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Abstrak: Implementasi Kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di 

Kabupaten Lumajang. Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem 

Verifikasi Legalitas Kayu di Kabupaten Lumajang”. Penelitian ini berfokus pada 

bagaimana penerapan kebijakan sistem verifikasi legalitas kayu, faktor 

pendorong dan penghambat dalam implementasinya di Kabupaten Lumajang. 

Penelitian ini menarik karena mengangkat tema mengenai implementasi 

kebijakan SVLK di Kabupaten Lumajang yang belum banyak diketahui oleh 

masyarakat umum dan belum ada penelitian terkait khususnya di program studi 

Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode riset kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

implementasi kebijakan George C. Edward III dan konsep kebijakan publik. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain ; (1) Masih kurangnya peran 

pemerintah dalam implementasi kebijakan SVLK di kabupaten Lumajang. (2) 

Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi menjadi factor 

penghambat dalam implementasi kebijakan SVLK di Kabupaten Lumajang.  

Kata Kunci: Kebijakan SVLK, Implementasi George C. Edward III, 

Implementasi Kebijakan, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur 

Birokrasi. 

 

Abstract: Implementation Of Timber Legality Verificaton System Policy In 

District Lumajang. This study entitled "Implementation Of Timber Legality 

Verificaton System Policy In District Lumajang". This study focus on how the 

application of timber legality verification system policy, incentives and obstacles 

in it's implementation in the Distric Lumajang. This study is intresting because 

use the theme of policy implementation SVLK in Distric Lumajang not yet widely 
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known by the general public and there has no related study about this, especially 

in the course of Political Science Faculty of Social and Political Sciences 

Brawijaya University. 

 

 The method used in this study is a qualitative research method of data collection 

techniques using interviews, observation and documentation. The theory used in 

this study is the theory of policy implementation George C. Edward III and the 

concept of public policy. The results obtained in this study, among others; (1) 

There is still a lack of government's role in policy implementation SVLK in 

Lumajang. (2) Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic 

Structure become inhibiting factor in policy implementation SVLK in Lumajang. 
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Structure.

 

 

 

Pendahuluan 

 Sistem Verifikasi 

Legalitas Kayu (SVLK) merupakan 

alat dan mekanisme untuk menilai 

atas keabsahan kayu yang 

diperdagangkan atau dipindah 

tangankan berdasarkan pemenuhan 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Penilaian keabsahan kayu 

itu dilakukan dari lokasi 

penebangan, pengangkutan  

sampai perdagangan. Sistem 

Verifikasi Legalitas Kayu 

merupakan instrumen kebijakan 

pemerintah Indonesia untuk 

merespon permintaan pasar, 

terutama pasar ekspor bahwa produk 

industri kehutanan menggunakan 

bahan baku dari sumber yang legal 

atau lestari. 



SVLK merupakan upaya 

pemerintah Indonesia untuk 

menjawab tantangan dengan 

jaminan produk kayu Indonesia 

adalah legal. SVLK juga merupakan 

jawaban dari bangsa Indonesia atas 

keraguan dunia terhadap kayu 

Indonesia. Selain itu, SVLK sendiri 

merupakan suatu sistem yang 

digunakan sebagai alat untuk 

memastikan keabsahan legalitas 

kayu sebagai bahan baku oleh suatu 

industri berbasis kayu. 

Melalui Peraturan Menteri 

Kehutanan No. P. 38/Menhut-

II/2009 tentang standar dan 

pedoman penilaian kinerja 

pengelolaan hutan produksi lestari 

dan verifikasi legalitas kayu pada 

pemegang izin atau pada hutan hak, 

mulai diberlakukan regulasi yang 

dimaksud. Regulasi ini mencakup 

standar dan pedoman pengelolaan 

hutan produksi dan verifikasi 

legalitas kayu. SVLK merupakan 

suatu kebijakan yang diterapkan 

oleh pemerintah untuk merespon 

keinginan produk industri kehutanan 

yang berasal dari Indonesia 

menggunakan bahan baku kayu yang 

legal. Regulasi tentang SVLK 

tersebut mulai diberlakukan sejak 

September 2009. Pada akhir 2011, 

peraturan dimaksud disempurnakan 

kembali dengan terbitnya Peraturan 

Menteri Kehutanan P.68/Menhut-

II/2011. Terakhir Peraturan Menteri 

Kehutanan terkait SVLK 

disempurnakan kembali melalui 

P.45/MenhutII/2012jo.P.42/Menhut-

II/2013. 



SVLK telah lama 

dicanangkan di Indonesia. 

Penggunaannya baru diberlakukan 

pada awal Januari 2013 untuk kayu 

hasil hutan yang akan diekspor ke 

luar negeri. Sementara itu, 

pemberlakuan SVLK pada produk 

kayu baru akan diberlakukan pada 

tahun 2015. SVLK sendiri 

merupakan suatu kebijakan yang 

dihasilkan dari kerja sama antara 

Indonesia dan Uni Eropa yang 

digunakan untuk produk yang 

berbahan dasar kayu. Kebijakan 

sertifikasi ini merupakan 

penjaminan ketaatan pemegang izin 

atau pemegang hak pengelolaan 

serta pemilik hutan hak dalam 

pemenuhan kewajiban pada kegiatan 

penebangan/pemanenan, 

pengangkutan, pengolahan dan 

pemasaran hasil industri produk 

kayu sebagai landasan bagi 

keberhasilan pengelolaan dan 

pemasaran hasil industri produk 

kayu, sebagai landasan bagi 

keberhasilan pengelolaan hutan 

produksi lestari (PHPL) dan 

penjaminan ketaatan industri primer, 

industri lanjutan, industri rumah 

tangga/pengrajin dan eksportir.  

Menurut Maryudi salah satu 

tujuan diterapkannya kebijakan 

SVLK adalah memperbaiki tata 

kepemerintahan (governance) 

kehutanan Indonesia dan untuk 

meningkatkan daya saing produk 

kehutanan Indonesia. Walaupun 

sebenarnya diperlukan waktu yang 

lama dan tahapan yang cukup 

banyak untuk mencapai tujuan akhir 

tersebut. Namun, tujuan jangka 



panjang dari sistem ini adalah 

terciptanya tata kelola kehutanan 

yang baik. 

Upaya pemerintah Indonesia 

untuk meningkatkan daya saing 

produk kayu melalui SVLK dalam 

perdagangan internasional 

dipengaruhi oleh para actor yang 

terlibat di dalamnya. Para actor 

tersebut memberikan pengaruh yang 

besar terhadap penciptaan dan 

pengimplementasian SVLK pada 

produk furniture kayu. Kondisi yang 

saling mempengaruhi antar actor 

pembuat kebijakan SVLK yang 

dalam hal ini adalah pemerintah 

Indonesia, NGO, pihak Uni Eropa, 

dan para pengusaha kayu. 

Dalam hal ini, kebijakan 

SVLK sebagai sebuah kebijakan 

yang bertaraf internasional yang 

diambil oleh pemerintah Indonesia 

dipengaruhi oleh para actor 

diantaranya Uni Eropa, NGO, dan 

para pengusaha kayu. Selain adanya 

factor yang saling mempengaruhi 

antar actor tersebut, dalam diplomasi 

komersial juga mencakup area 

perdagangan global sehingga SVLK 

yang digunakan pada produk kayu 

akan dapat diterima oleh pasar 

global karena telah memenuhi 

standarisasi yang telah ditetapkan 

oleh dunia internasional.  

Usaha pemerintah Indonesia 

untuk menghasilkan SVLK dan 

menerapkannya pada industri kayu 

Indonesia dalam lingkup 

perdagangan di pasar internasional 

menjadi menarik untuk dicermati. 

Hal ini dikarenakan oleh beberapa 

hal diantaranya pembuatan dan 



penerapan kebijakan SVLK yang 

digunakan pada produk kayu 

melibatkaan dua actor utama yaitu 

pemerintah Indonesia dan Uni Eropa 

dengan tujuan agar produk kayu 

Indonesia dapat memenuhi standar 

internasional dan dapat diterima di 

pasar internasional, dan penerapan 

SVLK pada produk kayu Indonesia 

dirasa belum sepenuhnya maksimal 

karena belum semua perusahaan 

memiliki SVLK dikarenakan oleh 

beberapa alasan diantaranya adalah 

biaya SVLK yang terlalu mahal, 

prosedur SVLK yang terlalu 

berbelit, dan lain sebagainya. 

 

Tinjauan Pustaka 

1. Implementasi Kebijakan George 

C. Edward III 

George C. Edwar III yang 

menjelaskan tentang beberapa faktor 

yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan. Menjelaskan sedikitnya 

ada 4 faktor yaitu faktor komunikasi 

(communication), sumber daya 

pelaksana (resources), disposisi 

birokrasi (dispotition) dan struktur 

birokrasi (bureaucratic structure), 

yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan: 

1. Komunikasi 

Komunikasi adalah suatu 

kegiatan manusia untuk 

menyampaikan apa yang menjadi 

pemikiran dan perasaannya, harapan 

atau pengalamannya kepada orang 

lain. Faktor komunikasi dianggap 

sebagai faktor yang amat penting, 

karena dalam setiap proses kegiatan 

yang melibatkan unsur manusia dan 

sumber daya akan selalu berurusan 

dengan permasalahan “Bagaimana 



hubungan yang dilakukan”. Hal ini 

terkait dengan aktivitas para 

pelaksana kebijakan, tentang apa 

yang menjadi standar dan tujuan 

secara konsisten / seragam dari 

berbagai informasi. 

2. Sumber Daya 

Faktor sumber daya mempunyai 

peranan penting dalam implementasi 

kebijakan, karena bagaimanapun 

jelas dan konsistennya ketentuan-

ketentuan atau aturan-aturan suatu 

kebijakan, jika para personil yang 

bertanggung jawab 

mengimplementasikan kebijakan 

kurang mempunyai sumber-sumber 

untuk melakukan pekerjaan secara 

efektif, maka implementasi 

kebijakan tersebut tidak akan bisa 

efektif. 

3. Struktur Birokrasi 

Meskipun sumber-sumber 

untuk mengimplementasikan suatu 

kebijakan sudah mencukupi dan para 

implementor mengetahui apa dan 

bagaimana cara melakukannya, serta 

mereka mempunyai keinginan untuk 

melakukannya, implementasi bisa 

jadi masih belum efektif, karena 

ketidakefisienan struktur birokrasi 

yang ada. Struktur birokrasi pada 

organisasi yang mengimplementasi 

kebijakan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap implementasi 

kebijakan 

4. Disposisi 

Disposisi ini diartikan 

sebagai watak atau sikap para 

pelaksana untuk 

mengimplementasikan kebijakan, 

jika ingin berhasil secara efektif dan 

efisien, para implementor tidak 



hanya harus mengetahui apa yang 

harus mereka lakukan dan 

mempunyai kemampuan untuk 

implementasi kebijakan tersebut, 

tetapi mereka juga harus mempunyai 

ke sepakatan dan kemauan untuk 

mengimplementasikan kebijakan 

tersebut untuk sesuai dengan tujuan 

dan standar kebijakan.  

Rintangan terhadap 

pelaksanaan sebuah kebijakan yang 

ditimbulkan oleh disposisi datang 

dari bentuk struktur birokrasi dan 

sumber daya yang ada di dalamnya, 

dimana setiap individu yang ikut 

dalam mengimplementasikan sebuah 

kebijakan memiliki pemahaman dan 

penilaian yang berbeda untuk 

menginpertasikan tindakannya, 

sering sekali para aktor 

implementasi tersebut kurang dapat 

bekerja sama karena lebih 

mengutamakan kepentingannya dari 

pada kepentingan yang sudah 

terumuskan dalam standar tujuan 

sebuah kebijakan. 

2. Implementasi Kebijakan 

 Implementasi kebijakan 

merupakan salah satu proses dimana 

suatu kebijakan telah ditetapkan dan 

diterapkan untuk memperoleh 

tujuannya. Implementasi kebijakan 

merupakan tahapan penting dalam 

kebijakan karena dalam tahap ini 

kebijakan telah dilaksanakan 

menjadi suatu peraturan yang 

mengikat bagi masyarakat dan 

pemerintah. 

3. Kebijakan Publik 

 Kebijakan publik memiliki 

lingkup yang sangat luas jika 

dibandingkan dengan kebijakan, 



karena kebijakan publik mencakup 

berbagai bidang dan sektor seperti 

ekonomi, politik, sosial, budaya, 

hukum, dan sebagainya. Disamping 

itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan 

publik dapat bersifat nasional, 

regional maupun lokal seperti 

Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Presiden, 

Peraturan Menteri,Peraturan 

Pemerintah Daerah/Provinsi, 

Keputusan Gubernur, Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota, dan 

Keputusan Bupati/Walikota. 

Secara terminologi 

pengertian kebijakan publik (public 

policy) memiliki banyak sekali 

penafsiran, tergantung dari sudut 

mana kita mengartikannya. Easton 

memberikan definisi kebijakan 

publik sebagai the authoritative 

allocation of values for the whole 

society atau sebagai pengalokasian 

nilai-nilai secara paksa kepada 

seluruh anggota masyarakat. Laswell 

dan Kaplan juga mengartikan 

kebijakan publik sebagai a projected 

program of goal, value, and practice 

atau sesuatu program pencapaian 

tujuan, nilai-nilai dalam praktek-

praktek yang terarah. 

Pressman dan Widavsky 

sebagaimana dikutip Budi Winarno
 

mendefinisikan kebijakan publik 

sebagai hipotesis yang mengandung 

kondisi-kondisi awal dan akibat-

akibat yang bias diramalkan. 

Kebijakan publik harus dibedakan 

dengan bentuk-bentuk kebijakan 

yang lain misalnya kebijakan 

swasta. Hal ini dipengaruhi oleh 

keterlibatan faktor-faktor bukan 



pemerintah. Robert Eyestone 

sebagaimana dikutip Leo Agustino
 

mendefinisikan kebijakan publik 

sebagai, “hubungan antara unit 

pemerintah dengan lingkungannya”. 

Definisi tersebut dianggap masih 

terlalu luas untuk dapat 

dipahami,karena apa yang dimaksud 

dengan kebijakan publik dapat 

mencakup berbagai hal. 

 

Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. Hal yang 

menjadi focus dalam penelitian 

adalah bagaimana implementasi 

kebijakan SVLK di Kabupaten 

Lumajang dan apa yang menjadi 

factor pendorong serta penghambat 

dalam kebijakan tersebut.  

 Dalam penelitian ini lokasi 

yang digunakan peneliti untuk 

melakukan penelitian adalah Dinas 

Kehutanan Kabupaten Lumajang, 

Asosiasi Penguji Kayu Lumajang, 

dan Kelompok SVLK Sumber 

Barokah.  

 Jenis sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

untuk dapat dijadikan sebagai 

pedoman untuk menganalisa suatu 

data penelitian, yaitu data primer 

dan data sekunder. Sedangkan 

teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah dengan 

menggunakan observasi, wawancara 

terhadap partisipan, dan 

dokumentasi. 

 

Pembahasan 



Implementasi Kebijakan Sistem 

Verifikasi Legalitas Kayu 

 Skema SVLK diperuntukkan 

bagi semua pelaku usaha yang 

memanfaatkan hasil hutan baik dari 

pelaku industri, pengrajin hingga 

pedagang. Hutan yang dikenai 

proses verifikasi legalitas dalam hal 

ini adalah semua hutan negara dan 

hutan hak dalam menjamin asal usul 

sumber baku. Demikian juga di 

industri primer dan sekunder, tak 

luput dari proses verifikasi. 

Pernyataan tersebut senada dengan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Kehutanan Nomor: 

P.43/Menhut-II/2014 yang 

mengatakan bahwa SVLK 

diwajibkan bagi industri pengolahan 

kayu. 

Kebijakan SVLK merupakan 

inisiatif baru dari pemerintah pusat, 

penyikapan dari publik terhadap 

kebijakan tersebut sangat ditentukan 

sejauh mana kebijakan tersebut 

dapat dipahami. Untuk itu, adalah 

kewajiban dari pemerintah dalam hal 

ini Dinas Kehutanan untuk 

melakukan sosialisasi kepada para 

stakeholder. 

Peran pemerintah terkait, 

seperti Dinas Kehutanan yang 

seharusnya diandalkan untuk bisa 

melakukan sosialisasi terhadap 

kebijakan SVLK belum berperan 

secara optimal. Justru asosiasi dan 

lembaga sertifikasi lebih berperan 

dalam melakukan sosialisasi dan 

memberikan informasi kebijakan 

SVLK. Sosialisasi yang dilakukan 

oleh lembaga sertifikasi juga sangat 



terbatas. Sejauh ini mereka hanya 

bisa menjangkau sejumlah 

perusahaan besar dan yang 

berorientasi pasar langsung ke luar 

negeri (ekportir). Mereka belum 

mengarahkan kegiatannya pada 

industri kecil yang memasarkan 

produknya di pasar lokal dan dalam 

negeri.  

Dinas Kehutanan 

mempunyai tugas sebagai sarana 

untuk mengkomunikasi dan 

menyosialisasikan kebijakan SVLK. 

Atau setidak-tidaknya memberikan 

informasi bahwa Kementerian 

Kehutanan telah menerbitkan 

kebijakan SVLK kepada industri 

perkayuan skala kecil dan 

menengah. Sehingga mana kala 

banyak dijumpai industri yang 

tidak/belum mengetahui kebijakan 

SVLK peneliti diharapkan dapat 

memberikan penjelasan secara 

mengenai kebijakan tersebut. 

Secara umum, bagi industri 

skala kecil, sertifikasi selalu 

dikaitkan dengan biaya dan 

pemasaran. Dari segi biaya, 

sertifikasi diasosiasikan dengan 

biaya pengurusan yang mahal. 

Sedangkan dari segi pemasaran, 

dengan adanya sertifikat berarti 

harga jual produknya akan naik. 

Bagi industri skala kecil, kewajiban 

untuk melaksanakan sertifikasi 

legalitas kayu dianggap sebagai 

beban tambahan yang cukup 

memberatkan, apalagi kalau harus 

mengeluarkan biaya yang banyak. 

Namun demikian hampir semuanya 

berpendapat bahwa sertifikasi 

berkaitan erat dengan kelestarian 



hutan, yang berarti adalah 

kelestarian sumber bahan baku kayu. 

Bagi industri kecil isu yang 

cukup penting terkait implementasi 

SVLK adalah persoalan pembiayaan 

baik untuk tahap penyiapan maupun 

tahap penilaian/verifikasi. Sebagian 

besar mengeluhkan biaya sertifikasi 

yang terlalu tinggi dibandingkan 

dengan skala usaha yang mereka 

jalankan. Mereka mengharapkan 

adanya kebijakan dari pemerintah 

untuk mengatasi hal ini. Ada 

kekwatiran kalau tidak ada 

kebijakan terkait pembiayaan, 

SVLK justru menjadi alat untuk 

mematikan usaha yang mereka 

jalankan. 

Kementerian Kehutanan 

telah berusaha untuk menjawab 

kegelisahan pelaku usaha perkayuan 

skala kecil dengan memberikan 

kesempatan pengajuan sertifikasi 

secara kolektif. Menindaklanjuti hal 

tersebut, Menteri Kehutanan juga 

telah menerbitkan surat edaran yang 

berisi tentang dukungan pembiayaan 

yang dapat diakses bagi kelompok 

untuk pengajuan sertifikasi kolektif. 

Skema sertifikasi kolektif sudah 

diatur dalam Permenhut No. 

P.38/Menhut-II/2011 Pasal 7 (5). 

Faktor Pendorong dan 

Penghambat Kebijakan Sistem 

Verifikasi Legalitas Kayu 

Sebagai sebuah kebijakan, 

agar SVLK dapat 

diimplementasikan dan mencapai 

tujuannya tentunya terdapat faktor 

pendorong maupun penghambatnya. 

George C. Edward III merumuskan 

empat faktor sebagai sumber 



masalah sekaligus prakondisi bagi 

keberhasilan proses implementasi, 

yakni komunikasi, sumber daya, 

sikap birokrasi atau pelaksana, dan 

struktur organisasi termasuk tata 

aliran kerja birokrasi.  

 

1. Faktor Komunikasi 

Faktor komunikasi dianggap 

merupakan jembatan antara 

masyarakat dengan pemerintah 

dalam pelaksanaan kebijakan 

sehingga dapat diketahui apakah 

pelaksanaan kebijakan berjalan 

dengan efektif dan efisien tanpa ada 

yang dirugikan. Implementasi yang 

efektif baru akan terjadi apabila para 

pembuat kebijakan dan implementor 

mengetahui apa yang akan mereka 

kerjakan, dan hal itu hanya dapat 

diperoleh melalui komunikasi yang 

baik. 

Berkaitan dengan aspek 

komunikasi, kurangnya pemahaman 

mengenai kebijakan SVLK oleh 

industry skala kecil. Pemahaman 

terhadap kebijakan SVLK dapat 

tumbuh mulai dari proses 

penyusunan kebijakan SVLK dan 

pada tahap implementasi dimana 

strategi sosialisasi menjadi faktor 

yang menentukan. Meskipun 

pemerintah mengklaim bahwa 

kebijakan SVLK disusun melalui 

proses konsultasi publik yang cukup 

panjang dengan melibatkan 

sejumlah pihak tetapi pada 

kenyataannya sebagian besar 

industri menyatakan belum cukup 

mengetahui tujuan, prosedur dan 

manfaat SVLK.  



2. Faktor Sumber Daya 

Faktor sumber daya 

mempunyai peranan penting dalam 

implementasi kebijakan. Jika para 

aktor yang mengimplementasikan 

kebijakan kurang bertanggung jawab 

dan kurang mempunyai sumber-

sumber untuk melakukan pekerjaan 

secara efektif, maka implementasi 

kebijakan tersebut tidak akan bisa 

efektif. Sumber daya dalam 

implementasi kebijakan dapat dilihat 

melalui pelaksana kebijakan, 

kewenangan untuk menyelengarakan 

kebijakan, informasi berupa 

pedoman untuk menerapkan 

kebijakan, dan juga sarana serta 

prasana yang mendukung 

terselenggaranya kebijakan. 

Dukungan sumber daya 

dalam implementasi kebijakan 

SVLK di Kabupaten Lumajang 

merupakan hal yang selalu 

dikeluhkan oleh industri dengan 

skala kecil. Bukan hanya sumber 

daya keuangan (dana) tetapi juga 

sumber daya manusia. Dalam SVLK 

ada sejumlah pihak yang terlibat. 

Selain pemegang ijin juga ada pihak 

lain seperti lembaga 

penilai/verifikasi dan pemantau. 

Sejauh ini cukup banyak keluhan 

berkaitan dengan terbatasnya jumlah 

lembaga penilai/verifikasi yang 

sudah terakreditasi. Hingga saat ini 

baru terdapat 15 lembaga yang 

terakreditasi sebagai Lembaga 

Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) 

dan 14 lembaga yang terakreditasi 

sebagai Lembaga Penilai 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

(LPPHPL). Jumlah tersebut tentunya 



tidak sebanding dengan begitu 

banyaknya industri perkayuan yang 

harus diaudit.  

3. Faktor Disposisi 

 Disposisi ini diartikan 

sebagai kecenderungan, keinginan 

atau kesepakatan para pelaksana 

untuk melaksanakan kebijakan. 

Dalam implementasi kebijakan, jika 

ingin berhasil secara efektif dan 

efisien, para pelaksana tidak hanya 

mengetahui apa yang harus 

dilakukan dan mempunyai 

kemampuan untuk melakukan 

kebijakan itu, tetapi mereka juga 

harus mempunyai kemampuan untuk 

melaksanakan kebiajakan tersebut. 

Kebanyakan para pelaksana dapat 

mengimplementasikan kebijakan 

dengan leluasa. 

Disposisi juga diartikan 

sebagai sikap para implementor 

untuk mengimplementasikan 

kebijakan. Dalam implementasi 

kebijakan menurut George 

C.Edward III, jika ingin berhasil 

secara efektif dan efisien, para 

implementor tidak hanya harus 

mengetahui apa yang harus mereka 

lakukan dan mempunyai 

kemampuan untuk 

mengimplementasikan kebijakan 

tersebut, tetapi mereka juga harus 

mempunyai kemauan untuk 

mengimplementasikan kebijakan 

tersebut. 

Kebijakan Sistem Verifikasi 

Legalitas Kayu merupakan 

kebijakan yang berasal dari 

pemerintah. Dinas Kehutanan 

Kabupaten Lumajang belum dapat 



memberikan pemahaman tentang 

SVLK secara merata karena 

beberapa hal. 

4. Faktor Struktur Birokrasi 

Kebijakan yang begitu 

kompleks menuntut adanya 

kerjasama banyak orang. Birokrasi 

sebagai pelaksana sebuah kebijakan 

harus dapat mendukung kebijakan 

yang telah diputuskan secara politik 

dengan jalan melakukan koordinasi 

yang baik. Menurut George C. 

Edward III terdapat dua karakteristik 

yang dapat mendongkrak kinerja 

struktur birokrasi ke arah yang lebih 

baik, yaitu dengan melakukan 

Standard Operating Prosedure 

(SOP) dan melaksanakan 

fragmentasi. 

Standard Operating 

Prosedure (SOP) adalah suatu 

kegiatan rutin yang memungkinkan 

para pegawai atau pelaksana 

kebijakan untuk melaksanakan 

berbagai kegiatannya setiap hari 

sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. Fragmentasi adalah 

upaya penyebaran tanggung jawab 

kegiatan- kegiatan dan aktivitas-

aktivitas pegawai di antara beberapa 

unit. 

Kurangnya koordinasi 

menjadi hambatan efektivitas 

pelaksanaan SVLK di Kabupaten 

Lumajang. Internalisasi SVLK 

dalam Dinas Kehutanan masih 

kurang, sehingga pemahaman terkait 

juga lemah. Kepala Dinas 

Kehutanan sebagai pejabat tertinggi 

di Dinas Kehutanan harus mengawal 

sistem ini berjalan dengan baik 

melalui penguatan kontrol internal, 



dan perbaikan perangkat kebijakan 

di bidang kehutanan yang menjadi 

acuan SVLK. 

 

Kesimpulan  

 Dalam implementasi Sistem 

Verifikasi Legalitas Kayu di 

Kabupaten Lumajang, masih 

terdapat sosialisasi yang belum 

optimal dan persoalan pembiayaan 

terhadap SVLK merupakan masalah 

utama yang terjadi. 

Peran Pemerintah yang 

seharusnya bisa diandalkan dalam 

proses sosialisasi masih belum 

berperan secara optimal. Justru 

asosiasi dan lembaga sertifikasilah 

yang lebih berperan dalam 

melakukan sosialisasi dan 

memberikan informasi terhadap 

kebijakan SVLK. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa Pemerintah 

Kabupaten Lumajang memang 

belum bisa menerapkan kebijakan 

SVLK secara maksimal.  

Daftar Pustaka 

Ajeng Purwo. 2012. Konsep 

Kebijkaan Publik. Diunduh 

Dari 

www.eprints.uny.ac.id.(24 

Mei 2016). 

 

Budi Winarno. 2002. Teori Dan 

 Proses Kebijakan Publik. 

Yogjakarta: Media Presindo. 

 

Junaidin. (2010). SISTEM 

VERIFIKASI LEGALITAS 

KAYU (SVLK) Harapan 

untuk Pengelolaan Hutan 

Lestari. Calon Widyaiswara 

Utama BDK Makassaar. 

 

Leo Agustino. 2006. Dasar-dasar 

Kebijakan Publik. Bandung:  

CV Alfabeta. 

 

Maryudi, A., Suprapto, E., Iswari, P. 

2014. Laporan Studi Sistem  

Verifikasi Legalitas Kayu  

(SVLK) untuk Memperbaiki  

Sistem Pranata dan Tata  

Kelola Kehutanan Indonesia  

(Kasus : Hutan Hak dan  



Industri Kecil di Klaten, 90  

Jawa Tengah). Dewan  

Kehutanan Nasional atas  

Kerjasama dengan  

Kemitraan dalam Program  

FLEGT-VPA. Klaten.  

 

Rio Rovihandono. (2013). 

“Mengenal Lebih Dekat  

Dokumen VPA dan Sembilan  

Lampirannya“. Jakarta: MFP  

KEHATI. 

 

Subarsono. 2009. Analisis Kebijakan 

Publik. Yogyakarta: Pustaka  

Belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


