
DESENTRALISASI KEHUTANAN :STUDI KASUS TARIK MENARIK 
KEPENTINGAN ANTARA STAKEHOLDERS DALAM PENGELOLAAN 
KAWASAN TAHURA R. SOERJO  
 
 
YUNITA WULANSARI KD   
Pembimbing : Drs.Priyatmoko, MA. 
DECENTRALIZATION ; STAKEHOLDERS  
KKB  KK-2  MPPL 05 / 11   Yun   d 
Copyright© 2010 by Airlangga University Library Surabaya 
 
 
RINGKASAN  
 
Pasca perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, 
pengelolaan kawasan Tahura R. Soerjo diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur. Sejak dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kehutanan 
Provinsi Jawa Timur, terjadi perubahan fungsi kawasan hutan, dari lindung menjadi 
hutan konservasi. Peralihan fungsi kawasan hutan dari Kawasan Lindung menjadi 
Kawasan Konservasi tentu berimplikasi terhadap bentuk akses dan sistem 
pengelolaan dalam kawasan tersebut. Berbeda dengan model pengelolaan dalam 
fungsi kawasan sebelumnya, bentuk akses masyarakat dalam fungsi kawasan 
Tahura ini semakin sempit. Adanya pihak-pihak yang menggantungkan 
kehidupannya dengan keberadaan kawasan ini, kemudian munculnya pihak lain 
yang menginginkan untuk ikut memanfaatkan potensi yang ada di dan dari kawasan 
ini di satu sisi, dan posisi kawasan ini sebagai kawasan konservasi di sisi lain yang 
membuat adanya keterbatasan dalam penggunaan dan pemanfaatan potensi dari 
kawasan ini, sehingga menimbulkan berbagai persoalan dan konflik. 
Penelitian ini dilakukan di kantor Balai Tahura R. Soerjo dan beberapa desa 
penyangga yang berada di Kota Batu, Mojokerto dan Pasuruan. Dalam penelitian ini 
penulis berusaha untuk memperoleh gambaran yang konkret mengenai tarik 
menarik kepentingan diantara stakeholders baik yang mengelola maupun yang ikut 
memanfaatkan kawasan Tahura R. Soerjo terutama pasca implementasi 
desentralisasi kehutanan, faktor-faktor yang mempengaruhi serta bagaimana 
mekanisme yang sudah dilakukan dalam menjembatani tarik menarik kepentingan 
yang ada. 
Dari hasil penelitian desentralisasi kehutanan memang merupakan salah satu 
resolusi untuk mengatasi konflik ini, namun desentralisasi kehutanan ini telah 
menimbulkan konflik baru antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku pengelola 
baru kawasan Tahura R. Soerjo dengan masyarakat desa penyangga dan 
stakeholders lainnya, karena adanya kepentingan berbeda yang disebabkan oleh 
faktor politik dan ekonomi. Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas 
Kehutanan Provinsi Jawa Timur melalui beberapa programnya masih menempatkan 
masyarakat desa Penyangga sebagai objek, sehingga rasa memiliki mereka 
terhadap hutan masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan ekonomi. Belum ada 
keterlibatan masyarakat dalam program-program yang disusun, membuat solusi 
yang diberikan baru bersifat sementara.  
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Hukum dan peraturan konservasi menjadi tidak bermakna ketika berhadapan 
dengan masyarakat sekitar yang menggantungkan hidup mereka, baik secara 
sosial, ekonomi dan budaya, terhadap kawasan hutan Tahura R. Soerjo. Oleh 
karena itu Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur perlu mengakomodir kepentingan 
berbagai pihak yang ada tanpa harus mengorbankan fungsi kawasan  hutan itu 
sendiri dengan melibatkan berbagai pihak baik stakeholder primer,  sekunder dan 
stakeholder kunci lainnya dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan 
kawasan Tahura R. Soerjo seperti tujuan awal dari pelaksanaan desentralisasi 
kehutanan. 
Selain itu Pengelolaan kawasan hutan yang steril dari aktifitas masyarakat tidak 
sesuai untuk diterapkan di Indonesia pada umumnya dan di kawasan Tahura R. 
Soerjo khususnya, karena sejarah panjang antara hutan dengan penduduk di 
sekitarnya. Dalam UU dan Peraturan yang ada sudah diatur mengenai adanya zona 
pemanfaaatan khusus oleh masyarakat, namun belum diterapkan hingga saat ini. 
Menilik dari hal tersebut dipandang perlu untuk segera menetapkan luasan zona 
yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pembentukan zona ini dapat meredam 
eksplorasi hutan yang terlalu jauh oleh masyarakat disekitarnya.  
 
 
 
 
ABSTRAK  
 
Penyerahan pengelolaan Tahura R. Soerjo kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
sebagai konsekuensi berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah memicu gesekan 
kepentingan. Di kawasan Tahura R. Soerjo yang memiliki luas 27.868,3 Ha 
bermuara kepentingan-kepentingan ekonomi yang saling berbenturan antara 
Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat, masyarakat dan stakeholders 
lainnya. Tidak semua gesekan kepentingan ini memunculkan konflik terbuka, tetapi 
cukup jelas menampakkan ketegangan yang berakibat tidak efektifnya pengelolaan 
kawasan Tahura R. Soerjo sebagai hutan konservasi Faktor yang mendasari 
timbulnya tarik menarik kepentingan di dalam kawasan Tahura R. Soerjo ini 
dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu faktor politik dan faktor ekonomi. Seperti yang 
diutarakan oleh Sukamto (2000, dalam Subarja, 2006), bahwa penyebab konflik bisa 
bersumber dari adanya perbedaan-perbedaan kepentingan antara Pemerintah Pusat 
dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan antara Pemerintah Provinsi dengan 
stakeholders lainnya, maupun akibat perubahan sosial dengan adanya perubahan 
status dan pengelolaan dari kawasan hutan Tahura R. Soerjo. 
Dari hasil penelitian desentralisasi kehutanan memang merupakan salah satu 
resolusi untuk mengatasi konflik ini, namun desentralisasi kehutanan ini telah 
menimbulkan konflik baru antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku pengelola 
baru kawasan Tahura R. Soerjo dengan masyarakat desa penyangga dan 
stakeholders lainnya, karena adanya kepentingan berbeda yang disebabkan oleh 
faktor politik dan ekonomi. 
Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi JawaTimur 
melalui beberapa programnya masih menempatkan masyarakat desa penyangga 
sebagai objek, sehingga rasa memiliki mereka terhadap hutan masih terbatas pada 
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pemenuhan kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu Dinas Kehutanan Provinsi Jawa 
Timur perlu mengakomodir kepentingan berbagai pihak yang ada tanpa harus 
mengorbankan fungsi kawasan hutan itu sendiri dengan melibatkan berbagai pihak 
baik stakeholder primer, sekunder dan stakeholder kunci lainnya dalam penyusunan 
rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan Tahura R. Soerjo seperti tujuan 
awal dari pelaksanaan desentralisasi kehutanan.  
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