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5.1.     Kesimpulan 
 

Berdasarkan  hasil  analisis  mengenai  sistem  tata  kelola  pemantauan  dan  evaluasi 

program  di  Kabupaten  Wonosobo  yang  telah  dilakukan,  diperoleh  beberapa  kesimpulan. 

Pertama, penerapan pengetahuan dalam pemantauan dan evaluasi sudah diterapkan dengan baik. 

Sistem pemantauan dan evaluasi telah digunakan dalam penerapan pengetahuan program.  Hasil 

dari mekanisme penerapan pengetahuan dalam pemantauan dan evaluasi program sudah baik 

dan sudah dimanfaatkan dalam penerapan suatu program. Serta dengan adanya pengkajian dan 

penelitian dapat menjadi dasar dalam penerapan pengetahuan bagi program RHL. Sebelum 

dilaksanakannya program RHL, dilakukan sebuah pengkajian mengenai hasil-hasil yang sudah 

didapatkan dari mekanisme pemantauan sehingga diterapkan dalam impplementasi penerapan 

pengetahuan  yang  dapat  digunakan  sebagai  dasar  penentuan  berjalannya  program  serta 

penentuan lokasi. Menurut teori Analisis Sistem Kepemerintahan (ASK) dalam peningkatan 

sistem pemerintahan diperlukan hubungan dari penerapan pengetahuan hingga diketahui 

kapasitas  partisipannya (Dale, Vella dan Potts, 2013). Hal ini telah dilakukan dalam penerapan 

pengetahuan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di Kabupaten Wonosobo. 

Kedua, telah memiliki integrasi antara mekanisme pemantauan dengan penetapan tujuan 

yang tertulis dalam regulasi telah terintegrasi satu sama lain. Dalam mekanisme pemantauan 

yang dilakukan, berdasarkan petunjuk teknis yang telah tertulis dalam regulasi sebagai turunan 

dari regulasi tingkat nasional, Penetapan tujuan dari program RHL tercantum pada setiap 

kebijakan  yang  mengatur  mengenai  program  RHL.  Dalam  penetapan  tujuan,  dilakukan  di 

tingkat pusat sehingga instansi yang ada di bawahnya tidak dilibatkan dalam perumusan tujuan. 

Perumusan  dan  penentuan  kebijakan  dilaksanakan  di  tingkat  pusat  baik  kementrian  LHK 

maupun Dirjen Pengelolaan Sumberdaya Daerah Aliran Sungai yang memiliki kewenangan 

dalam pengaturan kebijakan program RHL. Mekanime pemantauan yang dilaksanakan dalam 

pemantauan program RHL merupakan pemantauan dengan sistem berjenjang serta secara aktif 

melibatkan masyarakat dan instansi dalam pelaksanaan pemantauan program. 

Ketiga, sistem pemantauan dan pelaporan tidak mempengaruhi proses strategis. Hal ini 

disebabkan karena ketidak jelasan keberadaan regulasi pada tingkat Kabupaten Wonosobo yaitu 

berupa Rencana Tahunan RHL (RTnRHL) sehingga dalam pemantauan tidak memiliki acuan 

yang jelas dan mendetil. Keberadaan regulasi yang dapat dijadikan acuan dalam pemantauan 

dan evaluasi tidak diketahui dengan jelas keberadaanya. Sehingga diindikasikan program hanya 

berjalan tanpa mempengaruhi strategi-strategi yang dapat merubah tujuan atau strategi yang 
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dapat mempengaruhi tujuan dari program RHL. Ketidakjelasan dokumen regulasi mengenai 

RTnRHL ini disebabkan karena adanya penarikan wewenang urusan kehutanan yang semula 

berada pada tingkat Kabupaten/Kota menjadi urusan yang dikendalikan oleh Provinsi sehingga 

alokasi sumberdaya manusia dalam instansi tersebut juga belum dapat secara optimal dalam 

pemantauan program. 

Keempat, adanya kapasitas partisipan yang jelas dan independen. Dalam pengembangan 

kapasitas partisipan dapat dilakukan melalui pengembang pengambilan keputusan lembaga yang 

berpartisipasi  dalam  sistem  akan  meningkatkan  vitalitas  sistem  tersebut.  Melalui  sistem 

pelaporan yang sudah berjalan dari kelompok tani, penyuluh, BPH, dan DLHK Provinsi dan 

BPDAS. Dalam pemantauan dan evaluasi program RHL. Masing-masing stakeholder memiliki 

kapasitas dalam pemantauannya masing-masing.  BPDAS  memiliki kapasitas dalam 

mengevaluasi program RHL, sebab dalam perencanaan BPDAS merupakan bagian perencana 

program sebelum program dilaksanakan dan diserahkan kepada masyarakat. Berdasarkan data 

hasil  kajian  serta  laporan  pemantauan  yang  dilaksanakan  oleh  penyuluh  dan  pengecekan 

langsung ke lapangan. Data hasil pemantauan, dilakukan validasi melalui pengecekan langsung 

ke lapangan oleh BPDAS untuk memastikan data yang akan dievaluasi merupakan data yang 

dapat dipertanggungjawabkan.  Kapasitas yang dimiliki  oleh instansi pemerintah pada skala 

provinsi  hanya  sebagai  pemantauan  dan  sebagai  penerus  laporan.  Sedangkan  pada  level 

penyuluh merupakan pemantauan dan pemecahan masalah bersama kelompok tani. Pada level 

kelompok tani, memiliki kapasitas sebagai pelaksana dan penentu dalam pemilihan bibit dalam 

penanaman. Menurut teori Analisis Sistem Kepemerintahan (ASK) Salah satu indikatornya 

yaitu dengan Kemampuan semua aktor dalam sistem untuk terlibat dalam melakukan kolaborasi 

dan negosiasi yang terstruktur, sehingga dapat memiliki kemampuan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Kapasitas dalam pengelolaan anggaran dapat mempengaruhi dalam 

sistem pemantauan. Pemantauan akan dilaksanakan secara ideal yaitu tiga kali dalam setahun 

apabila kapasitas anggaran dimiliki oleh instansi.  

 
 

5.2.     Catatan Penelitian 
 

Penelitian  ini   tidak  terlepas   dari   keterbatasan   yang   menjadi  kelemahan  dalam 

melakukan penelitian ini. Adapun keterbatasan yang menjadi kelemahan dalam penelitian ini 

yaitu, 

1)   Penelitian ini hanya menggunakan satu kriteria struktur dan fungsi dalam Analisis Sistem 

Kepemerintahan (ASK). Sistem tata kelola kepemerintahan yang dilihat dengan 

memperhatikan ke-lima struktur dan fungsi sebagaimana terdapat dalam literatur ASK. 

Sehingga hasil yang diharapkan kurang mendetail.



92  

 

 
2)   Analisis yang digunakan dengan metode wawancara dengan responden, dimana responden 

dalam penelitian ini merupakan instansi pemerintah baik dari skala nasional hingga daerah. 

Maka,  hasil  yang  didapatkan  mayoritas  memiliki  nilai  positif  sebab  program  RHL 

merupakan program yang dirancang oleh pemerintah, dipantau dan dievaluasi oleh 

pemerintah. Sehingga ini menjadi catatan yang dapat diperhatikan sebagai masukan untuk 

penelitian selanjutnya. 

 
 

5.3.     Rekomendasi 
 

Berdasarkan   hasil   dari   analisis   dan   kesimpulan   tersebut   di   atas   maka,   dapat 

menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan upaya peningkatan dalam peningkatan sistem 

kepemerintahan terutama pada pemantauan dan evaluasi program. rekomendasi yang diberikan 

antara lain, 

 
 

5.2.1.  Pemerintah 
 

Terdapat empat rekomendasi lembaga pemerintahan sebagai perencana, pelaksana dan 

evaluator dari program RHL. Rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah yaitu, 

1)   Pemerintah diharapkan dapat memperjelas status dokumen RTk RHL dan RTn RHL yang 

memiliki  kedudukan  di  tingkat  provinsi  dan  kabupaten/  kota.  Tidak  transparan  nya 

dokumen rencana program RHL di Kabupaten Wonosobo dapat membuat terpengaruhinya 

mekanisme penetapan tujuan sebuah program. Selain dapat mempengaruhi dalam penetapan 

tujuan program RHL, pelaksanaan program tidak didasari oleh strategi sebagai acuan dalam 

pelaksanaan program sehingga program berjalan dari tahun ke tahun tanpa merubah strategi 

untuk mencapai tujuan. 

2)   Pemberian  insentif  kepada  masyarakat  sebagai  bentuk  apresiasi  terhadap  keberhasilan 

program RHL yang dilakukan selama tiga tahun pemantauan. Selama program RHL 

berlangsung, pemantauan dan evaluasi merupakan tanggungjawab instansi pelaksana dalam 

kurun waktu pemantauan tiga tahun. Setelah program berakhir, sistem pemantauan dan 

evaluasi dilakukan secara swadaya dengan penyuluh setempat yang membantu dalam 

memberikan solusi. Insentif tersebut berupa uang maupun kemudahan akses dalam bantuan 

bibit agar kelompok masyarakat masih terus aktif secara swadaya dalam melaksanakan 

program RHL. 

3)   Perlunya penambahan sumberdaya manusia berupa penyuluh kehutanan lapangan untuk 

membantu dalam melakukan pemantauan dan penyuluhan kepada kelompok tani. Secara 

kuantitas, penyuluh kehutanan masih termasuk kedalam kategori minim, hanya terdiri dari 2 

orang penyuluh dalam satu kecamatan. Penambahan jumlah penyuluh kehutanan ini 

diharapkan dapat membantu dalam melakukan penyuluhan kepada kelompok tani sehingga
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dapat merubah pola pikir kelompok tani yang masih terbelakang. Penyuluh kehutanan juga 

dapat secara maksimal dalam pemantauan dan memberikan solusi dalam mengatasi masalah 

yang ada pada kelompok tani hutan. 

4)   Dilakukannya sosialisasi atau bimbingan teknis secara berkelanjutan untuk merubah pola 

pikir masyarakat setempat dan anggota kelompok tani. Agar lebih perduli terhadap 

lingkungan sekitar. Pola pikir masyarakat yang masih menanam tanaman pertanian pada 

lahan dengan lereng yang curam dapat menyebabkan terkikisnya tanah permukaan. 

Sosialisasi dilakukan sebagai cara peningkatan kesadaran masyarakat untuk tetap 

memperhatikan pola tanam yang memperhatikan lingkungan sekitar. Selain bimbingan 

teknis, pemerintah juga perlu memikirkan jenis tanaman yang juga dapat menguntungkan 

masyarakat sehingga masyarakat akan menanam tanaman kayu kehutanan yang kira-kira 

sama hasilnya dengan tanaman sayuran yang mereka tanam sekarang. 

5)   Adanya kesenjangan yang tinggi antara level Nasional, Provinsi, Kecamatan, Desa. Hal ini 

menyebabkan   urusan   kehutanan   yang   berpindah   dari   urusan   kabupaten   menjadi 

kewenangan provinsi yang kemdian harus dapat dipertanggung jawabkan oleh pemerintah 

provinsi. Tetap diberikannya wewenang kabupaten selaku pemilik wilayah sehingga mudah 

dalam mengkoordinasikan tanha ada tembusan ke kementrian. 

 

 

5.2.2.  Penelitian Selanjutnya 
 

Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya terdapat tiga rekomendasi.  
 

1)   Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan melihat tata kelola pemantauan dan evaluasi 

program RHL yang terdapat pada wilayah studi yang berbeda/ kabupaten lain. Sehingga 

dapat melihat sistem tata kelola pemantauan dan evaluasi program RHL yang ada di 

Kabupaten   lain   dengan   karakteristik   wilayah   yang   berbeda.   Karakteristik   wilayah 

Kabupaten Wonosobo merupakan hulu dari DAS yang dipulihkan serta memiliki lahan 

kritis yang tinggi, sehingga sangat mendukung dengan dilakukannya program RHL. 

2)  Dilakukannya penelitian dengan menambah struktur dan fungsi dalam Analisis Sistem 

Kepemerintahan (ASK). Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan satu struktur 

dan fungsi dari lima struktur dan fungsi Analisis Sistem Kepemerintahan (ASK) yaitu 

Pemantauan dan Evaluasi. Melalui pertimbangan dari hasil evaluasi, penelitian memiliki 

hasil sebagian besar positif sehingga hasil penelitian ini kontradiktif dengan fakta yang ada. 

Kondisi di lapangan jauh dari kata tercapai, sehingga kurang mendapatkan hasil yang sesuai 

dengan  kondisi  yang  ada.  Untuk  mengetahui  sistem tata  kelola  kepemerintahan  secara 

keseluruhan dapat menggunakan ke lima elemen struktur dan fungsi yang ada pada teori 

Analisis Sistem Kepemerintahan (ASK).
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3)   Dilakukannya komparasi studi lanjutan pada wilayah yang berhasil melaksanakan program 

dengan wilayah yang tidak berhasil melaksanakan program. sehingga dapat dilihat 

perbandingan antar aktor ynag terlibat serta kapasitas yang dimiliki dari masing-masing 

aktor yang terlibat. Dalam penerapan analisis sistem kepemerintahan ini antara penerapan 

pengetahuan, konektivitas dan kapasitas partisipan memiliki integrasi yang erat sehingga 

dalam menganalisis memiliki hubungan yang saling terkait dan tidak berdiri sendiri. 

4) Adanya analisis pemantauan dan evaluasi dengan memperhatikan stakeholder yang 

diwawancarai merupakan lembaga non kepemerintahan. Beberapa penyuluh dan kelompok 

tani, sehingga dapat dijadikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. 


