655.000 244.277.221 1.308.142.171
Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara dan Kantor Kehutanan Kabupaten Mamuju
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dan lahan secara nasional, dan sisanya yang 
40% dibagikan kepada daerah penghasil untuk 
membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan 
di daerah tersebut. Mekanisme pembagian dana 
DR serta penjelasan tentang daerah penghasil 
akan dibahas pada bagian selanjutnya.

5.4.1. Penerimaan kabupaten dari 
dana perimbangan
Setiap tahunnya, Pemerintah Daerah Provinsi 
penghasil mengkoordinasikan pengajuan 
usulan proyek rehabilitasi hutan dan lahan 
(RHL) dari kabupaten/kota kepada Menteri 
Kehutanan untuk mendapatkan alokasi dana 
reboisasi yang menjadi bagian daerah (40%)50. 
Atas dasar usulan tersebut, Pemerintah Pusat 
menyerahkan dana reboisasi pada Pemerintah 
Provinsi dalam bentuk DAK, yang kemudian 
dialokasikan untuk setiap kabupaten (baik itu 
kabupaten penghasil maupun bukan penghasil) 
berdasarkan penilaian tim yang berasal dari 5 
instansi, yaitu: Dinas Kehutanan dan Bapedalda 
Provinsi, BPDAS, Dirjen Anggaran, dan Balai 

Penelitian Kehutanan. Dari dana reboisasi 
yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada 
Pemerintah Provinsi pada tahun 2001, setiap 
kabupaten/kota di Sulawesi Selatan menerima 
sebanyak Rp. 100.000.000 sebagai biaya tetap 
kabupaten dan kota. Sebagian dana tersebut juga 
dialokasikan bagi pembiayaan kesinambungan 
kegiatan RHL tahun sebelumnya (2000) yang 
masih dapat dilanjutkan/dipelihara pada tahun 
anggaran berjalan (2001), dan sisanya dibagikan 
ke kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan 
melalui sistem skoring dan disesuaikan dengan 
usulan kegiatan rehabilitasi lahan yang telah 
dibuat masing-masing kabupaten tersebut. 
Sistem skoring dalam menentukan besarnya 
alokasi DR bagi setiap kabupaten/kota adalah:
a. proyeksi penerimaan DR (skor 30),
b. luas kawasan hutan dan lahan kritis (skor 

25),
c. tingkat kekritisan DAS dan keterkaitan 

DAS hulu dan DAS hilir, (skor 30), dan
d. potensi/kapasitas kelembagaan (skor 15).

Tabel 7. Alokasi DAK-DR Sulawesi Selatan tahun 2001 sesuai dengan Keputusan Menteri 
Kehutanan (KMK) No. 491/KMK.02/2001 tanggal 6 September 2001

No. Kabupaten/Kota Luas Kawasan
Hutan (ha)

Nilai DAK-DR
Diterima (Rp.)

Persentase
(%)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Kota Makassar
Kab. Gowa
Kab. Maros
Kab. Takalar
Kab. Jeneponto
Kab. Bantaeng
Kab. Bulukumba
Kab. Selayar
Kab. Sinjai
Kab. Bone
Kab. Soppeng
Kab. Pangkep
Kab. Barru
Kota Pare-Pare
Kab. Sidrap
Kab. Wajo
Kab. Pinrang
Kab. Polewali Mamasa
Kab. Majene
Kab. Enrekang
Kab. Tana Toraja
Kab. Luwu
Kab. Luwu Utara
Kab. Mamuju

-
63.099
68.509

8.264
9.189
6.222
8.453

21.797
18.894

145.053
46.205
82.503
65.185

1.407
71.177
19.691
72.831

237.805
58.889
87.352

156.906
160.898

1.058.349
835.214

143.052.000
545.753.000
330.195.000
213.598.000
327.256.000
262.588.000
340.972.000
241.033.000
321.377.000
469.328.000
491.863.000
272.386.000
280.225.000
278.265.000
387.024.000
389.963.000
406.620.000
505.581.000
351.751.000
542.813.000
638.834.000
484.025.000
741.714.000
831.856.000

1,46
5,57
3,37
2,18
3,34
2,68
3,48
2,45
3,28
4,79
5,02
2,78
2,86
2,84
3,95
3,98
4,15
5,16
3,95
5,54
6,52
4,95
7,57
8,49

Jumlah 9.798.072.000 100,33

Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan RI (2002)
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Atas dasar sistem skoring tersebut, Kabupaten 
Luwu Utara dan Mamuju, sebagai kedua 
daerah penghasil di Provinsi Sulawesi Selatan, 
menerima porsi yang relatif tidak jauh berbeda 
dibandingkan dengan daerah bukan penghasil. 
Salah satu alasannya adalah kedua kabupaten 
tersebut tidak mempunyai lahan kritis dan 
DAS kritis yang luas, sehingga pada penilaian 
faktor ini, kedua kabupaten menghasilkan skor 
yang lebih kecil dari kabupaten lainnya. Tabel 
7 menunjukkan porsi DR yang dialokasikan 
kepada pemerintah daerah di Sulawesi Selatan 
pada tahun 2001. 

Sebagai kabupaten penghasil, Luwu Utara dan 
Mamuju mempertanyakan kriteria dan sistem 
skoring untuk alokasi DR. Masalah utama pada 
sistem skoring menurut kedua kabupaten itu 
adalah sistem tersebut menganggap kerusakan 
lingkungan sebagai salah satu alasan yang dapat 
digunakan untuk meminta dan menerima porsi 
DR yang lebih besar. Dengan sistem tersebut, 
sebuah kabupaten dengan areal lahan kritis, 
hutan dan DAS yang rusak yang lebih luas bisa 
saja mempunyai skor yang tinggi sehingga 
dapat menerima alokasi DR yang lebih besar 
oleh karenanya. Daerah bukan penghasil 
mempunyai areal tanpa tutupan hutan yang 
lebih luas dan tingkat kekritisan DAS yang 
lebih tinggi, dan oleh karenanya berpeluang 
memperoleh skor yang lebih tinggi daripada 
daerah penghasil. 

Pada tahun 2002, pemerintah pusat 
mengalokasikan DR 40% yang berjumlah total 
Rp. 1.011.380.000 kepada Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan. Pada saat itu, Luwu Utara dan 
Mamuju, sebagai daerah penghasil, memang 
menerima porsi yang sedikit lebih besar daripada 
daerah bukan penghasil. Namun pada tahun yang 
sama, Pemerintah Pusat juga mendistribusikan 
DR 60% (bagian pemerintah pusat) untuk 
penyelenggaraan kegiatan Rehabilitasi Hutan 
dan Lahan di Daerah Sulawesi Selatan, dengan 
jumlah total Rp. 17.234.133.000. Selain 
kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 
dana tersebut juga diberikan langsung oleh 
pemerintah pusat hanya kepada 22 kabupaten 
bukan penghasil yang ada di provinsi tersebut. 
Kabupaten Luwu Utara dan Mamuju dengan 
demikian tidak menerima sedikitpun alokasi 

DR tersebut, karena keduanya termasuk 
kategori daerah penghasil. Dengan sistem 
distribusi seperti ini, daerah bukan penghasil, 
yang sama sekali tidak memberikan kontribusi 
pada penerimaan DR itu sendiri, pada akhirnya 
menerima porsi DR yang lebih besar daripada 
daerah penghasil (Tabel 8). 

5.4.2. Siapa daerah penghasil?
Dari mekanisme perimbangan DAK-DR 
sebagaimana dijelaskan di atas, nampak jelas 
adanya kerancuan kebijakan pemerintah 
pusat51 dalam memaknai kata “Daerah 
Penghasil”, karena kata ‘daerah’ dapat 
diartikan sebagai kabupaten dan juga sebagai 
provinsi. Dalam prakteknya, ketika DR 40% 
yang diperimbangkan, pemerintah provinsi 
diposisikan sebagai daerah penghasil, sehingga 
pengalokasian dana kepada seluruh kabupaten/
kota dikoordinir oleh pemerintah provinsi. 
Sebagai hasilnya, bukan hanya daerah penghasil 
yang memperoleh bagian dari DR, tetapi juga 
daerah bukan penghasil (lihat Tabel 8). Namun 
demikian, definisi daerah penghasil berubah 
ketika pemerintah pusat mengalokasikan 
DR 60%, yang menganggap   pemerintah 
kabupaten sebagai daerah penghasil, dan bukan 
provinsi. Konsekuensinya kabupaten penghasil 
kayu seperti Luwu Utara dan Mamuju tidak 
mendapat bagian dari DR tersebut karena 
pemerintah pusat mendistribusikannya hanya 
kepada kabupaten bukan penghasil.

Standar ganda dalam mendefinisikan “daerah 
penghasil” ini secara nyata telah merugikan 
kabupaten penghasil kayu, yang telah bekerja 
keras untuk mengumpulkan pendapatan DR 
tetapi pada akhirnya mendapat lebih sedikit 
bagian dibandingkan dengan kabupaten 
yang tidak pernah menyumbangkan DR pada 
pemerintah pusat. Pegawai Dinas Kehutanan 
Mamuju dan Luwu Utara juga mengeluhkan hal 
ini pada saat lokakarya yang diselenggarakan 
di Makassar pada tahun 2003. Mereka merasa 
bahwa daerah penghasil sangat dirugikan: 
kedua kabupaten yang harus lebih banyak 
melakukan reboisasi dan penghutanan kembali 
daerah bekas tebangan dimana eksploitasi 
kayu dilakukan, hanya menerima porsi DR 
yang lebih kecil daripada kabupaten bukan 
penghasil.
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Dalam sebuah wawancara, Kepala Dinas 
Kehutanan Luwu Utara mengatakan bahwa 
mungkin lebih baik jika status kabupaten 
Luwu Utara sebagai daerah penghasil dicabut 
saja agar alokasi DR dan PSDH yang diterima 
meningkat. Sebagai daerah penghasil, Luwu 
Utara bertanggung jawab mengumpulkan 
pembayaran DR dari para pemegang ijin, yang 
mana bukanlah hal yang mudah dilakukan. 
Dengan porsi DR yang terbatas, kabupaten 
tidak dapat menanami hutan yang sudah 
ditebangi seperti seharusnya (lihat Tabel 8). 
Kadang-kadang, Pemerintah Kabupaten Luwu 
Utara malah harus mengalokasikan uang 
dari anggaran daerah agar dapat melakukan 
reboisasi karena bagian DR kabupaten tidak 
mencukupi. Tetapi, temuan dari Focus Group 
Discussion (FGD) pada bulan Februari 2004 
di Makasar yang melibatkan beberapa instansi 
yang menangani urusan kehutanan Provinsi dan 

kabupaten, menunjukkan bahwa selain melalui 
sistem standar pengalokasian DR yang formal, 
alokasi final DR juga sangat dipengaruhi oleh 
kemampuan pemerintah kabupaten dalam 
melakukan pendekatan informal kepada pejabat 
tingkat tinggi di Departemen Kehutanan di 
Jakarta.

Masalah akuntabilitas telah lama menjadi 
masalah kritis dalam alokasi DR. Para 
stakeholder menyatakan bahwa kriteria dan 
sistem skoring yang tidak tepat, ketidakjelasan 
definisi daerah penghasil, dan ketidakadilan 
mekanisme perimbangan dana yang ada telah 
mengarah pada pelaksanaan kebijakan yang 
tidak fair di lapangan. Kebijakan yang tidak 
tepat ini dalam jangka panjang juga dapat 
mengarah kepada persoalan yang lebih besar 
yaitu mengenai kelestarian lingkungan dan 
sumberdaya alam di masa depan. Dengan 

Tabel 8. Dana Reboisasi yang dialokasikan kepada Daerah Sulawesi Selatan untuk 
menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2002

No. Kabupaten/Kota
Nilai DAK-DR Bagian 

Pemerintah Pusat 
(60%)

Nilai DAK-DR Bagian 
Pemerintah Daerah 

(40%)

Jumlah 
Total DR yang 

diterima (40 + 60%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Kota Makassar
Kab. Gowa
Kab. Maros
Kab. Takalar
Kab. Jeneponto
Kab. Bantaeng
Kab. Bulukumba
Kab. Selayar
Kab. Sinjai
Kab. Bone
Kab. Soppeng
Kab. Pangkep
Kab. Barru
Kota Pare-Pare
Kab. Sidrap
Kab. Wajo
Kab. Pinrang
Kab. Polmas
Kab. Majene
Kab. Enrekang
Kab. Tana Toraja
Kab. Luwu
Kab. Luwu Utara
Kab. Mamuju
Dinas Provinsi Sulawesi 
Selatan

0
1.755.950.000

639.750.000
544.624.000
473.675.000
298.880.000

1.572.259.000
247.410.000
673.235.000
687.190.000
774.060.000
446.200.000
726.260.000

0
1.223.690.000
1.510.900.000

597.020.000
1.116.040.000

441.865.000
723.535.000
904.485.000
686.040.000

0
0

1.191.065.000

11.813.000
33.800.000
28.971.000
18.741.000
28.713.000
23.039.000
21.118.000
21.148.000
28.197.000
36.334.000
38.078.000
23.899.000
24.587.000
28.723.000
23.970.000
24.152.000
31.479.000
31.312.000
30.862.000
42.023.000
49.456.000
37.472.000

171.541.000
201.952.000

0

11.813.000
1.789.750.000

668.721.000
563.365.000
502.388.000
321.919.000

1.593.377.000
268.558.000
701.432.000
723.524.000
812.138.000
470,099,000
750.847.000

28.723.000
1.247.660.000
1.535.052.000

628.499.000
1.147.352.000

472.727.000
765.558.000
953.941.000
723.512.000
171.541.000
201.952.000

1.191.065.000

Jumlah 17.234.133.000 1.011.380.000 18.245.513.000

Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan RI (2002)
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adanya fakta bahwa pemerintah daerah 
penghasil mendapat lebih sedikit insentif dari 
pengelolaan hutan secara lestari, tidaklah 
mengherankan jika akan semakin banyak 
hutan yang hilang. Karena dengan demikian 
akan terbuka peluang untuk mendapatkan 
lebih banyak bagian alokasi dari DR, daripada 
hanya menjadi daerah penghasil yang memiliki 
tutupan hutan yang luas. Untuk itu, harus 
dipertimbangkan untuk memberikan insentif 
yang lebih baik kepada Pemerintah daerah 
yang benar-benar memelihara hutan dan 
kelangsungan fungsi-fungsinya. 

Kebalikannya, hasil diskusi dengan beberapa 
kepala dinas yang berasal dari kabupaten 
bukan penghasil, yaitu Wajo, Majene dan 
Sidrap, menunjukkan bahwa mereka sangat 
setuju dengan sistem pembagian menggunakan 
standar ganda tersebut. Tentunya karena sistem 
yang ada saat ini sangat menguntungkan bagi 
mereka (kabupaten bukan penghasil kayu). 
Mereka beralasan bahwa pada kabupaten 
penghasil, seperti Kabupaten Luwu Utara, 
masih terdapat hutan yang luas dan tidak 
terdapat banyak lahan kosong yang perlu 
direhabilitasi sehingga tidak diperlukan dana 
yang besar untuk kegiatan rehabilitasi tersebut. 
Di samping itu, mereka merasa berhak 
memperoleh pembagian dari DR 40% maupun 
60% sebagai kompensasi rusaknya/hilangnya 
hutan di daerah mereka dikarenakan sudah 
habis ditebang untuk kepentingan nasional di 
masa lalu. Pernyataan demikian memberikan 
pengertian seakan-akan hutan hanya untuk 
ditebang kayunya, dan dana DR dipahami 
hanya sebagai uang yang digunakan untuk 
rehabilitasi lahan tidak berhutan saja, dan 
bukan sebagai sarana untuk dapat lebih baik 
mengelola hutan secara berkelanjutan. Pada 
daerah yang menerima DR dalam porsi yang 
lebih besar sekalipun, pada kenyataannya di 
lapangan, kegiatan ‘penghutanan kembali’ 
ataupun kegiatan rehabilitasi lahan selama ini 
tidak terlihat hasilnya.

Sistem skoring yang digunakan Provinsi 
Sulawesi Selatan untuk mendistribusikan 
DAK-DR kepada pemerintah kabupaten selama 
ini, mungkin telah melalui proses analisis 

mendalam dan diskusi yang menyeluruh antara 
para pengambil keputusan di provinsi tersebut, 
tetapi hasil penelitian menunjukkan adanya 
beberapa kelemahan dalam sistem tersebut. Dua 
di antara empat faktor penilaian (lihat bagian 
5.4.1) yang digunakan untuk menentukan skor 
total memberikan angka yang tinggi yaitu 55 
untuk kategori lahan hutan dan daerah aliran 
sungai yang rusak. Pengamatan di lapangan 
menunjukkan bahwa pada beberapa tahun 
terakhir, jumlah areal bekas kebakaran hutan/
lahan -yang dikategorikan sebagai lahan rusak-, 
meningkat drastis. Apakah ini merupakan suatu 
indikasi bahwa saat ini kabupaten tidak terlalu 
memberi perhatian terhadap kebakaran hutan 
karena mereka dapat memperoleh porsi DAK-
DR yang lebih besar apabila mereka memiliki 
lahan rusak yang luas? Penelitian yang ada 
memang belum menemukan bukti konkret 
bahwa terdapat korelasi antara sistem skoring 
DR dan kebakaran hutan. Namun demikian, 
kita harus cermat mengamati adanya indikasi 
bahwa sistem yang sekarang berlaku dalam 
mekanisme perimbangan keuangan ini tidak 
mendorong ke arah pelestarian sumberdaya 
alam dan lingkungan.

Para stakeholder di Luwu Utara dan Mamuju 
menekankan bahwa kegiatan pengelolaan 
hutan bukanlah berarti semata-mata kegiatan 
menanami kembali areal bekas tebangan 
atau lahan kritis saja, melainkan masih 
lebih banyak lagi kegiatan lainnya seperti: 
pengamanan kawasan hutan, inventarisasi hutan, 
pembinaan hutan, dan pengawasan peredaran 
hasil hutan dan lain sebagainya. Semua itu perlu 
dilakukan agar fungsi dan manfaat hutan dapat 
diperoleh secara berkelanjutan dan memberi 
manfaat yang lebih luas bagi generasi di masa 
datang. Oleh karena itu, kabupaten penghasil 
juga memerlukan dana untuk pengadaan sarana 
dan prasarana pendukung yang memadai untuk 
menjaga keberlanjutan hasil dan fungsi hutan 
di wilayahnya. Sayangnya, sampai pada era 
otoda saat ini, belum juga ada anggaran khusus 
yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada 
kabupaten penghasil untuk kegiatan-kegiatan 
pengelolaan hutan tersebut (di luar kegiatan 
reboisasi dan rehabilitasi lahan/hutan).
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Haruskah kabupaten penghasil menyediakan 
anggaran khusus yang diambilkan dari 
pendapatan sektor-sektor lainnya di kabupaten 
untuk membiayai pengelolaan hutan di 
daerahnya? Apakah adil jika kemudian 
pengelolaan tersebut berhasil, hasilnya lebih 
banyak dinikmati oleh pemerintah pusat dan 
pemerintah kabupaten bukan penghasil? Di 
sinilah letak pentingnya penerapan prinsip 
ekonomi insentif dan disinsentif dalam 
pembuatan dan penerapan suatu peraturan 
perundang-undangan. 

5.4.3. Penggunaan dana reboisasi 
Dalam memanfaatkan Dana Reboisasi terdapat 
perbedaan keleluasaan pemanfaatan dana-
dana tersebut oleh pemerintah kabupaten dan 
pemerintah daerah penghasil. Penggunaan 
DAK-DR oleh pemerintah kabupaten dibatasi 
melalui UU No. 25 Tahun 199952 dan PP No. 
35 Tahun 200253. Pada UU serta PP tersebut 
disebutkan bahwa DR 40% yang menjadi 
bagian daerah penghasil hanya digunakan untuk 
membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi 
serta kegiatan pendukungnya. Namun 
demikian, berlawanan dengan pernyataan 
tersebut, peraturan pelaksanaan penggunaan 
DR tersebut54 menyatakan bahwa DR 40% tidak 
bisa digunakan untuk membiayai kegiatan-
kegiatan pendukung, seperti administrasi 
proyek, persiapan proyek, penelitian, pelatihan, 
kegiatan fasilitasi, perjalanan-perjalanan dinas 
dan pengeluaran umum lainnya. Pemerintah 
kabupaten diharuskan membiayai kegiatan-
kegiatan tersebut dari kas daerah. 

Sementara itu, peraturan perundang-undangan 
yang sama memberikan keleluasaan yang 
sangat besar bagi pemerintah pusat untuk 
menggunakan 60% DR yang menjadi bagian 
pemerintah pusat.55 Kepala Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Luwu Utara (komunikasi 
personal) menjelaskan bahwa pemerintah 
pusat menggunakan DR tidak saja untuk 
rehabilitasi lahan tetapi juga untuk membiayai 
biaya operasional Unit Pelaksana Teknis 
(UPT)56, seperti kegiatan penelitian, publikasi, 
pendidikan diploma kehutanan, mempekerjakan 
pegawai temporer, bahkan membeli kendaraan 
operasional. 

Pada kenyataannya, pemerintah kabupaten 
hanya dapat menggunakan DR untuk 
implementasi teknis di lapangan. DR juga 
tidak diberikan dalam bentuk uang tunai tetapi 
dalam bentuk pembiayaan proyek kegiatan 
yang telah ditentukan sebelumnya. Pemerintah 
kabupaten bahkan harus menyediakan dana 
pendamping57 yang besarnya 10% dari APBD 
untuk memperoleh alokasi DR. Lebih jauh 
lagi, kewajiban ini bertentangan dengan 
peraturan yang mengatur Dana Alokasi 
Khusus pada UU No.25/1999, yang dengan 
jelas menyatakan bahwa daerah bebas dari 
kewajiban menyediakan dana pendamping 
untuk kegiatan reboisasi58.

5.4.4. Tanggapan kabupaten 
penghasil mengenai alokasi DR
Sebagai daerah penghasil di Sulawesi Selatan, 
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan Mamuju 
menilai bahwa mekanisme perimbangan 
dana penerimaan dari sektor kehutanan oleh 
Pemerintah Pusat masih kurang transparan dan 
tidak adil. Berdasarkan data yang dimilikinya, 
Dinas Hutbun Kabupaten Luwu Utara 
menargetkan penerimaan dari IHPH/PSDH 
untuk tahun 2001 sebesar Rp. 244.277.211, 
namun realisasi yang mereka terima dari 
Pemerintah Pusat hanyalah Rp. 45.354.402. 
Demikian juga halnya dengan perimbangan 
DR 40% tahun 2001, dari Rp. 2.509.250.000 
yang diperhitungkan semula ternyata yang 
mereka terima hanya sebesar Rp. 741.714.000. 
Pada tahun yang sama Kabupaten Mamuju 
memperoleh DAK-DR Rp. 831.856.000 
dari yang direncanakan semula sebesar Rp. 
2.813.500.200. Pada lokakarya tingkat provinsi 
di Makassar tahun 2003, pemerintah kabupaten 
juga mengangkat isu transparansi pemerintah 
pusat dalam mendistribusikan DR.

Sementara itu, perimbangan dana PSDH 
yang dilakukan pada tahun yang sama dengan 
diterimanya dana tersebut dari kabupaten, 
membuat tidak mudahnya dilakukan 
penetapan proporsi perimbangan secara adil. 
Pada mulanya penentuan besarnya alokasi 
untuk setiap kabupaten didasarkan pada 
target penerimaan dan bukan pada realisasi 
penerimaan (komunikasi personal Kepala 
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Dinas Hutbun Kabupaten Luwu Utara, 
2001). Kabupaten yang tidak jujur terkadang 
mencantumkan target penerimaan PSDH yang 
tinggi, sehingga akan mendapatkan bagian yang 
lebih banyak, walaupun potensi hutannya tidak 
besar. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan 
Pemerintah Pusat untuk mendeteksi target 
penerimaan kabupaten/kota yang tidak 
masuk akal mengingat luas dan potensi hutan 
kabupaten yang bersangkutan. Penerimaan 
yang berasal dari peredaran kayu tidak legal 
dan legalisasi kayu di bukan daerah asal kayu 
tersebut ditebang juga merupakan salah satu 
faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian 
antara bagian PSDH yang diterima dengan 
luasan dan potensi hutan yang ada. 

Dengan adanya beberapa masalah tersebut di 
atas, pemerintah pusat harus mengkaji dan 
memformulasikan kembali metode penilaian 
dan sistem distribusi untuk alokasi PSDH 
dengan mempertimbangkan luasan dan potensi 
hutan yang ada di daerah tersebut.

Pada tahun anggaran 2002, besarnya DR 40% 
yang diperimbangkan kepada daerah Sulawesi 
Selatan adalah Rp. 1.001.380.000. Dari data 
tersebut dapat dihitung bahwa jumlah seluruh 
DR yang diterima oleh Pemerintah Pusat dari 
kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi 
Selatan adalah Rp. 2.503.450.000. Kalau 
dianggap bahwa kayu yang dihasilkan dari 
hutan Sulawesi Selatan adalah berkualitas 
rimba campuran (tarif DR = US$ 12 atau Rp. 
99.000/m3 dan jika US$1 = Rp. 8.250), maka 
volume kayu yang dihasilkan dari Sulawesi 
Selatan selama tahun 2002 adalah 25.287,37 
m3. Sekarang muncul pertanyaan: hanya 
sebesar itukah hasil produksi kayu se-Sulawesi 
Selatan pada tahun 2002?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, kita 
dapat mengambil contoh kecil dari Kabupaten 
Mamuju, yang mengenakan pungutan SP3 
sebesar Rp. 10.000 untuk setiap m3 kayu log 
yang diambil oleh HPH dari wilayah kabupaten 
tersebut. Pada tahun 2002 Pemerintah 
Kabupaten Mamuju menerima pendapatan 
sebesar Rp. 1.033.483.100 dari SP3 tersebut. 
Dari data tersebut dapat dihitung bahwa hasil 
produksi kayu hanya dari Kabupaten Mamuju 

saja adalah (Rp. 1.033.483.100 / Rp. 10.000 
per m3) 103.348,31m3. Jika diasumsikan 
bahwa kayu tersebut berkualitas paling rendah 
(tarif DR = US$12 per m3), maka DR yang 
dihasilkan dari Kabupaten Mamuju adalah US$ 
1.240.179,72 (103.348,31m3x US$12/m3) atau 
Rp. 10.231.482.690 (kurs saat itu US$1 = Rp. 
8.250). Apabila ditambah dengan hasil produksi 
kayu dari kabupaten lainnya di Sulawesi 
Selatan, maka jumlah tersebut akan menjadi 
lebih besar lagi dan menjadi sangat tidak sesuai 
dengan besarnya dana DR 40% yang diterima 
oleh Sulawesi Selatan pada tahun tersebut (Rp. 
1.001.380.000). Singkatnya, Sulawesi Selatan 
menerima DR dalam jumlah yang jauh lebih 
kecil daripada seharusnya.

Hasil wawancara dengan beberapa pengusaha 
dan instansi pengelola hutan menunjukkan 
bahwa ketidaksesuaian angka tersebut 
disebabkan oleh beberapa faktor59. Pertama, 
tidak ada ketentuan atau aturan yang baku dan 
tegas mengenai mekanisme pembayaran DR. 
Pembayaran DR umumnya dilakukan setelah 
kayu dijual. Bahkan, sering kali pembayaran 
DR diurus dan dilakukan oleh pembeli 
kayu langsung ke pemerintah pusat tanpa 
menyebutkan daerah sumber kayu. Apabila hal 
tersebut memang terjadi, tentunya pemerintah 
pusat kesulitan dan berpeluang melakukan 
kesalahan dalam menetapkan besarnya dana 
perimbangan secara adil di kemudian hari.

Kedua, hasil pengamatan di lapangan 
menunjukkan bahwa lembaga yang menangani 
urusan kehutanan di daerah tidak memiliki 
sistem dokumentasi data yang lengkap dan 
baik mengenai besarnya DR dan PSDH yang 
mereka setorkan kepada pemerintah pusat. 
Tanpa bukti data yang lengkap dan akurat, 
pemerintah kabupaten tidak dapat mengajukan 
keberatan jika kemudian besarnya dana 
yang diperimbangkan oleh pusat dirasakan 
tidak adil. Oleh karena itu, setiap kabupaten 
sebaiknya meninjau kembali kinerja mereka 
dalam menangani DR dan membenahi sistem 
dokumentasi mereka. 

Ketiga, lembaga yang menangani bidang 
kehutanan di kabupaten kurang serius 
menangani pembayaran PSDH dan DR 
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karena manfaatnya dirasakan cenderung 
lebih menguntungkan Pemerintah Pusat, dan 
tidak secara langsung dirasakan pemerintah 
kabupaten. Hal ini juga menyebabkan banyak 
pengusaha HPH yang menunggak kewajiban.

Bupati Mamuju menunjukkan ketidakpuasannya 
terhadap ketidakadilan perimbangan DR 
dengan aksi mengeluarkan surat perintah60 
kepada Kepala Kantor Kehutanan untuk 
mengatur agar pemegang ijin membayar 
pajak kehutanan langsung ke rekening Dinas 
Kehutanan Kabupaten. Bupati Mamuju dalam 
surat perintahnya menyatakan bahwa: 
(a) Setiap penerbitan IUPHHK (Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu)61, 
IUPHHBK (Izin Pemanfaatan Hasil 
Hutan Bukan Kayu) dan IPKTM (Izin 
Pemanfaatan Kayu Tanah Milik) dipungut 
jasa ketatausahaan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku.

(b) Terhadap pemegang IUPHHK dan 
IUPHHBK diarahkan untuk menyetor 
kewajiban IHPH, PSDH dan DR melalui 
rekening Pemerintah Kabupaten Mamuju 
untuk selanjutnya diadakan pembagian hak 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Provinsi sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku.

Kepala Kantor Kehutanan Kabupaten Mamuju 
menindaklanjuti surat perintah dari Bupati 
tersebut dengan mengeluarkan surat edaran62 
yang ditujukan kepada para pemegang izin 
usaha kehutanan seperti: HPH, IPK (Izin 
Pemanfaatan Kayu), IPKTM, dan ISL (Izin Sah 
Lainnya) agar menyetorkan kewajiban IHPH, 
PSDH dan DR melalui rekening Pemerintah 
Kabupaten Mamuju. Bupati beralasan bahwa 
kebijakan daerah ini juga untuk mengantisipasi 
keterlambatan pencairan DAK-DR yang 
hampir selalu terjadi setiap tahun.

Memang, keterlambatan waktu pencairan 
DAK-DR dikeluhkan hampir oleh semua 
pemerintah kabupaten yang ada di Sulawesi 
Selatan. Untuk tahun anggaran 2001, DAK-DR 
baru dapat dicairkan pada bulan terakhir tahun 
anggaran, yaitu Desember 2001. Hal ini tentu 
saja menghambat pelaksanaan kegiatannya di 
lapangan, seperti juga yang terjadi di Luwu 
Utara. Karena keterlambatan pencairan dana 
DR tersebut, Dinas Kehutanan Luwu Utara 
sempat dilaporkan oleh masyarakat dan LSM 
ke DPR dan Kejaksaan karena keterlambatan 
pelaksanaan kegiatan penghijauan di daerah 
tersebut. Akhirnya, kegiatan penghijauan yang 
dananya bersumber dari DAK-DR tersebut baru 
dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya. 
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Bab ini dimaksudkan untuk memperlihatkan 
mata rantai proses pengambilan keputusan 
dalam pembuatan kebijakan di daerah pada 
era desentralisasi, mulai dari hubungan 
koordinasi vertikal (kabupaten, provinsi dan 
pusat), koordinasi horizontal antara lembaga 
pemerintahan di kabupaten, serta keterlibatan 
pemangku kepentingan atau stakeholder dalam 
pembuatan keputusan di kabupaten.

6.1. Koordinasi Vertikal antara 
Pemerintah Kabupaten dan 
Provinsi

6.1.1. Kepentingan dalam 
koordinasi vertikal
UU No. 22 Tahun 199963 menyatakan 
bahwa daerah-daerah otonom (provinsi dan 
kabupaten/kota) berdiri sendiri dan tidak 
memiliki hubungan hierarki satu sama lain. 
Namun dalam penjelasannya dinyatakan 
bahwa dalam kedudukannya sebagai wilayah 
administrasi, Gubernur melakukan pembinaan 
dan pengawasan terhadap daerah kabupaten/
kota. Hasil penelitian Tahap I (2001) 
menunjukkan bahwa antara kabupaten dan 
provinsi sering terjadi perbedaan pendapat 
dalam menterjemahkan esensi dari pasal 
tersebut karena masing-masing terlalu 
mementingkan kewenangannya sendiri, 
tanpa memikirkan kepentingan lainnya yang 
lebih luas. Ketidakjelasan juga berakar dari 
kerangka kebijakan desentralisasi yang tidak 
jelas. Dalam jangka panjang, hampir tidak 
mungkin bagi kabupaten untuk mengacu 
kepada kerangka hukum nasional yang berlaku 
saat ini untuk pelaksanaan desentralisasi 
karena sangat banyak peraturan perundang-
undangan dan kebijakan yang sarat dengan 

ketidaktegasan, ketidakjelasan dan saling 
kontradiksi satu dengan lainnya. Kondisi 
seperti ini akan menjadi lebih rumit lagi jika 
kabupaten memahami peraturan yang ada 
saat ini sebagai kerangka kolektif. Sebelum 
masa desentralisasi, pemerintah pada rezim 
yang otoriter memang seolah-olah dapat 
menerapkan kebijakan dengan lebih konsisten, 
karena tidak adanya ruang untuk perbedaan 
pendapat. Namun kenyataan juga menunjukkan 
bahwa kebijakan-kebijakan yang ada saat itu 
gagal dilaksanakan sebagaimana mestinya 
dikarenakan pemerintah pusat tidak mampu 
mengkontrol pelaksanaannya di seluruh tingkat 
pemerintahan kabupaten.

Pada era desentralisasi, Rapat Koordinasi 
Pembangunan (RAKORBANG)64 juga 
diselenggarakan untuk mengkoordinasikan 
rencana pembangunan suatu kabupaten. Namun 
rapat koordinasi tersebut biasanya hanya 
membahas arahan pembangunan regional 
yang bersifat sangat umum. RAKORBANG 
hanya memberi sedikit kesempatan untuk 
negosiasi atau diskusi yang menyeluruh 
mengenai masalah-masalah tertentu yang ada 
di masyarakat. Misalnya mengenai isu-isu 
lintas sektoral atau tumpang tindih administrasi 
di sektor kehutanan dan transmigrasi, yang 
sangat kurang mendapat tempat di forum 
tersebut. Walaupun perwakilan setiap lembaga 
kabupaten hadir dalam rapat tersebut, tidaklah 
dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat 
hubungan koordinasi dan partisipasi yang 
efektif. RAKORBANG di tingkat kabupaten 
ini juga hanya sedikit atau terkadang sama 
sekali tidak memberikan kesempatan untuk 
masyarakat berpartisipasi secara aktif.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEKANISME 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI ERA DESENTRALISASI 
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Koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan 
provinsi merupakan hal yang sangat penting 
untuk tercapainya keberhasilan pengelolaan 
hutan dan ekosistem yang lestari, serta untuk 
mencapai tujuan pengentasan kemiskinan 
di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, tim 
peneliti mengadakan Focus Group Discussion 
(FGD) untuk membantu mengidentifikasi akar 
penyebab masalah koordinasi tersebut, sehingga 
dapat tergali peluang untuk meningkatkan 
koordinasi yang lebih efektif dalam kerangka 
tujuan mewujudkan pengelolaan hutan yang 
berkelanjutan di Sulawesi Selatan.

Dalam FGD tersebut, tim peneliti mengajukan 
empat hipotesis untuk menstimulasi diskusi di 
antara peserta:
a. Desentralisasi kewenangan dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah kabupaten serta 
dihilangkannya hierarki antara pemerintah 
kabupaten dan provinsi, membuat 
pemerintah kabupaten merasakan bahwa 
pengelolaan sumberdaya alam yang ada di 
wilayahnya merupakan kewenangannya, 
sehingga tidak perlu melakukan konsultasi 
dengan pemerintah provinsi,

b. Pemerintah provinsi berupaya menjaga 
koordinasi dengan pemerintah kabupaten 
dalam upaya mensinergikan pembangunan 
kehutanan daerah dan sebagai ganti dari 
hilangnya kewenangan provinsi untuk 
mengatur kabupaten dalam era otoda,

c. Koordinasi hanya mungkin terjadi jika, baik 
pemerintah kabupaten maupun provinsi 
mendapatkan manfaat, namun apabila 
dalam posisi dimana ada yang diuntungkan 
dan ada yang dirugikan maka koordinasi 
tidak akan dapat berjalan dengan baik, 

d. Perguruan tinggi dapat menjadi media 
koordinasi yang baik antara pemerintah 
kabupaten dengan pemerintah provinsi.

Hipotesis-hipotesis yang diajukan tersebut 
secara positif memancing terjadinya perbedaan 
pendapat antara perwakilan dari provinsi dan 
kabupaten, sehingga menstimulasi terjadinya 
diskusi menarik diantara peserta. Ketika peserta 
mendiskusikan hipotesis pertama, seringkali 
tersirat adanya keinginan pemerintah kabupaten 
untuk dapat mengusahakan hutan yang ada di 
wilayahnya tanpa dicampuri oleh pemerintah 

provinsi maupun pusat. Sebagian besar utusan 
kabupaten keberatan atas diundangkannya PP 
No. 34 Tahun 200265 tentang penarikan kembali 
oleh pemerintah pusat beberapa kewenangan 
daerah berkaitan dengan pengusahaan hutan. 

Semua peserta mengungkapkan persetujuannya 
untuk hipotesis kedua. Mereka menyadari 
bahwa sinergitas pembangunan regional 
sektor kehutanan masih diperlukan dalam 
era desentralisasi. Karena betapa pun sebuah 
kabupaten memiliki sumber PAD yang besar 
dan mapan, tetap akan masih berpengaruh pada 
dan terpengaruh oleh kebijakan yang diterapkan 
oleh kabupaten tetangganya. Terutama dalam 
kaitannya dengan pembangunan kehutanan 
wilayah hulu dan hilir, beberapa peserta FGD 
yang berasal dari wilayah hulu menyatakan 
koordinasi sangat penting untuk menjaga 
keutuhan dan kelestarian Daerah Aliran Sungai 
(DAS).

Dalam forum tersebut, Dinas Kehutanan 
provinsi menjelaskan bahwa provinsi tidak 
bermaksud untuk mengatur kabupaten dengan 
memanfaatkan jargon koordinasi. Pemerintah 
provinsi juga sering merasa bahwa pemerintah 
kabupaten terlalu curiga akan fungsinya 
sebagai wakil pemerintah pusat. Wakil 
Dinas Kehutanan provinsi mencontohkan 
ketidakpedulian Dinas Kehutanan kabupaten 
untuk melaporkan penggunaan alokasi DR dan 
mengirimkan data menyangkut keberadaan 
hutan di kabupaten mereka pada pemerintah 
provinsi. Padahal informasi tersebut sangat 
diperlukan untuk memperbaiki sistem alokasi 
DR yang ada dan untuk mengembangkan 
sistem informasi database bagi berbagai 
pihak yang berkepentingan untuk melakukan 
pembangunan sektor kehutanan di Sulawesi 
Selatan, baik itu pemerintah pusat, pengusaha, 
donor, LSM, universitas dan pihak lainnya.

Sebaliknya, wakil-wakil dari Dinas Kehutanan 
kabupaten mengeluhkan bahwa komitmen 
pemerintah provinsi untuk berkoordinasi dalam 
pengelolaan hutan tampaknya tergantung dari 
potensi keuntungan yang dapat diperolehnya 
dari pembagian manfaat finansial hutan. Mereka 
juga mengeluhkan bahwa Dinas Kehutanan 
provinsi terus saja melaksanakan kegiatan 
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di kabupaten tanpa berkomunikasi dahulu 
dengan pemerintah kabupaten. Contohnya, 
ketika pemerintah provinsi menyusun rencana 
pengelolaan areal bekas tebangan HPH pada 
tahun 2001 tanpa berkoordinasi dengan 
pemerintah kabupaten yang ada di wilayah 
tempat hutan tersebut berada. Satu-satunya 
pengecualian adalah pada Dinas Kehutanan 
Luwu Utara, yang mempunyai hubungan lebih 
baik dan selalu mencoba mengkoordinasikan 
dan menginformasikan kegiatannya kepada 
Dinas Kehutanan provinsi ataupun UPT 
di Makassar, terutama yang terkait dengan 
rencana-rencana penggunaan kawasan hutan, 
misalnya penetapan areal enclave untuk 
pemukiman masyarakat lokal atau dalam 
merencanakan hutan kemasyarakatan.

Dari bahasan di atas, sangatlah jelas bahwa 
koordinasi antara pihak-pihak yang menangani 
urusan kehutanan di daerah menjadi hal yang 
tidak mudah manakala hutan hanya dipandang 
semata-mata sebagai sumberdaya alam 
yang dapat dieksploitasi. Dengan demikian, 
koordinasi menjadi tergantung dari pembagian 
manfaat ekonomis hutan semata. Tentunya akan 
sangat berbeda hasilnya jika hutan dianggap 
sebagai sistem penyangga kehidupan.

Semua peserta diskusi sependapat bahwa 
perguruan tinggi dapat menjadi mediator 
koordinasi yang netral antara para pihak yang 
memiliki kepentingan terhadap hutan. Namun 
demikian, sebetulnya telah ada FKKSS yang 
berfungsi sebagai forum komunikasi stakeholder 
kehutanan di Sulawesi Selatan. Hanya saja, 
sebagaimana umumnya terjadi pada lembaga 
non-pemerintah lainnya, FKKSS sering 
menghadapi kendala finansial untuk dapat 
berfungsi sesuai yang diharapkan. Mencermati 
hal itu, Tim Peneliti UNHAS dengan 
dukungan dana dari CIFOR dan dari proyek 
GN-RHL66 memfasilitasi penyelenggaraan 
lokakarya untuk mendorong koordinasi 
provinsi-kabupaten dalam pembangunan 
sektor kehutanan67. Lokakarya dihadiri oleh 
Pengusaha Rotan (Asmindo), Dinas Kehutanan 
Provinsi, Bapedalda, Dinas-Dinas Kabupaten, 
UPT Departemen Kehutanan yang ada di 
Makassar, wakil dari Departemen Kehutanan, 

wakil dari universitas (UNHAS), dan beberapa 
perwakilan dari instansi pemerintahan lainnya. 
Lokakarya tersebut menyoroti tantangan dalam 
implementasi kegiatan social Forestry dan GN-
RHL di Sulawesi Selatan. Tim peneliti juga 
memfasilitasi diskusi mengenai bagaimana 
pemerintah kabupaten dan provinsi dapat 
bekerja sama untuk melaksanakan program-
program tersebut secara lebih efektif dan lintas 
kabupaten. 

Dalam lokakarya tersebut, peserta dari lembaga 
non pemerintah, seperti Asmindo, LSM, 
dan UNHAS menyuarakan harapannya agar 
penggunaan DR dapat dilakukan tepat sasaran. 
Mereka juga menyarankan agar melibatkan 
masyarakat dan LSM dalam perencanaan, 
pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan 
GN-RHL tersebut di lapangan.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha 
Dinas Kehutanan Provinsi mengungkapkan 
ketidakpuasannya tentang tidak maksimalnya 
pelibatan Dinas Kehutanan Provinsi dalam 
program GN-RHL tersebut. Dinas Kehutanan 
Provinsi hanya dilibatkan oleh UPT yang ada di 
provinsi dalam mengusulkan penetapan target 
per kabupaten, pembentukan tim pengendali 
provinsi dan ketika membuat kontrak kerjasama 
dengan tim penilai tanaman. Adapun kegiatan-
kegiatan kunci, terutama yang berkaitan 
dengan aspek finansial GN-RHL, diatur 
sepenuhnya oleh Departemen Kehutanan 
bersama UPT-UPTnya yang ada di provinsi, 
tanpa melibatkan Dinas Kehutanan provinsi. 
Contohnya, untuk menetapkan DAS yang 
menjadi prioritas dilaksanakannya kegiatan 
tersebut atau pada saat pengadaan bibit, 
dimana dimungkinkan terjadi negosiasi antara 
pemberi dengan penerima proyek (kontraktor), 
hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan 
Departemen Kehutanan. Hal ini menunjukkan 
bahwa persaingan untuk memperoleh 
keuntungan finansial dan kekuasaan lebih 
mendorong terjadinya koordinasi antar lembaga 
pemerintah (Departemen Kehutanan, UPT, 
Dinas Kehutanan provinsi dan kabupaten), 
daripada keinginan untuk bekerja sama demi 
mencapai pembangunan sektor kehutanan dan 
perekonomian daerah yang berkelanjutan. 
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Dalam workshop tersebut, Kepala Dinas 
Kehutanan Kabupaten Sinjai dan beberapa 
kabupaten lainnya juga mempertanyakan 
makna keterlibatan TNI dalam proyek GN-
RHL. TNI terlibat dalam kegiatan teknis di 
lapangan serta berkeinginan pula terlibat 
dalam pembuatan rencana strategis kegiatan 
tersebut (yang disesuaikan dengan acuan dari 
Mabes TNI). Tumpang tindih kewenangan, 
peran dan tanggung jawab yang kompleks 
ini menambah kebingungan kabupaten akan 
kebijakan pemerintah pusat yang tidak jelas 
arahnya. Bagi kebanyakan peserta lokakarya, 
reboisasi dan rehabilitasi lahan bukanlah 
termasuk masalah keamanan nasional yang 
membutuhkan keterlibatan penuh pihak militer. 
Keputusan untuk melibatkan militer dalam 
program GN-RHL dipandang sebagai bagian 
dari kompetisi kepentingan inter-sektoral di 
lingkungan pemerintah pusat. Peserta juga 
memiliki kesan bahwa pemerintah pusat tidak 
sepenuhnya mempercayai pemerintah provinsi 
dan kabupaten untuk mengimplementasikan 
program GN-RHL di wilayahnya sendiri. Pada 
akhirnya, peserta mempertanyakan fungsi dan 
makna dari desentralisasi dan dekonsentrasi 
kewenangan dari pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah.

Salah satu penyebab utama adanya tarik-
menarik kekuasaan mengenai lembaga mana 
yang seharusnya melaksanakan program 
GN-RHL adalah adanya persaingan untuk 
mendapatkan manfaat finansial yang lebih 
besar dari pelaksanaan proyek tersebut. Hal 
ini menyebabkan adanya masalah dalam 
komunikasi dan koordinasi yang mengganggu 
pelaksanaan program social forestry dan GN-
RHL di lapangan. Perebutan kekuasaan ini 
telah menghabiskan energi yang seharusnya 
digunakan untuk memastikan bahwa 
program betul-betul tepat sasaran dengan 
memberi manfaat lebih besar bagi pemangku 
kepentingan yang paling membutuhkan dan 
paling dekat dengan hutan (masyarakat miskin 
yang bergantung pada hutan), serta untuk 
mendukung pembangunan lingkungan yang 
berkelanjutan secara umum. Peserta lokakarya 
juga mengungkapkan bahwa pengelolaan DAS 
yang baik adalah suatu keharusan. Selama ini, 
dengan kerangka kebijakan yang ditentukan 

oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan 
kabupaten tidak mempunyai banyak pilihan 
selain menyetujuinya. Selain itu, provinsi dan 
kabupaten juga masih tergantung sepenuhnya 
pada dana yang dikontrol oleh pusat, 
contohnya, untuk gaji pegawai (dari DAU), 
kegiatan reboisasi (dari DAK-DR) dan kegiatan 
rehabilitasi lahan (dari 60% bagian DR). 
Dengan kondisi seperti itu, pemerintah daerah 
pada akhirnya harus menerima kebijakan dari 
pusat, walaupun mungkin kurang sesuai dengan 
kebijakan daerah yang mereka buat sendiri 
atau kurang menyentuh kondisi lokal yang ada. 
Kondisi seperti ini terjadi pula dalam program 
GN-RHL yang pada kenyataannya belum bisa 
diimplementasikan secara efektif di berbagai 
tempat dan kurang berhasil memberikan solusi 
untuk perubahan di tingkat lokal.

Selama proses berlangsungnya diskusi, agak 
sulit menilai apakah FKKSS benar-benar 
mempunyai komitmen untuk menjadi media 
komunikasi dan koordinasi yang mampu 
memposisikan seluruh anggotanya secara setara. 
Karena forum diskusi tampaknya didominasi 
oleh perwakilan Dinas Kehutanan provinsi dan 
fenomena paternalistik nampak masih cukup 
kuat, baik dalam proses diskusi maupun saat 
pengambilan keputusan. Penggagas sekaligus 
Ketua FKKSS, yang juga adalah Kepala 
Dinas Kehutanan provinsi saat itu, bersikukuh 
untuk melakukan diskusi pleno walaupun 
sebagian besar anggota forum menginginkan 
dilakukannya diskusi kelompok. Peserta 
dari kabupaten mengaku lebih mudah untuk 
berdiskusi dan mengekspresikan pendapat 
mereka dalam kelompok-kelompok kecil. 
Namun pada akhirnya, peserta setuju untuk 
mengubah format diskusi sesuai keinginan 
Kepala Dinas Kehutanan provinsi. Ada kesan 
bahwa FKKSS hanya menjadi media untuk 
sosialisasi program-program dari pemerintah 
pusat ke pemerintah provinsi dan kabupaten.

Dari jalannya workshop tersebut juga dicermati 
bahwa, tidak mudah mengajak berkoordinasi 
stakeholder yang masing-masing memiliki 
latar belakang kepentingan yang berbeda-beda. 
Komposisi peserta workshop yang didominasi 
oleh provinsi nampaknya mempengaruhi 
alur diskusi. Bagaimanapun, sebagai 
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forum multipihak, FKKSS masih dalam 
tahap pembelajaran dan perlu lebih banyak 
mendalami metode komunikasi multipihak, 
diskusi partisipatif, dan teknik-teknik fasilitasi 
lainnya. FKKSS juga masih perlu memperjelas 
dan membuktikan komitmennya sebagai 
media multipihak yang menempatkan seluruh 
anggotanya pada posisi setara.

6.1.2. Meningkatkan koordinasi 
antara kabupaten dengan provinsi
Berdasarkan saran dan masukan dari stakeholder 
selama dilangsungkannya FGD, LAC dan 
lokakarya FKKSS, yang merupakan rangkaian 
proses kegiatan penelitian ini, dihasilkan lima 
rekomendasi yang berkaitan dengan upaya 
meningkatkan koordinasi antara kabupaten 
dengan provinsi dalam pembangunan bidang 
kehutanan, sebagai berikut:
a. Perlu penyatuan persepsi mengenai otoda. 

Selama ini, kabupaten, provinsi, dan pusat 
memiliki kepentingan dan pemahaman 
yang berbeda terhadap kebijakan otonomi 
daerah. Hal ini menyebabkan sulitnya 
komunikasi, koordinasi dan sinergi antara 
fungsi, tugas dan kewenangan masing-
masing pihak di berbagai tingkatan dalam 
pelaksanaan program, terutama berkaitan 
dengan pembangunan kehutanan daerah.

b. Perlu adanya penjabaran peraturan 
perundang-undangan berkaitan dengan 
otoda secara lebih jelas untuk mendorong 
dan mempermudah terjadinya koordinasi. 
Undang-undang berkaitan dengan otoda 
sudah banyak dibuat, tetapi tidak disertai 
dengan aturan pelaksanaan yang jelas, 
bahkan terkadang bertentangan antara satu 
dengan lainnya. Akhirnya setiap pihak 
menafsirkan undang-undang tersebut sesuai 
dengan keinginan dan kepentingannya 
masing-masing. 

c. Setiap pihak harus berusaha memahami 
posisi masing-masing serta menjalankan 
fungsi dan tugasnya sesuai dengan 
kewenangan yang ada padanya. Untuk 
dapat mendorong jalannya koordinasi 
dengan baik, setiap pihak juga harus dapat 
memahami serta menghargai fungsi dan 
kewenangan pihak lainnya. Perebutan 
kewenangan seperti selama ini sering terjadi 

sangat merusak proses koordinasi.
d. Koordinasi dapat berjalan apabila masing-

masing pihak dapat menempatkan diri 
sebagai mitra sejajar, dimana setiap 
pihak mempunyai fungsi dan peranan 
yang penting dalam proses pembangunan 
karena pada era desentralisasi tidak ada 
lagi hubungan hierarki antara Pemerintah 
Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Koordinasi 
hendaknya tidak diartikan sebagai ‘media 
perintah’ dari Pusat untuk mengatur dan 
memaksakan kehendaknya kepada Provinsi 
dan Kabupaten, dan demikian juga halnya 
dari Tingkat Provinsi kepada Pemerintah 
Kabupaten.

e. Sumberdaya hutan seharusnya lebih 
dipandang sebagai sistem penyangga 
kehidupan, bukan semata-mata sebagai 
sumberdaya yang mudah dieksploitasi. 
Dengan demikian, koordinasi akan 
berorientasi pada realisasi pembangunan 
kehutanan yang menyeluruh dan bukan 
terbatas pada pembagian manfaat ekonomis, 
yang pada akhirnya dapat menggangu 
proses koordinasi itu sendiri.

6.2. Koordinasi horizontal 
antar lembaga di kabupaten 
di Sulawesi Selatan dan 
partisipasi masyarakat 
dalam proses pengambilan 
keputusan
Sejauh ini koordinasi formal di antara 
Dinas Hutbun dan instansi sektor lainnya di 
lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu 
Utara pada umumnya berlangsung baik. 
Hal ini salah satunya tampak dalam proses 
pembuatan Perda kehutanan dan perkebunan, 
antara Dinas Hutbun dan DPRD. Terdapat dua 
cara pembuatan Perda: pertama, Dinas Hutbun 
menyiapkan rancangan Perda dan atas nama 
Bupati rancangan Perda tersebut diajukan 
kepada DPRD untuk dibahas dan mendapatkan 
persetujuan; kedua, DPRD menyusun rancangan 
Perda dan mengajukan kepada Pemerintah 
Kabupaten untuk diundangkan. Namun sejak 
tahun 2000 sampai saat ini (akhir tahun 2002), 
hanya cara pertama yang digunakan untuk 
pembuatan kebijakan daerah di Luwu Utara.
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Koordinasi antara Dinas Hutbun dengan 
Kantor Dinas Transmigrasi juga tampaknya 
tidak mempunyai permasalahan yang serius. 
Walaupun Dinas Transmigrasi hanya membuka 
unit pemukiman transmigrasi dalam kawasan 
yang tergolong APL, namun Dinas Hutbun 
selalu diundang dalam peninjauan lokasi dan 
tata batas calon unit pemukiman transmigrasi. 
Hal ini dilakukan untuk bersama-sama 
melihat batas-batas hutan dan memberikan 
kejelasan bahwa lokasi unit pemukiman 
transmigrasi berada di luar kawasan hutan 
(komunikasi personal Kabag Perencanaan 
Dinas Transmigrasi Luwu Utara, 2001). 
Namun, ketika dikonfirmasi ke Dishutbun, 
dinyatakan bahwa koordinasi dengan Dinas 
Transmigrasi mengenai rencana penempatan 
unit pemukiman transmigrasi hanya terbatas 
dalam bentuk pertemuan-pertemuan (rapat). 

Selama tahap implementasi, Dinas Transmigrasi 
yang menyewa konsultan untuk implementasi 
proyek (pembangunan daerah transmigrasi), 
jarang berkoordinasi dengan Dinas Hutbun, 
sehingga kadang-kadang masuk ke dalam 
kawasan hutan. Akibatnya, seperti yang terjadi 
di daerah Puncak Indah, sebagian dari kawasan 
proyek pemukiman transmigrasi tersebut berada 
di dalam kawasan hutan. Unit pemukiman 
transmigrasi seluas 300 ha yang dibuka di 
Kecamatan Malili yang berada pada areal 
Hutan Produksi Terbatas (HPT). Walaupun 
demikian, diakui juga oleh Dinas hutbun bahwa 
mereka bekerjasama dan berkoordinasi baik 
dengan Dinas Transmigrasi ketika melakukan 
penyuluhan dan pembinaan penempatan warga 
dalam pengembangan tanaman kakao dan 
kelapa sawit. Hasil wawancara dengan Pejabat 
Kantor Dinas Hutbun juga menunjukkan bahwa 
mereka menginginkan hubungan dengan Dinas 
Transmigrasi dapat lebih ditingkatkan lagi. 
Koordinasi yang efektif antar kedua dinas ini 
sangat penting untuk mendukung pembangunan 
dan pengembangan sumberdaya alam di 
kabupaten ini, terutama sumberdaya hutan 
yang memberikan kontribusi sangat signifikan 
pada pendapatan daerah untuk membiayai 
pembangunan di wilayah ini. 

Sementara itu, koordinasi antara Dinas Hutbun 
dan Dinas Pertanian terbatas pada implementasi 

program pengembangan masyarakat untuk 
petani hutan. Para aparat Dinas Pertanian 
berharap koordinasi dengan Dinas Hutbun 
dapat ditingkatkan untuk memberdayakan 
masyarakat petani hutan dan mengembangkan 
agro-forestry. 

Lain halnya dengan Dinas Pertambangan 
Luwu Utara yang sampai saat ini memandang 
belum perlu untuk berkoordinasi dengan Dinas 
Hutbun dalam menyelenggarakan tugas dan 
kewenangannya. Izin penambangan yang 
telah dikeluarkan oleh Dinas tersebut sampai 
saat ini baru untuk golongan C (meliputi: 
pasir kali, kerikil, dan batu kali) yang areal 
penambangannya berada di luar kawasan 
hutan. Menurut Bagian Perencanaan Dinas 
Pertambangan (komunikasi personal, 2001), 
koordinasi dengan Dinas Hutbun akan 
dilakukan jika ada rencana penambangan di 
dalam kawasan hutan. 

Kegiatan pengamanan hutan pada umumnya 
dilakukan oleh Dinas Hutbun bekerjasama 
dengan Kepolisian. Atas dasar laporan yang 
disampaikan oleh Jagawana, Dinas Hutbun 
melakukan konsultasi dan koordinasi dengan 
pihak Kepolisian untuk melakukan operasi 
pengamanan dan langkah-langkah penyidikan. 
Namun dalam lokakarya provinsi tanggal 28 
Mei bulan Mei 2003, Kepala Dinas Hutbun 
mengungkapkan bahwa pihaknya telah 
menangkap belasan pencuri kayu selama tahun 
2002 dan telah diajukan ke Kepolisian, tetapi 
entah mengapa kasusnya tidak pernah sampai 
ke meja pengadilan, dan pelakunya bebas 
beroperasi kembali. Kapasitas yang rendah 
dalam penegakan hukum untuk memberantas 
kegiatan hutan illegal diidentifikasi sebagai 
isu yang sangat mendesak di kabupaten. Pihak 
kepolisian enggan untuk mengklarifikasi, 
ataupun berkomentar mengenai masalah 
tersebut walaupun telah berkali-kali dihubungi 
dan diundang dalam berbagai pertemuan dengan 
stakeholder lainnya di tingkat kabupaten. Salah 
satu alasan yang memungkinkan mengenai 
ketidakhadiran mereka adalah karena secara 
struktural, kepolisian di kabupaten tidak 
bertanggung jawab langsung kepada Bupati 
sebagaimana Dinas-dinas yang hadir di dalam 
forum diskusi. 
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Dinas Perindustrian kabupaten berwenang 
menerbitkan izin untuk industri skala kecil 
yang memproses hasil hutan, seperti pabrik 
penggergajian kayu (sawmill). Menurut 
ketentuan nasional68, penerbitan izin industri 
berbahan baku hasil hutan yang dilakukan 
oleh Dinas Perindustrian harus memperhatikan 
rekomendasi dari Dinas Hutbun tentang 
rencana pemenuhan bahan baku industri. 
Dalam kaitannya dengan ketentuan tersebut, 
setiap perizinan sawmill yang dikeluarkan oleh 
Dinas Perindustrian seharusnya memperhatikan 
rekomendasi dari Dinas Hutbun. Akan 
tetapi, dari sejumlah izin sawmill yang telah 
dikeluarkannya, Dinas Perindustrian Luwu 
Utara mengaku tidak pernah melakukan 
koordinasi dengan Dinas Hutbun. Sebagai 
konsekuensinya, dengan permintaan kayu dari 
usaha sawmill yang semakin tinggi, sementara 
persediaan kayu semakin sulit karena mereka 
tidak dapat lagi memperoleh pasokan yang 
cukup dari hutan lokal, banyak pemilik sawmill 
yang mengambil kayu dari kabupaten lain dan 
tidak jarang menerima kayu illegal dari petani 
lokal ataupun dari pedagang kayu. 

Kepentingan individu dan kepentingan sektoral 
nampak sangat kuat dalam mempengaruhi 
kebijakan masing-masing lembaga di 
kabupaten ini. Misalnya, Dinas Transmigrasi 
sering ‘bergerilya’ dengan masyarakat ketika 
mencari lahan untuk mengembangkan unit 
pemukiman transmigrasi, yang seringkali 
berada di dalam kawasan hutan. Tujuannya 
adalah untuk mendapatkan harga tanah yang 
lebih rendah dari yang sudah direncanakan 
dalam anggaran, sehingga aparat tersebut dapat 
memperoleh kelebihan uang ‘sisa proyek’. 
Kepala Desa dan Camat juga tidak terlalu sulit 
untuk mengeluarkan surat keterangan tanah 
(SKT)69 terhadap kawasan hutan yang baru 
dibuka, sehingga dapat dijadikan dasar oleh 
BPN untuk mengeluarkan sertifikat tanah. 

Jika dibandingkan dengan era orde baru 
(sentralistik), secara umum hubungan 
koordinasi horizontal antar lembaga di 
Kabupaten Luwu Utara pada era otoda 
memang jauh lebih baik. Kalaupun ada konflik 
dalam berkoordinasi, pada era otoda masalah 
itu jauh lebih mudah diselesaikan karena setiap 

lembaga pemerintahan yang ada di kabupaten 
(kecuali Angkatan Bersenjata, Kepolisian, 
Kejaksaan dan Kehakiman)70 diangkat oleh 
dan bertanggung jawab kepada Bupati. Maka 
jika terjadi konflik, Bupati dapat segera 
mengetahui kondisi tersebut dan mengambil 
keputusan. Sebagai contoh, ketika terjadi 
konflik antara Dinas Hutbun dengan Dinas 
Transmigrasi, Bupati memanggil kedua kepala 
dinas dan pada akhirnya tercapai kesepakatan 
bahwa unit pemukiman transmigrasi harus 
dikeluarkan dari kawasan hutan. Dengan 
demikian, permasalahan dapat diselesaikan 
saat itu juga. Berbeda halnya dengan kondisi 
pada era sentralistik, dimana setiap lembaga 
bertanggung jawab dan harus berkonsultasi 
kepada atasannya di Jakarta, sehingga 
membutuhkan waktu yang lama untuk 
menyelesaikan permasalahan di tingkat lokal.

6.3. Keterlibatan Stakeholder 
dalam Pembuatan Kebijakan
Wawancara dengan aparat pemerintah daerah, 
perangkat desa, pengusaha hutan, dan pemimpin 
masyarakat menunjukkan bahwa kata ‘otonomi 
daerah’ dan desentralisasi seakan sudah sangat 
merakyat di kalangan masyarakat Luwu Utara. 
Pengertian otoda masih cenderung dihubungkan 
dengan kesempatan untuk memanfaatkan 
sumberdaya alam, yang pada masa lalu 
lebih banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-
perusahaan besar dan pemerintah pusat. Otonomi 
daerah cenderung diartikan sebagai kebebasan 
sepenuhnya untuk menggunakan sumberdaya 
alam, yaitu hak yang diyakini dimiliki oleh 
masing-masing stakeholder.

Walaupun terdapat keyakinan bahwa sistem 
desentralisasi menawarkan adanya perubahan, 
keterlibatan masyarakat dalam pembuatan 
kebijakan dan pengambilan keputusan di kabupaten 
masih sangat rendah. Padahal, salah satu tujuan 
yang penting dari otoda adalah menghidupkan 
iklim demokrasi dimana stakeholder yang 
menjadi sasaran kebijakan daerah dapat lebih 
terlibat dalam proses pengambilan keputusan. 
Dengan demikian diharapkan bahwa, kebijakan 
publik dapat diterima oleh semua pihak, sehingga 
pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukan 
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saja masyarakat awam, tetapi pejabat pembuat 
kebijakan itu sendiri seakan kurang memahami 
makna tujuan dari otoda tersebut. Di tingkat 
masyarakat, kaum petani miskin masih merasakan 
hambatan dalam memperoleh manfaat dari 
sumberdaya hutan atau akses kepada proses 
pengambilan keputusan; petani tidak memiliki 
pengalaman dan kurang mempunyai persiapan 
ketika berhadapan dengan isu birokrasi lokal. 
Hal ini menyebabkan adanya masalah bagi 
masyarakat lokal yang ingin berkomunikasi dan 
bernegosiasi dengan pejabat pemerintah daerah. 
Mereka beranggapan bahwa otonomi daerah telah 
menciptakan lebih banyak birokrasi pemerintah 
daerah, dan hanya sedikit perubahan yang terjadi 
pada mereka menyangkut manfaat finansial 
dan akses terhadap sumberdaya dan keputusan-
keputusan penting yang akan mempengaruhi 
kehidupan mereka. Sampai saat ini, masyarakat 
petani miskin belum merasa terberdayakan.

Sebagaimana yang terjadi di berbagai kabupaten 
lainnya di Indonesia, kemampuan para elit lokal 
dalam mengambil manfaat dan mengarahkan 
keputusan agar sesuai dengan kepentingan 
mereka juga terjadi di Luwu Utara. Tokoh adat di 
lokasi penelitian mengaku sama sekali tidak tahu 
kalau mereka punya hak dan kewajiban untuk 
ikut serta dalam menentukan kebijakan daerah, 
misalnya dengan memberi masukan pada Dinas 
Hutbun mengenai berbagai dasar kebijakan dalam 
mengelola hutan di daerah mereka. Mereka baru 
mengetahui hal tersebut ketika wakil dari Dinas 
Hutbun menjelaskan mengenai hak dan kewajiban 
masyarakat dalam berpartisipasi merumuskan 
kebijakan sektor kehutanan kabupaten, dalam 
FGD di kabupaten yang merupakan salah satu 
rangkaian kegiatan penelitian ini. Mereka juga 
menjelaskan kepada masyarakat lokal bahwa 
salah satu cara untuk terlibat dalam pengambilan 
keputusan adalah melalui Rapat Koordinasi Desa 
(Rakordes)71. Hasil dari rapat ini akan digunakan 
oleh pemerintah kabupaten untuk menentukan 
prioritas pada agenda pembangunan kabupaten 
(yang dikoordinasikan oleh Bappeda). 

Namun demikian, Kepala Desa Sepakat dan Sassa, 
dua desa yang dipilih sebagai lokasi penelitian, 
menginformasikan bahwa pada kenyataannya 
Rakerdes tidak berfungsi sebagai forum yang 
memberi kesempatan bagi masyarakat lokal untuk 

menyuarakan aspirasi mereka, karena selama ini 
mereka tidak pernah diundang untuk memberikan 
gagasan mereka. LSM lokal menjelaskan bahwa 
formulir rekomendasi yang dihasilkan Rakordes, 
yang semestinya memuat pandangan penduduk 
desa mengenai prioritas pembangunan dan 
dilengkapi oleh para wakil desa, biasanya diisi 
oleh aparat kecamatan tanpa berkonsultasi dengan 
kepala desa atau masyarakat lokal. 

Pemimpin adat, kepala desa dan wakil-wakil 
desa menyambut positif adanya FGD yang 
difasilitasi oleh penelitian ini karena memberikan 
kesempatan kepada mereka untuk bertemu dan 
berdiskusi mengenai isu-isu penting dengan 
para pengambil keputusan di daerah. Kepala 
Dusun Sassa yang merangkap sebagai kepala 
adat (Balaelo) langsung mengusulkan dua hal, 
sebagai berikut:
a. agar pemuka adat dilibatkan dalam 

pengelolaan hutan. Dengan demikian mereka 
dapat menghidupkan kembali aturan adat 
lokal yang di masa lalu terbukti efektif dalam 
mengelola hutan secara lestari, 

b. agar masyarakat yang bergantung kepada 
hutan diberikan bantuan bibit tanaman 
perkebunan dan pembinaan sistem bertani, 
sehingga mereka bisa melakukan pertanian 
yang intensif dan tidak masuk lagi ke hutan 
mencari kayu.

Penelitian di Kabupaten Luwu Utara juga 
mengidentifikasi beberapa keterbatasan internal 
pemerintah kabupaten yang menjadi penyebab 
mengapa pelibatan stakeholder dalam pembuatan 
kebijakan di daerah masih sulit dilakukan, antara 
lain sebagai berikut:
a. Keterbatasan waktu. Pemerintah kabupaten 

tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan 
kebijakan otoda pada saat sistem pemerintahan 
otoda sudah harus dilaksanakan saat itu. Hal 
tersebut terlihat dari beberapa Perda yang 
diundangkan kurang dari setahun sudah harus 
direvisi, sehingga terkesan adanya keterburu-
buruan dalam pembuatannya. Pada sisi lain, 
pelibatan stakeholder akan memakan lebih 
banyak waktu, dan sumberdaya, mulai dari 
menghimpun masukan dan saran dari kalangan 
luas, sampai pada pembahasan rancangan 
kebijakan tersebut di sidang Dewan.
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b. Keterbatasan dana. Pelibatan banyak pihak 
untuk membuat kebijakan juga membutuhkan 
pertemuan intensif, yang mana tidak terlepas 
dari masalah dana. Pemerintah Luwu Utara 
sebagai kabupaten baru, belum memiliki 
cukup dana untuk itu. Selama penelitian Tahap 
III berlangsung, kami memerlukan lebih dari 4 
kali FGD dengan dana yang tidak sedikit untuk 
mendapatkan informasi serta merumuskan 
rekomendasi di tingkat kebijakan kabupaten. 
Hal ini juga harus dicermati dengan seksama 
jangan sampai bahwa, dengan alasan metoda 
partisipatif, mereka akan menghabiskan terlalu 
banyak dana untuk pembuatan kebijakan 
dan tidak ada dana untuk pelaksanaannya. 
Terlebih lagi, sikap skeptis terhadap proses 
pembuatan kebijakan akan berkonsekuensi 
pada bertambahnya waktu dan dana yang 
dibutuhkan tersebut, menambah tidak 
mudahnya pelibatan stakeholder dalam 
pembuatan kebijakan daerah. 

Dalam setiap FGD, masalah pelibatan stakeholder 
dalam pembuatan kebijakan tampaknya masih 
kurang mendapat perhatian. Hal yang paling 
sering terungkap adalah tekanan yang terlalu 
kuat berkaitan dengan masalah klaim lahan di 
kawasan hutan. Walaupun demikian, muncul 
beberapa rekomendasi dari stakeholders terkait, 
seperti: Kepala Desa dan Tokoh Adat dari 
Desa Sassa dan Sepakat, Dinas Kehutanan, 
DPRD, dan Pengusaha, yang berkaitan dengan 
masalah pelibatan stakeholder dalam pembuatan 
kebijakan, antara lain sebagai berikut: 
a. Semua pihak perlu memahami dengan baik 

sejarah latar belakang diberlakukannya 
sistem pemerintahan otoda. Otonomi daerah 
diawali oleh adanya reformasi politik dimana 
masyarakat yang selama era orde baru tertindas 
ingin menuntut ditegakkannya demokrasi. 
Salah satu jiwa dari otoda adalah menegakkan 
demokrasi dengan mendekatkan proses 
pembuatan kebijakan kepada masyarakat akar 
rumput, sehingga mereka dapat terlibat dalam 
proses pembuatan kebijakan tersebut. Dengan 
demikian kebijakan yang dihasilkan dapat 
memenuhi rasa keadilan masyarakat.

b. Masyarakat selayaknya lebih proaktif. Karena 
berbagai keterbatasan seperti waktu dan dana, 
pemerintah daerah tidak mungkin diharapkan 

untuk dapat sepenuhnya memfasilitasi 
keterlibatan masyarakat dalam proses 
pembuatan kebijakan melalui media seminar, 
lokakarya, atau FGD. Masyarakat dapat secara 
proaktif menyalurkan aspirasi mereka melalui 
wakil-wakil rakyat di DPRD.

c. LSM dituntut memiliki kompetensi dan 
objektivitas. LSM seyogyanya tidak hanya 
berusaha mencari kesalahan Pemerintah 
dengan mementingkan keuntungan pribadi/
kelompok tertentu. Selain mengkritik, 
LSM juga perlu memberikan alternatif ke 
arah perbaikan terhadap apa yang menurut 
pandangan atau penilaian mereka saat ini 
belum benar. Oleh karena itu, LSM perlu 
lebih obyektif, profesional, dan benar-benar 
memiliki kompetensi pada bidangnya masing-
masing. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa, 
beberapa LSM lokal mempunyai agenda 
yang meragukan misalnya, mendukung 
permintaan izin pemilik usaha lokal untuk 
memperdagangkan hasil hutan yang 
dilindungi, tanpa mempunyai argumen yang 
kuat mengenai bagaimana izin tersebut akan 
membantu masyarakat lokal. 

d. DPR perlu lebih mencari cara untuk dapat 
memahami aspirasi rakyatnya. Menurut 
masyarakat yang ada di dua desa penelitian, 
selama ini belum pernah ada anggota 
DPRD yang berkunjung meninjau kondisi 
desa mereka. Memang ada banyak hal 
yang harus dilakukan oleh DPRD, namun 
bukan berarti lantas kunjungan ke desa-desa 
yang membutuhkan perhatian tidak perlu 
dilakukan.

e. Pemerintah kabupaten perlu lebih terbuka 
menerima aspirasi masyarakat. Umumnya 
masyarakat tidak mengerti kalau mereka 
memiliki hak dan tanggung jawab dalam 
pembuatan kebijakan di daerahnya. 
Pemerintah kabupaten perlu lebih sering 
mensosialisasikan hak dan tanggung jawab 
dari masyarakat tersebut dan terbuka 
mengakomodasi aspirasi masyarakat. Aspirasi 
dari masyarakat mungkin akan sangat 
beragam dan tentunya pemerintah kabupaten 
tidak mungkin dapat mengakomodasi semua 
aspirasi masyarakat tersebut. Untuk itu, alur 
komunikasi di antara pihak-pihak terkait di 
kabupaten penting untuk tetap terjaga.
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Pada beberapa aspek, otonomi daerah 
memberikan kewenangan yang lebih besar 
kepada pemerintah kabupaten untuk mengelola 
hutannya. Namun demikian, banyak kebijakan 
penting yang mempunyai dampak sangat besar 
terhadap pembangunan kehutanan, seperti 
penentuan fungsi kawasan hutan, zoning, 
konversi lahan hutan dan pemberian konsesi 
kepada perusahaan-perusahaan besar, masih 
di tangan pemerintah pusat. Kewenangan 
pemerintah kabupaten dibatasi hanya pada 
mengeluarkan izin konsesi skala kecil, 
contohnya IPKTM, IPKR dan izin untuk 
memanen hasil hutan bukan kayu (NTFP).

Atas dasar Perda No. 5 Tahun 2001 tentang 
perizinan usaha, selama tahun 2001 Pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan 
sebanyak 13 izin dari 41 permohonan izin yang 
masuk. Ketiga belas izin tersebut meliputi: 10 
izin pemungutan rotan, 2 IPKTM, dan 1 izin 
pemanfaatan kayu pembangunan jalan (IPKPJ). 
Permohonan izin usaha lainnya masih berada 
dalam proses atau menunggu persetujuan 
Menteri Kehutanan. Di antara permohonan 
izin yang diajukan, terdapat beberapa 
perusahaan yang mengajukan permohonan izin 
pemanfaatan kayu dan pengembangan areal 
perkebunan rakyat di dalam kawasan hutan 
lindung (Tabel 9). 

Walaupun hanya mengeluarkan 3 izin 
pemanfaatan kayu (di luar kawasan hutan), di 
Kabupaten Luwu Utara beroperasi secara aktif 
lebih dari 30 sawmill. Jika kayu yang diolah 
hanya berasal dari tebangan IPKTM dan IPKPJ 
tersebut, sudah tentu ketigapuluh sawmill 
tersebut tidak dapat beroperasi. Sebagian 
besar dari sawmill tersebut berlokasi di desa 
Timampu, Kecamatan Malili, bersebelahan 

dengan kawasan hutan yang menjadi hulu 
dari Sungai Larona, dari mana Pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara menerima dana water 
levy.

Selain perizinan di bidang kehutanan, 
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga 
telah mengeluarkan izin pembukaan dan 
pengembangan areal perkebunan baru dengan 
mengkonversi kawasan APL berhutan yang 
selama ini berada di bawah pengurusan Dinas 
Hutbun. Di antara perusahaan yang telah 
diberikan izin, terdapat PT Matano Agro yang 
diberi izin seluas 3000 ha di Desa Pincara, 
Kecamatan Masamba. Pemerintah Kabupaten 
dapat secara langsung mengeluarkan izin 
konversi kawasan yang tergolong APL menjadi 
perkebunan, karena pengalihfungsian kawasan 
APL tidak memerlukan persetujuan Menteri 
Kehutanan. 

Dari sekian banyak izin-izin yang diajukan 
pada pemerintah kabupaten Luwu Utara 
(lihat Tabel 9), tujuh diantaranya adalah ijin 
yang dikeluarkan untuk pengelolaan hutan 
kemasyarakatan yang berlokasi di dalam 
kawasan lindung. Izin-izin tersebut diajukan 
oleh lima koperasi dan dua perusahaan swasta 
lokal. Menarik untuk diperhatikan bahwa izin 
yang diajukan oleh perusahaan swasta meliputi 
areal seluas 17.500 ha, sedangkan areal yang 
diajukan oleh lima koperasi hanya mencakup 
10.000 ha.

Sektor kehutanan telah menjadi sumber 
pendapatan daerah yang penting bagi PAD 
Luwu Utara. Sejak masa otonomi daerah, 
akses pemerintah kabupaten terhadap manfaat 
sumberdaya ini menjadi lebih terbuka, baik 
melalui sistem perizinan pemanfaatan hutan 

PENGUSAHAAN HUTAN DALAM ERA DESENTRALISASI
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lokal maupun dengan pajak kehutanan lainnya. 
Sayangnya, kebanyakan masyarakat lokal 
dan penduduk desa belum dapat memperoleh 
manfaat langsung dari sistem perizinan 
tersebut. 

7.1. Administrasi kehutanan di 
kabupaten 
Walaupun sistem otonomi daerah telah 
diterapkan, izin konsesi hutan skala besar 

Tabel 9. Dua puluh empat permohonan izin usaha di dalam kawasan hutan dan APL yang 
memerlukan alih fungsi hutan di Kabupaten Luwu Utara

No. Lokasi 
(Kecamatan)

Status 
Hutan

Luas 
(ha) Tujuan Penggunaan Nama Perusahaan

1. Towuti APL 200 Pengembangan areal perkebunan rakyat UD. Nurul Fariska Putri

2. Malili APL dan 
HPT

700 Pengembangan areal perkebunan rakyat. CV. Sinar Wahyu

3. Masamba,
Rampi

APL dan 
HL

200 Pembuatan jalan baru Masamba – Rampi PT. Nelly Jaya
Pratama

4. Malili HPT 300 Pemukiman/lahan usaha transmigrasi KSU Lampia Indah

5. Mapadeceng APL 1400 Pengembangan hutan tanaman rakyat PT. Panply

6. Mangkutana APL 600 Pengembangan areal perkebunan rakyat. Kopekra Karya
Bersama

7. Masamba APL 3000 Pengembangan areal perkebunan rakyat. PT. Matano Agro
 Utama

8. Rampi HPT dan 
HL

2000 Pengembangan areal perkebunan coklat PT. Rampi Sinar
Sulawesi

9. Bone-Bone HPT 700 Pemukiman/lahan usaha transmigrasi CV. Dirham

10. Towuti HL 306 Pengembangan areal perkebunan rakyat UD. Usaha Tani

11. Nuha HL 600 Pemanfaatan kayu CV. Setara Global

12. Mangkutana HL 800 Pemanfaatan kayu / areal yang dirambah UD. Karya Mandiri

13. Malili dan
Nuha

HL 17.500 Pengembangan tanaman perkebunan PT. Tomega Tiar 
Sembada

14. Malili HPT 11.600 Pengembangan perkebunan kelapa sawit PT. Lolo Persada

15. Malili HPT 1500 Program transmigrasi & kelapa sawit, jati 
putih

PT. Duta Sulawesi Agro

16. Mangkutana HPT 49.000 Pengembangan hutan tanaman industri PT. Mija Raya
Sembada

17. Malili HPT 17.500 Pengembangan hutan kemasyarakatan PT. Tiar Bungin
Elok

18. Angkona HPT 750 HKM, areal damar masyarakat UD. Sama Karya

19. Mangkutana HK 2000 Pengelolaan hutan kemasyarakatan KSU Basnar
Sungai Welanti

20. Nuha HPT 2000 HKM, pemanfaatan
kayu HKM

Koperasi Perkebunan 
Mega Lestari

21. Mangkutana HL 500 Pengelolaan hutan kemasyarakatan Koperasi HKM 
Manceka Jaya

22. Nuha HL 500 Pengelolaan hutan kemasyarakatan Koperasi Tani
Nuha Mekar

23. Mangkutana HL 5000 Pengelolaan hutan kemasyarakatan KUD Bumi Jaya

24. Seko HPT 975 Pemanfaatan Kayu PT. Seko Pajar
Plantation

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara, 2001. 
Keterangan: APL = Areal Penggunaan Lain; HPT = Hutan Produksi Terbatas; HL = Hutan Lindung
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(HPH) masih menjadi urusan pemerintah pusat. 
Pemegang HPH harus meminta persetujuan 
dari pemerintah pusat untuk Rencana Kerja 
Pengusahaan Hutan (RKPH). Namun demikian, 
pemegang HPH juga membutuhkan persetujuan 
dari Dinas Kehutanan kabupaten untuk Rencana 
Kerja Tahunan (RKT) mereka. Sebagai contoh, 
PT Panply, yang telah memiliki konsesi di 
Luwu Utara sejak sebelum desentralisasi, tidak 
dapat memperoleh persetujuan dari pemerintah 
pusat untuk perpanjangan masa konsesi karena 
Dinas Hutbun tidak memberikan rekomendasi. 
Dinas Hutbun menyatakan bahwa hasil evaluasi 
mereka menunjukkan bahwa PT Panply tidak 
memenuhi standar yang ditetapkan dalam 
peraturan mengenai kewajiban mereka untuk 
merehabilitasi hutan pasca penebangan, dan 
tidak membayar pajak kehutanan, untuk itu 
mereka menolak memberikan rekomendasi. 

Di satu sisi, hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa otonomi daerah telah memperpendek 
alur birokrasi, sehingga perusahaan yang 
bergerak di sektor kehutanan dapat menghemat 
waktu dan uang. Beberapa perusahaan HPH 
yang diwawancarai, di antaranya HPH PT 
Hayam Wuruk dan PT Inhutani I di Kabupaten 
Mamuju (komunikasi personal, 2002) 
menyatakan bahwa pengurusan ketatausahaan 
kayu pada era sentralistik sering memakan 
waktu sampai berminggu-minggu karena harus 
diurus ke provinsi, sehingga menghambat 
pengapalan.

Pada sisi lain, adanya tuntutan pada pemerintah 
kabupaten untuk mampu membiayai 
pembangunan daerahnya sendiri, membuat 
mereka berupaya keras untuk meningkatkan 
PADnya melalui pemanfaatan sumberdaya 
yang dimilikinya. Salah satu cara adalah 
melalui penetapan pajak retribusi kepada 
pengusaha yang memanfaatkan hasil hutan. 
Ketentuan pungutan yang tidak ada pada masa 
sebelum desentralisasi tersebut ditetapkan 
melalui Perda. Karena setiap hasil hutan 
yang dipungut dari hutan alam telah dikenai 
kewajiban membayar PSDH dan DR, maka 
pungutan dari pemerintah kabupaten tersebut 
dirasakan sebagai kewajiban ganda oleh 
para pengusaha. Sebagian besar pengusaha 
(terutama yang berskala kecil) merasa sangat 

keberatan dengan pungutan tersebut. Dalam 
lokakarya kabupaten yang diselenggarakan 
pada tanggal 29 April 2003 di Masamba, 
Luwu Utara, pengusaha lokal dengan lantang 
menyatakan bahwa pungutan retribusi kayu 
tersebut merupakan bentuk pembodohan 
masyarakat. Namun, sebagian pengusaha HPH 
lain yang diwawancarai di Kabupaten Mamuju 
menyatakan bahwa pungutan seperti itu masih 
dalam batas-batas yang wajar.

7.2. HPH dan Masyarakat
Reformasi yang berlanjut dengan pelaksanaan 
sistem pemerintahan otoda sering diartikan 
oleh masyarakat di daerah sebagai sebuah 
kesempatan untuk menuntut hak yang 
terkadang tanpa batas. Di lokasi penelitian 
(terutama di Kabupaten Mamuju) terjadi proses 
pengkaplingan areal kawasan hutan bekas 
tebangan HPH oleh masyarakat, yang biasanya 
bekerja sama dengan kepala desa, untuk 
ditanami coklat. Beberapa kapling (umumnya 
sekitar 2 ha) tersebut ada yang diperdagangkan 
kepada penduduk pendatang yang berasal dari 
kabupaten/daerah lain. Perambahan seperti itu 
bukan saja dilakukan di dalam areal konsesi 
melainkan juga dalam hutan lindung. Kondisi 
seperti ini bukan hal baru, tetapi jumlahnya 
meningkat tajam setelah jatuhnya rezim Orde 
Baru. Situasi serupa juga terjadi di kabupaten 
ini (Kadis Hutbun Luwu Utara dan Kepala 
Kantor Kehutanan Mamuju dalam komunikasi 
personal, 2001-2001). Oleh karena itu, 
salah satu perusahaan HPH yang berada di 
Kabupaten Mamuju (HPH PT Hayam Wuruk) 
menyarankan perlunya dilakukan reorganisasi 
terhadap tata ruang daerah yang telah ada, 
supaya diketahui dengan jelas wilayah-wilayah 
yang termasuk kawasan hutan produksi, 
lindung, atau fungsi lahan lainnya.

Selain perambahan areal bekas tebangan, 
klaim lahan oleh masyarakat juga sering 
menyulitkan proses produksi HPH di lapangan. 
Banyak kelompok masyarakat tertentu yang 
menuntut agar mereka dilibatkan dalam proses 
produksi HPH. Menurut Humas PT Panply 
(komunikasi personal, September 2001), 
perusahaan tersebut (ketika masih beroperasi) 
diwajibkan oleh kelompok masyarakat yang 
mengatasnamakan diri sebagai masyarakat 
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hukum adat untuk membayar Rp. 5000/m3 
kayu log yang ditebang dari hutan yang 
mereka klaim sebagai hutan adat. Mungkinkah 
munculnya tuntutan masyarakat seperti itu 
justru diakibatkan oleh kegagalan perusahaan 
dalam melaksanakan kewajibannya membina 
masyarakat di sekitar areal konsesinya? Atau 
kegiatan perusahaan tersebut tidak memberikan 
manfaat yang seimbang pada masyarakat lokal 
yang ada di sekitarnya? Pada era Orde Baru, 
izin diberikan oleh pemerintah pusat dengan 
tidak mempertimbangkan siapa yang hidup 
di dan dari hutan/lahan tersebut, seberapa 
besar ketergantungan mereka terhadap lahan 
dan sumberdaya untuk kehidupan mereka, 
atau berapa lama mereka telah memanfaatkan 
tanah tersebut. Oleh karenanya tidak 
mengherankan jika masyarakat lokal merasa 
mereka perlu menunjukkan hak kepemilikan 
atas tanah mereka, saat reformasi menawarkan 
kesempatan melakukan hal tersebut.

7.3 Pembinaan pengusaha 
sektor kehutanan
Adanya keinginan untuk meningkatkan 
pembangunan perekonomian di daerahnya, 
menjadikan Pemerintah Kabupaten Luwu 
Utara (dalam hal ini Dinas Hutbun) berupaya 
membina pengusaha sektor kehutanan setempat 

dengan cara mengajak mereka melakukan 
business meeting, dan mengadakan perjalanan 
ke beberapa kota besar di Pulau Jawa untuk 
mencari peluang pemasaran. Perjalanan bisnis 
pada bulan September 2002 yang dipimpin 
langsung oleh Kepala Dinas Hutbun Luwu 
Utara tersebut diikuti oleh belasan pengusaha 
sektor kehutanan asal Luwu Utara selama 
hampir dua minggu.

Upaya yang dirintis oleh Pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara sebagaimana 
tersebut di atas ternyata sia-sia. Ketika para 
pengusaha bermaksud menindaklanjuti hasil 
kunjungan mereka, muncul Surat Keputusan 
Bersama (SKB) Menteri Kehutanan, Menteri 
Perhubungan, serta Menteri Perindustrian 
dan Perdagangan yang mewajibkan pedagang 
hasil hutan antar pulau memperoleh izin dari 
Departemen Perindustrian dan Perdagangan 
Pusat. Para pengusaha harus kembali mengurus 
izin ke Jakarta seperti pada masa sentralistik, 
sehingga pemerintah pusat dianggap setengah 
hati menyelenggarakan desentralisasi.
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8.1. Izin Pengambilan Rotan 
Sulawesi memasok sekitar 89% rotan yang 
diproduksi di Indonesia. Pemilik usaha 
(investor) merasa bahwa otonomi daerah telah 
membuat izin pengambilan rotan (HPHH 
Rotan) lebih mudah untuk diperoleh72. Kini 
mereka tidak perlu pergi ke ibukota provinsi 
dan dapat mengajukan permohonan di tingkat 
kabupaten. Namun, seperti di masa lalu, pemilik 
usaha harus membangun koperasi pengumpul 
rotan yang berlokasi di daerah di mana izin 
akan digunakan. Persyaratan ini bertujuan agar 
petani pengumpul rotan mendapat manfaat 
penuh dari hutan yang berada di sekitar desa 
mereka.

Izin rotan meliputi areal seluas 500 ha dan 
berlaku selama 6 bulan. Apabila setelah 
masa ini daerah tersebut masih memproduksi 
rotan, perusahaan/koperasi dapat mengajukan 
perpanjangan. Pemegang izin diwajibkan 
membayar retribusi sebesar Rp. 20.000 kepada 
pemerintah daerah untuk setiap ton rotan 
yang dikumpulkan. Untuk memastikan bahwa 
pemegang izin membayar pajak, pemerintah 
kabupaten juga mewajibkan mereka membayar 
uang jaminan sebesar Rp. 40.000.000 sebagai 
deposit (komunikasi personal dengan 
pemegang izin IHPHH Rotan, 2001). Mereka 
juga diharuskan mendirikan tempat pembibitan 
rotan dan menanami kembali daerah yang telah 
dieksploitasi.

Perjalanan kami ke lapangan menunjukkan 
bahwa sebagian besar koperasi yang dibangun 
oleh pemilik ijin usaha rotan adalah fiktif. 
Areal pengambilan rotan hanya digambarkan 
di atas peta, namun pada kenyataannya mereka 
mengambil juga rotan di tempat-tempat lain 
di luar daerah yang tertulis dalam perijinan. 

Tidak ada pemilik ijin yang tercatat melakukan 
regenerasi (penanaman kembali) areal tempat 
pengumpulan rotan. Dinas Hutbun mengakui 
bahwa mereka kekurangan sumberdaya untuk 
memonitor dan menegakkan peraturan tentang 
pengambilan rotan. Wawancara dengan 
masyarakat menemukan bahwa mereka juga 
beranggapan tidak perlu mendirikan tempat 
pembibitan rotan atau perkebunan rotan, atau 
untuk melakukan regenerasi untuk rotan hutan, 
karena pasokan rotan alami di dalam hutan 
masih lebih dari cukup. Namun demikian, 
mereka mengakui bahwa akhir-akhir ini mereka 
harus berjalan lebih jauh ke dalam hutan untuk 
menemukan rotan yang siap panen.

Isu ini juga muncul pada lokakarya tingkat 
provinsi yang diadakan di Makassar pada 
bulan Mei 2004. Peserta sepakat bahwa 
kesadaran masyarakat, pemegang izin dan 
pedagang rotan, mengenai keberlanjutan 
pasokan rotan alami dari hutan alam, harus 
ditingkatkan. Melalui fasilitasi dan bantuan 
teknis yang efektif, sangatlah mungkin untuk 
memperkenalkan perkebunan rotan di ladang-
ladang petani. Perkebunan rotan telah berhasil 
dikembangkan di daerah lainnya di Indonesia, 
seperti Kalimantan dan Jambi, di mana petani 
menanam rotan di areal perkebunan karet 
(Widianto dkk. 2003).

Masyarakat umumnya tidak mengetahui 
adanya peraturan mengenai pengumpulan rotan 
hutan. Penduduk desa tidak pernah bertemu 
muka dengan pemilik industri rotan, apalagi 
terlibat dalam koperasi yang seharusnya 
dibangun oleh mereka. Masyarakat pengumpul 
rotan pada umumnya tidak terpengaruh oleh 
desentralisasi, kecuali efeknya terhadap 
harga rotan. Kepala Desa Sepakat, yang juga 

AKSES MASYARAKAT TERHADAP SUMBER DAYA 
HUTAN DALAM ERA DESENTRALISASI
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pengumpul rotan, mengatakan bahwa harga 
rotan sebelum masa otonomi daerah relatif baik 
dan mencapai puncaknya saat krisis moneter 
melanda Indonesia pada tahun 1998. Namun 
demikian, terjadi penurunan harga setelah krisis 
mereda. Pada lokakarya yang diselenggarakan 
di Makassar, 13 May 2004, wakil dari 
Asmindo menyatakan bahwa harga rotan lebih 
dipengaruhi oleh perubahan dalam kebijakan 
ekspor pemerintah pusat dibandingkan oleh 
kebijakan otonomi daerah. 

8.2. Masyarakat Perotan di 
Dusun Pampli Desa Sepakat
Dusun Pampli berlokasi di pinggir hutan, 
terletak kurang lebih 12 km dari Kota Masamba. 
Sarana jalan ke dusun ini merupakan bekas 
jalan HPH yang belum diaspal dengan kondisi 
berbatu-batu. Dusun ini dapat dicapai dalam 
waktu 30 menit dengan kendaraan ojek atau 
dengan kendaraan roda empat jika tidak hujan. 
Penduduk berjumlah tidak kurang dari 141 jiwa 
(36 KK) dan berpendidikan rata-rata setingkat 
Sekolah Dasar (SD) (Tabel 10).

Mengumpulkan rotan (merotan) merupakan 
pekerjaan pokok sekitar 90 persen masyarakat 
(terutama laki-laki usia produktif). Di dusun ini 
terdapat cukup luas areal kebun/ladang serta 
sedikit areal persawahan. Kegiatan berkebun 
dan bersawah merupakan pekerjaan sampingan 
yang dilakukan saat harga rotan sedang anjlok. 
Ketika harga rotan membaik, masyarakat sering 
menelantarkan tanaman kebun (umumnya 
tanaman coklat) mereka yang sedang berbuah 
untuk masuk hutan mencari rotan. Pada saat 
seperti itu, kegiatan di kebun dan sawah 
dilakukan oleh kaum perempuan.

Selain penghasilan dari merotan mungkin 
memang dapat mencukupi kebutuhan 
sehari-hari mereka73, kebiasaan masyarakat 
pedalaman untuk memilih pekerjaan yang dapat 
menghasilkan uang kontan dengan segera, 
nampaknya juga menjadi salah satu penyebab 
mengapa mereka lebih mengutamakan 
pekerjaan merotan daripada bekerja di kebun/
sawah secara optimal. Padi yang mereka tanam 
di sawah baru menghasilkan paling cepat empat 
bulan kemudian, dan karena pengetahuan 
mereka dalam pertanian intensif sangat kurang, 
tanaman kebun/sawah tidak terpelihara dengan 
baik, sehingga hasil panen pun tidak optimal. 
Mereka tidak memiliki kebiasaan memupuk, 
baik organik maupun kimia. Menurut salah 
seorang tokoh masyarakat, satu hektar sawah 
yang mereka olah hanya menghasilkan gabah 
basah kurang dari 1 ton. Sama halnya dengan 
hasil sawah, hasil kebun/ladang mereka seperti 
coklat, durian, cempedak dan langsat juga tidak 
optimal.

Masyarakat menyatakan bahwa, baik sebelum 
maupun pada era desentralisasi ini belum pernah 
ada petugas penyuluh perkebunan yang datang 
ke dusun mereka. Petugas penyuluh dari Dinas 
Pertanian pernah datang ke Dusun Pampli satu 
kali membawa bantuan pupuk sebagai pinjaman 
dari Pemerintah. Mereka mengakui bahwa 
pada saat itu hasil panen mereka meningkat 
sangat banyak. Tetapi, pada musim tanam 
berikutnya mereka tidak lagi menggunakan 
pupuk karena bantuan pupuk dari Pemerintah 
sudah berakhir. Saat ini terdapat penduduk 
pendatang (dari Jawa) yang menikah dengan 
wanita setempat dan membuka usaha gilingan 
padi. Hasil wawancara dengan pendatang 

Tabel 10. Pendidikan masyarakat Dusun Pampli Desa Sepakat dan lokasi sekolah
Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Keterangan
Belum Sekolah 0 Belum cukup umur 

Tidak tamat SD 62

Tamat SD 14 SD sampai kelas 5 ada di Desa Sepakat, kelas 6 harus 
ke Desa Pincara (desa tetangga)

Tamat SMP 7 Di Masamba

Tamat SMA 5 Di Masamba

Diploma/akademi 2 Tidak ada universitas di Masamba
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mengindikasikan bahwa mereka memahami 
lebih banyak mengenai masalah pertanian. 
Mungkinkah dengan kehadiran anggota 
masyarakat dari budaya yang berbeda tersebut 
dapat mengubah pola bertani masyarakat lokal? 
Diperlukan waktu beberapa tahun lagi untuk 
mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut.

Sebetulnya, transfer pengetahuan dan teknologi 
pertanian telah terjadi beberapa waktu lalu. 
Namun demikian, pengenalan teknologi baru 
tanpa diikuti praktek, contohnya pada pemberian 
bantuan pupuk oleh pemerintah, membuat 
masyarakat lokal sulit untuk memahami 
peningkatan yang dapat dicapai. Masyarakat 
lokal lebih tertarik untuk mengadopsi 
pengetahuan dari penduduk pendatang, karena 
mereka dapat melihat sendiri perubahan atau 
peningkatan apa yang dapat dicapai melalui 
penerapan teknologi atau pengetahuan baru 
tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 
kesempatan bagi pemerintah lokal untuk bekerja 
sama dengan kelompok masyarakat setempat 
melalui pendampingan kelompok petani yang 
intensif, dimana mereka dapat melihat contoh-
contoh secara langsung dan ikut berproses 
untuk melihat hasil akhir yang diperoleh. 
Pengembangan kapasitas masyarakat seperti ini 
lebih efisien untuk mendukung upaya mereka 
dalam meningkatkan pendapatan yang lebih 
stabil di masa yang akan datang. Sehingga 
mereka dapat memperbaiki taraf hidup dan 
pada akhirnya mengurangi tekanan terhadap 
hutan. 

Dalam sebuah FGD di dusun terungkap bahwa 
beberapa orang penduduk pernah bekerja 
sebagai penebang liar, dan sering ditangkap 

ketika mengambil kayu di hutan. Oleh oknum 
aparat (bukan dari Dinas Kehutanan) mereka 
diminta membayar denda sebesar Rp 300.000/
m3. Oknum aparat tersebut menyatakan bahwa 
pembayaran tersebut merupakan kewajiban 
pajak retribusi, PSDH dan DR, tetapi tidak 
pernah memberikan tanda bukti pembayaran. 
Dibandingkan merotan, memang penghasilan 
dari menebang pohon lebih besar. Namun 
apabila tertangkap aparat, resikonya lebih 
besar daripada memungut rotan. Sampai saat 
ini masih ada warga masyarakat Dusun Pampli 
yang bekerja menebang pohon secara liar di 
dalam hutan di sekitar kampung mereka. Karena 
tidak ada lagi jenis pohon yang berkualitas 
kelas satu74, mereka umumnya menebang jenis 
pohon sinangkala dan kondongio yang kayunya 
tergolong kelas tiga. Harga kayu kelas tiga 
per m3 di Dusun Pampli adalah Rp. 600,000. 
Sedangkan ongkos angkut kayu berukuran 
8 cm x 12 cm x 400 cm dari hutan sampai di 
kampung adalah Rp. 6,000/batang. Penduduk 
desa menjual kayu kepada pabrik kayu lokal 
atau kepada pedagang kayu yang datang ke 
desa.

8.2.1. Besar dan distribusi 
pendapatan dari merotan
Pekerjaan merotan dilakukan secara 
berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 7 
sampai 15 orang yang pada umumnya adalah 
anggota keluarga dan tetangga. Kegiatan 
merotan diawali oleh adanya pesanan dari 
pengusaha yang memiliki izin pemungutan 
rotan. Melalui cukong atau pedagang 
pengumpul yang ada di desa, pengusaha 
pemegang izin menghubungi kelompok-

Tabel 11. Variasi harga beberapa jenis rotan berdasarkan kualitas di tingkat perotan

Nama Jenis Kualitas Harga* (Rp.)
Lokal Latin

Rotan batang Daemonorops robustus Spesial
Kelas 1
Kelas 2

1100
900
700

Rotan lambang Calamus koordersianus

Tohiti Calamus inops Semua kelas 700

Jenis lain (Campuran) Calamus spp. Semua kelas 600

* Harga pada tingkat perotan pada tanggal 21 Juli 2004. Harga rotan pada tingkat perotan selalu berubah-ubah dari 
waktu ke waktu
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kelompok perotan dan biasanya menyatakan 
bahwa harga rotan sedang membaik. Perotan 
baru mau masuk hutan apabila pengumpul mau 
membeli rotan mereka dengan harga sekurang-
kurangnya Rp 700/kg berat basah (Tabel 11). 
Gambar 3 menunjukkan bagan alur hubungan 
kerja dari pengusaha pemegang izin, pedagang 
pengumpul, dan perotan.

Sebelum masuk hutan, setiap anggota kelompok 
dipinjamkan sejumlah uang muka oleh 
pedagang pengumpul yang besarnya bervariasi 
antara Rp. 250.000 sampai Rp. 400.000 Makin 
kuat fisik perotan, makin besar pula pinjaman 
yang diberikan oleh pedagang pengumpul 
karena dianggap akan dapat memperoleh hasil 
yang lebih banyak. Dari sejumlah uang yang 
dipinjam tersebut, masing-masing anggota 
kelompok membeli bahan kebutuhan masuk 
hutan yang nilainya berkisar Rp,150.000 dan 
sisanya ditinggalkan pada anggota keluarga 
di rumah untuk memenuhi kebutuhan mereka 
selama ditinggal ke hutan. Mungkin karena 
adanya sistem pinjaman awal ini, para perotan 
tidak berkutik ketika pedagang pengumpul 
secara sepihak mengubah kesepakatan harga 
saat mereka keluar hutan.

Hasil yang diperoleh dalam sekali masuk hutan 
sekurang-kurangnya 1 ton rotan basah. Apabila 
harga rotan basah Rp. 700/kg (bisa mencapai Rp. 
1100 untuk jenis rotan batang), maka rata-rata 
pendapatan bersih seorang anggota kelompok 

(setelah dikurangi pembelian kebutuhan 
bahan makan) adalah sekurang-kurangnya Rp. 
550.000 (Rp. 700.000 - Rp. 150.000). Semakin 
kuat fisik seseorang, semakin banyak juga 
pendapatannya. Dan semakin banyak anggota 
keluarga yang tergabung dalam kelompok 
(bapak dan anak-anaknya) makin besar pula 
penghasilan keluarga tersebut. 

Ketika kehadirannya dibutuhkan di sawah atau 
kebun, seperti saat mempersiapkan lahan atau 
panen, umumnya laki-laki tidak berangkat 
merotan dalam kelompok. Di sela-sela 
pekerjaan mempersiapkan lahan sawah, para 
perotan umumnya pergi merotan tidak jauh 
dari kampung mereka. Mereka berangkat pukul 
07:00 dan kembali antara pukul 11 sampai 
12 siang dengan membawa antara 70 sampai 
125 kg rotan berbagai jenis75. Penduduk desa 
menginformasikan kepada tim peneliti bahwa 
saat ini rotan yang ada di hutan terdekat dengan 
kampung, mempunyai kualitas dan kuantitas 
yang lebih rendah; hal ini karena penduduk 
tidak menanam kembali atau membiarkan 
rotan beregenerasi secara alami setelah diambil 
pada musim panen sebelumnya. Di masa lalu, 
memang rotan tumbuh baik secara alami 
setelah dipanen, dan penduduk bisa mengambil 
kembali rotan tersebut pada musim selanjutnya. 
Namun, bertambahnya jumlah orang yang 
mengumpulkan rotan menyebabkan persediaan 
rotan di hutan terdekat tidak mencukupi lagi 
untuk dipanen secara berlebihan. 

Pengusaha Pemegang
Izin (Pemodal)

Hasil rotan

Klp. Perotan Klp. PerotanKlp. Perotan

Uang panjar

Hasil rotan

Gambar 3. Bagan alur hubungan kerja antara pengusaha pemegang izin sebagai pemodal 
dan penampung dengan pedagang pengumpul di desa dan kelompok perotan
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Petani pengumpul rotan juga mengeluhkan 
bahwa jika mereka tidak menyetujui harga, atau 
jika permintaan jumlah rotan sangat tinggi, para 
pedagang rotan sering membawa pengumpul 
rotan dari luar desa untuk mengambil rotan 
dari hutan yang ada di sekitar desa Pampli. 
Akibatnya persediaan rotan di hutan mereka 
menjadi berkurang. Di masa lalu, mereka 
hanya memerlukan waktu satu hari untuk 
mengumpulkan rotan dalam jumlah yang 
sama pada saat ini jika mereka menghabiskan 
berhari-hari di hutan. Penduduk Pampli juga 
menyalahkan kerusakan hutan yang disebabkan 
oleh pemegang konsesi penebangan kayu 
sebagai penyebab berkurangnya persediaan 
rotan. 

Lebih jauh lagi, beberapa praktek memanen 
rotan tradisional yang mereka lakukan, juga 
dapat mematikan tanaman rotan muda, sehingga 
mengurangi persediaan rotan di hutan. Rotan 
biasanya tumbuh dalam rumpun, sehingga jika 
mereka memotong rotan muda, maka seluruh 
rotan yang ada dalam rumpun tersebut ikut 
mati. Untuk beberapa species rotan, teknik 
memanen semacam ini akan membatasi 
kemungkinan regenerasi secara alami, 
misalnya pada jenis rotan batang dan tohiti. 
Saat ini jenis ini merupakan yang paling mahal 
dan hampir punah. Enambelas pengumpul 
rotan lokal mengatakan bahwa rotan mungkin 
dapat ditanam di ladang mereka, tetapi hanya 
satu orang yang pernah mencobanya dan 
belum terlihat hasilnya. Ketika ditanya apakah 
mereka akan menanam rotan di ladang apabila 
mereka diberi bibit rotan secara gratis, semua 
orang (termasuk kepala desa) menjawab bahwa 
mereka bersedia apabila mereka dibayar untuk 
melakukan hal tersebut. 

Penduduk Pampli masih beranggapan bahwa 
saat ini tidak perlu menanam rotan di ladang 
mereka, karena mereka masih dapat pergi 
ke hutan untuk mengumpulkan rotan yang 
tumbuh alami secara gratis. Namun demikian, 
apabila mereka ingin menjaga pasokan 
rotan sebagai sumber pendapatan rutin 
mereka, perlu diterapkan teknik memanen 
yang lebih berkelanjutan, seperti memanen 
secara selektif, mengembangkan perkebunan 
rotan buatan, regenerasi roan hutan, dsb. 

Tampaknya butuh waktu untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat akan pentingnya 
pelestarian sumberdaya hutan untuk menjamin 
sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi 
masyarakat di masa yang akan datang. 

8.2.2. Beberapa kendala yang 
dihadapi masyarakat perotan
Dari pengakuan para perotan yang dirangkum 
melalui PRA, FGD dan workshop diketahui 
bahwa para perotan sering mengalami kendala 
berkaitan dengan harga rotan yang tidak stabil. 
Mereka akan rugi masuk hutan mengumpulkan 
rotan apabila harga rata-rata rotan basah 
kurang dari Rp. 700/kg. Saat mereka membawa 
hasil rotannya keluar dari hutan, seringkali 
mereka harus menjualnya dengan harga yang 
ditetapkan oleh pedagang pengumpul, sebab 
bila tidak rotan akan busuk. Para perotan 
tidak menguasai teknologi penggorengan/
pengeringan rotan yang memungkinkan rotan 
disimpan lebih lama, sehingga ketika negosiasi 
harga dengan pedagang pengumpul mereka 
tidak memiliki posisi yang kuat.

Lemahnya posisi tawar para perotan seperti itu 
sering dimanfaatkan oleh para pengusaha. Para 
perotan menyatakan bahwa pengusaha sering 
menginformasikan bahwa harga rotan sedang 
tinggi (lebih dari Rp. 1000/kg), sehingga 
membuat mereka berlomba-lomba masuk 
hutan. Namun ketika rotan sudah dibawa keluar 
hutan, pedagang pengumpul menyatakan bahwa 
harga rotan sudah turun menjadi Rp. 700/kg 
atau bahkan lebih murah lagi. Mengetahui 
hal itu, Kepala Dinas Hutbun Luwu Utara 
mencoba melakukan penelusuran harga rotan 
pada para pengrajin rotan di kota Makassar. 
Walaupun tidak menyebutkan nilainya, Kepala 
Dinas Hutbun menyatakan bahwa harga rotan 
pada pengrajin rotan yang ada di Makassar 
cukup baik dan cenderung tidak berfluktuasi 
(komunikasi personal, 2004).

Seorang pedagang pengumpul mengatakan 
kepada tim peneliti bahwa ia menjual rotan 
mentah ke pemegang izin pemanfaatan 
rotan. Dari penjualan tersebut ia memperoleh 
komisi sebesar Rp 100 - 150 (rata-rata Rp 
125) per kilogram. Jika, dalam satu kali 
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perjalanan merotan, setiap kelompok mampu 
mengumpulkan rata-rata 10 ton rotan, maka 
pendapatan seorang pedagang pengumpul 
adalah sekitar Rp. 1,000,000 dari setiap 
kelompok. Secara keseluruhan di Desa Sepakat 
terdapat sekitar 15 kelompok perotan dan 
hanya ada satu orang pedagang pengumpul. 
Namun demikian, satu kelompok perotan tidak 
selalu dimodali oleh pedagang pengumpul 
yang sama. Satu kelompok perotan dapat 
saja dimodali oleh pedagang pengumpul dari 
desa lain. Untuk meningkatkan pendapatan, 
pedagang pengumpul rotan tersebut biasanya 
juga membeli durian dari masyarakat untuk 
dijual kepada pedagang yang datang dari 
Makassar. Tetapi mereka mengakui bahwa 
hasil yang diperoleh dari bekerja sebagai 
pedagang pengumpul rotan jauh lebih besar 
dari yang diperolehnya sebagai pedagang 
pengumpul durian.

Sebagai analisis akhir, penelitian ini 
menyimpulkan bahwa mengumpulkan rotan 
merupakan sumber penghasilan terbaik bagi 
penduduk Desa Pampli. Tetapi, penduduk lokal 
tidak mempunyai hak legal atas hutan di sekitar 
mereka. Hal ini berarti bahwa orang luar yang 
memiliki izin (pengusaha rotan) secara legal, 
dapat mengakses keuntungan besar dari rotan 
lokal dibandingkan petani setempat. Pedagang 
pengumpul juga mendapat keuntungan yang 
besar dengan menekan petani lokal yang 
posisi tawarnya lemah karena kurangnya 
pengetahuan, modal, dan teknologi serta tidak 
mempunyai hak kepemilikan yang dapat 
memperbaiki posisi tawar mereka terhadap 
pedagang pengumpul. 

8.2.3. Alternatif pemecahan 
masalah bagi masyarakat perotan
Beberapa alternatif pemecahan untuk mengatasi 
masalah yang dihadapi masyarakat perotan 
dirangkum melalui sebuah workshop yang 
diselenggarakan UNHAS-CIFOR tanggal 13 
Mei 2004 di Makassar. Pada diskusi (kelompok 
B) yang diikuti oleh: masyarakat perotan dari 
Dusun Pampli, masyarakat penebang kayu 
hutan dari Dusun Pulao Desa Sassa, LSM, 
Kepala Desa Sepakat dan Desa Sassa, Kepala 
Sub Dinas Pengusahaan Hutan dan Kepala Sub 
Dinas Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan 

Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Sub Dinas 
Kehutanan Dinas Hutbun Kabupaten Luwu 
Utara, Pakar Kebijakan dan Kewirausahaan 
Kehutanan UNHAS dan wakil dari FKKSS, 
merumuskan beberapa rekomendasi dengan 
mempertimbangkan masalah dan peluang 
yang teridentifikasi dalam hasil penelitian 
ini. Terdapat 9 butir alternatif pemecahan 
yang diusulkan untuk mengatasi masalah bagi 
perotan di Dusun Pampli, sebagai berikut:
a. Perlu adanya pemberdayaan dan pembinaan 

terhadap pengusaha lokal (dari Dusun 
Pampli) yang dapat menghimpun masyarakat 
perotan di daerah tersebut sehingga 
memiliki posisi tawar yang lebih baik 
dengan pengusaha ‘di tengah’ (pemegang 
IHPHH Rotan di Kabupaten Luwu Utara) 
dan ‘di hilir’ (industri rotan di Makassar). 
Rekomendasi ini berdasarkan pada keluhan 
dari masyarakat perotan bahwa, pedagang 
pengumpul sering mempermainkan harga 
sehingga aktivitas mereka tergantung pada 
pedagang pengumpul. Melalui pembinaan 
pengusaha lokal ini diharapkan akan dapat 
memperpendek mata rantai perdagangan 
rotan antara masyarakat dengan pengusaha 
di hilir. Dengan demikian harga rotan di 
tingkat masyarakat perotan akan jauh lebih 
baik dari yang ada saat sekarang ini. 

b. Untuk setiap izin pemungutan rotan 
yang diajukan ke Dinas Kehutanan perlu 
dilampirkan MoU antara pengusaha 
dengan kelompok perotan. Rekomendasi 
ini dimaksudkan agar pengusaha 
mempekerjakan (bekerjasama dengan) 
perotan yang ada di sekitar hutan tersebut, 
dan tidak mendatangkan perotan dari 
tempat lain. Sehingga masyarakat yang 
tinggal di sekitar hutan tersebut benar-
benar dapat merasakan manfaat dari hutan, 
dan terdorong untuk juga dapat menjaga 
kelestariannya. 

c. Dengan tujuan untuk meningkatkan nilai 
tambah bagi masyarakat lokal, perlu 
dibangun model pengusahaan rotan 
berkelanjutan mulai dari penanaman, 
pengolahan, sampai pada pemasaran di 
Dusun Pampli. 

d. Terdapat beberapa jenis rotan, terutama 
jenis rotan batang Tokoi, yang perlu diberi 
prioritas dalam upaya regenerasi buatan. 
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Berbeda dengan jenis rotan lainnya yang 
dapat beregenerasi secara vegetatif (tumbuh 
dalam rumpun), jenis ini hanya tumbuh 
satu batang saja, seperti species dari family 
palem. Oleh karena itu jika rotan tersebut 
ditebang, maka tidak akan ada tunas 
lain yang tumbuh. Untuk itu pula, perlu 
dikembangkan teknik pemungutan rotan 
yang benar untuk menjaga eksistensi dan 
kelestariannya. Mengingat jenis-jenis rotan 
tertentu dapat dikembangkan di kebun, 
perlu dilakukan upaya peremajaan buatan 
di daerah tersebut. Karena tanpa bantuan 
peremajaan buatan, jenis rotan yang 
memiliki nilai ekonomis tinggi tersebut 
dikhawatirkan akan punah.

e. Perlu adanya bantuan teknis maupun 
finansial dari luar daerah, misalnya lembaga 
donor, yang dapat mendampingi Dinas 
Hutbun untuk mengembangkan model 
pengusahaan rotan lokal. Dinas Hutbun 
Kabupaten Luwu Utara tidak memiliki 
cukup sumberdaya untuk menangani banyak 
masalah sosial kehutanan di kabupaten 
tersebut. Kehadiran lembaga donor untuk 
bekerja sama mendampingi masyarakat 
akan sangat membantu Dinas Hutbun. 

f. ASMINDO perlu berpartisipasi dalam 
pembangunan kapasitas perotan di desa. 
Bagaimana pun, ASMINDO sebagai asosiasi 
pengusaha rotan nasional, memperoleh 
keuntungan dari hasil kerja keras para 
perotan. Sudah selayaknya lembaga tersebut 
juga turut berpartisipasi dalam kegiatan 
pembinaan masyarakat perotan.

g. Merintis kerjasama dengan bank untuk 
permodalan. Modal nampaknya menjadi 
kendala utama untuk mengembangkan 
kapasitas masyarakat perotan. Bank 
merupakan salah satu lembaga yang dapat 
membantu mengatasi hal tersebut. Namun, 
dalam kondisi seperti sekarang ini juga 
tidak mudah bagi Bank untuk memberikan 
kredit. Mereka memerlukan jaminan untuk 
pemberian modal pada perotan.

h. Perlu dicanangkan kawasan hutan lestari 
desa untuk pengelolaan rotan secara lestari 
sebagai sumber penghidupan masyarakat. 
Model pengelolaan kawasan yang dimaksud, 
bisa dalam bentuk social forestry atau 
agroforestry rotan. Dalam kawasan hutan 

tersebut tidak boleh dilakukan pengusahaan 
kayu, melainkan hanya pemungutan hasil 
hutan non-kayu (seperti rotan). 

8.3. Masyarakat Penebang 
Kayu di Dusun Pulao, Desa 
Sassa
Dusun Pulao terletak kurang lebih 27 km dari 
kota Masamba. Jalan aspal tersedia sampai di 
ibukota desa, Sassa. Selanjutnya kondisi jalan 
dari Sassa sampai di Dusun Pulao yang jaraknya 
sekitar 3,5 km adalah sangat buruk. Apabila 
hari tidak hujan, truk pengangkut kayu dapat 
dipaksakan masuk sampai ke dusun tersebut. 
Sarana transportasi ke dan dari dusun tersebut 
adalah ojek motor. Sebetulnya, untuk sampai 
ke Dusun Pulao, tidaklah terlalu sulit dan 
dapat ditempuh dalam waktu kurang dari satu 
jam dari kota Masamba. Tetapi, karena biaya 
transportasi sangat mahal (PP ke Masamba 
= Rp. 34.000/orang), kehidupan masyarakat 
Dusun Pulao bagaikan ‘suku terasing’.

Penduduk Dusun Pulao berjumlah 249 jiwa dari 
59 KK, merupakan penduduk pendatang yang 
berasal Desa Rampi (lihat Gambar 6 untuk lokasi 
Dusun Pulao). Sebagai masyarakat pendatang, 
status dan hak sosial mereka di masyarakat 
sepertinya tidak sama dengan Masyarakat Asli 
Desa Sassa. Seorang warga Pulao mengakui 
bahwa terkadang jika terjadi konflik lahan 
antara warga Pulao dengan warga Masyarakat 
Asli Sassa, umumnya warga Dusun Pulao yang 
mengalah. Sebagai contoh, Pak Solihin, warga 
Dusun Pulao, membuka hutan sekitar 1 ha dan 
menanaminya dengan 500 pohon coklat. Setelah 
tanamannya berbuah, seorang warga Sassa 
mengklaim lahan Pak Solihin tersebut adalah 
lahan leluhurnya. Warga Sassa tersebut akhirnya 
mengambil alih kebun kakao Pak Solihin dengan 
memberi uang ganti rugi Rp. 300.000. 

Dengan tingkat pendidikan rata-rata yang 
sangat rendah (Tabel 12), hasil survei di 
lapangan menunjukkan bahwa, sebagian besar 
pekerjaan masyarakat (lebih dari 95% angkatan 
kerja) adalah mengambil kayu secara liar di 
dalam hutan (baik sebagai penebang maupun 
buruh angkut). 
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Penduduk Pulao tidak memprioritaskan 
pendidikan. Kecuali yang pergi merantau, 
tidak ada warga masyarakat Dusun Pulao yang 
tamat SMP. Di dusun tersebut tidak terdapat 
sekolah SD, sehingga anak-anak harus pergi 
sekolah ke dusun tetangga yang jaraknya 2 km 
melintasi sungai dan bukit. Pada tahun 2002 
tidak ada penamatan SD karena biaya sekolah 
yang dirasa sangat mahal untuk ukuran mereka. 
Dari pada membayar mahal dan berjalan jauh 
tiap hari pergi untuk sekolah, rata-rata anak 
laki-laki umur sekolah lebih suka masuk hutan 
bekerja dan sebagai buruh angkut kayu. Saat 
peneliti ikut masuk ke dalam hutan dimana 
masyarakat melakukan penebangan, terlihat 
seorang anak berumur 6 tahun bekerja menarik 
sebidang papan kayu uru berukuran 2 x 25 x 
400 cm dengan mendaki dan menuruni gunung. 
Untuk sebidang papan tersebut dia memperoleh 
bayaran sebanyak Rp. 17.500. Wawancara 
dengan penduduk desa menunjukkan bahwa 
banyak anak lain yang melakukan pekerjaan 
serupa. Sedangkan untuk pekerjaan yang 
sama seorang buruh angkut kayu dewasa 
dapat memperoleh upah Rp. 50.000/hari. 
Sebagian besar orang yang bekerja di tempat 
penebangan (109 orang) berasal dari dusun 
lain, bahkan ada yang datang dari Masamba. 
Kebiasaan masyarakat di dusun ini, mereka 
tidak bekerja lagi saat mereka sudah mendapat 
uang dari pekerjaan saat itu. Mereka baru 
kembali bekerja ke hutan apabila uang dari 
hasil pekerjaan sebelumnya sudah habis. 

8.3.1. Potensi sumberdaya alam 
non-kayu di Dusun Pulao dan 
pengelolaannya
Pengamatan langsung di Dusun Pulao 
menemukan tidak kurang dari 32 ha kebun dan 8 

ha ladang76 di dusun tersebut. Lima belas orang 
responden yang diwawancarai menyatakan 
bahwa, rata-rata mereka memiliki 0,5 sampai 
1 ha kebun/ladang. Seperti halnya di Desa 
Sepakat, keuntungan dari hasil panen sangat 
rendah. Petani lebih memilih untuk pergi ke 
hutan dan menebang kayu untuk memperoleh 
uang tunai dibandingkan menanami ladang 
mereka, yang biasanya hanya dikunjungi saat 
panen. 

Di pinggir-pinggir hutan dan sungai di sekitar 
Dusun Pulao tumbuh dengan subur pohon 
aren (Arenga pinnata) dan kemiri (Aleurites 
moluccana). Hal ini menunjukkan bahwa dua 
komoditas tersebut memiliki potensi untuk 
dikembangkan di dusun ini, sebagaimana 
halnya dilakukan oleh banyak masyarakat di 
desa lain yang mempunyai potensi serupa. 
Nira aren merupakan bahan dasar pembuatan 
gula merah, namun demikian tidak nampak 
adanya upaya masyarakat setempat untuk 
mengembangkan tanaman aren. Nira yang 
diambil dari pohon aren umumnya tidak 
dijadikan gula merah, tetapi dijadikan tuak 
(minuman beralkohol). Ada kebiasaan yang 
kurang baik dalam masyarakat Dusun Pulao, 
yaitu minum tuak sampai mabuk dan akhir-
akhir ini juga terindikasi munculnya kebiasaan 
mengkonsumsi narkoba. 

Jenis tanaman coklat yang tumbuh di Dusun 
Pulao tidak tahan dengan sinar matahari penuh, 
sehingga membutuhkan pohon penaung. 
Masyarakat setempat membiarkan pohon-
pohon hutan yang tidak memiliki nilai ekonomi 
tumbuh liar sebagai pohon penaung. Di banyak 
tempat bahkan ditemukan bekas kebun coklat 
yang sudah tidak produktif karena tumbuhan 

Tabel 12. Tingkat pendidikan masyarakat Dusun Pulao

Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Keterangan
Tidak Tamat SD 178

Belum sekolah 41 Belum cukup umur

Sedang belajar di SD 15 Jarak sekolah 2 km dari kampung

Tamat SD 7 Jarak sekolah 3.5 km dari kampung

Tamat SMP 3 Jarak sekolah 11 km dari kampung

Tamat SMA 0 Jarak sekolah 11 km dari kampung

Tamat Sarjana 1 Merantau sejak kecil
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penaungnya dibiarkan terlalu lebat. Sayangnya, 
pohon durian (atau kemiri) yang banyak tumbuh 
di kabupaten ini tidak banyak digunakan 
sebagai pohon penaung, padahal dalam satu 
kali musim berbuah, satu pohon durian dapat 
menghasilkan buah dengan nilai mencapai Rp. 
250.000 (Tabel 13). Di Desa Camba Kabupaten 
Maros, masyarakat yang hidup di sekitar hutan 
mengembangkan tanaman kemiri bahkan dapat 
hidup layak tanpa melakukan penebangan liar 
di hutan77. Malahan banyak masyarakat Desa 
Camba yang mampu pergi naik haji dari hasil 
kebun kemiri mereka.

Dari FGD yang dilaksanakan di Pulao 
diketahui bahwa penduduk desa tidak terlalu 
senang dengan situasi mereka saat ini. Mereka 
mengeluhkan bahwa hidup mereka mutlak 
bergantung kepada kegiatan penebangan liar 
di hutan, tetapi mereka tidak mempunyai 
pekerjaan lain yang dapat menjadi sumber 
penghidupan mereka. Pada lokakarya tingkat 
provinsi di Makassar, Kepala Dinas Hutbun 
mengatakan bahwa Dinas Kehutanan mungkin 
dapat membantu mereka dengan program 
sosial kehutanan yang sedang berlangsung. 
Hal tersebut mungkin dapat dilakukan dengan 
memfasilitasi penduduk untuk mencari 
alternatif pekerjaan selain dari menebang kayu. 
Selain itu, ia menyarankan bahwa petani dan 
pemimpin desa perlu menyatakan komitmen 
untuk membantu mengidentifikasi inisiatif baru 
yang memungkinkan dilakukan masyarakat 
melalui program sosial kehutanan. Sebagai 
konsekuensinya, penduduk juga diminta untuk 
terus memelihara sumberdaya hutan, karena 
hutan-hutan di Pulao penting untuk daerah 
yang berlokasi di dataran yang lebih rendah. 

Masyarakat Dusun Pulao juga mengakui bahwa 
dalam hutan di sekitar mereka juga ditemukan 
rotan dan damar. Seorang ketua RW mengakui 
bahwa, pada mulanya pekerjaan pokok 
masyarakat Dusun Pulao adalah juga merotan. 
Namun sejak masuknya chainsaw, mereka 
lebih tertarik untuk bekerja sebagai penebang 
kayu hutan, karena uang yang diperoleh 
dianggap cukup besar. Sampai saat ini masih 
banyak masyarakat di desa-desa tetangga 
(Misalnya Desa Limbong dan Desa Rampi) 
yang bekerja sebagai pengumpul rotan, dengan 
taraf kehidupan yang nampak lebih baik karena 
persediaan rotan masih lebih banyak daripada 
kayu komersial.

Belakangan ini ada keinginan masyarakat 
untuk direlokasi ke tempat lain, dengan alasan 
susah hidup di kampung yang mereka tinggali 
sekarang. Sebagai penebang kayu, mereka 
menyadari bahwa potensi kayu di hutan 
mereka sudah menurun, terutama kayu kelas 
satu seperti kalapi (Kalappia celebica). Namun 
demikian, memindahkan masyarakat ini ke 
daerah lain mungkin bukan solusi terbaik. 
Tim peneliti melihat ada banyak ruang untuk 
pengembangan kapasitas masyarakat agar 
dapat meningkatkan kemampuannya untuk 
menggunakan sumberdaya alternatif yang ada 
di sekitar mereka dengan lebih baik. 

8.3.2. Distribusi pendapatan dari 
menebang kayu
Untuk menebang kayu di hutan, satu kelompok 
terdiri dari seorang operator chainsaw, dua 
orang helper (yang membantu operator), 
seorang juru masak, dan sejumlah buruh angkut. 

Tabel 13. Komoditas bukan kayu yang potensial di Dusun Pulao

Jenis Komoditas Bentuk Manfaat Nilai Ekonomi (di Masamba)
Durian Buah Rp. 250.000 / pohon per tahun *

Kemiri Biji Rp. 8.000 / kg, 1 pohon + 40 kg / tahun**

Aren Gula merah Rp. 4.000 / kg, 1 pohon + 1,25 kg / hari**

Cokelat Biji Rp. 9.500 / kg, 1 pohon + 5 kg / tahun**

* Di Desa lain dapat mencapai lebih dari Rp. 500,000 per pohon
** Banyaknya produksi untuk setiap pohon per tahun atau hari sangat bervariasi dari tempat ke tempat 
tergantung dari umur, ukuran dan kesuburan pohon, tempat tumbuh, serta musim.
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Dalam sehari, satu kelompok penebang dapat 
menghasilkan rata-rata 0,5 m3 kayu kalapi 
dengan harga Rp. 475.000 (atau Rp. 950.000 
per m3). Hasil tersebut dibagikan diantara 
anggota kelompok dengan proporsi seperti 
diperlihatkan dalam Tabel 14.

Seorang buruh angkut berangkat ke hutan pukul 
7 pagi, dan pulang sekitar pukul 4 sore dengan 
membawa 2 sampai 4 batang kayu olahan 
berukuran 8 x 12 x 400 cm, tergantung dari 
kekuatan mereka, dengan bayaran sebesar Rp. 
17.500 per batang (atau Rp 450.000/m3). Jika 
seorang dapat mengangkut 4 batang/hari (orang 
dewasa muda umumnya), maka ongkos yang 
diperoleh adalah Rp. 70.000. Selain membantu 
operator, helper umumnya juga mengangkut 
kayu saat mereka pulang dari hutan. Setelah 
dikurangi gaji helper, gaji juru masak dan 
ongkos angkut, maka pendapatan kotor seorang 
operator adalah sekitar Rp. 125.000/hari. Dari 
pendapatan kotor tersebut operator chainsaw 
harus mengeluarkan biaya untuk bahan bakar 
dan oli. Apabila seorang operator adalah juga 
pemilik chainsaw maka pendapatan kotor 
mereka sehari adalah Rp. 175.000. 

Dibandingkan dengan pekerjaan merotan, 
penghasilan seorang penebang liar memang 
lebih tinggi. Namun sumber penghasilan ini 
tidak berkelangsungan. Penebangan dengan 
cara-cara yang tidak ramah lingkungan 
akhirnya akan berdampak kepada penghidupan 
masyarakat. Apabila mereka terus menerus 
menebang pohon tanpa ada usaha untuk 
rehabilitasi dan regenerasi, maka tidak ada 
lagi jenis pohon yang berharga tersisa untuk 
generasi mendatang. Penduduk desa mengakui 
bahwa kalapi, jenis kayu yang paling mahal 
harganya, sekarang sulit ditemukan karena 
penebangan yang tidak terkontrol. Karena tidak 
ada seorang pun yang memiliki izin menebang, 
maka tak satu orang pun dapat menghentikan 
orang lain dari kegiatan menebang di hutan. 
Tabel 15 memuat daftar jenis kayu yang 
dikumpulkan dari hutan di Pulao. 

8.3.3. Liku-liku perdagangan kayu 
illegal
Pedagang pengumpul yang membeli kayu 
di Dusun Pulao mengangkut kayu tersebut 
ke Kota Masamba untuk diperdagangkan ke 

Tabel 14. Pembagian hasil kerja sehari dari satu kelompok penebang pohon 

No. Uraian Harga/ongkos (Rp.)
1. 
2.
3.
4.
5.

Ongkos angkut 0,5 m3 kayu dari hutan ke kampung*
Gaji 2 orang helper sehari
Gaji 1 orang juru masak sehari
Sewa chainsaw per 0,5 m3

Operator chainsaw per hari

225.000
60.000
15.000
50.000

125.000

Jumlah (harga kayu per 0,5 m3)** 475.000

* Ongkos angkut kayu kalapi. Untuk kayu kelas III ongkos angkut sedikit lebih murah karena kayu seperti itu 
diambil dari hutan yang lebih dekat ke kampung
** Harga kayu kalapi (atau kayu kelas satu lainnya yang tumbuhnya jauh di dalam hutan)

Tabel 15 . Jenis dan harga kayu yang diambil oleh masyarakat Dusun Pulao 

Nama Daerah Nama Ilmiah Famili Kualitas Kayu* Harga per * * m3 (Rp.) 
Kalapi
Uru
Kondongio
Sinangkala
Ponto
Tapi-tapi

Kalappia celebica
Elmerillia sp.
Cryptocarya spp.
-
Litsea firma
Santiria laevigata

Fabaceae
Magnoliaceae
Lauraceae
-
Lauraceae
Burceraceae

Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 3
Kelas 3
Kelas 3

950.000
700.000
600.000
600.000
600.000
600.000

* Standar kualitas berlaku di Kabupaten Luwu Utara
** Harga jual dari penebang kepada pedagang pengumpul di Dusun Pulao



53

Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan

pedagang pengecer. Perjalanan mengangkut 
kayu melewati kantor Polsek dan kantor 
Dinas Hutbun. Namun demikian, kayu-kayu 
tersebut dapat lewat dengan bebas sekalipun 
tidak dilengkapi dokumen. Para penebang 
kayu hutan dari Desa Sassa yang diundang 
dalam FGD mengeluhkan tentang adanya 
sejumlah uang yang harus mereka serahkan 
secara reguler kepada oknum aparat keamanan 
sebagai ‘dana perlindungan’. Di luar FGD, 
seorang pedagang pengumpul menyatakan 
bahwa dia pernah dimintai secara langsung oleh 
oknum aparat untuk membayar Rp. 500,00078 
per bulan jika menginginkan kayunya selalu 
‘aman’ sampai di Masamba, namun beberapa 
orang penebang kayu liar juga menyatakan 
bahwa uang tersebut dapat diserahkan melalui 
aparat desa. Dalam wawancara dengan Kepala 
Desa Sassa menyatakan dengan tegas bahwa ia 
akan membela dan melindungi masyarakatnya 
dari polisi atau aparat pemerintah lainnya yang 
menuduh mereka sebagai penebang liar, karena 
ia berpendapat masyarakat desa tidak punya 
pilihan sumber pendapatan lain kecuali dengan 
menebang kayu.

Beberapa orang pedagang pengumpul (termasuk 
yang ada di Dusun Pampli) merasakan bahwa 
pada era otoda oknum aparat kepolisian dan 
militer justru mudah untuk disuap. Setelah 
otonomi daerah, Dinas Kehutanan kabupaten 
mempunyai kewenangan yang lebih besar 
untuk pengawasan terhadap pengusahaan 
hutan di kabupaten. Selanjutnya, pengawasan 
yang semakin ketat oleh Dinas Kehutanan 
dijadikan peluang oleh oknum aparat yang tidak 
bertanggung jawab untuk mempermainkan 
para pengusaha kayu ilegal yang membutuhkan 
perlindungannya.

Kepala Dinas Hutbun Kabupaten Luwu Utara 
menyatakan bahwa mereka telah berkali-kali 
melakukan operasi gabungan (melibatkan aparat 
kepolisian) untuk menindak para penebang 
liar di Dusun Pulao. Namun sepertinya 
selalu ada oknum yang selalu membocorkan 
rencana operasi kepada para penebang liar, 
sehingga setiap turun melakukan operasi 

gabungan ke lapangan, petugas jarang berhasil 
menemukan para penebang liar karena mereka 
menghentikan kegiatannya untuk sementara 
waktu. Kalaupun ada yang sempat ditangkap, 
umumnya kasusnya selesai di kepolisian, tanpa 
pernah ke meja pengadilan.

Menghadapi kenakalan oknum aparat seperti 
itu, Dinas Hutbun Kabupaten Luwu Utara 
merasa sia-sia mengeluarkan banyak dana 
untuk menertibkan peredaran hasil hutan, 
karena jerih payah yang dilakukan seakan 
hanya untuk membuka peluang korupsi oknum 
aparat (dan mungkin juga oknum petugasnya 
sendiri). Sedangkan tim peneliti mengalami 
kesulitan dalam mengkonfirmasikan hal ini 
kepada aparat kepolisian lokal karena mereka 
selalu enggan memberikan informasi apapun 
berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang 
tersebut ataupun menghadiri rapat dan diskusi 
dengan stakeholder lokal.

Untuk menekan lajunya kegiatan penebangan 
liar, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 
akhirnya menerapkan kebijakan operasi hilir. 
Dinas Hutbun melakukan penertiban kayu 
dengan memeriksa kelengkapan dokumen dari 
kayu yang dibongkar para pedagang pengecer 
dan kontraktor pembuat bangunan besar yang 
ada di Masamba. Kayu yang ternyata tidak 
dilengkapi dengan dokumen diwajibkan 
membayar retribusi, PSDH dan DR. Dengan 
demikian diharapkan bahwa harga beli kayu 
di penebang liar akan menurun (karena tidak 
mungkin menaikkan harga di hilir) sehingga 
pekerjaan menebang liar menjadi tidak 
menguntungkan lagi. Hal ini bisa menjadi salah 
satu contoh lebih efektifnya kebijakan setelah 
era otoda. Perdagangan kayu ilegal bukanlah 
permasalahan baru di kabupaten. Tetapi 
pendekatan seperti ini tidak pernah dilakukan di 
masa lalu, karena kabupaten tidak mempunyai 
kewenangan untuk mengurusi sektor 
kehutanan. Untuk jangka pendek, kebijakan 
seperti ini diakui telah cukup berhasil. Namun 
demikian, pemerintah kabupaten tidak dapat 
menghentikan mafia perdagangan kayu yang 
datang dengan kayu dari kabupaten sekitar. 
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8.3.4. Rekomendasi bagi 
masyarakat Dusun Pulao
Masyarakat Pulao yang mengikuti lokakarya 
di Makassar menjelaskan bahwa mereka sulit 
untuk meningkatkan alternatif penghidupan 
mereka yang terbatas karena mereka sangat 
bergantung kepada hutan. Walaupun demikian, 
beberapa rekomendasi muncul dari lokakarya 
sebagai berikut: 
a. Diperlukan peningkatan kapasitas 

masyarakat. Masyarakat dapat berhenti 
mendapatkan uang dari kegiatan menebang 
liar apabila mereka mempunyai pilihan 
penghasilan lain. Salah satu contoh adalah 
dengan menyediakan sekolah informal 
yang dapat memberikan pendidikan 
kepada anak-anak yang tidak lulus SD, 
atau memperkenalkan keterampilan dan 
teknik bertani yang lebih efektif, sederhana 
dan murah. Tetapi, inisiatif-inisiatif baru 
tersebut harus datang dari masyarakat 
sendiri. Karena tanpa komitmen untuk 
berubah dari masyarakat itu sendiri, 
maka apapun dilakukan untuk membantu 
masyarakat Dusun Pulao akan menjadi sia-
sia.

b. Apabila sudah ada komitmen dari masyarakat 
untuk bekerjasama dengan pemerintah 
daerah, maka program sosial kehutanan 
atau agro-forestry yang direncanakan 
Dinas Hutbun dan Dinas Pertanian dapat 
dilakukan untuk mendukung pengentasan 
kemiskinan di daerah tersebut. Hasil 
pengamatan lapangan menunjukkan bahwa 
terdapat cukup areal perkebunan dan jenis 
komoditas tanaman kehutanan/perkebunan 
di Dusun Pulao yang dapat dikembangkan 
dalam kawasan lindung (misalnya: aren, 
kemiri, coklat, vanili, dan tanaman empon-
empon), yang hasilnya dapat dimanfaatkan 
oleh masyarakat tanpa merusak hutannya 
itu sendiri. 

c. Perlu dikembangkan pilot project mengenai 
pembangunan hutan desa di Dusun Pulao, 
misalnya kebun contoh, sekolah lapang, 
dan model-model pembuatan teras. Hal 
ini dimaksudkan sebagai suatu pendekatan 
untuk meningkatkan kapasitas masyarakat 
Dusun Pulao, sehingga mereka bisa memilih 
alternatif penghidupan yang lain di luar 
menebang kayu secara liar di hutan.

d. Transportasi dan fasilitas umum lainnya 
seperti sekolah dan sarana kesehatan perlu 
diperbaiki dan dibangun untuk mempercepat 
pembangunan di areal terpencil ini. Peserta 
merasa bahwa kualitas hidup masyarakat 
Pulao dapat secara otomatis meningkat 
apabila akses ke dunia luar diperbaiki. 
Peserta setuju untuk membahas isu ini lebih 
jauh dengan DPRD, Bappeda, dan Kantor 
Dinas Pekerjaan Umum.

Akhirnya peserta sepakat bahwa perlu didata 
kembali alokasi penggunaan lahan di Desa Sassa 
menurut lokasi, areal dan potensi produktivitas 
lahan. Hal ini harus dilakukan melalui 
pemetaan yang melibatkan masyarakat untuk 
membantu mereka memetakan daerahnya dan 
merencanakan penggunaan yang optimal dari 
lahan tersebut. Berdasarkan peta ini, anggota 
masyarakat yang merasa memiliki lahan 
kemudian dapat mengklarifikasi hak mereka 
supaya bisa menggunakan lahan tersebut, 
kepada Bappeda, Dinas Hutbun, dan BPN. 
Proses mengidentifikasi alternatif pemanfaatan 
lahan yang paling sesuai dengan kondisi 
masyarakat dan alam setempat akan mendukung 
pola pengelolaan yang berkelanjutan. Untuk itu 
dibutuhkan koordinasi dan komunikasi antara 
masyarakat dan instansi terkait di kabupaten. 
Peserta setuju bahwa proses ini harus difasilitasi 
oleh pihak yang netral (misalnya LSM yang 
mempunyai dedikasi dan kredibilitas tinggi 
atau universitas).
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Terdapat fenomena di kalangan masyarakat 
Kabupaten Luwu Utara (sebagaimana 
umumnya di Sulawesi Selatan) untuk bangga 
memiliki lahan yang luas walaupun hasilnya 
sedikit dari pada sebaliknya, memperoleh hasil 
yang banyak dari lahan yang sempit. Seseorang 
yang memiliki tanah yang luas, dianggap 
memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat, 
sehingga lebih dihormati. Pola pikir tersebut 
mendorong setiap orang untuk memiliki lahan 
seluas-luasnya di luar kemampuannya untuk 
mengelola lahan tersebut secara efektif. Oleh 
karena itu, di Kabupaten Luwu Utara terdapat 
banyak kebun dan sawah yang tidak terurus 
serta lahan terlantar yang dalam bahasa daerah 
setempat dikenal dengan istilah ‘tanah ongko’. 
Sebagai contoh, setiap kepala keluarga di Desa 
Sepakat memiliki antara 5 sampai 20 ha tanah 
ongko, tidak termasuk tanah yang sedang 
mereka olah.

Pada sisi lain, terdapat sebagian masyarakat 
(umumnya yang sudah sering ke kota) yang 
memiliki pola hidup konsumtif. Mereka 
sering menjual lahannya untuk memenuhi 
keinginannya memiliki VCD player, televisi, 
sepeda motor, bahkan mobil. Untuk memenuhi 
keinginan tersebut tidak jarang mereka berlomba 
memperluas lahannya dengan membuka kebun 
baru di hutan. Golongan masyarakat ini sering 
bekerja sama dengan pendatang dari daerah/
kabupaten lain (umumnya suku Bugis) dengan 
didukung oknum pejabat mulai dari aparat 
desa, kecamatan, sampai ke anggota DPR, 
BPN, Dinas Transmigrasi serta pengusaha, 
yang mana keseluruhannya oleh Kepala 
Dinas Hutbun diistilahkan sebagai ‘RCTI’ 
(Rombongan Calo Tanah Indonesia). 

Gambar 4 memperlihatkan peta stakeholders 
dalam pendudukan dan perambahan kawasan 

PERAMBAHAN HUTAN SERTA KLAIM LAHAN 
DAN HUTAN ADAT OLEH MASYARAKAT

Dinas Pertambangan 
dan Lingkungan

Badan 
Pertanahan 

Nasional

Camat

HUTAN

Kepala 
Desa

LSM
Pengusaha

Polisi dan TNI

Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Masyarakat Dinas Transmigrasi

Bisnis

Pengawasan

Legalisasi kepemilikan

Mitra

Bappeda

Gambar 4. Peta stakeholders dalam pendudukan dan perambahan kawasan hutan 
negara di Kabupaten Luwu Utara
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hutan, yang mana digambar secara partisipatif 
oleh peserta FGD II Kabupaten.

Penerapan sistem pemerintahan otoda, yang 
diawali dengan reformasi politik seringkali 
difahami dan diinterpretasikan masyarakat 
secara berbeda-beda yang mempunyai latar 
belakang dan karakteristik yang berlainan. 
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sejak 
diberlakukannya sistem pemerintahan otoda 
bermunculanlah tuntutan (klaim) terhadap 
kawasan hutan dari kelompok-kelompok 
masyarakat yang menamakan diri sebagai 
masyarakat adat. Mereka menuntut kawasan 
hutan tersebut sebagai hutan adat, lahan adat, 
atau tanah adat. Bahkan ada sekelompok 
masyarakat di Desa Limbong (Kecamatan 
Limbong), yang tidak memiliki asal usul sebagai 
masyarakat adat mengajukan permohonan 
perubahan status hutan lindung yang ditumbuhi 
tegakan damar (Agathis sp.) menjadi areal 
penggunaan unit pemukiman transmigrasi 
lokal. Dengan dukungan dari Kepala Desa, 
Camat dan salah seorang anggota DPR dari 
kecamatan tersebut masyarakat menyatakan 
bahwa tegakan damar tersebut adalah kebun 
nenek moyang mereka. Namun klaim tersebut 
belum diakui secara formal oleh Departemen 
Kehutanan Pusat. Selama penelitian tahun 
kedua (2002/2003) di Kabupaten Luwu Utara 
berhasil diinventarisasi sekurang-kurangnya 9 
kelompok masyarakat yang mengajukan klaim 
lahan di dalam kawasan hutan sebagai hutan 
adat. Ketergantungan masyarakat terhadap 
hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari merupakan salah satu alasan yang 
dijadikan dasar untuk melakukan tuntutan 
tersebut.

Selain ketergantungan terhadap sumberdaya 
hutan, alasan lain yang umumnya dijadikan 
dasar melakukan tuntutan tersebut adalah (a) 
sejarah pemanfaatan hutan oleh masyarakat 
adat; (b) adanya aturan pemanfaatan 
sumberdaya hutan oleh masyarakat adat 
yang didasarkan pada peraturan adat (namun 
kebanyakan sudah tidak berlaku lagi saat ini); 
(c) batas hutan adat yang telah ditetapkan 
di masa lampau oleh pejabat adat yang lebih 
tinggi dari kelompok masyarakat adat yang 
melakukan klaim sekarang (d) adanya tanda-

tanda kebudayaan nenek moyang mereka di 
tempat tersebut yang biasanya berupa kuburan 
tua atau tanaman keras perkebunan seperti 
durian, langsat ataupun kelapa. Pada masa 
sekarang, karena penghasilan yang rendah 
dan adanya lahan hutan sebagai satu-satunya 
sumber pendapatan, kebanyakan penduduk 
desa memilih untuk menebang pohon dan 
mengubah lahan hutan tersebut menjadi 
ladang, atau menjual lahan itu ke pihak lain di 
luar masyarakat desa. 

Dari beberapa klaim atas hutan yang tercatat, 
dua dipilih untuk dikaji lebih jauh pada tahap II 
dan III dari penelitian ini. Klaim tersebut adalah 
klaim tanah yang dilakukan oleh To’makaka 
Masapi dan Balaelo Sassa, yaitu pemimpin 
adat Desa Sepakat dan Sassa. 

9.1. Persepsi Masyarakat 
Tentang Lahan dan Hutan 
Adat
Pada mulanya masyarakat yang melakukan 
klaim belum mengerti secara jelas mengenai 
status tuntutan mereka, apakah tanah adat 
atau hutan adat. Masyarakat hanya faham 
bahwa logikanya, hutan yang tumbuh di 
atas tanah adat seharusnya adalah hutan 
adat. Adapun tanah adat dalam versi mereka 
adalah tanah yang pernah diolah oleh leluhur 
mereka untuk kegiatan pertanian, tidak perduli 
apakah sekarang dalam bentuk hutan atau 
kebun. Ada juga masyarakat yang memahami 
tanah adat sebagai bekas wilayah adat pada 
zaman kerajaan. Selanjutnya tanah adat juga 
sering dianggap sebagai tanah masyarakat 
yang dapat mereka perlakukan sesuai tujuan 
mereka masing-masing, seperti misalnya 
menjual atau menghibahkan kepada pihak 
lain. Penelitian menunjukkan bahwa asumsi 
ini telah meresahkan pemerintah kabupaten 
sehingga enggan untuk mengakui hutan adat 
secara formal, karena dikhawatirkan semua 
hutan pada akhirnya dikonversi menjadi ladang 
atau dijual kepada pihak lain di luar penduduk 
lokal.

Pemerintah daerah mempunyai persepsi 
yang berbeda tentang hutan adat berdasarkan 
beberapa hukum formal. Menurut Pasal 5 UU 
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No. 41 Tahun 1999, hutan adat adalah hutan 
negara yang berada di wilayah masyarakat 
hukum adat (rechtsgemeenschap). Dengan 
statusnya sebagai hutan negara, pengelolaan 
dan pemanfaatannya oleh masyarakat hukum 
adat tidak boleh bertentangan dengan fungsinya 
(misalnya hutan lindung, hutan produksi, dll.). 
Hal ini berarti bahwa masyarakat hukum 
adat yang mengelolanya tidak berhak untuk 
memperjualbelikan lahan hutan adat. Selain 
hutan adat, dalam UU No. 41 tersebut juga 
diakui keberadaan hutan hak, yang mana 
didefinisikan sebagai hutan yang tumbuh di atas 
tanah yang dibebani hak milik. Berbeda dengan 
ketentuan pengelolaan hutan adat, pemilik 
hutan hak diperbolehkan untuk mengkonversi 
hutannya menjadi peruntukan lain dan juga 
dapat memindahtangankan kepemilikannya 
kepada pihak lain. Keberadaan hutan hak ini 
tentunya di luar kawasan yang ditetapkan 
sebagai kawasan hutan negara.

Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria memungkinkan 
adanya pengakuan hak milik menurut hukum 
adat. Selanjutnya, Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 
5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian 
Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 
mengakui keberadaan hak ulayat atas sebidang 
tanah. Akhirnya definisi hutan adat menjadi 
rancu manakala yang dibicarakan adalah hutan 
yang tumbuh di atas tanah ulayat yang dikuasai/
dimiliki oleh masyarakat hukum adat, dimana 
masyarakat sering menyebutkan areal hutan 
seperti itu sebagai hutan adat. Status hutan adat 
berarti adanya larangan hukum untuk menjual 
tanah tersebut atau menggunakan hutan untuk 
kepentingan komersial. Berdasarkan penelitian 
lebih jauh terhadap penduduk lokal, akan 
lebih mudah bagi mereka untuk mencoba 
agar lahan hutan mereka diakui sebagai 
hutan hak milik; karena status tersebut akan 
memungkinkan mereka untuk mengelola hutan 
untuk kepentingan hidupnya maupun tujuan 
komersial. 

Masyarakat lokal sering mengatakan kepada 
tim peneliti bahwa keharusan mengikuti hukum 
formal mengenai hak kepemilikan adalah tidak 

adil, karena mereka tidak pernah dikonsultasikan 
atau bahkan diinformasikan mengenai hukum/
kebijakan tersebut. Sebagai contoh, penduduk 
Desa Sukamaju di bagian Barat kabupaten 
mengatakan bahwa batas hutan negara dan 
kategori baru untuk penggunaan hutan 
ditetapkan tanpa konsultasi dengan masyarakat 
lokal. Mereka tidak pernah tahu letak pasti 
batas hutan negara tersebut. Hal ini karena tidak 
ada hukum formal yang memberikan kerangka 
yang kuat dan adil untuk memberikan hak 
kepemilikan hutan kepada masyarakat miskin. 
Maka tak heran jika masyarakat ini kembali ke 
persepsi tradisional tentang hak kepemilikan. 
Mereka yakin bahwa mereka mempunyai hak 
atas sejumlah lahan yang tidak dapat dicabut 
begitu saja oleh hukum yang ada sekarang. 
Dalam pandangan mereka, negaralah yang 
mempunyai hak kepemilikan palsu, bukan 
mereka, karena mereka telah berada di tempat 
tersebut sejak lama. Oleh sebab itu, penelitian 
menemukan bahwa sangat diperlukan fasilitasi 
kedua belah pihak (pemerintah dan masyarakat 
lokal) untuk mendorong konsultasi dan 
kolaborasi yang lebih baik dalam menetapkan 
hak kepemilikan di masa mendatang. Dengan 
cara demikian, kedua pihak dapat bekerja 
sama untuk mencari jalan terbaik yang dapat 
mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan 
yang berbeda secara adil. 

Melalui FGD yang dilakukan beberapa kali 
di Kota Masamba dan lokakarya provinsi di 
Makasar, akhirnya para wakil masyarakat 
hukum adat mulai dapat mengerti tentang 
perbedaan antara tanah adat dan hutan adat. 
To’makaka Masapi dari Desa Sepakat akhirnya 
dengan tegas menyatakan bahwa yang mereka 
klaim adalah tanah adat yang dimiliki oleh 
leluhurnya saat menjabat pada zaman Kerajaan 
Luwu. Jadi hutan yang ada di atas tanah tersebut 
adalah hutan hak milik dari leluhur To’makaka 
Masapi, bukan hak kolektif. Adapun Balaelo 
Masyarakat Sassa menyatakan yang mereka 
klaim adalah pengelolaan hutan adat untuk 
kawasan hutan bekas wilayah kekuasaan 
Balaelo Sassa pada masa Kerajaan Luwu, 
dimana pemanfaatannya ditujukan untuk 
seluruh masyarakat adat Sassa.
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9.2. Klaim Tanah Adat oleh 
To’makaka Masapi

9.2.1. Sejarah Ke-To’makaka-an 
Masapi
Dalam kehidupan masyarakat Masamba79 
di masa lampau belum dikenal aturan adat 
sebagaimana juga sistem pemerintahan, 
sehingga sering terjadi pertikaian antar 
kelompok di masyarakat. Menyadari akan 
pentingnya arti kedamaian, maka para tokoh 
dari masing-masing kelompok masyarakat 
menghadap Datu (Raja) Luwu di Palopo80. 
Pertemuan dengan Datu menghasilkan gagasan 
untuk membentuk sistem pemerintahan adat 
yang dipimpin oleh seorang To’makaka. 

Terbentuknya wilayah Keto’makakaan Masapi 
berawal dari pembagian wilayah kekuasaan 
To’makaka induk menjadi 3 wilayah 
keto’makakaan baru yang masing-masing 
diberikan kepada 3 orang puteranya. Ketiga 
putera yang mendapat bagian tersebut adalah 
sebagai berikut :
I. To’makaka Masapi (Keto’makakaan 

Masapi) memimpin 7 Kombong (tingkat 
pemerintahan di bawah keto’makakaan), 
memerintah di daerah pegunungan 
yang berpusat di Kampung Dotte, yang 
sekarang berlokasi di perbatasan antara 
Desa Sepakat dan Desa Pincara.

II. To’makaka Uraso (Keto’makakaan Uraso) 
memimpin 5 Kombong yang berpusat di 
Desa Uraso, Kecamatan Mappedeceng.

III. To’makaka Masamba (Bone) memimpin 
9 Kombong yang berpusat di Kota 
Masamba. 

Dalam menjalankan sistem pemerintahannya 
sebuah keto’makakaan mempunyai struktur 
organisasi adat sebagai berikut:
a) To’makaka, berfungsi mendamaikan 

para kelompok yang sering bertikai dan 
menghimpun seluruh tokoh kelompok untuk 
membentuk suatu aturan yang mengikat 
dalam batas wilayah keto’makakaannya.

b) To’minawa bertugas mendampingi (asisten) 
To’makaka dalam segala urusan. Apabila 
To’makaka meninggal atau melanggar 

sumpah adat maka To’minawa berhak 
menggantikan posisi To’makaka.

c) Baliara bertugas membantu To’makaka 
menyelesaikan kasus-kasus adat yang terjadi 
di wilayah kekuasaannya, termasuk kasus 
berkenaan dengan pemanfaatan hutan dalam 
urusan adat. Baliaralah yang terlebih dahulu 
mencoba menyelesaikan kasus-kasus tersebut 
sebelum disampaikan kepada To’makaka.

Pada saat ini, sistem adat dan struktur 
masyarakat telah banyak berubah. Sejak masa 
orde baru, pemerintah pusat membagi daerah 
menjadi dusun-dusun kecil dan desa yang 
dipimpin oleh kepala desa yang ditugaskan oleh 
pemerintah, sebagaimana sistem pemerintahan 
tingkat desa di Pulau Jawa. Dengan adanya 
sistem pemerintahan formal pada saat ini, 
fungsi seorang To’makaka hanyalah untuk 
hal-hal yang bersifat ritual, seperti pernikahan 
tradisional, kegiatan-kegiatan keagamaan, dsb. 
Keturunan To’makaka Masapi saat ini tidak 
lagi memiliki kewenangan untuk mengatur 
penggunaan hutan yang terdapat dalam wilayah 
keto’makakaannya (Desa Sepakat). Seluruh 
hutan telah dikelola oleh negara, yaitu melalui 
Dinas Hutbun. Secara keseluruhan, terdapat 
beberapa paradigma yang bergeser dalam 
masyarakat adat di Desa Sepakat, antara lain 
adalah: 
a. Tidak terdapat lagi kelompok masyarakat 

yang memiliki rasa kebersamaan dalam 
mentaati aturan hukum adat yang dibuat 
oleh masyarakat yang bersangkutan 
berkenaan dengan hutan. Kepala adat 
(To’makaka) hanya berwenang terhadap 
hutan yang diklaimnya secara individual 
(milik keluarga To’makaka sendiri).

b. Tidak memiliki lagi wilayah adat yang 
berupa tanah (hutan) ulayat yang dikuasai 
secara bersama-sama oleh seluruh 
warga masyarakat sebagai tempat untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari 
(lebensraum), dan 

c. Terdapat pranata hukum adat mengenai 
pemanfaatan hutan, tetapi sudah tidak 
ditaati lagi oleh warganya. Pengenaan 
sanksi hanya diberikan kepada mereka yang 
melakukan pencurian hasil hutan di hutan 
milik.
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Skala 1 : 15.000
U

AREAL KLAIM TANAH/HUTAN ADAT DOTTE
DESA SEPAKAT, KECAMATAN MASAMBA

KABUPATEN LUWU UTARA

Hutan Rapat  

Areal Kebun

Bekas Kampung Tua

Sungai

Batas Klaim Tanah/Hutan Adat

Keterangan:

Gambar 5. Areal tanah adat yang diklaim oleh To’makaka Masapi di perbatasan 
Desa Sepakat dengan Desa Pincara
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9.2.2. Status klaim oleh To’makaka 
Masapi
To’makaka Masapi dan keluarganya 
mengajukan klaim atas tanah seluas 500 ha 
yang merupakan milik leluhur mereka saat 
To’makaka masih berkuasa di masa lalu. Saat 
dilakukan pemetaan partisipatif dilakukan pada 
tanggal 27 Februari 2004, To’makaka Masapi 
dengan lugas dapat menunjukkan bekas rumah 
orang tuanya serta bekas perkampungan 
kerabat keluarga mereka, dimana dia pernah 
dibesarkan. Sampai sekarang masyarakat di 
sekitarnya menyebut areal tersebut sebagai 
Kampung Tua Dotte, walaupun tidak ada 
lagi satupun rumah yang masih tersisa. Area 
bekas perkampungan tersebut sekarang sudah 
berupa hutan sekunder, di mana durian, 
coklat, dan beberapa jenis kayu lainnya telah 
ditanam. Ketika musim buah, anggota keluarga 
To’makaka Masapi memanen buah-buahan 
tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa anggota 
keluarga To’makaka Masapi masih produktif 
memanfaatkan dan mengelola areal sampai 
saat ini. Namun demikian, lahan tersebut 
adalah milik keluarga To’makaka, bukan milik 
masyarakat sehingga masyarakat Desa Sepakat 
tidak dapat memperoleh manfaat dari tanah 
tersebut.

Sebelum dilakukan penelitian, keluarga 
To’makaka Masapi tidak pernah mengukur 
luas tanah mereka. Ketika tim melakukan 
pemetaan secara partisipatif bersama dengan 
masyarakat lokal, To’makaka Masapi dapat 
menunjukkan batas-batas alam (seperti sungai 
dan punggung bukit) sebagai batas areal yang 
diklaimnya. Koordinat titik batas alam ini 
kemudian direkam oleh GPS. Peta areal klaim 
tanah adat di Kampung Dotte diperlihatkan 
pada Gambar 5. Dari analisis peta diketahui 
bahwa areal yang diklaim oleh To’makaka 
Masapi sebagai tanah adat milik leluhurnya 
adalah seluas 232 ha. Dilihat dari peruntukan 
arealnya, lahan yang diklaim tergolong areal 
penggunaan lain (APL).

Beberapa orang masyarakat Dusun Pampli 
(bersebelahan dengan Kampung Dotte) yang 
diwawancarai mengakui bahwa Kampung 

Tua Dotte adalah bekas perkampungan 
dan perkebunan milik keluarga To’makaka 
Masapi. Tetapi masalah selanjutnya bagi 
keluarga To’makaka Masapi adalah mereka 
tidak mengetahui peraturan apa yang 
memungkinkan seseorang untuk mengklaim 
kepemilikan pribadi atas hutan seluas 232-ha. 
Pada lokakarya terakhir yang diselenggarakan 
di Makassar, wakil dari BPN Kabupaten Luwu 
Utara menjelaskan bahwa klaim individu atas 
suatu areal dapat diakui oleh hukum, dengan 
syarat adanya bukti kepemilikan yang kuat 
dan jika klaim tersebut diakui oleh masyarakat 
sekitar yang hidup di dalam atau di sekitar areal 
tersebut (lihat bagian 3.3 mengenai kebijakan 
tanah dan hutan adat). 

9.3. Klaim Hutan Adat oleh 
Balaelo Sassa

9.3.1. Sejarah Ke-balaelo-an Sassa
Desa Sassa didiami oleh Suku Limolang 
yang dipercaya sebagai suku yang berasal 
dari To’manurung. Hal ini dibuktikan dengan 
bahasa yang mereka gunakan adalah Bahasa 
Limolang, yang mana juga merupakan Bahasa 
To’manurung. Bahasa tersebut dijadikan 
bahasa sejarah lisan yang diabadikan secara 
turun temurun oleh Masyarakat Sassa. Suku 
Limolang meyakini bahwa, To’manurung 
yang dikatakan terlahir dari pohon bambu 
sebagai seorang wanita yang diturunkan oleh 
Tuhan. Adapun Balaelo adalah sebutan untuk 
Kepala Masyarakat Hukum Adat Sassa yang 
merupakan Suku Limolang.

Dalam menjalankan pemerintahannya di 
masa lalu, ke-kebalaelo-an memiliki struktur 
organisasi dengan fungsinya masing-masing 
sebagai berikut: 
a. Balaelo berfungsi sebagai ketua adat yang 

mengatur dan menjalankan aturan sesuai 
dengan tradisi adat.

b. To’minawa berfungsi sebagai juru bicara 
adat untuk menghubungkan Balaelo dengan 
masyarakat dalam perkara adat.

c. Wolang berfungsi sebagai penasehat 
keamanan masyarakat adat.
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Menurut Balaelo yang ada sekarang ini, 
Masyarakat Adat Sassa mempunyai wilayah 
adat yang jelas dengan batas-batasnya, yaitu 
sebelah utara berbatasan dengan Takudi, 
sebelah timur berbatasan dengan sungai Meli, 
sebelah barat berbatasan dengan Sungai Binua, 
sebelah selatan berbatasan dengan Baebunta. 
Dalam hal penguasaan terhadap tanah/hutan, 
dalam aturan adat dikenal istilah Tana Balaelo 
yang berarti tanah milik bersama masyarakat 
kebalaeloan dan Tanana Balaelo yang berarti 
tanah milik pribadi Balaelo. Mereka juga 
mempunyai aturan adat tentang hutan. Apabila 
kelompok masyarakat ingin memasuki hutan, 
maka dilakukan prosesi adat yang diawali 
dengan pelepasan ternak peliharaan ke dalam 
hutan/lahan yang akan mereka garap. Menurut 
Kepala Desa Sassa, pemindahan penduduk dari 
Rampi ke dalam wilayah hutan yang ada di 
wilayah Kebalaeloan Sassa (sekarang menjadi 
Dusun Pulao) sekitar tahun 60-an dilakukan 
melalui upacara dengan pembayaran 1 bal kain 
putih serta sejumlah uang tebusan. 

Saat ini Kepala Adat (Balaelo) sudah tidak 
memiliki lagi kewenangan penuh terhadap 
pemanfaatan hasil hutan. Hasil wawancara 
menunjukkan bahwa, saat ini warga masyarakat 
desa tersebut tidak memerlukan ijin kepala 
adat (Balaelo) untuk memungut hasil hutan, 
sehingga siapapun dapat memperoleh hasil 
dari hutan yang terdapat di wilayah Desa Sassa. 
Sebagai contoh, masyarakat Dusun Pulao tidak 
memerlukan izin Balaelo untuk menebang 
pohon di hutan. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa, masyarakat sudah tidak lagi mentaati 
aturan-aturan adat. Dalam hukum adat terdapat 
prinsip bahwa kewenangan yang dimiliki oleh 
kepala adat adalah diperoleh dengan sendirinya 
sebagai pemberian dari masyarakat, dan bukan 
kewenangan yang diberikan oleh pemerintah. 
Namun sesuai dengan peraturan pemerintah81, 
penentuan masih ada atau tidaknya masyarakat 
adat harus dilakukan melalui penelitian oleh 
pemerintah daerah dengan mengikutsertakan 
para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat 
yang ada di daerah bersangkutan, LSM, dan 
instansi-instansi yang mengelola sumberdaya 
alam. 

9.3.2. Status Klaim oleh Balaelo 
Sassa
Dengan mengatasnamakan masyarakat adat 
Sassa, Balaelo menyatakan klaimnya terhadap 
hutan tempat masyarakatnya mencari nafkah 
sebagai hutan adat. Klaim tersebut didukung 
sepenuhnya oleh Kepala Desa Sassa. Balaelo 
juga menyatakan bahwa areal yang hutan yang 
diklaim mempunyai batas alam yang sangat 
jelas. Pada awal Juni 2004 tim peneliti UNHAS 
melakukan pemetaan partisipatif terhadap 
kawasan hutan yang diklaim tersebut dengan 
mempergunakan GPS dan citra satelit (lihat 
Gambar 6). Hasil pemetaan terhadap kawasan 
hutan yang diklaim oleh masyarakat Sassa 
sebagai hutan adat, ditunjukkan dalam Gambar 
6. Analisis peta menunjukkan bahwa luas areal 
yang diklaim adalah 8.935 ha, dengan status 
Hutan Lindung seluas 3.935 ha dan APL seluas 
5.400 ha. 

Ditinjau dari peraturan perundang-undangan 
keagrariaan (UUPA dan Peraturan Menteri 
Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 
1999), klaim masyarakat Sassa terhadap hutan 
seperti ini memerlukan pengkajian khusus yang 
lebih mendalam. Balaelo Sassa menyatakan 
bahwa masyarakatnya akan mengelola hutan 
yang diklaim sesuai dengan fungsi peruntukan 
yang telah ditetapkan oleh negara dan tidak akan 
menjual areal tersebut dalam situasi apapun. 
Dinas Hutbun berjanji akan memfasilitasi 
klaim masyarakat Sassa bekerja sama dengan 
lembaga-lembaga lain dalam lingkungan 
pemerintah daerah (Makassar, 13 Mei 2004). 
Namun demikian, pejabat lain dari DPRD, 
Bappeda dan Dinas Pertambangan menyatakan 
kekhawatiran mereka akan kemungkinan 
terjadinya gelombang klaim dari desa-desa 
lainnya di Luwu Utara jika tuntutan tersebut 
disetujui. 

9.4. Rekomendasi Pemecahan 
Klaim dalam Kawasan Hutan
Rekomendasi bagi pemecahan masalah klaim 
lahan dalam kawasan hutan dirumuskan 
secara partisipatif melalui diskusi kelompok 
A dalam workshop CIFOR-UNHAS yang 
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diselenggarakan tanggal 13 Mei 2004 di 
Makassar. Diskusi kelompok A tersebut 
dihadiri antara lain oleh Ketua Bappeda, Ketua 
Komisi B DPRD, Kepala BPN dan Kepala 
Dinas Hutbun Kabupaten Luwu Utara, Pakar 
Hukum Adat dan Agraria Fakultas Hukum 
UNHAS, Kepala Balai Pemantapan Kawasan 
Hutan (BPKH), To’makaka Masapi, Balaelo 
Sassa, dan LSM Lestari. Diskusi kelompok 
A tersebut berhasil merumuskan beberapa 
rekomendasi pemecahan klaim lahan dalam 
kawasan hutan sebagai berikut:
a) Tanah adat yang diklaim sebagai milik 

perorangan (misalnya tanah milik To’makaka 
Masapi) dan berada di luar kawasan hutan 
dapat dimohonkan hak kepemilikannya 
langsung kepada BPN. Urusan tanah di 
luar kawasan hutan bukan merupakan 
kewenangan Dinas Hutbun. Menurut Kepala 
BPN, klaim tanah adat milik perorangan di 
luar kawasan hutan dimungkinkan untuk 
dilakukan pendaftaran atas tanah untuk 
memperoleh hak kepemilikan. Hanya saja 

ada aturan yang menetapkan berapa luas 
seorang dapat memiliki lahan.

b) Klaim tanah/hutan adat di dalam kawasan 
hutan diproses oleh Dishutbun. Bila aturan 
hukum memungkinkan, klaim tersebut 
dapat diarahkan pada pengakuan hutan adat 
dan pengelolaannya diarahkan berdasarkan 
model social forestry. Dalam teori, model 
pengelolaan seperti ini sesuai dengan 
tujuan dan kebutuhan masyarakat lokal, 
serta membantu mereka mengetahui hak 
dan aspirasinya. Model ini tidak mengakui 
hak kepemilikan masyarakat, tetapi ia 
hanya memberikan hak pengelolaan kepada 
mereka. Namun demikian, ada satu hal yang 
membuat rekomendasi ini tidak mudah 
untuk direalisasikan, yaitu adanya aturan 
yang menyatakan bahwa, jika masyarakat 
hukum adat sebagai subjek hak ulayat 
dinyatakan hapus, maka keberadaannya 
tidak dapat dihidupkan kembali dan tidak 
dapat dibentuk masyarakat hukum adat 
baru. 

1 0 1 2 KM

U

PETA AREAL KLAIM
TANAH/HUTAN ADAT SASSA
KABUPATEN LUWU UTARA

Hutan Rapat

Hutan sekunder,
Kebun Campuran, dll.

Areal Hutan Lindung 

Areal Penggunaan Lain

Jalan

Sungai

Lokasi Kegiatan

Masyarakat

Keterangan:

Jurusan Kehutanan Unhas
dan CIFOR

Sumber peta
Citra satelit land sat 2002
Peta rupa bumi Indonesia

kerja lapangan

150-10 150-12 150-14 150-16
08-2

58-2
48-2

38- 2

08 -2
58-2

48-2
38- 2

150-10 150-12 150-14 150-16

asea
M .S

gnauniB .S

gnokgnoR .S
irU

abatulaS .S

na
gn

ir
uk

e
P .

S

S. Sassa

Sassa

Pulau

Gambar 6. Kawasan hutan yang diklaim sebagai hutan adat oleh kelompok Masyarakat 
Adat Sassa



63

Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan

63 64

c) Perlu ada tim khusus untuk mengidentifikasi 
dan menilai kelembagaan adat masyarakat 
Sassa. Kepala Dinas Hutbun kemudian 
dapat memfasilitasi klaim atas hutan adat 
untuk memastikan bahwa klaim tersebut 
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 
pengelolaan hutan yang berkelanjutan, 
dan bahwa hutan akan dimanfaatkan untuk 
kesejahteraan masyarakat. 

d) Apabila tidak dimungkinkan untuk 
memperoleh pengakuan hutan adat 
(misalnya karena keberadaan masyarakat 
hukum adatnya dikategorikan sudah 
hilang), bukan berarti bahwa sudah tidak 
ada lagi harapan bagi Masyarakat Sassa 
untuk dapat diberikan hak pengelolaan 
hutan. Masih banyak bentuk-bentuk hak 
pengelolaan hutan oleh masyarakat yang 
dimungkinkan menurut aturan perundang-
undangan, misalnya hutan desa dan 
hutan kemasyarakatan (CIFOR 2002). 
Antara hutan adat, hutan desa, dan hutan 
kemasyarakatan hanyalah berbeda istilah, 
sedangkan mekanisme untuk memperoleh 
hak pengelolaannya hampir sama, malah 
ada kecenderungan mekanisme perolehan 
hak pengelolaan hutan adat adalah lebih 
rumit. Sistem pengelolaannya pun kurang 
lebih sama untuk ketiga kategori hutan 
tersebut. 

e) Perlu melibatkan masyarakat dari desa-
desa lain di sekitar Sassa dalam penentuan 
wilayah adat Sassa, karena sebagian wilayah 
adat Sassa tersebut saat ini juga berada 
dalam wilayah desa lain di sekitarnya. 
Apabila tidak dilakukan pemetaan wilayah 

partisipatif bersama dengan desa tetangga 
dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik, 
karena batas-batas yang diakui oleh para 
pengklaim belum tentu sama dengan 
pengakuan dari pihak lainnya. 

f) Perlu dilakukan penelitian secara terpadu 
mengenai lembaga-lembaga adat dan 
masyarakat adat di seluruh Kab. Luwu Utara 
dengan melibatkan unsur-unsur sebagai 
berikut: Ahli hukum Adat, Dewan adat/
tokoh adat setempat, LSM, DPRD, BPN, 
Dishutbun, Unsur Pemda/Dinas Terkait, 
BPKH, Lembaga penelitian, dan Perguruan 
Tinggi. Terdapat kekhawatiran bahwa, 
apabila klaim lahan adat oleh To’makaka 
Masapi dan Masyarakat adat Sassa dipenuhi, 
maka akan bermunculan klaim baru yang 
tidak akan habis-habisnya di Kabupaten 
Luwu Utara. Atas dasar itu, dipandang 
perlu untuk melakukan pengkajian terhadap 
keberadaan seluruh masyarakat adat yang 
ada di Kabupaten Luwu Utara secara 
bersamaan dan terpadu berdasarkan kriteria 
yang ditetapkan dalam UU No. 41 Tahun 
1999 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala 
BPPN No. 5 Tahun 1999. Kemudian perlu 
disusun satu Perda untuk menetapkan 
masyarakat hukum adat mana saja yang 
masih dapat diakui keberadaannya dan yang 
tidak dapat lagi diakui keberadaannya atau 
sudah hapus. Hasil penelitian partisipatif 
seperti inilah yang akhirnya dijadikan dasar 
untuk menangani setiap kasus-kasus yang 
berkaitan dengan masyarakat, termasuk 
hutan adat, di Kabupaten Luwu Utara. 
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Sebagai akibat dari terbatasnya keberadaan 
tenaga teknis profesional yang berlatar belakang 
ilmu kehutanan pada era otoda, Dinas Hutbun 
Kabupaten Luwu Utara mengalami kesulitan 
dalam hal melakukan perencanaan ruang 
bidang kehutanan. Untuk mengatasi kesulitan 
tersebut, Dinas Hutbun Kabupaten Luwu Utara 
dibantu oleh pegawai Balai Pengelolaan Daerah 
Aliran Sungai (BPDAS) dan Balai Pemantapan 
Kawasan Hutan (BPKH)82 dari provinsi yang 
berstatus sebagai konsultan swasta. Pegawai 
BPDAS membantu Dinas Hutbun dalam 
pengukuran dan penggambaran lokasi untuk 
kegiatan reboisasi. Adapun untuk pengusulan 
perencanaan ruang pemanfaatan lahan, Dinas 
Hutbun lebih banyak dibantu oleh pegawai 
BPKH. Konsultasi tersebut berakhir pada 
bulan Agustus 2002, ketika Dinas Kehutanan 
mempekerjakan seorang ahli GIS.

Kurangnya sarana dan peralatan GIS juga 
menambah kesulitan dalam mengembangkan 
rencana tata ruang di kabupaten. Pada tahun 
2002, Kantor Dinas Hutbun Kabupaten Luwu 
Utara memperoleh meja gambar bekas yang 
disumbangkan oleh konsultan swasta. Dinas 
Hutbun akhirnya membeli satu perangkat 
meja dan mesin gambar bekas, namun belum 
dilengkapi peralatan gambar. Untuk membuat 
Rencana Ruang Kehutanan Kabupaten Luwu 
Utara mereka menggunakan peta dasar dari Peta 
Rupabumi Indonesia dan dilengkapi dengan 
data hasil survei lapangan yang diperoleh secara 
manual menggunakan kompas dan sebuah Global 
Positioning System (GPS). Dengan demikian, 
sejak 2003 Dinas Hutbun sudah mampu membuat 
beberapa peta standar, antara lain: 3 unit peta 
lokasi transmigrasi, 2 unit peta untuk izin IPK 
rotan dan damar, 2 unit peta izin IPKTM dan 1 
unit peta perencanaan penghijauan.

PERENCANAAN RUANG KEHUTANAN KABUPATEN 

Sebetulnya, di Kantor Bappeda Kabupaten 
Luwu Utara sudah terdapat berbagai peta 
yang dapat digunakan sebagai peta dasar 
oleh Dinas Hutbun dalam merencanakan tata 
ruang kehutanan. Namun tampaknya belum 
terbangun koordinasi yang baik antara Dinas 
Hutbun dengan Bappeda Kabupaten Luwu 
Utara dalam hal perencanaan tata ruang. Sejak 
adanya penelitian partisipatif ini, yang mana 
salah satunya adalah memberikan informasi 
silang pada instansi terkait bidang kehutanan 
Kabupaten, Dinas Hutbun mulai menggunakan 
peta-peta yang ada di Bappeda untuk kegiatan 
perencanaan kehutanan. Tetapi karena 
keterbatasan biaya yang dimilikinya, Dinas 
Hutbun belum dapat mengkopi semua peta 
yang tersedia di Kantor Bappeda. 

Pada tahun 2003, penelitian UNHAS-CIFOR 
menyumbangkan peta padu serasi untuk 
Kabupaten Luwu Utara yang mencantumkan 
tata batas hutan tahun 2002. Tata batas hutan 
adalah salah satu tantangan terbesar bagi Dinas 
Hutbun Luwu Utara ketika menyusun rencana 
kabupaten yang baru. Sebelum otonomi daerah, 
batas sebenarnya dan tanda fisik di lapangan 
berbeda dengan yang tertera pada peta. Secara 
teknis, peta seharusnya akurat karena teknisi 
dari BPKH datang ke lokasi. Namun, penduduk 
yang hidup di daerah yang dekat dengan, atau di 
dalam, hutan mengeluhkan bahwa tanda-tanda 
batas ditetapkan di suatu lahan hanya karena 
teknisi lapangan tersebut enggan berjalan jauh 
untuk mencapai batas hutan yang sebenarnya. 
Dalam suatu lokakarya yang diselenggarakan 
pada tahun pertama penelitian ini, seorang 
penduduk Desa Sukamaju  menyatakan 
bahwa dia pernah melihat seorang teknisi 
meletakkan tanda batas di halaman belakang 
rumahnya. Penduduk desa tersebut menyatakan 
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keberatannya dan berhasil menyelamatkan 
tanahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa peta 
yang sempurna di atas kertas tidak mempunyai 
arti bila tidak ada pengawasan dan sumberdaya 
yang cukup untuk mengawasi implementasinya 
di lapangan.

Dari hasil penelitian tahap I dan II, nyata 
terlihat bahwa pemerintah kabupaten 
membutuhkan pengembangan kapasitas 
untuk meningkatkan keterampilan pemetaan 
dan perencanaan. Untuk itu, UNHAS dan 
CIFOR menyelenggarakan pelatihan GIS 
dan rencana tata ruang pada bulan Januari 
2004, di Makassar. Kegiatan ini melibatkan 
ahli GIS dari BPKH dan UNHAS. Wakil-
wakil dari berbagai lembaga di Kabupaten 
Luwu Utara berpartisipasi dalam pelatihan 
tersebut, termasuk diantaranya pejabat-pejabat 
dari Dinas Hutbun, Pertambangan, Bappeda 
dan Kantor Pertanian. Kepala-kepala dinas 
kabupaten kemudian menindaklanjuti pelatihan 
ini dengan pengadaan komputer untuk staf yang 
telah mengikuti pelatihan dan menugaskan 
mereka untuk terus berkoordinasi dengan dinas 
lainnya ketika mengembangkan perencanaan 
ruang sektoral di lembaganya masing-masing. 

10.1. Mekanisme dan Proses 
Perencanaan di Kabupaten
Jika diperhatikan bagan sistim perencanaan 
kehutanan di Kabupaten Luwu Utara 
(Gambar 7), nampak bahwa masyarakat 
mempunyai peluang berpartisipasi dalam 
pembuatan rencana strategis pengelolaan 
hutan di wilayah mereka, tetapi bukan dalam 
perencanaan teknis. Uji petik pada beberapa 
responden dimana kegiatan perencanaan 
pengelolaan lahan hutan oleh Dinas Hutbun 
berlangsung memang nampak bahwa, peran 
serta masyarakat dalam perencanaan teknis 
tidak ada. Sebagai contoh, 15 orang responden 
yang diwawancarai di Dusun Karawa Desa 
Lantang Tallang menyatakan bahwa, dalam 
perencanaan kegiatan Kebun Bibit Desa (KBD) 
di dusun tersebut, masyarakat tidak dilibatkan 
mulai dari perencanaan penentuan jenis bibit, 
pembagian bibit tersebut kepada masyarakat, 
apalagi penentuan lokasi dimana bibit tersebut 
akan ditanam. Tiga belas dari 15 responden 
tersebut menyatakan bahwa, seandainya 
mereka ditanya tentang jenis bibit yang 
diinginkan, maka mereka akan mengusulkan 
jenis tanaman perkebunan seperti rambutan dan 
durian otong, serta jenis tanaman hutan seperti 
uru (Elmerillia sp.) dan bitti (Vitex coffasus), 
dari pada bibit yang saat itu diberikan, yaitu 
jati putih (Gmelina arborea).
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Lapangan Renstra 

Dishutbun

Kecamatan

Usulan Masyarakat

Perencanaan Teknis 
Kegiatan Kehutanan 

Kabupaten

Renstra 
Kabupaten

Gambar 7. Bagan sistem perencanaan kehutanan Kabupaten Luwu Utara
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Dari total 128 responden yang tersebar di 
beberapa desa dimana dilaksanakan proyek 
kehutanan, 91 responden menyatakan bahwa 
mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses 
perencanaan baik strategis maupun teknis 
kehutanan kabupaten. Berdasarkan uraian di atas 
nampak bahwa, masyarakat Kabupaten Luwu 
Utara masih belum mempunyai akses yang 
cukup dalam turut merencanakan pengelolaan 
lahan hutan di daerah mereka. Tim peneliti 
menindaklanjuti keluhan tersebut dengan 
memfasilitasi latihan pengambilan keputusan 
secara partisipatif bekerja sama dengan LSM 
lokal dan Dinas Hutbun. Beberapa FGD dan 
rapat desa dilakukan untuk mengumpulkan 
masukan dari masyarakat dan memberi mereka 
informasi mengenai pengelolaan hutan. Acara 
tersebut memberi kesempatan kepada penduduk 
desa untuk bertemu dengan pejabat-pejabat 
Dinas Kehutanan, kadang-kadang untuk pertama 
kalinya. Beberapa penduduk desa mengatakan 
bahwa perkenalan tersebut cukup meningkatkan 
rasa percaya diri mereka, sehingga mereka 
dapat langsung datang ke Dinas Kehutanan jika 
memiliki komplain atau keluhan. 

10.2. Izin pemanfaatan hasil 
hutan 
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah 
menetapkan standar prosedur untuk memproses 
permohonan izin pemanfaatan hutan. Termasuk 
di antara izin tersebut adalah izin untuk 
mengumpulkan rotan (IHPHH Rotan), kayu 
(IPK), dan kayu dari tanah milik (IPKTM). 
Semua pemohon harus melampirkan peta 
dari areal yang dimaksud dalam permohonan 
mereka. Namun demikian, peta yang diajukan 
tidak menunjukkan koordinat lokasi sehingga 
dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih. 
Tanpa koordinat sangat sulit bagi aparat 
untuk melakukan pemeriksaan di lapangan 
dan melaksanakan pemetaan areal dengan 
menggunakan teknik overlay.

Gambar 8 menggambarkan proses penilaian 
permohonan. Gambar ini menunjukkan 
bahwa Bupati mengeluarkan izin berdasarkan 
rekomendasi dari Dinas Hutbun mengenai 
keberlanjutan lokasi yang diajukan dalam 
permohonan. 

Kabupaten Mamuju
Kantor Kehutanan

Proposal Pemohon

Kantor Bupati

DisHutbun
1. Pemeriksaan rekomendasi dari Bagian Ekonomi
2. Pengecekan lapangan dan pemeriksaan kelayakan
3. Memberi rekomendasi (layak atau tidak) ke Bupati

Bupati Kepala Daerah
Mengeluarkan SK izin usaha

Pemohon

Tembusan
Kabupaten Luwu Utara
- Gubernur
- Dinas Kehutanan Provinsi
- DPRD Kabupten
- Kantor Kehutanan Kabupten
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Gambar 8. Alur usulan permohonan pemanfaatan hasil hutan Kabupaten Luwu Utara 
dan Kabupaten Mamuju
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Di banyak negara yang telah terlebih dahulu 
memulai penyelenggaraan pemerintahan 
desentralisasi, hutan merupakan sumberdaya 
alam yang paling banyak mengalami tekanan 
(Kaimowitz dkk., 1998). Hal itu dimungkinkan 
karena hutan merupakan sumberdaya alam 
yang paling mudah, cepat, dan murah 
(hanya membutuhkan sedikit investasi) 
untuk dieksploitasi guna mendapatkan dana 
pembangunan. 

Sebagai negara agraris, bagi banyak 
kabupaten di Indonesia yang baru dilepas 
untuk menyelenggarakan otonomi daerah, 
hutan merupakan tumpuan untuk perolehan 
pendapatan asli daerah mereka. Sayangnya, 
Departemen Kehutanan sebagai salah satu 
lembaga di pemerintah pusat masih tetap 
berharap banyak dari sumberdaya hutan yang 
ada di daerah. Kondisi seperti ini mendorong 
terjadinya tarik menarik kepentingan yang 
pada akhirnya memunculkan banyak peraturan 
perundang-undangan yang tidak konsisten dan 
terkadang bertentangan satu dengan lainnya, 
baik diantara aturan perundangan-undangan 
yang dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun 
dengan yang dibuat oleh pemerintah daerah 
itu sendiri (Resosudarmo, 2004). Sebagai 
akibatnya, keberadaan sumberdaya hutan 
menjadi semakin terancam. Penelitian tiga 
periode ini telah berhasil mengidentifikasi 
beberapa sisi positif, negatif, kendala, serta 
permasalahan dari proses desentralisasi 
sektor kehutanan selama tiga tahun pertama 
penyelenggaraan otoda.

Sebagaimana dibahas oleh Alm dkk. (2001), 
memang penyelenggaraan pemerintahan 
otonomi daerah di Indonesia telah dilakukan 
secara tergesa-gesa tanpa persiapan yang 

cukup. Hasil penelitian ini menemukan bahwa, 
pada awal pelaksanaan otonomi daerah di 
Kabupaten Luwu Utara, kabupaten ini tidak 
dipersiapkan (atau mempersiapkan diri) 
dengan sumberdaya manusia serta sarana dan 
prasarana kerja yang memadai, baik kualitas 
maupun kuantitasnya, untuk mengambil 
alih tanggung jawab pengelolaan hutan di 
wilayahnya. Bersamaan dengan perjalanan 
waktu, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, 
khususnya Dinas Hutbun, secara terus menerus 
berupaya untuk melakukan pembenahan 
lembaganya agar dapat menyelenggarakan 
tugas-tugas pengelolaan hutan dengan baik pada 
era otoda. Namun karena berbagai keterbatasan 
yang dimilikinya, termasuk masih adanya 
keterbatasan kewenangan dan juga anggaran, 
masih banyak aspek pengelolaan hutan yang 
belum dapat ditangani dengan baik. Khususnya 
terhadap pembinaan masyarakat hutan, 
perhatian Dinas Hutbun masih sangat kecil, 
padahal kelestarian hutan banyak bergantung 
pada kelompok masyarakat tersebut.

Selain karena keterbatasan anggaran, masih 
rendahnya perhatian Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara terhadap masyarakat hutan 
disebabkan sangat kurangnya informasi yang 
sampai ke Dinas Hutbun mengenai kehidupan 
masyarakat hutan. Dinas Hutbun sendiri masih 
belum memiliki kapasitas personel yang cukup 
untuk turun ke lapangan untuk mengetahui 
permasalahan riil. Sebaliknya, masyarakat 
juga belum pernah secara proaktif mendatangi 
Dinas Hutbun untuk menyampaikan kondisi 
mereka di lapangan, hal mana disebabkan 
oleh ketidaktahuan mereka akan haknya 
untuk mendapatkan informasi dari atau 
menyampaikan pendapat kepada pengambil 
kebijakan di daerah. 

11 KESIMPULAN
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Hasil Penelitian kerjasama UNHAS dengan 
CIFOR diakui sangat membantu Dinas Hutbun 
dalam mengenali permasalahan kehutanan yang 
ada di Kabupaten Luwu Utara sehingga banyak 
kegiatan tahunan Dinas Hutbun kabupaten yang 
mengacu dan ditujukan sebagai respon tindak 
lanjut atas hasil penelitian ini. Dinas Hutbun 
telah mengadopsi proses yang lebih inklusif 
dalam perencanaan kehutanan kabupaten, dan 
telah mengubah pandangannya terhadap hak-
hak adat atas sumberdaya alam di Luwu Utara. 
Dinas Hutbun juga telah menggunakan temuan 
dari tahap II penelitian mengenai perimbangan 
keuangan pada pendapatan sektor kehutanan 
yang berdampak positif pada peningkatan 
alokasi DR untuk Luwu Utara, sebagai 
kabupaten penghasil. 

Namun penelitian selama tiga tahun tersebut 
baru berhasil mendeskripsikan dan menganalisis 
sebagian kecil dari sekian banyak permasalahan 
kehutanan yang berhasil diinventarisasi di 
wilayah ini. Dinas hutbun masih memerlukan 
banyak bantuan berupa hasil-hasil penelitian 
yang dapat mereka jadikan dasar untuk dapat 
melakukan pengelolaan hutan dengan baik di 
masa mendatang.

Pengalaman dari hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa, kebijakan kehutanan 
yang dibuat di pusat (Jakarta) lebih cocok 

untuk dinyatakan sebagai kebijakan yang 
“dipaksakan” di daerah, karena kondisi dan 
kebutuhan daerah umumnya tidak selalu sesuai 
dengan apa yang dipikirkan oleh para pejabat 
pembuat kebijakan di Departemen Kehutanan. 
Sebagai contoh, pemerintah pusat, melalui 
Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan 
(sekarang BKPH), menetapkan beberapa areal 
hutan sebagai hutan negara padahal pemerintah 
kabupaten dan masyarakat lokal berpendapat 
bahwa area tersebut lebih sesuai untuk areal 
pemukiman dan pertanian. Keputusan tersebut 
seharusnya dikonsultasikan terlebih dahulu 
dengan masyarakat setempat (yang hidup di 
area tersebut sebelum penetapan batas hutan), 
dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dalam 
hal ini Departemen Kehutanan juga masih perlu 
selalu diingatkan untuk berintrospeksi dan 
mengevaluasi kebijakan-kebijakan mereka pada 
era otoda, yang oleh pemerintah daerah justru 
dirasakan belum berubah dari pola sentralistik.  
Pemerintah daerah jarang dilibatkan dalam 
proses pengambilan keputusan dan hanya  
hanya diberi tugas-tugas yang sifatnya teknis. 
Masih banyak kebijakan Pemerintah Pusat 
berkaitan dengan pengelolaan hutan yang 
perlu direvisi untuk dapat menciptakan nuansa 
desentralisasi sektor kehutanan yang lebih 
bertanggung jawab baik di daerah maupun di 
pusat.
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1  Tema penelitian Tahap I adalah Kelembagaan, 
Sumberdaya dan Perencanaan Kabupaten dalam 
Menghadapi Proses Desentralisasi; Tahap II 
adalah Implementasi Desentralisasi Kebijakan 
di Sektor Kehutanan dan Respon Masyarakat; 
dan tahap III adalah Latar Belakang Penyebab 
Munculnya Permasalahan Desentralisasi 
Kebijakan Sektor Kehutanan dan Alternatif 
Pemecahannya Melalui Pendekatan Partisipatif.
2 CIFOR juga melakukan penelitian serupa 
di beberapa kabupaten lain (lihat: McCarthy 
2001a, b; Casson 2001; Soetarto dkk. 2001).
3 Responden yang diwawancarai adalah 
lembaga-lembaga yang terkait dengan 
sektor kehutanan seperti Dinas Kehutanan, 
Dinas Transmigrasi, Dinas Pertanian, Dinas 
Pertambangan, Dinas Perindustrian, Dinas 
Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan Daerah, 
Bappeda, DPRD dan beberapa UPT Departemen 
Kehutanan yang ada di Provinsi Sulawesi 
Selatan.
4 Jumlah responden adalah 25 orang untuk 
setiap desa, bervariasi mulai dari tokoh adat, 
kepala desa beserta aparatnya dan masyarakat 
hutan umumnya.
5 Jumlah responden meningkat sampai 255 
dari tingkat provinsi, kabupaten dan desa, dan 
termasuk masyarakat lokal dari kedua kabupaten 
dan Kota Makassar.
6 FGD melibatkan lembaga-lembaga yang 
terkait dengan kehutanan, seperti Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan, Bappeda, Dinas 
Transmigrasi, BPN, Dinas Pertanian, Dinas 
Pertambangan dan Lingkungan, dan anggota 
DPRD, tokoh desa, LSM, dan tokoh masyarakat 
yang memahami isu kepemilikan tanah di 
lapangan.

CATATAN KAKI

7 Forum Komunikasi Kehutanan Sulawesi 
Selatan merupakan forum pemerhati hutan 
yang beranggotakan kepala unit kerja instansi 
pemerintah yang menangani bidang kehutanan 
serta instansi pemerintah terkait lainnya, 
LSM, akademisi, masyarakat, dan mitra usaha 
kehutanan yang ada di Sulawesi Selatan. Forum 
ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan 
hutan secara lestari yang dapat memberikan 
manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara 
berkelanjutan, melalui peningkatan komunikasi 
dan sistem networking yang efektif.
8 Lokakarya I di tingkat Kabupaten: 30 
Januari 2002 di Sukamaju, Luwu Utara, tema 
“Mekanisme dan Proses Desentralisasi Sektor 
Kehutanan”; Lokakarya II: 29 April 2003 di 
Masamba, Luwu Utara, tema “Implementasi 
Desentralisasi Kebijakan Sektor Kehutanan”; 
Lokakarya III di tingkat Provinsi: 28 Mei 2003 
di Makassar, tema “Kebijakan Desentralisasi 
Sektor Kehutanan”; dan Lokakarya IV: 13 
Mei 2004 di Makassar, tema “Pendekatan 
Partisipatif dalam Merumuskan jalan Keluar 
dari Permasalahan Sektor Kehutanan yang 
Muncul pada Era Desentralisasi
9 Wilayah Kabupaten Luwu Utara meliputi 
areal seluas 14.347,66 km2 atau 23,17% dari 
luas Provinsi Sulawesi Selatan.
10 Beberapa jenis pohon penting yang 
umum ditemukan adalah Callophylum spp. 
(Cluciaceae), Campnosperma auriculata 
(Anacardiaceae), Litsea firma (Lauraceae), 
Micromalum celebica (Rutaceae), Palaquium 
spp. (Sapotaceae), Pometia pinnata 
(Sapindaceae), Santiria celebica (Burceraceae), 
dan Toona Sureni (Meliaceae).
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11 Jenis kayu dari famili Dipterocarpaceae 
adalah jenis kayu komersial yang umum 
ditemukan pada hutan tropis di Indonesia. 
Namun demikian, spesies ini bukan merupakan 
spesies dominan di Luwu Utara.
12 Sagu adalah makanan pokok masyarakat asli 
di Kabupaten Luwu Utara.
13 Konsesi HPH di Luwu Utara terdapat di 
Hutan Produksi dan APL.
14 Tana Toraja adalah daerah wisata terkenal 
yang terletak di perbatasan antara Kabupaten 
Luwu Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah. 
15 PP No. 6 Tahun 1968 tentang “Penarikan 
Urusan Kehutanan dari Daerah Kabupaten ke 
Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur”. 
Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan 
mencabut Pasal 8 PP No. 64 Tahun 1957 ayat 
(1) yang menyatakan bahwa: “Pemangkuan 
hutan, …dst, diserahkan kepada Pemerintah 
Daerah Swatantra tingkat I, …dst, terkecuali 
untuk wilayah bekas NIT, dimana urusan 
kehutanan telah ada pada Daerah Swatantra 
Tingkat II” , Paragraf selanjutnya yaitu paragraf 
2 menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten 
akan melaksanakan urusan kehutanan tetapi 
tugas koordinasi dan pengawasan diserahkan 
kepada pemerintah provinsi. 
16 Negara Indonesia Timur mencakup daerah-
daerah di bagian Timur Indonesia, seperti 
Sulawesi, Maluku and Irian Jaya.
17 Walaupun sebetulnya pasal 12 UUPK 
menyatakan bahwa: “Pemerintah Pusat dapat 
menyerahkan sebagian dari wewenangnya di 
bidang kehutanan kepada Pemerintah Daerah 
dengan Peraturan Pemerintah (PP)”, dalam 
prakteknya pengambilan keputusan tetap 
dilakukan oleh pemerintah pusat (misalnya 
alokasi untuk konsesi HPH besar, pembatasan 
areal hutan, dan sebagainya).
18 Keputusan Menteri tersebut akhirnya 
ditetapkan sebagai PP No. 62 tahun 1998 tentang 
penyerahan sebagian urusan pemerintahan 
di bidang kehutanan kepada daerah. Menurut 
PP tersebut, urusan pemerintahan di bidang 
kehutanan yang diserahkan kepada Daerah 
Tingkat I adalah: (a) pengelolaan taman 

hutan raya, dan (b) penataan batas hutan. 
Adapun urusan di bidang kehutanan yang 
diserahkan kepada Daerah Tingkat II adalah: 
(a) penghijauan dan konservasi tanah dan 
air, (b) persuteraan alam, (c) perlebahan, (d) 
pengelolaan hutan milik / hutan rakyat, (e) 
pengelolaan hutan lindung, (f) penyuluhan 
kehutanan, (g) pengelolaan hasil hutan non 
kayu, (h) perburuan tradisional satwa liar 
yang tidak dilindungi pada areal-areal buru, 
(i) perlindungan hutan, dan (j) pelatihan 
keterampilan masyarakat di bidang kehutanan.
19 PP No. 25/2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai 
Daerah Otonom.
20 Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa 
daerah berwenang mengelola sumberdaya alam 
yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung 
jawab memelihara kelangsungan sumberdaya 
tersebut.
21 Satu peraturan daerah dikeluarkan pada tahun 
1999, 58 Perda pada tahun 2000 dan 30 pada 
2001. Dua puluh empat Perda adalah mengenai 
pajak dan izin perdagangan; 28 mengenai 
pendirian lembaga pemerintah di kabupaten; 
22 tentang revisi dan perubahan peraturan 
yang ada saat itu (yang dikeluarkan kurang 
dari setahun sebelumnya); dan sisanya adalah 
mengenai hal-hal lain. Pada sektor kehutanan, 
tiga peraturan daerah yang dikeluarkan 
menyangkut pendirian Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan, Izin Usaha Kehutanan dan 
Perkebunan, dan revisi peraturan mengenai 
pendirian Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 
yang baru saja disahkan beberapa bulan 
sebelumnya. 
22 Keputusan Presiden No. 35/1980 tentang 
Dana Jaminan Reboisasi 
23 Keputusan Menteri No. 142/Kpts-II/1984 
mengenai Pengembangan Hutan Tanaman 
Industri (HTI) dengan menggunakan Dana 
Reboisasi. Keputusan ini diikuti dengan 
keputusan lainnya terkait dengan pemanfaatan 
DR untuk HTI, misalnya Keputusan Menteri 
No. 162/Kpts-II/1984, No. 223/Kpts-II/1985 
dan No. 224/Kpts-II/1985.
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24 Keputusan Presiden No. 31/1989 tentang 
Dana Reboisasi (DR) menggantikan Keputusan 
Presiden No. 35/1980.
25 Sesuai Pasal 1 Keputusan Presiden No. 
29/1990.
26 Menurut Keputusan Presiden No. 28/1991.
27 Menurut Keputusan Presiden No. 40/1993, 
No. 24/1997 dan No. 53/1997.
28 Berdasarkan Keputusan Presiden No 
32/1998.
29 UU No. 25/1999 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah  yang dikeluarkan bersama dengan 
UU No. 22/1999 memberikan pedoman umum  
perimbangan keuangan antara pemerintah 
pusat dan daerah. 
30 DAU adalah dana yang berasal dari APBN, 
dana ini dialokasikan kepada daerah untuk 
membiayai pengeluaran daerah tersebut di 
dalam kerangka implementasi desentralisasi. 
31 DAK adalah dana yang berasal dari 
anggaran pemerintah pusat dan dialokasikan 
kepada pemerintah daerah untuk membiayai 
kebutuhan-kebutuhan yang bersifat khusus. 
32 Menurut Undang-undang terkait dengan 
penyelenggaraan otonomi daerah, daerah 
didefinisikan sebagai provinsi, kabupaten atau 
kota. 
35 Hak negara untuk menguasai hutan 
memberikan kewenangan kepada negara untuk: 
(1) menentukan dan mengatur perencanaan, 
alokasi, ketentuan dan pemanfaatan hutan sesuai 
dengan fungsinya dalam memberikan manfaat 
bagi masyarakat dan bagi negara: (2) mengatur 
pengelolaan hutan dalam konteks yang lebih 
luas; (3) menentukan dan mengatur hubungan 
hukum antara perseorangan atau suatu badan 
hukum dengan hutan, dan mengatur tindakan-
tindakan hukum yang terkait dengan hutan. .
37 Ayat 1 menyatakan bahwa pemanfaatan 
hutan adat dapat dilakukan oleh masyarakat 
hukum adat yang bersangkutan sesuai dengan 
fungsi hutan yang telah ditetapkan. Ayat ini 
seterusnya menjelaskan bahwa masyarakat 

tersebut mempunyai kewajiban dan tanggung 
jawab yang sama dengan pihak lain apabila 
mereka menggunakan hutan untuk kepentingan 
komersial, seperti membayar pajak, reboisasi, 
dan lain sebagainya. 
38 Lihat Pasal 67, pasal 1
39 Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang 
Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat 
Masyarakat Hukum Adat.
40 PP No. 24 tahun 1997
41 Pasal 24, ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah. 
42 Pasal 2 ayat 3 butir 4c PP No. 25 tahun 
2000 mengenai Kewenangan Pemerintah dan 
Provinsi sebagai daerah otonom.
43 Selama masa Orde Baru, Dinas Kehutanan 
provinsi mempunyai kantor cabang di setiap 
kabupaten yang disebut Cabang Dinas 
Kehutanan (CDK). Lembaga ini berfungsi 
sebagai badan pelaksana teknis urusan 
kehutanan di tingkat kabupaten. 
44 PP No. 34/2002 Pasal 38, 40 dan 41.
45 Pasal 2 ayat 3 PP No. 25 tahun 2000 mengenai 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan 
Provinsi sebagai Daerah Otonom.
46 BPDAS adalah salah satu UPT (Unit 
Pelaksana Teknis) Departemen Kehutanan 
yang bertanggung jawab mengelola Daerah 
Aliran Sungai di wilayahnya. BPDAS 
memegang peranan penting dalam menentukan 
daerah untuk program areal GN-RHL (gerakan 
nasional rehabilitasi hutan dan lahan) 
47 Bagian ini sudah pernah diterbitkan dalam 
bentuk Decentralisation Brief (lihat: Oka and 
William, 2004).
48 Pasal 6, ayat 5, dan Pasal 8, ayat 4 UU No 
25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah.
49 Daerah yang kaya akan sumberdaya hutan 
dan menyumbangkan DR serta pajak kehutanan 
lainnya pada pemerintah pusat. 
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50 Pasal 11 PP No. 35 Tahun 2002 tentang 
Dana Reboisasi.
51 Pasal 8, ayat 4, UU No. 25/1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah. 
52 Penjelasan Pasal 8, ayat 4a, UU No. 25/1999 
menyatakan bahwa dana reboisasi hanya 
digunakan untuk pembiayaan kegiatan reboisasi 
dan penghijauan oleh daerah penghasil. 
53 Pasal 16, ayat 1, PP No. 35/ 2002 menyatakan 
bahwa dana reboisasi digunakan hanya untuk 
membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi 
serta kegiatan pendukungnya. 
54 Surat edaran bersama Menteri Keuangan, 
Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri dan 
Otonomi Daerah, serta Kepala BAPPENAS No. 
SE-59/A/2001, SE-720/MENHUT-II/2001, 
2035/D.IV/ 05/2001 dan SE-522.4/947/V/
BANGDA mengenai pedoman pengelolaan 
DAK-DR.
55 Pasal 16, pasal 2, PP No. 35/ 2002 menyatakan 
bahwa penggunaan DR bagian Pemerintah 
Pusat diutamakan untuk rehabilitasi hutan 
dan lahan di luar daerah penghasil. Sementara 
penjelasan Pasal 8, ayat 4b, UU No. 25/199 
menyatakan bahwa dana reboisasi digunakan 
untuk pembiayaan kegiatan reboisasi secara 
nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Pusat. 
56 UPT bertanggung jawab kepada Departemen 
Kehutanan. Di bawah sistem otonomi daerah, 
banyak fungsi UPT yang tidak lagi berjalan 
karena Dinas Kehutanan kabupaten telah 
mengambil alih tanggung jawab pelaksanaan 
urusan rumah tangga kehutanan. 
57 Sub bagian IX pada surat edaran bersama 
menyatakan (lihat catatan kaki No. 54) bahwa 
pemerintah kabupaten/kota berkewajiban 
menyediakan dana untuk mendukung kegiatan-
kegiatan yang tidak dibiayai dari DAK-DR.
58 Pasal 8, ayat 5, UU No. 25/1999 menyatakan 
bahwa kecuali dalam rangka kegiatan reboisasi, 
Daerah yang mendapat pembiayaan kebutuhan 
khusus menyediakan dana pendamping dari 
APBD sesuai dengan kemampuan Daerah yang 
bersangkutan. 

59 Lihat juga tulisan Srihardiono (2004). 
60 No. 188.342/595/IX/2002/SET tertanggal 
20 September 2002
61 IUPHH singkatan dari Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan, sebuah istilah baru 
menggantikan HPH. 
62 No. 522.4/294/IX/2002/KANHUT.
63 Pasal 4 ayat (2)
64 Rakorbang adalah rapat koordinasi 
pembangunan yang dilaksanakan di setiap 
tingkatan pemerintahan lokal untuk memberikan 
masukan terhadap rencana pembangunan di 
tingkat kabupaten dan untuk merencanakan 
APBD. Rapat ini membahas agenda prioritas 
rencana pembangunan daerah yang melibatkan 
seluruh lembaga/instansi pemerintahan di 
kabupaten. 
65 PP No.34/2002 mengenai Tata Hutan dan 
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, 
Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan 
Hutan, menggantikan PP No. 6/1999 mengenai 
Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil 
Hutan Pada Hutan Produksi.
66 GN-RHL adalah program nasional untuk 
rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan 
di beberapa provinsi yang mempunyai 
areal hutan rusak yang luas. Dana untuk 
melaksanakan kegiatan GN-RHL tersebut 
berasal dari Dana Reboisasi (DR) yang 
dialokasikan oleh pemerintah pusat. 
67 Tema lokakarya: “Mendorong Sinergitas 
Program dan Koordinasi Kabupaten-Provinsi 
dalam Pembuatan Kebijakan di Bidang 
Kehutanan”.
68 Ketentuan Ditjen Pengusahaan Hutan
69 SKT dikeluarkan hanya untuk lahan yang 
telah lama ditanami dan dikelola secara terus 
menerus selama lebih dari 20 tahun, baik 
oleh perorangan maupun oleh masyarakat. 
SKT adalah bukti kepemilikan lokal dan 
dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk 
mendapatkan sertifikat tanah dari kantor BPN. 



73

Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan

73 74

70 Angkatan bersenjata bertanggung jawab 
kepada Markas Besar TNI di Jakarta, sementara 
aparat peradilan seharusnya independen. 
UU No. 22/1999 tidak mengatur mengenai 
keamanan nasional, angkatan bersenjata atau 
masalah-masalah peradilan. 
71 Rakordes adalah Rapat Koordinasi Desa 
untuk membahas hal-hal yang merupakan 
prioritas lokal dan kebutuhan akan bantuan 
pemerintah. Rapat tersebut melibatkan tokoh-
tokoh lokal dan wakil dari setiap dusun, 
kelompok masyarakat, aparat desa dan anggota 
masyarakat lainnya. Hasil dari rapat ini akan 
dibawa ke Rakor sejenis di tingkat kecamatan, 
di mana proposal yang terpilih dari desa akan 
dibawa ke rapat di tingkat kabupaten. 
72 Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan Rotan 
adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas Hutbun 
untuk kegiatan memanen rotan di hutan. 
73 Dua belas dari 16 responden menyatakan 
bahwa penghasilan dari merotan merupakan 
yang terbesar dari seluruh bentuk kegiatan 
yang mereka lakukan sehari-hari, termasuk di 
kebun dan di sawah.
74 Di antara kayu bahan bangunan yang 
dihasilkan dari hutan di Kabupaten Luwu 
Utara, masyarakat mengelompokkan kayu dari 
jenis kalapi sebagai kayu kelas satu, uru sebagai 
kayu kelas dua, dan yang lainnya seperti: 
kondongio, ponto, tapi-tapi dan sinangkala 
sebagai kayu kelas tiga
75 Responden yang diwawancarai memiliki 
fisik yang cukup kuat

76 Kebun adalah lahan pertanian yang umumnya 
ditanami dengan tanaman tahunan perkebunan 
seperti coklat, durian, langsat, rambutan. 
Adapun ladang adalah lahan pertanian yang 
umumnya ditanami dengan tanaman semusim 
terutama padi (padi ladang), jagung, ubi, 
kacang-kacangan dll.
77 Hasil penelitian laboratorium kewirausahaan 
Jurusan Kehutanan Universitas Hasanuddin 
Tahun 2002 (tidak dipublikasikan)
78 Pengakuan masyarakat seperti ini sangat 
sulit didapatkan. Keterangan tersebut berhasil 
diperoleh setelah peneliti berhasil melakukan 
pendekatan lama dan diterima di masyarakat. 
Pengakuan masyarakat seperti itu pada dasarnya 
bisa membahayakan posisi mereka jika 
dikonfirmasikan ke aparat yang bersangkutan 
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