KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas berkat Rahmat-Nya Dokumen
Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
(KPHP) Delta Mahakam ini dapat diselesaikan. Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka
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utama untuk menentukan jenis-jenis kegiatan yang dapat dilakukan maupun yang tidak
dalam kerangka mewujudkan visi dan misi pengelolaan hutan di KPHP Delta Mahakam.
Rencana Pengelolaan ini juga memberikan kepastian ruang bagi pengelola untuk
melakukan kerjasama lebih jauh dengan masyarakat, investor swasta maupun pihak
ketiga lainnya untuk bersama-sama membangun hutan yang lebih baik dan
memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Ucapan terima kasih sebesar-besarnya disampaikan kepada Kepala Balai Pemantapan
Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda yang telah membantu secara
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yang telah memberikan masukan dan warna tersendiri dalam penyusunan Rencana
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Akibat adanya “kevakuman” pengelolaan hutan di tingkat tapak di kawasan hutan produksi
Delta Mahakam menyebabkan degradasi dan konversi hutan mangrove menjadi tambak ikan
dan udang sebagai permasalahan mendasar yang harus diselesaikan termasuk klaim
penguasaan lahan hutan oleh nelayan dan petambak yang telah lama menetap di beberapa
desa di dalam kawasan hutan ini. Berdasarkan Analisis Peta Tutupan Lahan Propinsi
Kalimantan Timur yang dilakukan oleh BPKH Wil. IV Samarinda, tipe tutupan lahan di wilayah
kelola KPHP Delta Mahakam sebagian besar sudah dikonversi oleh masyarakat menjadi
tambak yakni seluas lebih 60.000 Ha atau + 55 % dari luasan wilayah kelola KPHP.
Kehadiran KPHP Delta Mahakam yang telah ditetapkan wilayah kerjanya melalui Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor SK. 674/Menhut-II/2011, selanjutnya kelembagaan KPHP Delta
Mahakam ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 25 tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan bertanggung jawab terhadap kawasan hutan
produksi seluas lebih dari 110.000 ha sebagai wilayah kerjanya yang hingga saat ini belum
ada tercatat satu ijin pemanfaatan kawasan dan hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu
kecuali ijin eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.
Rencana kegiatan KPHP Delta Mahakam selama 10 tahun kedepan adalah :
1. Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya agar diperoleh dokumen
hasil IHMB, potensi HHBK, jasa lingkungan, sosial ekonomi budaya, pemetaan potensi
konflik dan terlaksananya tata batas wilayah KPHP dengan APL terutama di 3 desa.
2. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu agar terwujud pemanfaatan hasil perikanan
tambak maupun laut, budidaya nira nipah dan cuka atau bio etanol, budidaya madu dan
sarang walet serta rumput laut, kemitraan tambak silvofishery dan sawah agroforestry,
wisata alam mangrove dan pemancingan, dan pengembangan program karbon hutan.
3. Pemberdayaan masyarakat agar tercipta peningkatan UMKM pengolahan HHBK (kerupuk
ikan, terasi udang, produk makanan dari buah mangrove), peningkatan kapasitas
masyarakat melalui pelatihan, pembangunan persemaian, dan pendidikan lingkungan
hidup bagi anak-anak sekolah.
4. Pembinaan dan pemantauan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada
areal yang berizin agar terwujud realisasi CSR lingkungan yang optimal, reklamasi dan
konservasi yang sesuai aturan, pemanfaatan hasil penelitian terkait pengembangan HHBK
dan jasling, serta terpantaunya pemanfaatan hutan oleh pihak ketiga.
5. Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal kerja di luar izin agar terlaksananya kegiatan RHL
di areal kritis lebih dari 10.000 Ha dan pembangunan persemaian sebanyak 4 unit di KPH
dan Resort KPH.
6. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal kerja yang
sudah ada izin pemanfaatan dan penggunaan agar pelaksanaan RHL seluas lebih kurang
5.000 Ha sesuai dengan ketentuan serta terwujudnya hutan dari program kerjasama dan
CSR perusahaan.
7. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam untuk mewujudkan kesadaran
dan tanggung jawab di 5 desa dalam upaya pengendalian tambak silvofishery.
8. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin demi mewujudkan
pengelolaan hutan yang kolaboratif kepada minimal 5 Unit Manajemen.
9. Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait agar tercipta program
bersama yang terformalkan dalam aturan berkekuatan hukum.
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10. Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM agar terpenuhinya SDM yang berkualitas.
11. Penyediaan kebutuhan anggaran, dan potensi sumber pendanaan agar tersedianya APBD,

APBN dan Dana Pihak Luar yang tidak mengikat serta kajian teknis PPK BLUD.
12. Pengembangan database secara tepat guna agar tersedianya data biofisik, sosekbud
dalam bentuk data spasial yang diolah melalui Sistem Informasi Kehutanan menggunakan
sarana komputer lengkap dengan jaringan internet minimal 4 unit.
13. Rasionalisasi wilayah kelola untuk menghasilkan dokumen rencana pengelolaan kondisi
terkini.
14. Review Rencana Pengelolaan (minimal 5 tahun sekali) untuk menghasilkan dokumen
rencana pengelolaan kondisi terbaru.
15. Pengembangan investasi di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu, jasa
lingkungan, dan wisata alam agar terwujud produk seperti kepiting hasil penggemukan di
tambak silvofishery, budidaya aren dan cuka, budidaya sarang walet dan madu lebah,
persemaian bibit mangrove, fasilitas wisata mangrove dan pemancingan serta MoU
dengan industri pembeli kayu bakau hasil RHL yang dilakukan penjarangan/pemanenan.
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I-1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Memiliki sumberdaya hutan yang luas, tidak bisa dipungkiri memerlukan pula
perhatian yang serius dan menyeluruh agar fungsi dan manfaatnya dapat terus
dipertahankan bahkan ditingkatkan. Setelah lebih dari empat dekade pengelolaan
sumberdaya hutan nasional, kondisi hutan Indonesia tidak lebih baik dari periode
sebelum dilakukan pengelolaan bahkan terus menjadi sorotan internasional karena
menjadi negara penyumbang deforestasi dan emisi global. Berbagai langkah dan
upaya telah dilakukan oleh Kementerian Kehutanan agar kondisi hutan Indonesia
dapat pulih dan memberi kontribusi bagi pembangungan nasional dan kesejahteraan
masyarakat. Melalui serangkaian kebijakan yang mengarah kepada pengelolaan
hutan lestari, konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) telah diperkenalkan dan
diharapkan dapat menjadi tulang punggung keberhasilan pengelolaan hutan di
tingkat tapak oleh pemerintah.
Dengan dukungan paket peraturan yang cukup lengkap dan terus diperbaharui, KPH
saat ini menjadi kebijakan utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
yang terus didukung untuk segera operasional di Indonesia. Beberapa KPH bahkan
telah dilembagakan secara formal di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota di tanah
air dalam beberapa tahun terakhir. Tanpa mengurangi porsi swasta dan pihak ketiga
lainnya yang telah diberikan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dan Kawasan,
keberadaan KPH diharapkan mengisi kekosongan pengelola hutan di tingkat tapak
khususnya pada areal yang belum dibebani perijinan apapun sehingga diharapkan
kedepan tidak ada lagi hutan yang berstatus “open access”.

Dengan minimnya

“open access forest” maka potensi kerusakan akibat kegiatan-kegiatan ilegal
diharapkan akan semakin menurun bahkan fungsi dan manfaatnya dapat segera
ditingkatkan.
Kelembagaan KPH akan mengikuti fungsi kawasan hutan itu sendiri sehingga akan
ada KPH Produksi (KPHP), KPH Lindung (KPHL) dan KPH Konservasi (KPHK).
Pada prinsipnya KPH adalah institusi negara di tingkat tapak yang akan
menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan sehari-hari mulai dari perencanaan
hingga pemanfaatan baik kawasan hutan maupun hasil hutannya. Di dalamnya juga
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termasuk kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan, konservasi
keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat hingga pengembangan bisnis
yang berorientasi profit. Sebagai institusi negara maka menjadi kewajiban dan tugas
KPH

untuk

memastikan

bahwa

kebijakan

kehutanan

nasional

dapat

diimplementasikan di tingkat tapak. Selain itu fungsi dan peran KPH yang tidak kalah
penting adalah menjadi institusi yang melaksanakan pemantauan dan penilaian atas
pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya oleh pihak lain yang telah
diberikan mandat dalam bentuk perijinan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Oleh karena tugas dan tanggung jawab yang besar tersebut, maka KPH
juga

diberikan

keleluasaan

untuk

mengembangkan

bisnis-bisnis

berbasis

sumberdaya hutan sebagai sumber penerimaan baru bagi negara yang pada
akhirnya akan digunakan kembali untuk kegiatan pengelolaan hutan.
Sebanyak 34 (tiga puluh empat) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di
Provinsi Kalimantan Timur (sebelum dibentuknya Kalimantan Utara) telah ditetapkan
wilayah kerjanya melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 674/MenhutII/2011 dan salah satu yang memiliki keunikan karena berada di kawasan hutan
mangrove adalah KPHP Delta Mahakam. Selanjutnya kelembagaan KPHP Delta
Mahakam ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 25 tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan dan
Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan bertanggung jawab terhadap
kawasan hutan produksi seluas ± 110.153 ha sebagai wilayah kerjanya yang hingga
saat ini belum ada tercatat satu ijin pemanfaatan kawasan dan hasil hutan baik kayu
maupun bukan kayu kecuali ijin eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.
Akibat adanya “kevakuman” pengelolaan hutan di tingkat tapak di kawasan Delta
Mahakam ini, menyebabkan degradasi dan konversi hutan mangrove menjadi
tambak ikan dan udang sebagai permasalahan mendasar yang harus diselesaikan
termasuk klaim penguasaan lahan hutan oleh nelayan dan petambak yang telah
menetap di beberapa desa di dalam kawasan hutan ini.
Selain tugas yang cukup berat, keberadaan KPHP Delta Mahakam diharapkan dapat
menjadi institusi pionir sebagai pengelola hutan di kawasan Delta Mahakam. Dengan
adanya satu institusi yang akan fokus terhadap seluruh aspek pengelolaan hutan,
diharapkan beragam permasalahan yang ada bisa diurai dan diselesaikan secara
bertahap dan terencana dengan dukungan sumberdaya manusia dan juga
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pendanaan. Kondisi hutan yang telah terdegradasi dapat segera direhabilitasi dan
dipulihkan kondisinya demikian pula dengan persoalan-persoalan terkait dengan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk keperluan akuntabilitas dan tata
kelola yang baik (good governance), seluruh rencana terkait pengelolaan hutan dan
tahapan-tahapan pelaksanaannya perlu didokumentasikan dan disahkan oleh
pejabat yang ditunjuk. Oleh karenenya dokumen tata hutan dan rencana pengelolaan
hutan perlu disusun dengan baik sehingga menjamin terlaksananya tugas dan fungsi
KPHP Delta Mahakam ke depannya. Secara teknis penyusunan dokumen tata hutan
dan rencana pengelolaan hutan pada KPHP merujuk pada Peraturan Direktur
Jendral Planologi Kehutanan Nomor : P.5/VII-WP3H/2012, tanggal 14 Maret 2012.

B. Tujuan
Tujuan pengelolan KPHP Delta Mahakam periode 2017-2026 adalah memberikan
kepastian pengelolaan KPHP Delta Mahakam, meningkatkan daya dukung
ekosistem hutan mangrove, meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat
dalam pemanfaatan hasil hutan dan menurunkan gangguan keamanan hutan dan
hasil hutan melalui upaya pengamanan dan resolusi konflik tenurial pola kemitraan
serta membangun komunikasi intensif dengan stakeholders di kawasan Delta
Mahakam demi mewujudkan kemandirian pengelolaan KPHP Delta Mahakam.

C. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan KPHP Delta Mahakam adalah :
1. Terwujudnya kepastian dan kejelasan penyelenggaraan pengelolaan hutan
mangrove Delta Mahakam di tingkat tapak.
2. Terselesaikannya

konflik-konflik

tenurial

melalui

pengembangan

pola-pola

kemitraan yang sesuai dengan arahan dalam penyusunan tata hutan.
3. Terwujudnya kondisi, fungsi dan daya dukung ekosistem hutan mangrove Delta
Mahakam serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
4. Terwujudnya optimalisasi pengelolaan hutan di KPHP Delta Mahakam melalui
pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa
lingkungan (perdagangan karbon) dan wisata alam.
5. Berkurangnya atau hilangnya gangguan keamanan hutan dan hasil hutan.
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6. Terbangunnya komunikasi dan sinergisitas dengan stakeholder yang ada di KPHP
Delta Mahakam.
7. Terwujudnya kemandirian dalam pengelolaan KPHP Delta Mahakam.

D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dari Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) ini
meliputi sedikitnya point-point sebagai berikut :
1. Deskripsi kawasan KPHP Delta Mahakam terkait dengan potensi sumberdaya
hutan berikut turunannya, kondisi sosial ekonomi dan budaya, posisi KPHP
dalam perspektif Tata Ruang dan pembangunan daerah serta hal-hal yang
terkait dengan isu-isu strategis, permasalahan, kendala dan permasalahan
dalam pengelolaan wilayah KPHP Delta Mahakam.
2. Statement mengenai Visi dan Misi pengelolaan hutan pada KPHP Delta
Mahakam untuk jangka waktu 10 tahun ke depan (2017-2026) yang akan
menjadi orientasi utama pengelolaan hutan di kawasan ini.
3. Analisis terhadap kondisi eksisting saat ini beserta isu-isu utama yang perlu
mendapat perhatian dalam kurun waktu 10 tahun kedepan di wilayah KPHP
Delta Mahakam sekaligus menyusun proyeksinya mengenai hal-hal apa saja
yang harus diantisipasi dan dipersiapkan ke depan agar cita-cita dan tujuan
pengelolaan dapat tercapai.
4. Menguraikan secara komprehensif strategi dan rencana pengelolaan atas
wilayah KPHP Delta Mahakam yang bersifat kedalam (internal) seperti tata
hubungan kerja, rencana penyediaan sarana prasarana dan SDM baik kuantitas
maupun

kompetensi,

maupun

yang

bersifat

keluar

(eksternal)

seperti

berkoordinasi dengan institusi lainnya dalam menjalankan tugas sehari-hari,
termasuk dalam pemanfaatan wilayah tertentu di wilayah KPHP Delta Mahakam
yang meliputi penjualan tegakan dan atau budidaya hasil hutan bukan kayu pada
petak-petak pengelolaan.
5. Menyusun rencana pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas seluruh
aktivitas baik pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang berada
di dalam wilayah KPHP Delta Mahakam.
6. Penyelenggaraan dan penguatan fungsi koordinasi dan sinkronisasi antara
KPHP Delta Mahakam dengan instansi pemerintah lain maupun antara KPHP
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Delta Mahakam dengan pihak swasta pemegang ijin, serta koordinasi dan sinergi
dengan instansi dan stakeholder terkait.
7. Pembangunan dan pengembangan database KPHP Delta Mahakam.
8. Rasionalisasi Rencana Kelola KPHP Delta Mahakam.
9. Merumuskan garis besar rencana bisnis (bussiness plan) KPHP Delta Mahakam
berbasis masyarakat dan produk unggulan perikanan setempat.
10. Merumuskan sistem pemantauan dan evaluasi atas rencana pengelolaan hutan
KPHP Delta Mahakam guna memastikan seluruh rencana kelola yang telah
disusun dapat direalisasikan sesuai dengan tata waktu yang telah ditentukan.

E. Batasan Pengertian
Dalam rangka lebih memahami dokumen Rencana Pengelolaan Hutan dalam
wilayah KPHP Delta Mahakam, maka perlu diuraikan beberapa batasan pengertian
yang diambil dari berbagai peraturan perundangan yang berlaku baik di sektor
kehutanan maupun kelautan dan perikanan.
1. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk
dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
2. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan
rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan,
rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
3. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup
kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan
potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat
yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
4. Inventarisasi Hutan pada wilayah KPHL dan KPHP adalah rangkaian kegiatan
pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumberdaya hutan
dan lingkungannya secara lengkap.
5. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada KPH yang memuat semua
aspek pengelolaan hutan dalam kurun waktu jangka panjang dan pendek,
disusun

berdasarkan

hasil

tata

hutan

dan

rencana

kehutanan

dan

memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi
lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk
memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Delta Mahakam

Bab I. Pendahuluan

I-6

6. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) adalah rencana
pengelolaan hutan pada tingkat strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun
atau selama jangka benah pembangunan KPHL dan KPHP.
7. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek adalah Rencana Pengelolaan
Hutan berjangka waktu satu tahun pada tingkat kegiatan operasional berbasis
petak dan/atau blok.
8. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan,
memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu
serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk
kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
9. Penggunaan Kawasan Hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan
pembangunan diluar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok
kawasan hutan.
10. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan
hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia,
ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan
dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan
hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan
pengelolaan hutan.
11. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya memulihkan, mempertahankan, dan
meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan
peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
12. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali
lahan dan vegetasi yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai
dengan peruntukannya.
13. Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum
menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatan sehingga
pemerintah perlu menugaskan Kepala KPH untuk memanfaatkannya.
14. Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi
pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
15. Kesatuan Pengelolaan Hutan produksi selanjutnya disebut KPHP adalah KPH
yang luas wilayah seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan
produksi.
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16. KPHP Delta Mahakam merupakan salah satu KPH yang ada di Kabupaten Kutai
Kartanegara yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri kehutanan
Nomor : SK.674/Menhut-II/2011, tanggal 1 Desember 2011 tentang Penetapan
Wilayah

Kesatuan

Pengelolaan

Hutan

Lindung

(KPHL)

dan

Kesatuan

Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur (sebelum
pemekaran menjadi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara).
17. Resort Pengelolaan Hutan adalah kawasan hutan di dalam wilayah KPHL dan
KPHP yang merupakan bagian dari wilayah KPHL dan KPHP yang dipimpin oleh
Kepala Resort KPHL dan KPHP dan bertanggung jawab Kepada Kepala KPHL
dan KPHP.
18. Blok Pengelolaan pada wilayah KPHL dan KPHP adalah bagian dari wilayah
KPHL dan KPHP yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pengelolaan.
19. Petak adalah bagian dari Blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha
pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan dan silvikultur yang
sama.
20. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang
kehutanan.
21. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), adalah unsur pelaksana tugas teknis pada
dinas dan badan. Pelaksana teknis dimaksudkan melaksanakan sebagian
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang. UPTD memiliki
wilayah kerja di satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
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DESKRIPSI KAWASAN

A. Risalah Wilayah KPHP Delta Mahakam
1. Letak Geografis, Administrasi, Fungsi Kawasan hutan dan Batas Wilayah
a. Letak Geografis dan Administrasi
Secara geografis KPHP Delta Mahakam terletak antara 117o14’38,2”–117o39’45,7”
BT dan 0o20’10,2”–0o55’43,6” LS. Dalam hal administrasi wilayah masuk dalam 3
(tiga) Kecamatan, yakni : Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Anggana, dan
Kecamatan Muara Jawa. Secara rinci desa-desa yang berada di dalam dan di sekitar
KPHP Delta Mahakam disajikan dalam Tabel berikut :
Tabel II-1.

Cakupan Wilayah Administrasi Pemerintahan di KPHP Delta Mahakam dan
Estimasi Luasannya

No.

Kecamatan

1.

Muara Badak

Jumlah 1
2.
Anggana

Jumlah 2
3.
Muara Jawa

Jumlah 3

Desa di dalam KPHP
1.
2.
3.

Saliki
Muara Badak Ulu
Salo Palai

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tani Baru
Muara Pantuan
Sepatin
Kutai Lama
Handil Terusan
Anggana

1.
2.
3.
4.

Muara Kembang
Muara Jawa Tengah
Muara Jawa Ulu
Muara Jawa Pesisir

Jumlah 1 + 2 + 3

Luas desa di dalam
KPHP Delta Mahakam
Ha
%
11.550,67
1.296,08
1.516,87
14.363,62
14.481,42
12.859,73
33.170,24
15.476,74
8.665,45
205,05
84.808,94
12.861,56
603,30
336,41
529,92
14.331,19
113.553,44

10,17
1,14
1,34
12,65
12,75
11,32
29,21
13,63
7,63
0,18
74,73
11,33
0,53
0,30
0,47
12,62
100,00

Keterangan

100% berada di dalam
100% berada di dalam
100% berada di dalam

Sumber: Hasil Analisis Peta Adminidtrasi Desa dan Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara,tahun 2015.

Dari Tabel di atas, wilayah kelola KPHP Delta Mahakam sebagian besar masuk
dalam Kecamatan Anggana (74,73%) dan secara khususnya berada di wilayah 4
(empat) desa yakni Muara Pantuan, Tani Baru, Kutai Lama dan Sepatin.
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b. Luas dan Fungsi Kawasan Hutan
Luas Wilayah KPHP Delta Mahakam berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : SK. 674/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan
Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di
Provinsi Kalimantan Timur adalah +110.153 Ha. Dari klasifikasi fungsi kawasan,
kawasan KPHP Delta Mahakam termasuk dalam kawasan hutan produksi tetap (HP)
sebesar 99,2% dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebesar 0,8%.
Fungsi kawasan sebagai hutan produksi tetap ditegaskan dalam SK Menhut No.
718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kaltim dan Kaltara.
Luas kawasan KPHP Delta Mahakam selanjutnya diusulkan bertambah dalam
Rencana Pengelolaan ini seluas +113.553,44 ha karena beberapa sungai kecil yang
membelah pulau-pulau dianggap bagian dari KPHP Delta Mahakam yang tidak bisa
dipisahkan sebagai satu kesatuan ekosistem.
Tabel II-2. Luas Wilayah Kelola KPHP Delta Mahakam berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan
No.

Fungsi Kawasan Hutan

1.
2.

Hutan Produksi Tetap (HP)
Hutan Produksi yang dapat dikonversi
(HPK)
Luas Keseluruhan

Luas
Ha
112.760,68

%

792,76
113.553,44

99,30
0,70
100,00

Sumber: SK. Menhut No. 718/Menhut-II/2014

c. Batas Wilayah
Batas wilayah kelola KPHP Delta Mahakam sebagian besar adalah batas alam
mengikuti batas terluar lebih kurang 92 pulau yang membentuk delta. Karena lebih
dari 90% wilayah KPHP Delta Mahakam berbentuk kepulauan maka tidak memiliki
garis yang langsung berbatasan dengan wilayah administrasi atau wilayah kelola
hutan yang lain. Kecuali untuk Hutan Pendidikan dan Penelitian Barat Muara Kaeli
yang berada di sisi darat memiliki batas buatan sepanjang lebih kurang 26.283 meter.
Bisa dikatakan bahwa batas wilayah KPHP Delta Mahakam sebagian besar adalah
daratan Pulau Kalimantan. Selain itu, di dalam KPHP Delta Mahakam terdapat Areal
Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non-Kehutanan (KBNK) yang
posisinya sebagian besar dijepit oleh kawasan hutan. Secara rinci batas-batas
kecamatan di sekeliling KPHP Delta Mahakam disajikan dalam tabel berikut.
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Tabel II-3. Batas-Batas Wilayah Kelola KPHP Delta Mahakam.
No
1
2
3
4

Utara
Barat
Selatan
Timur

Perbatasan Wilayah
Kecamatan Anggana dan Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara
Kecamatan Anggana dan Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara
Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara
Selat Makassar

Sumber : Hasil Analisis Peta Administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara,Tahun 2015

Secara khusus batas wilayah KPHP Delta Mahakam yang perlu dipastikan
keberadaannya di lapangan adalah batas Hutan Pendidikan dan Penelitian Barat
Muara Kaeli untuk sisi utara, barat dan selatan serta batas antara APL dengan
kawasan hutan di pulau-pulau. Panjang batas dengan APL yang perlu ditata dan
dipelihara adalah 131,4 kilometer. Kemudian apabila penataan batas wajib dilakukan
termasuk di batas pantai pulau-pulau yang membentuk KPHP Delta Mahakam maka
panjang garis batas yang perlu ditata batas lebih kurang sepanjang 1.862.545 meter
atau sama dengan 1.862,5 kilometer. Angka yang sangat besar untuk proses
penataan batas dan akan sangat mahal biaya untuk melakukannya.
d. Aksesibilitas Kawasan
Kawasan Delta Mahakam ini berjarak ± 25 Km ke timur dari ibu kota provinsi
Kalimantan Timur, Samarinda. Untuk menuju ke lokasi ini hanya dapat ditempuh
menggunakan kapal tradisional “dongfeng” atau speed boat dari pelabuhan
Samarinda atau dari pelabuhan Sei Meriam, Kecamatan Anggana dengan sistem
sewa atau menggunakan sea truck perusahaan migas.
2. Sejarah Pengelolaan Hutan
Tidak seperti kawasan hutan produksi pada umumnya di Kalimantan Timur yang
memiliki sejarah pengelolaan yang panjang, kawasan hutan produksi Delta
Mahakam bisa dikatakan jauh dari hiruk pikuk kegiatan operasi pembalakan hutan.
Selama masa awal pengusahaan hutan di Kalimantan Timur, kawasan Delta
Mahakam seolah luput dari perhatian. Alasan utama bisa jadi karena sulitnya akses
untuk melakukan eksploitasi hutan mangrove yang berada di pulau-pulau kecil di
kawasan ini. Selain akses yang sulit, pemanenan di hutan mangrove juga
memerlukan teknologi yang berbeda dengan ekploitasi di hutan daratan. Selain itu
faktor pasang surut juga turut mempengaruhi karena bisa menjadi faktor
penghambat produksi. Faktor lain bisa jadi dipengaruhi oleh permintaan (demand)
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kayu tropis lebih banyak didominasi oleh jenis-jenis Dipterokarpa. Dan alasan lain
yang tidak dapat dipinggirkan adalah adanya wilayah pertambangan Minyak Bumi
dan Gas Alam (Migas) diatas kawasan Delta Mahakam. Migas sebagai komoditas
strategis nasional memerlukan tingkat proteksi yang tinggi karena melibatkan
investasi yang bernilai sangat besar sehingga diberlakukan pembatasan ijin-ijin
pengelolaan hutan yang berpotensi menyebabkan terjadinya konflik kepentingan.
Karena sedikitnya informasi mengenai kegiatan kehutanan diatas kawasan Delta
Mahakam ditambah terbatasnya arus informasi dari aktivitas eksplorasi maupun
ekploitasi Migas yang dilakukan oleh beberapa perusahaan multinasional, maka
sejarah kawasan Delta Mahakam kemudian lebih banyak berkaitan dengan
keberadaan masyarakat dan berbagai aktivitasnya di dalam kawasan hutan.
Sejak booming pengusahaan hutan di luar Pulau Jawa dan Madura pada tahun
1960-an, tidak ada satu pun konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) diberikan
diatas kawasan Delta Mahakam yang berstatus hutan produksi dengan luasan lebih
dari 100.000 hektar. Bahkan jauh sebelum tahun 1960-an, ketika pemerintah daerah
(Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten) mendapat kewenangan dari pemerintah
pusat untuk menerbitkan ijin konsesi logging skala kecil (kapersil) dan skala besar (<
10.000 ha), tidak ada satu ijin pun dikeluarkan atas areal hutan di Delta Mahakam.
Perhatian negara atas sumberdaya hutan masih terfokus pada hutan Kalimantan di
bagian daratan yang kaya dengan potensi kayu komersial seperti jenis Meranti,
Bangkirai, Keruing, Kapur dan lain sebagainnya.
Pada tahun 1983, Menteri Pertanian mengeluarkan SK No.24/Kpts/Um/1983 yang
membagi Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan
(TGHK), dimana kawasan Delta Mahakam hampir seluruhnya ditetapkan sebagai
hutan produksi tetap (HP). Status ini dipertahankan sampai 1992, dan diperkuat
berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 79/Kpts-II/2001 dan terakhir oleh SK.
Menteri Kehutanan No. 718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara meskipun disadari bahwa secara faktual
lebih dari 50% luasan hutan mangrove Delta Mahakam telah berubah tata guna
lahannya (land use) dari hutan mangrove menjadi tambak budidaya perikanan.
Sama halnya dengan hutan produksi di kepulauan yang membentuk Delta Mahakam,
Hutan Pendidikan dan Penelitian Barat Muara Kaeli sebagai hutan produksi juga
tidak memiliki sejarah pengelolaan hutan dalam bentuk ijin penggunaan kawasan
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maupun ijin usaha pemanfaatan hasil hutan. Kawasan hutan Barat Muara Kaeli di
Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara

sebenarnya telah ditunjuk

semenjak tahun 1983 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.
24/Kpts/Um/1/1983 tentang Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
Penataan batas di lapangan baru dilakukan delapan tahun kemudian yakni pada
tahun 1991 oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Gubernur Provinsi Kalimantan
Timur. Berdasarkan tata batas diketahui luas areal Hutan Pendidikan dan Penelitian
Barat Muara Kaeli adalah 8.850,7 hektar.
Melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 79/Kpts-II/2001 tentang Kawasan Hutan
dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, keberadaan kawasan hutan ini
kembali dipertegas. Namun penetapan kawasan hutan Barat Muara Kaeli sebagai
Hutan Pendidikan dan Penelitian baru dilakukan pada tahun 2012 melalui Keputusan
Menteri Kehutanan No. SK.66/Menhut-II/2012 tanggal 3 Pebruari 2012. Pada surat
keputusan yang sama, Menteri Kehutanan pada saat itu menugaskan Badan
Penelitian

dan

Pengembangan

Kehutanan

sebagai

leading

agency

dalam

pengelolaan kawasan hutan yang memilki kekhasan karena merupakan kawasan
peralihan (ecotone) dari hutan daratan rendah menuju ke hutan mangrove.
Selanjutnya pada tahun 2014, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
secara resmi menunjuk Balai Besar Penelitian Dipterokarpa di Samarinda sebagai
penanggung jawab pengelolaan kawasan Hutan Pendidikan Barat Muara Kaeli
melalui Surat Keputusan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan No.
SK.34/VIII-SET/2014 tanggal 31 Desember 2014.
3. Pembagian Blok
Mengikuti arahan dalam Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Kalimantan
Timur, maka kawasan hutan produksi di Delta Mahakam diarahkan sebagai kawasan
untuk kegiatan rehabilitasi. Lebih jauh dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, kegiatan penyelamatan dan perluasan
mangrove di Kabupaten Kutai Kartanegara (termasuk Delta Mahakam di dalamnya)
yang berbasis partisipasi masyarakat menjadi salah satu prioritas kebijakan
pembangunan kehutanan

di provinsi ini untuk tahun

2014-2018.

Dengan

mempertimbangkan RKTP dan Renstra tersebut diatas dan mengikuti petunjuk
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : P.5/VII-WP3H/2012 maka blok-blok
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di KPHP Delta Mahakam dapat berupa Blok Perlindungan, Blok Pemanfaatan Jasa
Lingkungan dan HHBK, Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman, Blok
Pemberdayaan Masyarakat dan Blok Khusus.
Blok Perlindungan di KPHP Delta Mahakam akan difungsikan sebagai usaha
perlindungan terhadap ekosistem hutan mengrove yang masih tersisa di kawasan ini.
Dengan tingkat kerusakan hutan mangrove yang sangat besar (lebih dari 50% dari
luasan Delta Mahakam) maka perlindungan terhadap areal mangrove yang masih
tersisa menjadi prioritas utama. Selain itu kawasan yang menurut peraturan masuk
dalam kriteria yang perlu dilindungi maka secara otomatis akan menjadi Blok
Perlindungan. Areal-areal yang dimaksud adalah areal sabuk hijau (green belt)
sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi pantai
sejauh minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat dan 50 meter dari
tepi sungai sesuai dengan Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung. Secara ekologis, lebar sabuk hijau yang ideal adalah 130 kali nilai
rata-rata selisih antara air pasang tertinggi dan surut terendah tahunan diukur dari air
surut terendah kearah darat.
Blok Pemanfaatan di KPHP Delta Mahakam terdiri dari Blok Pemanfaatan Jasa
Lingkungan dan HHBK melalui kerjasama dengan pihak investor atau peneliti untuk
pengembangan wisata pemancingan, carbon trade, budidaya gula aren nipah dan
lainnya, serta Blok Pemanfaatan HHK-HT, terutama untuk objek vital nasional berupa
fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan eksploitasi Migas oleh perusahaan pemegang
Kontrak Kerja Sama (KKS) khususnya yang dipegang oleh Total E&P Indonesia
seperti rig (anjungan minyak), processing unit termasuk jaringan pipa Migas bawah
tanah yang mendistribusikan minyak bumi dan gas bumi dari sumur-sumur Migas ke
kilang pengolahan di Balikpapan. Blok Migas akan dibuat dalam bentuk selayaknya
zona penyangga (buffer zone) dengan lebar atau radius sekecil-kecilnya 20 meter
dari objek Migas yang dimaksud. Jarak aman ini mengacu kepada Keputusan
Menteri Pertambangan dan Energi No. 300.K/38/M.PE/1997 tentang Keselamatan
Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi. Mengacu pada Peraturan Direktur
Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : P.5/VII-WP3H/2012, tidak menyebutkan
adanya blok khusus penggunaan kawasan hutan seperti Ijin Pinjam Pakai Kawasan
Hutan (IPPKH) yang saat ini sedang diproses beberapa operator SKK Migas di Delta
Mahakam. Adanya kewajiban bagi pemegang IPPKH melaksanakan reklamasi hutan
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atau rehabilitasi hutan dan lahan di dalam areal konsesinya, maka dengan asumsi
bahwa suatu saat hasil rehabilitasi hutan dan lahan tersebut dapat dipanen melalui
mekanisme perizinan IUPHHK-HT, maka penggunaan kawasan hutan di KPHP Delta
Mahakam dimasukkan ke dalam Blok Pemanfaatan HHK-HT.
Blok Pemberdayaan Masyarakat di KPHP Delta Mahakam diputuskan dengan
kriteria seperti tersebut dalam Peraturan Dirjen adalah kawasan yang tidak lagi
berhutan oleh karena berbagai sebab salah satunya akibat konversi hutan menjadi
tambak yang sangat banyak dijumpai di Delta Mahakam. Tambak-tambak ini
sebagian besar masih dikelola secara konvensional oleh masyarakat yang ada di
dalam kawasan Delta Mahakam antara lain masyarakat Desa Muara Pantuan, Tani
Baru, Sepatin, Muara Kembang, dan lain sebagainya. Komoditas utama yang
dibudidayakan adalah udang meskipun volume produksinya terus mengalami
kemerosotan dari waktu ke waktu. Meskipun sebagian tambak-tambak ini tersebar
cukup jauh dari pusat-pusat pemukiman namun karena posisinya dikelilingi oleh laut
(perairan dalam) maka masyarakat menjadi mudah untuk mengakses tambaktambak tersebut dengan menggunakan perahu bermesin. Kedepan program utama
yang bisa dibangun di Blok Pemberdayaan Masyarakat ini adalah mendorong
masyarakat untuk membuat tambak ramah lingkungan yang salah satunya dengan
pendekatan silvo-fishery. Program lain adalah melakukan sertifikasi terhadap produk
udang yang dihasilkan untuk meningkatkan harga jual dan kemudahan eksport ke
berbagai negara maju yang biasanya mempersyaratkan aturan yang ketat terkait
asal usul komoditas yang akan masuk ke negara yang bersangkutan.
Blok Khusus di KPHP Delta Mahakam dialokasikan untuk kepentingan Hutan
Pendidikan dan Penelitian Barat Muara Kaeli yang saat ini telah dikelola oleh Balai
Besar Penelitian Dipterokarpa Samarinda sesuai dengan Surat Keputusan Kepala
Badan Litbang Kehutanan No. SK.34/VIII-SET/2014.
Tabel II-4. Pembagian Blok di KPHP Delta Mahakam
No
1
2
3
4
5

Nama Blok
Blok Khusus
Blok Perlindungan
Blok Pemanfaatan HHK-HT
Blok Pemanfaatan HHBK dan Jasling
Blok Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah

Luas (ha)
8.791,20
1.251,44
1.925,94
35.625,75
65.932,33
113.553,66

Sumber : Hasil Analisis Data KPHP Delta Mahakam, BPKH IV Samarinda, Tahun 2016
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Dari tabel diatas, Blok Pemanfaatan HHBK dan Jasling serta Blok Pemberdayaan
Masyarakat masuk dalam wilayah tertentu

KPHP Delta Mahakam

seluas

+101.585,26 Ha.
4. Informasi Geofisik kawasan
a. Iklim
Berdasarkan Garis Isohyet Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara
khususnya kawasan Delta Mahakam memiliki curah hujan tahunan berkisar antara
2.200-2.500 mm. Tabel berikut menampilkan jumlah curah hujan (mm) dan jumlah
hari hujan menurut bulan tahun 2014 di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Tabel II-5. Jumlah Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan di 3 Kecamatan yang ada di KPHP
Delta Mahakam tahun 2012 s.d. 2014

No

1
2
3

Kecamatan

Muara Badak
Anggana
Muara Jawa
Total

2011
2012
Jumlah
Jumlah
Hari
Hari
Curah
Curah
Hujan Hujan Hujan
Hujan
(mm)
(mm)
205
13
194
12
194
19
163
12
93
7
230
11
492
39
587
35

2013
2014
Jumlah
Jumlah
Hari
Hari
Curah
Curah
Hujan
Hujan
Hujan Hujan
(mm)
(mm)
215
15
197
13
176
14
170
12
193
10
183
12
584
39
550
37

Sumber : Kutai Kartanegara dalam Angka 2012 s.d. 2015

b. Tanah dan Geologi
Kondisi tanah yang ada dalam kawasan Delta Mahakam relatif seragam. Apabila
menggunakan data Peta Jenis Tanah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010 dari
Badan Pertanahan Nasional, maka jenis tanah di kawasan ini hanya satu yakni jenis
tanah Entisol Basah. Hal ini sangat bisa dimaklumi karena proses pembentukan
tanah dan sumber batuan pembentuknya termasuk periode pembentukannya adalah
seragam di semua tempat di kawasan ini. Apabila dikaitkan dengan informasi
geologinya, maka seperti halnya jenis tanah, formasi batuan yang ada di kawasan
Delta Mahakam hanya ada satu yakni Alluvial Deposits yang merupakan hasil dari
proses sedimentasi selama ribuan tahun.
c. Topografi dan Hidrologi
Keadaan topografi di kawasan KPHP Delta Mahakam khususnya pada pulau-pulau
yang membentuk delta adalah seragam dengan kelas kelerengan berkisar 0-2% atau
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datar. Kondisi ini bisa dipahami karena posisi KPHP Delta Mahakam yang berada di
pesisir laut. Khusus untuk wilayah KPHP Delta Mahakam yang menjadi Hutan
Pendidikan dan Penelitian Barat Muara Kaeli, kondisi topografinya sedikit berbeda
karena berada di daratan Kalimantan. Tabel berikut menampilkan kelas kelerengan
di Wilayah Hutan Pendidikan dan Penelitian Barat Muara Kaeli di dalam kawasan
kelola KPHP Delta Mahakam.
Tabel II-6. Kondisi Kelas Kelerengan di Wilayah HPP Barat Muara Kali di dalam
KPHP Delta Mahakam
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kelas Kelerengan
Datar (0 – 2%)
Datar (2 – 8 %)
Landai (8 – 15 %)
Agak curam (15 - 25 %)
Curam (25 – 40%)
Sangat curam (> 40%)
Jumlah

Luas HP
Ha
%
1.617,72
5.843,30
517,09
17,84
0,09
0
7.996,04

20,23
73,08
6,47
0,22
0,00
0,00
100,00

Luas HPK
Ha
%
48,88
443,06
226,65
65,96
7,88
0,57
793,01

6,16
55,87
28,58
8,32
0,99
0,00
100,00

Luas Total
Ha
%
1.666,60
6.286,36
743,74
83,80
7,97
0,57
8.789,05

18,96
71,52
8,46
0,95
0,00
0,00
100,00

Sumber : Analisis Data DEM Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 30 m, Tahun 2015

Dari tabel di atas terlihat bahwa kelas kelerengan di Hutan Pendidikan dan Penelitian
Barat Muara Kaeli termasuk datar dengan kelerengan 0-8% mendominasi lebih dari
90% kawasan. Hanya sedikit sekali yang memiliki kelerengan lebih dari 25% lebih
kurang 8 hektar saja. Kondisi yang datar ini umumnya disukai sebagai areal kebun
dan pertanian. Maka tidak heran apabila di kawasan HPP Barat Muara Kaeli saat ini
terdapat ijin perkebunan kelapa sawit di sekitarnya bahkan terindikasi telah masuk
ke dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Kedua perusahaan
tersebut adalah PT. Mitra Bangga Utama yang mendapat ijin Bupati Kutai
Kartanegara No. 22/DPN.K/IL-20/IV-2007 dan PT. Tritunggal Sentra Buana dengan
SK. No. 46/Dptn/UM-41/XII/2004. Secara hidrologi, kawasan Delta Mahakam
merupakan outlet dari DAS Mahakam. Pulau-pulau yang membentuk delta juga
dipisahkan oleh jaringan sungai besar dan kecil. Namun tidak lazim seperti sungai
pada umumnya, sungai di pulau-pulau ini adalah bagian dari laut (Selat Makassar)
yang berair asin. Tidak ada nama yang khusus diberikan pada sungai-sungai ini
namun pulau-pulau besar di kawasan Delta Mahakam ada yang diberi nama ada
pula yang tidak bernama. Sedangkan kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian
Barat Muara Kaeli berada di sub DAS Mahakam Ilir yang bermuara ke laut.
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B.Potensi Sumber Daya Hutan
1. Penutupan Vegetasi
Ekosistem hutan mangrove Delta Mahakam termasuk tipe ekosistem mangrove yang
tumbuh menutupi pulau-pulau hasil sedimentasi (delta) dengan banyak alur-alur
sungai besar dan kecil yang membelah pulau-pulau utamanya. Tipe ekosistem ini
dicirikan oleh tingginya pasokan air tawar yang dibawa aliran sungai Mahakam,
tingginya sedimentasi dan tidak rentan terhadap perubahan lingkungan. Perubahan
salinitas, genangan (pasang surut), komposisi substrat lahan akan mempengaruhi
jenis flora dan fauna yang menghuni termasuk zona vegetasi.
Delta Mahakam dengan tutupan hutan yang secara alamiah didominasi oleh jenis
Nipah (Nypa fruticans), diikuti oleh beberapa jenis tumbuhan mangrove lainnya,
seperti Api-api (Avicennia spp) dan Bakau (Rhizophora spp) (Dutrieux, 2001).
Beberapa vegetasi mangrove yang juga tumbuh di Delta Mahakam adalah Bakau
Merah (Rhizophora apiculata), Tumu (Bruguiera parviflora), Nyirih/Kayu Boli
(Xylocarpus granatum), Pidada (Sonneratia caseolaris), Perepat (Sonneratia alba)
dan Dungun (Heritiera littoralis).
Sebagai ekosistem pesisir terbesar di Kalimantan Timur, kawasan Delta Mahakam
memiliki luas sekitar 1.500 km2. Luas tersebut meliputi mangrove yang tumbuh di 92
pulau (delta) dan kawasan mangrove yang tumbuh di daratan Kalimantan. Dengan
luas tutupan Nipah terbesar di dunia, ekosistem Delta Mahakam memiliki
produktivitas hayati yang sangat tinggi dan mendapat pasokan bahan organik
potensial sebagai hara dari lahan atas melalui aliran sungai Mahakam sepanjang
lebih dari 980 km. Oleh karena itu, ekosistem ini memiliki potensi sumberdaya
perikanan (ikan, udang dan kepiting) yang cukup besar. Selain potensi sumberdaya
alam hayati (renewable resources), ekosistem Delta Mahakam juga memiliki
sumberdaya alam non-hayati (non-renewable resources) yakni minyak bumi dan gas
bumi yang masih berproduksi hingga hari ini.
Berdasarkan hasil analisis pada Peta Tutupan Lahan Propinsi Kalimantan Timur,
tutupan lahan di Wilayah KPHP Delta Mahakam yang terbesar adalah tambak seluas
lebih 60.000 hektar dan disusul oleh hutan mangrove sekunder seluas lebih kurang
25.000 hektar. Tutupan lahan lebih bervariasi di Hutan Pendidikan dan Penelitian
Barat Muara Kaeli dimana diidentifikasi adanya kebun kelapa sawit, lahan pertanian
dan perkebunan campuran bahkan tambang. Kedepan tugas pengelola KPHP Delta
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Mahakam untuk melakukan validasi lapangan terhadap peta penutupan lahan ini
sekaligus meng-update kondisi tutupan lahan yang terkini baik dari hasil interpretasi
citra satelit maupun melalui pengamatan di lapangan.
Gambaran yang lebih detil terkait dengan tipe tutupan hutan ataupun vegetasi serta
penggunaan lahan lainnya di KPHP Delta Mahakam disajikan pada tabel berikut:
Tabel II-7. Tipe Tutupan Lahan Di Wilayah Kelola KPHP Delta Mahakam
No.

Tutupan Lahan (Landcover)

1.

Belukar

2.

Belukar Rawa

3.

Hutan Mangrove Primer

4.

Hutan Mangrove Sekunder

Luas
Ha

%

216,01

0,19

10.432,23

9,19

388,54

0,34

25.429,89

22,39

6.264,27

5,52

5.

Hutan Rawa Sekunder

6.

Hutan Tanaman

102,47

0,09

7.

Pertanian Lahan Kering

482,43

0,42

8.

Tanah terbuka

881,66

0,78

9.

Pertanian Lahan Kering Campuran

3.002,46

2,64

10.

Pemukiman

122,09

0,11

11.

Perkebunan

1.032,65

0,91

12.

Tambak

61.506,67

54,17
0,05

13.

Tambang

58,83

14.

Tubuh Air

3.608,92

3,18

15.

Rawa

24,54

0,02

113.553,66

100,00

Jumlah Besar

Sumber : Analisis Peta Tutupan Lahan Propinsi Kalimantan Timur (BPKH Wil. IV Samarinda, Tahun 2016)

2. Potensi kayu
a.

Keanekaragaman jenis vegetasi

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdapat lebih kurang 43 jenis tumbuhan (baik
yang masuk mayor/minor asosiasi mangrove). Berikut disajikan keanekaragaman
jenis vegetasi Delta Mahakam.
Tabel II-8. Keanekaragaman Jenis Tumbuhan di Delta Mahakam
No.
1
2
3
4
5
6
7

Nama Daerah
Bakau putih/blukap
Bakau merah
Tancang
Tancang
Tancang
Perepat
Pidada

Nama Latin
Rhizophora mucronata Lam
Rhizophora apiculata Blume
Bruguiera parviflora Roxb
Bruguiera cylindrica (L) Blume
Bruguiera sexangula (Loureiro) Poiret
Sonneratia alba J.Smith
Sonneratia caseolaris (L) Engl.

Keterangan
Komponen mayor
Komponen mayor
Komponen mayor
Komponen mayor
Komponen mayor
Komponen mayor
Komponen mayor
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No.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nama Daerah
Gedangan
Gedangan
Dungun
Api-api
Api-api
Api-api
Buta-buta
Warakas
Jerujon
Nyirih
Bintaro
Jerukan
Kambingan
Ketapang
Bentis/Pace
Nibung
Nypah
Waru
Pandan

II-12

Nama Latin
Aegiceras corniculatum (L.) Blanco.
Aegiceras floridum Roem. & Schult.
Heritiera littoralis Blanco
Avicennia alba Blume
Avicennia mariana (Forsk.) Vierh
Avicennia officinalis Blanco
Excoecaria agallocha Linn
Acrostichum aureum Linn
Acanthus illicifolius Linn
Xylocarpus granatum Koenig
Cerbera manghas Linn
Clerodendrum inerme (L.) Gaertn
Derris trifoliata Lour
Terminalia catappa Linn
Morinda citrifolia Linn
Oncosperma sp
Nypa fruticans Linn
Hibiscus tiliaceus Linn
Pandanus affinis Kurz

27 Ilat-ilatan
Ficus callosa Willd
28 Rumput teki
Cyperus iria Linn
29 Beringin
Ficus sp.
30 Geriting merah
Lumnitzera littorea (Jack) Voigt
31 Rumput pahit
Axonopus compresus (Swartz) Beauv.
32 Rotan
Calamus sp
33 Laban
Vitex pubescens Vahl.
34 Jambu kelampok
Eugenia sp
35 Mangga
Mengifera sp.
36 Tembelekan
Lantana camara Linn
37 Alang-alang
Imperata cylindrica (L.) Beauv
38 Acacia
Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth
39 Lamtoro
Leucaena glauca Benth
40 Kelapa
Cocos nucifera Linn
41 Bidur
Pandanus bidur Jungh ex. Miq
42 Rumput kalanjono
43 Eceng gondok
Eichhornia crassipes Solms
b
Sumber : Anonim (2006 ) dengan modifikasi

Keterangan
Komponen mayor
Komponen mayor
Komponen mayor
Komponen mayor
Komponen mayor
Komponen mayor
Komponen mayor
Asosiasi mangrove
Komponen Minor
Asosiasi mangrove
Asosiasi mangrove
Asosiasi mangrove
Asosiasi mangrove
Tanaman daratan/pantai
Komponen Minor
Komponen Minor
Asosiasi mangrove
Asosiasi mangrove
Asosiasi mangrove
Asosiasi mangrove
Asosiasi mangrove
Tan. Darat/r. air tawar
Tan. Darat/r. air tawar
Tan. Darat/r. air tawar
Tanaman daratan
Tanaman daratan
Introduksi
Tanaman daratan
Tanaman daratan
Introduksi
Introduksi
Introduksi
Asosiasi mangrove
Tumb. Rawa air tawar
Tumb. Rawa air tawar

Keanekaragaman jenis vegetasi seperti yang terlihat pada tabel diatas menunjukkan
bahwa Delta Mahakam aslinya ditempati oleh jenis-jenis yang merupakan spesies
asli mangrove (mayor komponen) sampai jenis-jenis yang mencirikan ekosistem
hutan rawa dan ekosistem hutan daratan pun dapat dijumpai di bagian paling hulu.
Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi proses suksesi alami yang cukup lama
seiring dengan proses terbentuknya daratan/pulau dalam kawasan pantai Delta
Mahakam yang sangat dipengaruhi oleh tingkat sedimentasi yang tinggi (Anonim,
2006b).
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b. Besaran Potensi
Berdasarkan komposisi jenis dan kerapatan vegetasi hutan mangrove di Delta
Mahakam menunjukkan bahwa potensi tegakan hutan tergolong rendah khususnya
apabila ditinjau dari potensi kayu jenis komersil (bernilai ekonomi tinggi) seperti
Bakau Merah (Rhizophora apiculata), Bakau Putih (Rhizophora mucronata), Tancang
(Bruguiera sp) dan Dungun (Heritiera littoralis). Sedangkan 50-55% hutan di Delta
Mahakam didominasi vegetasi nipah. Oleh karena itu tidak terdapat kemungkinan
melakukan kegiatan eksploitasi hutan mangrove di Delta Mahakam meskipun itu
dilakukan di kawasan hutan produksi sekalipun. Dengan kata lain hutan mangrove
yang secara hukum berstatus hutan produksi pada kenyataannya tidak lagi memiliki
potensi untuk menghasilkan kayu secara komersil.
Data terbaru hasil inventarisasi hutan tahun 2015 yang dilakukan oleh Balai
Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda memberikan update
terbaru potensi tegakan di kawasan KPHP Delta Mahakam pada 3 jenis tutupan
vegetasi terbesar berdasarkan hasil analisis citra Landsat liputan tahun 2015 yakni
Belukar Rawa (Br), Hutan Mangrove Sekunder (Hms) dan Hutan Rawa Sekunder
(Hrs). Hasil inventarisasi dengan 10 plot contoh memberikan gambaran volume
tegakan per hektar untuk masing-masing strata adalah sebagai berikut:
Tabel II-9. Volume Tegakan per Ha Berdasarkan Strata Penutupan Lahan di Delta
Mahakam.
Strata
Belukar Rawa
Hutan Mangrove
Sekunder
Hutan Rawa Sekunder

DBH 20-29 cm
N
Vol

DBH 30-39 cm
N
Vol

DBH 40-49 cm
N
Vol

N

Total

Vol

45

37,46

10

16,42

1

4,62

56

58,49

55

43,00

9

15,00

3

10,48

67

68,48

12

12,57

4

4,95

0

0

16

17,52

Sumber: BPKH Wilayah IV (2015)

Apabila dihitung secara kasar menggunakan tabel diatas maka total potensi pohon
berdiri (total standing stock) untuk masing-masing strata tutupan hutan adalah
perkalian volume tegakan per ha dengan luas strata berdasarkan Tabel II-7. Untuk
tutupan lahan berupa Belukar Rawa, total potensi pohon berdiri dengan diameter
setinggi dada lebih dari 20 cm adalah 610.181 m3. Untuk Hutan Mangrove Sekunder
perkiraan potensi pohon berdirinya adalah 1.741.438 m 3. Sedangkan potensi pohon
berdiri pada Hutan Rawa Sekunder diperkirakan sebesar 109.750 m 3.
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3. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di wilayah KPHP Delta Mahakam pastilah
tidak dapat menandingi potensi HHBK di hutan Dipterokarpa dataran rendah seperti
pada umumnya di Provinsi Kalimantan Timur. HHBK di kawasan ini yang dapat
dinikmati langsung oleh penduduk setempat antara lain daun Nipah untuk membuat
atap rumbia. Produksi atap dari daun Nipah cukup banyak dilakukan oleh warga
Kecamatan Anggana. Berdasarkan penelitian Rachmawati (2003) sebanyak 1.164
rumah tangga di Kecamatan Anggana dan Muara Jawa memproduksi atap daun
Nipah ini. HHBK yang tidak bersinggungan langsung dengan hutan dan paling
banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah ikan dan udang baik yang ditangkap
dari alam maupun yang dibudidayakan dalam tambak. Bersamaan dengan budidaya
udang

dan

ikan

biasanya

juga

dilakukan

penangkapan

kepiting

bakau,

mengumpulkan biji bakau untuk suatu saat diperlukan bagi kegiatan penanaman dan
usaha pembuatan ikan asin dan terasi udang.
Berikut ditampilkan tabel produksi komoditi perikanan budidaya di Kecamatan
Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015.
Tabel II-10. Produksi komoditi perikanan budidaya di Kecamatan Anggana
Jumlah Produksi (Kg)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Komoditi
Udang Windu
Udang Putih
Udang Bintik
Ikan Bandeng
Ikan Mujair
Ikan Kakap
Kepiting Bakau
Ikan Patin
Ikan Lele
Ikan Nila
Ikan Mas
Udang Galah

Tambak

Kolam Karamba

1.880,03
83,97
1.930,10
558,75
208,68
2,26
361,11
-

29,56
139,08
8,81
11,82
0,16

1,62
8,64
6,84
2,16
-

Harga (Rp/Kg)
Total
Produksi
Terendah Tertinggi
(Kg)
1.880,03
68.000
256.000
83,97
35.000
110.000
1.930,10
20.000
55.000
558,75
12.000
25.000
208,68
10.000
14.000
2,26
35.000
50.000
362,73
20.000
115.000
38,20
20.000
27.500
139,08
15.000
18.000
15,65
25.000
35.000
13,98
25.000
35.000
0,16
55.000
180.000

Keterangan
Perairan payau
Perairan payau
Perairan payau
Perairan payau
Perairan payau
Perairan payau
Perairan payau
Perairan tawar
Perairan tawar
Perairan tawar
Perairan tawar
Perairan tawar

(Data Potensi dan Produksi Komoditi Perikanan di Kecamatan Anggana, Erwansa, Tahun 2016)

Beberapa tahun terakhir mulai muncul usaha pembuatan kerupuk berbahan dasar
ikan/udang. Tabel berikut yang menampilkan produksi komoditi perikanan olahan di
Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara.
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Tabel II-11. Produksi Komoditi Perikanan Olahan
No
1
2
3
4
5
6

Harga (Rp/Kg)
Pasar
Keterangan
Terendah
Tertinggi
Kerupuk ikan
3,180
50.000
55.000
Lokal
Olahan IRT
Kerupuk udang
2,184
50.000
60.000
Lokal
Olahan IRT
Amplang
0,540
50.000
60.000
Lokal
Olahan IRT
Terasi
0,060
40.000
60.000
Lokal
Olahan IRT
Petis
0,024
50.000
60.000
Lokal
Olahan IRT
Ikan asin/kering
8,940
20.000
30.000
Lokal
Olahan IRT
(Data Potensi dan Produksi Komoditi Perikanan di Kecamatan Anggana, Erwansa, Tahun 2016)
Komoditi

Produksi (ton)

Potensi budidaya sarang burung walet sangat cocok dikembangkan di pesisir Delta
Mahakam terutama yang masih terdapat tegakan mangrove baik primer maupun
sekunder. Beberapa kelompok masyarakat pun sudah mulai mengajukan proposal
permohonan fasilitasi budidaya sarang walet tersebut.
Berdasarkan data Kecamatan Anggana dalam Angka tahun 2015, di Desa Kutai
Lama Kecamatan Anggana bahwa hasil panen padi sawah seluas 570 Ha dihasilkan
3.357,30 ton. Terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor
81 tahun 2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
Untuk

Mendukung

Ketahanan

Pangan,

diharapkan

semakin

meningkatkan

produktivitas padi tersebut. Pengembangan padi sawah pasang surut melalui pola
wanatani/agroforestri di wilayah KPHP Delta Mahakam sudah diawali tahapannya
oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, berupa pekerjaan SID Jaringan Tata Air
Rawa Desa Kutai Lama Seluas 3.000 Ha. Di lapangan KTNA Kabupaten Kukar siap
menjadi fasilitator sekaligus bermitra bersama kelompok tani setempat. Informasi
yang dihimpun dari KTNA bahwa potensi gabah/beras yang dihasilkan bisa
mencapai ribuan ton lebih banyak dan siap dibeli oleh BULOG region Samarinda.
4. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
Meskipun telah mengalami degradasi dan deforestasi yang cukup parah, kawasan
hutan di Delta Mahakam masih memiliki banyak peluang untuk dikembangkan salah
satunya jasa lingkungan (environmental services). Wisata alam merupakan potensi
jasa lingkungan yang cukup menjanjikan. Dari segi jarak, kawasan Delta Mahakam
cukup dekat dengan Kota Samarinda yang merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan
Timur sekaligus kota dengan penduduk terbesar di provinsi ini. Keunikan ekosistem
mangrove yang jarang dilihat oleh masyarakat umum bisa menjadi daya tarik utama
(main attraction). Wisata air di Samarinda dan di Kalimantan Timur juga bisa
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dikatakan masih belum dikembangkan. Belum banyak pengusaha yang melirik bisnis
tersebut padahal potensi sumberdaya air (termasuk sungai dan pesisir) sangat besar.
Masalah klasik adalah terbatasnya infrastruktur menuju ke kawasan ini. Delta
Mahakam meskipun hanya berjarak kurang dari 25 km dari ibukota Samarinda
namun memiliki sarana perhubungan yang terbatas. Satu-satunya alat transportasi
adalah dengan menggunakan perahu atau kapal bermotor. Penduduk yang masih
sedikit juga menyebabkan tidak ada angkutan reguler melayani warga dari dan ke
kawasan Delta Mahakam. Untuk menarik minat wisatawan, selain mangrove
sightseeing, memancing juga bisa dijadikan salah satu daya tarik. Memancing di laut
tentu memiliki sensasi yang berbeda dibanding memancing di perairan darat. Potensi
jasa lingkungan yang lain dapat dikembangkan berupa kegiatan wisata baik wisata
alam (eco-tourism) maupun wisata pendidikan dan penelitian (ilmu pengetahuan).
Budidaya ikan, udang, kerang, kepiting juga bisa dijadikan salah satu atraksi menarik
bagi masyarakat. Dan terkait dengan isu perubahan iklim dan peningkatan gas
rumah kaca, maka kawasan Delta Mahakam dapat dijadikan sebagai bagian dari
program perdagangan karbon melalui skema yang saat ini sedang dikembangkan
oleh pemerintah bersama masyarakat internasional lainnya.
5. Potensi Pendidikan Lingkungan
Wisata pendidikan lingkungan berbasis hutan mangrove sedang dirintis oleh Balai
Besar Penelitian Dipterokarpa Samarinda bekerjasama dengan Badan Lingkungan
Hidup (BLH) Provinsi Kalimantan Timur dan The Nature Conservancy (TNC). Pusat
Informasi Mangrove telah dibangun dalam kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian
Barat Muara Kaeli yang diharapkan menjadi pusat data dan informasi mangrove
Kalimantan Timur. Bersamaan juga dibangun model tambak ramah lingkungan yang
mengadopsi pola wanamina (sylvo-fishery). Meskipun telah banyak diujicobakan,
namun pola ini masih belum sepenuhnya diterima oleh para petani tambak di Delta
Mahakam karena belum ada kontinuitas dalam pemantauan keberhasilannya. Oleh
karena itu dengan adanya tambak uji coba ini semoga hasilnya dapat digunakan
sebagai contoh bagi masyarakat ke depannya.
Kegiatan pengembangan tambak ramah lingkungan dikombinasikan dengan program
pemberdayaan ekonomi masyarakat juga sedang dikembangkan oleh Yayasan
Mangrove Lestari yang bekerja sejak lebih kurang 3 tahun terakhir, meskipun belum
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semua desa dan masyarakat terlibat dalam proyek ini. Dengan mendapat dukungan
pendanaan dari luar negeri (Perancis), Yayasan Mangrove Lestari juga mendorong
adanya upaya konkrit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap
kelestarian lingkungan melalui program pendidikan lingkungan hidup bagi anak-anak
sekolah. Persoalan sampah rumah tangga masyarakat yang tinggal di Delta
Mahakam juga menjadi perhatian Yayasan Mangrove Lestari. Karena keterbatasan
pengangkutan, sampah menjadi persoalan sendiri manakala dibuang ke perairan
terbuka seperti yang dilakukan oleh masyarakat Delta Mahakam selama ini.
6. Potensi karbon
Dalam satu dasawarsa terakhir, masyarakat internasional telah bersepakat untuk
bekerjasama dalam menekan laju pemanasan global (global warming) yang telah
terbukti memicu terjadinya perubahan iklim (climate change) yang dipastikan akan
berdampak pada kehidupan di planet bumi termasuk manusia. Skema yang
disepakati antara lain REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Forest
Degradation) dimana didalamnya mengatur pemberian intensif bagi negara-negara
yang berkomitmen mengurangi emisi karbonnya melalui program perdagangan
karbon (carbon trade). Karbon di alam terserap di laut dan di darat melalui berbagai
proses. Di daratan, vegetasi khususnya hutan adalah penyerap karbon utama
melalui proses fotosintesis. Sehingga hutan disebut sebagai salah satu carbon pool
di alam.
Meskipun sebagian kawasan Delta Mahakam telah mengalami kerusakan namun
fungsinya sebagai hutan dan sebagai penyerap karbon di alam masih terus
berlangsung. Adalah tugas pengelola KPHP Delta Mahakam untuk memastikan agar
fungsi hutan sebagai penyerap karbon ini tetap berlangsung dan semakin meningkat
dari waktu ke waktu. Upaya mempertahankan kondisi hutan di Delta Mahakam dan
secara bersamaan kualitas dan kuantitas tutupan hutannya ditingkatkan, maka
peluang untuk mendapatkan pendanaan melalui perdagangan karbon menjadi
potensi sumber pendanaan bagi pengelola KPHP Delta Mahakam kedepannya.
Untuk keperluan itu diperlukan perhitungan estimasi potensi karbon yang tersimpan
(carbon stock) dan terserap (carbon sink) dari tegakan hutan mangrove dalam
wilayah kelola KPHP Delta Mahakam.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Delta Mahakam

Bab II. Deskripsi Kawasan

II-18

Untuk mengetahui potensi karbon hutan mangrove maka diperlukan pengukuran
sampel tegakan di lapangan. Penelitian Suhardiman (2014) di Desa Tani Baru pada
beberapa lokasi yang mewakili tutupan lahan hutan berbeda dapat digunakan untuk
mengetahui potensi karbon hutan mangrove di Delta Mahakam secara umum.
Sedangkan untuk mengetahui kemampuan hutan mangrove Delta Mahakam
menyerap karbon maka perlu dilakukan analisis data pertumbuhan tegakan
sedikitnya untuk dua periode waktu yang berbeda. Untuk menghitung sumbangan
emisi karbon dari kawasan ini ke alam karena proses pembukaan kawasan hutan
menjadi tambak dan perubahan tata guna lahan lainnya, maka dilakukan analisis
perubahan tutupan lahan menggunakan bantuan citra satelit dan plot di lapangan
dari dua periode waktu yang berbeda.
Hasil analisis tutupan lahan mozaic citra QuickBird tahun 2006-2008 menghasilkan
perkiraan luas areal yang masih berhutan di kawasan Delta Mahakam seluas 46.775
ha dengan berbagai kondisi. Atas asumsi tersebut diatas maka dugaan cadangan
karbon di KPHP Delta Mahakam mencapai 45,27 juta ton. Dengan asumsi
penyerapan CO2 sebesar 20 ton/ha dan harga penyerapan CO 2 dipatok seharga 7
US Dollar maka dengan program karbon KPHP Delta Mahakam berpotensi
mendapatkan dana sebesar 6,5 juta US Dollar atau setara dengan lebih dari 85
milyar Rupiah. Perhitungan diatas berdasar asumsi-asumsi yang bisa jadi fantastis
nilainya. Dalam kenyataannya Kawasan Delta Mahakam juga masih menjadi
penyumbang emisi karbon dari berbagai aktivitas terutama dari pembukaan tambak.
Bisa jadi pendugaan sebenarnya berada di bawah angka tersebut diatas. Oleh
karenanya diperlukan perhitungan karbon yang lebih teliti oleh pengelola KPHP Delta
Mahakam.
7. Flora dan Fauna Dilindungi
a. Flora
Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku termasuk appendix yang
dikeluarkan oleh CITES (Convention on International Trade in Endangered Species
of Wild Fauna and Flora), untuk sementara tidak ada flora yang dilindungi di kawasan
hutan mangrove. Meskipun begitu karena fungsi hutan mangrove sebagai kawasan
pelindung bagi daerah diatasnya dan juga berperan penting bagi kehidupan banyak
biota laut, maka kepentingan untuk melindungi hutan mangrove sebagai sebuah
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ekosistem jauh lebih penting dibanding perlindungan terhadap satu atau dua jenis
yang unik atau langka.
b. Fauna
Hutan mangrove Delta Mahakam secara alami merupakan habitat penyebaran satwa
liar (mamalia, burung dan primata), termasuk Bekantan (Nasalis larvatus). Primata
Bekantan ini memiliki nama lain yakni Monyet Belanda atau Monyet Hidung Panjang
adalah satwa endemik Pulau Borneo yang artinya hanya dijumpai di pesisir pulau ini.
Seiring dengan pembukaan mangrove untuk berbagai kepentingan, maka ruang
gerak satwa liar ini terus mengalami penurunan. Habitat utama Bekantan adalah
hutan mangrove yang ditumbuhi jenis-jenis Pidada (Sonneratia alba), yang merupakan

sumber pakan utama satwa ini. Bekantan memakan daun, bunga dan buah Pidada.
Berdasarkan hasil penelitian Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL)
Insitut Pertanian Bogor (2001) dan observasi lapangan KPHP Delta Mahakam Tahun
2015 diperoleh informasi keanekaragaman satwa liar di Delta Mahakam yakni 5
(lima) jenis mamalia dan 24 jenis burung. Diantara satwa liar yang tergolong satwa
dilindungi karena kelangkaan, keaslian (endemik) dan populasinya yang terancam
punah adalah Bekantan (Nasalis larvatus); Burung Raja Udang (Halcyon chloris);
Elang (Accipiter trivirgatus); Elang Bondol (Haliastur indus); Sikatan (Rhipidura
javanica) dan Burung Madu (Nectarina sp). Buaya Muara (Crocodilus porosus) yang
banyak dan tersebar merata di seluruh kawasan Delta Mahakam juga termasuk
hewan yang dilindungi. Kebuasan Buaya Muara di Delta Mahakam cukup terkenal
karena telah banyak insiden penduduk setempat yang tewas saat beraktivitas
mencari ikan akibat disambar buaya ini. Secara rinci sebaran satwa liar yang
dilindungi di Delta Mahakam disajikan pada tabel berikut.
Tabel II-12. Lokasi Sebaran Satwa Liar Dilindungi di Delta Mahakam
No.

Jenis Satwa

Nama ilmiah

1.

Bekantan

Nasalis larvatus

2.

Burung Raja
Udang

- Halcyon chloris

3.

Elang bondol

- Pelargopsis capensis
Haliastur indus

4.

Elang

Acciptrer trivirgatus

Lokasi Sebaran
Hutan mangrove air tawar, hutan
pidada (Muara Jawa, Muara Pegah, P.
Layangan, Muara Kembang
Muara jawa, P. Selayangan, P. Tunu, P.
Selete, Handil, Tanjung Una, Muara
Kembang (Hutan Rawa Air Tawar)
Pulau Tunu
Muara Jawa, Muara Ulu, Muara Tani
Baru
Pulau Tunu

Status
Dilindungi
Dilindungi
Dilindungi
Dilindungi
Dilindungi
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Jenis Satwa

Nama ilmiah

Kuntul
Sikatan
Burung Madu
Buaya Muara

Egretta sp.
Rhipidura javanica
Nectarina sp.
Crocodilus porosus

Lokasi Sebaran
Muara Ulu
Tj. Una, Handil, Muara Kembang
Muara Kembang, Handil
Seluruh kawasan

Status
Dilindungi
Dilindungi
Dilindungi
Dilindungi

Sumber : - Kajian PKSPL IPB (2001) - Observasi Lapangan KPHP Delta Mahakam Tahun 2015
Dari data dalam Tabel di atas, terdapat beberapa jenis fauna yang termasuk kategori
perlu dilindungi karena termasuk satwa endemik seperti Bekantan. Dengan demikian
perlindungan terhadap keberadaan kekayaan keanekaragaman hayati tersebut harus
menjadi perhatian dalam pengelolaan KPHP Delta Mahakam kedepannya.

C.Informasi Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Budaya
Secara administrasi Wilayah KPHP Delta Mahakam berada di 3 Kecamatan yakni
Kecamatan Muara Badak di bagian utara delta, Kecamatan Anggana di bagian
tengah dan Kecamatan Muara Jawa di bagian selatan delta. Dari ketiga kecamatan
tersebut terdapat 13 desa di dalamnya. Karena lokasinya yang tersebar mengikuti
sungai dan mulut tambak, dalam satu desa bisa memiliki beberapa pusat pemukiman.
Tabel berikut menyajikan desa-desa di dalam KPHP Delta Mahakam untuk masingmasing kecamatan. Sedangkan sebaran lokasi-lokasi pemukiman di dalam desa
tersaji pada Gambar II-2.
Tabel II-13. Wilayah Administrasi Pemerintahan KPHP Delta Mahakam
No.

Kecamatan

1.

Muara Badak

Desa Saliki, Muara Badak Ulu dan Desa Salo Palai

Nama Kampung

2.

Anggana

3.

Muara Jawa

Desa Tani Baru, Muara Pantuan, Sepatin, Kutai Lama, Handil Terusan, dan Desa
Anggana
Desa Muara Kembang, Muara Jawa Tengah, Muara Jawa Ulu dan Desa Muara
Jawa Pesisir
Total 3 Kecamatan (13 Desa)

Sumber : Analisis Wilayah Administrasi Desa dan Kecamatan Kutai Kartanegara, Tahun 2015
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Gambar II-1. Sebaran Pusat-Pusat Pemukiman di KPHP Delta Mahakam
(Persoon and Simarmata, 2014)
1) Kependudukan
Jumlah Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Muara Badak dengan jumlah
penduduk mencapai 48.769 jiwa dan disusul Kecamatan Anggana 47.282 jiwa,
Kecamatan Muara Jawa 40.531 jiwa.
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Tabel II-14. Jumlah Penduduk Tiga Kecamatan di Dalam KPHP Delta Mahakam Tahun 2014

Jumlah
Jumlah
Kepadatan
Jumlah
Penduduk
Penduduk
Penduduk
Penduduk
Laki-Laki
Perempuan
(Jiwa/Km2)
1. Muara Badak
939,09
181
25.690
23.079
48.769
52
2. Anggana
1.798,80
128
25,423
21,859
47,282
26,29
3. Muara Jawa
754,5
120
21.550
18.981
40.531
53
TOTAL
3.492,39
429
47.265,423
42.081,859
89.347,282
131,29
Sumber : Kecamatan Muara Badak Dalam Angka 2015, Kecamatan Anggana Dalam Angka 2015 dan
Kecamatan Muara Jawa Dalam Angka 2015.
Kecamatan

Luas (Km2)

Jumlah
RT

Secara umum terdapat trend pertumbuhan penduduk yang positif di ketiga
kecamatan yang ada di KPHP Delta Mahakam. Pertambahan penduduk terbesar
terjadi di Kecamatan Muara Jawa sedangkan Muara Badak tercatat tumbuh kurang
dari satu persen dalam empat tahun.
Tabel II-15. Pertumbuhan Penduduk Tiga Kecamatan di Dalam KPHP Delta Mahakam
2010-2014.
Kecamatan

Jumlah Penduduk
2010
2014
1. Muara Badak
43.449
43.595
2. Anggana
32.744
37.586
3. Muara Jawa
29.100
38.455
TOTAL
105.293
119.636
Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka 2015

Pertambahan penduduk
Jiwa
%
146
0,33
4.842
14,79
9.355
32,15
14.343
13,62

2) Pendidikan
Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 beserta amandemennya menyatakan bahwa setiap
warga negara

wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah berkewajiban

dalam menyediakan prasarana penunjang maupun dalam hal pembiayaan.
Landasan ini memberikan gambaran bahwa pemerintah serius dalam upaya
meningkatkan kualitas SDM dalam bidang pendidikan. Kendala utama yang dihadapi
dalam pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan di daerah ini
adalah karena luasnya wilayah, persebaran penduduk yang kurang merata dan
terbatasnya prasarana transportasi seperti jalan darat yang dapat menghubungkan
antara desa dan kecamatan termasuk di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai upaya
kemudahan akses pendidikan bagi penduduk, sejak tahun 2001 melalui kebijakan
Pemerintah Kabupaten telah memberlakukan pembebasan uang sekolah (SPP/ BP3)
mulai dari sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas serta penyediaan kendaraan
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bus antar jemput bagi siswa sekolah, khususnya bagi siswa kurang mampu
terkendala pada sarana transportasi.
Tabel II-16. Jumlah Sarana Pendidikan di 3 Kecamatan di Dalam KPHP Delta Mahakam
Tahun 2014
Kecamatan
Pendidikan
Muara Badak
Anggana
Muara Jawa
1
TK
24
18
2
SD Negeri
26
21
18
3
SD Swasta
2
4
4
SMP Negeri
6
6
4
5
SMP Swasta
4
1
6
SMA Negeri
2
1
1
7
SMA Swasta
2
1
8
MTs Negeri
2
1
9
MTs Swasta
2
1
10 Madrasah Aliyah (MA)
2
1
11 SMK Negeri
1
12 SMK Swasta
1
2
13 Madrasah Ibtidaiyah (MI)
1
1
3

Sumber : Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Anggana dan Kecamatan Muara Jawa Dalam Angka
2015.

3) Pekerjaan
Angkatan kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 tercatat sebanyak
318.499 orang. Penduduk yang bekerja sebanyak 294.118 orang, sedangkan
penduduk yang pengangguran sebanyak 24.381 orang.
Dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2015 dapat diketahui bahwa bila
dibandingkan tahun 2012 – 2014 maka terlihat meningkatnya angkatan kerja yang
telah bekerja, yaitu dari semula 280.038 orang menjadi 294.118 orang, tetapi
angkatan kerja yang masih menganggur pun meningkat dari 23.977 orang menjadi
24.381 orang.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara cukup ketat dalam mengatur angkatan
kerja terutama pada anak-anak. Dalam melaksanakan zona bebas pekerja anak,
maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara melahirkan Peraturan Darah Nomor
9 Tahun 2004 Tentang zona bebas pekerja anak. Keluarnya aturan ini maka tidak
ada alasan bagi anak yang berumur 9 tahun dan 12 tahun tidak bersekolah dengan
alasan bekerja mencari nafkah dalam membiayai kehidupan atau kebutuhan
keluarga.
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Tabel II-17. Angkatan Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014
Tahun

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

2009

184.993

78.675

263.668

2010

201.446

93.174

294.620

2011

215.239

90.950

306.189

2012

221.902

82.113

304.015

2013

218.037

83.191

301.228

2014

221.830

96.669

318.499

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara (Survei Angkatan Kerja Nasional), 2015

Tabel II-18.Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2012 - 2014
Kegiatan Utama
I. Angkatan Kerja
1. Bekerja
2. Pengangguran
II. Bukan Angkatan Kerja
1. Sekolah
2. Mengurus rumah tangga
3. Lainnya
Jumlah/Total

2012
Jumlah
%
304.015
64,53
280.038
59,44
23.977
5,09
167.095
35,47
47.549
10,09
109.062
23,15
10.484
2,22
471.110 100,00

2013
Jumlah
%
301.228
62,08
279.013
57,51
22.215
4,57
183.961
37,92
55.348
11,41
111.316
22,94
17.297
3,57
485.189 100,00

2014
Jumlah
318.499
294.118
24.381
182.646
52.668
110.250
19.728
501.145

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara (Survei Angkatan Kerja Nasional), 2015

%
64
59
5
36
11
22
4
100

4) Sosial Budaya
Kemajuan yang telah dicapai dalam bidang pembangunan mempunyai pengaruh
yang cukup besar terhadap sosial budaya di daerah. Di era globalisasi penyebaran
informasi sangat dirasakan luar biasa didalam kehidupan, baik melalui media cetak
maupun media elektronik. Segi positif informasi dapat membuka wawasan berpikir
masyarakat untuk dapat menerima tantangan jaman dalam hal keterbukaan dan
berpikir secara dewasa. Sedangkan dari segi negatif, informasi cenderung merusak
budaya dan tradisi yang telah dilestarikan masyarakat. Bahkan informasi tanpa batas
yang diterima akan cenderung merusak generasi muda sebagai penerus
pembangunan di masa yang akan datang. Oleh karena itu dalam rangka meraih
kemajuan konsekwensinya kita harus menyiapkan segala sesuatu guna menghadapi
tantangan arus informasi yang semakin berkembang.
Masyarakat yang bermukim di dalam kawasan Delta Mahakam pada umumnya
adalah masyarakat pendatang dari Sulawesi Selatan dan sebagian lagi berasal dari
Jawa dan membawa kultur budaya dari daerah asalnya masing-masing. Sebagai
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pendatang maka lahan menjadi sesuatu yang memiliki nilai penting bagi masyarakat.
Berdasarkan pengamatan di lapangan penduduk yang berada di areal KPHP Delta
Mahakam di dominasi oleh suku Bugis, Banjar, Kutai dan Jawa. Namun tidak ada
suatu budaya yang menonjol di kehidupan sehari-hari penduduk tersebut. Dan dalam
kesehariannya menggeluti profesinya masing-masing akhirnya masyarakat terbagi
dalam dua kelompok, yaitu kelompok petani tambak dan kelompok nelayan.
5). Kesehatan
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Oleh karenanya
masalah kesehatan merupakan bagian penting program pemerintah dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang
ada di dalam dan di sekitar KPHP Delta Mahakam adalah Pusat Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas) dan Puskesmas Pembantu (Pusban) yang sebarannya
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel II-19. Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes Menurut Desa dalam
wilayah Kelola KPHP Delta Mahakam, 2014
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Desa
Saliki
Salo Palai
Muara Badak Ulu

Muara Kembang

Muara Jawa Ulu
Muara Jawa Tengah
Muara Jawa Pesisir
Sepatin
Muara Pantuan
Tani Baru
Kutai Lama
Handil Terusan
Anggana

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, 2015

Puskesmas
1
1
-

Puskesmas Pembantu
3
2
1
1
1
1
1
2
1
1
3
2
2

Polindes
2
2
-

Data tersebut dalam Tabel di atas menjelaskan bahwa sebagian besar fasilitas
kesehatan dalam kecamatan dalam wilayah kelola KPHP Delta Mahakam masih
relatif sederhana (berupa Puskemas Pembantu).
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D.PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
1. Pemanfaatan Hutan Hasil Hutan Kayu
Tidak ada Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) hutan alam atau
hutan tanaman pada Wilayah KPHP Delta Mahakam yang pernah dikeluarkan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk pengembangan KPHP Delta
Mahakam, usaha ini bisa saja didorong dan difasilitasi khususnya untuk
pengembangan hutan tanaman. Mengingat semakin berkurangnya luasan hutan
mangrove alam akibat konversi menjadi tambak, maka usaha pemanfaatan hasil
hutan kayu dari hutan alam bukan menjadi pilihan yang utama untuk 10 tahun
kedepan. Arahan di dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) maupun
Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) juga menetapkan kawasan Delta
Mahakam sebagai kawasan prioritas untuk direhabilitasi karena fungsi ekologinya
yang sangat penting. Oleh karena itu kawasan hutan mangrove yang masih tersisa
dialokasikan sebagai kawasan perlindungan dan pelestarian plasma nutfah maupun
kawasan penelitian hutan mangrove.
Seandainya ada rencana pemanfaatan oleh KPHP Delta Mahakam terutama di blok
pemanfaatan hasil hutan kayu maka tetap harus memperhatikan kaidah pengelolaan
hutan produksi yang lestari yakni menggunakan sistem silvikultur.
2. Penggunaan Kawasan Hutan
Pada Wilayah KPHP Delta Mahakam tidak ada ijin Penggunaan Kawasan Hutan
untuk kegiatan budidaya kehutanan maupun non kehutanan kecuali untuk ekploitasi
dan eksplorasi Migas. Sejak tahun 1970-an beberapa perusahaan Migas asing telah
bekerja di kawasan ini dengan dasar perjanjian Kontrak Kerjasama (KKS) dengan
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumberdaya
Mineral dan telah membangun berbagai fasilitas pendukung. Menara telekomunikasi
juga ada di kawasan ini namun tidak diketahui ijin penggunaan kawasannya. Seluas
8.850,70 ha berfungsi sebagai Hutan Pendidikan dan Penelitian Barat Muara Kaeli
yang dikelola oleh Balai Besar Penelitian Dipterokarpa Samarinda. Yang parah
adalah penggunaan kawasan hutan secara ilegal untuk usaha budidaya perikanan
tambak seluas lebih dari 50% kawasan Delta Mahakam.
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Di kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian Barat Muara Kaeli, dijumpai
penggunaan lahan hutan untuk fasilitas Migas (pipa dan sumur minyak), pemukiman
masyarakat dan fasilitas pendukungnya, lahan pertanian dan perkebunan kelapa
sawit. Sebagai areal kebun kelapa sawit teridentifikasi dari citra satelit berada di
dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Verifikasi lapangan
juga memastikan keberadaan kebun kelapa sawit di dalam kawasan HPK. Di luar
kawasan hutan pendidikan dan penelitian Barat Muara Kaeli, konflik antara
masyarakat Desa Saliki dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit kian
meruncing karena adanya klaim penguasaan lahan yang belum diselesaikan oleh
pihak perusahaan.

E.POSISI KPHP DELTA MAHAKAM DALAM PERSPEKTIF TATA
RUANG WILAYAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH
1. Perspektif Tata Ruang Wilayah
Berdasarkan UU No. 24/1992 jo UU No. 26/2008, tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (RTRWN) dijelaskan maksud dari penyelenggaraan RTRW
merupakan upaya atau kegiatan pengaturan ruang berdasarkan berbagai fungsi dan
kepentingan tertentu, dalam rangka menetapkan peluang dan batasan bagi kegiatan
pembangunan. RTRW penting untuk mensinergikan berbagai kebutuhan sektoral
terkait ruang untuk kegiatan pembangunan dengan fungsi kawasan yang terlebih
dahulu ditetapkan melalui kesepakatan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang
telah disahkan oleh pemerintah pusat dan daerah merupakan dasar dan panduan
bagi perencanaan pembangunan pada skala yang lebih mikro. RTRW sejatinya akan
mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya dan distribusinya secara efisien dan
mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dengan
tetap mempertahankan kualitas lingkungan fisik bahkan dapat ditingkatkan bagi
pembangunan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan arahan di dalam Rencana
Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) maupun Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi
(RKTP) juga menetapkan kawasan Delta Mahakam sebagai kawasan prioritas untuk
direhabilitasi karena fungsi ekologinya yang sangat penting.
Dengan demikian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi instrumen
kebijakan yang sangat penting dan strategis yang melingkupi seluruh aspek atau
sektor pembangunan termasuk KPH. Dalam kaitannya dengan pembangunan dan
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pengembangan KPH, RTRW merupakan salah satu dasar penetapan wilayah kelola
KPHP/L di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Karena berada di kawasan
hutan maka domain KPHP/KPHL berada di wilayah jurisdiksi atau kewenangan
pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pemerintah

Daerah

baik

provinsi

maupun

kabupaten/kota

bertugas

untuk

memastikan kebijakan tersebut dapat dioperasionalkan di lapangan. Oleh karenanya
dalam perspektif Tata Ruang Wilayah, keberadaan KPHP Delta Mahakam sebagai
organisasi pengelolaan sumberdaya hutan di tingkat tapak tidak dipertentangkan.
Bahkan UPTD Pengelola KPHP Delta Mahakam telah ditetapkan melalui peraturan
Bupati Kutai Kartanegara No. 25 tahun 2013.
Sejak terbentuk, pengelola UPTD KPHP Delta Mahakam telah melakukan upaya
sosialisasi baik kepada masyarakat di Delta Mahakam maupun kepada sesama
instansi pemerintah dan swasta. Diharapkan seluruh stakeholder di kawasan Delta
Mahakam memahami dan mengetahui adanya kelembagaan baru yang dibentuk
khusus untuk mengurus kawasan hutan di Delta Mahakam. Sebagai organisasi
tingkat tapak, keberadaan KPHP Delta Mahakam diharapkan mampu mengenali
secara detail potensi dan masalah-kendala dalam pengelolaan sumberdaya hutan
dan lahan di wilayahnya sebagai bagian dari penyelesaian konflik dan penegakan
aturan hukum di dalam kawasan hutan negara. Keberadaan KPHP Delta Mahakam
juga diharapkan dapat meningkatkan harkat masyarakat khususnya dari aspek
ekonomi

dalam

rangka

mengurangi

angka

kemiskinan

dan

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di daerah. KPHP Delta Mahakam juga menjadi jembatan
penghubung antara pemangku kepentingan di kawasan ini dengan pemerintah
daerah dan pusat.

2. Perspektif Pembangunan Daerah
Tidak dapat dipungkiri bahwa bagi Kabupaten Kutai Kartanegara, kawasan Delta
Mahakam dengan potensi Migas-nya menjadi salah satu andalan penerimaan
daerah khususnya dari dana bagi hasil. Oleh karenanya, beberapa kali isu
pemekaran wilayah kabupaten “Kutai Pesisir” yang berada di kawasan delta ini
dimunculkan oleh masyarakat Muara Jawa, Sanga-Sanga dan sekitarnya, namun
pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak pernah merespon dengan sungguhsungguh karena bisa dibayangkan apabila kawasan ini dilepaskan maka akan sangat
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berpengaruh pada besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai
Kartanegara yang bisa dipastikan akan menurun drastis. Saat ini Kabupaten Kutai
Kartanegara merupakan salah satu kabupaten terkaya di Indonesia dari sisi alokasi
dana bagi hasil Migas dalam APBD yang mencapai lebih kurang 3-5 triliun Rupiah
per tahun.
Dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur, kawasan Delta Mahakam disebut sebagai
kawasan strategis karena keberadaan potensi Migas dibawahnya. Oleh karena itu,
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pernah menyusun studi Rencana Detail
Tata Ruang Wilayah Delta Mahakam pada tahun 2006. Hanya saja persoalan yang
paling mendasar yakni status kawasan yang masih menjadi wewenang pemerintah
pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebabkan
daerah terganjal aturan hukum apabila akan mengelola areal ini. Dalam usulan
perubahan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, sebagian areal hutan di Delta
Mahakam yang telah berubah menjadi tambak diusulkan menjadi kawasan hutan
dengan pemanfaatan terbatas.
Begitu pentingnya kawasan Delta Mahakam bagi Kabupaten Kutai Kartanegara yang
secara administrasi menguasai kawasan tersebut, bisa dilihat dari beberapa kegiatan
yang telah dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir seiring dengan
diberlakukannya otonomi daerah. Banyak program beserta dana pendukungnya
telah dilaksanakan dengan tujuan utama menghijaukan kembali Delta Mahakam
serta meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat yang bermata pencarian
sebagai nelayan dan petambak. Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara
mendanai kegiatan penanaman Bakau dari Dana Bagi Hasil - Dana Reboisasi (DAKDR), DIPA BPDAS, DAK Bidang Kehutanan dan APBD Kutai Kartanegara. Data hasil
penanaman sejak tahun 2010 sd 2015, areal hutan produksi di Delta Mahakam yang
sudah ditanami Bakau seluas + 1.077,60 Ha. Tidak hanya Dinas Kehutanan, instansi
teknis lain juga turut berperan. Berdasarkan kesepakatan pada tahun 2001, Dinas
Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara fokus pada penanaman Bakau di arealareal kritis. Sementara Badan Lingkungan Hidup Daerah (saat itu bernama
Bapedalda) Kabupaten Kutai Kartanegara bertanggung jawab untuk menanam di
sempadan garis pantai dan sungai. Sedangkan Dinas Perikanan dan Kelautan
mengambil bagian di areal-areal tambak yang diperuntukan sebagai tambak
percontohan. Pada saat yang sama perusahaan Migas seperti PT. Total E&P
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Indonesie, Chevron dan Vico juga turut ambil bagian dalam program rehabilitasi
hutan ini. Selain kegiatan penanaman bakau, berbagai instansi terkait juga
melaksanakan kegiatan penataan batas dan pembinaan melalui sosialisasi dan
penyuluhan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BPKH Wilayah
IV bekerjasama dengan UPTD Planologi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur melakukan kegiatan penataan batas kawasan hutan sejak tahun
2001. Hasilnya, seluas 103.682 Ha telah ditata batas. Sisa yang belum ditatas batas
hanya seluas 6.786 Ha. Pada tanggal 30 April 2008, Bupati Kukar membentuk tim
sosialisasi melalui surat keputusan bernomor 180.188/HK-340/2008 tentang
Pembentukan

Tim

Sosialisasi

Kawasan

Delta

Mahakam

Kabupaten

Kutai

Kartanegara. Sementara itu Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda)
Kabupaten Kutai Kartanegara, sejak tahun 2001 telah mengkoordinir perumusan
kebijakan pengelolaan Delta Mahakam yang terpadu dan berorientasi pemanfaatan
yang berkelanjutan. Pada November 2001, Bupati Kutai Kartanegara membentuk
Tim Pengelolaan Delta Mahakam Terpadu dan Berkelanjutan melalui surat
keputusan nomor 180.188/HK-458/2001. Setelah bekerja selama lebih kurang 2
tahun, pada tahun 2003 dihasilkan 3 rancangan kebijakan, yakni:
1) Rencana Strategis Badan Pengelola Kawasan Lindung Delta Mahakam;
2) Raperda tentang Pembentukan Organisasi Badan Pengawasan Kawasan
Lindung Delta Mahakam; dan
3) Rancangan Keputusan Bupati Kukar tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan
Pengelola Kawasan Lindung Delta Mahakam.

Di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, atas bantuan pendanaan dari UNDP dan Total
Perancis bekerjasama dengan Bappenas dan Bappeda Provinsi Kaltim diluncurkan
program Pemberdayaan Masyarakat Delta (PMD) Mahakam dengan menggandeng
Universitas Mulawarman sebagai counterpart-nya. Berbagai kajian dilakukan antara
lain pemetaan detail tambak-tambak menggunakan citra resolusi tinggi QuickBird
dan survei sosial ekonomi masyarakat termasuk percontohan tambak ramah
lingkungan di beberapa desa target antara lain di Desa Muara Pantuan.
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F. ISU STRATEGIS, KENDALA DAN PERMASALAHAN
1. Isu Strategis
Isu strategis di kawasan Delta Mahakam tidak hanya berkaitan dengan sektor
kehutanan, namun melibatkan sektor-sektor lain seperti perikanan, kelautan,
pengelolaan wilayah pesisir, infrastruktur, dan pertambangan Migas. Meskipun
secara de jure, kawasan Delta Mahakam adalah kawasan hutan, namun aktivitas
kehutanan justru tidak banyak mewarnai aktivitas di kawasan ini selama bertahuntahun. Ketiadaan ijin penggunaan kawasan dan/atau pemanfaatan hasil hutan baik
kayu dan non kayu termasuk jasa lingkungan ditambah minimnya pengawasan dari
instansi teknis menyebabkan kawasan Delta Mahakam adalah contoh bagaimana
hutan

yang

tidak

“diurus”

menghasilkan

kerusakan

dan

persoalan

yang

berkepanjangan. Beberapa isu yang perlu mendapat perhatian utama bagi unit
manajemen KPHP Delta Mahakam dalam kurun waktu 10 tahun kedepan antara lain:
a. Resolusi konflik terhadap persoalan tambak ilegal di atas kawasan hutan
Sebagian besar kerusakan hutan mangrove di Delta Mahakam adalah akibat dari
konversi mangrove menjadi tambak budidaya udang maupun ikan. Berdasarkan hasil
kajian dan interpretasi citra satelit dari banyak penelitian, bisa dipastikan lebih dari
50% kawasan Delta Mahakam telah mengalami deforestasi serius. Kalau digabung
dengan degradasi hutan, bisa jadi angkanya lebih dari itu. Upaya memulihkan
kondisi hutan melalui penanaman memang ada, namun karena besarnya kerusakan
yang ada, usaha tersebut tampak tidak berbekas. Merehabilitasi tambak juga tidak
mudah karena ada klaim kepemilikan disitu meskipun ilegal. Oleh karenanya perlu
strategi yang cermat agar masing-masing pihak dalam hal ini masyarakat dan KPHP
Delta Mahakam tidak dirugikan. Sejalan dengan misi KPH untuk memberdayakan
masyarakat maka semua aktivitas yang ilegal perlu dipertimbangkan untuk dilegalkan
melalui salah satu instrumen pemanfaatan kawasan hutan yang diperbolehkan oleh
aturan perundang-undangan. Setelah dilegalkan, maka langkah selanjutnya adalah
membuat

kesepakatan-kesepakatan

untuk

menggunakan

lahan

yang

dapat

meningkatkan fungsi hutan namun tidak mengurangi pendapatan masyarakat dari
tambak.

Program

tambak

ramah

lingkungan

(silvo-fishery)

atau

pola-pola

pemberdayaan lain berbasis perikanan seperti penggemukan kepiting, budidaya
kepiting lunak, dan lain sebagainya mulai dapat diperkenalkan secara bertahap.
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b. Sinergi dengan pemangku kepentingan yang lain
Hampir bisa dipastikan bahwa pada tataran akar rumput terdapat persoalan
komunikasi yang kurang baik antara masyarakat dengan perusahaan Migas terkait
dengan menurunnya produktivitas tambak, kerusakan tambak akibat lalu lalang
kendaraan operasional perusahaan maupun adanya pembatasan-pembatasan
daerah tangkapan ikan bagi nelayan tradisional. Di beberapa desa, resistensi
masyarakat terhadap perusahaan cukup kuat dan hal ini menjadi isu yang perlu
dijembatani oleh KPHP Delta Mahakam agar sinergi semua pihak untuk menjadikan
kawasan hutan Delta Mahakam menjadi lebih baik dapat tercapai. Peran KPHP Delta
Mahakam cukup strategis sebagai penengah oleh karenanya perlu diwaspadai agar
tidak terjebak untuk mendukung salah satu pihak secara berlebihan. Selain sebagai
penengah maka KPHP Delta Mahakam juga perlu bertindak selaku koordinator dan
leading agency yang mensinergikan semua aktivitas di Delta Mahakam dari seluruh
pemangku kepentingan yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung.
c. Penguasaan lahan hutan oleh masyarakat
Kurangnya pengawasan dan ketiadaan aktivitas kehutanan di kawasan Delta
Mahakam dalam kurun waktu 4 dekade terakhir menyebabkan kawasan ini disebut
open access forest yang berakibat pada penguasaan lebih dari 50% lahan hutan
produksi ini oleh masyarakat. Saat ini untuk menyelesaikan klaim penguasaan lahan
yang sebagian besar berbentuk tambak tentu tidak mudah. Ganti rugi bisa jadi tidak
dapat dilakukan karena lahan yang dikuasai adalah kawasan hutan yang secara dejure dikuasai oleh negara. Logika hukum, negara tidak mungkin mengganti lahan
milik sendiri. Oleh karenanya pengelola KPHP Delta Mahakam harus berupaya keras
untuk bisa “menguasai” lahan-lahan tersebut dalam arti membantu masyarakat untuk
mengembalikan lahan tambak menjadi hutan kembali dengan berbagai skema dan
pendekatan.
d. Percepatan program rehabilitasi hutan dan lahan
Dengan tingkat kerusakan hutan mangrove yang mencapai lebih dari 50%,
dibutuhkan upaya rehabilitasi yang tidak bisa dipungkiri membutuhkan anggaran
dana yang cukup besar. Melihat fungsi ekologis kawasan Delta Mahakam yang
sangat penting antara lain sebagai pelindung kawasan diatasnya, pencegah intrusi
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laut, penahan abrasi, dan lain sebagainya, maka RHL menjadi kegiatan prioritas
yang harus dilaksanakan secara bertahap.
Berdasarkan peta lahan kritis dari analisis Badan Pengelolan DAS (BPDAS)
Mahakam - Berau, sebagian besar wilayah Delta Mahakam masuk dalam kategori
Potensial Kritis. Kategori kritis terbesar justru berada di wilayah Hutan Pendidikan
dan Penelitian Barat Muara Kaeli karena banyaknya areal terbuka, lahan pertanian
dan sarana prasarana Migas. Sinergi dengan instansi terkait seperti BPDAS
Mahakam Berau perlu dilakukan untuk optimalisasi program RHL ke depannya
termasuk dengan perusahaan-perusahaan Migas dan non-Migas yang bekerja di
kawasan Delta Mahakam.
Tabel II.20 Daftar Luas Indikatif Sasaran Lokasi Rehabilitasi DAS pada KPHP Delta
Mahakam Unit XXIX
Sasaran Lokasi
Luas (Ha)

RHL I
77,33

RHL II

RHL M I

2.491,26

20.884,91

RHL M II
66.499,90

Total
89.953,40

(Hasil analisis data spasial untuk pendetailan Peta Rencana Teknik RHL DAS, BPDASHL Mahakam
Berau, 2016)
Keterangan :
RHL Prioritas I
RHL Prioritas I
RHL-M I
RHL-M II

: RHL di wilayah daratan pada lahan dengan kategori sangat kritis dan kritis
: RHL di wilayah daratan pada lahan dengan kategori agak kritis
: RHL di wilayah mangrove dan sempadan pantai pada tutupan vegetasi kurang rapat
: RHL di wilayah mangrove dan sempadan pantai pada tutupan vegetasi kosong

e. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
Dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir, isu perubahan iklim (climate change) telah
menjadi perhatian masyarakat internasional. Perubahan iklim yang terjadi tidak dapat
dipisahkan dari laju deforestasi hutan tropis di dunia termasuk di Indonesia. Dampak
perubahan iklim telah nyata dirasakan dimana suhu bumi meningkat secara
signifikan dalam seratus tahun terakhir. Peningkatan suhu bumi menyebabkan
beberapa bagian dari benua es di kutub utara dan kutub selatan telah terkonfirmasi
meleleh. Akibatnya tinggi muka air laut meningkat dan dikhawatirkan akan
menenggelamkan banyak pulau-pulau kecil (seperti kepulauan di samudra Pacific)
dan akan menggenangi banyak kota-kota pesisir di dunia. Akibat perubahan iklim ini,
kawasan Delta Mahakam dengan segenap aktivitas dan kehidupan diatasnya adalah
termasuk kawasan yang rentan terhadap bencana yang diakibatkan oleh naiknya
permukaan air laut secara global termasuk perubahan cuaca yang memicu angin
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dan gelombang besar. Disadari atau tidak, beberapa tambak di Desa Sepatin yang
berada di bagian terluar Delta Mahakam yang menghadap langsung ke laut lepas
telah rusak akibat kerasnya gelombang dan sangat sulit untuk diperbaiki kecuali
menggunakan

konstruksi

permanen.

Kedepan

dikhawatirkan

pusat-pusat

pemukiman seperti di Desa Muara Pantuan dan Sepatin akan mengalami hal serupa
yakni tergerus oleh abrasi laut. Oleh karena itu, isu perubahan iklim perlu menjadi
pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
KPHP Delta Mahakam. Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim diupayakan
masuk dalam rencana pengelolaan 10 tahun kedepan yang akan diintegrasikan
dengan program-program lain seperti rehabilitasi hutan dan perlindungan hutan.
f. Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kemitraan
Belajar dari pengalaman pengelolaan hutan selama lebih dari empat dekade,
keberadaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan tidak lagi bisa diabaikan.
Paradigma

pembangunan

pemberdayaan

masyarakat

kehutanan

baru

berupaya

melalui

skema.

Artinya

mendorong

program

keberhasilan

program

pemberdayaan masyarakat adalah paralel dengan keberhasilan pengelolaan hutan
di Indonesia. Mengingat begitu luasnya areal hutan mangrove yang telah dikonversi
menjadi tambak oleh masyarakat di dalam KPHP Delta Mahakam maka solusi
terbaik saat ini adalah melalui program kemitraan kehutanan antara pengelola
kawasan dengan masyarakat.
Dimensi program pemberdayaan masyarakat tentunya tidak terbatas pada hal-hal
yang berkaitan dengan lahan namun lebih jauh bagaimana agar kesejahteraan
masyarakat menjadi terangkat seiring dengan hadirnya pengelola KPHP di lapangan
dengan program-program kerjanya. Indikator keberhasilan program pemberdayaan
masyarakat di Delta Mahakam, salah satunya bisa dinilai dari sejauh mana
ketergantungan masyarakat dengan lahan hutan dapat dikurangi secara perlahanlahan. Pendekatan ekonomi yang tidak berbasis pada pemanfaatan SDA dan lahan
yang konvensional bisa menjadi pintu masuk untuk mengurangi ketergantungan
tersebut. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mampu menghasilkan produk
turunan dari hasil usaha primernya bisa menjadi salah satu jalan meningkatkan
pendapatan. Secara bersama-sama, pemahaman akan pentingnya lingkungan hutan
untuk menunjang berbagai aspek kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan melalui
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program penyuluhan kehutanan secara partisipatif. Pemberdayaan masyarakat juga
dapat dikatakan sukses apabila KPHP Delta Mahakam dapat mendorong agar
masyarakat

mampu

memecahkan

persoalan

yang

mereka

hadapi

dengan

memanfaatkan sumberdaya yang ada di masyarakat itu sendiri termasuk persoalan
air bersih dan sampah.
2. Kendala dan Permasalahan
Pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak permasalahan yang merupakan
prasyarat pengelolaan hutan secara lestari yang belum dapat diselesaikan baik oleh
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagai acuan
penyusunan atau perbaikan Rencana Tata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara
baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur
pada tanggal 28 Desember 2015 yang lalu namun masih banyak mendapat
tentangan dari berbagai elemen masyarakat.
b. Meskipun banyak penelitian atau kajian yang telah dilakukan di kawasan Delta
Mahakam, namun data dan informasi masih tersebar dan belum terkumpul
dengan baik.
c. Kelembagaan KPHP Delta Mahakam masih sangat terbatas baik dari sisi
kapasitas (kualitas dan kuantitas) sumberdaya manusia, sarana & prasarana,
pendanaan maupun protokol-protokol standard organisasi

yang masih belum

terbentuk.
d. Komunikasi, koordinasi dan pembagian peran antar stakeholder yang bekerja di
kawasan Delta Mahakam belum diatur dengan baik. Kedepan diharapkan
terbentuk forum stakeholder KPHP Delta Mahakam yang membantu merumuskan
kebijakan dan pengelolaan kawasan Delta Mahakam.
e. Ekosistem Delta Mahakam telah mengalami kerusakan yang cukup besar dan
dikuasai oleh masyarakat sehingga membutuhkan usaha yang besar untuk
memulihkan kawasan dan memberdayakan masyarakat di saat yang bersamaan.
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VISI DAN MISI PENGELOLAAN

A. Visi
Formulasi terhadap visi dan misi pengelolaan KPHP Delta Mahakam tidak bisa
dilepaskan dari visi dan misi pembangunan daerah dari tingkat nasional dalam hal ini
visi dan misi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur memiliki visi “Mewujudkan Pembangunan Kehutanan yang
Terpadu dan Berkelanjutan Berspektif Perubahan Iklim untuk Kesejahteraan
Masyarakat di Kalimantan Timur”. KPHP Delta Mahakam adalah lembaga yang
dibentuk oleh pemerintah daerah untuk menterjemahkan dan mengimplementasikan
kebijakan pembangunan daerah pada tingkat tapak sehingga visi dan misi
pembangunan

daerah

dan

sektor

kehutanan

dapat

direalisasikan.

Mempertimbangkan visi pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
maka ditetapkanlah visi pengelolaan KPHP Delta Mahakam untuk jangka waktu 10
tahun

kedepan

(2017-2026)

yakni:

“Mewujudkan

Pengelolaan

Hutan

Berkelanjutan Wilayah KPHP Delta Mahakam Secara Partisipatif, Kolaboratif
dan Berperspektif Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Masyarakat”.
Visi ini ditetapkan berdasarkan pemikiran bahwa sumberdaya manusia merupakan
subyek dalam pembangunan sehingga pembangunan dalam sektor kehutanan pun
pada dasarnya diarahkan untuk membangun masyarakat dalam kerangka agar dapat
mengelola sumberdaya hutan dengan dasar pengetahuan melalui kearifan lokal yang
bijaksana. Pengelolaan sumberdaya hutan sesungguhnya merupakan instrumen
dalam rangka membangun kehidupan manusia yang lebih baik. Di sisi lain,
persoalan yang banyak mendera terkait pemanfaatan sumberdaya alam khususnya
hutan selalu berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang hidup di dalam dan di
sekitar hutan. Oleh karenanya tugas untuk mensejahterakan masyarakat desa di
dalam maupun sekitar kawasan hutan menjadi program prioritas di kawasan Delta
Mahakam untuk periode awal pengelolaan oleh KPHP tanpa merusak ekosistem
hutan yang sudah mengalami gangguan cukup berat.
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B.Misi
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka perlu diwujudkan beberapa misi
sebagai berikut :
1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta batas wilayah KPHP Delta
Mahakam. Bertujuan untuk meningkatkan kepastian kawasan hutan sebagai dasar
penyiapan prakondisi pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari.
2. Memelihara dan meningkatkan fungsi ekosistem KPHP Delta Mahakam melalui
pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang terencana dan
berorientasi pada hasil melalui penanaman mangrove yang dipadukan dalam
bentuk program silvo-fishery, silvo-pastural, agro-forestry atau program sejenis
lainnya.
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat di lingkar kawasan KPHP Delta Mahakam.
Misi ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dapat diukur
dari meningkatnya pendapatan yang diharapkan akan berimbas positif pada
pengurangan buta huruf dan pengangguran, meningkatnya derajat kesehatan, dan
menurunnya angka kemiskinan.
4. Membangun sistem dan mekanisme kelembagaan KPHP Delta Mahakam yang
profesional, efektif dan efisien dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
5. Mengembangkan dan menguatkan kapasitas dan kelembagaan masyarakat serta
peran dan partisipasi para pihak untuk mendukung pengelolaan sumberdaya
hutan berbasis nilai-nilai kearifan lokal.
6. Melaksanakan perlindungan dan konservasi terhadap ekosistem mangrove KPHP
Delta Mahakam yang unik.
7. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya hutan di kawasan KPHP Delta
Mahakam secara efisien dan berkelanjutan.
8. Membangun kerjasama dan pemasaran serta promosi hasil hutan baik kayu
maupun non kayu terhadap semua pihak terkait agar dapat mewujudkan
kemandirian dalam pengelolaan KPHP Delta Mahakam kedepannya.
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C. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai secara efisien dan efektif untuk jangka waktu 10 tahun,
mencakup antara lain :
1. Melaksanakan penataan kawasan hutan secara bertahap tiap tahunnya di wilayah
KPHP Delta Mahakam terutama yang berbatasan dengan pemukiman pada 3
(tiga) desa.
2. Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) melalui penanaman
mangrove seluas 300 sd 500 Ha setiap tahunnya yang dipadukan dalam bentuk
program silvo-fishery, silvo-pastural, agro-forestry atau program sejenis lainnya
bekerjasama dengan stakeholders.
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat di KPHP Delta Mahakam melalui fasilitasi
pengembangan tambak silvofishery seluas + 30.000 Ha dan sawah agroforestry
seluas + 1.000 Ha serta pengelolaan hasil hutan bukan kayu.
4. Meningkatkan kapasitas masyarakat di KPHP Delta Mahakam melalui pelatihan
minimal 2 kali per tahunnya.
5. Melaksanakan

patroli

perlindungan

hutan

secara

partisipatif

melibatkan

masyarakat setempat yang diberikan pelatihan setiap tahunnya.
6. Melaksanakan kerjasama pemasaran dan promosi hasil hutan kepada pihak
terkait dalam rangka mewujudkan kemandirian pengelolaan KPHP Delta
Mahakam dalam 10 tahun kedepan.
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ANALISIS DAN PROYEKSI

A. ANALISIS (KONDISI SAAT INI)
Selama lebih dari empat dekade pengelolaan hutan alam di luar Pulau Jawa dan
Madura, kondisi hutan baik dari sisi kualitas dan kuantitas mengalami penurunan
yang cukup signifikan. Potensi kayu sebagai contoh terjun bebas dari produksi yang
mencapai 20 juta meter kubik dalam setahun di era 1980-1990, menjadi hanya 5-7
juta meter kubik kayu per tahunnya secara nasional saat ini. Apa yang terjadi adalah
pengurusan

hutan

menyebabkan

di

Indonesia

perencanaan

dilakukan

menjadi

tidak

tanpa

cukup

maksimal

informasi

ditambah

dasar,

lemahnya

pengawasan oleh pemerintah menyebabkan sistem yang diterapkan tidak berjalan
semestinya. Oleh karena itu kesalahan yang sama sudah sepatutnya tidak terulang
lagi dan dalam konteks pembangunan KPHP Delta Mahakam. Penyusunan dokumen
perencanaan sepatutnya menjadi tulang punggung (back bone) utama yang akan
menentukan berhasil atau tidaknya pengurusan hutan di kawasan strategis ini.
Dengan kondisi yang belum ideal dari semua aspek seperti kelembagaan, SDM,
perangkat kebijakan, dan lain-lain maka proyeksi pengelolaan hutan di KPHP Delta
Mahakam

akan

difokuskan

pada

implementasi

instrumen-instrumen

dasar

pengelolaan hutan yang lestari dengan mempertimbangkan isu-isu utama yang
harus diselesaikan di kawasan ini.
1. Inventarisasi, Tata Hutan dan Perencanaan Pengelolaan Kawasan
Kondisi Aktual :
Selama lebih dari empat dekade pengusahaan hutan produksi, kawasan hutan di
Delta Mahakam seolah luput dari perhatian pemerintah khususnya dari sektor
kehutanan. Ketiadaan ijin pemanfaatan kawasan maupun pemanfaatan hasil hutan
(kayu dan non kayu) menyebabkan informasi dasar mengenai potensi, sebaran dan
luasan hutan mangrove sebagai penyusun utama ekosistem Delta Mahakam hanya
bisa diperoleh dari literatur dan hasil kajian beberapa peneliti dan lembaga yang
bekerja di kawasan ini termasuk perusahaan Migas yang sifatnya terkadang parsial.
Angka atau besaran yang muncul bisa jadi bersumber dari analisis data yang masih
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dalam kerangka uji coba suatu metode dan belum sampai pada penetapan secara
resmi oleh pemerintah. Hingga saat ini, pemerintah pusat dan daerah selaku
regulator belum pernah mempublikasikan besaran potensi hutan yang ada di
kawasan ini secara utuh karena memang belum ada cukup data yang bisa
menggambarkannya.
Berbicara tentang kawasan Delta Mahakam maka kita berbicara mengenai wilayah
pesisir seluas lebih kurang 150.000 ha yang meliputi seluruh wilayah pulau-pulau
yang terbentuk dari hasil sedimentasi dan didominasi oleh vegetasi nipah dan
asosiasi jenis mangrove lainnya ditambah dengan wilayah pesisir yang menyatu
dengan daratan Kalimantan dengan tipe ekosisitem yang serupa. Sedangkan
wilayah kerja KPHP Delta Mahakam adalah sebagian dari wilayah Delta Mahakam
yang meliputi seluruh pulau-pulau setelah dikurangi Areal Penggunaan Lain (APL)
dan sedikit wilayah pesisir di daratan Kalimantan yang diperuntukkan bagi Hutan
Pendidikan dan Penelitian Barat Muara Kaeli di Kecamatan Anggana, Kutai
Kartanegara.
Input kegiatan dan peran serta kontribusi KPH :
Dalam ruang lingkup kegiatan inventarisasi ini, KPHP Delta Mahakam dapat
berperan dalam hal pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber penelitian
yang telah dilakukan di kawasan Delta Mahakam dalam kurun waktu 4 dekade
terakhir. Dalam proses ini kerjasama dan komunikasi dengan perguruan tinggi
(Universitas Mulawarman, Universitas Kutai Kartanegara) dan swasta khususnya
perusahaan Migas yang bekerja di kawasan ini (Total E&P Indonesia, Vico) perlu
dijalin untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Peran kedua yang
bisa dilakukan oleh pengelola KPHP Delta Mahakam adalah melakukan kegiatan
inventarisasi sendiri bekerjasama dengan perguruan tinggi apabila diperlukan sesuai
dengan aturan yang berlaku. Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dapat
diimplementasikan meskipun perlu penyesuaian terhadap rancangan plot yang akan
dibuat di lapangan. Peran ketiga adalah mempublikasikan hasil inventarisasi ini
melalui saluran-saluran yang sesuai untuk mendapatkan masukan (feed back) dan
sekaligus membuka komunikasi dengan berbagai pihak terkait hasil inventarisasi
yang telah dilakukan.
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2. Penegasan Status Kegiatan Pertambangan Migas di kawasan Delta
Mahakam
Kondisi Aktual :
Secara de jure, seratus persen kawasan KPHP Delta Mahakam adalah wilayah
tertentu. Tidak ada ijin pemanfaatan kawasan hutan, tidak ada ijin pemanfaatan hasil
hutan, tidak ada ijin pinjam pakai kawasan hutan yang pernah diterbitkan di kawasan
ini. Namun secara de facto, kawasan ini juga merupakan wilayah kerja
pertambangan Migas. Sejak tahun 1970-an telah diberikan konsesi kepada beberapa
perusahaan antara lain japex, Total E&P Indonesia, dan Virginia Company (VICO).
Karena sumberdaya alam pertambangan baik Migas dan mineral lain dianggap
strategis maka kedudukannya lebih tinggi dari kepentingan lainnya. Di era
pemerintahan terdahulu (Orde baru), bentuk-bentuk perijinan di atas kawasan hutan
masih terbatas termasuk Migas. Oleh karenanya demi tegaknya hukum positif
khususnya UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan maka kepentingan Migas yang
ada di kawasan ini perlu diakomodir.
Input Kegiatan dan Peran Serta Kontribusi KPH :
KPHP Delta Mahakam yang merupakan kepanjangan tangan negara untuk
mengelola hutan produksi di tingkat tapak dapat menjadi penghubung dan sekaligus
pendorong agar status fasilitas ekplorasi dan eksploitasi Migas di kawasan Delta
Mahakam dapat segera ditetapkan statusnya. Dengan posisi tersebut diharapkan
proses penetapan status dapat dilakukan dengan lebih cepat.
3. Koordinasi dan Sinergi Berbagai Sektor di kawasan Delta Mahakam
Kondisi Aktual :
Pengelolaan kawasan pesisir laut di Indonesia bisa dikatakan berada di daerah abuabu (grey area). Banyak kepentingan yang terkait sehingga pemerintah pun
menerbitkan beberapa aturan perundangan yang saling terkait dan berpotensi
tumpang tindih. Salah satunya adalah adanya Undang-undang No. 27 tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kemudian dirubah
dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2014. Undang-undang tersebut dapat
berpotensi menimbulkan kebingungan dan kerancuan dengan Undang-undang 41
tahun 1999 tentang Kehutanan dan aturan dibawahnya khususnya yang terkait
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dengan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Sebagai contoh istilah
Blok digunakan untuk membagi wilayah KPH namun di UU No. 27 tahun 2007
menggunakan istilah zonasi. Berikutnya dalam UU 27 tahun 2007, rencana
pengelolaan wilayah pesisir dimaksudkan untuk koordinasi pengambilan keputusan
antar lembaga yang cukup berbeda penekanannya dengan rencana pengelolaan
hutan di KPHP atau KPHL. Selanjutnya Keppres 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung juga berpotensi konflik dengan peraturan lain karena disebutkan
dalam Keppres ini bahwa Kawasan pantai Berhutan Bakau merupakan kawasan
suaka alam yang termasuk dalam kawasan lindung sehingga wajib dikelola dengan
sasaran

meningkatkan

fungsi

lindungnya

termasuk

mempertahankan

keanekaragaman tumbuhan dan satwa. Apabila dikaitkan lagi dengan UU No. 22
tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi didalamnya menyebutkan tentang
Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia yang meliputi seluruh wilayah daratan,
perairan dan landas kontinen Indonesia yang bermakna luas bahwa pertambangan
mempunyai hirarki lebih tinggi dari kepentingan sektor-sektor yang lain. Kondisi ini
cukup menyulitkan pengelola dalam menyusun rencana pengelolaan karena
menggunakan standard yang berbeda.
Input Kegiatan dan Peran Serta Kontribusi KPH :
KPHP Delta Mahakam sebagai unit yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola
kawasan hutan produksi di Delta Mahakam dapat mendorong terbentuknya
konsorsium mitra pengelolaan hutan dan kawasan pesisir yang sifatnya lintas
sektoral sebagai wadah berkomunikasi dan berkoordinasi serta berbagi peran
terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan termasuk melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
4. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK)
Kondisi Aktual :
Saat ini tidak ada ijin pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) yang dikeluarkan oleh
pemerintah kepada pihak ketiga di kawasan Delta Mahakam. Namun masyarakat di
dalam kawasan hutan memanfaatkannya untuk keperluan yang berhubungan
dengan pembuatan alat tangkap ikan. Pemanfaatan HHK yang sangat terbatas ini
diusulkan dalam rencana pengelolaan ini nantinya akan dilakukan di Blok
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Pemanfaatan atau Blok Pemberdayaan Masyarakat di dalam KPHP Delta Mahakam
dari hasil kegiatan rehabilitasi maupun dari penjarangan program Sylvo-fishery
(tambak ramah lingkungan) yang nantinya akan menjadi arahan utama dalam
pengelolaan Blok Pemberdayaan Masyarakat. Kondisi tegakan mangrove yang eksis
saat ini sebenarnya tidak cukup layak untuk diusahakan secara komersial karena
potensinya yang rendah sehingga diharapkan adanya rehabilitasi / penanaman
mangrove melalui dana pemerintah maupun dana pihak ketiga oleh investor yang
berminat.
Input Kegiatan dan Peran Serta Kontribusi KPH :
KPHP Delta Mahakam dapat berperan sebagai fasilitator untuk melakukan program
kemitraan dengan pihak ketiga maupun berbagai kelompok masyarakat baik di
dalam maupun di luar kawasan hutan untuk membangun hutan dengan skemaskema yang sudah dipersiapkan pemerintah di areal atau blok yang dialokasikan
yakni blok pemanfaatan. Banyak tambak yang tidak lagi aktif dikarenakan mahalnya
perawatan dan produktifitas yang menurun, dapat didorong untuk membangun Hutan
Tanaman Rakyat (HTR) dengan menanam Bakau seluas 2 ha per kepala keluarga
lalu hasilnya dijual dan difasilitasi oleh KPHP Delta Mahakam. Alternatifnya
diserahkan ke pihak ketiga, semisal perusahaan HTI mangrove untuk memanfaatkan
tambak mati guna keperluan komersil dengan tetap melibatkan masyarakat dalam
proses pengusahaannya.
5. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan
Belajar dari pengalaman pengelolaan hutan dan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(HHK) maka telah dirumuskan kembali paradigma pembangunan kehutanan nasional.
Salah satunya dengan mendorong pemanfaatan kawasan untuk jasa lingkungan dan
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK).
a. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Kondisi faktual :
Data dan informasi tentang potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dimiliki
masih sangat kurang secara kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini disebabkan
karena selama 40 tahun terakhir kawasan Delta Mahakam luput dari perhatian
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khususnya dari sektor kehutanan. Penelitian yang terkait dengan sosial ekonomi
masyarakat di dalam kawasan Delta Mahakam lebih banyak dilakukan oleh
perusahaan Migas yang beroperasi di kawasan ini dan perguruan tinggi baik di
Kalimantan Timur maupun di luar Kalimantan Timur, namun tidak spesifik pada isu
hasil hutan bukan kayu. Namun demikian berdasarkan hasil pengamatan di
masyarakat dan pengumpulan data sekunder berbagai laporan penelitian, studi, dan
lain-lain yang dilakukan oleh berbagai pihak, menunjukan adanya potensi hasil hutan
bukan kayu (HHBK) yang dapat dikembangkan kedepannya. Kegiatan yang eksisting
terkait pemanfaatan HHBK oleh masyarakat yang berbasis hutan adalah
pemanfaatan daun Nipah untuk pembuatan atap. Hingga saat ini belum terdapat
pemegang ijin pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan hutan dalam wilayah kelola
KPHP Delta Mahakam yang mengindikasikan bahwa pemanfaatan potensi
sumberdaya hutan belum optimal menyentuh segala aspek. Di sisi lain kondisi ini
sekaligus menjadi peluang bagi pengelola KPHP Delta Mahakam untuk mengambil
peran lebih dalam pemanfaatan HHBK di Delta Mahakam.
Input kegiatan dan peran serta kontribusi KPH :
Untuk dapat mewujudkan upaya pemanfaatan multi potensi sumberdaya hutan ke
depan, utamanya HHBK perlu didasarkan pada data dan informasi yang berkualitas.
Oleh karenanya peran yang dapat dilaksanakan oleh KPHP Delta Mahakam adalah
mendata potensi HHBK yang ada di kawasan ini selengkap mungkin. Selain itu,
untuk meyakinkan masyarakat termasuk dunia usaha agar mau berinvestasi dalam
pemanfaatan HHBK maka tugas KPHP Delta Mahakam selanjutnya adalah
mempersiapkan segala data yang diperlukan untuk mendukung usaha berbasis
HHBK tersebut. Salah satu caranya adalah melalui plot uji coba. KPHP Delta
Mahakam membuat demonstration plot yang digunakan untuk proyek percontohan
yang bisa diadopsi oleh masyarakat dan pihak luar yang ingin mengembangkan
program yang sama.
b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Potensi jasa lingkungan di KPHP Delta Mahakam berbasis pada 2 hal yakni hutan
mangrove dan perairan dalam hal ini laut berikut potensi perikanannya.
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1) Pemanfaatan Potensi jasa Lingkungan untuk Wisata Alam
Untuk mengembangkan wisata alam di suatu kawasan maka modal utama adalah
adanya

atraksi

alam

yang

cukup

menarik.

Modal

selanjutnya

agar

bisa

dikembangkan adalah objek wisata tersebut dapat dikunjungi dengan mudah dan
murah. Selain itu objek wisata tersebut sebaiknya terintegrasi dengan objek wisata
yang lain. Di Delta Mahakam, atraksi alam yang bisa ditonjolkan adalah hutan
mangrove yang penuh mistis dan terkesan sangat “liar” karena masih banyak
predator (Buaya Muara) tinggal di dalamnya termasuk primata asli Kalimantan yakni
Bekantan.
Kondisi faktual :
Saat ini Delta Mahakam merupakan ekosistem hutan mangrove yang paling dekat
lokasinya dengan Kota Samarinda, Ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Dengan
penduduk yang semakin bertambah dan mencapai angka lebih dari 750.000 jiwa,
penduduk Samarinda memerlukan alternatif berwisata atau berekreasi. Sejauh ini
areal wisata di Kota Samarinda dan sekitarnya masih sangat minim. Belum banyak
operator wisata yang memanfaatkan potensi Sungai Mahakam termasuk kawasan
Delta Mahakam sebagai atraksi untuk menggerakkan usaha atau perekonomian.
Padahal potensinya cukup besar. Wisata sungai dengan pemandangan alam asri
dan indah dengan berbagai jenis primata seperti Bekantan, berbagai jenis burung,
dan lain-lain belum tergarap dengan baik. Padahal apabila tergarap dengan baik,
maka usaha-usaha turunan seperti pembuatan kerajinan khas Kalimantan Timur dan
sejenisnya akan ikut berkembang dengan sendirinya.
Input kegiatan dan peran serta kontribusi KPH :
Dalam rangka pengembangan wisata alam yang mengkombinasikan hutan dan air di
Wilayah KPHP Delta Mahakam, masih memerlukan informasi dan data yang cukup
banyak antara lain pasar dan infrastruktur termasuk sarana dan prasarana yang
minimal harus dimiliki agar penyelenggaraan wisata dapat berjalan dengan baik.
KPHP Delta Mahakam dapat membantu mengisi kekosongan informasi melalui
serangkaian kegiatan studi atau wawancara kepada warga masyarakat Kota
Samarinda dan sekitarnya tentang minat berwisata di Delta Mahakam dan sekitarnya.
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2) Pemanfaatan Potensi Jasa Lingkungan Karbon Hutan
Skema perdagangan karbon internasional sebagai bentuk kompensasi negara
penghasil karbon bagi upaya mempertahankan hutan agar tetap berfungsi menyerap
karbon global, telah menjadi perhatian masyarakat internasional dalam periode satu
dasawarsa terakhir. Sebagai negara berhutan terbesar ketiga di dunia, peran
Indonesia sangat strategis untuk mewujudkan skema tersebut yang kemudian
dikenal dengan istilah REDD+(Reducing Emmision from Deforestation and Forest
Degradation). Semua tipe hutan berpeluang untuk menjadi site terpilih pada program
perdagangan karbon, tidak terkecuali hutan mangrove Delta Mahakam. KPHP Delta
Mahakam yang memiliki lebih dari 100.000 ha terbilang cukup luas sebagai unit
terkecil dari skema perdangan karbon hutan ini.
Kondisi faktual :
Penelitian karbon Delta Mahakam masih bersifat parsial dan belum terintegrasi.
Karbon dapat diduga dari konversi volume biomassa tegakan apabila diketahui. Dari
hasil pengukuran pada plot ukur yang dilakukan oleh BPKH Wilayah IV Samarinda
pada pertengahan September yang lalu, diketahui bahwa dari 10 sampel plot yang
dibuat di lapangan mewakili 3 tutupan lahan yang berbeda diperoleh informasi
volume tegakan berkisar antara 2-25 m3/ha dan apabila dikonversi ke karbon maka
dalam satu hektar, hutan mangrove di Delta Mahakam mengandung sekitar 190 ton
karbon untuk tidak dilepaskan ke atmosfir bumi.
Input kegiatan dan peran serta kontribusi KPH :
KPHP Delta Mahakam dapat berperan untuk mempersiapkan lokasi demontration
plot/area untuk selanjutnya dipantau, dijaga terus menerus agar diperoleh hasil
pengamatan pertumbuhan yang baik. Disamping itu, usaha mencari pembeli karbon
perlu dilakukan oleh manajemen pengelolaan KPHP Delta Mahakam manakala
demostration plot telah berhasil dikembangkan .
6. Perlindungan dan Konservasi Alam
Kondisi Aktual :
Meskipun sadar bahwa ombak dan pasang surut menjadi tantangan terberat untuk
membangun tambak di daerah pesisir, namun faktanya banyak penduduk lokal
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masyarakat Delta Mahakam yang tidak menyisakan green belt atau jalur hijau guna
menangkal ombak tersebut. Saat ini di beberapa titik di Desa Sepatin telah terjadi
abrasi yang menyebabkan tambak mengalami kerusakan yang cukup parah. Dinding
tanggul jebol dan memaksa petani tambak mengeluarkan biaya ekstra yang tidak
kecil jumlahnya untuk memperbaiki tanggul yang jebol tersebut. Atas kejadian
tersebut masyarakat mulai sadar bahwa perlu adanya green belt atau sabuk hijau
dan mulai menanami titik-titik abrasi dan yang rawan terkena dampak abrasi laut.
Input Kegiatan dan peran serta kontribusi KPH :
Untuk membangun jalur atau sabuk hijau di beberapa titik dan lokasi bisa menjadi
salah satu prioritas KPHP Delta Mahakam dikaitkan dengan konteks rehabilitasi
hutan mangrove di kawasan ini. Pengelolaan KPHP Delta Mahakam dapat berperan
sebagai koordinator dan leader untuk mendorong program rehabilitasi ini berjalan
dengan menggandeng stakeholder lain seperti perusahaan Migas dan instansi
pemerintah yang lain.
7. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu
Kondisi Aktual :
Wilayah tertentu di KPHP Delta Mahakam seyogyanya adalah kawasan hutan
mangrove namun saat ini lebih dari 50% telah mengalami perubahan menjadi
tambak ikan dan udang. Jelas penggunaan lahan hutan sebagai tambak adalah
ilegal karena tidak pernah mendapat ijin dari pemerintah pusat maupun daerah.
Namun karena potensi perikanan yang cukup tinggi di kawasan ini yang merupakan
kawasan pesisir maka langsung maupun tidak langsung tambak sebenarnya telah
memberikan sumbangan bagi pendapatan negara dalam bentuk pajak-pajak terkait
ekspor udang dan juga memberikan supply produk perikanan untuk dikonsumsi oleh
masyarakat. Sebagian areal di wilayah tertentu ini juga digunakan oleh perusahaan
Migas untuk membangun fasilitas dan instalasi pendukung proses produksi termasuk
pipa distribusinya ke Kilang Minyak Balikpapan. Ketiadaan pengelola kawasan di
tingkat tapak di kawasan Delta Mahakam ini telah menyebabkan banyak kegiatan
non kehutanan yang tidak dapat diawasi dan dikoordinasikan oleh pemerintah.
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Input Kegiatan dan peran serta kontribusi KPH :
Dengan kondisi yang masih terbatas maka peran yang bisa dilakukan oleh KPHP
Delta Mahakam dalam pemanfaatan wilayah tertentu adalah dengan memberi contoh
kepada masyarakat termasuk calon-calon investor untuk melakukan kegiatan
kemitraan yang terkait dengan peningkatan potensi hutan maupun pemanfaatan
Nipah dalam Blok Pemanfaatan yang telah ditentukan. Khusus untuk pemanfaatan
Nipah, KPHP Delta Mahakam harus memulai melakukan uji coba produksi air nira
Nipah dalam skala plot demonstrasi. Hasil yang diperoleh dikerjasamakan dengan
perguruan tinggi sehingga didapatkan gambaran potensi sebenarnya dari nira yang
diperoleh. Hasil kajian akademis ini selanjutnya dipaparkan kepada para calon
investor yang berminat memanfaatan air nira Nipah untuk diproduksi dan menjadi
produk makanan dan minuman olahan. Apabila memungkinkan dan ada support
dana yang cukup, KPHP Delta Mahakam dapat pula memulai sendiri usaha
pembuatan produk dari nira Nipah bekerjasama dengan perguruan tinggi agar
produk dapat diterima pasar. Dalam perjalanannya, pengelola KPHP Delta Mahakam
dapat berkonsultasi dengan berbagai usaha yang telah lebih dahulu berkembang
seperti misalkan AbiHira Herbal yang telah sukses menghasilkan tanaman obat asli
Kalimantan dari Pohon Tahongai.
8. Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Wilayah Tertentu
Kondisi Aktual :
Lebih dari 50% kawasan hutan mengrove di Delta Mahakam telah mengalami
kerusakan akibat konversi menjadi tambak. Kerusakan hutan yang besar ini
memerlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk dipulihkan kembali agar fungsi dan
manfaatnya

bagi

lingkungan

dapat

terpelihara.

Memang

tidak

mudah

mengembalikan kawasan yang rusak dan telah menjadi tambak namun sesuai
peruntukannya kawasan Delta Mahakam adalah hutan produksi tetap yang artinya
kegiatan yang diperkenankan adalah kegiatan budidaya kehutanan antara lain
pemanfaatan kayu, non kayu, dan jasa lingkungan. Tambak ikan atau udang masuk
dalam kategori budidaya perikanan bukan domain budidaya kehutanan. Oleh
karenanya salah satu pendekatan yang digunakan oleh para stakeholder di Delta
Mahakam selama ini untuk menyeimbangkan antara kepentingan kehutanan dan
perikanan adalah dengan membangun tambak ramah lingkungan (silvo-fishery).
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Program pengenalan silvo-fishey telah dilakukan oleh Total E&P Indonesie termasuk
Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai
Kartanegara melalui berbagai skema antara lain Gerhan atau GNRHL beberapa
waktu silam.
Berdasarkan hasil analisis data spasial untuk pendetailan Peta Rencana Teknik RHL
DAS oleh BPDASHL Mahakam Berau tahun 2016, sebagian besar wilayah Delta
Mahakam masuk dalam kategori “wilayah mangrove dan sempadan pantai pada
tutupan vegetasi kosong”.
Input Kegiatan dan peran serta kontribusi KPH :
Karena kawasan tertentu belum terdapat ijin pemanfaatannya, maka KPHP Delta
Mahakam harus mengambil peran sebagai pengelola di dalam wilayah tertentu
tersebut. Sepanjang wilayah tertentu tersebut kritis misalkan karena abrasi laut maka
pengelola KPHP Delta Mahakam wajib untuk segera merencanakan dan
melaksanakan kegiatan RHL di kawasan yang rawan tersebut. Karena besarnya
kawasan yang perlu direhabilitasi sehingga membutuhkan banyak waktu, tenaga dan
biaya maka peran KPHP Delta Mahakam adalah mendorong agar semua pihak
khususnya yang terkait langsung dengan Delta Mahakam untuk berpartisipasi dalam
program RHL ini. KPHP Delta Mahakam dapat membantu menyusun rencana
pengelolaan kegiatan RHL (RPRHL) selama 10 tahun sebagai dasar menyusun
kegiatan RHL setiap tahunnya. Sehingga dimana, berapa luas dan siapa yang akan
melakukan RHL pada satu periode waktu tertentu selama 10 tahun kedepan dapat
diketahui dan dialokasikan. Diantaranya adalah adanya kewajiban melaksanakan
reboisasi oleh pemegang IPPKH dapat diarahkan ke Delta Mahakam untuk
mewujudkan kegiatan RHL tersebut.
9. Pemberdayaan Masyarakat.
Kondisi Aktual :
Sebagian besar penduduk desa-desa di dalam KPHP Delta Mahakam masih
tergolong dalam masyarakat yang belum sepenuhnya sejahtera. Masa kejayaan
tambak di kawasan ini terjadi pada akhir tahun 1998/1999 ketika krisis moneter
melanda Indonesia. Harga udang naik sangat signifikan karena nilai tukar Rupiah
jatuh terhadap mata uang asing sehingga ekspor udang pada saat itu sangat
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Delta Mahakam

Bab IV. Analisis dan Proyeksi

IV-12

menguntungkan. Hal ini pula yang menyebabkan terjadinya pembukaan mangrove
secara besar-besaran di kawasan ini.
Mayoritas mata pencarian masyarakat di Delta Mahakam hanya ada dua yakni
petani tambak dan nelayan tangkap. Artinya bahwa ketergantungan masyarakat
terhadap hutan relatif kecil. Masyarakat tidak melakukan pembukaan hutan
mangrove untuk dimanfaatkan kayunya secara komersil namun lebih banyak karena
motivasi untuk membuka tambak. Tambak dan ikan menjadi sumber penghasilan
utama masyarakat Delta Mahakam oleh karenanya program pemberdayaan
masyarakat tidak bisa tidak perlu menyentuh dan berhubungan dengan budidaya
perikanan.
Input Kegiatan dan peran serta kontribusi KPH :
Pengelola KPHP Delta Mahakam dapat menjadi fasilitator bagi masyarakat yang
berkeinginan untuk memperoleh salah satu dari ijin-ijin seperti tersebut diatas yang
bentuknya bisa HKm, HTR atau Kemitraan. KPHP Delta Mahakam dapat
melaksanakan kemitraan diantaranya dengan kelompok petambak yang dituangkan
dalam perjanjian kerjasama pengembangan tambak pola silvo-fishery/wanamina,
demikian pula upaya pengembangan kegiatan terpadu lainnya seperti agroforestry
dan lainnya. Apabila ijin telah diperoleh termasuk kemitraan yang telah dilaksanakan
maka tugas KPHP Delta Mahakam selanjutnya adalah memantau, membina dan
mengevaluasi ijin-ijin atau proses kemitraan tersebut. Pada sisi lain, KPHP Delta
Mahakam dapat berperan sebagai koordinator bagi pelaksanaan program-program
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh instansi lain. Artinya secara periodik
perlu dilakukan pertemuan antara stakeholder yang bekerja di Delta Mahakam untuk
sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
10. Pengembangan Investasi dan Bisnis KPH
Kondisi Aktual :
Wilayah kelola KPHP Delta Mahakam sebagian besar adalah wilayah tertentu artinya
belum ada ijin baik pemanfaatan kawasan maupun pemungutan hasil hutan kayu
dan non kayu termasuk jasa lingkungan yang pernah diberikan oleh pemerintah
dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku “pemilik” lahan
hutan di kawasan ini. Investasi bisnis yang mempunyai prospek menguntungkan di
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kawasan Delta Mahakam antara lain produk kayu (timber) khususnya dari jenis
Bakau yang terkenal memiliki kualitas bagus sebagai kayu arang karena memiliki
kerapatan jenis yang tinggi sehingga dapat disebut sebagai kayu energi. Memang
untuk pemanfaatan hasil hutan kayu tidak boleh mengandalkan dari tegakan Bakau
yang tersisa namun harus berasal dari kegiatan rehabilitasi yang dikelola dengan
baik sehingga memiliki riap yang optimal. Penelitian Suhardiman (2014) memberikan
gambaran bahwa diameter rata-rata pohon Bakau jenis Rhizophora mucronata yang
berumur 11 tahun lebih kurang 9,98 cm. Artinya pertumbuhan jenis Bakau rata-rata
sebesar 0,91 cm per tahun. Laju pertumbuhan seperti ini tidak jauh berbeda dengan
pertumbuhan jenis-jenis Meranti di hutan daratan. Melihat riap diameter yang cukup
baik meskipun tanpa tindakan silvikultur intensif seperti penjarangan, pemangkasan
dan lain-lain maka prospek usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di kawasan yang
ditanami cukup atraktif.
Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti pohon Nipah sebagai vegetasi
dominan di kawasan ini juga belum tergarap dengan optimal. Nipah menghasilkan
nira yang bisa dikonsumsi langsung atau diolah menjadi produk turunan seperti Cuka
maupun lebih tinggi lagi menjadi bio-etanol karena terdapat kandungan gula lebih
kurang 10%. Hingga saat ini pemanfaatan HHBK dari pohon Nipah hanya sebatas
penggunaan daunnya untuk keperluan pembuatan atap. Potensi HHBK lain yang
prospektif untuk dikembangkan antara lain budidaya lebah madu dan sarang walet.
Madu yang banyak dijual umumnya berasal dari hutan daratan yang artinya sumber
madu adalah nektar pohon-pohon di daratan. Sedangkan madu yang berasal dari
pohon-pohon mangrove masih sangat sedikit dijumpai di pasaran. Khusus budidaya
sarang walet sangat cocok dikembangkan di pesisir Delta Mahakam terutama yang
masih terdapat tegakan mangrove baik primer maupun sekunder.
Input Kegiatan dan peran serta kontribusi KPH :
Untuk dapat mewujudkan bisnis dan investasi berbasis sumber daya hutan (HHK
dan HHBK) di kawasan Delta Mahakam maka peran sentral berada di pundak
pengelola KPHP Delta Mahakam. Program promosi dan kerjasama penelitian yang
mengarah pada usaha identifikasi, inventarisasi hingga pemanfaatan HHK dan
HHBK perlu dilakukan pada periode awal pengelolaan hutan di KPHP Delta
Mahakam ini. Hasil penelitian dan apabila diperlukan disertai dengan plot
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percontohan dan success story yang telah diraih dapat menjadi modal “jualan”
kepada para investor. Promosi KPHP Delta Mahakam yang lebih luas melalui
berbagai macam media juga dapat digunakan sebagai sarana menarik investasi
masuk ke Delta Mahakam.
11. Perubahan Iklim
Kondisi Aktual :
Wilayah kelola KPHP Delta Mahakam sebagian besar berada di zona ecotone yakni
peralihan dari ekosistem darat ke ekosistem laut. Laut dan sumberdaya yang ada di
dalamnya menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan kawasan ini.
Bagi masyarakat laut adalah sumber penghidupan dan sama pentingnya dengan
mangrove yang menyediakan lahan untuk tambak. Namun dalam konteks yang
berbeda yakni munculnya gejala alam yang bersifat destruktif disebabkan oleh
perubahan iklim, maka laut menjadi sumber ancaman. Perubahan iklim merupakan
sesuatu yang sulit untuk dihindari dan memberikan dampak terhadap berbagai segi
kehidupan. Dampak ekstrem dari perubahan iklim terutama adalah terjadinya
kenaikan temperatur serta pergeseran musim. Kenaikan temperatur menyebabkan
es dan gletser di Kutub Utara dan Selatan mencair. Peristiwa ini menyebabkan
terjadinya pemuaian massa air laut dan kenaikan permukaan air laut. Hal ini akan
menurunkan produksi tambak ikan dan udang serta mengancam kehidupan
masyarakat pesisir pantai.
Secara alamiah Delta Mahakam menghadapi naiknya muka air laut yang
menyebabkan pengaruh energi laut semakin kuat dan laju abrasi pantai semakin
meningkat. Secara umum, proses naiknya air laut tersebut disebabkan oleh dua
faktor, yaitu pemanasan global dan penurunan geologis. Secara geologis, Delta
Mahakam juga terus-menerus mengalami penurunan permukaan daratan (land
subsidence) dengan kecepatan sekitar 0.5 mm/tahun. Hal ini terjadi karena sekitar
80 % dari volume delta tersebut tersusun oleh endapan lumpur yang bersifat mudah
terpadatkan. Selain itu, Delta Mahakam terletak pada kawasan tektonik aktif, dimana
kerak bumi mengalami pergerakan secara vertikal, membuat proses penurunan
daratan tersebut menjadi semakin signifikan. Hasil analisa geomorfologi dan
sedimentologi menunjukkan proses penurunan geologis tersebut diperkirakan sekitar
2.7 mm/tahun (Zulkifli, 2009).
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Input Kegiatan dan peran serta kontribusi KPH :
Guna mengurangi dampak negatif dari naiknya muka laut yang dapat merusak
tambak maupun pemukiman warga, maka langkah pertama yang harus dilakukan
adalah melakukan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove di sepanjang garis pantai
sekaligus membangun sabuk hijau yang efektif selebar lebih kurang 130 kali dari
rata-rata garis pasang tertinggi di kawasan Delta Mahakam. Dengan ancaman yang
nyata ini, KPHP Delta Mahakam dapat membantu BPDAS Mahakam Berau untuk
menyusun Rencana Teknik RHL di tingkat tapak yang secara rinci menggambarkan
rencana pengelolaan dan kegiatan RHL dalam waktu 10 tahun kedepan. Pada saat
yang bersamaan, KPHP Delta Mahakam dapat berperan menjadi fasilitator dengan
cara mengundang berbagai pihak khususnya swasta untuk membantu program RHL
sehingga target dapat lebih cepat terealisasi.
ANALISIS FAKTOR PENGELOLAAN KPHP

FAKTOR

INTERNAL

DAN

EKSTERNAL

DALAM

Analisis SWOT dilakukan dengan input berbagai permasalahan dan kendala serta
potensi yang ada di wilayah kerja KPHP Delta Mahakam untuk merumuskan rencana
strategis yang realistis berdasarkan evaluasi terhadap kondisi eksisting baik internal
maupun eksternal. Tabel berikut menggambarkan analisis SWOT yang dilakukan.
Tabel IV-1. Matrik Analisis SWOT Pengelolaan KPHP Delta Mahakam

Faktor Internal

Kekuatan (S)

Kelemahan (W)

1. KPHP Delta Mahakam
memiliki kewenangan, tugas
dan fungsi yang telah diatur
dalam perundang-undangan.
2. Kepastian pembiayaan dari
APBN/APBD.
3. Kondisi Biogiofisik yang
strategis karena memiliki
cadangan Migas yang besar
dan masih berpotensi hingga
beberapa puluh tahun
kedepan.
4. Wilayah yang luas dengan
Potensi HHBK khususnya
Nipah yang belum terjamah,
perikanan (tambak) yang
luas, dan potensi Jasa

1. Kapasitas SDM KPHP Delta
Mahakam terbatas dari sisi
jumlah dan kapasitas.
2. Perlu adaptasi dari pola kerja
birokrasi (struktural) ke
fungsional berbasis tapak.
3. Sarana dan Prasarana masih
terbatas (listrik, jalan, jembatan,
dll)
4. Akses ke kawasan kelola yang
sulit dan terbatas karena hanya
mengandalkan moda
transportasi air yang mahal.
5. Hubungan Kerja yang belum
terbangun dengan stakeholders.
6. Kawasan pesisir membatasi
alternatif usaha yang bisa
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lingkungan yang belum
tergarap optimal
5. Keberadaan stakeholder
perusahaan Migas
multinasional yang padat
modal diharapkan dapat
berkontribusi dalam
pengelolaan kawasan
melalui program Corporate
Social Responsibility yang
lebih besar.
6. Kawasan Delta Mahakam
merupakan laboratorium
alam yang telah menjadi
rujukan dunia untuk berbagai
penelitian mangrove,
morfologi delta hingga
kompleksitas permasalahan
sosial ekonomi .

Strategi menggunakan
kekuatan untuk
memanfaatkan peluang
(SO)

1. Komitmen dan Kebijakan
Pemerintah dalam Pengelolaan
Kawasan Hutan berbasis KPHP
1. Optimalisasi pengelolaan
dan KPHL.
dan pemanfaatan Hutan
2. Pendanaan dari APBN dan
oleh KPH, terutama wilayah
Pendanaan Lain beriorentasi
tertentu.
pembangunan KPH
2. Mendorong Kemandirian
3. Persepsi positif dan dukungan
KPH melaui pengembangan
masyarakat luas (nasional dan
investasi dan bisnis KPH
internasional) terhadap pemulihan
ekosistem Delta Mahakam antara
lain UNDP (PMD Mahakam, TNC)
4. Skema Pendanaan berbasis
perdagangan karbon sebagai
bagian dari upaya mitigasi bencana
perubahan iklim dan kawasan
Delta Mahakam paling rentan
terhadap perubahan iklim sehingga
dapat didorong menjadi kawasan
prioritas.
5. Beralihnya pengelolaan Blok Migas
Mahakam dari perusahaan asing
(Total E&P Indonesia) ke
perusahaan nasional PT.

dilakukan.
7. Pola budidaya perikanan masih
konvensional atau kurang input
teknologi di dalamnya.
8. Akses permodalan dari
perbankan konvensional masih
sangat terbatas.
9. Data dan Informasi Kehutanan
belum lengkap dan terintegrasi.
10. Areal yang perlu direhabilitasi
sangat luas karena banyaknya
mangrove yang rusak dan hilang
akibat konversi yang tidak
terkendali.
11. Masyarakat belum sepenuhnya
paham dan mengerti apa yang
boleh dan tidak boleh dilakukan
di atas kawasan hutan.
12. KPHP matang di konsep tapi
sosialiasasi di tingkat
masyarakat belum maksimal.
13. Ketiadaan ijin yang diberikan
kepada fasilitas Migas bisa
menimbulkan preseden yang
tidak baik bagi masyarakat.
Strategi menanggulangi
kelemahan dengan
memanfaatkan peluang (WO)

1. Inventarisasi SDH Secara Berkala
2. Membangun Database KPH
3. Peningkatan dan penyediaan
Sarana prasarana
3. Penyediaan dan Peningkatan
Kapasitas SDM
4. Mendorong Koordinasi dan
Integarasi para
pihak/Stakeholders
5. Konvergensi Pendanaan APBN,
APBD dan Mitra Lain
6. Membangun Kemitraan dalam
pengelolaan HHK, HHBK dan
Jasling
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Pertamina diharapkan dapat
meningkatkan komitmen
pengelolaan KPHP Delta Mahakam
yang lebih baik.

Ancaman (T)
1. Melemahnya nilai tukar Rupiah
atas US Dollar dapat memicu
pembukaan mangrove menjadi
tambak seperti halnya yangterjadi
tahun 1997/1998 yang lalu.
2. Abrasi di beberapa lokasi
khususnya yang berhadapan
langsung ke laut terbuka (open
sea) telah merusak pemukiman
dan tambak
3. Kepentingan sektoral yang tidak
dapat dikoordinasikan dapat
merusak sistem yang akan
dibangun (pertambangan versus
rehabilitasi hutan).
4. Pelemahan ekonomi nasional
dikhawatirkan memberi tekanan
kepada kawasan di pinggiran
kota seperti halnya Delta
Mahakam menjadi tinggi.
5. Penurunan potensi perikanan
menyebabkan struktur ekonomi
masyarakat terganggu.
6. Eksplorasi dan ekploitasi Migas
yang belum akan selesai dalam
10 tahun kedepan sebagai
kebijakan lifting produksi Migas
nasional.
7. Terbitnya UU No. 23 tahun 2014
bisa menjadi bumerang karena
pemerintah kabupaten Kutai
Kartanegara akan lepas tangan
terhadap pengelolaan di kawasan
ini.
8. Perubahan iklim global yang
dapat mengancam kawasan
karena naiknya permukaan air
laut.

Strategi menggunakan
Kekuatan untuk mengatasi
ancaman (ST)

Strategi memperkecil kelemahan
untuk mengatasi ancaman (WT)

1. Pemantapan kawasan hutan
untuk menjamin kepastian
sebagai kunci keberhasilan
pengelolaan hutan lestari
dapat diwujudkan dengan
dukungan pendanaan APBN
2. Dalam konteks program
karbon, maka KPHP Delta
Mahakam memiliki
bargaining yang cukup kuat
di pemerintah pusat untuk
dijadikan salah satu lokasi
prioritas.
3. Pemulihan ekosistim melalui
kegiatan rehabilitasi hutan
dan lahan perlu dioptimalkan
melalui berbagai skema
yang dapat sekaligus
memberdayakan
masyarakat.
4. Membuka komunikasi yang
intensif dengan PT.
Pertamina sebagai
pengelola Blok Migas
Mahakam tahun 2017 untuk
kepentingan pengelolaan
kawasan hutan.

1. Pemberian ijin pinjam pakai
kawasan hutan bagi fasilitas
Migas di Delta Mahakam.
2. Pemberdayaan dan Peningkatan
kemandirian masyarakat dengan
mencari dan mengembangkan
bidang usaha lain yang tidak
hanya bertumpu pada budidaya
perikanan.
3. Pengawasan yang efektif dengan
melibatkan masyarakat agar tidak
terjadi pembukaan tambak baru.
4. Sosialisasi Peraturan dan
kebijakan kehutanan yang berlaku
untuk meminimalkan pembukaan
tambak baru.
5. Meningkatkan serapan
permodalan untuk membantu
usaha masyarakat melalui KUR
(Kredit Usaha Rakyat).
6. Pendampingan yang intensif oleh
personil KPHP Delta Mahakam
untuk menumbuhkan
kepercayaan masyarakat untuk
mengelola kawasan menjadi lebih
baik
7. Penyusunan rencana aksi mitigasi
dan adaptasi perubahan iklim
untuk skala mikro di KPHP Delta
Mahakam.
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B. PROYEKSI (KONDISI YANG DIINGINKAN)
1. Inventarisasi, Tata Hutan dan Perencanaan Pengelolaan Kawasan
Ketersediaan data dan informasi yang lengkap mengenai seluruh aspek yang ada di
kawasan hutan Delta Mahakam tentunya akan mempermudah penyusunan rencana
pengelolaan KPHP Delta Mahakam yang rasional dan komprehensif untuk periode
10 tahun kedepan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kegiatan inventarisasi hutan
merupakan pekerjaan yang membutuhkan biaya, waktu dan tenaga yang cukup
besar. Konsekuensi ini tidak terelakkan untuk membangun rencana pengelolaan
hutan untuk areal yang besar. Namun seiring perkembangan teknologi, kegiatan
inventarisasi tidak lagi bergantung pada kegiatan survei lapangan namun dapat
dikombinasikan dengan menggunakan data citra satelit. Penggunaan citra satelit di
Delta Mahakam bukan merupakan hal yang baru bahkan aplikasinya telah
diterapkan lebih dari 30 tahun yang lalu seiring dengan diluncurkannya satelit
Landsat

generasi

pertama.

Kajian

penutupan

hutan

mangrove

kemudian

berkembang untuk mengekplorasi berkembangnya teknologi penginderaan jauh ini.
Prospek kedepan, dengan semakin majunya teknologi penginderaan jauh yang
menghasilkan citra dengan resolusi tinggi diharapkan kegiatan inventarisasi hutan
dapat menghasilkan informasi pendugaan potensi hutan dengan lebih baik.
Perkembangan terakhir, penggunaan pesawat tanpa awak (drone) saat ini sangat
populer dan menjadi alternatif sumber data penginderaan jauh yang lebih reliable
karena dapat menekan biaya dan terhindar dari persoalan awan yang seringkali
menjadi kendala dalam analisis citra satelit. Lebih jauh, dengan berhasilnya
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) meluncurkan satelit LAPAN
A2 beberapa waktu yang lalu membuka peluang dan optimisme bahwa suatu saat
kebutuhan akan citra satelit untuk keperluan monitoring sumberdaya alam di
Indonesia termasuk Delta Mahakam dapat dipenuhi sendiri dengan biaya pengadaan
yang jauh lebih murah.
2. Penegasan Status Kegiatan Pertambangan Migas di kawasan Delta
Mahakam
Kepastian hukum menjadi penting agar semua pihak terikat dalam aturan hukum
yang disepakati bersama sebagai bangsa. Demikian pula halnya keberadaan Migas
di Delta Mahakam yang perlu untuk diformalkan statusnya secara hukum. Dalam
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pandangan pengelola KPHP Delta Mahakam ke depan, dengan semakin jelasnya
status fasilitas dan operasi Migas di kawasan ini dapat meningkatkan koordinasi dan
pembagian peran dalam pengelolaan hutan di kawasan ini secara menyeluruh.
Masing-masing pihak secara egaliter dengan kedudukan yang setara dapat bahu
membahu meningkatkan kualitas Delta Mahakam ke depannya. Dan hal ini sangat
strategis karena industri hulu Migas yang menghasilkan pendapatan negara yang
besar dapat berkontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan
KPHP Delta Mahakam. Program kerja dapat dilakukan bersama dengan pembagian
yang jelas. Apabila hal ini dapat terwujud maka akan memudahkan pengelola KPHP
Delta Mahakam dalam menjabarkan rencana pengelolaan in daily basis.
3. Koordinasi dan Sinergi Berbagai Sektor di kawasan Delta Mahakam
Kepastian aturan yang digunakan untuk KPH di wilayah pesisir diharapkan dapat
meningkatkan

efektivitas

pengelolaan

hutan

karena

meminimalkan

konflik

kepentingan utamanya antara sektor kehutanan dan sektor perikanan termasuk
sektor pertambangan. Kawasan Delta Mahakam mewakili contoh banyaknya
kepentingan terkait diatasnya bukan saja kehutanan namun juga perikanan,
lingkungan hidup dan pertambangan Migas. Dalam konteks seperti ini maka
diperlukan kesepakatan atau arahan dari pemerintah untuk menetapkan leading
agency sebagai pihak yang dijadikan rujukan dalam pengelolaan wilayah pesisir.
Apabila berada di dalam kawasan hutan seperti halnya kawasan Delta Mahakam
maka seyogyanya KPHP Delta Mahakam dijadikan sebagai leading agency dalam
rangka membagi peran dan kewenangan pengelolaan hutan mangrove dan pesisir di
Delta Mahakam.
4. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK)
Kayu dari hutan mangrove dikenal memiliki nilai kerapatan kayu yang tinggi sehingga
potensial untuk digunakan sebagai sumber energi. Di Papua Barat, PT. Bintuni
Utama Murni Wood Industries memperoleh ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
dari hutan alam seluas 82.120 ha berikut industri primernya. Bahkan produk kayunya
telah disertifikasi oleh SCS Global Services untuk pemenuhan standars verifikasi
Chain of Custody dan Forest Assessment. Hasil dari kegiatan rehabilitasi di Delta
Mahakam pada saatnya nanti diharapkan dapat dimanfaatkan hasil hutan kayunya.
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Untuk jangka waktu 7 tahun pertama dalam rencana pengelolaan ini, pemanfaatan
HHK-HT memang belum diprioritaskan.
5. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan
a. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Unit Pengelola KPHP Delta Mahakam telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai
operator pengelolaan kawasan hutan produksi di kawasan ini memiliki tanggung
jawab dan tugas memaksimalkan potensi Delta Mahakam untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara melalui terobosan-terobosan
usaha yang kompetitif, kreatif dan berdaya saing ke depannya. Selain potensi
perikanan tambak yang sudah eksis (udang, kepiting dan produk olahannya),
maka potensi Nipah yang sangat besar di kawasan Delta Mahakam dan belum
tergarap dengan optimal, menjadi tantangan dan peluang untuk diusahakan
menjadi produk bernilai ekonomis tinggi. Mengandung sekitar 10% gula, nira dari
pohon Nipah dapat menjadi sumber bio-etanol, atau dikembangkan menjadi
produk olahan seperti cuka (vinegar). Informasi di lapangan pun sudah ada
keinginan dari kelompok masyarakat yang akan mengajukan proposal budidaya
sarang walet. Budidaya madu khas hutan mangrove juga bisa menjadi prospek
usaha yang bisa dikembangkan ke depan karena permintaan produk madu masih
terbuka luas pasarnya. Begitupula budidaya rumput laut yang saat ini ada
diusahakan sebagian masyarakat dalam porsi terbatas.
b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan
1) Pemanfaatan Potensi jasa Lingkungan untuk Wisata Alam
Dengan semakin berkembangnya Kota Samarinda, maka kebutuhan masyarakat
akan wisata alam akan semakin meningkat. Meskipun mal telah membanjiri kota,
namun tetap sewaktu-waktu masyarakat akan jenuh dan kembali ke wisata alam.
Dengan mengintegrasikan antara wisata alam dan air maka prospeknya
kedepannya cukup menjanjikan. Seperti halnya wisata Sungai Kapuas di
Pontianak, yang telah lebih dahulu maju. Dengan restoran terapungnya, banyak
wisatawan yang bisa menikmati keindahan Sungai Kapuas sambil menyantap
hidangan khas daerah tersebut.
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2) Pemanfaatan Potensi Jasa Lingkungan Karbon Hutan
KPHP Delta Mahakam dapat melakukan program pembuatan demontration
area/plot ukur permenen yang digunakan untuk pemantauan pertumbuhan
tegakan hutan mangrove baik alami maupun tanaman. Bersamaan dengan itu,
KPHP Delta Mahakam juga berupaya mengindentifikasi faktor yang dapat
menyebabkan deforestasi dan degradasi di kawasan ini. Dengan pengukuran
yang terus menerus selama setahun maka pertumbuhan tegakan mangrove yang
masih tersisa di kawasan KPHP Delta Mahakam dapat memberi informasi laju
penyerapan karbon dari atmosfir. Kemampuan menyerap karbon dan potensi
kehilangan karbon akibat ulah manusia akan memberikan informasi nilai referensi
karbon di Delta Mahakam (Reference Emmision Level).
6. Perlindungan dan Konservasi Alam
Dengan semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya jalur atau sabuk hijau
sebagai pengaman dari abrasi air laut termasuk pengaman bagi keberadaan tambaktambak mereka diharapkan program rehabilitasi mangrove khususnya di jalur hijau
ini dapat dilaksanakan dengan baik tanpa banyak pertentangan dari masyarakat.
Melihat kecenderungan tersebut, maka prospek kedepan untuk upaya perlindungan
dan konservasi alam cukup baik dan bisa berjalan asalkan mendapat dukungan
program dan pendanaan dari berbagai pihak terkait. Program CSR dari perusahaan
Migas yang beroperasi di Delta Mahakam diharapkan dapat diarahkan untuk
kegiatan rehabilitasi hutan mangrove di kawasan yang berfungsi sebagai sabuk hijau
ini.
7. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu
Meskipun kerusakan hutan mangrove di Delta Mahakam cukup luas akibat
pembukaan tambak namun saat ini pembukaan tambak baru relatif kecil. Di
beberapa tempat, karena kondisi tanahnya yang berlumpur tebal, mangrove tidak
dapat diubah menjadi tambak sehingga terbentuklah pulau-pulau hutan seperti yang
ada di Desa Tani Baru Dalam. Hutan yang masih tersisa ini perlu untuk
dipertahankan dan oleh karenanya dapat diusulkan untuk memperoleh insentif dalam
skema perdagangan karbon apabila ada upaya dari pengelola KPHP Delta Mahakam
untuk mempertahankannya. Melalui tahapan proses sampai lolos audit, potensinya
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dapat dijual kepada perusahaan-perusahaan multinasional dunia yang berkomitmen
untuk membeli karbon sebagai kompensasi karena telah mengeluarkan banyak emisi
dari usaha mereka. Dana yang dapat digunakan dalam skema perdagangan ini
adalah melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaanperusahaan tersebut. Sebagai perantara perdagangan, beberapa perusahaan dunia
(seperti Allianz atau Gazprom) siap memfasilitasi dan membantu mencari pembeli.
Dengan skema ini maka diharapkan KPHP Delta Mahakam dapat menjadi pionir
perdagangan karbon secara voluntary ke depannya. Dana kompensasi dapat
digunakan untuk membiayai pengelolaan hutan sehari-hari.
Potensi lain dari hutan mangrove Delta Mahakam yang prospektif adalah Nipah
(Nypa fruticans) yang dominan dan tumbuh menyebar merata di kawasan ini. Di
Malaysia, sebuah perusahaan bernama MADA telah mengembangkan berbagai
produk berbasis air nira dari pelepah buah Nipah yang dipanen. Selain dapat
diminum langsung, air nira dari Nipah juga telah diproses lebih lanjut untuk
menghasilkan cuka Nipah, dan berbagai produk olahan makanan yang dikemas rapi
dan menarik. Dengan kandungan gula mencapai 10%, air nira Nipah juga dapat
dikembangkan sebagai bahan baku bio-ethanol. Melihat keberhasilan pemanfaatan
Nipah di tempat lain, KPHP Delta Mahakam memiliki peluang yang sangat besar
untuk menjadikan Nipah sebagai identitas utama dalam pengembangan bisnis
kedepannya.
8. Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Wilayah Tertentu
Prospek ke Depan :
Kegiatan RHL di kawasan Delta Mahakam diarahkan melalui pendekatan silvofishery cukup prospektif ke depan mengingat saat ini hampir sebagian besar tambak
tidak lagi berproduksi secara maksimal dibandingkan ketika pertama kali dibuka.
Artinya bahwa masyarakat petani tambak butuh masukan dan pendekatan baru
terhadap pengelolaan tambak mereka. Melihat beberapa tempat di Indonesia yang
berhasil dengan program silvo-fishery ini diharapkan menarik minat masyarakat
untuk menjadikan tambak-tambaknya lebih ramah lingkungan.
Apabila

dikaitkan

dengan

program

pemerintah

pusat

yang

mendorong

pengembangan energi non fosil termasuk dari bahan baku kayu, maka kedepan bisa
didorong skema perhutanan sosial semisal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) atau
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kemitraan kepada masyarakat pemilik tambak yang tidak aktif lagi agar menanam
kayu Bakau. Hasil penelitian Suhardiman (2009) cukup memberikan informasi bahwa
pertumbuhan tegakan jenis Rhizophora sp. cukup baik di kawasan Delta Mahakam
yakni mencapai 0,9 cm per tahun. Dengan kualitas kayu yang memiliki kerapatan
tinggi, maka kayu dari hutan mangrove sangat potensial untuk menjadi sumber
energi.
9. Pemberdayaan Masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu mandat yang diberikan oleh negara
kepada seluruh KPH yang dibentuk di Indonesia. Aturan dan kebijakan terkait
Kemitraan dalam mengelola hutan telah dipersiapkan dan menjadi spirit utama
menuju kelestarian sumberdaya hutan. Selain itu di tingkat masyarakat, kebutuhan
untuk diayomi, dibina dan disejahterakan sangat tinggi. Oleh karena itu diharapkan
program pemberdayaan masyarakat ke depan di Delta Mahakam dapat berjalan
dengan lancar.
Melihat banyaknya skema yang dapat digunakan seperti Hutan Kemasyarakatan
(HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) atau bentuk-bentuk kemitraan lain yang bisa
disepakati antara KPHP Delta Mahakam dan masyarakat, program pemberdayaan
masyarakat diharapkan akan berjalan tanpa kendala yang berarti. Terlebih lagi
banyak areal tambak yang tidak lagi produktif dan ditinggalkan oleh pemiliknya.
Areal-areal

ini

perlu

didorong

dengan

melakukan

program

pemberdayaan

masyarakat melalui skema-skema tersebut diatas.
Selain KPHP Delta Mahakam, program pemberdayaan masyarakat juga telah dan
sedang dilakukan oleh stakeholder lain seperti Yayasan Mangrove Lestari maupun
dari perusahaan Migas. Kedepan, komitmen-komitmen dari stakeholder Delta
Mahakam ini khususnya dari perusahaan Migas untuk memberdayakan masyarakat
harus terus didorong dan dilanjutkan sebagai bentuk kontribusi atas kehadiran usaha
mereka dimana masyarakat lokal menjadi terangkat harkat dan derajad hidupnya.
Terkait dengan kurangnya pasokan listrik ke kawasan Delta Mahakam, pemerintah
dan swasta termasuk lembaga swadaya masyarakat cukup tanggap dengan
melakukan serangkaian kajian mengenai sumber-sumber energi terbarukan. Sinar
matahari dan angin adalah dua sumber energi yang cukup melimpah di Delta
Mahakam yang sedang dilirik untuk diujicobakan dalam waktu yang tidak terlalu lama
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lagi. Bahkan secara makro, pemerintah Indonesia tahun 2016 akan mengutip dana
penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk digunakan bagi upaya pengembangan
energi alternatif atau terbarukan. Melihat posisi kawasan Delta Mahakam yang
strategis, maka tidak menutup peluang proyek-proyek uji coba penerapan teknologi
berbasis pemanfaatan energi alternatif ini akan segera hadir di kawasan ini. Terkait
dengan air bersih dan sampah, Yayasan Mangrove Lestari berkomitmen untuk
membantu memecahkan persoalan ini melalui usaha daur ulang. Dukungan juga
diberikan oleh pihak perusahaan Migas yang siap membantu men-suplai air bersih
ke masyarakat pada saat-saat krisis.
10. Pengembangan Investasi dan Bisnis KPH
Dengan luasnya wilayah tertentu di KPHP Delta Mahakam maka prospek bisnis
dengan basis pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu
(HHBK) masih terbuka lebar dan mempunyai peluang besar menjadi sumber
pendapatan pengelola KPHP Delta Mahakam. Banyak potensi hutan yang belum
dimanfaatkan secara optimal karena tidak pernah ada usaha pemanfaatan terhadap
kawasan hutan produksi di kawasan Delta Mahakam ini sesuai peruntukkannya.
Cukup luasnya areal yang sebagian berupa tambak mati dapat menjadi bahan
“jualan” kepada investor untuk berinvestasi menanam bakau dan menjual hasilnya
dengan sistem HTI ataupun melaksanakan pengelolaan swakelola melalui
penjarangan kayu hasil rehabilitasi mangrove di tambak-tambak untuk dijual kepada
perusahaan pengolah kayu energi. Selain itu melihat fungsi hutan mangrove yang
cukup

vital

maka

budidaya

HHBK

dapat

menjadi fokus perhatian

untuk

diinventarisasi dan diidentifikasi, dikembangkan, didayagunakan dan dimanfaatkan
guna sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat peran
pemerintah dalam mengelola sumberdaya hutannya. Sarang walet dan madu
mangrove diharapkan akan menjadi salah satu komoditi andalan bisnis kemitraan
KPHP Delta Mahakam dengan masyarakat setempat. Adapula kondisi eksisting di
sebagian besar wilayah KPHP Delta Mahakam yang sudah beralih fungsi menjadi
tambak-tambak dapat diarahkan menjadi tambak ramah lingkungan pola silvo-fishery
dimana hasil tambaknya seperti udang, ikan dan kepiting disertifikasi sehingga diakui
sampai tingkat internasional dan tentunya akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi.
Demikian pula keberadaan sawah-sawah dalam wilayah hulu KPHP Delta Mahakam
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dapat diarahkan ke pola agroforestry melalui skema kemitraan antara KPHP dan
kelompok petani atau kerjasama dengan pihak ketiga serta difasilitasi pemasarannya
antara lain menjalin kerjasama dengan BULOG.
11. Perubahan Iklim
Perubahan iklim yang telah menjadi isu global dikhawatirkan akan menghilangkan
banyak pulau-pulau kecil di kawasan Delta Mahakam. Sebuah studi telah dilakukan
oleh Sutrisno et al. (2005) yang mencoba memodelkan dampak kenaikan muka air
laut terhadap wilayah daratan di salah satu pulau di Delta Mahakam yakni Pulau
Maratua dengan menggunakan data tinggi muka laut selama 10 tahun terakhir. Hasil
pemodelan memberikan gambaran bahwa dengan laju kenaikan muka laut sebesar
0,15-0,75 cm/tahun (normalnya 0,475 cm/tahun) akan terjadi pemunduran garis
pantai sebesar 0,8-4,16 meter/tahun. Dan pemunduran ini dapat terjadi di semua sisi
pulau. Melihat bagaimana lambatnya respon pemerintah dan masyarakat global
untuk mengantisipasi perubahan iklim yang dapat meningkatkan muka laut ini perlu
upaya konkrit dari pengelola KPHP Delta Mahakam beserta seluruh stakeholders
antara lain melalui penyuluhan lingkungan dan gerakan penanaman terus menerus
di tambak-tambak seluas lebih 50.000 Ha yang dikelola masyarakat (melalui
kemitraan dengan KPHP) serta di sepanjang sempadan/greenbelt. Dengan demikian
akan terbentuk kembali hutan mangrove yang berfungsi sebagai pelindung bagi
desa-desa di wilayah KPHP Delta Mahakam dan sekitarnya.
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RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN

Kegiatan pengelolaan hutan di areal KPHP Delta Mahakam direncanakan dan
dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan usaha untuk mewujudkan pengelolaan
hutan lestari sesuai kriteria dan indikator yang telah banyak diatur dalam berbagai
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

A. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola dan Penataan Hutan
A.1. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola
Sasaran kegiatan inventarisasi hutan meliputi dua hal yakni biofisik wilayah dan
sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berada di sekitar maupun di dalam
hutan. Untuk aspek biofisik, data yang dikumpulkan antara lain: status, penggunaan
dan penutupan lahan; jenis tanah dan kelerengan lapangan/topografi; Iklim;
hidrologi/tata air; bentang alam dan gejala-gejala alam; jenis dan potensi
sumberdaya hutan (flora dan fauna) termasuk kerusakan-kerusakan yang ada di
wilayah kelola hutan. Aspek kedua adalah aspek sosial, ekonomi dan budaya
masyarakat di wilayah KPH. Data-data yang dikumpulkan meliputi sejarah desa,
pemukiman dan tata guna lahan di wilayah desa; sistem dan struktur masyarakat;
asal-usul

masyarakat;

ketergantungan

masyarakat

terhadap

hutan;

data

kependudukan, perekonomian dan juga keberadaan hak adat/ulayat serta adat
istiadat

lainnya,

kelembagaan,

harga

dan

pemasaran

produk

masyarakat,

infrastruktur (pendidikan, kesehatan) dan lingkungan.
Untuk wilayah yang telah diberikan ijin pengelolaan seperti Hutan Pendidikan dan
Penelitian Barat Muara Kaeli yang dikelola oleh Balai Besar Penelitian Dipterokarpa
(BBPD) Samarinda sesuai dengan SK. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kehutanan No. SK.34/VIII-SET/2014, kegiatan inventarisasi dapat dilakukan oleh
pengelola yang telah ditunjuk dengan melibatkan pengelola KPHP Delta Mahakam
khususnya dibebankan pada Resort KPH dimana wilayah tersebut berada.
Dengan status sebagai hutan produksi, maka ketersediaan data mengenai potensi
hasil hutan kayu (HHK) di KPHP Delta Mahakam tetap diperlukan sebagai bagian
dari usaha untuk mengetahui cadangan volume kayu yang dimiliki meskipun belum
ada arahan untuk pemanfaatan HHK ke depannya. Instrumen yang akan digunakan
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dalam melakukan inventarisasi hutan di wilayah tertentu di KPHP Delta Mahakam
mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, yakni:
1. Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB)
Pedoman pelaksanaan kegiatan IHMB secara teknis akan mengacu pada Peraturan
Menteri Kehutanan RI Nomor P.33/Menhut-II/2009 Tentang Pedoman Inventarisasi
Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Pada Hutan Produksi yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Menteri
Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/Menhut-II/2014. Kegiatan IHMB di dalam
areal KPH dilakukan pada wilayah tertentu dengan tujuan antara lain:
a) Untuk mengetahui kondisi ketersediaan tegakan (timber standing stock) pada
hutan alam dan kondisi ketersediaan tegakan tanaman pokok pada hutan
tanaman secara berkala pada tegakan hutan yang sama.
b) Sebagai bahan dasar penyusunan RKUPHHK- KPHP sepuluh tahunan,
khususnya dalam menyusun rencana pengaturan hasil dalam mewujudkan
pengelolaan hutan produksi lestari (sustainable forest management).
c) Sebagai bahan pemantauan kecenderungan (trend) kelestarian sediaan tegakan
hutan di areal IUPHHK-HA atau IUPHHK-HT dan atau KPHP.
Sebagai instrumen resmi yang juga diberlakukan kepada KPH, maka IHMB pun wajib
dilaksanakan oleh pengelola KPHP Delta Mahakam setiap 10 tahun sekali meskipun
memiliki karakter hutan yang berbeda. Model sample plot yang berbentuk persegi
panjang berukuran 20 x 125 meter cukup efektif dilakukan di hutan alam (primer dan
sekunder) dataran rendah namun belum tentu tepat diterapkan di hutan mangrove
2. Inventarisasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan
Inventarisasi Hasil Hutan Bukan Kayu dilaksanakan pada seluruh Wilayah KPHP
Delta Mahakam untuk memperkaya informasi potensi HHBK apa saja yang ada dan
bisa dimanfaatkan dan dikembangkan lebih jauh bagi kepentingan masyarakat dan
KPHP Delta Mahakam. Mengingat karakter vegetasi penyusun hutan mangrove yang
tidak terlalu kaya akan variasi struktur dan jenis maka Inventarisasi HHBK cukup
dilaksanakan dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi. Untuk lebih menghemat
biaya, waktu dan tenaga, inventarisasi HHBK bisa digabung atau disatukan dalam
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kegiatan IHMB. Beberapa jenis HHBK telah teridentifikasi dan yang berpotensi untuk
dikembangkan untuk wilayah pesisir antara lain lebah madu, sarang walet, Nipah, biji
buah Api-api dan pemanfaatan hasil pertanian serta perikanan seperti kepiting,
udang, ikan untuk dijual mentah atau diolah lebih jauh menjadi produk makanan. Nira
nipah selain bisa dikonsumsi langsung juga dapat dikembangkan sebagai obat
herbal (cuka) atau bio-etanol.
Begitu pula dengan potensi jasa lingkungan dapat diidentifikasi dan diinventarisasi
bersamaan dengan kegiatan IHMB. Selama survei IHMB diharapkan ikut pula dicatat
hal-hal menarik seperti keberadaan satwa liar, jenis-jenis tumbuhan unik, khas dan
langka maupun titik-titik dengan scenery yang sangat bagus misalkan untuk melihat
matahari terbenam atau memancing. Dari sisi jasa lingkungan kawasan Delta
Mahakam setiap akhir pekan banyak dikunjungi oleh masyarakat Kota Samarinda
maupun Balikpapan untuk memancing. Memancing bisa dilakukan di areal tambak
atau di laut lepas tergantung minat pemancing. Dari aktivitas ini, masyarakat
khususnya yang memiliki perahu atau kapal dapat memperoleh penghasilan
tambahan dari sewa pemakaian perahu. Bagi petambak, para pemancing ini disukai
karena ikan yang dipancing merupakan ikan pemangsa udang yang ada di tambak.
Sehingga ada hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan dari aktvitas ini.
Peluang wisata memancing ini merupakan prospek yang bisa dikembangkan oleh
pengelola KPHP Delta Mahakam sebagai pintu masuk untuk mengembangkan
wisata alam yang lain. Dari kegiatan wisata alam yang dirancang dengan baik
biasanya akan men-trigger usaha-usaha lain seperti pembuatan kerajinan, makanan
olahan setempat, dan lain-lain.
3. Inventarisasi Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat
Inventarisasi Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat dilakukan dalam rangka
ketersediaan data-data/peta terkait dengan demografi, pola hubungan masyarakat
dengan hutan, keberadaan kelembagaan masyarakat, pola penguasaan lahan oleh
masyarakat didalam dan sekitar hutan, aksesibilitas, kegiatan ekonomi di sekitar
wilayah dan batas administrasi pemerintah. Karena dinamisnya perkembangan
penduduk, maka kegiatan inventarisasi data sosial, ekonomi dan kependudukan
menjadi hal yang perlu dilakukan secara berkala. Untuk mengefisienkan anggaran
biaya dan tenaga maka kegiatan ini bisa digandeng dengan kegiatan pendataan
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penduduk oleh Kecamatan atau instansi teknis di Kabupaten yang terkait. Hal yang
paling penting dari kegiatan inventarisasi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat ini
adalah menemukenali potensi masyarakat yang bisa mendorong meningkatnya
kesejahteraan mereka. Secara khusus inventarisasi ini akan mencoba mencari
peluang pengembangan industri lokal atau usaha berbasis rumah tangga yang bisa
diunggulkan dan dikembangkan berbasis potensi lingkungan hutan mangrove.

A.2. Penataan Kawasan Hutan
Kejelasan areal hutan diwujudkan dalam bentuk penataan batas-batas hutan guna
memberikan kepastian hukum atas tindakan yang diimplementasikan nantinya di
atas lahan negara dengan status hutan. Dalam konteks Delta Mahakam, penataan
batas juga dimaksudkan untuk memisahkan kawasan hutan dengan non hutan
sesuai dengan peta lampiran SK Menteri Kehutanan No. 718/Menhut-II/2014 tentang
Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BPKH Wilayah IV
bekerjasama dengan UPTD Planologi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur melakukan kegiatan penataan batas kawasan hutan sejak tahun
2001. Hasilnya, seluas 103.682 Ha telah ditata batas. Sisa yang belum ditatas batas
hanya seluas 6.786 Ha.
Sosialisasi terus menerus kepada masyarakat dan stakeholder hutan lain seperti
perusahaan yang bekerja di sekitar dan di dalam kawasan Delta Mahakam ini agar
turut menjaga keberadaan patok batas hutan. Hal ini perlu dilakukan untuk
mengimbangi dinamika sosial di masyarakat dimana mungkin terjadi penambahan
pendatang baru dan lain sebagainya.
Ada beberapa tahapan kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka tata hutan dan
pemantapan kawasan yaitu:
1. Tata Batas Luar Wilayah KPHP Delta Mahakam
Karena morfologi kawasan Delta Mahakam yang berbentuk pulau-pulau maka
penataan batas bisa jadi membutuhkan sumberdaya yang sangat besar dibanding
dengan penataan batas hutan di daratan. Panjang Pemasangan patok areal kelola
KPHP Delta Mahakam mencapai 1.862,5 kilometer apabila menggunakan garis
pantai pulau sebagai batasannya. Pendekatan yang bisa dilakukan adalah :
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a) Memprioritaskan areal mana saja yang perlu ditata batas dengan segera.
Areal-areal yang dianggap perlu kejelasan di lapangan dan diwujudkan
dengan pemasangan pal atau patok penanda adalah batas antara kawasan
hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL) yang ada di wilayah Desa Tani Baru,
Muara Pantuan dan Sepatin termasuk di Hutan Pendidikan dan Penelitian
Barat Muara Kaeli yang berada di daratan.
b) Apabila sudah pernah ditata batas dan diberi pal penanda maka kegiatan
selanjutnya adalah pemeliharaan dan rekonstruksi manakala ada ditemui pal
batas atau patok yang hilang. Panjang batas dengan APL yang perlu ditata
dan dipelihara adalah 131,4 kilometer (Tabel V-1).
c) Untuk penanda bahwa pulau-pulau di Delta Mahakam hampir sebagian besar
adalah kawasan hutan produksi dan saat ini dibawah pengelolaan KPHP
Delta Mahakam, maka dilakukan upaya memperbanyak plang tulisan sebagai
penegas bahwa kawasan ini adalah kawasan hutan diikuti dengan informasi
rambu-rambu larangan untuk melakukan aktivitas tertentu sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
Tabel V-1. Panjang Batas Wilayah Kelola KPHP Delta Mahakam yang Bersinggungan Langsung
dengan APL.
No
Perbatasan Wilayah
1 HPP Barat Muara Kaeli dengan APL
2 Kawasan HP dengan APL
Total

Panjang (m)
26.283
105.116
131.399

Panjang (km)
26,3
105,1
131,4

Sumber : Hasil Analisis Wilayah KPHP Delta Mahakam berdasarkan SK. 718/menhut-II/2014

Tata batas wilayah KPHP dengan APL akan dilaksanakan sepanjang + 13,14 Km per
tahun dan diharapkan rampung dalam 10 tahun.
2. Penataan Batas Blok Pada Wilayah KPHP Delta Mahakam
Penataan batas blok dilakukan untuk memberi kepastian batas kegiatan yang boleh
dan tidak boleh dilakukan di masing-masing blok. Penataan batas blok dilaksanakan
di seluruh wilayah namun untuk keperluan efisiensi dalam rencana pengelolaan
KPHP Delta Mahakam ini akan diprioritaskan pada blok perlindungan. Sedangkan
blok lainnya khususnya blok pemberdayaan masyarakat bisa mengikuti bentuk atau
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batas-batas tambak-tambak yang sudah ada saat ini. Kegiatan penataan batas
melalui kegiatan-kegiatan antara lain :
a) Pembuatan trayek batas blok sesuai peta rencana blok;
b) Sosialisasi batas blok untuk mengidentifikasi ada tidaknya klaim dengan pihak
lain khususnya masyarakat;
c) Pemasangan pal batas permanen apabila sudah tidak ada lagi klaim;
d) Pemeliharaan pal batas, rekonstruksi pal batas apabila hilang atau rusak
sehingga perlu diganti.

B. Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Tertentu
1. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Mengingat potensi hasil hutan kayu yang masih minim karena sebagian besar hutan
mangrove beralih fungsi menjadi tambak sehingga belum diprioritaskan untuk
pemanfaatannya, maka pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu KPHP Delta
Mahakam difokuskan pada pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang akan
dilaksanakan di dalam Blok Pemanfaatan dan Blok Pemberdayaan Masyarakat.
Kegiatan yang berhubungan dengan HHBK adalah penggemukan kepiting. Kepiting
Bakau (Scylla spp.) adalah salah satu komoditas perikanan pesisir yang cukup
digemari sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Sejak adanya peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan No. 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster
(Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.) dan Rajungan (Portunus pelagicus) tentang
larangan penangkapan Kepiting dengan ukuran kerapas (cangkang luar) kurang dari
15 cm, maka program penggemukan bisa mejadi alternatif usaha bagi masyarakat
khususnya ketika produktivitas Udang menurun. Penggemukan ini bisa juga diselingi
dengan program budidaya kepiting cangkang lunak yang juga memiliki pangsa pasar
tersendiri.
Jenis HHBK yang lain adalah pemanfaatan hasil perikanan baik dari tambak maupun
dari laut. Banyak hasil tangkapan nelayan dan petani tambak yang dapat dijual
langsung atau diolah lebih jauh menjadi produk olahan makanan. Selain udang dan
kepiting yang sudah memiliki pasar tersendiri, pembuatan krupuk dan tepung ikan,
terasi udang atau produk-produk makanan dari biji buah Mangrove seperti Api-api
(Avicennia sp.) dapat diperkenalkan dan dikembangkan di masyarakat.
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Potensi tanaman Nipah yang sangat besar di kawasan Delta Mahakam dapat
dikembangkan sebagai penghasil nira. Air nira hasil pemanenan tangkai buah Nipah
ini selanjutnya dapat diturunkan menjadi produk seperti Cuka (Vinegar) atau bioetanol. Di dalam Blok Pemanfaatan atau pemberdayaan, pengelola KPHP Delta
Mahakam akan mengelola, memanen Nipah dalam skala uji coba dan penelitian
termasuk membuat produk-produk turunannya. Sedangkan bagi masyarakat yang
tertarik, mereka dapat melakukannya di areal Blok Pemberdayaan Masyarakat yakniyakni di areal di sekitar tambak-tambak mereka.
Demikian pula budidaya sarang walet pun akan menjadi andalan bisnis dari
kelompok masyarakat yang akan bermitra dengan KPHP Delta Mahakam baik dalam
proses pengolahan maupun sampai pemasarannya. Selain itu budidaya madu khas
hutan mangrove juga akan menjadi prospek usaha hasil hutan bukan kayu yang bisa
dikembangkan ke depan karena permintaan produk madu masih terbuka luas
pasarnya. Tak terkecuali budidaya rumput laut yang saat ini ada diusahakan
sebagian masyarakat meski dalam porsi terbatas juga akan menjadi salah produk
hasil hutan bukan kayu yang harus didukung dan dikembangkan di KPHP Delta
Mahakam.
Dari semua potensi HHBK seperti tersebut diatas, maka perlu dilakukan langkahlangkah konkrit antara lain :
a) Sosialisasi yang intensif ke masyarakat mengenai rencana pemanfaatan
HHBK yang diminati atau sudah biasa dilaksanakan masyarakat dengan
menekankan prinsip kelestarian hutan melalui pola kemitraan;
b) Menjalin kesepakatan diatas naskah kemitraan sehingga masing-masing
pihak mengerti akan hak dan kewajiban;
c) Setelah kelembagaan dan instrumen pendukung telah siap (termasuk sumber
pendanaan), selanjutnya melaksanakan proses perizinan mengelola HHBK
pola kemitraan sesuai ketentuan;
d) Mempersiapkan prasarana dan sarana pengolahan HHBK diikuti pelatihan
SDM;
e) Melaksanakan pengelolaan HHBK dengan tetap mengedepankan kelestarian
hutan antara lain menerapkan sistem wanamina atau wanatani;
f) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
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2. Pemanfaatan Kawasan untuk Program Wanatani (Agroforestri) dalam bentuk
Kerjasama / Kemitraan
Di bagian hulu wilayah kelola KPHP Delta Mahakam, tepatnya di wilayah
administrasi Desa Kutai Lama dan Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana, sudah
sejak lama terdapat beberapa lahan pertanian berupa sawah pasang surut yang
dibuka masyarakat secara tradisional. Skema kemitraan atau kerjasama pun menjadi
upaya dalam mewujudkan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka
memperoleh pengakuan pemerintah terhadap keberadaan petani di kawasan hutan.
Beberapa langkah kegiatan akan dilaksanakan antara lain :
a) Sosialisasi rencana kemitraan;
b) Peningkatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat (Organisasi, SDM, sarana
prasarana);
c) Membangun kesepakatan pengelolaan bersama (MOU) termasuk MoU dengan
BULOG selaku pembeli;
d) Menyusun rencana pengelolaan secara bersama-sama;
e) Pelaksanaan meliputi antara lain perbaikan tanggul pematang, pintu air, desain
model sawah, jenis dan jarak tanaman, bibit padi unggul, dsb;
f) Pengolahan pasca panen hasil ikutan seperti dedak, jerami untuk pakan ternak
dan lainnya;
g) Monitoring dan evaluasi secara bersama-sama.
Peran stakeholders pun akan dimaksimalkan dalam pengembangan program
wanatani, antara lain melalui kerjasama dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
yang dapat membantu pengembangan jaringan tata air sawah.
3. Pengembangan Wisata Alam Pemancingan.
Sebagai kawasan pesisir yang tersambung dengan laut lepas, KPHP Delta Mahakam
memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai wisata memancing. Setiap akhir pekan
banyak penghobi memancing dari daerah-daerah di sekitar Delta Mahakam termasuk
dari Samarinda dan Balikpapan datang dan berkunjung ke Kawasan ini dengan satu
niatan untuk mendapatkan dan membawa pulang ikan. Peluang ini bisa ditangkap
oleh pengelola KPHP Delta Mahakam dengan langkah-langkah :
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a) Studi khusus untuk menilai layak tidaknya rencana ini dilaksanakan. Tidak ada
batas luasan untuk pengembangan wisata ini karena lokasinya yakni tambak dan
laut lepas berada disemua wilayah kelola KPHP Delta Mahakam.
b) Mempersiapkan

infrastruktur

minimal

yang

dibutuhkan

para

penghobi

memancing tersebut. Yang pasti karena sulitnya akses dan minimnya sarana
prasarana pendukung seperti jalan, air dan listrik, maka pengembangan wisata
alam ini difokuskan berada di dekat pusat pemukiman masyarakat yakni di Desa
Tani Baru, Desa Muara Pantuan dan Desa Sepatin.
c) Bekerjasama dengan masyarakat untuk membangun semacam home stay yang
dilengkapi dengan pelabuhan sendiri menjadi salah satu upaya menarik minat
orang untuk berkunjung dan menghabiskan waktu di Delta Mahakam.
Apabila kegiatan ini dapat berjalan maka akan banyak pihak yang ikut merasakan
dampak positifnya. Pemilik perahu yang notabene adalah masyarakat sekitar
Kawasan Delta Mahakam akan memperoleh tambahan penghasilan dari usaha
menyewakan perahu kepada pemancing. Rumah-rumah warga yang menjadi
homestay akan menambah income bagi keluarga tersebut. Lalu secara tidak
langsung usaha-usaha kerajinan dan suvenir akan tumbuh secara otomatis karena
adanya permintaan yang jelas dari para pengunjung. Terobosan-terobosan seperti ini
perlu untuk memperkenalkan kawasan Delta Mahakam agar menarik minat
masyarakat luas berkunjung dan berwisata ke kawasan ini.
4. Pengembangan Program Karbon (REDD+)
Luasnya areal mangrove yang telah berubah menjadi tambak atau lahan-lahan tidak
produktif lainnya menempatkan kegiatan rehabilitasi hutan lahan sebagai prioritas
utama dalam 10 tahun ke depan. Di sisi lain, kegiatan RHL membutuhkan dana yang
tidak sedikit. Mengandalkan pendanaan dari APBN, APBD Provinsi sepertinya target
sulit untuk terpenuhi. Salah satu skema pendanaan untuk operasional kegiatan RHL
adalah melalui skema perdagangan karbon atau REDD+. Skema REDD+ merupakan
upaya

pengurangan

Emisi

dari

Degradasi

dan

Deforestasi

serta

upaya

mempertahankan dan meningkatkan stok karbon dari pengelolaan hutan secara
lestari (PHL), Konservasi serta Rehabilitasi. Upaya-upaya tersebut merupakan
bagian dari program KPHP Delta Mahakam sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Untuk mengarah pada skema perdagangan karbon tersebut, KPHP Delta Mahakam
perlu menyiapkan beberapa informasi dasar antara lain:
a. Analisis Faktor Penyebab degradasi dan deforestasi Skala KPHP Delta Mahakam.
b. Menyusun REL (Reference Emission Level) Skala KPHP Delta Mahakam.
c. Menyusun

desain

penurunan

emisi

yang

terintegrasi

dengan

rencana

pengelolaan KPH dan ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
d. Menyusun dan uji coba sistem MRV REDD+ skala KPHP Delta Mahakam.
e. Membangun pilot project REDD+ skala KPHP di Blok Pemanfaatan.
f. Menyusun mekanisme pembagian manfaat dari pengembangan REDD+ kepada
stakeholder terkait.
g. Membangun sistim pengaman sosial dan lingkungan
Tabel V.2. Rencana Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu KPHP Delta Mahakam
Jenis
Blok
Pemanfaatan
Tambak
Pemberdayaan
silvofishery

Bentuk
Kegiatan
Penggemukan
kepiting

1 sd 10

Tambak
silvofishery

Pemberdayaan

1 sd 10

Sawah silvoagroforestry

Pemanfaatan

2 sd 10

HHBK

Pemberdayaan

3 sd 10

HHBK

Pemberdayaan

Budidaya udang
pola kemitraan
(bagi hasil)
Sawah pasang
surut pola
kerjasama/
kemitraan
Budidaya sarang
walet
Budidaya
rumput laut

2 sd 10

HHBK

Pemberdayaan/ Budidaya nira,
Pemanfaatan
cuka

1 sd 8

Wisata Alam

2 sd 10

Kawasan

Pemberdayaan/ Wisata
Pemanfaatan
Mangrove,
pemancingan
Pemberdayaan/ Perdagangan
Pemanfaatan
Karbon

Tahun
1 sd 10

Output
Kepiting
keramba
Udang
Gabah
kering
panen, ikan
Sarang
Walet
Rumput
Laut
Air nira
Nipah,
Cuka, bioetanol
Sarana
wisata
Karbon

Desa
Sepatin, Tani Baru,
Muara Pantuan,
Muara Kembang
Sepatin, Tani Baru,
Muara Pantuan,
Muara Kembang
Kutai Lama, Handil
Terusan
Sepatin, Tani Baru,
Muara Pantuan
Tani Baru, Muara
Pantuan, Muara
Kembang
Tani Baru, Muara
Pantuan, Sepatin,
Muara Kembang,
Saliki
Tani Baru, Muara
Pantuan, Sepatin,
Muara Kembang
Tani Baru, Muara
Pantuan, Sepatin,
Muara Kembang,
Saliki
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C. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan peran dan keterlibatan
masyarakat dalam pengelolaan hutan baik secara langsung maupun tidak langsung
guna peningkatan kesejahteraan. Beberapa Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
rangka pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :
1. Program Tambak Ramah Lingkungan (Silvo-fishery) dalam bentuk Kemitraan
Dengan luasnya tambak di dalam KPHP Delta Mahakam maka upaya agar tambaktambak ini dikelola lebih ramah lingkungan menjadi program prioritas dalam 10 tahun
kedepan. Meskipun ada isu penurunan produktivitas namun tambak bagi masyarakat
yang hidup di dalam kawasan Delta Mahakam tetap menjadi penopang dan sumber
pendapatan keluarga dari sisi ekonomi. Pola budidaya tambak di kawasan ini
umumnya

masih

konvensional

sulit

berkembang

menjadi

intensif

karena

keterbatasan infrastruktur. Oleh karenanya pengenalan tambak ramah lingkungan
dalam bentuk demplot bisa menjadi salah satu pilihan rasional untuk saat ini.
Kegiatan yang penting agar program ini berhasil antara lain pendampingan secara
terus menerus terhadap tambak-tambak yang telah diprogramkan sebagai tambak
ramah lingkungan untuk mengetahui produktivitasnya, hambatan-hambatannya, dan
lain-lain.
Tabel V-3.

No

Program Demplot Tambak Ramah Lingkungan Pola Kemitraan di KPHP Delta
Mahakam setiap tahunnya
Luas

Lokasi

(ha)

Kampung

Skema Pengelolaan

1

Blok Pemanfatan/Pemberdayaan

5

Muara Pantuan

Silvo-fishery

2

Blok Pemanfatan/Pemberdayaan

5

Tani Baru

Silvo-fishery

3

Blok Pemanfatan/Pemberdayaan

5

Sepatin

Silvo-fishery

Jumlah

15

Dalam rangka mendorong agar adanya percepatan program tambak ramah
lingkungan ini maka KPHP Delta Mahakam dapat memperkenalkan skema
Kemitraan sebagai wujud dari aktualisasi program pemberdayaan masyarakat yang
sifatnya setara dan egaliter serta dalam rangka memperoleh pengakuan pemerintah
terhadap keberadaan petambak di kawasan hutan. Masing-masing pihak yang
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bermitra akan memiliki hak dan kewajiban yang sama yakni memperbaiki kondisi
hutan sekaligus mensejahterakan masyarakat. Dibentuk kelompok berjumlah 10 sd
20 orang, kemudian setiap kelompok bernaung di bawah koperasi atau BUMDes
setempat.
Pada tahap awal KPHP Delta Mahakam akan membuat demplot tambak silvofishery
pola kemitraan seluas 5 sd 10 Ha di Desa terluar yaitu Desa Sepatin, Tani Baru dan
Muara Pantuan Kecamatan Anggana.
Dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan melalui skema Kemitraan ini
beberapa kegiatan akan dilaksanakan antara lain :
a) Sosialisasi rencana kemitraan;
b) Penyiapan kelembagaan masyarakat (Organisasi, SDM, sarana prasarana);
c) Membangun kesepakatan pengelolaan bersama (MOU);
d) Menyusun rencana pengelolaan secara bersama-sama;
e) Pelaksanaan meliputi antara lain perbaikan tanggul tambak, pintu air, desain
model tambak, jenis dan kerapatan tanaman, bibit udang/kepiting, pemantauan
kualitas air dsb;
f) Monitoring dan evaluasi secara bersama-sama.
Peran stakeholders akan dimaksimalkan dalam pengembangan program Silvofishery,
antara lain melalui kerjasama dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III yang
dapat membantu pengembangan jaringan tata air tambak dan jalan produksi.
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat
Secara kelembagaan KPHP Delta Mahakam akan berperan sebagai pembina untuk
memastikan kelembagaan petani dapat berjalan dengan baik. Lebih jauh kelompok
tani hutan dibentuk untuk mendukung program kerja terkait pengelolaan hutan di
KPHP Delta Mahakam. Beberapa bentuk kegiatan yang prioritas untuk peningkatan
kapasitas adalah sebagai berikut :
a. Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam pembangunan dan pengembangan
jasa lingkungan dan HHBK;

b. Peningkatan kapasitas Perencanaan pengelolaan sumber daya hutan;
c. Peningkatan Kapasitas pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Hutan
Kayu;
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d. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Jasa Lingkungan;
e. Pemberdayaan dan Pelibatan masyarakat dalam perlindungan hutan.
Ditargetkan 200 orang masyarakat desa (Sepatin, Muara Pantuan, Tani Baru dan Muara
Kembang) dibekali materi pengetahuan di ruang kelas dan praktek di lapangan,
selanjutnya secara bertahap diajak studi banding pengelolaan tambak ramah lingkungan
dan HHBK lainnya ke tempat yang dianggap sukses pengelolaan hasil hutannya.

D.

Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan dan Penggunaan
Hutan Pada Areal Yang Berizin

Secara khusus belum ada ijin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan
yang pernah diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
di areal hutan produksi di Delta Mahakam. Kecuali adanya Hutan Pendidikan dan
Penelitian Barat Muara Kaeli yang dikelola Balai Besar Penelitian Dipterocarpa.
Terkait dengan kegiatan ekplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (Migas) di
kawasan hutan mangrove maupun di lepas pantai di Delta Mahakam sepenuhnya
dilakukan dan dibawah kendali Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral.
Dalam kaitannya dengan kewajiban pemegang Ijin penggunaan kawasan hutan agar
mereklamasi areal konsesinya, maka KPHP Delta Mahakam memasukkan kegiatan
migas ke dalam Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (HHK-HT).
Untuk itu terkait pembinaan dan pemantauan di wilayah kelola KPHP perlu dilakukan
beberapa kegiatan sebagai berikut :
a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan eksplorasi dan
eksploitasi Migas secara berkala melalui forum koordinasi yang akan diinisiasi
oleh KPHP Delta Mahakam.
b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pertambakan
masyarakat, pertanian dan lainnya secara berkala melalui forum koordinasi yang
akan diinisiasi oleh KPHP Delta Mahakam.
c. Memberikan pertimbangan teknis terhadap rencana pemanfaatan hutan yang
akan diusulkan oleh pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Khusus untuk kegiatan pengelolaan, pembinaan dan pemantauan areal izin HPP Barat
Muara Kaeli diarahkan pada:
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hasil

penelitian

terkait

dengan

hal-hal

yang

dapat

diimplementasikan sesuai rancangan program.
b. Melakukan kordinasi dan mensinergikan program pengembangan HHBK dan jasling
yang dianggap layak dibangun dalam wilayah HPP Barat Muara Kaeli.
c. Melakukan kerjasama multi pihak untuk pemanfaatan HPP Barat Muara Kaeli sebagai
sarana ekowisata dan eduwisata.

Tabel V-4. Rencana Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan pada Areal yang Ada Izin
Pemanfaatan Maupun Penggunaan Kawasan di KPHP Delta Mahakam
No

1
2
3

Uraian Kegiatan

Target Satuan

Inventarisasi Pemanfaatan dan penggunaan
1 kali setahun
kawasan hutan
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan
2 kali setahun
Hutan
Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 1 kali setahun
penggunaan
kawasan
hutan,
misal
untuk
pertambangan.

E. Penyelenggaraan Rehabilitasi Pada Areal di Luar Izin
Dalam sistem perencanaan RHL, tingkat kekritisan dinilai untuk masing-masing
Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai unit analisis terkecil. Berdasarkan Pembagian
Daerah Aliran Sungai Kalimantan Timur KPHP Delta Mahakam masuk dalam DAS
Mahakam. Berdasarkan hasil analisis data spasial untuk pendetailan Peta Rencana
Teknik RHL DAS oleh BPDASHL Mahakam Berau tahun 2016, sebagian besar areal
kelola KPHP Delta Mahakam masuk kategori “wilayah mangrove dan sempadan
pantai pada tutupan vegetasi kosong” atau sangat kritis sehingga perlu direhabilitasi
dengan prioritas utama. Dimana saja lokasi yang dapat direhabilitasi masih perlu
kesepakatan dengan masyarakat karena sebagian besar areal yang perlu
direhabilitasi adalah lahan tambak yang diklaim sebagai lahan milik oleh masyarakat.
Untuk luasan RHL ditargetkan minimal seluas 400 ha hingga 1.000 ha per tahun
terutama pada blok pemberdayaan. Selain bersumber dari pemerintah, dukungan
pendanaan diharapkan

juga dari stakeholder misalkan perusahaan Migas,

pemegang IPPKH dan lainnya.
Penyelenggaraan kegiatan RHL dilakukan dengan memasukkan unsur-unsur
perencanaan,

pengorganisasian/kelembagaan,

pelaksanaan

kegiatan

serta
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pengawasan dan pengendalian. Sehubungan dengan hal tersebut maka dilakukan
beberapa kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunanan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi dan Lahan (RPRHL) dan
Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).
2. Koordinasi dengan stakeholder terkait.
3. Melaksanakan kegiatan RHL melalui berbagai kegiatan seperti reboisasi jalur atau
sabuk hijau (green belt), pengembangan silvo-fishery, pemeliharaan tanaman,
pengayaan tanaman, penelitian pertumbuhan tanaman dan lain-lain.
4. Membangun persemaian untuk kebutuhan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
5. Pemantauan dan evaluasi kegiatan RHL secara berkala.
Tabel V-5. Program Rehabilitasi Mangrove di KPHP Delta Mahakam setiap tahunnya
No
1

Lokasi
Blok Pemanfatan/
Pemberdayaan

Luas
(ha)
+1.000

Desa
Sepatin, Tani Baru,
Muara Pantuan, Muara
Kembang, Saliki

Skema Pengelolaan
Pihak Ketiga,
kerjasama dan
swakelola

F. Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi pada
Areal yang Berizin
Seperti disebutkan sebelumnya bahwa saat ini belum ada izin pemanfaatan maupun
penggunaan kawasan hutan di KPHP Delta Mahakam, namun ada perusahaan
migas yang sedang memproses IPPKH. Sesuai dengan peraturan perundangan
maka untuk kawasan hutan yang telah diberikan izin usaha maka tanggung jawab
kegiatan rehabilitasi atau reklamasi diserahkan kepada pemilik izin usaha yang
bersangkutan. Melalui pembinaan dan pemantauan diharapkan kegiatan rehabilitasi
ataupun reklamasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan
target pencapaian.
Di wilayah KPHP Delta Mahakam, meskipun belum maksimal atau masih proses
sinergisitas dengan pengelola hutan namun operator SKK Migas seperti Total E&P
Indonesie maupun VICO Indonesia secara rutin telah melaksanakan rehabilitasi /
reklamasi pada sepanjang jalur pipa gas dan sempadan sungai/pantai.
Kegiatan pembinaan dan pemantauan rehabilitasi pada areal yang telah berizin
selain pemantauan di lapangan juga dilaksanakan dengan cara duduk bersama
untuk sinergisitas program dan membahas permasalahan, dan diarahkan pada:
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1. Untuk izin pemanfaatan hutan pelaksanaan rehabilitasi disesuaikan dengan yang
sudah tercantum dalam RKU dan RKT.
2. Melakukan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi terhadap pemegang izin.
3. Mengarahkan pelaksanaan rehabilitasi agar memberdayakan masyarakat sekitar
hutan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan rehabilitasi yang sudah
dilaksanakan oleh pemegang izin.
Tabel V-6. Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi pada Areal Berizin
No
Lokasi
1 Monitoring/Evaluasi IPPKH (Tim
Gabungan)
2 Penilaian tanaman rehabilitasi (Tim
Gabungan)
3 Monitoring Areal Rehabilitasi DAS
(Koodinasi dengan BPDAS-HL)

Sasaran
IPPKH (3 unit)

Volume
2 kali setahun

IPPKH (3 unit)

Sebelum penyerahan
tanaman
Setiap tahun

IPPKH (3 unit)

G. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
1. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan
Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan hutan maka akan dilakukan beberapa
kegiatan prioritas sebagai berikut :
a). Sosialisasi Kawasan Hutan.
KPHP Delta Mahakam perlu melakukan sosialisasi yang intensif dan terus
menerus untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang
status kawasan Delta Mahakam. Diharapkan apabila kesadaran masyarakat
tentang status kawasan hutan membaik maka pembukaan mangrove menjadi
tambak baru bisa diminimalisir.
b). Pemantauan Kawasan Hutan menggunakan Teknologi Penginderaan Jauh
Luasnya kawasan Delta Mahakam membutuhkan teknologi pemantauan yang
memadai. Citra satelit Landsat 8 OLI dapat digunakan sebagai dasar pemantauan
kawasan secara periodik setiap 16 hari sekali. Analisis terhadap citra Landsat ini
dapat dilakukan oleh pengelola KPHP Delta Mahakam. Untuk memperoleh
pemantauan dengan resolusi yang tinggi maka penggunaan Unmanned Aerial
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Vehicle (UAV) atau yang sering disebut sebagai “drone” bisa menjadi efektif
digunakan di kawasan ini. Kegiatan Patroli Pengamanan Sumberdaya Hutan perlu
juga dilakukan pada seluruh wilayah KPHP Delta Mahakam.
Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan peningkatan peran para pihak maka
dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :
1) Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengamanan Hutan
2) Pembentukan Satuan Pengamanan Hutan
3) Pembentukan kelompok-kelompok pengamanan hutan di masyarakat
4) Patroli Pengamanan Gabungan
2. Penyelenggaraan Konservasi Sumberdaya Alam
Di kawasan KPHP Delta Mahakam, berbagai jenis flora dan fauna membentuk
ekosistem yang unik. Flora yang didominasi oleh jenis-jenis pohon mangrove karena
fungsi ekologisnya memiliki nilai perlindungan yang tinggi khususnya di areal tepi
pantai yang rawan terhadap abrasi air laut. Di bagian atas vegetasi hutan mangrove,
hidup berbagai satwa liar antara lain Bekantan (Nasalis larvatus) yang merupakan
primata endemik Kalimantan. Berbagai jenis burung juga hadir dan menjadi nilai
eksotisme tersendiri di kawasan ini. Di wilayah perairan, satwa dilindungi sekaligus
predator teratas hadir misalnya Buaya Muara.
Kegiatan Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang akan
dilakukan di KPHP Delta Mahakam antara lain:
a. Identifikasi sebaran flora dan fauna endemik dan kawasan bernilai
konservasi tinggi
Bekantan dan Buaya Muara bisa menjadi flag species kegiatan konservasi
keanekaragaman hayati di Delta Mahakam. Usaha perlindungan terhadap spesies ini
harus diawali dari identifikasi sebaran utamanya. Meskipun semua kawasan Delta
Mahakam berpotensi sebagai habitat kedua satwa ini namun karena kondisi hutan
mengrove yang tidak lagi utuh maka bisa terjadi fragmentasi sehingga satwa liar
seperti Bekantan misalnya terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu saja. Blok
Perlindungan yang dirancang dalam rencana pengelolaan ini diharapkan menjadi
habitat bagi satwa liar di kawasan Delta Mahakam. Di luar Blok Perlindungan, hasil
identifikasi flora dan fauna ini akan mengarah pula pada penetapan kawasan yang
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bernilai konservasi tinggi. Pemetaan kawasan ini menggunakan kriteria yang telah
ditetapkan seperti tersaji pada tabel berikut.
Tabel V-7. Kriteria Identifikasi dan Pemetaan Wilayah Kelola KPHP Delta Mahakam.
No

Aspek

1

Keanekaragaman Hayati

2

Jasa Lingkungan

Kriteria HCVF
a. Kawasan yang mempunyai Tingkat Keanekaragaman Hayat
yang Penting
b. Kawasan Bentang Alam yang Penting bagi Dinamika Ekologi
Secara Alami
c. Kawasan yang Mempunyai Ekosistem Langka atau Terancam
Punah
Kawasan yang Menyediakan Jasa-jasa lingkungan Alami
Kawasan yang Mempunyai Fungsi penting untuk Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Masyarakat Lokal
b. Kawasan yang Mempunyai Fungi Penting untuk Identitas
Budaya Tradisional Komunitas Lokal
a.

3

Sosial budaya

Sumber : Pedoman HCVF 2009

b. Pengelolaan Blok Perlindungan dan Kawasan Bernilai konservasi tinggi
Dalam rangka menjamin kelestarian kawasan-kawasan yang dilindungi atau bernilai
konservasi tinggi, maka perlu dilakukan pengelolaan secara lestari. Pada blok
perlindungan diupayakan tidak akan terjadi lagi konversi hutan mangrove menjadi
tambak. Peran KPHP Delta Mahakam adalah memastikan hal ini dapat diwujudkan di
lapangan. Untuk memberi efek psikologis pada masyarakat yang akan melakukan
kegiatan ilegal di kawasan ini, perlu dibuat berbagai rambu-rambu atau papan-papan
informasi larangan. Lebih lanjut pengelolaan wilayah lindung ini dapat diarahkan
pada kegiatan penelitian dan monitoring hutan mangrove. Semakin banyak kegiatan
di suatu wilayah semakin memberi kesan bahwa areal tersebut ada pengelolanya
sehingga diharapkan memberi dampak positif mengurangi laju perambahan atau
pembukaan hutan untuk tujuan diluar kegiatan kehutanan.

c. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Blok Perlindungan dan Kawasan
Bernilai konservasi tinggi
Dalam rangka menjamin kelestarian Blok Perlindungan dan kawasan bernilai
konservasi tinggi ini maka perlu dilakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan
pembinaan terhadap pengelolaan yang telah dilakukan secara berkala.
Kegiatan perlindungan dan konsevasi alam diarahkan pada upaya :
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1) Bekerja sama dengan pihak pemegang izin dan pihak pemerhati lingkungan dalam
melakukan inventarisasi, pengawetan dan pemeliharaan areal konservasi;

2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawetan dan
pemeliharaan zona HCVF di areal yang memiliki izin pemanfaatan dan penggunaan
hutan;

3) Pengawetan dan pemeliharaan flora fauna pada zona-zona HCVF dan pada wilayahwilayah yang diperuntukkan sebagai blok inti hutan lindung.

Tabel V-8. Jenis Kegiatan Perlindungan Hutan di Wilayah KPHP Delta Mahakam
No
1
2
3
4
5

Jenis Kegiatan
Patroli pengamanan partisipatif
Operasi Gabungan
Proses Hukum
Sosialisasi / Penyuluhan
Perlindungan flora dan fauna

Volume
2 kali/bln
Paket
Paket
2 kali / bln
Seluruh wilayah KPHP

Keterangan
Rutin
Conditional
Sesuai Kasus
Rutin
Rutin

H. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang
Izin
Di kawasan hutan produksi Delta Mahakam tidak ada izin pemanfaatan yang
diberikan namun negara memberikan kontrak kerjasama ekplorasi dan eksploitasi
Migas sejak tahun 1970-an. Sebagai akibatnya saat ini fasilitas eksploitasi Migas
banyak tersebar di kawasan perairan dan hutan Mangrove Delta Mahakam. Karena
tingginya intensitas kerja industri Migas di kawasan ini maka KPHP Delta Mahakam
tetap mengambil peran untuk mengkoordinasikan kegiatan seluruh stakeholder
terkait yang bekerja di kawasan ini termasuk Balai Besar Penelitian Dipterokarpa
sebagai pengelola Hutan Pendidikan dan Penelitian Barat Muara Kaeli. Langkah
awal yang dapat diambil adalah koordinasi dan sosialisasi kelembagaan KPHP Delta
Mahakam beserta program pengelolaan Kawasan Delta Mahakam yang diharapkan
dapat terlaksana secara integratif dan selaras dengan kegiatan migas. Diupayakan
KPHP Delta Mahakam dan perusahaan migas maupun lainnya selaku pengguna
kawasan hutan dapat melaksanakan joint program / kerjasama melaksanakan
pengelolaan wilayah KPHP Delta Mahakam secara partisipatif dan kolaboratif
sehingga berimbas positif terhadap pembangunan dan pengembangan Delta
Mahakam.
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Ruang lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi kegiatan antara perusahaan Migas,
pengelola HPP Barat Muara Kaeli, perusahaan lainnya dengan KPHP Delta
Mahakam yang akan dilaksanakan pada beberapa aspek sebagai berkut :
Tabel V-9. Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi KPHP Delta Mahakam dengan
pengelola HPP Barat Muara Kaeli, Perusahaan Migas atau perusahaan lainnya

Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi
yang akan dilaksanakan

No

Aspek

1.

Rehabilitasi Hutan dan
Lahan (RHL)





2.

Pemberdayaan
masyarakat





3.

Penelitian dan
Pengembangan

Tabel V-10.
No
1

2

3
4



Sinkronisasi dan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan RHL
yang dilaksanakan oleh Pemegang ijin
Kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan RHL
Monitoring & evaluasi serta pembinaan pelaksanaan kegiatan
RHL oleh KPHP Delta Mahakam.
Sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan masyarakat di KPHP Delta Mahakam.
Fasilitasi Kemitraan dan integrasi program/ kegiatan dalam
rangka pemberdayaan masyarakat
Monitoring & evaluasi serta pembinaan pemberdayaan
masyarakat oleh KPHP Delta Mahakam
Sinkronisasi program penelitian terkait hutan mangrove,
pemanfaatan hasil hutan, sosekbud di kawasan Delta Mahakam

Sistem Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Pemegang Izin di Wilayah KPHP Delta
Mahakam

Aspek
Perencanaan

Koordinasi dan Sinkronisasi yang akan dilaksanakan

a. Sinkronisasi data dan informasi hasil inventarisasi
(Biofisik & Ekonomi dan sosial budaya)
b. Kepastian batas kawasan & batas Wilayah Kelola
c. Integrasi rencana pengelolaan antara pemegang ijin
pemanfaatan (RKU, AMDAL dan RKT),
d. Rencana Kegiatan dan Ijin Pinjam Pakai & AMDAL bagi
pemegang Ijin Penggunaan Kawasan Hutan
Pemanfaatan
a. Sinkronisasi data dan informasi pelaksanaan
Hutan
Pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan
b. Membangun kemitraan dalam pemanfaatan dan
pemasaraan hasil hutan antara lain HHK-HT,
HHBK, dan jasa lingkungan
Penggunaan
a. Sinkronisasi data dan informasi pelaksanaan
Kawasan
penggunaan kawasan hutan
b. Pemantauan dan pengendalian lingkungan
Perlindungan dan
a. Sinkronisasi data dan informasi terkait
Konservasi Sumber
pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dan
Daya Alam
kawasan lindung
b. Pemetaan Kawasan lindung dan kawasan rawan
gangguan hutan
c. Kemitraaan dalam pelaksanaan kegiatan

Waktu
Pelaksanaan
Setiap Tahun

Setiap
c.
Tahun

Setiap Tahun
Setiap
d.
Tahun
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Koordinasi dan Sinkronisasi yang akan dilaksanakan
perlindungan dan konservasi sumber daya alam

5

Rehabilitasi Hutan
dan Lahan (RHL)

6

Pemberdayaan
Masyarakat

a. Sinkronisasi dan koordinasi terkait pelaksanaan c.
kegiatan RHL yang dilaksanakan Pemegang ijin
b. Kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan RHL
a. Sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan
kegiatan pemberdayaan masyarakat antar
pemegang ijin dan KPHP.
b. Fasilitasi Kemitraan dan integrasi program dalam
rangka pemberdayaan masyarakat

Waktu
Pelaksanaan
Setiap Tahun
Setiap
c.
Tahun

I. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholders Terkait
Koordinasi dan sinergi dengan Instansi pemerintah lain dan stakeholder terkait,
merupakan salah satu kunci keberhasilan KPHP Delta Mahakam dalam mewujudkan
visi dan misi pengelolaannya. Hal ini penting karena mengelola kawasan Delta
Mahakam yang sedemikian luas tidak mungkin dilakukan sendiri dengan segala
keterbatasan yang ada baik dari sisi SDM, anggaran, kelembagaan, kewenangan
dan akses.Tabel berikut menampilkan list para pihak yang dapat membantu dan
berkontribusi terhadap pengelolaan KPHP Delta Mahakam ke depan.
Tabel V-11. Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi Stakeholders pada Wilayah Kelola
KPHP Delta Mahakam

No
1

Stakeholders
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
a. Dirjen Planologi
Kehutanan & BPKH
Wilayah IV Samarinda

b. Dirjen PHPL & BPHP

Wilayah XI Samarinda

Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi
yang akan dilaksanakan

 Data & informasi Status dan Fungsi Kawasan Hutan serta
pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
 Penetapan dan revisi Wilayah KPH
 Penyiapan kelembagaan (fasilitasi SDM dan Sarana prasarana)
 Inventarisasi, Tata Hutan & Penyusunan Rencana Pengelolaan
KPHP Delta Mahakam
 Penetapan Wilayah Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
 Monitoring dan Pemantauan Ijin Pinjam pakai Kawasan Hutan.
 Tata Batas dan Pengukuhan kawasan Hutan
 Regulasi dan NSPK Pembangunan KPH
 Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi pada wilayah tertentu yang
akan dilaksanakan oleh KPHP Delta Mahakam

 Penyusunan Rencana Bisnis KPH
 Penyiapan kelembagaan (fasilitasi SDM dan Sarana prasarana
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Delta Mahakam

Rencana Kegiatan Pengelolaan

No

V-22

Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi
yang akan dilaksanakan

Stakeholders

 Regulasi dan NSPK Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi
 Monitoring dan Pemantauan Ijin Pemanfaatan Kawasan htn
c. Dirjen PSKL & BPDASHL

Mahakam Berau

d. Dirjen PHKA & BKSDA

Kalimantan Timur

e. BP2 Kehutanan (Balai

Diklat Kehutanan &
SMK Kehutanan)






Penyusunan Rencana pengelolaan RHL Pada Wilayah KPH
Pengembangan Perhutanan Sosial (Hutan Desa, HKm)
Peningkatan SDM terkait RHL dan Perhutanan Sosial
Regulasi & NSPK Pelaksanaan RHL dan Perhutanan Sosial

 Pengelolaan Kawasan Lindung dan Keanekaragaman hayati
yang dilindungi
 Pengamanan dan perlindungan hutan (SPORC)
 Pengelolaan satwa liar
 Penyediaan SDM Kehutanan KPH melalui Program Bhakti
Sarjana Kehutanan (Basarhut) dan SMK Kehutanan yang
selanjutnya akan menjadi Bhakti Rimbawan
 Peningkatan SDM KPH (Pelatihan & Training)
 Regulasi & NSPK SDM KPH

Biro Perencanaan
Kementerian LH &
Kehutanan

 Pengalokasi Anggaran DAK-Kehutanan untuk Pembangunan
KPH
 Kegiatan kerjasama LSM Internasional dan lembaga funding
internasional

g. Pusat Pembiayaan
Pembangunan Hutan
(P3H)

 Fasilitasi dana bergulir untuk kelompok masyarakat hutan,
petambak silvo-fishery, Hutan Desa, HKm, pemanfaatan hasil
hutan bukan kayu

h. Balai Besar Penelitian

 Data dan informasi terkait hasil-hasil penelitian pada Hutan
Penelitian dan Pendidikan Barat Muara Kaeli di Kecamatan
Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara
 Pengelolaan Kawasan Hutan Penelitian dan Pendidikan Barat
Muara Kaeli
 Kemitraan pengamanan dan perlindungan hutan.

f.

Dipterokarpa
Samarinda

2

Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur

 Penyedia informasi Kehutanan daerah
 Pengalokasi Anggaran Pembangunan KPH setelah berlakunya
UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan KPHP Delta Mahakam

3

Dinas Kehutanan
Kabupaten Kutai
Kartanegara

 Data dan informasi Kehutanan daerah
 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan penggunaan
Kawasan hutan
 Fasilitasi kelembagaan (SDM & Sarana prasarana)
 Tata hubungan kerja dan sinkronisasi Tupoksi

4

Dinas Kelautan dan
Perikanan Kab Kukar dan
Prov Kalimantan Timur

 Revitalisasi Tambak rakyat
 Sosialisasi dan Pelatihan kelompok petambak
 Rehabilitasi hutan mangrove
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Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi
yang akan dilaksanakan

5

BLH Provinsi Kalimantan
Timur

 Data dan informasi Pengelolaan Lingkungan (Dokumen AMDAL
Perusahaan Migas)
 Pengelolaan kawasan lindung
 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan penggunaan
Kawasan hutan terkait aspek lingkungan.
 Pengembangan Pusat Informasi Mangrove di HPP Barat Muara
Kaeli
 Pembangunan Demonstration Plot

6

Dinas Pertambangan
Provinsi Kalimantan Timur

 Data dan informasi terkait Wilayah Kerja Migas di KPHP Delta
Mahakam

7

Badan Pertanahan Nasional  Data dan informasi terkait Status Hak milik pengelolaan lahan
(BPN)
yang ada pada kawasan Areal Penggunaan Lain (APL)
 Penyelesaian kasus-kasus tenurial pada wilayah KPHP Delta
Mahakam.
Polres (Polsek Anggana,
 Pengamanan dan perlindungan hutan
Muara Badak, Muara
 Penyelesaian konflik-konflik tenurial dan penegakan hukum
Jawa), Polair dan unsur TNI
positif pada wilayah KPHP Delta Mahakam.
(Koramil)
 Penyelesaian konflik masyarakat dan perusahaan Migas
Kecamatan (Anggana,
 Sensus atau pendataan kependudukan
Muara Badak, Muara Jawa)  Pemberdayaan masyarakat kampung di sekitar hutan
 Penyelesaian konflik tenurial dan lingkungan antara masyarakat
dengan perusahaan Migas.
Badan Ketahanan Pangan
 Penyuluhan dan pendampingan masyarakat
dan Penyuluhan (BKPP)
Lembaga Swadaya
 Data dan informasi melalui penelitian-penelitian
Masyarakat / Kelompok
pengembangan pengelolaan kawasan hutan
Masyarakat (LSM/NGO)
 Kerjasama pendampingan dan peningkatan kapasitas program
antara lain : TNC, Yayasan
kemitraan dengan masyarakat
Mangrove Lestari, Global
 Pendampingan KPHP Delta Mahakam dalam peningkatan
Green Growth Institute, dll
kapasitas dan pengembangan pengelolaan kawasan hutan
 Pengembangan program Pendidikan Lingkungan Hidup
 Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) mengenai pengaturan
ruang
 Pengembangan Bank Sampah, daur ulang sampah dan
sejenisnya untuk mengatasi ketidakadaan pengelolaan sampah
di kawasan Delta Mahakam
 Pengembangan energi terbarukan antara lain angin dan surya
SKK Migas dan operator
 Pemberdayaan masyarakat desa di dalam kawasan KPHP Delta
Migas (PT. Total E&P
Mahakam
Indonesie, VICO Indonesia),  Pembinaan usaha kecil menengah (UKM)

8

9

10
11

12
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Ruang Lingkup Koordinasi dan Sinkronisasi
yang akan dilaksanakan

Stakeholders
dan lainnya

 Bantuan pembangunan infrastruktur desa
 Monitoring pengelolaan sumberdaya alam dengan teknologi
tinggi

13

Balai Wilayah Sungai (BWS)
Kalimantan III

 Data dan pembangunan infrastruktur sungai di Delta Mahakam
(jaringan tata air)
 Program penyuluhan bersama tentang ekosistem lahan basah
(wetlands)

14

RAKI

 Konsultasi operasionalisasi KPH
 Pelatihan personil KPH
 Pemberdayaan tenaga ahli untuk pengelolaan KPH

Kegiatan koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder yang terkait dengan
KPHP Delta Mahakam untuk mensinergikan, mengintegrasikan dan meng-elaborasi
program dan kegiatan KPHP Delta Mahakam, sekaligus mengkomunikasikan
keberadaan, tugas, pokok dan fungsi dari KPHP Delta Mahakam, karena itu perlu
dilakukan kegiatan sebagai berikut :
1. Membangun Protokol kerjasama dan Koordinasi antar stakeholder.
2. Melakukan perencanaan program bersama-sama.
3. Melakukan pengembangan program bersama.

J. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM
KPHP Delta Mahakam merupakan lembaga yang baru terbentuk dengan personil
yang masih sangat terbatas. Sampai dengan akhir tahun 2015 kondisi SDM yang
ada di KPHP Delta Mahakam adalah sebagai berikut :
Tabel V-12. Kondisi SDM pada KPHP Delta Mahakam
No
1
2
3
4
5
6

Jabatan
Kepala KPH
Polisi Kehutanan
Staf/Wasganis PHPL
Basarhut
SMK-Kehutanan
Honor KPH
Jumlah

Jumlah

Keterangan

1
1
4
4
1
11

PNS
PNS
PNS
Kontrak Bakti Rimbawan
Kontrak Bakti Rimbawan

-
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1. Penyediaan SDM
Mengingat luasnya wilayah tertentu di kawasan KPHP Delta Mahakam maka
diperlukan cukup banyak SDM agar pengelolaan kawasan lebih efektif. Karenanya
perlu dilakukan penyusunan rencana SDM KPHP Delta Mahakam yang disesuaikan
dengan beban kerja dan jumlah aparatur yang dibutuhkan. Perlu juga diperhatikan
berapa jumlah Resort Pengelolaan Hutan (RPH) yang akan dibentuk. Sedikitnya
KPHP Delta Mahakam perlu dibagi kedalam tiga RPH yakni RPH Muara Badak di
Desa Saliki, RPH Anggana di Desa Muara Pantuan dan RPH Muara Jawa di Desa
Muara Jawa Ulu. Tabel berikut menampilkan kondisi SDM KPHP Delta Mahakam
saat ini dan proyeksi kebutuhannya untuk periode 10 tahun kedepan.
Tabel V-13. Proyeksi Rencana Pemenuhan SDM KPHP Delta Mahakam
No
A

B

Uraian Jabatan

Jumlah

Keterangan

Jabatan Struktural
Kepala KPH

1

sudah ada

Kabag TU

1

sudah ada

Kepala Seksi

2

Setelah menjadi UPT Dinas Prov atau berbentuk SKPD

Kepala RPH

3

RPH Muara Badak, Anggana & RPH Muara Jawa

Wasganis Canhut

3

Masing-masing RPH 1 orang penyusunan rencana
pengelolaan wilayah tertentu di masing-masing RPH

Pengukuran dan Perpetaan (GIS)

4

1 di KPH dan masing-masing RPH 1 orang

a. Polisi Kehutanan

30

Masing-masing RPH 10 orang

b. PPNS Kehutanan

3

Masing-masing RPH 1 orang

c. PEH (Pengendali Ekosistem Hutan)

3

Masing-masing RPH 1 orang

Jabatan Fungsional
Perencanaan Hutan

Perlindungan Hutan & Konservasi SDA

RHL dan Perhutanan Sosial

C

a. Pengelola Persemaian

5

b. Pemberdayaan masyarakat dan
penyuluhan kehutanan

9

c. Peneliti HHBK

2

Masing-masing RPH 3 orang

Kebutuhan Khusus
a. Pengelola Bisnis KPH

10

Sudah terbentuk sistem keuangan BLUD pada KPHP
Delta Mahakam

b. Pengelola Keuangan

4

Pengelola keuangan
Keuangan

Jumlah

dan

Pembantu

Pengelola

80
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2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
Selain jumlah, SDM KPHP Delta Mahakam perlu ditingkatkan kemampuan dan
kapasitasnya baik struktural maupun fungsionalnya. Melalui keikutsertaan dalam
pendidikan dan latihan (Diklat) oleh Badan Diklat Daerah, Balai Diklat Kehutanan,
dan lain-lain diharapkan secara perlahan kapasitas SDM KPHP Delta Mahakam akan
meningkat. Pendidikan teknis fungsional untuk tenaga lapangan perlu dirancang
untuk dapat menyelesaikan isu-isu strategis antara lain pembangunan tambak ramah
lingkungan, penyuluhan kawasan hutan, pemberdayaan dan pendampingan
masyarakat. Beberapa Diklat yang dibutuhkan diantaranya Diklat Tenaga Teknis
(Ganis) Perencanaan Hutan (Canhut), Diklat Ganis Pengukuran dan Pemetaan
(Kurpet), Diklat polisi kehutanan, Diklat Pengelolaan Kawasan Lindung dan
Konservasi, Diklat Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu,
Diklat Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Non-Kayu, Diklat Resolusi dan Manjemen
Konflik, Diklat tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
dan lain sebagainya. Selain itu diperlukan pula diklat dalam rangka pengembangan
bisnis dan kemandirian KPH seperti Diklat Penyusunan Bussiness Plan /
Kewirausahaan / Entrepreneurship, Pelatihan Informasi Teknologi berbasis Web
untuk pengembangan link atau jaringan pasar dan promosi serta diklat lainnya yang
relevan. Selanjutnya upaya peningkatan SDM KPH didukung pula dengan kegiatan
studi banding atau studi komparatif ke KPH yang sudah mandiri atau sudah
berbentuk PPK BLUD.
Untuk frekuensi Diklat perlu menyesuaikan dengan anggaran yang ada namun
diproyeksikan agar setiap dua tahun, minimal setiap orang dapat mengikuti satu kali
Diklat teknis. Di luar Diklat yang dianggarkan biayanya oleh KPH, maka tugas Kepala
KPHP Delta Mahakam adalah mencari sebanyak mungkin informasi mengenai jenisjenis pelatihan yang sifatnya undangan. Melalui usaha seperti itu diharapkan
kapasitas personil pengelolaan KPHP Delta Mahakam akan lebih cepat meningkat.
Khusus bagi aparatur sipil negara dengan jabatan fungsional di KPHP Delta
Mahakam, mengikuti Diklat akan menjadi salah satu ukuran kinerja yang dapat
digunakan pada saat melakukan pelaporan prestasi kerja setiap tahunnya.
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Tabel V-14. Rencana Peningkatan Kapasitas SDM KPHP Delta Mahakam
Tahun
ke1

Jenis Diklat

Waktu

Penyelenggara

a. Diklat Tenaga Teknis (Ganis) Perencanaan Hutan

1 bulan

Pusdiklat Kehutanan

a. Diklat Resolusi dan Manjemen Konflik,
b. Diklat tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm),

1 bulan

Pusdiklat Kehutanan

1 bulan

Pusdiklat Kehutanan

1 bulan

Pusdiklat Kehutanan

(Canhut)
b. Diklat Ganis Pengukuran dan Pemetaan (Kurpet)
c. Diklat ganis pemungutan HHBK
d. Diklat Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dan Hasil
Hutan Bukan Kayu
2

3

4

5 dst

Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
c. Diklat Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan NonKayu
a. Diklat polisi kehutanan,
b. Diklat Penyuluhan kehutanan
c. Diklat Penyuluhan Swadaya Masyarakat
d. Diklat Pengelolaan Kawasan Lindung dan
Konservasi,
a. Diklat Penyusunan Bussiness Plan /
Kewirausahaan / Entrepreneurship
b. Pelatihan Informasi Teknologi berbasis Web
untuk pengembangan link atau jaringan pasar
Diklat Penyegaran

K. Penyediaan Pendanaan
Dalam pembangunan KPHP Delta Mahakam beberapa komponen yang terkait
dengan pendanaan antara lain: Penyiapan sarana dan prasarana, Pengembangan
SDM, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pengelolaan
serta pengembangan investasi bisnis KPHP Delta Mahakam.
Beberapa Peluang Pendanaan Pembangunan KPHP Delta Mahakam adalah
sebagai berikut :
1. Pendanaan APBN
Pendanaan APBN melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
merupakan sumber penyediaan dana yang cukup strategis dalam pembangunan
KPH termasuk KPHP Delta Mahakam. Pembangunan KPH merupakan prioritas
nasional melalui Kementerian LHK sehingga akan terus dialokasikan dana untuk
pembangunan KPH di daerah.
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Saat ini operasionalisasi KPHP yang ada di Kalimantan Timur termasuk KPHP Delta
Mahakam dianggarkan oleh Kementerian LHK melalui DIPA Balai Pengelolaan
Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda. Selain itu ada Dana Bagi Hasil –
Dana Reboisasi bidang kehutanan yang ditransfer ke rekening daerah sebagai
bagian dari APBD Propinsi, dimana penggunaannya diprioritaskan dalam wilayah
pengelolaan KPH, meliputi kegiatan rehabilitasi hutan serta pengolahan hasil hutan
berbasis masyarakat.
2. Pendanaan APBD Provinsi
Seiring dengen diberlakukannya UU. No. 23 tahun 2014 maka tanggung jawab
pembangunan KPH menjadi kewenangan pemerintah provinsi sebagai kepanjangan
tangan pemerintah pusat. Oleh karenanya pendanaan pembiayaan pembangunan
KPHP Delta Mahakam dapat dianggarkan dalam skema APBD Provinsi Kalimantan
Timur, melalui beberapa skema sebagai berikut :
Tabel V-15.Skema Penyediaan Pendanaan APBD Provinsi Untuk Pembangunan
KPHP Delta Mahakam.
No
Skema
1 APBD Provinsi Kaltim Murni
2

Dana Dekonsentrasi
Kehutanan

Keterangaan
Dilaksanakan melalui Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur
Dilaksanakan melalui Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur

3. Pendanaan Lain
Peluang mendapatkan dana penyelenggaraan pengelolaan hutan di KPHP Delta
Mahakam dapat bersumber dari dana Corporate Social Responsibility perusahaan
Migas dibawah naungan SKK Migas yang beroperasi di kawasan ini antara lain Total
E&P Indonesie dan Vico Indonesia, perusahaan perkebunan Kelapa Sawit yang
berbatasan dengan HPP Barat Muara kaeli yakni PT. Tri Tunggal Sentra Buana dan
PT. Mitra Bangga Utama, dan perusahaan cold storage yang mengumpulkan udang
dari hasil tambak di Delta Mahakam, yaitu PT Syam Surya Mandiri, juga dapat diajak
bekerjasama dalam pengelolaan tambak di Delta Mahakam yang ramah lingkungan.
Lembaga

Internasional

The

Nature

Conservancy

(TNC)

Kalimantan

Timur

bekerjasama dengan BLH Provinsi Kalimantan Timur juga dapat dimaksimalkan
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membantu

pengelolaan

Delta

Mahakam.

Khusus

untuk

kelembagaan KPH, program kerjasama Indonesia Jerman (GIZ Forclime) diharapkan
dapat berkontribusi untuk memperkuat kapasitas kelembagaan KPHP Delta
Mahakam dan percepatan program Karbon melalui skema REDD+. Demikian pula
dari pihak lainnya termasuk donator asing yang tidak mengikat dan memiliki
komitmen tinggi terhadap pengelolaan lingkungan.
Beberapa potensi pendanaan pelaksanaan yang ada di KPHP Delta Mahakam
digambarkan pada tabel berikut :
Tabel V-16. Skema Penyediaan Pendanaan untuk Pembangunan KPHP Delta Mahakam
dari Sumber Pihak Ketiga.
No

Skema

Ruang Lingkup Penyediaan Pendanaan

1

CSR Perusahaan Migas dan Kelapa
Sawit serta Perusahaan Cold
Storage hasil tambak

2

GIZ Forclime

3

TNC

4

Dll












Pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat
Bantuan sarana dan prasarana desa.
Pengembangan usaha kecil dan menengah
Kegiatan Penelitian
RHL
Peningkatan Kapasitas KPH
Program karbon (REDD+)
Peningkatan Kapasitas KPH, dan masyarakat
Pendampingan Sertifikasi PHPL bagi KPH
Membangun desa model dalam pengelolaan sumber daya
alam secara lestari berbasis masyarakat.
 Peningkatan Kapasitas KPH, dan masyarakat
 RHL

Dalam rangka memaksimalkan pendanaan maka dilakukan koordinasi dan sinergi
program dan kegiatan antara KPHP Delta Mahakam dengan semua mitra yang
bekerja dalam wilayah KPHP Delta Mahakam.
Berikut ditampilkan skema pendanaan untuk pembangunan KPHP Delta Mahakam
beserta sumber pendanaannya.
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Tabel V-17. Skema Pendanaan untuk Pembangunan KPHP Delta Mahakam dan Sumber
Dana.
NO

PROGRAM / KEGIATAN

Jumlah (Rp x
1.000)

Sumber Dana

A. INVENTARISASI DAN PENATAAN HUTAN BERKALA

9.350.000 APBN, APBD

B PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PADA WILAYAH
TERTENTU
C. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

19.500.000

D. PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PEMANFAATAN
DAN PENGGUNAAN AREAL YANG BERIZIN
E. PENYELENGGARAAN REHABILITASI HUTAN DAN
LAHAN (RHL)

APBN, APBD, Pihak Ke-3

APBN, APBD, Pihak Ke-3
5.850.000 APBN, APBD

48.050.000

103.600.000

APBN, APBD, Pihak Ke-3

F. PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN REHABILITASI
DAN REKLAMASI PADA AREAL YANG BERIZIN

1.450.000

APBN, APBD

G. PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN HUTAN DAN
KONSERVASI ALAM

9.400.000

APBN, APBD, Pihak Ke-3

H. PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN
SINKRONISASI ANTAR PEMEGANG IZIN
I. KOORDINASI DAN SINERGI DENGAN INSTANSI DAN
STAKEHOLDER TERKAIT

1.750.000

APBN, APBD

1.000.000

APBN, APBD, Pihak Ke-3

J. PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM

810.000

APBN, APBD, Pihak Ke-3
APBN, APBD
APBN, APBD, Pihak Ke-3
APBN, APBD, Pihak Ke-3
APBN, APBD
APBN, APBD
APBN, APBD, Pihak Ke-3

K. SARANA DAN PRASARANA

3.600.000

L. PENYEDIAAN PENDANAAN

16.250.000

M. PENGEMBANGAN DATA BASE

3.950.000

N. RASIONALISASI WILAYAH KELOLA

600.000

O. REVIEW RENCANA PENGELOLAAN

200.000

P. PENGEMBANGAN INVESTASI

18.400.000

L. Pengembangan Database
Pengembangan database KPHP Delta Mahakam akan diarahkan untuk mendukung
penyebarluasan informasi geospasial. Database KPHP Delta Mahakam diupayakan
terintegrasi dengan database kehutanan tingkat nasional yang dikoordinasikan oleh
Badan Informasi Geospasial (BIG). Infrastruktur data spasial secara bertahap akan
dibangun dengan bantuan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS)
yang ada di Universitas Mulawarman. Dalam implementasinya semua data hasil dari
berbagai aktivitas di KPHP Delta Mahakam akan dikelola dalam sistem informasi
geografis (SIG) dan akan dipublikasikan secara online melalui web-GIS yang akan
dibangun. Database ini akan disusun secara sistematik dan berbasis komputerisasi
internet dengan tahapan sebagai berikut:
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1. Pengadaan Peralatan Pendukung Data Base seperti penginput data (mouse,
digitizer, scanner), pengolah data (harddisk, processor, RAM, VGA Card) dan
Output data (plotter, printer, screening);
2. Pengelolaan database Biogeofisik, sosial ekonomi budaya, pemanfaatan dan
penggunaan kawasan hutan dalam lingkungan Sistem Informasi Geografis (SIG);
3. Pembangunan Web-GIS;
4. Penyusunan protokol dan mekanisme pertukaran data;
5. Pembangunan sistem komputerisasi dan internet.
Dalam organisasi KPHP Delta Mahakam, akan ditunjuk petugas khusus yang
mengelola data base yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, penyimpanan,
pengolahan dan penyajian data ke dalam informasi yang siap digunakan. Dalam
pemberian atau pertukaran data dan informasi khususnya dengan pihak luar harus
diikat oleh standar operasional prosedur. Jenis data kehutanan yang diperlukan
dalam penyelenggaraan sistem informasi kehutanan pada KPHP Delta Mahakam
meliputi data:
1) Data kawasan dan potensi Hutan antara lain meliputi: a. Luas kawasan hutan
dan perairan; b. Tata batas kawasan hutan; c. Luas kawasan hutan yang telah
ditetapkan; d. Luas dan letak perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan; e.
Luas dan letak kesatuan pengelolaan hutan; f. Potensi hasil hutan kayu; g. Potensi
hasil hutan bukan kayu; h. Luas areal yang tertutup dan tidak tertutup hutan; i.
Luas dan letak areal penggunaan kawasan hutan; j. Jenis flora dan fauna yang
dilindungi; k. Gangguan keamanan hutan; l. Lokasi dan luas areal kebakaran
hutan; dan m. Perlindungan hutan.
2) Data industri kehutanan antara lain meliputi: a. Jumlah dan luas izin usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu; b. Jumlah dan luas izin usaha pemanfaatan hasil
hutan bukan kayu; c. Jumlah dan luas izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan
dan wisata alam; d. Jumlah izin pengusahaan tumbuhan dan satwa liar; e.
Produksi kayu bulat dan kayu olahan (Produksi hasil hutan bukan kayu dan
Pelaksanaan sistem silvikultur intensif); f. Jumlah dan kapasitas industri primer
kehutanan; dan g. Sertifikasi pengelolaan hutan.
3) Data perdagangan hasil hutan antara lain meliputi: a. Volume dan nilai ekspor
hasil hutan kayu dan bukan kayu; b. Volume dan nilai impor kayu bulat dan kayu
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olahan; c. Nilai perdagangan tumbuhan dan satwa liar; d. Potensi penyerapan dan
perdagangan karbon; e. Nilai PNBP dari penggunaan kawasan hutan; dan f.
Kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto.
4) Data rehabilitasi lahan kritis antara lain meliputi: a. Lokasi dan luas lahan kritis
berdasarkan DAS; b. Laju deforestasi dan degradasi; c. Hasil kegiatan rehablitasi
hutan dan lahan; d. Luas dan lokasi kegiatan reklamasi kawasan hutan; dan e.
Pengembangan kegiatan perbenihan.
5) Data pemberdayaan masyarakat antara lain meliputi: a. Lokasi dan luas hutan
desa; b. Jumlah, letak dan luas areal hutan tanaman rakyat; c. Letak dan luas
areal hutan desa; d. Letak dan luas areal hutan kemasyarakatan; e. Pengelolaan
Hutan Bersama masyarakat (PHBM); f. Pembangunan masyarakat desa hutan
(PMDH); g. Peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi; dan
h. Peningkatan usaha masyarakat di sekitar hutan produksi.
6) Data tata kelola kehutanan antara lain meliputi: a. Jumlah dan sebaran PNS
instansi kehutanan; b. Alokasi dan realisasi anggaran; c. Sarana dan prasarana
instansi kehutanan; d. Realisasi audit reguler dan khusus; e. Penyuluhan
kehutanan; dan f. Teknologi produk dan informasi ilmiah.
Data yang dikumpulkan dapat berupa analog atau manual (peta, dokumen, laporan,
data penelitian dan lain-lain).

M. Rasionalisasi Wilayah Kelola
Rasionalisasi Wilayah KPHP Delta Mahakam sangat memungkinkan untuk dilakukan
mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Benturan Kepentingan
Wilayah pesisir termasuk wilayah yang abu-abu. Pemerintah pusat bahkan
mengeluarkan UU sendiri mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil yakni UU No. 27 tahun 2007 junto UU. No. 1 tahun 2014. Meskipun belum ada
pihak yang mempersoalkan kewenangan pengelolaan pesisir apakah berada di
Kementerian Kehutanan ataukah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun
ketidakjelasan siapa sesungguhnya yang berhak mengelola kawasan pesisir
menyebabkan terjadinya banyak konflik kepentingan. Seperti halnya di Delta
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Mahakam karena tidak ada aktivitas kehutanan diatasnya maka di lapangan instansi
Dinas Perikanan dan Kelautan dan Badan Lingkungan Hidup baik level provinsi
maupun kabupaten lebih banyak berperan. Program RHL misalkan banyak dilakukan
oleh BLH terutama untuk kawasan lindung sepanjang bibir pantai. Sedangkan Dinas
Perikanan dan Kelautan banyak membantu masyarakat dalam hal budidaya
perikanan khususnya tambak. Pada bagian lain diatas kawasan Delta Mahakam,
pemerintah pusat telah menetapkan Wilayah Kerja Migas dan telah memberikan
Kontrak Kerjasama dengan beberapa perusahaan multinasional besar yakni Total
E&P Indonesie dan VICO Indonesia. Karena strategisnya industri Migas dari
persepektif hukum dan aturan perundangan, maka di lapangan perusahaan Migas
beroperasi seolah tanpa pengawasan yang berarti dan menimbulkan benturanbenturan dengan masyarakat, mulai dari persoalan Speed Boat yang berjalan
kencang sehingga merusak tambak, rusaknya alat tangkap ikan nelayan di perairan
lepas hingga isu pencemaran air akibat kegiatan Seismic (eksplorasi kandungan
Migas

menggunakan

echo

sounding)

yang

diduga

merusak

tambak

dan

menyebabkan kematian Udang.
2. Miskinnya akses transportasi
Wilayah tertentu KPHP Delta Mahakam mencapai luas lebih dari 90.000 ha. Apabila
dibentuk menjadi persegi empat, maka jarak terjauh pulau di sebelah utara dan
selatan mencapai 64,4 km dan antara timur ke barat mencapai 41,5 km. Sedangkan
batas yang perlu diawasi apabila menggunakan garis pantai pulau sebagai acuan
mencapai panjang lebih dari 1.800 km. Mempertimbangkan luasnya areal kelola
KPHP Delta Mahakam ini maka diperlukan sarana penghubung yang memadai yang
bisa memantau seluruh kawasan. Transportasi hanya mengandalkan kapal motor
sebagai penghubung dan tidak terlalu efektif apabila keadaan genting. Oleh
karenanya untuk mengefektifkan pengelolaan wilayah KPHP Delta Mahakam masih
layak untuk dirasionalisasikan.
3. Legalitas lahan
Keberadaan masyarakat yang sudah ada sejak masa kolonial dan kemudian tidak
terbendung setelah era reformasi menjadi persoalan yang belum terselesaikan
hingga saat ini. Pemberdayaan masyarakat menjadi sulit karena terbentur persoalan
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kawasan hutan sehingga budidaya tambak dianggap aktivitas ilegal. Akhirnya
program pembangunan tambak yang merupakan program unggulan pemerintahan
saat

ini

terganjal

pada

masalah

status.

Perbaikan

tambak

yang

rusak,

pengembangan tambak intensif dengan pemasangan jaringan listrik misalnya
menjadi terlarang karena sama dengan melegalkan kegiatan yang ilegal.
Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut akan dilakukan Rasionalisasi Wilayah
KPHP Delta Mahakam pada tahun ke-10 dengan mempertimbangkan kajian
efektifitas dan efisiensi pengelolaan yang telah dilakukan.
Bentuk rasionalisasi wilayah kelola diarahkan pada:
1. Tata batas kawasan pada areal di dalam dan diluar izin konsesi.
2. Penataan ruang dan areal kerja melalui pembuatan zonasi.
3. Sosialisasi dan implementasi program

N. Review Rencana Pengelolaan
Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Delta
Mahakam berlaku selama 10 tahun. Dalm kurun waktu tersebut dimungkinkan terjadi
dinamika politik, sosial, ekonomi yang menuntut review atau penelaahan ulang atas
rencana yang telah dibuat agar tetap selaras dan up to date dengan kondisi yang
dinamis tersebut. Review bisa berarti merubah (revisi) dengan porsi besar (major)
atau sebaliknya sedikit (minor) atau malah menambah bobot, isi, target dan tujuan
pengelolaan hutan itu sendiri. Proses Review akan menggunakan hasil pemantauan
dan evaluasi yang dilakukan setiap tahun atas Rencana Pengelolaan Hutan Jangka
Pendek KPHP Delta Mahakam. Penting untuk dipahami bahwa dalam perencanaan
ada asumsi yang digunakan. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, namun
RPHJP KPHP Delta Mahakam ini dibuat dengan asumsi kondisi hutan, masyarakat,
ekonomi, politik nasional dan daerah tidak mengalami perubahan berarti.
Diberlakukannya UU No. 23 tahun 2014 yang banyak merivisi kewenangan daerah
setingkat kabupaten dan kota dan mengembalikan wewenang tersebut ke provinsi
sedikit banyak memberi dampak pada pengelolaan hutan di tingkat tapak. UPTD
KPHP Delta Mahakam ditetapkan berdasarkan SK. Bupati Kutai Kartanegara dan
menginduk secara struktural kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dengan diberlakukannya UU baru tersebut maka secara kelembagaan KPHP Delta

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Delta Mahakam

Rencana Kegiatan Pengelolaan

V-35

Mahakam akan bertanggung jawab kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Timur. KPHP Delta Mahakam yang semula mendapat anggaran dari kabupaten kini
mengalami perubahan.
Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk mereview Rencana Pengelolaan
antara lain :
1. Melakukan pendataan ulang apabila ada perubahan perkembangan proses
perizinan di wilayah KPHP Delta Mahakam;
2. Merespon munculnya permasalahan baru yang diperlukan adanya kebijakan
melalui sistem;
3. Menginventarisir peluang rencana unggulan prioritas;
4. Melakukan konsultasi publik untuk masukan terkait review rencana pengelolaan.

O. Pengembangan Investasi
Berdasarkan identifikasi potensi sumber daya yang ada di KPHP Delta Mahakam,
maka beberapa potensi bisnis yang bisa dikembangkan dalam kurun waktu 10 tahun
kedepan adalah sebagai berikut :
1. Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Dalam rangka pengembangan HHBK untuk investasi/bisnis, KPHP Delta Mahakam
akan memprioritaskan pada pengembangan dan pengelolaan hasil perikanan,
pengembangan Nira dari pohon Nipah, dan budidaya madu. Gambaran potensi
pengembangan hal tersebut sebagai berikut :
Tabel V-18.

Rencana Pengembangan Investasi Bisnis HHBK Pada KPHP Delta Mahakam

Klasifikasi
Pemanfaatan
A. Penggemukan
Kepiting

B. Sertifikasi
Produk Udang
dari Tambak
Ramah
Lingkungan

Lokasi
Desa
Sepatin, Tani
Baru, Ma
Pantuan
Desa
Sepatin, Tani
Baru, Ma
Pantuan, Ma
Kembang

Luas
(Ha)
40.000

60.000

Potensi Material

Produks

Kepiting merupakan hasil laut yang disukai 1. Kepiting
masyarakat dan menjadi salah satu sumber
dengan ukuran
pendapatan masyarakat. Sangat cocok di
sesuai kriteria
kondisi tambak yang berhutan bakau.
yang berlaku
Luas tambak sangat besar di kawasan Delta 1. Produks Udang
Mahakam tapi belum sepenuhnya dikelola
dalam Kemasan
dengan memperhatikan daya dukung
dengan label
lingkungan. Tambak ramah lingkungan
dan tag berasal
sudah mulai diperkenalkan namun belum
dari tambak
diadopsi secara luas. Upaya mensertifikasi
ramah
produk Udang dari tambak ramah
lingkungan
lingkungan diharapkan dapat memperbaiki
harga jualnya.
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Klasifikasi
Pemanfaatan

Lokasi

V-36

Luas
(Ha)

Potensi Material

Produks

C. Pengelolaan
wanatani dan
penjualan gabah
/ padi

Desa Kutai
Lama, Handil
Terusan

1.380

Kondisi eksisting berupa sawah di hutan
rawa yang telah dibuka masyarakat
kemudian dijadikan mitra dan difasilitasi
tata airnya melalui kerjasama dengan
stakeholder misal BWS, serta dicarikan
pembelinya (RPU atau Bulog)

1.
2.
3.
4.

D. Pengelolaan
Hasil Perikanan

Desa
Sepatin, Tani
Baru, Ma
Pantuan, Ma
Kembang

3.000

1. Tepung Ikan
2. Kerupuk Ikan
3. Terasi udang
4. Ikan asin
5. Dll

E. Pengelolaan
Nira Nipah (Nypa
fruticans)
menjadi produk
olahan

Desa
Sepatin, Tani
Baru, Ma
Pantuan, Ma
Kembang

10.000

F. Budidaya Sarang
Burung Walet

Sepatin

Desa-desa yang berada di KPHP Delta
Mahakam adalah tipikal desa nelayan yang
menggantungkan hidupnya dari hasil
perikanan. Pengolahan hasil perikanan ini
sudah ada yang berjalan sehingga
diharapkan KPHP Delta Mahakam
mendorong agar produknya lebih baik dan
dapat diterima pasar lebih luas lagi.
Berdasarkan hasil penelitian di Malaysia,
dalam satu hektar terdapat sekitar 6.000
pokok tanaman Nipah. Nipah menghasilkan
nira dengan cara memotong tangkai buah
yang telah tua (menyentuh tanah) lalu
ditampung ke dalam botol plastik. Dalam
sehari semalam bisa dihasilkan 4 botol
ukuran sekitar 600 mililiter. Satu tangkai
buah dapat dipanen terus menerus selama
lebih kurang satu bulan. Nira tanaman
nipah mengandung sedikitnya 10% gula
yang dapat dijadikan bio-etanol
Pengembangan budidaya sarang walet
pada desa Sepatin dan desa lainnya dengan
sistem bagi hasil

40

Gabah / padi
Dedak
Beras
Pati, tepung

1.Cuka Nipah
2.Bio-etanol

1. Sarang walet

Dalam fase awal, peran KPHP Delta Mahakam adalah melakukan penelitian,
pendampingan dan bantuan teknis dari rencana-rencana bisnis HHBK yang akan
dikerjakan.
2. Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (HHK)
Untuk mengatasi kerusakan lingkungan hutan mangrove di tambak-tambak maupun
di areal green belt dalam kawasan Delta Mahakam, tidak ada upaya lain yang dapat
dilakukan selain memprioritaskan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove dan
mengkolaborasikannya melalui program tambak ramah lingkungan (silvo-fishery)
sehingga masyarakat petambak nantinya tetap dapat berusaha secara legal di dalam
kawasan hutan Delta Mahakam.
Tahap awal yang dilakukan KPHP Delta Mahakam adalah melaksanakan sosialisasi
ke masyarakat setempat tentang arti pentingnya hutan mangrove termasuk
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keberadaan mangrove di tambak yang masih produktif maupun tambak non aktif.
Sembari merehabilitasi kawasan hutan mangrove, dibarengi pula dengan kegiatan
inventarisasi tambak-tambak dan pengumpulan data pengelolanya. Khusus tambak
non aktif yang sudah ditinggalkan “pemilik” maupun masih ada “pemilik” yang sadar
dan paham tentang legalitas dan fungsi ekologis, dapat dimasukkan dalam blok
pemanfaatan/pemberdayaan yang pada awalnya akan direhabilitasi mangrovenya
dan

selanjutnya

akan

dilaksanakan

perjanjian

kerjasama

kemitraan

untuk

memanfaatkan hasil tambak silvo-fishery seandainya tambak kembali pulih dan kayu
mangrove hasil penjarangan / pemangkasan untuk dijual kepada perusahaan yang
memerlukannya. PT. Mangkujenang Harmoni Sinergy bergerak dalam bidang Jasa
Batu Bara (Stock Pile) dan Power Plant (Pembangkit Tenaga listrik) yang berlokasi di
Bukuan, Simpang Pasir Kalimantan Timur bisa menjadi alternatif tujuan penjualan
kayu mangrove sebagai sumber bahan bakar.
KPHP Delta Mahakam harus selektif dalam mencari mitra dengan pihak ketiga yang
akan memanfaatkan hasil hutan kayu mangrove. Isu kerusakan lingkungan dan
pengelolaan yang ramah lingkungan tetap menjadi hal prioritas.
3. Pengembangan Wisata Pemancingan
Banyak video kegiatan memancing di Delta Mahakam yang diunggah ke situs
Youtube membuktikan adanya potensi ikan yang cukup besar di kawasan ini.
Meskipun belum diketahui berapa banyak orang yang terlibat dalam kegiatan
memancing ini namun bagi masyarakat khususnya yang memiliki perahu atau kapal
dapat memperoleh penghasilan tambahan dari sewa pemakaian perahu. Terlepas
dari ketiadaan data jumlah pemancing namun hal ini merupakan peluang yang
seyogyanya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan Delta Mahakam
yang telah banyak rusak. Dari kegiatan wisata alam yang dirancang dengan baik
biasanya akan men-trigger usaha-usaha lain seperti pembuatan kerajinan, makanan
olahan setempat, dan lain-lain.
Pengembangan Wisata Pemancingan ini dapat dilakukan pada Blok Pemanfaatan
maupun Blok Pemberdayaan Masyarakat dan di sekitar pusat pemukiman.
Pendekatan yang bisa dilakukan adalah KPHP Delta Mahakam menjalin kemitraan
dengan masyarakat atau pihak ketiga lainnya untuk membangun atau menyediakan
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sarana dan prasarana minimal yang dibutuhkan seperti kapal mesin, dermaga kecil,
home stay, pemandu/motoris kapal dan perlengkapan standar keselamatan lainnya.
Promosi menjadi media yang penting untuk memperkenalkan wisata memancing ini
kepada masyarakat luar khususnya di Kota Samarinda dan Balikpapan. Paket-paket
yang ditawarkan juga dipersiapkan dengan baik dan bervariasi. Dalam rangka
mempercepat upaya pengembangan investasi wisata pemancingan akan dilakukan
beberapa kegiatan-kegiatan awal sebagai berkut :
a. Penyusunan Rencana investasi pengembangan wisata pemancingan.
b. Membangun sistem kemitraan dengan pihak swasta, masyarakat sekitar dalam
rangka mendukung pengembangan wisata yang diusulkan.
c. Membangun sistim koordinasi dengan instansi-instasi pemerintah terkait dengan
kebijakan pengembangan wisata.
d. Penyiapan kelembagaan (organisasi, sarana-prasarana dan SDM).
4. Usaha Persemaian Bibit Mangrove
Besarnya areal yang perlu direhabilitasi di kawasan KPHP Delta Mahakam
memerlukan benih dan bibit yang tidak sedikit. Melalui fasilitasi dari BPDASHL
Mahakam Berau, beberapa pemegang IPPKH mulai melakukan koordinasi ke KPHP
Delta Mahakam dan mengumpulkan data sekunder terkait calon lokasi penanaman
sebagai persyaratan kewajiban merehabilitasi hutan. Luasan yang akan direhabilitasi
umumnya sangat besar mengingat IPPKH yang diperoleh berkisar ribuan hektar. Ini
adalah peluang kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka pelaksanaan
program rehabilitasi hutan mangrove di kawasan KPHP Delta Mahakam serta
mendukung terwujudnya tambak ramah lingkungan (Silvo-fishery).
Perbanyakan bibit tanaman mangrove memerlukan perencanaan dan pengelolaan
tersendiri yang harus dipersiapkan. Potensi pengembangan usaha perbenihan dan
pembibitan mangrove di KPHP Delta Mahakam cukup prospektif, karena kebutuhan
bibit untuk kegiatan penanaman masih cukup besar. Pembangunan persemaian
menjadi usaha awal untuk menjalankan bisnis ini. KPHP Delta Mahakam dapat
berperan untuk menjadi pelaksana program ini. Beberapa hal yang perlu disiapkan
antara lain:
a. Menyusun Master Plan/Rencana Bisnis;
b. Pembangunan Persemaian permanen Terpadu;
c. Penyiapan dan pemantapan Kelembagaan Bisnis (Organisasi, SDM dan sarana
prasarna);
d. Monitoring dan Evaluasi secara berkala.
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PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

Bagian ini akan membahas strategi dan langkah-langkah pembinaan, pengawasan
dan pengendalian yang akan dilakukan pengelola KPHP Delta Mahakam terhadap
rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP) yang telah disusun dan
disajikan pada bab-bab sebelumnya. Dengan durasi waktu yang cukup panjang
yakni 10 tahun, banyak hal-hal yang bisa terjadi yang perlu diantisipasi dari
sekarang. Dinamika sosial kemasyarakatan, politik dan ekonomi bisa menjadi faktor
yang sangat kuat mendorong perubahan di kawasan Delta Mahakam. Perilaku
masyarakat yang membuka mangrove dan nipah secara besar-besaran pada saat
krisis moneter tahun 1997/1998 tidak lain dipicu dari motif ekonomi karena nilai
mata uang Rupiah yang anjlok atas Dollar Amerika pada saat itu. Kebijakan
pemerintah yang menjadikan kawasan pesisir tanpa pengelola menjadikan
kawasan ini open access yang berakibat kerusakan dan hilangnya hutan mangrove
dalam skala yang besar. Dengan demikian pembinaan, pengawasan dan
pengendalian (BINWASDAL), terhadap unit pengelola KPHP Delta Mahakam agar
tetap berjalan pada trek yang telah dibuat dalam RPHJP dapat berjalan dengan
baik. Tujuan dari kegiatan BINWASDAL antara lain untuk menjaga konsistensi
pelaksanaan kegiatan dengan tujuan yang ingin dicapai dan usaha untuk menjamin
kesesuaian pelaksanaan rencana kegiatan dengan peraturan perundang-undangan
terbaru yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
Ketiadaan bentuk-bentuk perijinan penggunaan kawasan, pemanfaatan hasil hutan
atau jasa lingkungan otomatis menempatkan KPHP Delta Mahakam sebagai
pelaksana kegiatan pengelolaan hutan sehari-hari di tingkat tapak. Kegiatan
pembinaan, pengawasan dan pengendalian menjadi lebih sederhana karena
sifatnya adalah Binwasdal kedalam (internal) pengelola KPHP Delta Mahakam.
Sedikit kegiatan Binwasdal dilakukan pada pengelola Hutan Pendidikan dan
Penelitian Barat Muara Kaeli. Sedangkan bagi perusahaan Migas karena secara
struktural tidak ada hirarki atau hubungan maka sifatnya lebih pada koordinasi
program kegiatan daripada Binwasdal. Pengawasan bisa dilakukan kepada
perusahaan Migas namun tidak mengikat sepanjang tidak ada payung hukum yang
memberi hubungan atau hirarki secara kelembagaan antara perusahaan Migas dan
pengelola KPHP Delta Mahakam.
Diagram berikut menampilkan alur kegiatan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian di KPH. Fungsi KPH dan tujuan KPH harus diselaraskan oleh seluruh
“pemangku” hutan yang ada di dalam KPH itu sendiri. Kegiatan Binwasdal
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mengandung prinsip hubungan yang setara dan legal antara pihak-pihak yang
bekerja di dalam kawasan. Dalam konteks hubungan dengan Perusahaan Migas
dan masyarakat yang terlanjur membuka hutan menjadi tambak, kegiatan
Binwasdal menjadi sulit dilakukan karena tidak ada hitam diatas putih (ijin) yang
menerangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tanpa legalitas ijin maka
Binwasdal akan berjalan tanpa ukuran yang bisa dinilai keberhasilan maupun
kegagalannya di lapangan.
Meskipun saat ini kondisi di KPHP Delta Mahakam belum ada ijin penggunaan
maupun pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan, namun dalam waktu 10 ke
depan perlu diantisipasi apabila ijin pinjam pakai kawasan hutan atau ijin-ijin lain
akhirnya dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Fungsi Pokok KPH Berdasarkan Peraturan Pemerintah :
 Menyelenggarakan pengelolaan hutan  Fungsi Manajemen
 Menjabarkan kebijakan Nasional, Provinsi dan Kab/Kota
 Melaksanakan pengelolaan hutan dengan POAC
 Melaksanakan Pemantauan dan penilaian pengelolaan hutan di
wilayahnya

 Membuka peluang investasi.

Ditransformasikan

Badan Penelitian dan
Pengembangan Kehutanan

Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur

Pengelola Hutan Pendidikan
dan Penelitian Barat Muara
Kaeli

Pengelolaan Wilayah Tertentu
oleh KPHP Delta Mahakam

Pelaksanaan BINWASDAL meliputi aspek-aspek :
koordinasi – sinergi – integrasi dan sinkronisasi
 Implementasi Renklola
 Pembinaan dan WASDAL

Rencana Pengelolaan Hutan
Jangka Panjang maupun
Jangka Pendek
 Aspek Produksi
 Aspek Ekologi
 Aspek Sosial

Tujuan dari BINWASDAL pada
dasarnya adalah dapat
dicapainya tujuan dari Rencana
Pengelolaan KPHP Delta
Mahakam

Terwujudnya pengelolaan kawasan hutan untuk optimalisasi ekonomi
dengan komitmen tinggi guna tetap mempertahankan daya dukungnya
bagi kesinambungan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur

Gambar VI-1.

Alur Pikir Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian di KPHP Delta Mahakam
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KPHP Delta Mahakam sebagai pelaksana atau implementor program atau kegiatan
yang telah direncanakan perlu dibina dan diawasi agar kinerja KPHP Delta
Mahakam dapat terus meningkat dan kemampuan atau kompetensi sumberdaya
manusia (SDM) di dalamnya juga bertambah baik. Pembinaan akan dilakukan oleh
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Dimungkinkan juga pembinaan
dilakukan oleh instansi kehutanan pusat sebagai bagian dari usaha menyukseskan
KPH di daerah. Tolok ukur pembinaan dapat berupa penerapan peraturan –
kebijakan atau dapat berupa pemberlakuan norma – standar – prosedur dan kriteria
(NSPK). Sedangkan kegiatan pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh
instansi yang sama sebagai bagian dari proses implementasi suatu program atau
kegiatan yang telah direncanakan dengan tujuan dapat terjaminnya konsisten
penerapan prosedur dan mekanisme (juklak dan atau juknis) untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
Apa saja yang dilihat atau dinilai dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian dalam kerangka penyelenggaraan hutan oleh KPH akan meliputi
aspek-aspek :
 Penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
 Pemanfaatan hutan,
 Penggunaan kawasan hutan,
 Rehabilitasi dan reklamasi hutan dan
 Perlindungan hutan
Dari alur pikir pelaksanaan Binwasdal (Gambar VI-1) di atas dan lingkup
pelaksanaannya selanjutnya Gambar VI-2 dan VI-3 berikut menyajikan proses
pelaksanaan penilaian (audit).

Aspek rencana kelola apa yang perlu di
Binwasdal :
 Penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan
rencana pengelolaan hutan,
 Pemanfaatan hutan,
 Penggunaan kawasan hutan,
 Rehabilitasi dan reklamasi hutan dan
 Perlindungan hutan
BIN-WAS-DAL

+

Sumberdaya
Sdm-Tek-Sis

 (KPHP Delta Mahakam
 Pengelola HPP Barat Muara Kaeli

TUJUAN
PENGE
LOLAAN

Sistem BIN –
WASDAL yg
telah berlaku (pst-drh)

Koordinasi – Sinergi – Integritas - Sinkronisasi

Gambar VI-2. Proses pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian dalam Rencana
Pengelolaan KPHP Delta Mahakam
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Disaat KPHP Delta Mahakam menjadi target pembinaan, pengawasan dan
pengendalian pada bagian lain KPHP Delta Mahakam akan melaksanakan fungsi
yang sama terhadap stakeholder lain diantaranya pengelola Hutan Pendidikan dan
Penelitian Barat Muara Kaeli. Namun dalam hal ini kegiatan Binwasdal lebih
diarahkan

untuk

menjamin

berjalannya

Koordinasi,

integrasi,

sinergi

dan

sinkronisasi program kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.

Integrasi

Sinergi

Koordinasi

PENGENDALIAN

PENGAWASAN

PEMBINAAN

Sinkronisasi

Pelaksanaan BINWASDAL

Sasaran BINWASDAL (berdasarkan P.06/2010, Bab VIII Pasal 31) :
a. Tata hutan dan rencana pengelolaan; b.pemanfaatan hutan; c.
penggunaan kawasan hutan; d. Rehabilitasi dan reklamasi serta e.
Perlindungan Hutan

 Kebijakan (peraturan,
per-UUan)
 Juklak dan juknis
 Konsep – kaidah-2

Gambar VI-3. Keterkaitan Aspek-aspek BINWASDAL Pengelolaan KPHP Delta Mahakam

Berikut disajikan tabel matrik Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian yang
dilaksanakan di KPHP Delta Mahakam.
Tabel VI-1. Matrik Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian
Pokok bahasan

Pembinaan
Admistrasi/
Teknis/
manajemen

Uraian materi

Objek/Mitra

Skala waktu

Rapat rutin
internal

Staf internal

Setiap bulan

Rapat rutin mitra

Parapihak dalam
wilayah izin

Setiap enam
bulan

Sasaran Pencapaian
Evaluasi pencapaian
volume pekerjaan
sesuai rencana dan
evaluasi kinerja staf
Parapihak terlibat
dalam pencapaian
target dan sasaran
pengelolaan
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Pengendalian
Admistrasi/
Teknis/
manajemen

Pemberdayaan
dan Kelembagaan
Masyarakat

Penguatan
kelembagaan dan
peran aktif

Setiap enam
bulan

Pemanfaatan
hutan
Pengembangan
IPTEK

Jasa lingkungan,
HHBK dan HHK
Penelitian aspek
potensial

Setiap tiga bulan

Rapat rutin
internal

Staf internal

Setiap bulan

Rapat rutin

Parapihak dalam
wilayah
izin
Penguatan
kelembagaan dan
peran aktif

Setiap tiga bulan

Singkronisasi dan
harmonisasi kegiatan

Setiap enam
bulan

Pemanfaatan
hutan

Jasa lingkungan,
HHBK dan HHK

Setiap tiga
bulan

Pengembangan
IPTEK

Penelitian aspek
potensial

Setiap satu
tahun

Daya dukung
masyarakat dalam
pembangunan
kawasan
Potensi pertumbuhan
dan pemanfaatan
sesuai dengan studi
yang dilakukan
Penemuan strategi
nilai tambah
kawasan

Rapat rutin
internal

Staf internal

Setiap bulan

Pemberdayaan
dan Kelembagaan

Penguatan
kelembagaan dan
peran aktif

Setiap enam
bulan

Pemberdayaan
dan Kelembagaan
masyarakat

Penguatan
kelembagaan dan
peran aktif

Setiap enam
bulan

Pemanfaatan
hutan

Jasa lingkungan,
HHBK dan HHK

Setiap tiga
bulan

Pengembangan
IPTEK

Penelitian aspek
potensial

Setiap satu
tahun

Pemberdayaan
dan Kelembagaan

Pengawasan
Admistrasi/
Teknis/
manajemen

VI-5

Setiap satu
tahun

Meningkatkanya
partisifasi
masyarakat dalam
pembangunan hutan
Optimalisasi manfaat
dan hasil hutan
Menggali potensi
yang dapat dikelola
dan dikembangkan

Daya dukung
masyarakat dalam
pembangunan
kawasan
Terbentuknya
kelembagaan
masyarakat secara
aktif
Memenuhi azas dan
ktriteria legalitas dan
konsep pengelolaan
Pengembangan
IPTEK sesuai sengan
visi dan misi
pengelolaan

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Delta Mahakam

Bab VII. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

BAB
VII.

VII-1

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN

A. Pemantauan (Monitoring) dan Evaluasi
Pemantauan (monitoring) dan evaluasi merupakan satu kesatuan proses yang harus
dilakukan untuk menuju pada pengelolaan KPHP Delta Mahakam yang lebih baik.
Pemantauan dan evaluasi diperlukan untuk memastikan apakah program kegiatan
yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik atau sebaliknya. Apabila tidak
berjalan sesuai rencana maka kegiatan pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk
mencari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rencana tidak bisa dieksekusi.
Pada akhirnya analisis permasalahan tersebut adalah untuk mendapatkan solusi
agar kegiatan dapat berjalan dengan lebih baik kedepannya. Pemantauan dan
evaluasi juga dimaksudkan untuk melihat apakah ada perubahan-perubahan asumsi
baik makro maupun mikro yang menjadi dasar dalam perencanaan. Pada suatu
sistem yang rentan seperti halnya pengelolaan hutan di Indonesia, adaptasi terhadap
dinamika perubahan kondisi pada banyak aspek kehidupan mutlak diperlukan.
Kondisi sosial (misalnya banyaknya tuntutan pekerja terhadap upah), gejolak
ekonomi (merosotnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing utama),
kegaduhan politik hingga bencana alam yang rentan terjadi seperti kebakaran hutan
dan lahan meningkatkan faktor ketidakpastian dalam berusaha di bidang ini.
Pemantauan dan evaluasi menjadi penting agar ada proses relaksasi terhadap
rencana yang telah disusun sehingga tujuan akhirnya masih dapat dipertahankan
capaiannya meskipun gangguan masih terjadi. Pemantauan dan evaluasi juga
sebagai bahan untuk mencari langkah atau terobosan yang paling efektif dan efisien
untuk mencapai tujuan seiring berjalannya waktu. Dan yang terakhir kegiatan
pemantauan dan evaluasi dapat memberikan gambaran pencapaian unit manajemen
dalam hal ini KPHP Delta Mahakam terhadap rencana yang telah disusun sebagai
bahan penilaian kinerja. Atas dasar kinerja inilah penghargaan (rewards) maupun
sanksi (punishments) dapat ditegakkan.
Sebagai bagian dari sebuah pengelolaan hutan, kegiatan pemantauan dan evaluasi
dilakukan terhadap implementasi rencana pada semua tingkatan. Rencana
Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH ditetapkan berjangka waktu 10
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tahun dan dirinci setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Pengelolaan Hutan Jangka
Pendek. Untuk masing-masing rencana, time schedule untuk kegiatan monitoring
dan evaluasi tentunya berbeda dan tergantung pada faktor-faktor antara lain waktu,
biaya dan sumberdaya manusia yang tersedia untuk melakukan kegiatan monitoring
dan evaluasi tersebut. Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja KPHP Delta
Mahakam tentunya akan dilakukan oleh instansi yang lebih tinggi yakni Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun begitu KPHP juga akan melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap kinerjanya sendiri dan para pemangku kepentingan
lain yang ada di Delta Mahakam seperti Balai Besar Penelitian Dipterokarpa yang
bertanggung jawab terhadap areal Hutan Pendidikan dan Penelitian Barat Muara
Kaeli, perusahaan Migas terhadap areal kerja dan utilitas-nya, dan lain-lain.
Pemantauan terhadap RPHJP Delta Mahakam dapat menggunakan Rencana
Pengelolaan Hutan Jangka Pendek yang merupakan penjabaran dari RPHJP itu
sendiri. Di dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek sasaran dan target
akan dikuantifikasikan sehingga mudah untuk mengukur keberhasilannya. Salah satu
indikator keberhasilan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek adalah
manakala rencana dan realisasi terpenuhi dalam satu tahun berjalan. Lebih teknis
lagi, Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek dituangkan ke dalam Rencana
Operasional (RO) yang bisa dibuat per bidang atau departemen atau divisi. Sebagai
eksekutor dari RO adalah individu penanggungjawab kegiatan atau program atau
project. Dengan hirarki seperti ini, evaluasi dan pemantauan dapat dilakukan secara
berjenjang dan terstruktur sehingga lebih efektif. Untuk memastikan prosedur kerja
berjalan sesuai norma dan kaidah baku yang ditetapkan maka perlu ditetapkan
Standard Operating Procedure (SOP).
Periodisasi pemantauan untuk pelaksanaan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka
Pendek dapat dilakukan antara 3-6 bulan sekali untuk mengetahui progress
pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan pemantauan terhadap pekerjaan yang
dilakukan oleh mitra dapat dilakukan dengan frekuensi yang lebih rapat lagi atau
setelah pekerjaan selesai khusus untuk kegiatan yang berdurasi pendek.
Pemantauan dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan realisasi
kegiatan yang tengah dilaksanakan sekaligus menginventarisi kendala-kendala yang
dihadapi apabila ditemukan. Fungsi dari pemantauan adalah memberikan solusi
secepat mungkin apabila ditemukan ganjalan dalam pelaksanaan pekerjaan.
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Evaluasi dimaksudkan untuk menilai kinerja institusi dan individu baik dalam lingkup
unit pengelola KPHP Delta Mahakam itu sendiri maupun pihak-pihak lain yang
terlibat dalam pengelolaan kawasan KPHP Delta Mahakam. Evaluasi dilihat dari
seberapa

jauh

pencapaian

atas

pekerjaan

yang

dilakukan

menggunakan

serangkaian instrumen indikator yang terinci dalam dokumen rencana kegiatan.
Misalkan untuk kegiatan rehabilitasi hutan (reboisasi) maka persentase tumbuh
menjadi indikator utama yang dapat dijadikan acuan prestasi kerja mitra. Apabila
persentase tumbuh tidak dapat melewati passing bar (nilai minimum tertentu) maka
konsekuensinya adalah pekerjaan tidak akan dibayar. Disini punishment dapat
diterapkan untuk pekerjaan yang diberikan kepada mitra (rekanan) kerja apabila hasil
pekerjaan tidak memuaskan. Selain kualitas pekerjaan, tata waktu juga menjadi
penting sebagai ukuran keberhasilan pekerjaan. Evaluasi terhadap individu yang
dibebani pekerjaan juga bisa menjadi dasar dalam pemberian rewards berupa
kenaikan pangkat, promosi jabatan atau renumerasi penghasilan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
Secara bersama-sama hasil pemantauan dan evaluasi dapat dijadikan acuan apakah
RPHJP Delta Mahakam perlu direvisi menyesuaikan dengan keadaan ataukah tetap
dipertahankan hingga durasinya berakhir. Perkiraan waktu untuk proses review
RPHJP Delta Mahakam dilakukan setelah tahun kelima pengesahan RPHJP. Namun
demikian apabila ditemukan keadaan khusus yang memaksa dilakukan revisi
sebelum 5 tahun hal tersebut tetap dimungkinkan. Dalam proses review ini RPHJP
ini pertimbangan utama adalah hasil pemantauan dan evaluasi Rencana
Pengelolaan Hutan Jangka Pendek selama 5 tahun terakhir. Fleksibilitas dalam
rencana menjadi sesuatu yang diperlukan dalam pengelolaan hutan yang memiliki
resiko tinggi dan adanya faktor eksternal yang cukup berpengaruh seperti kondisi
sosial, politik dan ekonomi di masyarakat. Di saat adanya pelambatan ekonomi
global seperti saat ini terbukti ikut mempengaruhi kondisi perekonomian nasional
yang tentunya berimbas ke semua aspek kehidupan.
Tahapan pelaksanaan pemantauan pengelolaan kawasan KPHP Delta Mahakam
adalah sebagai berikut:
1. Berkoordinasi dengan instansi terkait dan NGO/LSM mengenai integrasi sistem
pemantauan di wilayah tertentu maupun di wilayah yang berizin KPHP Delta
Mahakam.
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2. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari di
areal konsesi perizinan dan IPPKH.
3. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari
pada areal kerjasama / kemitraan KPHP dengan masyarakat.
4. Laporan

tindak

lanjut

apabila

terjadi

pelanggaran

dalam

pelaksanaan

pengelolaan hutan produksi lestari.
Adapun kerangka dasar dari pemantauan dan evaluasi RPHJP KPHP Delta
Mahakam disajikan pada diagram di bawah (Gambar VII-1.).

Revisi atau tidak RPHJP KPHP
Delta Mahakam

RPHJP (10 tahun)
2017-2026 KPHP
Delta Mahakam
Jika diperlukan dibuat
Rencana Strategis
Kelola KPHP Delta
Mahakam

Review RPHJP
KPHP Delta
Mahakam tahun
ke-5

Rencana
Pengelolaan Hutan
Jangka Pendek

Pemantauan
Triwulan 1.

Evaluasi RPHJ
Pendek Tahun 1
s/d 5

Monitoring
Triwulan 2.

Monitoring
Triwulan 3.

Evaluasi RPHJ
Pendek
berjalan

Gambar VII-1. Alur Proses Pemantauan dan Evaluasi RPHJP KPHP Delta Mahakam Tahun
2017-2026
Pemantauan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPHP Delta Mahakam memuat pula
rencana pemantauan dan evaluasi yang akan dilakuan secara berkala setiap triwulan
sekali. Pemantauan terhadap Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPHP
Delta Mahakam lebih ditekankan pada apakah rencana operasional kegiatan
berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Untuk itu bentuk pemantauan
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kegiatan dilakukan dengan menggunakan format isian yang berisi informasi-informasi
seperti contoh berikut:
Tabel VII.1.

Contoh Matriks yang Digunakan untuk Pemantauan Rencana Operasional Kegiatan
pada Setiap Triwulan dari Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPHP Delta
Mahakam 2016 s/d 2025

Triwulan:
No

Kegiatan

Penanggung
Jawab

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek :
Target
Jangka
Indikator
s/d
Capaian
Waktu
keberhasilan
Monitor
(4)
(5)
(6)
(7)

(1)
(2)
(3)
1.
.
dst
Keterangan: PJ= Penanggung Jawab; SH= Parapihak Terkait

Tindak Lanjut

Keterangan

(8)

(9)

Penjelasan:
Kolom 1.
Kolom 2.
Kolom 3.
Kolom 4.
Kolom 5.
Kolom 6.

Kolom 7.
Kolom 8.
Kolom 9.

:
:
:
:
:
:

Nomor Kegiatan yang telah direncanakan;
Judul Kegiatan atau Rencana Operasi;
Penanggung Jawab Kegiatan, Institusi dan personal
Jangka Waktu Implementasi Rencana kegiatan;
Indikator keberhasilan yang telah ditetapkan;
Target hingga pada saat pemantauan (jika ada/diperlukan); Pemantauan
dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, jadi bulan ke-3; bulan ke-6; bulan ke-9; dan
bulan ke-12 (dalam hal ini hanya bisa dilakukan pada rencana kegiatan
tahunan);
: Capaian dari implementasi dinilai dari target per periode pemantauan
dalam persen;
: Rencana tindak lanjut yang perlu dijalankan agar target pemantauan
selanjutnya dapat tercapai;
: Keterangan, memberikan ruang terhadap hal-hal yang belum bisa
diakomodir dalam kolom 1-8, tetapi penting untuk diketahui.

Pemantauan Kinerja KPHP Delta Mahakam menuju kepada Pengelolaan Hutan
Alam Produksi Lestari
Instrumen yang digunakan dalam pemantauan pengelolaan hutan di KPHP Delta
Mahakam dapat menggunakan pedoman penilaian sertifikasi Pengelolan Hutan Alam
Produksi Lestari yang dibuat baik oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan atau lembaga lain seperti Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). Dengan
menggunakan standard LEI 5000-2 maka pengelolaan hutan produksi lestari bagi
unit manajemen adalah apabila telah memenuhi ketiga aspek pengelolaan hutan
yakni aspek produksi, aspek ekologi/lingkungan dan aspek sosial, ekonomi dan
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Bab VII. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

VII-6

budaya. RPHJP KPHP Delta Mahakam disusun dengan ruh ketiga aspek tersebut.
Oleh karenanya kriteria dan indikator kunci untuk menuju ke pengelolaan hutan alam
lestari dari standard LEI bisa saja digunakan.
Tabel VII-2. Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari dari Lembaga
Ekolabel Indonesia (LEI) yang Dapat Digunakan Sebagai Ukuran Kinerja Unit
Pengelola KPHP Delta Mahakam
Kriteria
 Aspek Produksi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

 Aspek Ekologi

20.
21.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indikator
Kepastian penggunaan lahan sebagai kawasan hutan
Perencanaan dan implementasi penataan hutan menurut fungsi dan
tipe hutan
Besaran perubahan penutupan lahan hutan akibat perambahan dan
alih fungsi kawasan hutan, kebakaran, dan gangguan lainnya
Sistem manajemen kebakaran hutan
Pemilihan dan penerapan sistem silvikultur yang sesuai dengan
ekosistem hutan setempat
Terjaminnya keberadaan dan macam hasil hutan non kayu
Pengorganisasian kawasan yang menjamin kegiatan produksi yang
berkelanjutan yang dituangkan dalam berbagai tingkat rencana dan
diimplementasikan
Penerapan pengamatan pertumbuhan Tegakan dan hasilnya
Produksi tahunan sesuai dengan kemampuan produktivitas hutan
Efisiensi pemanfaatan hutan
Kondisi tegakan tinggal
Keabsahan sistem lacak balak dalam hutan
Prasarana pemungutan hasil hutan
Penerapan reduced impact logging
Pengaturan pemanfaatan hasil hutan bagi masyarakat
Kesehatan perusahaan
Peran bagi pembangunan ekonomi wilayah
Sistem Informasi Manajemen (SIM)
Tersedianya tenaga profesional untuk perencanaan, perlindungan,
produksi, pembinaan hutan, dan manajemen bisnis
Investasi dan reinvestasi untuk pengelolaan hutan
Peningkatan modal hutan
Proporsi luas kawasan dilindungi yang berfungsi baik terhadap total
kawasan yang seharusnya dilindungi serta telah dikukuhkan dan/atau
keberadaannya diakui pihak-pihak terkait
Proporsi luas kawasan dilindungi yang tertata baik terhadap total
kawasan yang seharusnya dilindungi dan sudah ditata batas di
lapangan
Intensitas gangguan terhadap kawasan dilindungi, termasuk bahaya
dari kebakaran
Kondisi keanekaragaman spesies flora dan/atau fauna di dalam
kawasan dilindungi pada berbagai formasi/tipe hutan yang ditemukan
di dalam unit manajemen
Intensitas kerusakan struktur hutan dan komposisi spesies tumbuhan
Intensitas dampak kegiatan kelola produksi terhadap tanah
Intensitas dampak kegiatan kelola produksi terhadap air
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8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

 Aspek Sosial

17.
18.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Indikator
kerusakan

Efektivitas pengelolaan
struktur dan komposisi
tegakan/hutan
Efektivitas teknik pengendalian dampak kegiatan kelola produksi
terhadap tanah
Efektivitas teknik pengendalian dampak kegiatan kelola produksi
terhadap air
Efektivitas penyuluhan mengenai pentingnya pelestarian ekosistem
hutan sebagai sistem penyangga kehidupan, dampak aktivitas lewah
panen terhadap ekosistem hutan dan pentingnya pelestarian
tumbuhan dan satwa liar endemik/langka/dilindungi
Proporsi luas kawasan dilindungi yang ditetapkan berdasarkan
pertimbangan spesies endemik/langka/dilindungi atau ekosistem unik
(kawasan khusus) serta telah dikukuhkan dan/atau keberadaannya
diakui pihak-pihak terkait
Proporsi luas kawasan dilindungi yang tertata baik diperuntukkan
secara
khusus
bagi
kepentingan
sintasan
spesies
langka/endemik/dilindungi atau perlindungan ekosistem unik (kawasan
khusus), dan sudah ditata batas di lapangan
Intensitas gangguan terhadap spesies langka/endemik/dilindungi di
dalam kawasan khusus
Kondisi spesies langka/endemik/dilindungi di dalam kawasan khusus
Intensitas
dampak
kelola
produksi
terhadap
tumbuhan
endemik/langka/dilindungi dan habitatnya
Intensitas dampak kegiatan kelola produksi terhadap satwa liar
endemik/langka/dilindungi dan habitatnya
Pengamanan tumbuhan endemik/langka/dilindungi dan habitatnya
Pengamanan satwa liar endemik/langka/dilindungi dan habitatnya
Batas antara kawasan konsesi dengan kawasan komunitas setempat
terdelineasi secara jelas, dan diperoleh melalui persetujuan antar pihak
yang terkait di dalamnya
Terjaminnya akses dan kontrol penuh masyarakat secara lintas generasi
terhadap kawasan hutan adat
Terjaminnya akses pemanfaatan hasil hutan oleh komunitas secara
lintas generasi di dalam kawasan konsesi
Digunakannya tata cara atau mekanisme penyelesaian sengketa yang
tepat pada pertentangan klaim atas hutan yang sama
Sumber-sumber ekonomi komunitas minimal tetap mampu
mendukung kelangsungan hidup komunitas secara lintas generasi
Adanya pengakuan dan kompensasi formal (legal) terhadap
penggunaan pengetahuan tradisional masyarakat adat di dalam sistem
pengelolaan yang diterapkan oleh unit manajemen.
Komunitas mampu mengakses kesempatan kerja dan peluang berusaha
yang terbuka
Modal domestik berkembang
Peninjauan berkala terhadap kesejahteraan karyawan dan jaminan atas
fasilitas akomodasi yang memadai
Terjaminnya hak asasi manusia
Minimasi dampak unit manajemen pada integrasi sosial dan kultural
Promosi pemberdayaan komunitas dan karyawan
Minimasi dampak kegiatan unit manajemen pada kesehatan
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Indikator

14.
15.
16.
17.

masyarakat
Kerja sama dengan otoritas kesehatan
Keberadaan dan Pelaksanaan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
Pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) dan struktur gaji yang adil
Pelaksanaan ketentuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Menyesuaikan dengan kondisi KPHP Delta Mahakam yang baru terbentuk, maka
untuk kurun waktu 10 tahun kedepan, kinerja pengelolaan hutan oleh KPHP Delta
Mahakam mungkin tidak akan ideal dan belum bisa memenuhi seluruh kriteria dan
indikator yang disyaratkan untuk mencapai derajat pengelolaan hutan lestari.
Prioritas utama adalah rehabilitasi kawasan yang telah terdegradasi dan terkonversi
menjadi peruntukan lain selain juga menyelesaikan konflik atau penguasaan lahan
hutan oleh masyarakat. Pendekatan untuk penyelesaian konflik sosial bisa melalui
pemberdayaan masyarakat atau mengembangkan program kemitraan.

Evaluasi
Evaluasi baik terhadap Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek maupun
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dilakukan akhir tahun
sebelum rencana berakhir. Evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek
menggunakan indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kelola dan
telah diverifikasi pada saat proses pemantauan per triwulan. Untuk menilai apakah
capaian kegiatan telah baik atau masih kurang maka digunakan skala intensitas baik,
sedang dan jelek. Baik adalah apabila capaian telah mencapai lebih dari 80% artinya
dari 80% dari indikator yang terukur dapat diselesaikan. Skala Sedang adalah
apabila capaian indikator keberhasilan antara 50-80% dan skala intensitas jelek
apabila capaian indikator keberhasilan kurang dari 50%.
Sedangkan untuk evaluasi RPHJP Delta Mahakam dilakukan pada akhir tahun
kelima dengan menggunakan acuan hasil evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan
Jangka Pendek ditambah dengan analisis data yang lain baik primer maupun
sekunder menggunakan indikator dan verifier yang telah disusun oleh Lembaga
Ekolabel Indonesia (LEI) seperti yang disajikan pada Tabel VII-2. Untuk masingmasing indikator terdapat skala intensitas dari baik sekali hingga jelek sekali yang
dapat digunakan sebagai panduan menilai kinerja unit pengelola KPHP Delta
Mahakam dalam upayanya mewujudkan pengelolaan hutan produksi yang lestari.
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Tahapan pelaksanaan evaluasi adalah sebagai berikut:
1. Evaluasi rencana pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh Menteri atau
Gubernur atau Bupati/Walikota atau Kepala KPHP.
2. Setelah dilakukan evaluasi terhadap rencana pengelolaan hutan yang ternyata
sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi tapak yang ada maka dapat
dilakukan review/pengkajian ulang rencana pengelolaan hutan.
3. Hasil dari review rencana pengelolaan hutan dapat menjadi dasar untuk
melaksanakan revisi terhadap rencana pengelolaan hutan.

B. PELAPORAN
Pelaporan adalah wujud transparansi dan akuntabilitas unit pengelola KPHP Delta
Mahakam kepada negara yang berisi rencana, capaian terhadap rencana, kendala
dan solusi yang telah diambil dalam proses pengelolaan hutan dalam kurun waktu
tertentu. Dengan berlakunya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
maka unit pengelola KPHP Delta Mahakam akan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan
kepanjangan tangan dari Gubernur Kalimantan Timur mewakili pemerintah pusat.
Pelaporan dilakukan secara berjenjang, dimana Kepala KPHP Delta Mahakam
menyampaikan dokumen laporan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur c.q.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dan selanjutnya akan
diteruskan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Disamping yang
bersifat reguler, pelaporan juga dilakukan dalam konteks insidentil, yaitu sewaktuwaktu dibutuhkan oleh pengguna (users) terutama pada saat-saat khusus (misal ada
bencana alam), baik diminta ataupun tidak.
Prosedur dan skema pelaporan disesuaikan dengan petunjuk teknis berdasarkan
pada peraturan yang telah ditetapkan. Adapun penyajian laporan ini terbagi atas 3
(tiga) kategori yaitu;
1. Laporan Rutin
Merupakan penyampaian pertanggungjawaban kemajuan pekerjaan secara periode
tertentu. Laporan rutin ini meliputi laporan bulanan, Triwulan dan tahunan. Laporan
rutin meliputi laporan fisik maupun keuangan (biaya dan pendapatan). Laporan
triwulan merupakan penyampaian kegiatan dan pertanggungjawaban per tiga bulan
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dan dibuat dalam waktu proses pekerjaan sedangkan laporan tahunan merupakan
laporan akhir per tahunkegiatan. Laporan rutin di buat oleh unit pelaksana kegiatan
atau lembaga KPHP Delta Mahakam yang diberikan wewenang penyusunan
laporan.
2. Laporan Insidentil
Merupakan penyampaian progres report terhadap kegiatan yang dievaluasi khusus
berdasarkan pada kriteria dan kepentingan yang bersifat mendesak, khusus dalam
penyajian khusus. Pelaporan Insidentil objeknya bisa didasarkan pada kegiatan rutin
maupun kegiatan yang bersifat tidak rutin (keproyekan). Proses pelaksanaan dan
pelaporan yang bersifat Insidentil dilakukan oleh Tim auditor khusus.
3. Laporan atas Kegiatan Parsial dan Khusus
Merupakan laporan yang menurut sifat dan ketentuannya harus dibuat berdasarkan
regulasi kegiatan bersifat tunggal atau parsial. Kegiatan ini ditujukan khususnya
menurut sifat dan jenis ruang lingkupnya mempunyai spesifikasi khusus antara lain
kegiatan perekayasaan, penelitian dan laporan kelembagaan sosial. Kaidah
pelaporan

mempunyai

aturan

khusus

sesuai

dengan

teknik

dan

metode

penyajiannya tidak hanya bersifat rutin, Insidentil tetapi lebih pada pendekatan teori
dan metode studi yang dilakukan.

C. REVIEW RENCANA KELOLA
Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Delta Mahakam
sesuai peraturan perundangan yang berlaku berdurasi 10 tahun. Meskipun demikian,
revisi terhadap dokumen tersebut sangat dimungkinkan dengan mempertimbangkan
dinamika politik dan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat baik pada skala mikro
maupun nasional yang menuntut peninjauan ulang atas rencana yang telah dibuat.
Review RPHJP KPHP Delta Mahakam direncanakan pada tahun kelima setelah
dokumen RPHJP disahkan. Namun dimungkinkan untuk di review lebih cepat apabila
ada hal-hal yang mendesak menyesuaikan dengan kondisi. Review dilakukan
sebagai langkah awal untuk memutuskan perlu tidaknya dokumen RPHJP direvisi.
Usulan revisi tentunya perlu mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi baik
triwulan maupun tahunan yang telah dilakukan sebelumnya. Review akan dilakukan
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sebagai respon terhadap kecenderungan ketidaksesuaian dokumen RPHJP akibat
dari perkembangan yang tidak diduga sebelumnya atau tidak sesuai dengan asumsi
yang ditetapkan saat perencanaan dokumen ini disusun.
Metoda yang digunakan untuk me-review RPHJP KPHP Delta Mahakam adalah
Analisis Isi secara Kualitatif (Qualitative Content Analysis) terhadap dokumen yang
telah disusun lalu membandingkannya dengan dokumen hasil pemantauan dan
evaluasi tahunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek ditambah dokumendokumen lain terkait yang mengindikasikan adanya perubahan baik itu kebijakan di
tingkat nasional hingga ke daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan.
Untuk memperkaya data dapat dilakukan pengumpulan data primer dengan
kunjungan lapangan baik ke lokasi maupun ke para pemangku hutan (stakeholders)
yang lain dan terkait dengan isu perubahan yang terjadi. Adapun alur dari review ini
secara sederhana disajikan sebagai berikut:
1. Substansi

RPHJP KPHP
Delta
Mahakam
2017-2026

2. Implementasi

Pengumpulan
dan analisis
data

Hasil dan
Kesimpulan
Review

Rekomendasi
Opsi

Strategi
Akselerasi
Modifikasi RPHJ
Pendek
Revisi Total RPHJP

3. Relevansi

4. Adaptabilitas

Inputs

RPHJP KPHP Delta
Mahakam

Gambar VII-2. Alur Proses dan Metodologi Review RPHJP KPHP Delta Mahakam 20172026.
Berdasarkan Gambar VII-2. di atas, terdapat 4 (empat) aspek sebagai lingkup review,
yaitu:
(1)

Substansi RPHJP KPHP Delta Mahakam, meninjau ulang apakah sudah
mencakup keseluruhan informasi kondisi, permasalahan, kebutuhan dan
bahkan tantangan yang dihadapi secara lengkap dan terpercaya agar mampu
untuk merealisasikan Visi dan Misi pembangunan KPH tersebut;
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Implementasi RPHJP KPHP Delta Mahakam, meninjau ulang sejauh mana
substansi yang ada selama 5 tahun pertama memungkinkan diimplementasikan
dengan komitmen, konsisten dan konsekwensi oleh seluruh jajaran KPH dan
mendapat dukungan dari institusi lainnya;

(3)

Relevansi RPHJP KPHP Delta Mahakam, meninjau ulang kesesuaian
substansi

dan

implementasi

rencana

pengelolaan

dengan

dokumen

perencanaan pembangunan kehutanan dan daerah lainnya, baik yang bersifat
vertikal maupun horisontal, agar tercapai harmonisasi dalam pencapaian tujuan
pembangunan secara umum dan pembangunan kehutanan secara khusus;
(4)

Adaptabilitas RPHJP KPHP Delta Mahakam meninjau ulang apakah substansi,
implementasi dan relevansi yang dimiliki rencana pengelolaan yang ada bisa
menyesuaikan diri (luwes) terhadap segala kemungkinan perubahan atau
dinamika politik, sosial dan ekonomi sejak awal implementasi hingga akhir
jangka waktu perencanaan nantinya.

Hasil akhir dari review adalah 3 (tiga) pilihan yaitu: (a) Tidak ada perubahan RPHJP
KPHP Delta Mahakam kecuali strategi implementasi untuk akselerasi pencapaian
Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada masa waktu yang tersisa; (b) Tidak ada
perubahan dalam perencanaan jangka panjang, tetapi modifikasi pada rencana
tahunannya; dan (c) Dilakukan revisi total terhadap dokumen ini sebagai RPHJP
KPHP Delta Mahakam, dikarenakan tidak mungkin dilanjutkan guna mencapai Visi
dan Misi dengan substansi yang ada, khususnya akibat perubahan eksternal yang
mendasar (misal perubahan politik kehutanan dan pemerintahan di pusat/daerah).
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PENUTUP

Kawasan Delta Mahakam merupakan kawasan strategis nasional karena merupakan
salah satu lumbung energi fosil terbesar di Indonesia. Setalah lebih dari 40 tahun
kegiatan ekplorasi dan eksploitasi Migas, kawasan ini masih mampu menjadi
penyumbang devisa nasional dan meningkatkan nilai tambah APBD Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu tarik
menarik kepentingan antara pusat dan daerah terutama menyangkut perimbangan
keuangan tidak lepas dari isu Blok Mahakam sebagai sumber Migas di kawasan
timur Indonesia. Bahkan dalam RPJMN 2015-2019, Pulau Kalimantan masih
diproyeksikan sebagai lumbung energi nasional. Artinya Delta Mahakam sebagai
salah satu wilayah kerja Migas utama di Kalimantan masih akan mendapat perhatian
utama dari pemerintah baik pusat maupun daerah terlepas dari berbagai persoalan
fundamental yang terjadi di kawasan ini seperti deforestasi, tumpang tindih
kepentingan, kemiskinan hingga kerentanan kawasan terhadap perubahan iklim
global.
Bagi dunia akademis, kawasan Delta Mahakam telah dan masih terus menjadi obyek
penelitian yang menarik untuk dikaji dan diteliti dari berbagai aspek. Selain karena
merupakan ekosisitem pesisir yang unik, kompleksitas persoalan di Delta Mahakam
juga mengundang respon dari berbagai stakeholder untuk ikut terlibat membantu
penyelesaiannya. Di level pemerintah provinsi dan kabupaten sedikitnya tiga instansi
teknis pernah bekerja di kawasan ini yakni Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan
Hidup dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Pada level pusat, instansi vertikal seperti
BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah IV Samarinda, BP DASHL
Mahakam Berau juga turut terlibat dalam skala pekerjaan teknis tertentu seperti tata
batas dan rehabilitasi hutan dan lahan. Oleh karenanya dokumen kegiatan (report)
dan hasil studi baik oleh peneliti (asing dan dalam negeri) maupun mahasiswa
(Universitas Mulawarman, IPB, ITB dan lain sebagainya) dalam bentuk skripsi, thesis
dan desertasi cukup banyak ditemui.
Terlepas dari kerusakan hutan mangrove yang terjadi, kawasan Delta mahakam
masih menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan dan dikelola lebih jauh
sehingga menghasilkan nilai tambah diluar Migas. Sebagai kawasan dengan status
hutan produksi maka produk yang diharapkan dari kawasan ini adalah berasal dari
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kegiatan budidaya kehutanan yang meliputi antara lain pemanfaatan kayu, non kayu,
dan jasa lingkungan. Sebagai kawasan pesisir, Delta Mahakam juga memiliki potensi
pengembangan produksi perikanan baik dari perikanan tangkap maupun budidaya
(keramba dan tambak). Kalau keberadaaan operasi Migas belum mampu
memberikan dampak nyata kepada kesejahteraan masyarakat maka pemanfaatan
hutan dan potensi perikanan diharapkan dapat menjadi penopangnya.
Isu pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat saat ini menjadi isu
penting tidak hanya di pusat tapi juga di daerah. Selama ini kendala utama untuk
melaksanakan program kegiatan di Delta Mahakam adalah status kawasan hutan
yang merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Upaya untuk merubah tata ruang kawasan Delta Mahakam juga masih belum
membuahkan hasil padahal disaat yang sama masyarakat di dalam Delta Mahakam
membutuhkan bantuan untuk peningkatan usaha dan perekonomian termasuk usaha
tambak. Namun karena tambak sebagian besar berada diatas lahan hutan maka
banyak kegiatan yang kemudian tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu,
mengingat strategisnya kawasan Delta Mahakam dengan segala potensi dan
permasalahannya, maka ketika pemerintah pusat melalui Kementerian LHK
mendorong terbentuknya KPH di Indonesia, di daerah hal tersebut disambut dengan
cukup baik.
Melalui pembentukan UPTD KPHP Delta Mahakam diharapkan beberapa isu
strategis dapat dikawal dan diselesaikan secara bertahap dan terencana. Isu
strategis di kawasan Delta Mahakam tidak hanya berkaitan dengan sektor
kehutanan, namun melibatkan sektor-sektor lain seperti perikanan, kelautan,
pengelolaan wilayah pesisir, pekerjaan umum dan pertambangan. Beberapa isu
yang perlu mendapat perhatian utama bagi unit pengelola KPHP Delta Mahakam
dalam kurun waktu 10 tahun kedepan antara lain:
1. Penyelesaian secara bermartabat persoalan tambak masyarakat yang dibuka di
atas kawasan hutan melalui pola kemitraan sesuai peraturan perundangan yang
berlaku di dalam blok yang diperuntukkan untuk hal tersebut. Bagi pengelola
KPHP Delta Mahakam, ruang untuk menyelesaikan konflik tambak ilegal ini telah
tersedia antara lain melalui pendekatan penataan kawasan hutan ke dalam blokblok yang sesuai dan skema kegiatan yang mendukung program kemitraan
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antara lain program tambak ramah lingkungan (silvo-fishery), penggemukan
kepiting, budidaya kepiting lunak, dan lain sebagainya.
2. Sinergi dengan pemangku kepentingan yang lain sebagai kompromi terhadap
berbagai kepentingan yang ada di kawasan ini. Dengan sinergi yang dbangun
nantinya diharapkan target-target yang dicanangkan oleh pengelola KPHP Delta
Mahakam dalam rangka menuju pengelolaan hutan yang lestari dapat terwujud
dalam waktu yang tidak terlalu lama.
3. Percepatan program rehabilitasi hutan dan lahan di areal-areal yang kritis seperti
areal sepanjang bibir pantai dan sungai sebagai pelindung bagi aktivitas
diatasnya termasuk tambak yang dikelola oleh masyarakat.
4. Sumberdaya manusia (SDM) KPHP Delta Mahakam yang terbatas baik jumlah
maupun kualitas dan kompetensinya untuk memenuhi target pekerjaan yang
dibebankan pada areal yang sedemikian luas.
Untuk dapat mengemban visi dan misi pengelolaan KPHP Delta Mahakam dan
dalam rangka menjawab tantangan persoalan yang ada kedepan seperti diuraikan
diatas maka dibutuhkan prasyarat antara lain:
1) Dukungan Politik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kutai
Kartanegara plus legislatif karena terkait dengan penganggaran dan penggunaan
keuangan negara dalam menjalankan pengelolaan hutan sehari-hari termasuk
perumusan dan pengambilan kebijakan strategis yang menyangkut hajat hidup
orang banyak membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah dan legislatif.
Keluarnya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana
kewenangan sektor kehutanan dikembalikan ke provinsi diharapkan tidak akan
mengurangi dukungan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap
KPHP Delta Mahakam
2) Pola kerja pengelola KPHP Delta Mahakam tidak lagi berorientasi pada urusan
administrasi semata namun harus benar-benar menghayati perannya sebagai
pekerja lapangan yang harus berada di lokasi setiap saat untuk membantu
memecahkan persoalan-persoalan sehari-hari di masyarakat.
3) Terciptanya sinergi dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan
(stakeholder) di Delta Mahakam. Karena tidak bisa dipungkiri, kegagalan
pemerintah dalam mengelola sumberdaya hutan salah satunya dikarenakan
kurangnya melibatkan pemangku kepentingan. Padahal mereka pada satu sisi
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mungkin memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh pemerintah. Seperti
halnya LSM yang bekerja di tingkat tapak akan dengan mudah diterima oleh
masyarakat segala bentuk program kerjanya karena perencanaannya dibuat
secara partisipatif bersama masyarakat. Nilai-nilai ini seringkali tidak dapat
diwujudkan oleh aparatur pemerintah karena terhambat oleh aturan dan birokrasi.
4) Perencanaan harus dibuat berdasarkan data dan fakta yang benar dan realistis
(reliable). Oleh karenanya diperlukan keseriusan dalam menghimpun data dan
informasi mengenai kondisi Delta Mahakam secara utuh yang meliputi aspek fisik
dan sosial masyarakat. Data dan informasi tersebut selanjutnya dihimpun menjadi
database sehingga dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi
terhadap capaian-capaian kegiatan yang direncanakan.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) ini adalah arahan umum
pengelolaan hutan di KPHP Delta Mahakam dalam kurun waktu 10 tahun. Data dan
informasi yang digunakan tentunya sangat umum dengan asumsi-asumsi yang
sifatnya juga makro. Oleh karenanya keberhasilan pengelolaan KPHP Delta
Mahakam masih harus mempertimbangkan dinamika yang terjadi di tingkat nasional
dan daerah khususnya terkait dengan sektor-sektor kehutanan, kelautan dan
perikanan termasuk pertambangan dan energi. Perubahan visi pembangunan di
tingkat pusat tentu akan berimbas pada semua sektor hingga ke level bawah di
tingkat tapak. Guna mengantisipasi dinamika yang dikemukakan di atas, maka perlu
untuk menjabarkan RPHJP ini ke dalam Rencana Pengelolaan Hutan Tahunan dan
lebih detil lagi ke dalam rencana operasional kegiatan. Oleh karena itu pemantauan
dan analisis terhadap paket kebijakan pemerintah terkait sumberdaya alam secara
umum terkhusus lagi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu
dilakukan oleh KPHP Delta Mahakam bekerjasama dengan stakeholder terkait.
Konsultasi untuk mendapatkan arahan dari instansi yang diberi wewenang untuk
mengawasi dan membina KPHP Delta Mahakam perlu diselenggarakan secara
reguler. Dari proses ini penyesuaian-penyesuaian terhadap rencana yang telah
dibuat dapat dilakukan tanpa mengurangi target pencapaian atas visi dan misi yang
telah dirumuskan dalam RPHJP ini.
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Lampiran : Pendugaan Potensi Mangrove di KPHP Delta Mahakam, tahun 2009.
Untuk mengetahui perkembangan vegetasi mangrove yang tersisa di kawasan studi
dilakukan pengukuran dengan membuat 6 plot seluas masing-masing 500 m2 di
tahun 2009. Penentuan posisi atau letak plot sepenuhnya didasarkan pada
karakteristik spektral yang tercermin pada citra satelit QuickBird. Tinggi pohon diduga
menggunakan persamaan regresi yang dihasilkan dari pengukuran 30 pohon sampel.
Persamaan regresi linear untuk menduga tinggi pohon dari parameter diameter
pohon yang diukur adalah:
H = 0,273(Dbh) + 4,457
Dimana, H = tinggi pohon (m)
Dbh = Diameter setinggi dada (cm)
Koefisien determinasi (R2) = 0,658 yang artinya sebesar 65,8% hubungan antara
tinggi dengan diameter dapat dijelaskan oleh statistik melalui persamaan diatas
sedangkan sisanya sebesar 34,2% dianggap sebagai kesalahan dalam penentuan

Tinggi

sampel.

Grafik Hubungan Antara Diameter dan Tinggi Pohon

Dari enam plot sampel nampak adanya dominasi vegetasi mangrove dan
asosiasinya. Plot 1, 6 dan 7 dominan ditumbuhi Sonneratia alba dan Avicennia sp.
Posisi plot 1 langsung berhadapan dengan laut menjadikan kedua jenis ini yang lebih
mampu beradaptasi dengan lingkungan salinitas yang lebih tinggi dan tekstur tanah
yang liat bercampur sedikit pasir sesuai dengan zonasi alaminya. Berbeda dengan
plot pertama, plot 6 dan 7 tidak berada tepat di muka laut meskipun begitu jenis ini
masih dominan karena keadaan substratnya yang mendukung yaitu lumpur (mud).
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Plot 3 dan 4 yang posisinya berada di tengah pulau dominan ditumbuhi oleh
Rhizophora mucronata dengan diameter masih relatif kecil dan diselingi oleh jenis
Xylocarpus granatum. Ada pula satu plot yang ditempati tegakan Rhizophora
mucronata dewasa (mature) sehingga kerapatan batang per hektarnya menjadi
rendah namun memiliki basal area dan volume yang paling besar. Tabel berikut
menyajikan hasil analisis pengukuran di masing-masing plot.
Tabel Pendugaan Potensi Tegakan Mangrove di Delta Mahakam tahun 2009.
Plot
1
2
3
4
5
6

Komposisi Jenis
Sonneratia alba + Avicennia sp
Rhizophora mucronata + Xylocarpus granatum
Rhizophora mucronata + Xylocarpus granatum
Rhizophora mucronata
Sonneratia alba + Avicennia sp
Sonneratia alba + Avicennia sp
Rata-rata

Ø ratarata
24.99
14.36
14.45
46.63
19.39
22.75

N/ha

BA/ha

Vol/ha

400
460
520
180
780
380
453,3

22.04
8.16
9.42
36.00
26.12
18.31
20,01

198.69
54.38
62.36
545.27
198.25
158.85
202,97

Ringkasan data pada tabel diatas memberikan informasi untuk komposisi jenis
Sonneratia alba dan Avicennia sp memiliki basal area sebesar 22,16 m2 per ha,
volume tegakan sebesar 185,26 m3 per ha dan 520 batang pohon per ha. Untuk
komposisi Rhizophora mucronata dan Xylocarpus granatum memiliki basal area 8,79
m2 per ha dengan volume tegakan sebesar 58,37 m3 per ha dengan 490 batang
pohon per ha. Potensi terbesar diperoleh dari tegakan Rhizophora mucronata yang
memiliki basal area 36 m2 per ha dengan volume 545,27 m3 per ha.
Keenam plot diatas memberikan gambaran komposisi floristik sebagian areal
mangrove di kawasan Delta Mahakam yang masih tersisa. Apabila dirata-ratakan
secara keseluruhan terdapat 453 batang pohon berdiameter 10 cm keatas per
hektarnya dengan basal area sebesar 20 m 2 per ha dan volume tegakan mencapai
202,97 m3 per ha.
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Lampiran :

Daftar Kebutuhan Sarana dan Prasarana KPHP Delta Mahakam

KPHP Delta Mahakam merupakan lembaga yang baru terbentuk sehingga masih
membutuhkan sarana prasarana seperti kompleks perkantoran hingga ke tingkat
RPH dengan dukungan listrik, air dan jaringan komunikasi termasuk komputer dan
internet yang cukup memadai untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan seharihari. Peralatan kerja juga perlu dipersiapkan antara lain radio komunikasi, kompas,
GPS, theodolit, sarana pengamanan hutan (kapal patroli, borgol, tali, pakaian
kelengkapan polhut dan lainnya). Drone juga bisa dianggarkan untuk mempermudah
kegiatan monitoring melalui udara. Standarisasi sarana prasarana pada setiap RPH
ini perlu ditetapkan secara layak agar petugas lapangan yang bekerja di tengah
hutan dapat menyelenggarakan tugasnya dengan baik.
Kebutuhan sarana dan Prasarana di KPHP Delta Mahakam yang perlu dilengkapi
untuk periode tahun 2017-2026 adalah sebagai berkut :
Tabel : Prioritas Pemenuhan Sarana
Mahakam
No

Bentuk Kebutuhan Sapras dan
Peralatan

Prasarana dan Peralatan KPHP Delta
Jumlah

Keterangan

A

Sarana Prasarana

1

Pembangunan Kantor KPH

1 Unit

2

Pembangunan Kantor RPH

3 Unit

3

Pembangunan Guest House atau
Rumah Peneliti

1 Unit

4

Pembangunan Mess Pegawai

4 Unit

KPH dan di masing-masing RPH

5

Pembangunan Pusat Informasi

1 Unit

Berdampingan dengan Kantor KPHP
Delta Mahakam

6

Pengadaan Speed Boat

2 Unit

Kapasitas 80 dan 200 PK

7

Pengadaan Kapal Motor

6 Unit

Masing-masing RPH 2 unit

8

Pengadaan Genset

5 Unit

Masing-masing RPH 1 unit, Kantor
KPH 1 unit, cadangan 1 unit

9

Sarana Kantor KPH dan RPH

1 Paket

Setiap RPH

10

Kendaraan Roda 4

1 unit

Di KPH untuk mobilisasi di darat

11

Kendaraan Roda 2

8 unit

Di KPH dan RPH untuk mobilisasi di
darat

B

Peralatan Kantor

1

Komputer

12 Unit

2

Notebook

12 Unit

3

Mesin Tik

3 Unit

4

Printer A3

6 Unit

RPH Muara Badak, Anggana dan
RPH Muara Jawa
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No

Bentuk Kebutuhan Sapras dan
Peralatan

Jumlah

Keterangan

5

Printer

6 Unit

6

Scanner

6 Unit

7

Plotter

1 Unit

8

UPS/Stabilizer

12 Unit

9

Proyektor

3 Unit

10

Kamera Digital

3 unit

11

Kamera DSLR

3 Unit

12

Handycamp

3 Unit

13

Recorder

4 Unit

C

Peralatan Kehutanan

1

GPS

10 Unit

2

Kompas

10 Unit

3

Klinometer

10 Unit

4

Phi Band

10 Unit

5

Meteran Roll

10 Unit

6

Laser Meter

10 Unit

7

Hagameter

10 Unit

8

Binokuler

6 Unit

9

Monokuler

6 Unit

10

Setphone

4 Unit

11

Radio Handy Talkie

3 Unit

12

Handy Talkie

12 Unit

13

Life Jacket (Pelampung)

15 Unit

14

Pelbed

10 Unit

15

Drone

1 Unit

16

Peralatan Polisi Kehutanan

PM

sesuai dengan kebutuhan

17

Peralatan Pengelolaan Hasil Hutan
Kayu dan Hasil Hutan Non Kayu

PM

sesuai dengan kebutuhan

18

Peralatan Herbarium

PM

sesuai dengan kebutuhan

Dalam rangka pengelolaan Wilayah tertentu dan pengembangan rencana bisnis
masih akan diperlukan pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
Jumlah dan spesifikasi sarana dan prasarana dalam rangka pengelolaan wilayah
tertentu dan pengembangan bisnis KPH akan terintegrasi dalam dokumen rencana
bisnis yang akan disusun oleh KPHP Delta Mahakam.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Delta Mahakam

