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Masyarakat Sipil

• Menggunakan hasil kajian sebagai instrumen untuk memperbaikan ke-

bijakan perencanaan dan anggaran di daerah dalam pengelolaan hutan dan

lahan yang lebih baik;

• Kelompok masyarakat sipil yang bekerja pada isu kebijakan anggaran 

sebaiknya mengakselerasikan gerakan kelompok masyarakat sipil yang 

bekerja pada isu pengelolaan hutan dan lahan dalam rangka mem- perkuat

gerakan masyarakat sipil di Indonesia yang lebih baik;

• Mendorong agar masyarakat sipil terlibat dalam proses penyusunan 

anggaran dan pengawasannya agar hak dan aspirasi masyarakat dapat 

dipertimbangkan oleh pemerintah dalam merumuskan anggaran, ter- masuk

aspirasi terhadap pelestarian sumber daya alam dan deforestasi.



deforestasi dan degradasi; dan keempat menyediakan akses kelola
bagi
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Pemerintah Daerah

• Meningkatkan alokasi belanja untuk pengelolaan hutan dan lahan yang

diikuti dengan perbaikan pengelolaan keuangan publik yang lebih transparan

dan akuntabel;

• Mengembangkan skema inovasi daerah untuk: pertama, membangun 

mekanisme transparansi, partisipasidan akuntabilitas Pemerintah Dae- rah

dalam pengelolaan hutan dan lahan; kedua, melakukan penyesuaian program

dan kegiatan dalam struktur pedoman penyusunan APBD pertahun; ketiga

skema review internal untuk menilai apakah kebija- kan perencanaan dan

anggarannya telah bijaksana dalam mencegah masyarakat yang berkomitmen

untuk menjaga tutupan hutan di APL (areal penggunaan lainnya);

•

Memperkuat pengawasan Pemerintah Daerah untuk mengurangi laju

deforestasi dan degradasi melalui: pertama, menambah jumlah inspektur

tambang dan PPNS dengan skema alternatif untuk peningkatan penga- wasan

status tambang dan hutan; kedua, mendorong peran DPRD dalam pengawasan

yang lebih optimal salah satunya melalui pembentukan Badan Akuntabilitas

Keuangan Daerah (BAKD).



jaminan reklamasi mengendap dalam rekening selama bertahun-tahun. Selain itu ada juga temuan BPK,

yang mengatakan bahwa SKPD menggunakan dana jaminan tersebut di luar dari peruntukannya.

Rekomendasi Perbaikan

Berikut adalah rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini :

dalam pengelolaan hutan dan lahan; kedua, mengembangkan instrumen
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Pemerintah Pusat

• Mengembangkan dan memperbaiki skema insentif bagi daerah dalam
pengelolaan hutan dan lahan yang lebih optimal melalui: pertama, per-
baikan kebijakan pengelolaan DBH DR; kedua, pemberikan tambahan
kewenangan ke daerah khususnya untuk percepatan target pemuli-

han dan akses masyarakat untuk mengelola kawasan hutan; dan ketiga,
mengembangkan skema insentif lainnya untuk mengurangi kerusakan
lingkungan lebih masif;

• Memaksimalkan peran pengawasan terhadap kebijakan perencanaan 
dan anggaran daerah melalui: pertama, mengembangkan benchmark

pro environment review atas kebijakan perencanaan dan anggaran dae-

rah; ketiga, melakukan penyesuaian program dan kegiatan dalam struk-
tur pedoman penyusunan APBD pertahun; keempat¸mengembangkan
instrumen pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan publik
yang lebih transparan dan akuntabel; kelima, mendorong peran DPR 
dalam pengawasan yang lebih optimal; dan keenam, mengembangkan
skema sanksi bagi daerah yang berpotensi melakukan praktik pengelo-

laan keuangan publik yang kurang bagus.



untuk pengelolaan hutan dan lahan masih mampu dialokasikan oleh pemerintah dengan proporsi yang

optimal. Sayangnya, Pemerintah Daerah menggunakan ruang fiskalnya yang besar untuk menaikkan
belanja pegawai dan belanja bantuan sosial dan hibah. Sementara SILPA yang tinggi di semua daerah di
Kalimantan Timur menunjukkan bahwa ada sisa anggaran yang sengaja diendapkan untuk membiayai
proyek multiyear yang berpotensi penyelewengan anggaran. Tingginya SILPA daerah ini menunjukkan
bahwa kapasitas pemerintah dalam pengelolaan dana publik masih kurang bagus. Kebutuhan belanja
daerah untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang terjadi direspon dengan alokasi anggaran yang dirasa

kurang memadai meskipun sesungguhnya di kas Pemerintah Daerah ditemukan sisa anggaran (SILPA)
yang tinggi.

Daerah Kaya, Miskin

Kesejahteraan

Besarnya ketergantungan daerah terhadap sumber daya alam kurang memberikan manfaat
terhadap

kesejahteraan. Besarnya kontribusi DBH SDA terhadap pendapatan daerah justru dipergunakan untuk
membiayai belanja pegawai di Kabupaten Musi Banyuasin (48 %), Kabupaten Berau (77 %) dan Kabupaten

Bulungan (65 %). Sementara itu, sungguh ironis bahwa daerah penghasil sumberdaya alam memiliki
pendapatan daerah perkapita di atas rerata pendapatan daerah secara nasional, namun angka kemiskinan
daerahnya di atas angka kemiskinan nasional.

Dana jaminan reklamasi tidak terkontrol. Dana jaminan reklamasi diletakkan di luar APBD (off

budget) dengan cara membuka rekening khusus yang dibuka oleh perusahaan dengan pemerintah. Karena
diletakkan di luar APBD, dana ini tidak bisa dikontrol oleh siapapun khususnya masyarakat sehingga
dana ini memang tidak transparan. Fakta di lapangan juga ditemukan banyak perusahaan yang tidak
mentaati peraturan tersebut. Kasus yang muncul, seperti tidak menyetor dana jaminan reklamasi dan
dokumen reklamasi, tidak sinkron antara laporan perusahaan dengan Pemerintah Daerah, ada juga dana
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pendapatan dari sektor hutan dan lahan sementara belanja untuk pemulihan kerusakan hutan dan

lahan sangat terbatas.

Kebijakan anggaran yang menurunkan target pendapatan dan menaikkan rencana belanja
berpotensi

terhadap hilangnya keuangan daerah. Perencanaan anggaran yang dilakukan setiap tahun sesungguhnya
menciptakan resiko atas hilangnya keuangan daerah. Pendapatan daerah yang ditargetkan lebih rendah

dari realisasinya berpotensi terhadap hilangnya penerimaan daerah. Demikian pula dengan tingginya
rencana belanja dari realisasinya berpotensi terhadap pengeluaran yang menyimpang.

Pendapatan daerah terbesar berasal dari hasil sumber daya alam. Pemerintah Daerah di Kalimantan

Timur dan Sumatra Selatan sangat tergantung dari sektor migas dan tambang, sementara di Kalimantan
Barat tergantung pada sektor hutan dan tambang. Pendapatan daerah perkapita di daerah penelitian
umumnya lebih tinggi dari pendapatan daerah perkapita secara nasional.

Belanja daerah untuk pengelolaan hutan dan lahan sangat minim. Tidak adanya benchmark yang bisa

menjadi alokasi daerah untuk pengelolaan hutan dan lahan menjadi salah satu penyebab rendahnya belanja
daerah di sektor ini. Mengharapkan komitmen pemimpin lokal untuk memberikan alokasi yang maksimal
untuk pengelolaan hutan dan lahan sangatlah ambisius. Belanja bantuan sosial dan hibah menyerap
seperempat total belanja yang ada, jauh lebih besar dari belanja untuk urusan kehutanan, penataan ruang
dan lingkungan hidup yang hanya 1 %. Bahkan unit cost belanja urusan kehutanan per hektar per tahun
dan sama dengan rata-rata biaya konsumsi rokok orang per hari di Indonesia yakni Rp5,000,-.

Ruang fiskal dan SILPA daerah yang tinggi sesungguhnya memberi peluang peningkatan alokasi

belanja pengelolaan hutan dan lahan. Dengan ruang fiskal yang tinggi, pemerintah tidak terbebani 
dengan ketentuan earmarked yang mestinya  juga bisa dipenuhi. Oleh karenanya, kebutuhan belanja
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spesifik diarahkan kepada aspek anggaran yang bertujuan untuk mengukur komitmen, keberpihakan dan

responsibilitas Pemerintah Daerah dalam pengelolan hutan dan lahan menjadi lebih baik.

Mempermasalahkan Kewenangan, Melepas Tanggung

Jawab

Kewenangan pengelolaan hutan dan lahan yang ada telah memberikan tantangan terhadap keberlanjutan
lingkungan hidup. Keberhasilan pengelolaan hutan dan lahan di daerah tergantung pada bagaimana daerah
membangun visi dan misinya dalam memanfaatkan hutan dan lahan dan kemudian memulihkannya

kembali melalui program yang direncanakan. Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan
elit lokal dan kapasitas pemerintah dalam mengelolanya.

Skenario kebijakan perencanaan daerah cenderung eksploitatif tanpa perencanaan pemulihan yang

optimal, membuktikan tanggungjawab yang rendah untuk perbaikan tata kelola hutan dan lahan.
Kebijakan perencanaan telah menjadikan hutan dan lahan sebagai sumber penting bagi keuangan
Pemerintah Daerah. Visi dan misi daerah menunjukkan bagaimana Pemerintah Daerah menskenariokan
kebijakan perencanaannya melalui pemberian izin usaha berbasis lahan. Meningkatnya jumlah izin dan
permintaan izin baru telah mengancam deforestasi dan degradasi. Sayangnya, pemanfaatan hutan dan
lahan sebagai sumber pendapatan daerah tidak diikuti dengan scenario pemulihan yang memadai. Skenario

pemulihan tidak berbasis kondisi kerusakan lingkungan yang ada. Kinerja Pemerintah Daerah juga rendah
dalam melakukan pengawasan.

Menurunkan Pendapatan, Menaikkan

Belanja

Politik kebijakan anggaran daerah menjadi pemicu buruknya tata kelola hutan dan lahan. Arah

kebijakan anggaran daerah dalam pengelolaan hutan dan lahan lebih menekankan pada

peningkatan
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Pengantar

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) bersama jaringan

masyarakat sipil di Indonesia telah mengembangkan instrumen analisis yang melihat kebijakan

anggaran dalam pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia. Analisis ini melihat sejauhmana

Pemerintah Daerah mengelola keuangan publiknya yang memberikan manfaat untuk tujuan

penurunan deforestasi dan degradasi. Penelitian dilakukan dengan mengolah dan menganalisis

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada periode 2009 – 2012. Hasil kajian ini telah

ditulis dalam laporan dengan judul “MEMBONGKAR HARTA DAERAH: Analisis Kebijakan

Anggaran Pengelolaan Hutan dan Lahan di 3 Provinsi dan 6 Kabupaten di Indonesia”.

Kebijakan anggaran dianggap efektif memberikan pengaruh secara signifikan terhadap tata kelola hutan

dan lahan, jika:

1. Kebijakan pendapatan diarahkan untuk mengembangkan insentif dalam upaya penurunan defores-

tasi dan degradasi;

Kebijakan belanja diorientasikan untuk memastikan alokasi yang tepat dalam rangka membiayai 

program dan kegiatan yang harus menjadi prioritas utama penurunan deforestasi dan degrasi; 

Kebijakan pembiayaan mengarah pada sejauhmana uang yang dimiliki pemerintah diinvestasikan 

untuk green growth development.

2.

3.

Laporan ini disusun dalam empat bagian. Bagian satu menjelaskan tentang kerangka penelitian dan

peran strategis kebijakan anggaran dalam mengakselerasi perbaikan tata kelola hutan dan lahan.

Bagian dua lebih banyak mencermati kewenangan dan arah kebijakan daerah dalam dokumen

perencanaan yang selalu menjadi rujukan dari kebijakan lainnya termasuk anggaran. Pada bagian tiga

fokus kajian
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