RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)
MODEL TABALONG
KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
(2016 - 2025)

Tabalong,

Desember 2016

PETA SITUASI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Skala 1 : 3.000.000

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kawasan hutan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan telah mengalami
banyak persoalan yang terkait dengan pengelolaannya. Kebakaran Hutan,
perambahan hutan, dan pembalakan liar masih terus menjadi tantangan hingga
saat ini. Deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi memerlukan model dan
strategi pengelolaan yang tepat dan efektif dengan membangun Kesatuan
Pengelolaan Hutan.
Dari luas wilayah KPHP Model Tabalong 117.357 ha terdapat areal konsesi seluas
65.175 ha, wilayah open acces seluas 52.182 ha dan luas wilayah tertentu yang
akan menjadi kewenangan KPHP Model Tabalong dalam pengelolaan dan
pemanfaatannya adalah seluas 19.710 ha. Luas wilayah tertentu ini tidak semuanya
clear and clean, terdapat identifikasi enclave seluas 4.928,17 ha berupa fasilitas
umum dan perumahan. Selebihnya terdapat perkebunan penduduk yang
diperkirakan luasnya 3 atau 4 kali lipat dari areal enclave tersebut.
Wilayah KPHP Model Tabalong secara ekologis diproyeksikan akan mengalami
tekanan ke arah deforestasi dan degradasi karena aktivitas tak legal seperti
perambahan hutan dan pembalakan liar. Eksistensi kawasan ini juga akan
mengalami tekanan kerusakan yang dapat diakibatkan oleh konversi lahan menjadi
lokasi pemukiman dan pertambangan. Untuk itu penanganan masalah ini secara
terpadu dan komprehensif sangatlah diperlukan. Visi pengelolaan KPHP Model
Tabalong untuk jangka waktu 10 tahun (2016-2025) sebagai berikut :
“Pengelolaan hutan secara efisien dan lestari untuk kesejahteraan
masyarakat”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka perlu diwujudkan
beberapa misi sebagai berikut : 1). Memantapkan kepastian status kawasan hutan
serta batas wilayah pengelolaan yang diakui semua pihak; 2). Memantapkan
kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia; 3). Memperbaiki kondisi kawasan
hutan serta menurunkan laju degradasi hutan; 4). Meningkatkan pemanfaatan hasil
hutan bukan kayu dan produk jasa lingkungan; 5). Meningkatkan pembangunan
i

hutan tanaman dalam rangka pemenuhan bahan baku industri; 6). Memantapkan
penyelenggaraan perlindungan, pengamanan dan konservasi sumber daya alam;
7). Memantapkan peran dan partisipasi para pihak terutama swasta dan masyarakat
dalam pengelolaan kawasan hutan.
Target-target yang ingin dicapai dalam pembuatan RPHJP ini adalah :
1. Terselenggaranya penataan batas luar kawasan hutan di KPH sepanjang 751 Km
serta penandaan batas petak-petak kegiatan sebanyak 52 petak.
2. Tersedianya sumber daya manusia yang memadai serta terbentuknya unit-unit
pengelola di tingkat resort sebanyak 4 buah.
3. Berkurangnya luasan total lahan kritis sebanyak 25% (seluas 3.316. ha),
revegetasi dan penataan lahan eks kegiatan penambangan serta meningkatnya
populasi spesies yang dilindungi sebesar 10%.
4. Pengelolaan wisata alam air terjun sebanyak 4 lokasi, wisata goa 2 lokasi, dan
ekowisata lainnya 2 lokasi.
5. Terciptanya perhutanan sosial dan kemitraan dengan produk madu, kemiri dan
kopi, serta produksi tanaman pangan melalui pemanfaatan lahan di bawah
tegakan sebanyak 9 paket kegiatan pada 9 desa.
6. Terbangunnya hutan tanaman seluas 1.426 ha dan pemanfaatan kayu hutan
alam seluas 1.309 Ha.
7. Berkurangnya Hotspot (berkurang 70%), berkurangnya kasus ilegal logging
(50%),

berkurangnya

kasus

perambahan

(50%),

serta

berkurangnya

penangkapan satwa yang dilindungi (sebanyak 25%).
8. Terbentuknya Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Gabungan Kelompok Tani
(Gapoktan) sebanyak 20 kelompok pada 11 Desa, terbentuknya kerja sama
dengan skema perhutanan sosial atau kemitraan (minimal 1 buah setiap desa),
serta

tersedianya

instrumen

kerja

sama

antara

KPH

dengan

investor/masyarakat.
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9. Peningkatan peran serta masyarakat dan pemberdayaan 24 (dua puluh empat)
kelompok masyarakat peduli api.
10. Penjajakan peluang-peluang lokal dan nasional untuk pembangunan industri
HHBK.
Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target-target tersebut meliputi,
inventarisasi menyeluruh berkala dan penataan hutannya, pemanfaatan hutan pada
wilayah tertentu, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan

rehabilitasi,

pembinaan dan pengawasan rehabilitasi baik oleh pemegang konsesi dan KPH,
penyelenggaraan perlindungan dan konservasi alam, koordinasi dan singkronisasi
antar pemegang izin, pengembangan investasi, penggalangan dana untuk
pengelolaan hutan dan kegiatan lainya yang relevan. Adapun kisaran dana yan
diperlukan KPHP Tabalong untuk setiap tahun berkisar antara Rp. 6.270.793.000,sampai dengan Rp. 11.343.323.000,- dengan jumlah total keseluruhan dana yang
diperlukan selama 10 tahun adalah Rp. 84.433.934.000,-.
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Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan
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terbangunnya suatu kerjasama untuk mewujudkan hutan lestari khususnya di
Kabupaten Tabalong.
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BAB 1. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hutan merupakan sumber daya alam yang menyangkut hajat orang banyak
sehingga harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan
amanah Undang-Undang Dasar 1945. Selama beberapa dasawarsa, pengusahaan
hutan di Indonesia telah memberikan sumbangan yang besar bagi pendapatan
Negara. Namun di sisi lain, pengusahaan hutan telah menimbulkan kerusakan hutan
yang cukup besar, baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun masyarakat. Data
yang akurat tentang laju deforestasi dan degradasi hutan Indonesia sulit diperoleh,
tetapi beberapa sumber menyebutkan angka yang cukup besar sehingga
menimbulkan keprihatinan yang cukup besar di kalangan pemerhati lingkungan
nasional maupun internasional.
Hutan merupakan public goods atau sumber daya alam yang bisa dinikmati bersama
oleh banyak orang, sehingga pemerintah sebagai pengelola mengalami kesulitan
dalam membatasi akses masyarakat kedalam hutan (Nugroho, 2012). Menurut
Ditjen Planologi Kehutanan, kinerja pengukuhan kawasan hutan masih rendah yaitu
kurang dari 12% dari seluruh kawasan hutan atau seluas 14.238.516 Ha sampai
dengan tahun 2007 (Kartodiharjo, Nugroho, dan Putro, 2011), sehingga
menyebabkan belum jelas dan mantapnya batas dan status kawasan hutan
sehingga banyak kawasan hutan yang belum diakui oleh semua pihak. Belum
adanya lembaga pengelola hutan di tingkat tapak juga menjadi penyebab sulitnya
mengendalikan akses dan eksploitasi sumber daya hutan. Permasalahan tersebut
diatas mengakibatkan beberapa dampak negatif, yaitu deforestasi, degradasi
lingkungan, pembalakan liar, dan konflik lahan antara pemerintah dan masyarakat
lokal. Salah satu strategi yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah tersebut
adalah melalui pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
KPH merupakan kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan
peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari (Ditjen Planologi
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Kehutanan, 2011). KPH diharapkan bisa berperan sebagai penyelenggara
pengelolaan hutan di lapangan atau tingkat tapak yang harus menjamin bahwa
pengelolaan hutan dilakukan secara lestari sesuai dengan fungsinya. Menurut
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPH, suatu KPH harus berperan
dalam mengelola hutan pada tingkat tapak yang meliputi beberapa kegiatan, yaitu:
1. Melaksanakan penataan hutan dan tata batas di dalam wilayah KPH.
2. Menyusun rencana pengelolaan hutan di tingkat wilayah KPH, termasuk
rencana pengembangan organisasi KPH.
3. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kinerja pengelolaan hutan
yang dilaksanakan oleh pemegang izin pemanfaatan hutan dan penggunaan
kawasan hutan
4. Melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
5. Melaksanakan perlindungan hutan dan konservasi alam.
Untuk dapat melaksanakan pengelolaan hutan seperti tersebut diatas, KPHP Model
Tabalong perlu melaksanakan tata hutan dan rencana pengelolaan yang
merupakan salah satu instrumen penting untuk menjamin terlaksananya tugas dan
fungsi KPH dalam melakukan pengelolaan hutan secara efesien dan lestari, dengan
berpedoman pada Peraturan Direktur Jendral Planologi Kehutanan Nomor : P.5/VIIWP3H/2012, tanggal 14 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.64/Menlhk-Setjen/2015,
tanggal 27 Nopember 2015 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan
Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Tabalong menjadi acuan
dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPHP Model
Tabalong, yang diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi produksi dan jasa
sumber daya hutan dan lingkungannya, baik produksi kayu, produksi bukan kayu,
maupun jasa-jasa lingkungan, melalui kegiatan pokok berupa pemanfaatan,
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pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan yang merupakan satu
kesatuan kegiatan. Dengan demikian rencana pengelolaan hutan jangka panjang
KPH ini diharapkan dapat memberi arah pengelolaan hutan dan kawasannya, yang
melibatkan semua pihak terkait dalam upaya pengembangan KPH.
Selain itu, dengan adanya RPHJP maka diharapkan pengelolaan hutan dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga memberikan hasil yang optimal dan
menjadi grand design rencana pengelolaan yang terencana, terukur, dan memiliki
tata waktu yang layak terap sesuai dengan kondisi blok/petak.

B. Tujuan Pengelolaan
Tujuan Pengelolaan KPHP Model Tabalong adalah sebagai berikut:
1) Meningkatnya kepastian status kawasan hutan melalui penataan batas-batas
luar kawasan hutan di KPH (sepanjang 751 Km), penandaan batas petak-petak
kegiatan (sebanyak 52 petak), tersosialisasinya keberadaan KPH dan kawasan
hutan pada masyarakat di dalam dam sekitar hutan, terpetakannya seluruh
pemukiman dalam KPH serta terpetakannya seluruh lahan-lahan yang digarap
masyarakat sebagai potensi untuk perhutanan sosial dalam KPH.
2) Terbangunnya lembaga pengelola KPH yang kuat dengan sumber daya manusia
yang memadai melalui peningkatan kapasitas lembaga KPH, penyediaan SDM
dengan jumlah dan kualitas yang cukup serta pembentukan unit-unit pengelola
di tingkat resort (sebanyak 4 buah).
3) Kondisi sumber daya hutan yang baik melalui pengurangan luasan total lahan
kritis sebanyak 25% (seluas 3.316. ha), revegetasi dan penataan lahan eks
kegiatan penambangan serta meningkatnya populasi spesies yang dilindungi
(sebanyak 10%).
4) Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan melalui pengelolaan wisata alam air
terjun (sebanyak 4 lokasi), wisata goa 2 lokasi dan ekowisata lainnya sebanyak
2 lokasi.
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5) Peningkatan peran serta masyarakat melalui perhutanan sosial dan kemitraan
dengan produk madu, kemiri dan kopi, serta produksi tanaman pangan melalui
pemanfaatan lahan di bawah tegakan sebanyak 9 paket kegiatan pada 9 desa.
6) Pemenuhan kebutuhan bahan baku kayu melalui pembangunan hutan tanaman
seluas 1.426 ha dan pemanfaatan kayu hutan alam seluas 1.309 Ha.
7) Tercapainya perlindungan, pengamanan dan konservasi sumber daya alam
pada KPH dengan berkurangnya rata-rata ter normalisasi dari titik api
(berkurang 70%), berkurangnya kasus ilegal logging (50%), berkurangnya
kasus perambahan (50%), serta berkurangnya penangkapan satwa yang
dilindungi (sebanyak 25%)
8) Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dan para pihak dalam
pembangunan hutan di KPH dengan terbentuknya Kelompok Tani Hutan (KTH)
dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebanyak 20 kelompok pada 11 Desa,
terbentuknya kerja sama dengan skema perhutanan sosial atau kemitraan
(minimal 1 buah setiap desa), serta tersedianya instrumen kerja sama antara
KPH dengan investor/masyarakat.
9) Perlindungan dan pengamanan hutan dan konservasi alam yang mantap melalui
peningkatan peran serta masyarakat dan pemberdayaan 24 (dua puluh empat)
kelompok masyarakat peduli api.
10) Terciptanya tata hubungan kerja sama investasi dan pemasaran melalui
penjajakan peluang-peluang lokal dan nasional untuk pembangunan industri
HHBK.
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C. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan KPHP Tabalong adalah :
1. Terselenggaranya penataan batas luar kawasan hutan di KPH sepanjang 751 Km
serta penandaan batas petak-petak kegiatan sebanyak 52 petak.
2. Tersedianya sumber daya manusia yang memadai serta terbentuknya unit-unit
pengelola di tingkat resort sebanyak 4 buah.
3. Berkurangnya luasan total lahan kritis sebanyak 25% (seluas 3.316. ha),
revegetasi dan penataan lahan eks kegiatan penambangan serta meningkatnya
populasi spesies yang dilindungi sebesar 10%.
4. Pengelolaan wisata alam air terjun sebanyak 4 lokasi, wisata goa 2 lokasi, dan
ekowisata lainnya 2 lokasi.
5. Terciptanya perhutanan sosial dan kemitraan dengan produk madu, kemiri dan
kopi, serta produksi tanaman pangan melalui pemanfaatan lahan di bawah
tegakan sebanyak 9 paket kegiatan pada 9 desa.
6. Terbangunnya hutan tanaman seluas 1.426 ha dan pemanfaatan kayu hutan
alam seluas 1.309 Ha.
7. Berkurangnya rata-rata ternormalisasi dari titik api (berkurang 70%),
berkurangnya kasus ilegal logging (50%), berkurangnya kasus perambahan
(50%), serta berkurangnya penangkapan satwa yang dilindungi (sebanyak
25%).
8. Terbentuknya Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Gabungan Kelompok Tani
(Gapoktan) sebanyak 20 kelompok pada 11 Desa, terbentuknya kerja sama
dengan skema perhutanan sosial atau kemitraan (minimal 1 buah setiap desa),
serta

tersedianya

instrumen

kerja

sama

antara

KPH

dengan

investor/masyarakat.
9. Peningkatan peran serta masyarakat dan pemberdayaan 24 (dua puluh empat)
kelompok masyarakat peduli api.

BAB 1 | Pendahuluan-

5

10. Penjajakan peluang-peluang lokal dan nasional untuk pembangunan industri
HHBK.

D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Rencana Pengelolaan Jangka Panjang ini meliputi :
1. Rencana mencakup seluruh areal KPHP Model Tabalong Unit V Kalimantan
Selatan. Yang merupakan seluruh wilayah Sub-DAS Tabalong Kanan yang tidak
dibebani izin
2. Rencana Kegiatan Pengelolaan Hutan berbasis tata hutan yang telah disusun
dan hasil inventarisasi kondisi biogeofisik kawasan serta kondisi sosial ekonomi
dan budaya wilayah KPHP periode tahun 2016-2025
3. Penjelasan mengenai kondisi potensi sumber daya hutan dan ekosistemnya
yang akan dikelola, status dan alokasi lahan, batas areal, kondisi sosial ekonomi
masyarakat, dan profil wilayah kecamatan yang berbatasan dengan area KPHP.
4. Rencana kegiatan inventarisasi berkala wilayah kelola dan penataan hutannya,
pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan pada wilayah tertentu, serta
pemberdayaan masyarakat
5. Rencana kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, dan
konservasi alam
6. Pembinaan dan pemantauan izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan
hutan, serta rehabilitasi dan reklamasi hutan
7. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin serta
koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait
8. Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM melalaui diklat-diklat serta
pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD dan CSR dari perusahaanperusahaan.
9. Pengembangan data base meliputi data: a. Kawasan dan potensi hutan; b.
Industri kehutanan; c. Perdagangan hasil hutan; d. Rehabilitasi lahan kritis; e.
Pemberdayaan masyarakat; dan f. Tata kelola kehutanan
10. Rasionalisasi wilayah kelola apabila ada perubahan luasan yang signifikan
dikarenakan perubahan kawasan hutan dan atau penetapan areal kerja KPHP
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11. Review rencana pengelolaan yang dilakukan minimal 5 tahun sekali untuk
mewujudkan tatanan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari, melalui
evaluasi terhadap seluruh kegiatan di unit-unit pengelolaan hutan tingkat tapak.
12. Pengembangan investasi selama jangka waktu minimal 20 tahun pada wilayah
tertentu/open acces.

E. Batasan Pengertian
Dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang ini yang dimaksud dengan:
1. Kehutanan adalah sistem pengurusan hutan, kawasan hutan dan Hasil hutan
yang diselenggarakan secara terpadu.
2. Hutan adalah kesatuan ekosistem pada suatu Hamparan lahan yang berisikan
sumber daya alam Hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan
dengan alam lingkungannya, dimana antara satu dengan yang lain tidak dapat
dipisahkan.
3. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi utama sebagai
pendukung kelestarian ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sebagai
pendukung bagi upaya optimalisasi fungsi sumber daya buatan yang ada pada
bagian hilir DAS.
4. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi
Hasil hutan.
5. Hasil hutan adalah aneka produk berupa barang dan atau jasa yang diperoleh
atau berasal dari sumber daya hutan yang dapat dimanfaatkan dan atau
diperdagangkan.
6. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu daratan yang merupakan suatu
kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak sungai yang melintasi daerah
tersebut, yang berfungsi untuk menampung dan menyimpan air hujan ataupun
air yang berasal dari sumber lainnya, serta mengalirkan air termaksud ke laut
melalui badan-badan sungai.
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7. Sub DAS adalah bagian wilayah dari DAS yang dibatasi oleh pemisah topografi
berupa punggung bukit yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui
anak sungai ke sungai utama.
8. Degradasi hutan adalah penurunan luasan dan kualitas sumber daya hutan,
yang berakibat pada penurunan potensi, nilai manfaat, dan fungsi hutan yang
bersangkutan.
9. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh
pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
10. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, jenis dan tahapan
kegiatan, serta penentuan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan,
yang diharapkan dapat mendasari dan sekaligus menjadi pedoman dan pemberi
arah bagi penyelenggaraan kehutanan sehingga sumber daya hutan dapat
didayagunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, secara berkeadilan
dan berkelanjutan.
11. 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.
12. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah
pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola
secara efisien dan lestari.
13. Kesatuan pengelolaan Hutan produksi selanjutnya disebut KPHP adalah KPH
yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan
produksi.
14. 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.
15. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh
sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi
secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
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16. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi
jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi
utamanya.
17. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan
mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan
tidak mengurangi fungsi pokoknya.
18. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan
mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak
lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
19. Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk
mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan
waktu, luas dan/atau volume tertentu.
20. Penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan
pembangunan diluar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok
kawasan hutan.
21. Pengusahaan

hutan

adalah

upaya

pemanfaatan

sumber

daya

hutan

berdasarkan azas kelestarian fungsi dan azas perusahaan yang meliputi
penanaman,

pemeliharaan

dan

pengamanan,

pemanenan

hasil,

serta

pengolahan dan pemasaran Hasil hutan.
22. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yang selanjutnya
disebut IUPHHK-HA adalah izin untuk memanfaatkan kayu alam pada hutan
produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan,
penanaman, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil hutan kayu.
23. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan selanjutnya disebut IPPKH adalah izin yang
diberikan

untuk

menggunakan

kawasan

hutan

untuk

kepentingan

pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan
peruntukan kawasan hutan.
24. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri yang
selanjutnya disebut IUPHHK-HTI adalah izin usaha yang diberikan untuk
memanfaatkan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi
melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan,
pemanenan dan pemasaran.

BAB 1 | Pendahuluan-

9

25. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Rakyat yang
selanjutnya disebut IUPHHK-HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi
yang

dibangun

oleh

perorangan

atau

kelompok

masyarakat

untuk

meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan
silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
26. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Hasil
Rehabilitasi yang selanjutnya disebut IUPHHK-HTHR adalah hutan tanaman
pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan
hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan dan
meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya
dukung, produktivitas dan peranannya sebagai penyangga kehidupan.
27. Izin Usaha Pemanfaatan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya
disebut IUPHHK-HKm adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan
hasil hutan berupa kayu dalam areal kerja IUPHHK-HKm pada hutan produksi.
28. Izin Usaha Pemanfaatan Kayu dalam Hutan Desa yang selanjutnya disebut
IUPHHK-HD adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan
berupa kayu dalam hutan desa pada hutan produksi melalui kegiatan
penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
29. Konservasi

adalah

upaya

mempertahankan,

meningkatkan

dan

atau

mengembalikan daya dukung lahan hutan, untuk menjamin kelestarian fungsi
dan manfaat lahan hutan yang bersangkutan, melalui pemanfaatan secara
bijaksana.
30. Rehabilitasi

hutan

dan

lahan

adalah

upaya

untuk

memulihkan,

mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya
dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga
kehidupan tetap terjaga.
31. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali
lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai
dengan peruntukannya.
32. 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
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mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan
atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang
berhubungan dengan pengelolaan hutan.
33. Inventarisasi hutan pada wilayah KPHL dan KPHP adalah rangkaian kegiatan
pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan
dan lingkungannya secara lengkap.
34. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup
kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan
potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh
manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
35. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada kesatuan pengelolaan hutan
yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun 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.
36. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang adalah Rencana pengelolaan hutan
pada tingkat strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau selama jangka
benah pembangunan KPHL dan KPHP.
37. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek adalah Rencana Pengelolaan Hutan
berjangka waktu satu tahun pada tingkat kegiatan operasional berbasis petak
dan/atau blok.
38. Resort Pengelolaan Hutan adalah kawasan hutan 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.
39. Blok Pengelolaan pada wilayah KPHL dan KPHP adalah bagian dari wilayah KPHL
dan KPHP yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pengelolaan.
40. Blok Inti merupakan blok yang difungsikan sebagai perlindungan tata air dan
perlindungan lainnya serta sulit untuk dimanfaatkan.
41. Blok Pemanfaatan merupakan blok yang difungsikan sebagai areal yang
direncanakan untuk pemanfaatan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan
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perundang-undangan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan yang berfungsi
HL.
42. Blok Perlindungan merupakan blok yang difungsikan sebagai perlindungan tata
air dan perlindungan lainnya serta direncanakan untuk tidak dimanfaatkan.
43. Blok Pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan HHBK adalah merupakan blok
yang telah ada izin pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, HHBK dan yang
akan difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk pemanfaatan
kawasan, jasa lingkungan dan HHBK sesuai dengan potensi kawasan yang telah
dihasilkan dari proses inventarisasi.
44. Blok Pemanfaatan HHK-HA merupakan blok yang telah ada izin pemanfaatan
HHK-HA dan yang akan difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk
pemanfaatan HHK-HA sesuai dengan potensi kawasan yang telah dihasilkan dari
proses tata hutan.
45. Blok Pemanfaatan HHK-HT merupakan blok yang telah ada izin pemanfaatan
HHK-HT dan yang akan difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk
pemanfaatan HHK-HT sesuai dengan potensi kawasan yang telah dihasilkan dari
proses tata hutan.
46. Blok Pemberdayaan Masyarakat merupakan blok yang telah ada upaya
pemberdayaan masyarakat (al: Hutan Kemasyarakatan/HKm, Hutan Desa/HD,
Hutan Tanaman Rakyat/HTR) dan yang akan difungsikan sebagai areal yang
direncanakan untuk upaya pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi
kawasan yang telah dihasilkan dari proses tata hutan.
47. Petak adalah bagian dari Blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha
pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan dan silvikultur
yang sama.
48. Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum
menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya.
49. Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan
utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
50. Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang
dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan
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kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi
kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
51. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang
dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas
hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin
kelestarian sumber daya hutan.
52. Social forestry adalah sistem pengelolaan kawasan hutan negara dan atau hutan
Hak, melalui pelibatan masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra
utama dalam rangka peningkatan kesejahteraan mereka dan perwujudan
kelestarian hutan.
53. Kemitraan kehutanan adalah kerja sama antar masyarakat setempat dengan
pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan atau pemegang izin
usaha industri primer hasil hutan dan/atau KPH dalam pengembangan kapasitas
dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.
54. Pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan adalah
upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat
untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui
Kemitraan Kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat
setempat.
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BAB 2. DESKRIPSI KAWASAN
A. Risalah Wilayah
A. 1. Informasi letak
Wilayah KPHP Tabalong, secara geografis terletak di pada115026' -115045' BT dan
01013'-02019' LS. Secara administrasi, wilayah KPHP Tabalong terletak di Kabupaten
Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun Kecamatan yang termasuk

kewilayah KPHP Tabalong ada 5 Kecamatan, yaitu :
-

Kecamatan Murung Pudak

-

Kecamatan Haruai

-

Kecamatan Upau

-

Kecamatan Muara Uya

-

Kecamatan Jaro

Letak KPH Tabalong dapat dilihat pada Gambar 2-1 berikut.
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Gambar 2-1. Peta Wilayah KPHP Model Tabalong
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Di dalam KPHP Tabalong terdapat banyak desa yang masuk sebagian atau
seluruhnya di dalam areal kerja KPHP Tabalong seperti dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 2-1. Desa yang masuk wilayah KPHP Tabalong
No.
1

2

Kecamatan
Haruai

Jaro

Desa

Luas Desa (Km2)

Lok Batu

87.22

Hayup

76.00

Marindi

30.00

Wirang

25.00

Garagata

131.00

Jaro

145.00

Nalui

109.00

Purui

15.00

Teratau

3

Muara Uya

6.00

Muang

188.00

Namun

185.00

Lano

24.00

Solan

16.00

Kampung Baru

56.70

Salikung

140.00

Santuun

156.70

Binjai

190.00

Mangkupum

103.84

Uwie

135.00

Lumbang
4

Murung Pudak

9.00

Sungai Kumap

40.00

Kasiau

21.97

Maburai

11.00

5

Tanta

Padang Panjang

24.50

6

Upau

Bilas

34.00

Kaong

110.00

Pangelak

53.00

Kinarum

90.00

Sumber : BPS Kabupaten Tabalong Tahun 2016

BAB 2 | Deskripsi Kawasan-

16

A. 2. Luas
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.78/Menhut-II/2010
tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kalimantan Selatan, luas
KPHP Model Tabalong (Unit V)+ 117.357 Ha. Berdasarkan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor SK.999/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang
penetapan Wilayah KPHP Model Tabalong (Unit V) seluas + 117.357 ha dengan
rincian Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas+ 48.776 ha, Kawasan Hutan Produksi
Terbatas (HPT) seluas ± 23.822 ha dan Kawasan Hutan Produksi (HP) seluas +
44.759 ha.
Berdasarkan izin pemanfaatan hutan dan izin penggunaan kawasan Hutan yang ada
di Kabupaten Tabalong adalah seluas 160.395 ha dan hanya 65.175 ha yang masuk
ke wilayah KPHP Model Tabalong (Unit V). Luas Wilayah Tertentu yang akan
menjadi kewenangan KPHP Model Tabalong dalam pengelolaannya adalah sebesar
19.710 ha.

A. 3. Batas-batas
Batas-batas wilayah KPHP Model Tabalong adalah sebagai berikut:
1. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur
2. Sebelah Barat berbatasan dengan KPHP Unit X Tabalong Kalsel
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Selatan
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Balangan
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A. 4. Pembagian blok/ zona
A.4.1.

Risalah faktor-faktor untuk pembagian blok
1) Fungsi Kawasan

Kawasan hutan pada KPHP Tabalong menurut fungsinya terdiri atas Hutan Lindung,
Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas. Total luas KPHP Tabalong adalah
±117.357 Ha, dengan perincian menurut fungsi kawasannya dapat dilihat pada
Tabel 2-2.
Tabel 2-2. Fungsi kawasan hutan KPHP Tabalong
No

Fungsi Kawasan

Luas (ha)

Persentase (%)

1

Hutan Lindung

48.776

41,56

2

Hutan Produksi Terbatas

23.822

20,30

3

Hutan Produksi

44.759

38,14

117.357

100,00

Jumlah
Sumber : Hasil anlisis spasial tahun 2016

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa luas kawasan hutan produksi di wilayah KPHP
Tabalong adalah 58,44 %dari cakupan luas wilayah KPHP Tabalong yang terdiri dari
Hutan Produksi Terbatas 23.823 Ha dan Hutan Produksi 44.758 Ha. Hasil peninjauan
lapangan menunjukkan bahwa pada kawasan Hutan Produksi dan Hutan Produksi
Tetapdi wilayah tertentu sebagian besar sudah menjadi kebun karet yang dikuasai
oleh masyarakat. Kondisi ini sangat memungkinkan untuk pengembangan
perhutanan sosial dan kemitraan.
2) Bio fisik
Jenis Tanah dan Kelerengan
Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tabalong terdiri dari 5 (lima) jenis tanah
yaitu alluvial, Podsolik, Potsol, Organosol Gleyhumus, dan Komplek Podsolik Merah
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Kuning, Laterit, Litosol dan Latosol. Pada wilayah pengelolaan KPHPumumnya jenis
tanahnya adalah komplek podsolik merah kuning, laterit, litosol dan latosol.
Berdasarkan jenis tanahnya Kabupaten Tabalong sesuai dengan budidaya tanaman
pangan lahan kering, perkebunan dan kehutanan berbasis agroforestri karena
sebesar 43, 17% dari luas wilayah jenis tanahnya adalah podsolik merah kuning.
Tabel 2-3 Data Kelas Lereng di KPHP Model Tabalong
Kelas Lereng
(%)
0-3
3-8
8-15
15-30
30-45
45-60
60up
Jumlah (ha)

Luas (ha)
152.42
7,009.47
30,412.87
41,080.69
24,964.08
10,623.31
3,114.16
117,357.00

Fisiografi
Sangat Datar
Datar
Landai
Bergelombang
Berbukit
Curam
Sangat Curam

Sumber: Hasil proses peta kontur berdasarkan DEM, 2014

Persen
0.13
5.97
25.91
35.00
21.27
9.05
2.65
100.00

Geologi
Kondisi geologi di Kabupaten Tabalong tersusun atas 9 (sembilan) formasi batuan
yang terdiri dari lapisan batuan muda sampai dengan lapisan batuan tua. Jenis –
jenis lapisan batuan tersebut berdasarkan Profil Kabupaten Tabalong 2012 adalah :
-

Endapan Aluvium (Qa)

-

Formasi Dahor (Tqd)

-

Formasi Warukin (Tmw)

-

Formasi Berai (Tmb)

-

Formasi Tanjung (Tet)

-

Formasi Pitap (Ksp)

-

Formasi Haruyan (Kvh)

-

Olistolit Kintap (Kok)

-

Granit Batanglai (Kgb)
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Iklim
Kabupaten Tabalong termasuk wilayah yang beriklim tropis dengan kelembaban
udara rata – rata pada tahun 2012 berkisar 87% sampai dengan 93%, dimana
kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Oktober dan kelembaban udara
tertinggi terjadi pada bulan Maret dan Juni. Rata – rata temperatur udara pada
tahun 2012 berkisar antara 25% - 28%, temperatur udara terendah pada bulan
Desember sedangkan yang tertinggi pada bulan Januari dan Pebruari.
Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember (636 mm) dan curah hujan
terendah terjadi pada bulan September (50 mm) dengan jumlah hari hujan
sepanjang tahun adalah 156 hari. Kecepatan angin tertinggi terjadi pada bulan
desember (5,4 knot) dan terendah terjadi pada bulan Agustus (2,3 knot) dan
penyinaran matahari tertinggi terjadi pada bulan Juli (62,5%) dan penyinaran
terendah terjadi pada bulan Maret (17%).
Tabel 2-4. Curah Hujan dan Hari Hujan 2014
Bulan
Januari
Fabruari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Jumlah

Maksimum

Jumlah

Hari Hujan

22

0.4

37

116.5

12

80

4

65

181

8

109

1

84

383

18

61

1

88

264

13

70

1

84

261

17

63

1

60

178.8

12

13

1

10

33

7

32

1

44

138

11

22

1

24

72

6

21

1

15

48

5

60

1

115

347

16

72

0.3

97

300.3

625

Sumber: Tabalong Dalam Angka 2015

Curah Hujan (mm)
Minimum Rata-rata

13

60,25

1727

21

146

Hidrologi
Secara hidrologi 89% wilayah Kabupaten Tabalong dilintasi aliran sungai termasuk
dalam Sub DAS Tabalong dengan sub sub DAS Tabalong Kiwa (26.110 ha) dan Sub
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Sub DAS Tabalong Kanan (38.261 ha). Pola aliran merupakan pola aliran searah
yaitu dari hulu ke hilir dan tidak dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Drainase
pada wilayah kabupaten termasuk katagori baik karena 95,51% wilayahnya tidak
tergenang, 2,14% tergenang secara perodik dan 2,35% tergenang terus menerus.
Wilayah kecamatan yang paling banyak dilintasi oleh sungai adalah kecamatan
Upau, adapun sungai – sungai yang melintasi kecamatan di wilayah Kabupaten
Tabalong disajikan pada tabel di bawah ini :
Tabel 2-5. Nama Sungai dan Wilayah yang Dialirinya di Kabupaten Tabalong
No

Kecamatan

1

Banua Lawas

2.

Pugaan

3.
4.
5.
6.
7.

Kelua
Mauara Harus
Tanta
Tanjung
Murung Pudak

8.

Haruai

9.

Upau

10.

Mauara Uya

10.

Jaro

Nama Sungai
Sungai Anyar
Sungai Tabalong, Sungai Tigarun, Sungai Arakan, Sungai
Ripai,
Sungai Tabur, Sungai Taminti, Sungai Walangkir, Sungai
Hapau,
Sungai Awang, dan Sungai Punggur.
Sungai Tabalong
Sungai Tabalong, Sungai Panungkuan
Sungai Tabalong, Sungai Jangkung
Sungai Tabalong, Sungai Jaing, Sungai Mangkusip.
Sungai Tabalong Kanan, Sungai Tabalong Kiwa, Sungai
Kinarum
Sungai Meleleh
Sungai Masingai, Sungai Kinarum, Sungai Jaing,
Sungai Jaing Kecil, Sungai Juran, Sungai Umbu, Sungai
Dapu,
Sungai Siuh, Sungai Kamintan, Sungai Mulut, Sungai Mulut
Kecil,
Sungai Karawil, Sungai Ipu, Sungai Hunagin, Sungai
Luhung,
Sungai Sendring.
Sungai Tabalong, Sungai Kumap, Sungai Ayu, Sungai
Salikung
Sungai Mangkupum, Sungai Palapi, Sungai Gendawang,
Sungai
Santuun, Sungai Lumbang, Sungai Madu, Sungai Sinango,
Sungai
Bensin, Sungai Bumbung
Sungai Lumbang, Sungai Teratau/

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong 2013
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DAS Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada Gambar 2-2 berikut :

Gambar 2-2. Peta DAS Kabupaten Tabalong
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Lahan Kritis
Berdasarkan data dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Barito tahun
2013 data dan peta lahan kritis di KPHP Model Tabalong adalah sebagai berikut
Tabel 2-6. Luas Lahan Kritis Kabupaten Tabalong
No.

Tingkat Kritis

Luas (Ha)

1.

Potensial Kritis

51.806,61

2.

Agak Kritis

55.818,85

3.

Kritis

5.037,79

4.

Sangat Kritis

4.694,41
Jumlah

117.357,65

Sumber: Peta Lahan Kritis BPDAS Barito Tahun 2013

Gambar 2-3. Peta Lahan Kritis KPHP Model Tabalong
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3) Potensi sumber daya alam
KPHP Tabalong memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Luas
kawasan hutan 117.357 Ha adalah potensi lahan yang sangat besar untuk
menunjang pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Tabalong. Selain itu,
letak KPHP Tabalong yang berada pada bagian hulu dari Sungai Tabalong (sungai
utama) menjadikan KPH Tabalong memiliki potensi sumber daya air yang sangat
penting untuk kesinambungan pembangunan dan kehidupan kota dan pemukiman
di bawahnya.
4) Sosial ekonomi masyarakat sekitar
Kabupaten Tabalong memiliki jumlah penduduk sebanyak 240 ribu jiwa dengan
sebaran yang terpusat di beberapa kecamatan Tanjung, Murung Pudak dan Muara
Uya. Terdapat juga masyarakat hukum adat yang memiliki sistem hukum adat yang
telah dijaga secara turun menurun pada sub-suku dayak Lawangan dan Deah. Roda
ekonomi utama masyarakat yang berada di dalam KPH Tabalong adalah melakukan
berkebun dan perladangan.
5) Keberadaan izin pemanfaatan hutan
Pada KPH Tabalong terdapat konsesi IUPHHK-HA PT. Aya Yayang Indonesia dan
PT. Elbana Abadi Jaya serta IUPHHK-HT PT. Aya Yayang Indonesia, HTI PT. Hutan
Sembada dan HTI PT. Jenggala Semesta dan HTI PT. Trikorindotama Wana Karya
(TWK). IUPHHK tersebut sangat berperan dalam mendukung roda perekonomian
Kabupaten Tabalong secara keseluruhan.
6) Penggunaan kawasan hutan
Penggunaan kawasan hutan di KPH Tabalong adalah berupa IPPKH beberapa
perusahaan, yaitu IPPKH PT. Adaro Indonesia, PT. Interex Sacra Raya, PT. Mantimin
Coal Mining, PT. Global Multi Energi, CV. Cakra Persada Mandiri, CV Berkat Mufakat
dan PT, Bara Paramulya Abadi (Tabel 2-28 pada halaman 73).
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A.4.2.

Hasil Pembagian blok / zona

Dalam tata hutan pada KPH, blok diartikan bagian dari wilayah KPH dengan
persamaan karakteristik biogeofisik dan sosial budaya, bersifat relatif permanen
yang ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen. Dengan
demikian pembentukan blok didasarkan faktor biogeofisik dan sosial budaya. Faktor
–faktor biogeofisik yang berpengaruh antara lain penutupan lahan, potensi sumber
daya hutan, bentang alam, topografi dan ekosistem. Faktor sosial budaya yang
berpengaruh antara lain jumlah penduduk, mata pencaharian, pemilikan lahan,
jarak pemukiman, pola-pola pemanfaatan hutan oleh masyarakat, keberadaan
hutan adat, dsb.
Hasil tata hutan berdasarkan standar dan kriteria sesuai Perdirjen Planologi
Kehutanan No.P. 5/VII-WP3H/2012 memperlihatkan bahwa pembagian blok dalam
KPHP Tabalong yaitu (1). Blok Inti pada HL, (2). Blok Pemanfaatan pada HL, (3).Blok
Pemanfaatan HHK-HT, (4). Blok Pemanfaatan HHBK dan Jasling, (5). Blok
Pemberdayaan, dan (6) Blok Pemanfaatan/Penggunaan pada Hutan Produksi.
Pembagian petak hanya dilakukan pada areal HTR, HKm, HD dan wilayah tertentu.
Tabel 2-7. Rencana Penataan Hutan di Wilayah KPHP Model Tabalong
No.

Blok Pengelolaan

Fungsi Hutan (Ha)
HL

HP

HPT

Luas
(Ha)

1

Blok Inti

28.096

28.096

2

Blok Pemanfaatan

20.680

20.680

3

Blok Pemanfaatan HHK-HA

9.504

17.290

26.794

4

Blok Pemanfaatan HHK-HT

10.789

145

10.934

5

Blok Pemanfaatan Kwsn Jasling & HHBK

18.364

212

18.576

6

Blok Pemberdayaan Masyarakat

6.085

1.936

8.021

7

Blok Perlindungan

17

4.239

4.256

44.759

23.822

117.357

Jumlah
Sumber: Hasil analisis spasial tahun 2016

48.776

Pembagian blok dan petak di KPHL Tabalong dapat dilihat pada gambar berikut.
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Gambar 2-4. Pembagian Blok di KPHP Model Tabalong
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Pembagian Wilayah Resort
Luas kawasan hutan di KPHP Model Tabalong yang cukup luas sebesar + 117.357
ha dengan rincian Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas+ 48.776 ha, Kawasan Hutan
Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 23.822 ha dan Kawasan Hutan Produksi (HP)
seluas + 44.759 ha dengan letak geografis wilayah yang berjauhan dan tersebar di
tujuh kecamatan yang ada di kabupaten Tabalong, hal ini berdampak pada
kurangnya areal kelola, maka perlu wilayah resort pengelolaan hutan (RPH) dengan
ketersediaan sumber daya manusia yang ada dalam melaksanakan sebagian
kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang, serta menjamin
efektifitas pencapaian tujuan pengelolaan hutan pada KPHP Model Tabalong, maka
KPHP Model Tabalong dibagi ke dalam unit-unit pengelolaan yang lebih kecil. Dalam
menuju pengelolaan hutan yang efektif dan berkelanjutan dalam pemanfaatan dan
pengelolaan yang ada di setiap petak/blok kelola kesatuan pengelolaan hutan
diperlukan perencanaan yang sinergis dan sistematis dalam menopang fungsi
lindung, sosial dan ekonomi terhadap sumber daya hutan.
Pembagian kawasan ke dalam unit-unit pengelolaan terkecil atau Resort
Pengelolaan Hutan (RPH) dilakukan berdasarkan luasan dan letak geografis
kawasan hutan produksi serta hutan lindung, potensi dan permasalahan,
ketersediaan sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, aksesibilitas, serta
prioritas pengembangan. Pembagian wilayah kerja pengelolaan diikuti dengan
penataan kelembagaan secara menyeluruh mulai dari tingkat KPH sampai dengan
tingkat resort. Selanjutnya di dalam unit pengelolaan terkecil atau resort ini
dilakukan pembagian ke dalam blok-blok kawasan yang nantinya akan menjadi
arahan atau usulan Action Plan (AP) dan Strategic Actions (SA) dalam pengurusan,
pemanfaatan, pengamanan dan pengendalian di tingkat tapak yang lebih terarah
dan dapat diukur tingkat keberhasilannya.
Wilayah Resort Pengelolaan Hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model
Tabalong dibagi menjadi 4 wilayah yaitu:
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1. Resort Pengelolaan Hutan Rongan, wilayah RPH ini memiliki luas 27.739 ha yang
berada di kawasan hutan Kecamatan Jaro dan Muara Uya dengan rincian
kawasan Hutan Lindung (HL) 20.842 ha, dan Hutan produksi Terbatas (HPT)
6.897 ha. Kawasan RPH ini merupakan salah satu wilayah penyuplai air bersih
yang dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Tabalong pada umumnya
karena hampir seluruh wilayahnya merupakan Hutan Lindung (HL).
2. Resort Pengelolaan Hutan Tabalong Kanan Hulu, wilayah RPH ini yang memiliki
luas 46.140 ha yang meliputi seluruh kawasan hutan Kecamatan Jaro dengan
rincian kawasan Hutan Lindung (HL) 13.623 ha, Hutan Produksi (HP) 19643 ha
dan Hutan produksi Terbatas (HPT) 46.140 ha. RPH ini mempunyai berbagai
jenis potensi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, potensi hasil hutan
kayu seperti jenis meranti, kayu loa, bangkirai, mahang, alaban, balik angin dan
lain sebagainya, sedangkan untuk HHBK juga cukup melimpah seperti madu,
kemiri, rotan, sarang burung walet dan sebagainya.
3. Resort Pengelolaan Hutan Uya, wilayah RPH Muang merupakan salah satu RPH
yang memiliki luas yang terbesar kedua dari RPH lainnya dengan luas sebesar
21.904 ha yang meliputi seluruh kawasan hutan Kecamatan Muara Uya dan
sebagian Kecamatan Haruai dengan rincian Kawasan Hutan Lindung seluas
7.929 ha, Hutan Produksi seluas 9.924 ha dan Hutan Produksi Terbatas seluas
4.051 ha. Wilayah RPH Muang ini juga memiliki potensi HHBK yang sama
dengan RPH Jaro diantaranya madu, rotan, sarang burung walet, gaharu,
damar, bambu dan lain-lain. Selain itu juga RPH ini memiliki potensi wisata alam
yang menjanjikan seperti air terjun, goa dan riam.
4. Resort Pengelolaan Hutan Jaing, wilayah RPH ini meliputi seluruh wilayah
kawasan hutan Kecamatan Murung Pudak dan sebagian wilayah kawasan hutan
Kecamatan Upau dengan luas 21.573 ha yang terdiri dari hutan lindung seluas
6.382 ha dan hutan produksi seluas 15.191 ha yang memiliki luas terbesar
ketiga dari RPH lainnya. RPH ini juga memiliki potensi alam yang menarik
diantaranya riam, air terjun dan lain sebagainya.

BAB 2 | Deskripsi Kawasan-

28

Tabel 2-8. Pembagian Wilayah Resort Pengelolaan Hutan (RPH) KPHP Tabalong

No

RPH

Fungsi Kawasan (ha)
HL

HP

HPT

Luas (ha)

1

Jaing

6.382

15.191

2

Uya

7.929

9.924

4.051

21.905

3

Tabalong Kanan Hulu

13.623

19.643

12.874

46.140

4

Rongan

20.842

6.897

27.739

23.823

117.357

Total
Sumber : Hasil anlisis spasial tahun 2016

48.776

44.759

21.573

Peta pembagian resort di KPHP Model Tabalong dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2-5. Peta Pembagian Resort KPHP Model Tabalong
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A. 5. Aksesibilitas kawasan
Aksesibilitas Wilayah KPHP Tabalong dari Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan
(Banjarmasin) dapat ditempuh dengan menggunakan sarana perhubungan darat
dengan jarak tempuh ± 236,7 km. Untuk prasarana bandara sudah tersedia di
Kabupaten Tabalong, namun karena masih sepi penumpang sehingga tidak ada
maskapai udara yang melayani trayek Banjarbaru-Tanjung. Untuk mencapai
kawasan hutan bagian selatan Kabupaten Tabalong (Wilayah KPHP Tabalong) dapat
menggunakan sarana perhubungan darat dan air. Sebagian wilayah terdapat akses
jalan seperti jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kecamatan, jalan desa maupun
koridor-koridor perusahaan. Aksesibilitas yang sulit adalah pada kawasan hutan
bagian utara yang berbatasan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
Jarak tempuh Wilayah KPHP Tabalong yang paling dekat dengan Ibukota Kabupaten
(Tabalong) ± 8 km dan yang terjauh adalah ± 100 km.
Semua desa di wilayah KPHP Tabalong rata-rata sudah bisa dilalui lewat jalur darat,
walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa desa seperti Salikung dan Sungai Kumap di
kecamatan Muara Uya sulit untuk dicapai. Oleh karena itu dapat dimengerti
apabila Desa Salikung dan Sungai Kumap agak lamban pertumbuhannya
dibandingkan dengan desa-desa disekitarnya.
Tabel 2-9. Data Penutupan Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan per
Kecamatan (km) 2014
Kecamatan

Panjang (meter)
Aspal

Kerikil

Tanah

Jumlah

Murung Pudak

88.579

22.401

5.000

115.980

Haruai

76.518

9.382

0.000

85.900

Upau

29.784

14.202

5.384

49.370

Muara Uya

70.082

46.272

31.926

148.280

Jaro

32.216

15.448

14.210

61.874

Sumber: Tabalong Dalam Angka 2015

BAB 2 | Deskripsi Kawasan-

30

Gambar 2-6. Peta Aksesibiltas Kawasan di KPHP Model Tabalong
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A. 6. Sejarah wilayah
A.6.1.

Era Tahun 1970 - 1980

Pada era tahun 1970 di Kabupaten Tabalong kewenangan bidang kehutanan
dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas kehutanan
Provinsi Kalimantan Selatan dengan cabang dinasnya memiliki beberapa Cabang
Dinas / KPH salah satunya adalah Cabang Dinas (CDK) / Kesatuan Pemangkuan
Hutan (KPH) Hulu Sungai yang meliputi wilayah kabupaten Tabalong, Kabupaten
Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai
Tengah yang berkedudukan di kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara. Khusus
di Kabupaten Tabalong kewenangan kehutanan dilaksanakan oleh Ranting Dinas /
Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Tanjung.
Pada era tersebut kawasan hutan di kabupaten Tabalong terdapat beberapa konsesi
yaitu HPH PT. Aya Timber, HPH PT. Yayang Indonesia, HPH PT. Kurnain dan Hak
Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) Dharma Praja dengan total produksi sebesar
80.000 sampai 100.000m /thn
Yang termasuk wilayah KPHP Tabalong Unit V sekarang adalah areal kerja PT. Aya
Timber dan HPHH Dharma Praja dan sebagian HPH PT. Yayang Indonesia.
A.6.2.

Era Tahun 1980 - 1990

Pada tahun 1985 di kabupaten Tabalong berdiri konsesi pengusahaan hutan
tambahan yaitu HPH PT. First Rahmat Timber dan HPH PT. Krida Perkasa, yang
wilayah kerjanya berada di wilayah KPHP Model Tabalong (Unit V) saat ini. Pada
era ini total produksi sebesar 60.000 sampai 80.000 m /thn

Kedua HPH ini berhenti beroperasi sekitar tahun 1990-an, sehingga areal kerja
kedua HPH ini yang sekarang menjadi areal kerja KPHP Model Tabalong Unit V
menjadi wilayah yang open access dan mulai dirambah oleh masyarakat.
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Pada tahun 1988 - 1990 berdiri beberapa konsesi hutan tanaman industri yaitu HTI
PT. Aya Yayang Indonesia, HTI PT. Hutan Sembada dan HTI PT. Jenggala Semesta
dan HTI PT. Trikorindotama Wana Karya (TWK). Ke-empat HTI tersebut sebagian
arealnya masuk areal KPHP Model Tabalong Unit V dan masih aktif beroperasi
sampai sekarang walaupun banyak mengalami kendala dan permasalahan,
diantaranya adanya perambahan oleh masyarakat dan tidak

mempunyai

perusahaan dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan.
A.6.3.

Era Tahun 1990 - 2000

Pada tahun 1994, Pemerintah Kabupaten Tabalong membentuk Dinas Perhutanan
dan Konservasi Tanah (PKT) yang kewenangannya melaksanakan kegiatan
penghijauan dan rehabilitasi diluar kawasan hutan. Kewenangan pembinaan dan
pengawasan kegiatan dalam kawasan hutan saat itu masih dilaksanakan oleh
Ranting Dinas / BKPH Tanjung.
Pada tahun 1999 HPH PT. Aya Timber dan PT. Yayang Indonesia Melaksanakan
penggabungan manajemen sehingga berubah nama menjadi PT. Aya Yayang
Indonesia berdasarkan SK.HPH.No.840/Kpts-II/99 pada tanggal 6 Oktober 1999,
yang sebagian areal kerjanya masuk wilayah KPHP Model Tabalong Unit V. Pada
era ini total produksi sebesar 50.000 sampai 60.000 m /thn
A.6.4.

Era Tahun 2000 - 2010

Pada tahun 2001 pemerintah kabupaten Tabalong berdasarkan UU No 32 tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah membentuk Dinas Kehutanan Kabupaten
Tabalong yang merupakan penggabungan dari Dinas Perhutanan dan Konservasi
Tanah (PKT) dan Ranting Dinas BKPH Tanjung. Pada masa itu seluruh kewenangan
operasional pengelolaan kawasan hutan menjadi kewenangan kabupaten.
Pada tahun 2002 Bupati Tabalong menerbitkan izin IUPHHK PT. Elbana Abadi Jaya
yang areal kerjanya merupakan eks areal HPH PT. Krida Perkasa dan HPH PT. First
Rahmat Timber. IUPHHK PT. Elbana Abadi Jaya telah diverifikasi oleh Kementerian
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Kehutanan dan telah diperbaharui izinnya melalui Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor: SK.139/Menhut-II/2007. Seluruh areal PT. Elbana Abadi Jaya masuk
wilayah KPHP Model Tabalong Unit V. Pada era ini total produksi sebesar 30.000
sampai 50.000 m /thn.
A.6.5.

Era Tahun 2010 - sekarang

Di era ini sudah tidak ada penerbitan izin konsesi yang baru dan total produksi terus
mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu dibawah 20.000 m /thn. Hal ini
disebabkan oleh maraknya ilegal logging dan seringnya terjadi kebakaran hutan

Pada tahun 2014 Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong digabung dengan Dinas
Perkebunan Kabupaten Tabalong menjadi Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Tabalong (berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 15
Tahun 2014 tentang Organisasi & Tata Kerja Dinas Kabupaten Tabalong).
Pengelolaan hutan di wilayah Kabupaten Tabalong selama ini masih dilaksanakan
oleh instansi bidang kehutanan yaitu Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong. Luas
kawasan hutan yang ditetapkan sebagai unit pengelolaan Kesatuan Pengelolaan
Hutan di Kabupaten Tabalong sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI
Nomor SK.78/Menhut-II/2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan
Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi
Kalimantan Selatan adalah 234.753 Ha yang terdiri dari Unit V seluas 117.357 Ha
pada Sub DAS Tabalong Kiwa dan Unit X seluas 117.396 Ha pada Sub DAS Tabalong
Kanan. Berdasarkan SK Menhut tersebut ditetapkan bahwa jenis KPH yang ada di
Kabupaten Tabalong adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Tindak
lanjut dari penetapan tersebut adalah terbitnya Peraturan Bupati Tabalong Nomor
36 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Tabalong.
Selanjutnya dengan surat Nomor B.0071/BUP/Dishut/522.1/2013 tanggal 28
Januari 2013, Bupati Tabalong mengusulkan penetapan KPHP Model Tabalong (Unit
V) kepada Menteri Kehutanan. Akhirnya, pada tanggal 27 Desember 2013, Menteri
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Kehutanan menetapkan wilayah KPHP Model Tabalong melalui Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK.999/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang
Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Tabalong
(Unit V) yang terletak di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan
luas ± 117.537 ha.
Selain hal tersebut diatas pembentukan KPH ini juga merupakan amanat undangundang yaitu pada Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah
No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
serta Pemanfaatan Hutan. Dalam proses penyusunan RPHJP KPHP Model Tabalong
ini penyusun dibantu oleh BPKH yang mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal
Planologi Kehutanan P. 5/VII-WP3H/2012 serta dibantu juga oleh tim pakar dari
Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan.
Setelah penyusunan RPHJP KPHP ini maka tahap berikutnya adalah penilaian dan
pengesahan serta pendistribusian, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri
Kehutanan No. P. 46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana
Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

B. Potensi Wilayah
B. 1. Informasi penutupan vegetasi
Kelas Penutupan Lahan (land cover) di KPHP Model Unit V Tabalong berdasarkan
peta penutupan lahan di provinsi Kalimantan Selatan. Sebaran penutupan lahan
KPHP Tabalong disajikan pada Tabel 2-10
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Tabel 2-10. Data Penutupan Lahan di Wilayah KPHP Model Tabalong

1

Hutan lahan kering primer

Jumlah
(ha)
764,13

2

Hutan lahan kering sekunder

66.573,53

56,73

3

Hutan Tanaman

1.317,49

1,12

4

Perkebunan

3.605,07

3,07

5

Permukiman

86,75

0,07

6

Pertambangan

2.675,32

2,28

7

Pertanian lahan kering

902,00

0,77

8

Pertanian lahan kering campur semak

17.886,64

15,24

9

Sawah

458,09

0,39

10

Semak Belukar

22.094,64

18,83

Tanah terbuka
Jumlah (ha)
Sumber: Hasil analisis SIG tahun 2015.

994,59
117,358.26

0,85
100.00

No

11

Penutupan Lahan

Persen (%)
0,65

Tabel 2-10 Menunjukkan bahwa berdasarkan kelas penutupan lahan yang berhutan
di wilayah KPHP Tabalong terdapat 2 (dua) kelas penutupan lahan yaitu Hutan
Lahan Kering Sekunder seluas 66.573,53 Ha (56,73%) dan Hutan Lahan Kering
Primer seluas 764,13 Ha (0,65%). Informasi inimengindikasikan bahwa dari luas
total wilayah KPHP Tabalong masih terdapat 57,38 % yang berhutan namun
sebagian besar terdapat di kawasan Hutan Lindung. Jika dihubungkan dengan
tingkat kekritisan lahan Potensi wilayah KPHP Tabalong perlu mempertahankan
potensi hutan yang ada dengan melakukan rehabilitasi terhadap daerah yang sudah
kritis.
Penutupan lahan KPHP Model Tabalong dapat dilihat pada Gambar 2-7 berikut.
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Gambar 2-7. Penutupan Lahan KPHP Model Tabalong
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B. 2. Potensi Kayu
Untuk mengetahui potensi hasil hutan kayu di dalam wilayah KPHP Tabalong, telah
dilakukan inventarisasi oleh BPKH Wilayah V Banjarbaru pada strata hutan lahan
kering sekunder. Inventarisasi dilakukan pada 12 titik sampel (plot) yang terletak di
kecamatan Jaro dengan intesitas 0,1% dari luas seluruh areal KPHP Tabalong yakni
117.357 ha dengan nilai tegakan/pohon yang berdiameter 20cm ke atas pada hutan
sekunder. Adapun jenis tegakan/pohon yang ditemui dalam plot tersebut yaitu
terdiri dari jenis meranti, mahang, biwan, kayu lua, wayan, kemiri, babaris, balik
angin, alaban dan bangkirai.
Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh BPKH Wilayah V Banjarbaru
bahwa dugaan jumlah batang minimum terdapat 64 batang/ha dengan volume
33,162 m³/ha dan maksimum 90 batang/ha dengan volume 87,422 m³/ha; atau
jumlah pohon rata-rata 77 batang/ha dengan volume rata-rata 60,292 m³/ha. Jika
diharapkan asumsi riap minimal 1 m³/ha/tahun, maka dengan luas 47.389 + 8.947
= 56.336 ha hutan sekunder; potensi riap = 56.366 m³/tahun. Tanpa mengganggu
standing stock KPHP Model Tabalong dapat melakukan penebangan sebanyak 56
ribu meter kubik lebih setiap tahun.
Potensi kayu pada wilayah pengelolaan KPH diharapkan masih mempunyai jenisjenis yang mempunyai nilai jual yang tinggi mengingat sebagian besar wilayahnya
telah dibebani perizinan pemanfaatan hutan, baik IUPHHK maupun Hutan
Kemasyarakatan, Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat.
Potensi kayu pada IUPHHK-HA PT. Elbana Abadi Jaya (PT. EAJ) dapat diketahui
melalui hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang dilaksanakan
oleh perusahaan sebagai dasar penyusunan Rencana Karya Usaha (RKU) selama 10
tahun. Inventarisasi dilakukan terhadap jenis pohon yang akan ditebang, dengan
diameter > 50 cm pada Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan diameter > 40 cm pada
Hutan Produksi (HP).
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Tabel 2-11. Potensi Per Hektar Pada Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Elbana Abadi
Jaya dan PT. Aya Yayang Indonesia (PT. AYI) Berdasarkan IHMB
Diameter

Potensi

(cm)

(m3/ha)

Hutan Produksi Terbatas

50 up

16,68

Hutan Produksi

40 up

41,25

Yayang Hutan Produksi Terbatas

50 up

67,92

40 up

96,70

IUPHHK-HA

Fungsi

PT. Elbana Abadi Jaya
PT.

Aya

Indonesia (PT. AYI)

Hutan Produksi

Sumber : Hasil IHMB PT. AYI tahun 2011 dan Hasil IHMB PT. EAJ tahun 2014

Sedangkan potensi pada areal IUPHHK-HA PT. Hasnur Jaya Utama (PT. HJU) tidak
diperhitungkan, karena hanya sebagian kecil areal konsesinya yang masuk dalam
areal KPHP Tabalong.
Untuk menambah informasi terkait dengan potensi di wilayah tertentu KPHP
Tabalong, dilakukan identifikasi potensi pada areal KPHP, khususnya pada wilayah
tertentu. Hasil identifikasi untuk potensi kayu yang diperoleh adalah sebagai
berikut:
Tabel 2-12. Rekapitulasi Hasil Survey Potensi Kayu (m3/ha) Per Kelas Diameter
dan Klas NDVI Wilayah Tertentu KPHP Tabalong
KELAS NDVI
4

5

KELAS DIAMETER
40-49
50 UP
225,36
175,39
37,34
41,40
33,49
26,61
23,41
24,12
29,09
15,94
51,22
17,92
44,38
14,17
6,43
35,03
286,28
748,96
26,03
86,17
109,18
7,92
61,15
208,71
15,90
107,60
42,79
229,13
31,23
109,43
Potensi Areal KPHP Tabalong tahun 2016

PLOT
2
3
4
6
7
8
10

1
5
9
21
22
23
Sumber : Hasil identifikasi

TOTAL
400,75
78,94
60,10
47,53
45,03
69,14
58,55
41,46
1.035,24
112,20
117,10
269,86
123,50
271,92
140,66
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Tabel 2-12 menunjukan hasil potensi kayu per hektar pada kelas diameter 40 keatas
dan kelas NDVI 4-5 pada masing-masing plot contoh. Secara umum, potensi kayu
pada klas NDVI 4 berada pada 41,46 - 78,94 m3/ha, dan pada klas NDVI 5 berada
pada 112,20 - 269,86 m3/ha.
Tabel 2-13. Rekapitulasi Hasil Survey untuk 10 peringkat jenis tanaman dengan
Volume (m3/ha) terbesar pada berbagai kelas komersil pada Wilayah
Tertentu KPHP Tabalong
Nama Pohon

No

Kelas Diameter (cm)
10-19

20-29

30-39

40-49

50 UP

Total

Kelompok Meranti
1

Keruing

12,22

5,8

17,64

75,49

167,99

279,14

2

Meranti

12,27

22,2

29,24

63,93

100,21

227,85

3

Markabang

2,66

0,7

8,66

20,86

42,76

75,64

4

Meranti putih

1,77

0,93

1,4

10,16

32

46,26

5

Meranti merah

1,96

4,05

1,62

5,27

26,08

38,98

6

Kelapeh

0,14

0,3

2,53

13,42

21,79

38,18

7

Resak

3,24

6,06

17,91

9,51

1,24

37,96

8

Kapur

0,75

4,18

6,77

9,26

11,96

32,92

9

Durian

0,71

2,27

1,63

2,3

15,59

22,5

21,98

22,17

10

Mersawa
Kelompok Rimba Campuran

0,19

1

Biwan

32,61

30,48

50,26

119,29

188,65

421,29

2

Sintuk

4,87

0,99

12,41

17,22

99,42

134,91

3

Mahang

10,54

15,26

25,64

32,24

14,75

98,43

4

Jabon

3,09

6,38

13,28

6,99

43,95

73,69

5

Binuang

2,22

4,76

15,19

18,4

18,38

58,95

6

Wayan

3,37

12,77

9,31

21,87

5,76

53,08

7

Sumpung

46,78

47,68

8

Laja

2,18

9,89

10,08

11,47

3,38

37

9

Surian

0,99

2,38

2,13

6,8

13,96

26,26

1,38

2,12

21,49

25,81

10

Tibung
Kelompok Kayu Indah

0,9

0,82

1

Sungkai

2,77

3,33

23,82

10,13

2

Ulin

2,51

3,27

15,37

7,85

3

Sengkuang

40,05
2,18

31,18

0,91

0,91

Kelompok Kayu Lainnya
1

Karet

13,02

116,66

50,85

6,8

187,33

2

Keminting

0,45

1,25

4,83

1,14

7,67

3

Rambutan

0,21

1,6

4

Kayu Cangkih
0,19
Sumber : Hasil identifikasi Potensi Areal KPHP Tabalong tahun 2016

1,81
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Tabel 2-14. Produksi Kayu menurut Jenisnya Tahun 2012-2014
Jenis Kayu
Kelompok Meranti
Kelompok Kayu Indah
Kelompok Rimba Campuran
Total
Sumber:Tabalong Dalam Angka 2015

2012
14.949,12
287,70
7.350,03
20.365,07

Produksi (m³/th)
2013
14.242,18
287,70
7.350,03
22.586,85

2014
24.935,49
--4.631,17
24.566,66

B. 3. Potensi Non Kayu
Hasil hutan bukan kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun
hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.
Pengertian lainnya dari hasil hutan bukan kayu yaitu segala sesuatu yang bersifat
material (bukan kayu) yang diambil dari hutan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan
ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hasil hutan bukan kayu pada umumnya merupakan hasil sampingan dari sebuah
pohon, misalnya getah, daun, kulit, buah atau berupa tumbuhan-tumbuhan yang
memiliki sifat khusus seperti rotan, bambu dan lain-lain. Pemungutan hasil hutan
bukan kayu pada umumnya merupakan kegiatan tradisional dari masyarakat yang
berada di sekitar hutan, bahkan di beberapa tempat, kegiatan pemungutan hasil
hutan bukan kayu merupakan kegiatan utama sebagai sumber kehidupan
masyarakat sehari-hari.
Tabel 2-15. Potensi Rotan di Wilayah KPHP Model Tabalong
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nama Latin
Daemonorops fissa
Daemonorops korthalsii
Daemonorops didymophylla
Calamus laevigatus
Daemonorops sabut
Calamus flabellatus
Korthalsia rigida
Calamus pseudoulur
Ceratolobus subangulatus
Korthalsia echiometra
Daemonorops aff. D. Hystrix
Korthalsia rostrata
Calamus javensis

Nama Lokal
Pihikan
Getah
Pihikan
Pulut
Gelang
Lilin
Pulut/dahanan
Sembuli
Pulut
Talusuk
Siit
Raung
Lilin
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No
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Sumber:

Nama Latin
Korthalsia hispida
Calamus caesius
Plectocomiopsis mira
Calamus marginatus
Daemonorops atra
Calamus laevigatus var. Mucronatus
Calamus manan
Calamus ornatus
Calamus erioacanthus
Calamus optimus
Calamus scipionum
Plectocomiopsis geminiflora
SCKPFP 2003

Nama Lokal
Ayah pipit
Taman
Jiwa
Siit
Siit
Tunggal
Manau
Minung
Sembuli
Buyung/Seko/Suko
Too/Tu-u
Riwa

Pada tahun 2016, KPHP Tabalong telah melakukan kegiatan Identifikasi Potensi
Areal KPHP Tabalong dengan menggunakan metode penentuan plot dengan
langkah pertama, yaitu menentukan sumber data yang dipakai adalah citra resolusi
tinggi 1,5 m hasil liputan tahun 2013.

Berdasarkan Surat Dirjen PHPL Nomor No.

S.407/PHPL-KPHP/2015 tanggal 27 Agustus 2015 hal pedoman Identifikasi Biofisik,
Sosial Ekonomi dan Potensi di Seluruh Wilayah KPHP IS yang digunakan adalah 0,05
%. Berdasarkan luas areal Wilayah Tertentu maka didapatkan luas areal sampel
seluas =0,05% x 52.182 ha = 27,21 ha.
Plot yang digunakan adalah plot bujursangkar dengan Record Unit yang diadopsi
dari metode enumerasi TSP/PSP yang digunakan oleh Dirjen Planologi.

Metode

yang digunakan dalam pelaksanaan enumerasi TSP/PSP adalah metode single stage
dengan petak contoh berupa klaster yang disebar secara sistematis dengan
penetapan plot dilakukan secara purposive pada setiap penutupan lahan di masingmasing RPHHasil hutan non kayu yang menonjol dari kegiatan identifikasi potensi
yang telah dilakukan oleh KPHP Tabalong bisa dilihat pada tabel di bawah ini
Tabel 2-16. Potensi Non Kayu pada Kawasan Hutan KPHP Model Tabalong
RPH

JENIS

PLOT (Rumpun/ha)
1

2

3

4

8

9

10

11

14

16

17

18

19

20

21

23

24

25

Bambu Haur
Bambu Tali

27

Total

5

5

3

3

Jaing

Rotan Haurbatung

1

1

Rotan Uhut

1

1

Rotan Walatung

2
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3

Bambu Buluh

5

7

4

3

19

Bambu Gampong

6

6

Bambu Harang

1

1

Bambu Haur

2

Uya

Bambu Paring

5

Bambu Tali

17

1

11

Rotan Haurbatung
Rotan Manau

7

Rotan Pukat

3

7

1

2

Rotan Walatung
Tabalong
Kanan Hulu

Rotan
Getah

1

Paikat

Rotan Walatung
Rotan Pakrai

9

1

4

1

Rongan

Rotan Pakrai dan
Rotan Tali
Rotan Tali

3

Rotan Taman

1

Total

13

8

2

5

28
2

13

3

3

2

19
3

2

3

15

29

17

61

14

19

11

44

0

15

7

7

4

28
1

13

14

12

5

7

29

48

28

17

46

10

4

5

8

7

2

2

1

Sumber : Hasil identifikasi Potensi Areal KPHP Tabalong tahun 2016

Potensi kayu sebagaimana disajikan pada Tabel 2-16 dapat diringkas pada Gambar
2-8 berikut.
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Gambar 2-8. Persentase sebaran HHBK di KPHP Tabalong
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Selain bambu dan rotan juga terdapat jenis hasil hutan non kayu lainnya yang dapat
dikembangkan yaitu Sarang Burung Walet, Madu, Aren dan Damar. Sarang Burung
Walet merupakan potensi yang cukup besar dalam memberikan pendapatan daerah.
Potensi ini terletak di kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas di
Kecamatan Bintang Ara, Kecamatan Jaro dan Kecamatan Muara Uya. Pengelolaan
Sarang Burung Walet dilaksanakan oleh serikat pengelola sarang bulung walet.
Enau adalah sumber pembuatan gula aren atau gula merah juga dihasilkan di
kabupaten Tabalong. Total produksi enau/aren Tahun 2014 mencapai 1.351 ton
dengan rata-rata produksi perhektar 9,138 ton. Kecamatan Jaro merupakan
penghasil enau/aren terbanyak. Produksi enau/aren di Jaro Tahun 2014 mencapai
540 ton atau 39,97 persen dari total produksi enau/aren di Tabalong. Sejauh ini
produksi enau masih dikelola secara rumah tangga, belum melalui intensifikasi yang
baik. Padahal manfaat yang diperoleh dari pohon enau relatif banyak, selain untuk
gula merah, buahnya dapat dijadikan produk baru, disamping untuk kerajinan sapu
dari hasil ijuk yang menempel di pohon.
Beberapa jenis hasil hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhasil
diidentifikasi, antara lain adalah sebagai berikut :
1) Gaharu (Aloes wood, Agar wood, Eagle Wood), kayu yang berwarna kehitaman
akibat serangan jamur dan mengandung resin atau damar, diperoleh pada
bagian tengah batang pohon Aquilaria dan Gonystylus. Pemungutan dilakukan
secara berkelompok. Lokasi pemungutan di dataran rendah dan bukit di hulu
Tabalong (Muara Uya dan Jaro). Ketersediaan gaharu sudah semakin sulit,
karena pemungutan dilakukan dengan cara menebang pohon Aquilaria dan
Gonystylus yang ditemui, baik yang mengandung gaharu maupun yang tidak
mengandung gaharu.
2) Sarang burung walet (Edible Bird’s Nests). Sarang burung walet dihasilkan oleh
burung layang-layang famili Apodidae. Sarang yang berwarna putih dibuat dari
helai air liur yang mengeras, sedangkan yang berwarna kehitaman dibuat dari
bulu burung yang dicampur dengan air liurnya. Burung walet membangun
sarang secara komunal. Penyebaran sarang burung walet berada di gua-gua
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kecil pada bukit kapur yang banyak terdapat di Tabalong. Pada lokasi gua yang
dikelola oleh masyarakat, pemungutan dilakukan setiap enam minggu sekali.
Ketersediaan sarang burung walet saat ini semakin berkurang, karena
pengambilan sarang yang tidak dilakukan secara hati-hati dan dilakukan secara
terus menerus.
3) Rotan (Rattan). Kabupaten Tabalong memiliki lebih dari 20 spesies rotan,
namun hanya 10-12 spesies yang biasa dipungut dan dimanfaatkan oleh
masyarakat. Rotan dimanfaatkan sebagai bahan furniture, lampit, keranjang
dan barang lainnya. Pemungutan rotan dilakukan secara berkelompok, dengan
jumlah 4 – 20 orang. Lokasi pemungutan tersebar di wilayah KPHP Tabalong.
Pemungutan rotan secara komersial di Kabupaten Tabalong, tercatat hingga
awal tahun 2000an, karena semakin berkurangnya permintaan sebagai akibat
tutupnya industri rotan di Amuntai dan Banjarmasin.
4) Damar. Merupakan resin alami yang keluar dari batang pohon atau dahan besar
pada jenis pohon tertentu. Damar digunakan sebagai bahan minyak wangi,
bahan baku vernis dan cat, serta dimanfaatkan sebagai dempul dan bahan
bakar lampu. Di Kabupaten Tabalong, semua pohon penghasil damar
(Anisopthera, Hopea, Shorea dan Vatica) merupakan bagian dari ekosistem
hutan yang telah dewasa. Tidak ada pohon-pohon pionir pada hutan sekunder
yang menghasilkan damar. Hampir semua pohon penghasil damar merupakan
jenis komersial yang mencapai diameter 50 cm lebih. Damar diperoleh dari
pohon yang rusak (akibat penggerek atau patah), maupun pada pohon yang
sehat. Damar tidak hanya ditemukan pada pohon, namun juga ditemukan
menggunduk di tanah atau pada tumpukan serasah. Ketersediaan damar
tersebar di wilayah KPHP Tabalong, pada areal hutan yang terdapat jenis
Diptrocarpaceae.
5) Madu (Honey). Madu hutan diperoleh dari lebah liar yang menghasilkan madu,
yakni jenis Apis dorsata, Apis koschevnikovi, Apis andreniformis, Apis cerana.
Lebah liar di hutan biasanya memilih pohon yang sangat tinggi yang memiliki
tajuk dominan, dengan pohon yang memiliki kulit batang mulus. Pemilihan tajuk
dominan kemungkinan untuk memudahkan lebah kembali ke sarangnya,
sedangkan pemilihan kulit batang yang mulus untuk menghindari serangan
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beruang madu (Helarctos malayanus). Umumnya lebah membuat sarang pada
pohon jenis Kompassia excelsa (manggeris, kusi), Canarium decumanum dan
C. Pseudodecumanum (gegala) dan Ficus albipila (wilas). Madu dipanen dari
sarang yang berumur 5 bulan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Panen
dilakukan secara berkelompok (sekitar 5 orang), dilakukan pada malam hari
untuk me minimalisasi risiko. Lebah akan kembali pada pohon yang sama pada
tahun-tahun berikutnya, sehingga pohon yang bersangkutan dipelihara oleh
kelompok tersebut. Secara tradisional (adat), semua pohon madu dilindungi
oleh masyarakat dan tidak boleh ditebang. Ketersediaan madu hutan tersebar
di wilayah KPHP Tabalong, namun dengan jumlah yang semakin sedikit, karena
maraknya penebangan pohon jenis biwan yang merupakan pemasok nektar dan
serbuk sebagai makanan bagi lebah alam.
6) Buah-buahan Hutan (Wild Fruits). Buah-buahan hutan yang biasa dimanfaatkan
oleh masyarakat di Kabupaten Tabalong sangat beragam. Buah-buahan ini
biasanya diperoleh dari penanaman pohon pada ladang yang telah ditinggalkan.
Tabel 2-17. Potensi Tanaman Buah-buahan KPHP Model Tabalong
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

No

Nama Lokal
Ramania
Pani-pani
Pitanak
Sengkuang
Kasturi
Hambawang
Asam payang
Asam pulasan
Asam
Lahung
Durian merah
Pampakin
Durian enggang
Kerantungan
Durian
Kendondong hutan
Limpasu
Tapos, Wayan
Manggis hutan
Kengkala
Keranji
Petai
Bintawa
Terap

Nama Latin
Bouea macrophylla
Bouea oppositifolia
Dracontomelum costatum
Dracontomelum dao
Mangifera casturi
Mangifera foetida
Mangifera pajang
Mangifera torquenda
Mangifera spp, Soleocarpus philippinensis, Alphonsea
sp, Willughbeia sp
Durio dulcis
Durio graveolens
Durio kutejensis
Durio lanceolatus
Durio oxleyanus
Durio zibethinus
Santiria sp, Bhesa paniculata, Licania spledens
Baccaurea lanceolata, B. Stipulata, Bridelia glauca
Elateriospermum tapos, Ryparosa hirsuta
Garcinia nervosa
Litsea garciae
Dialium sp
Parkia speciosa
Artocarpus anisophyllus, A. Dadah
Artocarpus elasticus
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No
Nama Lokal
27.
Cempedak
28.
Langsat
29.
Buku-buku
30.
Rambutan
31.
Maritam
32.
Rambutan hutan
Sumber: SCKPFP, 2003

Nama Latin
Artocarpus integer
Lansium domesticum
Dimocarpus longan
Nephelium lappaceum
Nephelium ramboutan-ake
Nephelium uncinatum

Hasil hutan lainnya, yang meliputi tanaman obat, hewan buruan (babi, rusa, kijang,
pilanduk/kancil, kelelawar) dan penangkapan burung berkicau. Dilakukan secara
perorangan maupun secara berkelompok dengan lokasi yang tersebar di seluruh
wilayah KPHP Tabalong.
Potensi ini sangat baik untuk memberdayakan masyarakat sekitar kawasan hutan,
khususnya pada hutan lindung. Potensi non kayu telah diinventarisasi pada kawasan
hutan di Kabupaten Tabalong diantaranya.
Tabel 2-18. Potensi Non Kayu pada Kawasan Hutan KPHP Model Tabalong
Nama Umum

Nama Ilmiah

Keterangan

Gaharu

Aquilaria species

Rotan

Calamus,
Korthalsia,
Plectocomia,
Plectocomiopsis, Retisphata, Daemonorops
and Ceratolobus (family Palmae)
Sebagian besar spesies Shorea (family
Dipterocarpaceae)

Damar
Tengkawang
Bambu
Anggrek
Kedaung
Madu
Buah liar/hutan

Sarang burung walet
Burung berkicau

Sebagian spesies Shorea, utamanya Shorea
pinanga
Beragam spesies
Spesies Dendrobium, Eria, Coelogyne dan
spesies lainnya
Parkia timoriana
Spesies Apis
Bervariasi, dalam beberapa family
(ramania, pani-pani, pitanak, sengkuang,
kasturi, hambawang, asam payang, asam
pulasan, asam, lahung, durian merah,
pampakin, durian enggang, kerantungan,
manggis hutan, kangkala, keranji, terap,
buku-buku, rambutan hutan, maritam,
hapuak)
Collocalia fuciphaga & C. maxima
Burung liar, bervariasi

Untuk obat-obatan dan
wewangian
Untuk bahan kerajinan
Untuk
bahan
kosmetik,vernis
korek api

cat,
dan

Untuk kerajinan
Untuk tanaman hias
Sebagai
jamu/tonic
tradisional
Untuk konsumsi & dijual
Untuk konsumsi &dijual

Sebagai obat
Binatang piaraan
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Nama Umum

Trenggiling
Kepulaga
(“Cardamom”)
Ikan
Daging hewan liar
Minyak Keruing
Kulit kayu Sungkai

Nama Ilmiah

Keterangan

(anis kembang, kucica hutan, cica daun,
cucak rawa)
Manis javanica
Amomum compactum
Beragam
Hewan invertebrata yang beragam
Dipterocarpus species
Peronema canescens

Obat cina
Sebagai
jamu/tonic
tradisional
Untuk konsumsi & dijual
Untuk konsumsi &dijual

Digunakan untuk atap
(pada desa terpencil)
Primata
Hylobates muelleri
Binatang Piaraan Liar
Beruang Madu
Helarctos melayanus
Binatang piaraan liar
Jamur/Cendawan
Beragam spesies
Untuk konsumsi
Sumber : Hasil identifikasi Potensi HHBK Dinas Kehutanan Tabalong tahun 2013

Potensi tanaman obat yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat di hulu tabalong
(Muara Uya dan Jaro) yang meliputi pohon, liana, epifit, semak dan tumbuhan
bawah. Beberapa jenis tanaman obat yang berhasil diidentifikasi oleh SCKPFP
(South and Central Kalimantan Production Forest Project) di daerah hulu tabalong
antara lain adalah sebagai berikut :
Tabel 2-19. Potensi Tanaman Obat pada Kawasan Hutan KPHP Model Tabalong
Nama Lokal
Akar kuning

Asam
tanduy
(binjai)
Bangban
Bekakang,
karamunting,
piduduk
Empap, bambap
Halaban

Ikik

Nama Latin
Fibraurea
chloroleuca,
Coscinium
fenestratum
Mangifera caesia
Donax
canaeformis
Melastoma
malabathricum
Rubus
moluccanus
Vitex pinnata

Costus globosus,
C. Speciosus

Jenis
Tanaman
Liana

Pohon
Herba
Herba

Perambat
Pohon

Herba

Habitat
Hutan

Hutan atau
ditanam
Hutan
sekunder
Hutan
sekunder
Tepi jalan
hutan
Daerah
terbuka

Hutan yang
lembab

Pemanfaatan
Pengobatan liver

Akarnya direbus untuk obat
diabetes
Batangnya diperah untuk
mengobati infeksi mata
Rempah dari kulit batang
dipergunakan
untuk
mengobati
demam
dan
darah tinggi
Rempah
daun
untuk
mengobati disentri
Daunnya
dipergunakan
untuk
mencegah
dan
mengobati malaria, kulit
batangnya
dipergunakan
sebagai pembersih gigi
Alkaloid
pada
batang
dipergunakan oleh wanita
sebagai obat KB
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Nama Lokal

Nama Latin

Jenis
Tanaman
Liana

Habitat

Pemanfaatan

Tepi hutan

Cairan
dari
batang
dipergunakan
untuk
mengobati liver dan penyakit
ginjal pada anak-anak
Untuk mengobati diare. Kulit
dalam dicuci, dicacah dan
direbus, air diminum 2-3 hari

Ko'e

Trichosanthes
beccariana

Mahang

Macaranga sp

Laurpulu

Piper sp

Mali-mali

Leea indica

Pohon
kecil

Pasak bumi

Eurycoma
longifolia

Pohon
kecil

Tempat
yang teduh

Seluang balum

Luvunga
eleutheranda,
Luvunga motleyi

Liana

Salakiki

Lepisanthes
amoena

Pohon

Hutan
tinggi, pada
bukit
rendah dan
lembab
Hutan

Tabat barito

Ficus deltoidea

Epifit

Hutan

Tengkijet

Connarus
odoratus

Liana

Hutan
primer

Pohon

Pemanjat

Sumber: SCKPFP, 2003

Melimpah
pada hutan
bekas
tebangan
Hutan
sekunder
dataran
rendah
Hutan
lembab dan
berbatu

Daunnya ditumbuk untuk
mengurangi gatal akibat ulat
bulu
Mempercepat penyembuhan
tubuh yang luka. Daun
ditumbuk dan ditempelkan
pada luka
Mengobati sakit pinggang,
dicuci, dicacah dan direbus
dalam air. Saat dingin airnya
diminum
Obat kuat. Potongan akar
dibersihakan, direbus da
airnya diminum secepatnya
Daun
ditumbuk
dan
dipergunakan
untuk
mengobati jerawat dan flek
pada wajah
Jamu
untuk
wanita.
Daunnya ditumbuk dan
dicampur
dengan
daun
jambu (Psidium guajava),
kemudian dibuat gumpalan
kecil yang dikeringkan dan
diminum.
Tumbukan akar dijus untuk
mengurangi rasa bengkan
dan memar.

B. 4. Keberadaan flora dan fauna langka
Flora dan fauna pada kawasan hutan di Kabupaten Tabalong masih sangat
beragam. Beberapa flora didominasi tanaman keras seperti jenis meranti, ulin,
sindur, tengkawang, dan jelutung maupun jenis tanaman buah – buahan seperti
durian dan langsat . Untuk jenis – jenis tanaman epifit seperti anggrek masih dapat
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ditemukan di areal – areal yang berhutan, sedangkan tanaman bawah beberapa
jenis rotan yang masih digunakan masyarakat sebagai bahan anyaman.
Beberapa jenis anggrek yang sering ditemui di wilayah KPHP Tabalong adalah
Grammatophyllum speciosum, Agrostophyllum bicuspidatum, Agrostophyllum
mayus, Appendiculata torta,Dendrobium spp, Bulbophyllum spp, Cleisostoma spp,
Coelogyne swaniana, Coelogyne roshusseni, Coelogyne foenstermanii, Coelogyne
dayana, Coelogyne asperata, Thecostele alata, Flickingeria spp, Calanthe spp, Eria
spp, Lisparis palida, Acriopsis javanica, Thrixspermum arachnites, Trichoglottis
lanceolaria, Rhynchostylis, Pteroceras spp, Cymbidium chlorantum, Trichotosia
ferox, Luisia spp, Oberonia spp, Sarcanthus spp, Thelasis spp, Eria pannea, Aerides
inflexum.
Keberadaan fauna cukup beragam, bahkan masih terdapat beberapa jenis hewan
endemik dan dilindungi seperti bekantan, beruang madu, macan dahan maupun
rusa. Untuk jenis aves sangat beragam, beberapa merupakan jenis yang dilindungi
seperti jenis burung kuntul putih.Sebagian jenis satwa yang terdapat ada di
kawasan KPHP Model Tabalong dari jenis mamalia, burung (aves) dan reptil
disajikan pada Tabel berikut :
Tabel 2-20. Jenis Mamalia, Aves dan Reptilia di kawasan KPHP Tabalong
Mamalia
1
Kera
(Macaca
fascicularis)
Hirangan
(Presbytis
frontata)
Bangkui
(Macacus
synomolgus)
Kijang
muntjak)

(Muntiacus

Beruang
Madu
(Helarctos malayanus)
Tenggiling
(Manis
javanica)

Burung
2
Ayam hutan (Callus
fenuginus)
Karuang (Pynonotus
goavier)
Bubut
(Phaenicophaeus
tristis)
Burak-burak
(Amourornis
phoenicurus)
Burung hantu (Ketupa
ketupu)
Elang
(Ictinaetus
malayensis)

Reptil
3
Ular
belang
(Bungarus
fasciatus)
Ular mura (Pelamis platurus)
Ular hijau
albolabris)

(Tremeresurus

Ular
sanca
reticulatus)

(Python

Ular sendok (Naja sputatrix)
Ular kobra (Naja spp)
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Tupai
(Sundasciurus
species)
Musang
pandan
(Paradoxurus
hermaphroditus)
Musang jayau (Diplogale
hosei)
Gobang
(Mydaus
javanensis)
Macan dahan (Neofelis
nebolusa)
Babi
hutan
(Sus
barbatus)
Kalong
(Pterocarpus
edulis)
Rusa (Cervus unicolor)
Kancil
(Tragulus
javanicus)
Owa (Hylobates mulleri)

Gelatik
oryzivora)
Papikau
chinensis)

(Padda
(Coturnix

Jalak
(Acriditheres
fuscus)
Betet (Lanius schach)

Ular air (Enhydris sp)
Kadal (Calotus jubatus)
Bunglon (Gonychepalus sp)
Biawak (Varanus salvator)

Sisikatan (Rhinomyias
olivoceae)
Murai
(Copsychus
saularis)
Pipit
(Lonchura
malaeca)
Enggang (Berinicornis
comatus)
Cuit
(Orthotomos
athogularis)

Sumber: SCKPFP, 2003

Flora dan fauna dilindungi berdasarkan Peraturan Permerintah Nomor 7 Tahun 1999
tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa, dan atau langka berdasarkan CITES
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
atau konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies
terancam punah edisi tahun 2014, yang ditemui secara langsung maupun
berdasarkan

data

sekunder

(laporan

BKSDA

dan

BPKH,

laporan

perusahaan/IUPHHK dan LSM/SCKPFP), antara lain adalah :
Tabel 2-21. Potensi Flora dan Fauna yang Dilindungi dan atau Langka pada
Kawasan Hutan KPHP Model Tabalong
Nama Daerah
Anggrek Tebu
Enggang, rangkong
Beruang Madu
Owa-owa
Kijang
Trenggiling
Hirangan
Macan dahan
Rusa

Nama Latin
Grammatophyllum speciosum
Buceros spp
Helarctos Malayanus
Hylobatus Mulleri
Muntiacus Muntjak
Manis javanicus
Presbytis frontata
Neofelis nebolusa
Cervus unicolor

Status
Dilindungi Langka
√
√
Apx II
√
Apx I
√
Apx I
√
√
Apx II
√
√
Apx I
√
-
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Kancil

Tragulus javanicus

√

Sumber: diolah dari berbagai sumber

-

Berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat aktifitas oknum masyarakat yang
mengumpulkan beberapa jenis tumbuhan liar (anggrek) dan satwa liar (burung,
primata) di sekitar Muara Uya dan Jaro untuk diperjualbelikan.

B. 5. Potensi jasa lingkungan dan wisata alam
Di dalam PP Nomor : 6 Tahun 2007 jo Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan Pasal 25 ayat (1)
Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung dan Pasal 33 ayat (1)
Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi antara lain, melalui kegiatan
usaha:
a. pemanfaatan aliran air;
b. pemanfaatan air;
c.

wisata alam;

d. perlindungan keanekaragaman hayati;
e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau
f.

penyerapan dan / atau penyimpan karbon.

Di kawasan KPHP Tabalong pemanfaatan air dan aliran air secara sederhana sudah
lama dilakukan oleh masyarakat untuk menunjang kehidupan sehari-hari di dalam
dan sekitar hutan baik dari sungai langsung maupun dari sumber air – sumber air
kecil.Selain itu, terdapatpemanfaatan air untuk kegiatan pertanian melalui
pembangunan irigasi di Kecamatan Jaro dan Kecamatan Upau. Pemanfaatan air
secara komersil oleh pihak swasta hingga saat ini belum dilakukan.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong
pada tahun 2010 sampai saat ini diketahui terdapat 120 sungai dan anak sungai
yang berada di wilayah Kabupaten Tabalong dari pendataan yang meliputi panjang
dan lebar, kedalaman dan debit air sungai. Berdasarkan Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan, sungai-sungai di Kabupaten Tabalong ditetapkan kelas 1.
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Berdasarkan pemantauan kualitas pada DAS (Daerah Aliran Sungai) Tabalong,
diperoleh hasil bahwa kualitas air lebih tinggi dari baku mutu yang telah ditetapkan.
Dimana konsentrasi besi (Fe) dan mangan (Mn) yang tinggi akibat dari terjadinya
erosi dan limbah dari perusahaan terutama aktifitas pertambangan batu bara yang
membuat limbahnya ke sungai tanpa pengelolaan yang optimal.
Pemanfaatan jasa wisata seperti air terjun, dan wisata alam lainnya belum
mendapat perhatian, karena umumnya belum tersedia akses jalan yang
memadai.Upaya pengembangan ini masih pada tahap survey potensi wisata di
kawasan hutan di Kabupaten Tabalong terdapat sebagaimana tercantum dalam
tabel berikut :
Tabel 2-22. Potensi Wisata Alam dan Sumber Daya Alam di Kawasan Hutan
No.
1.
2.

Lokasi
Desa Nalui, Desa Garagata
Desa Mangkupum, Desa Santuun,
Desa Lumbang
3.
Kec. Upau
Desa Kinarum
4.
Kec. Haruai
Desa Marindi
Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong 2014

B.5.1.

Kecamatan
Kec. Jaro
Kec. Muara Uya

Jenis Wisata
Goa, air terjun
Goa, Riam/Air Terjun
Riam
Riam

Kecamatan Jaro

1) Tabur Laut Lapas (Desa Nalui)
Terletak di Desa Nalui, Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong berupa aliran air yang
mempunyai pola teratur dan ditambah dengan adanya batu-batu dengan ketinggian
berbeda sehingga membentuk suatu riam / air terjun. Lokasi secara keseluruhan
termasuk pada Kawasan Hutan Produksi dengan koordinat 01º49’25,5” LS dan
115º40’04,3” BT. Merupakan aliran air yang jernih, bersih, mengalir, beriak dengan
tipe vegetasi yang beragam. Kombinasi jenis warna antara tanah, vegetasi dan air
merupakan pertentangan yang kontras dan indah. Masih merupakan lokasi yang
masih asli, belum terdapat modifikasi dalam bentuk apapun.
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Jarak dari desa terdekat kurang lebih 5 km yaitu Desa Nalui Kecamatan Jaro.
Mayoritas penduduk desa adalah Suku Jawa dan Banjar dengan mata pencaharian
utama adalah bertani dan berladang. Kondisi jalan untuk menuju areal tersebut
masih merupakan jalan desa dan jalan rintis. Sudah terdapat unsur di luar
masyarakat yang terlibat terhadap kondisi setempat yaitu Pemerintah daerah.

Gambar 2-9. Potensi jasa lingkungan di Tabur Laut Tapas
2) Liang Tapah (Desa Garagata)
Terletak di Desa Garagata, Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong berupa goa yang
berada di kaki bukit Batu Kumpai. Lokasi secara keseluruhan termasuk pada
Kawasan Hutan Produksi dengan koordinat 01º48’38” LS dan 115º37’30,2” BT. Tipe
vegetasi pada areal ini sangat sedikit dan tidak ada perbedaan jenis yang mencolok.
Di dalam goa terdapat aliran air yang membentuk tekstur batuan di dalamnya. Aliran
air jernih, bersih dan mengalir secara pelan, warna yang terdapat tidak terlalu
bervariasi, tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara jenis batuan yang
terdapat di dalamnya. Secara keseluruhan pemandangan di dekatnya tidak
mempengaruhi kualitas pemandangan secara keseluruhan. Tidak terdapat
modifikasi yang ekstrem terhadap areal ini sehingga tidak merubah kondisi alam.
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Jarak dari desa terdekat kurang lebih 3,22 km yaitu Desa Garagata dan dari
Kecamatan Jaro kurang lebih 4,1 km. Mayoritas penduduk desa adalah suku Dayak
dengan mata pencarian utama bertani dan berladang. Kondisi jalan menuju ke areal
tersebut masih merupakan jalan desa dan jalan rintis. Belum terdapat dari unsur di
luar masyarakat yang terlibat, kesadaran dan keterlibatan masyarakat terhadap
pelestarian kawasan termasuk sedang.

Gambar 2-10. Potensi jasa lingkungan di Liang Tapah
B.5.2.

Kecamatan Muara Uya
1) Riam Maga (Desa Mangkupum)

Terletak di Desa Mangkupum, Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalongberupa
aliran air yang mempunyai pola teratur dan ditambah dengan adanya batu-batu
dengan ketinggian berbeda sehingga membentuk suatu riam / air terjun. Lokasi
secara keseluruhan termasuk pada Kawasan Hutan Produksi dengan koordinat
01º58’59,6” LS dan 115º39’45,7” BT. Merupakan aliran air yang jernih, bersih,
mengalir, beriak dengan tipe vegetasi yang kurang beragam, hanya terdapat 1-2
jenis yang dominan. Kombinasi jenis warna antara tanah, vegetasi dan air
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merupakan pertentangan yang kontras dan indah. Masih merupakan lokasi yang
masih asli, belum terdapat modifikasi dalam bentuk apapun.
Jarak dari desa terdekat kurang lebih 7,14 km yaitu Desa Mangkupum. Mayoritas
penduduk desa adalah Suku Dayak Deah dengan mata pencaharian bertani dan
berladang. Kondisi jalan untuk menuju ke areal tersebut masih merupakan jalan
desa dan jalan rintis. Belum terdapat unsur di luar masyarakat yang terlibat
terhadap kondisi setempat.

Gambar 2-11. Potensi jasa lingkungan di Riam Maga

2) Liang kantin (Desa Santu’un)
Terletak di Desa Santu’un, Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong berupa goa
yang berada di kaki bukit. Lokasi secara keseluruhan termasuk pada Kawasan Hutan
Produksi dengan koordinat 01º50’08,7” LS dan 115º37’03,8” BT. Terdapat beberapa
jenis vegetasi tetapi 1-2 jenis yang dominan. Tidak terdapat aliran air atau terdapat
tetapi tidak kelihatan jelas. Warna yang terdapat tidak terlalu bervariasi, tidak
terdapat perbedaan yang mencolok antara jenis batuan yang terdapat di dalamnya.
Secara

keseluruhan

pemandangan

didekatnya

mempengaruhi

kualitas

pemandangan secara keseluruhan. Terdapat kekhasan meskipun agak sama
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dengan daaerah tertentu, tetapi tidak terdapat modifikasi yang ekstrem terhadap
areal ini sehingga tidak merubah kondisi alam.
Jarak dari desa terdekat kurang lebih 1,3 km yaitu Desa Jaro dan dari Kecamatan
Jaro kurang lebih 1,4 km. Mayoritas penduduk desa adalah Suku Banjar dan Suku
Dayak dengan matapencaharian utama bertani dan berladang. Kondisi jalan untuk
menuju ke areal tersebut masik merupakan jalan desa. Sudah terdapat unsur di luar
masyarakat yang terlibat yaitu pemerintah daerah, kesadaran dan keterlibatan
masyarakat terhadap pelestarian kawasan termasuk tinggi.

Gambar 2-12. Potensi jasa lingkungan di Liang Kantin
3) Batu Buli (Desa Lumbang)
Terletak di Desa Lumbang, Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong berupa goa
yang berada di kaki Gunung Batu Buli yang dikenal juga dengan nama Goa
Tengkorak. Lokasi secara keseluruhan termasuk pada Kawasan Hutan Produksi
dengan koordinat 01º54’07,4” LS dan 115º38’06,9” BT. Terdapat beberapa jenis
vegetasi tetapi hanya 1-2 jenis yang dominan. Terdapat aliran air mengalir dengan
tenang tetapi tidak merupakan aliran yang dominan. Warna yang terdapat tidak
terlalu bervariasi, tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara jenis batuan yang
terdapat di dalamnya. Secara keseluruhan pemandangan yang di dekatnya tidak
terlalu berpengaruh kualitas pemandangan secara keseluruhan. Mempunyai latar
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belakang cerita yang menarik terhadap nama goa. Tidak terdapat modifikasi yang
ekstrem terhadap areal ini sehingga tidak merubah kondisi alam.
Jarak dari desa terdekat kurang lebih 0,5 km yaitu Desa Lumbang dan dari
Kecamatan Muara Uya kurang lebih 5 km. Mayoritas penduduk desa adalah Suku
Banjar dan Suku Dayak dengan mata pencaharian utama bertani dan berladang.
Kondisi jalan untuk menuju ke areal tersebut masih merupakan jalan desa. Sudah
terdapat unsur di luar masyarakat yang terlibat yaitu Pemerintah Daerah dengan
adanya papan peringatan yang menyatakan bahwa areal tersebut adalah situs cagar
budaya, kesadaran dan keterlibatan masyarakat terhadap pelestarian kawasan
termasuk tinggi.

Gambar 2-13. Potensi jasa lingkungan di Batu Buli
4) Riam Kinarum (Desa Kinarum)
Terletak di desa Kinarum Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong, merupakan suatu
aliran air berupa anak sungai dengan riam-riam dengan variasi ketinggian yang
berbeda, formasi-formasinya mudah tererosi dengan ciri dominan yang mencolok.
Lokasi ini terletak pada Kawasan Hutan Produksi dengan koordinat 02º02’20,7” LS
dan 115º38’12,5” BT, dimana tipe dan jumlah vegetasi banyak dan beragam dengan
dominasi oleh jenis-jenis tanaman keras dan endemik.
Jarak lokasi dari desa terdekat yaitu 1,6 km yang dapat ditempuh dengan kendaraan
bermotor roda empat maupun roda dua. Kondisi sarana jalan beraspal dan jalan
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desa. Lokasi ini telah mendapat intervensi dari pemerintah daerahmaupun pihak
ketiga dengan adanya akses jalan, sarana rest area, jalur evakuasi dan lain-lain,
namun belum terdapat transportasi umum untuk mencapai lokasi.
Masyarakat sekitar umumnya merupakan masyarakat suku dayak dengan adat
istiadat yang masih dijaga dan dipegang teguh, sehingga masih terdapat budaya –
budaya lokal yang dapat dijadikan suatu daya tarik wisata. Menurut data dari Dinas
Sosial, Kebudyaan dan Pariwisata Kabupaten Tabalong, desa terdekat yaitu Desa
Kinarum adalah Desa Wisata.
Berdasarkan profil kondisi lingkungan Riam Kinarum dapat dikategorikan sebagai
lokasi wisata air dan wisata budaya karena memiliki aliran air relief batu – batuan
serta tipe dan vegetasi yang beragam.

Gambar 2-14. Potensi jasa lingkungan di Riam Kinarum
5) Air Terjun Mambanin (Desa Marindi)
Terletak di Desa Marindi, Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong berupa aliran air
yang mempunyai pola teratur dan ditambah dengan adanya batu-batu dengan
ketinggian berbeda sehingga membentuk riam/air terjun. Lokasi secara keseluruhan
termasuk pada Kawasan Hutan Produksi dengan koordinat 01º59’58,5” LS dan
115º37’48,1” BT. Tipe vegetasi kurang beragam, pada daerah hilir/bawah dari air
terjun merupakan kebun masyarakat dengan jenis tanaman karet.
Jarak lokasi dari desa terdekat adalah 2,98 km yaitu Desa Marindi. Mayoritas
penduduk desa adalah Suku Banjar dengan mata pencaharian utama bertani dan
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berladang. Kondisi jalan untuk menuju ke areal tersebut masih merupakan jalan
desa dan jalan rintis. Sumber air ini umumnya digunakan untuk keperluan domestik
masyarakat di sekitarnya.

Gambar 2-15. Potensi jasa lingkungan di Riam Mambanin
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Gambar 2-16. Peta Jasa Lingkungan di Wilayah KPHP Tabalong
Selanjutnya penyerapan karbon merupakan fungsi alamiah setiap tegakan hutan.
Namun agar fungsi tersebut dapat berjalan, hutan harus dibangun dengan kualitas
dan kuantitas serta keamanan yang terjamin. Untuk itu, diperlukan lembaga
pengelola hutan yang jelas kedudukannya dan selalu berada di lapangan dan saat
ini lembaga tersebut sedang dibangun dan harus diikuti oleh pembiayaan yang
cukup, baik dari Pemerintah, pemerintah daerah maupun dari swasta (masyarakat
yang peduli hutan dan lingkungan).
Pada Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism, CDM),
kegiatan yang tergolong dalam CDM adalah aforestasi dan reforestasi. Aforestasi
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merupakan kegiatan penanaman hutan kembali pada lahan yang sudah tidak
berhutan 50 tahun yang lalu, sedang reforestasi adalah penanaman hutan kembali
pada lahan yang tidak berupa hutan sebelum tahun 1990. Meskipun kegiatan
konservasi dan rehabilitasi hutan tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan
mitigasi yang absah di bawah prosedur CDM, namun kegiatan tersebut dapat
dikategroikan sebagai kegiatan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan
mekanisme yang tidak diatur oleh CDM. Jumlah karbon yang dapat diperjualbelikan
adalah jumlah riap karbon yang diserap, bukan jumlah riap karbon total tersimpan.
Pengelolaan keanekaragaman hayati di wilayah KPHP Tabalong dilakukan pada
areal IUPHHK-HA melalui pencadangan dan penetapan Kawasan Pelestarian Plasma
Nutfah (KPPN), Kebun Benih(KB) dan Petak Ukur Permanen (PUP) untuk setiap unit
manajemen IUPHHK-HA. IUPHHK-HA PT. Elbana Abadi Jaya yang terdapat di
wilayah KPHP Tabalong memiliki 6 (enam) unit PUP dan satu unit KPPN. Sedangkan
IUPHHK-HA PT. Aya Yayang Indonesia memiliki PUP dan KB masing-masing
sebanyak enam unit, serta dua unit KPPN.

C. Sosial Budaya
C. 1. Karakter Masyarakat dan Persepsi terhadap Hutan
Masyarakat di dalam dan sekitar hutan umumnya adalah petani lahan kering dan
lahan basah, serta berkebun. Sebagian besar adalah penduduk asli yaitu Suku
Banjar dan Dayak (Deah dan Lawangan) dimana mereka umumnya sangat
bergantung pada alam di sekitar mereka. Budaya bercocok tanam pada lahan
kering umumnya diawali pembukaan lahan dengan cara membakar lahan di akhir
musim kemarau.
Meskipun secara latar belakang historis dan kultural kedua etnis dominan, Dayak
dan Banjar berbeda, namun dalam kehidupan keseharian mereka kini memiliki
banyak kesamaan. Hal ini disebabkan karena telah terjadi asimilasi budaya antara
kedua kelompok tersebut sebagai akibat interaksi yang sudah berlangsung cukup
lama. Kesamaan itu terlihat dari sistem pengelolaan sumber daya alam dan
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perolehan “hak” atas tanah. Kedua kelompok memiliki pandangan yang sama atas
hutan dimana mereka menganut prinsip bahwa hutan terbuka bagi setiap penduduk
desa di dekat hutan sehingga setiap penduduk bisa membuka hutan untuk kegiatan
pertanian tradisional mereka (ladang). Demikian pula hak kepemilikan muncul
setelah lahan hutan digarap untuk ladang atau kebun.
Keberadaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan sudah berlangsung sejak
lama. Kehadiran masyarakat baru menjadi pusat perhatian setelah masuknya
kegiatan eksploitasi hutan oleh pemegang HPH. Kehadiran HPH tidak jarang
menimbulkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Konflikyang timbul
disebabkan karena ruang gerak masyarakat di dalam areal hutan mulai dibatasi oleh
hak dan kewajiban pemegang HPH. Munculnya persoalan keberadaan masyarakat
di dalam kawasan hutan juga disebabkan karena adanya persepsi yang berbeda
tentang keberadaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, yang
dianggap sebagai ancaman terhadap kelestarian sumber daya hutan yang
disebabkan oleh sistem pertanian tradisional yang diterapkan oleh masyarakat.
Kehadiran masyarakat di dalam kawasan hutan disebabkan karena sistem
perekonomian mereka yang secara mendasar sangat tergantung pada ketersediaan
sumber daya alam. Sistem kehidupan sosio-ekonomi yang demikian menyebabkan
keterikatan yang kuat antara masyarakat dengan sumber daya alam di sekitarnya.
Pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat
pada akhirnya melahirkan hak-hak tertentu yang turun temurun atas sumber daya
alam. Hak turun temurun yang diakui oleh sesama warga desa tersebut dikenal
dengan hak adat atau hak ulayat. Persoalan yang timbul kemudian adalah ketika
pemegang konsesi melakukan kegiatan di areal yang diklaim masyarakat sebagai
wilayah hak ulayat masyarakat.

C. 2. Penduduk
Penduduk Kabupaten Tabalong pada Tahun 2015 berjumlah 239.590 jiwa.
Komposisinya terdiri dari 121.660 jiwa penduduk laki-laki dan 117.930 jiwa
penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin 1,03. Dengan jumlah penduduk
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itu berarti kepadatan penduduk 67 jiwa perkilometer persegi pada tahun 2012,
makin padat dibandingkan tahun 2011 dengan kepadatan dari 57 jiwa perkilometer
persegi. Tabel II-20 memperlihatkan jumlah penduduk menurut kecamatan yang
ada di Kabupaten Tabalong.
Tabel 2-23. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2015
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kecamatan
Banua Lawas
Pugaan
Kelua
Mara Harus
Tanta
Tanjung
Murung Pudak
Haruai
Bintang Ara
Upau
Muara Uya
Jaro
JUMLAH

Penduduk (Jiwa)
Laki-laki
Perempuan
9,482
9,877
3,433
3,583
12,212
12,505
3,135
3,303
9,689
9,221
17,950
17,707
26,237
23,293
11,172
10,946
4,429
4,271
3,847
3,851
12,065
11,632
8,010
7,743
121,661
117,932

Jumlah

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong Tahun 2016

Sex Ratio

19,359
7,016
24,717
6,438
18,910
35,657
49,530
22,118
8,700
7,698
23,697
15,753
239,593

0,96
0,96
0,98
0,95
1,05
1,01
1,13
1,02
1,04
1,00
1,04
1,03
1,03

Wilayah KPHP Tabalong meliputi 5 (lima) Kecamatan dan 28 Desa, yang terdiri dari:
Tabel 2-24. Jumlah Penduduk Menurut Desa di Wilayah KPHP Tabalong Tahun
2015
No.

Kecamatan

1

Haruai

2

Jaro

3

Muara Uya

Desa
Lok Batu
Hayup
Marindi
Wirang
Garagata
Jaro
Nalui
Purui
Teratau
Muang
Namun
Lano
Solan
Kampung Baru
Salikung

Luas Desa
(Km2)
87.22
76.00
30.00
25.00
131.00
145.00
109.00
15.00
6.00
188.00
185.00
24.00
16.00
56.70
140.00

Jumlah Penduduk
(jiwa)
1.030
3.026
2.700
2.123
1.729
3.482
1.980
548
1.656
1.410
1.584
1.051
2.313
1.136
902
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Santuun
Binjai
Mangkupum
Uwie
Lumbang
Sungai Kumap
4
Murung Pudak
Kasiau
Maburai
5
Upau
Bilas
Kaong
Pangelak
Kinarum
Sumber: Kecamatan Dalam Angka, BPS Kab. Tabalong, 2016

156.70
190.00
103.84
135.00
9.00
40.00
21.97
11.00
34.00
110.00
53.00
90.00

1.313
1.175
2.160
2.253
3.340
271
3.492
3.288
1.575
978
1.529
752

Tabel 2-25. Jumlah dan Mata Pencaharian Penduduk di Wilayah KPHP Tabalong
No.

Kecamatan/Jlh Desa

Jumlah Penduduk
KK

Jiwa

Mata Pencaharian (KK)
PNS

Petani

Pedagang

Lainnya

1

JARO / 9 Desa

5.601

15.753

298

4.622

118

503

2

HARUAI / 4 Desa

2.711

8.879

28

2.590

73

47

3

MUARA UYA / 8 Desa

3.623

12.550

50

3.620

101

75

4

UPAU / 4 Desa

1.063

4.834

22

955

42

30

5

MURUNG PUDAK / 2 Desa

2.068

6.780

61

1.883

54

100

15.066

48.796

459

13.670

388

755

Jumlah (27 Desa)

1. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat Dayak dikenal sebagai masyarakat yang masih memiliki kaitan erat
dengan budaya leluhur yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari dimana
merekatetap berpegang pada tradisi. Karena pola kehidupan mereka yang demikian
maka oleh orang diluar kelompok mereka kerap dinamakan masyarakat tradisional.
Kelembagaan adat masih dijumpai pada masyarakat Dayak di wilayah Tabalong.
Bentuk dan corak kelembagaan yang masih ada bervariasi sesuai dengan sub Suku
Dayak yang terdapat di Kabupaten Tabalong yaitu kelembagaan adat masyarakat
Dayak Lawangan dan masyarakat Dayak Dusun Deah.
Antara kedua sub Suku Dayak tersebut bentuk lembaga adat memiliki banyak
kesamaan. Hal ini terlihat dalam hirarki (susunan) lembaga dan perangkat adatnya.
Pada tingkat yang lebih tinggi terdapat Kepala Adat atau Demang. Wilayah
kewenangannya bisa meliputi beberapa desa. Ditingkat desa/dusun terdapat
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Penghulu Adat yang bertanggung-jawab terhadap masalah adat ditingkat
desa/dusun. Seseorang yang dipercayai memangku jabatan Kepala Adat/Demang
dan Penghulu Adat akan memegang jabatan itu seumur hidup. Baik Kepala
Adat/Demang, maupun Penghulu Adat dan pengurus lembaga adat lainnya dipilih
dan diangkat oleh masyarakatnya sendiri berdasarkan keahliannya di bidang adat
serta ketokohan/keteladanannya. Setelah dipilih dan diangkat oleh warganya,
Kepala Adat maupun Penghulu Adat disahkan oleh Camat.
Tugas dan kewenangan Kepala Adat dan Penghulu Adat mencakup hal-hal:
1) Upacara Adat, meliputi:
o Perkawinan / Perceraian
o Kelahiran
o Balian (Upacara penyembuhan orang sakit)
o Membatur (upacara kematian)
2) Masalah Kemasyarakatan
o Waris / Hak Milik
o Perkelahian, Pembunuhan
o Perselisihan/Sengketa (hak milik, waris, dsb.)
Dalam hal pengambilan keputusan terhadap sebuah kasus, seorang Penghulu Adat
harus mendengarkan pendapat orang-orang tua. Pembagian tugas antara Penghulu
Adat dan Kepala Adat terletak pada jenis dan tingkatan perkara/kasus. Kasus-kasus
biasa cukup diselesaikan oleh Penghulu Adat. Kasus-kasus besar misalnya yang
menyangkut nyawa diselesaikan oleh Kepala Adat/Demang. Seorang Kepala
Adat/Demang juga berfungsi sebagai hakim banding yaitu menyelesaikan kasuskasus yang tidak dapat/mampu diselesaikan oleh Penghulu Adat. Demikian juga
kasus-kasus yang melibatkan dua atau lebih wilayah kewenangan Penghulu Adat
akan diselesaikan oleh Kepala Adat/Demang. Hubungan keluar, misalnya hubungan
dengan pemerintahan biasanya dilakukan oleh Kepala Adat/Demang, dan
sebaliknya Pemerintah akan berhubungan dengan Kepala Adat/Demang jika
Pemerintah berurusan dengan masyarakat adat. Dengan demikian seorang Kepala
Adat/Demang memiliki kewenangan urusan ke dalam maupun ke luar sedangkan
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kewenangan Penghulu Adat hanya menyangkut urusan ke dalam masyarakat
adatnya saja. Baik Kepala Adat/Demang memiliki otonomi kewenangan masingmasing.
Keberadaan masyarakat dan kawasan hutan merupakan hal yang tidak terpisahkan.
Masyarakat suku dayak dan banjar (melayu) telah sekian lama mendiami wilayah
Tabalong, sejak jaman kerajaan Tanjungpuri hingga saat ini. Aturan dalam
mengelola sumber daya alam didasarkan atas aturan adat yang berlaku bagi suku
Dayak, dan aturan kebiasaan yang berlaku bagi suku Banjar. Saat ini terdapat dua
lembaga adat dayak, yakni Lembaga Adat Dayak Kampung Sepuluh, meliputi
wilayah adat Muara Uya, Jaro dan Bintang Ara, dan Lembaga Adat Daya Deah
meliputi wilayah adat Haruai dan Upau.
1. Aturan berladang bagi masyarakat suku Dayak


Hutan primer dianggap tidak ada yang memilikinya, oleh karena itu siapa
pun

boleh

membukanya

untuk

ladang,

akan

tetapi

harus

memberitahukan kepada Kepala Desa (Pembekal), agar tidak terjadi
konflik atau tumpang tindih lahan antar warga.


Berladang boleh dilakukan dimana saja di tempat yang masih "bebas"
dari klaim. Klaim atas ladang dibuktikan dengan adanya tanaman karet,
buah-buahan, dan jenis lainnya, atau berdasarkan pengakuan dari warga
lainnya atau saksi-saksi.



Lahan yang sudah di klaim haknya, tidak boleh ditanami oleh orang lain,
namun dapat dipinjamkan atau disewakan kepada orang lain. Pinjam
pakai lahan dapat dilakukan melalui sewa menyewa, bagi hasil atau
dengan perjanjian akan menanam tanaman keras jenis tertentu yang
akan menjadi milik empunya lahan. Setelah panen padi, lahan
dikembalikan kepada pemilik asal.



Membuka hutan di luar wilayah desa harus meminta izin kepada
masyarakat desa yang bersangkutan.



Setelah masa panen, lahan bekas ladang ditinggal untuk proses
penghutanan kembali (masa bera). Lahan yang ditinggal ditanami
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dengan pohon jenis karet, buah-buahan atau jenis lainnya, meskipun
jumlahnya hanya sedikit. Setelah beberapa tahun (5-7 th) lahan tersebut
akan dibuka kembali menjadi ladang.


Tahapan membuka ladang

Tabel 2-26. Tahapan Membuka Ladang Masyarakat Suku Dayak
1

Tahap

Jenis Kegiatan
Alas
(menentukan lokasi)

2

Ngansak

3

Menebas

4
5

Menebang
Ngelelai Jowa

6

Membakar

7

Memanduk

8

Nugal
(menugal)

Ketentuan
Memilih lokasi ladang pada hutan primer dengan
memberitahu Kepala Desa. Hutan yang sudah
ditetapkan sebagai areal ladang kemudian diberi tanda
berupa tongkat kayu atau bambu yang diberi palang di
bagian atas dan ditancapkan ke tanah. Kepala Desa
memberitahukan kepada warga lainnya, agar tidak
membuka ladang di areal tersebut, dan harus mencari
lokasi lain.
Berladang di areal bekas ladang, hanya dilakukan oleh
pemiliknya. Orang lain yang ingin membuat ladang di
lokasi tersebut harus meminta izin dari pemiliknya.
Berladang tidak boleh dilakukan pada areal yang
ditanami pohon buah (bekas ladang orang lain), areal
perkuburan adat, tempat yang ditumbuhi pohon lebah,
dan areal yang banyak ditumbuhi rotan.
Upacara ritual sebelum menebas, untuk memperoleh
izin dari penunggu hutan. Apabila memperoleh firasat
buruk, mimpi buruk, bunyi burung, parang patah saat
menebas, maka areal tersebut harus ditinggalkan.
Upacara adat "keuhi" pada areal yang pernah
dilakukan perladangan namun mendapat musibah.
Pembersihan lahan dari semak belukar dan pohon
kecil. Dilakukan 3 hari setelah upacara "ngansak".
Penebangan pohon-pohon besar dan sedang.
Semak belukar yang telah ditebas dan pohon yang
telah ditebang, dibiarkan selama 1-2 bulan agar
menjadi kering sehingga mudah dibakar.
Tahap membakar
Upacara "Nook Nayu Penyuru", yaitu membaca doa
agar ladang terbakar habis/hangus.
Membuat "tolatas" yaitu sekat api, dengan lebar 2-3
meter, agar api tidak merambat ke tempat lain.
Memberitahu Kepala Desa dan warga pemilik lahan di
sekitar ladang untuk ikut menjaga api selama proses
pembakaran.
Apabila pemilik ladang tidak melakukan tahap
sebagaimana di atas, apabila terjadi kebakaran pada
lahan lainnya, maka pemilik ladang wajib mengganti
kerugian.
Mengumpulkan sisa kayu yang tidak habis terbakar
dan kemudian dibakar kembali.
Setelah pembajaran, lahan dibiarkan beberapa hari
untuk pendinginan. Selanjutnya dilakukan penanaman
dengan tahapan sebagai berikut :
Penanaman bibit jagung dan sayur mayur
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Tahap

Jenis Kegiatan

9

Merumput

10
11

Mengetam/Ngoteau
Pasca panen

12

Belukar/Lati

Sumber: Ekologi Kalimantan tahun 2000

Ketentuan
Menanam padi dengan cara membuat lubang dengan
kayu runcing (tugal), dan benih padi dimasukkan ke
dalam lubang tersebut.
Pekerjaan menugal biasanya dilakukan secara
"sempalo" (gotong royong.
Pembersihan tanaman dari gulma (merumput) pada
saat tanaman lain (sayur mayur) sudah bisa dipanen.
Selanjutnya padi dibiarkan hingga saat panen.
Merumput dilakukan secara sempalo.
Pemanenan padi, dilakukan secara sempalo
Lahan setelah panen dibersihkan, dan ditanami
dengan sayur-sayuran, cabe, dsb, sekaligus untuk
menanam tanaman karet atau buah-buahan.
Pada musim tanam berikutnya, lahan dapat ditanami
padi kembali, penanaman padi dapat dilakukan hingga
3 siklus tanam.
Ladang ditinggal untuk proses pertumbuhan pohonpohon yang ditanam sebagai tanda hak milik. Lahan
yang ditinggal dinamakan belukar/lati.

2. Aturan berladang bagi masyarakat suku Banjar


Membuka hutan primer tidak memerlukan izin, karena dianggap tidak
ada yang memiliki. Berladang boleh dilakukan dimana saja di tempat
yang masih "bebas" dari klaim hak. Adanya klaim hak ditunjukkan
dengan adanya tanaman karet, buah-buahan dan jenis lainnya.



Lahan yang sudah di klaim haknya dapat dipinjamkan atau disewakan
kepada orang lain dalam bentuk bagi hasil, setelah itu lahan
dikembalikan kepada pemiliknya. Seseorang yang berladang pada lahan
yang telah di klaim orang lain, akan dikenakan ganti rugi.



Membuka hutan di luar wilayah desa harus meminta izin kepada
masyarakat desa yang bersangkutan.



Setelah masa panen, lahan bekas ladang ditinggal untuk proses
penghutanan kembali (masa bera). Lahan yang ditinggal ditanami
dengan pohon jenis karet, buah-buahan atau jenis lainnya, meskipun
jumlahnya hanya sedikit, sebagai tanda adanya klaim hak atas lahan
tersebut.



Tahapan membuka ladang
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Tabel 2-27. Tahapan Membuka Ladang Masyarakat Suku Banjar
Tahap

Jenis Kegiatan

Ketentuan

1

Mairang

Memilih lokasi ladang

(menentukan lokasi)

memberitahu Kepala Desa. Pemberian tanda (mairang)

pada hutan primer

dengan

dilakukan dengan membuat tanda berbentuk akar yang
dilingkarkan dan diletakkan di atas batang/tunggak atau
berbentuk rintisan.
Kepala Desa memberitahukan kepada warga lainnya, agar
tidak membuka ladang di areal tersebut, dan harus
mencari lokasi lain.
Berladang di areal bekas ladang, hanya dilakukan oleh
pemiliknya. Orang lain yang ingin membuat ladang di
lokasi tersebut harus meminta izin dari pemiliknya.
2

Menebas

Pembersihan semak belukar dan pohon-pohon kecil.

3

Menebang

Menebang pohon besar/sedang, dilakukan satu bulan
setelah menebas. Pekerjaan dilakukan secara "berarian"
(gotong royong bergiliran)

4

Raba

Semak belukar yang telah ditebas dan pohon yang telah

(Pengeringan)

ditebang, dibiarkan selama beberapa minggu (raba) agar
menjadi kering sehingga mudah dibakar.

5

Membakar

Pembakaran dilakukan secara bersamaan dan waktunya
ditentukan secara kompromi, biasanya pada hari Selasa
atau Jumat (dianggap hari api).
Ketentuan sebelum membakar :
Memberitahukan kepada Kepala Desa dan warga tentang
rencana pembakaran.
Membuat "tatula" atau selamatan dengan meletakan
bambu berisi beras ketan di tengah raba, dengan maksud
agar api tidak menjalar keluar areal ladang,
Membuat "siat" atau sekat api selebar 2-3 meter
Meminta warga yang lahannya berdampingan untuk
menjaga api selama proses pembakaran
Membakar dimulai dari bagian pinggir di sekeliling areal
ladang
Jika lahan lain di sekitar ladang terbakar, maka pemilik
ladang dikenakan ganti rugi. Ganti rugi akan lebih ringan,
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Tahap

Jenis Kegiatan

Ketentuan
apabila

pemilik

ladang

telah

mengikuti

ketentuan-

ketentuan dalam pembakaran.
6

Mandok

Sisa-sisa batang yang belum terbakar dikumpulkan dalam

(pembakaran

sisa-

satu atau beberapa tumpukan, kemudian dilakukan

sisa

yang

pembakaran kembali.

pohon

belum terbakar)
7

Menugal

Sebelum melakukan penanaman, dilakukan selamatan

(penanaman)

secara agama yang dianut (Islam)
Penanaman benih padi dilakukan pada lubang yang dibuat
dengan kayu runcing (tugal). Sayur-sayuran ditanam di
sela-sela tanaman padi atau dengan menabur benih begitu
saja. Pekerjaan dilakukan secara berarian (gotong royong
bergiliran).
Penanaman tanaman keras dilakukan setelah padi
berumur satu bulan.

8

Merumput

Pembersihan tanaman dari gulma (merumput) pada saat
tanaman lain (sayur

mayur)

sudah

bisa

dipanen.

Selanjutnya padi dibiarkan hingga saat panen.
9
10

Mengetam

Pemanenan padi, dilakukan secara berarian atau dengan

(memanen)

cara membayar upahan.

Pasca panen

Lahan setelah panen dibersihkan, dan ditanami dengan
sayur-sayuran, cabe, dsb, sekaligus untuk menyiangi
tanaman keras (karet) yang telah ditanam.

11

Pemberaan

Ladang ditanami dengan padi kembali hingga 3 siklus
tanaman.
Apabila pemilik ladang tidak melakukan penanaman padi
pada tahun kedua, maka lahan dibiarkan ditumbuhi semak
belukar. Setelah 4-5 tahun, lahan dibuka dan dijadikan
ladang kembali.

Sumber: Ekologi Kalimantan tahun 2000

2. Pemanfaatan Hutan oleh Masyarakat
Tujuan dari pemanfaatan hutan pada KPHP Tabalong ini adalah untuk memperoleh
manfaat hasil dan jasa dari sumber daya hutan secara optimal, adil dan lestari bagi
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kesejahteraan masyarakat. Kegiatan Pemanfaatan Hutan yang dilakukan di KPHP
Tabalong antara lain :
1. Pemanfaatan kawasan hutan, meliputi budidaya lebah madu dan budidaya
sarang burung walet.
2. Pemanfaatan kawasan hutan untuk masyarakat meliputi Hutan Kemasyarakatan
(HKm), Hutan Desa (HD) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).
3. Pemanfaatan jasa lingkungan, meliputi: pemanfaatan jasa aliran air,
pemanfaatan

air,

wisata

alam,

perlindungan

keanekaragaman

hayati,

penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
4. Pemanfaatan hasil hutan kayu, pada Hutan Produksi, meliputi:


Pada Hutan Alam: pemanfaatan hasil hutan kayu dan pemanfaatan hasil
hutan kayu hasil restorasi.



Pada Hutan Tanaman: Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman
Rakyat (HTR) dan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR).

5. Pemungutan hasil hutan kayu
6. Pemungutan hasil hutan bukan kayu
Pada setiap kegiatan pemanfaatan dan pemungutan hutan dan hasil hutan pada
wilayah KPHP Tabalong ini juga wajib dilengkapi dengan izin-izin sesuai dengan
Peraturan yang berlaku yang meliputi: Izin Usaha Pemanfaatan kawasan hutan
(IUPK), Izin Usaha Pemanfaatan jasa lingkungan (IUPJL), Izin Usaha Pemanfaatan
hasil hutan kayu (IUIPHHK), Izin Usaha Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
(IUIPHHBK), Izin Usaha Pemungutan hasil hutan kayu (IUPHHK) dan Izin Usaha
Pemungutan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK).

D. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
D. 1. Izin Penggunaan Kawasan Hutan
Izin Penggunaan Kawasan Hutan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum
pada Tabel 2-28 sebagai berikut :
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Tabel 2-28. Data IPPKH di Kabupaten Tabalong
No.
1.

No. & tgl Perizinan

Tahap

Luas (Ha)

Luas di dalam
areal KPHP

SK. 174/Menhut-II/2008

Eksploitasi

7.513

5.208

Eksploitasi

58.305

656

Nama Perusahaan
PT. Adaro Indonesia

Tgl. 16 Mei 2008
SK. 373/Menhut-II/2008
Tgl 21 Okt 2008
Sk. 166/Menhut-II/2011
Tgl 4 April 2011
Sk. 615/Menhut-II/2013
Tgl. 11 September 2013
2.

PT. Interex Sacra Raya

SK.413/Menhut-II/2009
Tanggal 9Juli2009
SK.566/Menhut-II/2010
Tgl.11 Oktober 2010

Eksploitasi

3.

PT. Mantimin Coal Mining

SK.122/Menhut-II/2009
Tanggal 24Maret2009

Eksplorasi

266

219

4.

PT. Global Multi Energi

SK.576/Menhut-II/2011
Tanggal 5Oktober2011

Persetujuan Prinsip

1,763

-

5.

CV. Cakra Persada Mandiri

S.558/Menhut-II/2011
Tanggal 28Oktober2011

Eksploitasi

939

-

6.

CV. Berkat Mufakat Bersama

SK.142/Menhut-II/2012
Tanggal 16 Maret 2012

Eksplorasi

1,602

1.595

7.

PT. Bara Pramulya Abadi

SK. 611/Menhut-II/2013

Eksplorasi

861

861

Jumah

13.701

8.539

Tgl. 10 September 2013

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Tabalong 2014

Berdasarkan hasil pemantauan, hanya PT. Adaro Indonesia yang saat ini masih aktif
berproduksi, sedangkan IPPKH lainnya tidak aktif. Selain itu terdapat IPPKH baru,
yakni PT. Conch Cement yang bergerak di bidang pertambangan batu kapur sebagai
bahan baku pembuatan semen.

D. 2. Izin Pemanfaatan Hutan
Izin Pemanfaatan Hutan yang ada di Kabupaten Tabalong dapat dilihat
sebagaimana Tabel 2-29 dan Tabel 2-30 berikut.
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Tabel 2-29. IUPHHK- HA yang ada di Kabupaten Tabalong
No.

1.

No & Tgl

Masa Izin

Luas

luas di dalam
areal KPHP

SK. Menhut No.840/KptsII/ 1999 Tanggal 8 Oktober
1999

2048

87.241

14.126

Nama Perusahaan

PT. Aya Yayang Indonesia

SK. Menhut No.139/KptsII/ 2007 Tanggal 15 April
2007
2.

PT. Elbana Abadi Jaya

SK Menhut No. 989/KptsVI/1999
Tanggal
14
Oktober 1999

2022

15.480

15.225

3

PT. Hasnur Jaya Utama

Addendum No. 28/KptsII/2001
Tanggal
09
Februari 2001

2016

3.693

246

106.414

29.597

JUMLAH

Sumber: Dinas Kehutanan Kab. Tabalong tahun 2014

Tabel 2-30. IUPHHK –HT yang ada di Kabupaten Tabalong
Nama Perusahaan

Nomor dan Tanggal
Perizinan

Masa Izin

Luas

luas di dalam
areal KPHP

1.

PT. Aya Yayang Indonesia

SK. Menhut No.513/Kpts-II/
2005,
Tanggal
26
Desember 2005

2042

8.185

1.470

2.

PT. Hutan Sembada

SK. Menhut No.445/Kpts-II/
1997, Tanggal 6 Agustus
1997

2039

10.260

8.916

3.

PT. Jenggala Semesta

SK. Menhut No.143/Kpts-II/
1997, Tanggal 13 Maret
1997

2042

12.380

-

4.

PT. Trikorindotama
Wanakarya

SK. Menhut No. 127/KptsII/ 1998, Tanggal 18
Pebruari 1998

2053

9.455

4.421

40.280

14.807

No.

Jumlah

Sumber: Dinas Kehutanan Kab. Tabalong tahun 2014

Berdasarkan hasil pemantauan, IUPHHK-HT yang terdapat di Kabupaten Tabalong
tidak aktif karena adanya konflik tenurial dan konflik dengan masyarakat yang
sangat sulit diselesaikan.
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Tabel 2-31. IUPHHK –HTR yang ada di KPHP Tabalong
No.

Nama Perusahaan

Nomor dan TanggalPerizinan

Luas

Lokasi
Desa Marindi,
Kec. Haruai
& Desa
Mangkupum,
Kec. M.Uya

1.

Gapoktan
Tani

Cahaya

SK Bupati Tabalong
188.45/373/2012

Nomor

± 26,90

2.

Gapoktan
Tani II

Cahaya

SK Bupati Tabalong
188.45/101/2014

Nomor

± 566,89

Jumlah

± 593,79

Sumber: Dinas Kehutanan Kab. Tabalong tahun 2014

Pencadangan HTR di Kabupaten Tabalong telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan
melalui Surat Keputusan Nomor SK.395/Menhut-II/2008 tanggal 10 Nopember
2008, seluas + 7.490 hektar. IUPHHK-HTR yang telah diterbitkan oleh Bupati
Tabalong sebanyak 2 unit untuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Cahaya Tani
secara bertahap. Gapoktan Cahaya Tani terdiri dari Kelompok Tani Limau Nipis,
Lunai, Mambanin 1, Mambanin 2, Gisay, dan Kaliwiran, yang meliputi Desa Marindi
di Kecamatan Haruai dan Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya. Selain itu
terdapat IUPHHK-HTR yang masih dalam proses penerbitan karena terkendala
penerapan UU 23 tahun 2014, yakni Kelompok Tani Hutan Teratau Indah Lestari di
Desa Teratau, Kecamatan Jaro, seluas 71,26 hektar.

D. 3. Luas Wilayah Tertentu KPHP Model Tabalong
Berdasarkan Permenhut Nomor P.47/Menhut-II/2013, pengertian Wilayah Tertentu
adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga
untuk mengembangkan pemanfaatannya berada diluar areal izin pemanfaatan dan
penggunaan kawasan hutan.
Dari semua izin pemanfaatan hutan dan izin penggunaan kawasan Hutan yang ada
di Kabupaten Tabalong tidak seluruhnya masuk wilayah KPHP Model Tabalong (Unit
V). Yang berada diluar KPHP Model Tabalong V adalah IUPHHK-HA PT. Hasnur
Jaya Utama, IUPHHK-HT Jenggala Semesta dan IUPHHK–HT Aya Yayang Indonesia.
Sedangkan konsesi lainya ada yang sebagian atau seluruhnya masuk dalam KPHP
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Model Tabalong (Unit V). Wilayah yang open acces seluas 52.182 ha dan Wilayah
Tertentu yang akan menjadi kewenangan KPHP Model Tabalong dalam
pengelolaannya adalah sebesar 19.710 ha. Data Wilayah Tertentu KPHP Model
Tabalong disajikan pada tabel dan peta areal konsesi di wilayah KPHP Model
Tabalong disajikan pada gambar berikut:
Tabel 2-32. Luas Penggunaan/Pemanfaatan Kawasan dan Wilayah Tertentu KPHP
Model Tabalong
No.

Penggunaan/Pemanfaatan
Kawasan

1
2
3

Adaro Indonesia, PT
HKM
HTR

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Jaing

Uya

Rongan

Luas
(Ha)

417

5.208
784
6.473

Hutan Desa

1.027

1.027

Hutan Sembada, HTI
Interex Sacra Raya, PT
Mantimin Coal Mining, PT
PT. Aya Yayang Indonesia
PT. Elbana Abadi Jaya
Trikorindotama Wanakarya,
HTI
Rizky Kacida Reana
PT. Ethernal Richway
Wilayah Tertentu + Blok Inti +
Blok Perlidungan (Open Acces)

8.860
656

8.860
656
219
15.902
15.225

Total (Ha)

5.208

RPH
Tabalong
Kanan Hulu

2.790

367
3.683

219
4.211

14.126
7.085

1.776
3.929

4.402

4.402
6.413

6
11.357

14.178

19.580

22.439

9.020
45.593

17.627
29.745

6.413
6
52.182
117.357

Sumber: Hasil overlay peta izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dengan peta wilayah
KPHP Model Tabalong
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Gambar 2-17. Peta Areal Konsesi Dalam KPHP Model Tabalong
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Gambar 2-18. Peta Kawasan Hutan di Wilayah Tertentu Dalam KPHP Model
Tabalong
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Luas Wilayah Tertentu pada KPHP Tabalong dapat dilihat pada Tabel 2-33 berikut.
Tabel 2-33. Luas Wilayah Tertentu pada Setiap Blok
BLOK

Fungsi Kawasan
HL

HP

HPT

3.570

Blok Pemanfaatan

Total

3.570

Blok Pemanfaatan HHK-HA

1.237

1.237

Blok Pemanfaatan HHK-HT

1.294

146

1.440

Blok Pemanfaatan Kwsn Jasling & HHBK

12.171

206

12.377

1.086

1.086

2.675

19.710

Blok Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah

3.570

13.465

Sumber: Hasil Analisis Spasial tahun 2016

E. Posisi KPH dalam Perspektif Tata Ruang Wilayah dan
Pembangunan Daerah
E. 1. Aspek Ruang dan Wilayah
Wilayah Pengelolaan KPHP Kabupaten Tabalong telah ditetapkan dengan terbitnya
Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.78/Menhut-II/2010 tentang
Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kalimantan Selatan adalah 234.753 Ha
yang terdiri dari Unit V seluas 117.357 Ha pada Sub DAS Tabalong Kanan dan Unit
X seluas 117.396 Ha pada Sub DAS Tabalong kiwa.
Di Kabupaten Tabalong peta rencana Tata Ruang Kabupaten (RTRWK) telah
disahkan melalui Peraturan Daerah No 19 Tahun 2014 tanggal 19 November 2014.
Sehingga alokasi wilayah kerja KPHP Tabalong telah menyesuaikan dengan RTRWK
tersebut dan juga sudah mengacu kepada Surat Keputusan tentang Penunjukkan
Kawasan Hutan dan Wilayah Perairan Kalsel (SK Menhut No.435/Menhut-II/2009)
tanggal 23 Juli 2009.
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Gambar 2-19. Peta RTRWK pada KPHP Model Tabalong
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E. 2. Aspek Pembangunan Daerah
Posisi KPHP Kab. Tabalong dalam pelaksanaannya diharapkan menjadi salah satu
institusi yang dapat mengamankan dan mengelola kawasan hutan agar dapat
memberikan hasil yang optimal terhadap pendapatan daerah tanpa mengurangi
fungsi hutan sebagai perlindungan dan sumber oksigen.

Diharapkan pula

keberadaan KPHP dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat di
dalam dan sekitar kawasan hutan sehingga terjadi hubungan timbal balik yang
menguntungkan dan positif antara institusi, masyarakat, pemerintah daerah dan
kondisi lingkungan.

F. Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan
Pembangunan kehutanan pada umumnya, khususnya pembangunan KPH yang
menjadi isu strategis :
F.1.1.

Kawasan

Meskipun menurut undang-undang telah ditunjuk atau ditetapkan sebagai kawasan
hutan, tetapi di lapangan; terutama bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan,
dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.
F.1.2.

Ekonomi

Pada kawasan kabupaten/kota di luar pulau Jawa; kawasan hutan yang cukup luas
tidak (belum) dapat menyumbangkan PDRB yang memadai dibanding sektor lain
seperti tambang, sehingga pembanguan kehutanan kurang menarik bagi
pemerintah daerah.
F.1.3.

Sosial

Masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan umumnya masyarakat
miskin; untuk kepentingan produksi pangan ketergantungan dengan lahan hutan
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sangat tinggi; dan untuk kepentingan modal/asetsatu-satunya cara yang tidak perlu
biaya adalah mengakui kepemilikan (dalam arti tertentu) lahan hutan, sehingga
kepemilikan tersebut dapat dijadikan uang (lahan menjadi aset untuk mendapatkan
uang). Jika adanya pengusaha yang akan mengembangkan usaha kehutanan harus
membayar sejumlah uang untuk setiap hektar lahan yang akan dikerjakan mereka
meskipun sudah mendapat izin dari Pemerintah.
F.1.4.

Lingkungan

Kerusakan hutan telah banyak menimbulkan bencana alam banjir dan kekeringan,
kualiatas air sungai menurun, pendangkalan muara sungai dipercepat dan
pemanasan global akan terus meningkat. Secara umum fungsi hutan sebagai
penyangga kehidupan terus menurun disebabkan baik kuantitas maupun kualitas
hutan rendah.
F.1.5.

Kebijakan

Di Indonesia hak pengelolaan lahan diberikan kepada dua kementerian; kawasan
hutan diurus dan dikelola oleh Kementerian Kehutanan dan di luar kawasan hutan
diurus oleh Kementerian Dalam Negeri. Kebijakan Kementerian Dalam Negeri di
tapak dilaksanakan oleh Badan Pertahan Nasional (BPN) dalam hal administrasi
pertanahan, bukan dalam kegiatan pengelolaan; sedang kebijakan Kementerian
Kehutanan tidak dilaksanakan oleh lembaga yang berada di tapak, sehingga wajar
kalau pengelolaan hutan lestari tidak tercapai. Isu strategis, permasalahan dan
kendala dalam pembangunan KPHP Tabalong disajikan pada Tabel 2-34.
Tabel 2-34. Isu Strategis, Permasalahan dan Kendala Pembangunan KPHP Model
Tabalong
Isu Strategis

Permasalahan

Kendala

1

2

3

Kawasan



Kawasan hutan belum
ditata, pengelolaan tidak
berhasil



Biaya
penataan
dan
inventarisasi besar, daerah
tidak sanggup.
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Isu Strategis

Permasalahan






Ekonomi




Ekologi



Kebijakan

Kendala

Potensi
yang
sesungguhnya
atas
kawasan hutan belum
diinventarisasi
menyeluruh dan detail
IUPHHK-HTI tidak aktif,
menyebabkan
lahan
telantar



Kawasan hutan yang
cukup luas belum bisa
memberikan PDRB yang
memadai
Diversifikasi
produk
sumber-daya
hutan
belum berkembang
Kerusakan hutan telah
menimbulkan
banjir,
erosi dan sedimentasi,
penurunan kualitas air,
pemanasan global
Belum
sinkron
nya
peraturan
yang
mendasari operasional
KPHP/L









Rehabilitasi hutan dan lahan
berjalan sangat lambat,
keberhasilan rendah, karena
keterbatasan dana



Pembentukan
lembaga
KPHL/P
masih
banyak
hambatan; karena kurang
pemahaman dan terbatasnya
pembiayaan.
Skema yang ada (HTR, HKm,
Hutan
Desa)
belum
terlaksana dengan baik
Terdapat
pemukiman
masyarakat
di
dalam
kawasan hutan
Ketergantungan masyarakat
di dalam/sekitar hutan yang
tinggi
terhadap
hutan
sebagai
sumber
penghidupan.
Belum ada penyelesaian winwin solution atas klaim lahan
oleh masyarakat




Sosial



Masyarakat
miskin,
ketergantungan
pd
lahan
hutan
sangat
tinggi
(panganmodal/aset)
Klaim
masyarakat
terhadap lahan hutan
sudah terjadi hampir di
seluruh kawasan hutan.

Pemahaman
masyarakat
akan fungsi hutan sebagai
penyangga kehidupan dan
perlindungan
ekosistem
masih
relative
rendah,
dimana masyarakat lebih
memilih kebun dibandingkan
dengan hutan.
Masyarakat
belum
mengetahui
batas-batas
kawasan hutan secara pasti
Kawasan
hutan
tidak
produktif, karena sebagian
sudah tidak berhutan
Kurangnya prakarsa semua
pihak yang terkait dengan
hutan
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BAB 3. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN
A. Visi Pengelolaan Hutan
KPHP Model Tabalong merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah
harus dapat menterjemahkan dan mendukung kebijakan pembangunan daerah
pada tingkat tapak, sehingga visi dan misi pembangunan daerah dan sektor
kehutanan dapat terwujudkan.
Sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan visi pengelolaan hutan pada
KPHP Model Tabalong adalah “Pengelolaan hutan secara efisien dan lestari
untuk kesejahteraan masyarakat”
Diharapkan dengan visi tersebut dapat menjadikan KPHP sebagai pelaksana di
tingkat tapak yang dapat meningkatkan manfaat hutan untuk kesejahteraan
masyarakat dan daerah dengan tetap memegang prinsif pengelolaan hutan yang
efisien dan lestari.

B. Misi Pengelolaan Hutan
Adapun misi pengelolaan hutan di KPHP Model Tabalong adalah sebagai berikut:
1.

Memantapkan

kepastian status kawasan

hutan serta batas

wilayah

pengelolaan yang diakui semua pihak
2.

Memantapkan Kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia

3.

Memperbaiki kondisi sumber daya hutan serta menurunkan laju degradasi
hutan

4.

Meningkatkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan

5.

Meningkatkan pembangunan hutan tanaman dalam rangka pemenuhan bahan
baku industri

6.

Memantapkan Penyelenggaraan Perlindungan, pengamanan dan Konservasi
Sumber Daya Alam.
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7.

Memantapkan peran dan partisipasi para pihak terutama swasta dan
masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan

C. Tujuan Pengelolaan Hutan
Pengelolaan hutan dengan pembentukan unit KPHP Model Tabalong di harapkan
dapat mewujudkan pengelolaan hutan produksi yang dilakukan secara efisien dan
lestari, sehingga KPHP dalam jangka panjang dan berkelanjutan mampu
memberikan manfaat langsung dan tidak langsung secara lestari, mampu
memberikan keuntungan kepada masyarakat dan organisasi KPHP dapat mandiri.
Sejalan dengan harapan tersebut maka tujuan pengelolaan hutan KPHP Model
Tabalong adalah sebagai berikut :
1) Meningkatnya kepastian status kawasan hutan melalui penataan batas luar
kawasan hutan di KPH (sepanjang 751 Km), penandaan batas petak-petak
kegiatan (sebanyak 52 petak), tersosialisasinya keberadaan KPH dan kawasan
hutan pada masyarakat di dalam dam sekitar hutan, terpetakannya seluruh
pemukiman dalam KPH serta terpetakannya seluruh lahan-lahan yang digarap
masyarakat sebagai potensi untuk perhutanan sosial dalam KPH.
2) Terbangunnya lembaga pengelola KPH yang kuat dengan sumber daya manusia
yang memadai melalui peningkatan kapasitas lembaga KPH, penyediaan SDM
dengan jumlah dan kualitas yang cukup serta pembentukan unit-unit pengelola
di tingkat resort (sebanyak 4 buah).
3) Kondisi sumber daya hutan yang baik melalui pengurangan luasan total lahan
kritis sebanyak 25% (seluas 3.316. ha), revegetasi dan penataan lahan eks
kegiatan penambangan serta meningkatnya populasi spesies yang dilindungi
(sebanyak 10%).
4) Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan melalui pengelolaan wisata alam air
terjun (sebanyak 4 lokasi), wisata goa 2 lokasi dan ekowisata lainnya sebanyak
2 lokasi.
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5) Peningkatan peran serta masyarakat melalui perhutanan sosial dan kemitraan
dengan produk madu, kemiri dan kopi, serta produksi tanaman pangan melalui
pemanfaatan lahan di bawah tegakan sebanyak 9 paket kegiatan pada 9 desa.
6) Pemenuhan kebutuhan bahan baku kayu melalui pembangunan hutan tanaman
seluas 1.426 ha dan pemanfaatan kayu hutan alam seluas 1.309 Ha.
7) Tercapainya perlindungan, pengamanan dan konservasi sumber daya alam
pada KPH dengan berkurangnya rata-rata ter normalisasi dari titik api
(berkurang 70%), berkurangnya kasus ilegal logging (50%), berkurangnya
kasus perambahan (50%), serta berkurangnya penangkapan satwa yang
dilindungi (sebanyak 25%)
8) Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dan para pihak dalam
pembangunan hutan di KPH dengan terbentuknya Kelompok Tani Hutan (KTH)
dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebanyak 20 kelompok pada 11 Desa,
terbentuknya kerja sama dengan skema perhutanan sosial atau kemitraan
(minimal 1 buah setiap desa), serta tersedianya instrumen kerja sama antara
KPH dengan investor/masyarakat.
9) Perlindungan dan pengamanan hutan dan konservasi alam yang mantap melalui
peningkatan peran serta masyarakat dan pemberdayaan 24 (dua puluh empat)
kelompok masyarakat peduli api.
10) Terciptanya tata hubungan kerja sama investasi dan pemasaran melalui
penjajakan peluang-peluang lokal dan nasional untuk pembangunan industri
HHBK.
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BAB 4. ANALISIS DAN PROYEKSI
A. Analisis Data dan Informasi
Untuk menyusun rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
dilakukan dengan faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari Strength
(Kekuatan) dan Weakness (kelemahan), sedangkan faktor eksternal terdiri dari
Opportunity (Peluang) dan Threat (Ancaman).

A. 1. Faktor Internal
A.1.1.

Kekuatan (Strength)

Kekuatan yang dimiliki oleh KPHP Model Tabalong diantaranya adalah :
1. Telah terbentuknya Legalitas formal dan kelembagaan KPHP Model Tabalong di
tingkat tapak; Unit KPH merupakan sebuah entitas pengelola sumber daya hutan
yang berinteraksi langsung dengan sumber daya yang dikelolanya. Hal inilah yang
membedakan unit KPH dengan unit manajemen lainnya yang selama ini telah
dibangun. Sebuah unit KPH memiliki kewenangan penuh untuk melakukan model
pengelolaan sumber daya hutan yang ada di wilayahnya dalam koridor manajemen
hutan berkelanjutan (sustainable forest management). Dalam mengoptimalkan
tugas dan fungsi tersebut, maka unit KPH diharuskan untuk menjadi unit kerja
tersendiri yang bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah baik di Pusat,
Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini kemudian diakomodir oleh Pemerintah
dengan mengeluarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2010 dengan substansi
bahwa unit KPH di seluruh Indonesia haruslah merupakan satuan kerja tersendiri
yang bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah di berbagai tingkatan
dalam hal pengelolaan hutan yang ada di wilayah kerjanya. Hal ini dilakukan untuk
mendukung kemandirian tugas seorang Kepala KPH yang nantinya akan menjadi
seorang “manajer kehutanan” di tingkat tapak; tentunya dengan tidak
meninggalkan fungsi koordinasi dengan Dinas Kehutanan di Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang akan berfungsi sebagai pembuat regulasi pengelolaan
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kehutanan yang akan mengawal seluruh kebijakan strategis yang dilaksanakan
oleh unit KPH dalam wilayah kerjanya.
Sejalan dengan peran dan fungsi kemandirian KPH secara institusional yang telah
diinisiasi melalui Permendagri Nomor 61 Tahun 2010, maka hal tentunya akan
berpengaruh pada mekanisme pengelolaan unit kerja KPH beserta seluruh unsur
yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, fungsi kemandirian tersebut tidak hanya
dari sudut organisasi saja, namun juga harus menjadi roh dalam gerak dan langkah
KPH sebagai unit pengelola kehutanan di tingkat tapak. Sebuah unit KPH harus
mampu.
2. Letak KPHP Tabalong yang strategis, berada di antara perbatasan Provinsi
Kalimatan Tengah dan Kalimatan Timur sehingga menjadikan wilayah KPHP
Tabalong merupakan pintu gerbang bagi keluar masuknya barang dan jasa dari ke
dua provinsi tersebut.

Hal ini merupakan peluang bagi pemasaran hasil-hasil

kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan sehingga dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat.
3. Potensi hasil hutan kayu; Luas kawasan hutan kabupaten Tabalong yang masuk
dalam wilayah KPHP Tabalong adalah seluas ± 117.357 hektar. Berdasarkan hasil
inventarisasi yang dilakukan oleh BPKH Wilayah V Banjarbaru bahwa dugaan
jumlah batang minimum terdapat 64 batang/ha dengan volume 33,162 m³/ha dan
maksimum 90 batang/ha dengan volume 87,422 m³/ha; atau jumlah pohon ratarata 77 batang/ha dengan volume rata-rata 60,292 m³/ha. Jika diharapkan asumsi
riap minimal 1 m³/ha/tahun, maka dengan luas 47.389 + 8.947 = 56.336 ha hutan
sekunder; potensi riap = 56.366 m³/tahun. Tanpa mengganggu standing stock
KPHP Model Tabalong dapat melakukan penebangan sebanyak 56 ribu meter kubik
lebih setiap tahun. Selain itu tingkat keanekaragaman hayati terutama jenis kayu
hutan dengan tingkat kuantitas dan kualitas yang masih tinggi tentunya harus
mendapat tata kelola yang efektif dan efisien sehingga mampu menjaga ekosistem
hutan tetap lestari dan masyarakat bias diberdayakan secara ekonomi sehingga di
sisi lain bisa menjadi sumber pemasukan bagi perekonomian masyarakat.
4. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (Bambu, Rotan, Aren, Madu, Damar, Gaharu dan
Pasak bumi); Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu tersebar di wilayah KPHP Tabalong
sebenarnya cukup tinggi namun untuk secara angka masih belum bias disebutkan
karena masih perlu dilakukan kegiatan Identifikasi Potensi khusus HHBK. Namun
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berdasarkan kenyataan di lapangan, potensi HHBK cukup layak untuk
dikembangkan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan sebagai pengelola di
wilayah

tapak,

didampingi

oleh

fasilitator

yang

berpengalaman

untuk

mempermudah pengembangan dengan berorientasi pada pengembangan berbasis
teknologi. Menurut peruntukan kawasan, pengembangan HHBK di darat diarahkan
pada areal pemanfaatan kawasan hutan lindung. Potensi HHBK dalam jumlah
besar harus dilakukan pemanfaatannya dengan memberdayakan masyarakat
sekitar hutan. Selain daripada itu potensi HHBK hampir terdapat di seluruh wilayah
cakupan kerja KPHP Tabalong ini seharusnya mulai dilakukan identifikasi potensi
kemudian dirancang sebuah pengelolaan dimulai dari tahap persiapan bahan baku
sampai dengan jaminan tersedianya pasar.
5. Potensi jasa lingkungan (alam tirta, air terjun dan Gua); Kabupaten Tabalong
merupakan daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi
tempat wisata berupa air terjun, alam tirta

dan wisata gua yang jika

dikembangkan akan menarik para wisatawan untuk datang berkunjung. Kawasan
KPHP Tabalong yang memiliki potensi jasa lingkungan sangat prospektif untuk
dikembangkan dan dikelola secara maksimal di masa mendatang, untuk
mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sumber pemasukan bagi
pemerintah daerah. Obyek wisata yang berada di wilayah KPHP Tabalong yang
sangat potensial untuk terus dikembangkan pengelolaannya, antara lain :
-

Tabur Laut Lapas (Desa Nalui)

-

Goa Liang Tapah (Desa Garagata)

-

Air Terjun Maga (Desa Mangkupum)

-

Goa Liang kantin (Desa Santu’un)

-

Goa Batu Buli (Desa Lumbang)

-

Riam Kinarum (Desa Kinarum)

-

Air Terjun Mambanin (Desa Marindi)

-

Riam Messi (Desa Salikung)

-

Riam Angin (Desa Garagata)

-

Air Terjun Lano (Desa Lano)

-

Gua Pundun (Desa Purui)

6. Terdapat masyarakat yang memiliki pengalaman panjang berinteraksi dengan
kawasan hutan.
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7. Tingginya pemanfaatan jasa lingkungan untuk mendukung pertanian masyarakat
setempat.
8. KPH memiliki kewenangan dalam pengolahan hutan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku
A.1.2.

Kelemahan (Weaknesses)

1. Penandaan batas kawasan hutan yang belum jelas di lapangan.
2. Terjadinya kesalahan dalam penggunaan areal pemanfaatan.
Pemanfaatan kawasan sebagai Hutan Tanaman Industri oleh Pihak Swasta
dianggap tidak berhasil dimana belum ada nilai produksi HTI yang cukup memberi
dampak terhadap pendapatan daerah maupun masyarakat.
3. Belum ada industri pengelolaan HHBK
Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat masihminim kreatifitas dan
inovatif hal ini bisa dilihat dari kebiasaan masyarakat yang hanya memungut HHBK
dari hutan kemudian hasil yang mereka dapatkan tanpa diolah langsung dijual ke
konsumen. Kondisi tersebut menyebabkan nilai jual HHBK masih rendah. Jika
dilihat dari alur perdagangan HHBK yang ada di Kabupaten Tabalong potensinya
cukup besar yang sangat memungkinkan adanya industri pengolahan kemudian
dipasarkan dalam bentuk barang jadi.
4. Tingginya okupasi dan konflik penggunaan lahan hutan oleh masyarakat di dan
sekitar kawasan secara pribadi dan kelompok.
5. Tingginya klaim masyarakat atas kawasan hutan sebagai lahan garapan pribadi.
6. Belum adanya kelembagaan baku pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar
kawasan hutan. Paradigma berpikir masyarakat bahwa usaha di sektor kehutanan
membutuhkan waktu yang relatif lama untuk memperoleh hasil. Sampai saat ini
kelembagaan masyarakat terbentuk apabila ada program dari pemerintah yang
dipersyaratkan dikelola oleh kelompok masyarakat di mana kelembagaan tersebut
tidak berlanjut setelah program telah berakhir.
7. Rendahnya kontribusi sektor kehutanan dalam pendapatan asli daerah.
8. Masih rendahnya pemahaman multi pihak terhadap KPH.
9. Dalam wilayah kerja KPH, banyak terdapat tutupan bukan sebagai ekosistem
hutan
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10.Belum lengkapnya data identifikasi dan inventarisasi potensi KPHP Tabalong.
11.Kurangnya sumber daya manusia pada Unit Pengelola KPHP Tabalong
12.Sarana dan prasarana pendukung belum memadai
13.Lemahnya perlindungan dan pengamanan terhadap hutan dan kawasan hutan
14.Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana Kehutanan

A. 2. Faktor Eksternal
A.2.1.

Peluang (Opportunities)

Peluang-peluang yang ada di KPHP Tabalong adalah sebagai berikut.
1. Kuatnya kebijakan pemerintah pusat untuk mewujudkan pengelolaan hutan
berbasis KPH dan adanya perangkat Peraturan Perundang-undangan serta
kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Adanya dukungan pemerintah daerah melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Selatan
3. Adanya fasilitasi sarana prasarana dari KemenLHK melalui APBN
4. Menguatnya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan hutan.
5. Adanya dukungan lembaga-lembaga kemasyarakatan (NGO) di tingkat lokal
maupun internasional terhadap pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
6. Pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan dalam pengembangan
agroforestry.
Pelibatan masyarakat dalam pengembangan agroforestrymerupakan aset besar
untuk berkembang lebih cepat. Hal ini didukung oleh sebagian besar masyarakat
di sekitar dan di dalam kawasan hutan berprofesi sebagai petani dalam skala kecil
dan

tradisional.

Pengalaman

masyarakat

tersebut

memudahkan

dalam

membangun kemitraan sistem agroforestry. Kegiatan yang harus dilakukan adalah
pengembangan pola pikir melalui penyuluhan rutin, pelatihan dan studi banding
tentang pola pengembangan agroforestry yang tepat guna berdasarkan
kelestarian serta kejelasan pasar hasil dari agroforestry.
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7. Pengembangan Agroforestry dengan pola kemitraan bersama investor.
Pengembangan Agroforestry dengan skala besar akan membuka kesempatan
kepada seluruh pihak stakeholder untuk terlibat dan memberi kontribusi baik dari
segi ilmu pengetahuan dan teknologi maupun investasi. Keterlibatan investor
tersebut membuka peluang pengembangan dan pasar sehingga dalam tahapan
selanjutnya agroforestry mampu berkembang dengan tata kelola yang baik,
profesional dan mandiri dan berkontribusi terhadap penyedian lapangan kerja,dan
ketahanan pangan nasional. Selain itu secara bersamaaan bisa dikembangkan
energi alternatif dalam skala industri berupa biogas, dan pupuk organik.
8. Pengembangan HHBK untuk menjaga ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi
masyarakat.
Potensi HHBK dapat dikelola dengan pembukaan industri skala rumah tangga (gula
aren dan madu) dan industri skala besar (getah karet) Bentuk pengelolaan
tersebut dilakukan melalui :
-

Pembentukan kelompok pengelola aren.

-

Pengembangan budidaya lebah madu model demplot.

-

Pengembangan agroforestry.

9. Pengembangan Agrowisata Modern.
Pengembangan Agrowisata modern diwilayah KPHP Tabalong dikelola dengan
memadukan unsur wisata danpendidikan dalam bentuk :
-

Pengembangan tanaman Arboretum untuk pendidikan
Tata kelola arboretum yang dimaksud adalah penanaman semua jenis tanaman
yang ada di wilayah KPHP Tabalong dalam satu areal yang bertujuan untuk
menjaga kelestarian keanekaragaman hayati.

-

Penangkaran Fauna
Prioritas penangkaran fauna yang akan dilakukan adalahsatwa endemik dan
dilindungi antara lain : rusa, beruang madu, dan jenis fauna lainnya yang
habitatnya berada diwilayah KPHP Tabalong.

-

Budidaya ternak sapi.
Budidaya ternak sapi yang meliputi sapi perah dan sapi potong akan
dikembangkan melalui pembangunan ranch/peternakan. Luasan ranch tersebut
dibagi berdasarkan petak atau kebutuhan investasi.
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-

Budidaya tanaman hortikultura dan MPTS.
Hortikultura yang dimaksud adalah pengembangan tanaman sayur-sayuran
dengan sistem organik. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar
lokal, berdasarkan pengamatan di lapangan kebutuhan sayur-sayuran dan
tanaman MPTS masih dipenuhi dari luar daerah sehingga perlu pembuatan
kebun Hortikultura danMPTS atau memadukan keduanya.

-

Pembangunan sarana dan prasarana penunjang.
Keberhasilan

Agrowisata

modern

apabila

ditunjang

oleh

kemudahan

aksesibilitas dan akomodasi. Adapun pembangunan yang dimaksud adalah:
a.

Pembangunan jalan inspeksi

b.

Pembangunan pusat informasi

c.

Pembangunan home stay

d.

Pembangunan green house

e.

Pembangunan menara pengawas.

Berdasarkan data diatas yang ditunjang dengan panorama ekowisata
pengunjung dapat merasakan sensasi yang berbeda dengan tempat wisata
lainnya yang menyatu dalam Agrowisata modern.
10.Potensi pengembangan hutan kayu tanaman industri.
Dikawasan areal pemanfaatan pengembangan tanaman industri akan menjadi
prioritas pengembangan untuk memenuhi permintaan kayu oleh pasar. Potensi
tanaman kayu industri akan diarahkan pada pengembangan tanaman pokok jenis
jabon, sengon dan sungkai yang memiliki pertumbuhan yang relatif cepat dengan
masa rotasi cukup dalam waktu tujuh tahun. Hutan tanaman industri akan
dikembangkan dengan pola kemitraan dan investor.
11.Pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan skema Pola Kemitraan.
Adanya klaim tanah ulayat menimbulkan konflik tenurial yang sampai saat ini
belum ada penyelesaiannya. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan hutan dalam
skema pemberdayaan masyarakat setempat melalui pola kemitraan yang dapat
menjadi solusi untuk legalitas keberadaan masyarakat.
12.Adanya Program Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kehutanan dari Kementerian
LHK.
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A.2.2.

Ancaman (Threat)

Ancaman-ancaman yang terdapat pada KPHP Tabalong adalah sebagai berikut.
1. Kurangnya informasi teknologi tepat guna untuk mengolah hasil hutan bukan
kayu.
2. Berkurangnya sumber daya flora dan fauna.
3. Meningkatnya jumlah penduduk yang memanfaatkan kawasan hutan.
4. Rendahnya kesadaran masyarakat dan pengusaha dalam pelestarian alam.
5. Tingginya kebutuhan lahan untuk kegiatan diluar Kehutanan
6. Banyaknya potensi tambang dalam wilayah KPHP Model Tabalong.
7. Terdapat ego sektoral /konflik kepentingan
8. Terbatasnya pendanaan untuk pembangunan sektor kehutanan.
9. Pendudukan kawasan hutan oleh masyarakat.
Faktor-faktor yang menyebabkan pendudukan kawasan oleh masyarakat antara
lain :
-

Pertumbuhan penduduk

-

Terjadinya imigrasi penduduk

-

Terbatasnya lahan garapan

-

Kurangnya ketersediaan lapangan kerja.

-

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang batas-batas dan fungsi hutan.

10.Illegal logging oleh masyarakat.
Aktivitas pencurian kayu masih sering ditemukan di bagian utara KPHP Tabalong.
Hasil kayu curian ini umumnya diangkut melalui jalan darat dan jalur sungai yang
secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Tabalong. Walaupun
sudah dilakukan kegiatan patroli oleh polisi kehutanan tetapi aktivitas pencurian
kayu masih sering terjadi. Salah satu yang menjadi penyebab adalah kurangnya
jumlah personil POLHUT dan mahalnya biaya perkara yang harus dibayarkan
kepada pihak berwajib untuk menuntaskan setiap perkara. Dampak dari aktivitas
illegal logging ini telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan air sungai yang
dulunya jernih sebagai sumber air minum, namun sekarang sudah berubah
menjadi keruh. Aktivitas illegal logging juga telah menyebabkan meluapnya air
sungai dimusim hujan.
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11.Alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan.
Tingginya harga jual hasil perkebunan seperti Cengkeh, karet, Kelapa sawit dan
komoditi perkebunan lainnya. Hal ini menyebabkan beberapa kelompok
masyarakat melakukan aktivitas pengembangan lahan perkebunan di dalam
wilayah kelola KPHP Tabalong.
12.Belum adanya pengembangan budidaya HHBK.
Pada umumnya masyarakat di wilayah kelola KPHP Tabalong dalam pemanfaatan
HHBK masih memungut langsung di dalam kawasan hutan. Hal ini menyebabkan
potensi HHBK di dalam kawasan menurun drastis dalam kurun beberapa waktu
terakhir seperti lebah madu, rotan, aren, pasak bumi dan bambu yang di ekploitasi
secara besar-besaran tanpa ada budidaya yang dilakukan oleh masyarakat.
Berdasarkan analisis SWOT yang telah dikemukakan diatas, maka program strategis
yang akan dilaksanakan oleh KPHP Tabalong sampai dengan tahun 2025 adalah
sebagai berikut :
1. Pengembangan usaha argoforetry dalam wilayah kelola KPH melalui pola mandiri,
pemberdayaan, maupun kemitraan.
2. Pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan kayu melalui sistem tata kelola yang
efektif dan efisien agar ekosistem hutan tetap lestari dan dapat mendukung
kebutuhan kayu di pasaran.
3. Melaksanakan kegiatan penataan hutan khususnya penataan batas yang diakui
semua pihak terutama masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar areal KPHP
Tabalong. Kegiatan penataan hutan sangat penting dalam hal pembagian wilayah
pengelolaan sesuai data biogeofisik dan sosial ekonomi masyarakat.
4. Mencari dukungan dari pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pengelolaan
hutan. KPHP Model Tabalong akan dapat mencapai tujuan dengan baik dengan
adanya dukungan dan persamaan persepsi dalam segi pengelolaan dari
pemerintah dan instansi terkait.
5. Penggalangan dana untuk pengelolaan hutan, dalam hal ini yang bersumber dari
pihak ketiga (investor) khususnya perusahaan perkayuan dan pertambangan.
Pengelolaan hutan dimaksud tetap memperhatikan kelestarian secara ekologi,
sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

BAB 4 | Analisis dan Proyeksi -

95

6. Melengkapi sarana dan prasarana dalam pengelolaan hutan.

Sarana dan

prasarana yang memiliki kualitas yang baik akan memudahkan dalam pengelolaan
hutan.
7. Meningkatkan skill sumber daya manusia dalam pengelolaan hutan. Pembekalan
dan pemahaman skill tetap harus diberikan pada masing-masing sumber daya
yang dimiliki, hal ini bertujuan agar memperkaya pengetahuan dan dapat
menciptakan inovasi-inovasi yang akan diterapkan pada KPHP Model Tabalong.
8. Mengembangkan kelembagaan masyarakat dengan pedoman data potensi yang
ada, dukungan pemerintah dan keinginan kerja sama dari investor.
9. Pelaksanaan rencana dengan melibatkan pemerintah, pihak ketiga dan
masyarakat agar tercipta pemahaman dan keinginan dari masyarakat yang
tergabung dalam kelembagaan, dukungan dari semua lapisan masyarakat dan
jaminan kerja sama oleh pihak investor maka rencana-rencana yang telah dibuat
dalam buku rencana pengelolaan pemanfaatan hutan jangka panjang dapat
dilaksanakan.
10.Meningkatkan aspek pemasaran baik itu HHBK dan jasa lingkungan di tingkat
nasional dan internasional, melalui publikasi potensi yang dimiliki KPHP
diantaranya dengan membangun website KPHP Model Tabalong
11.Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pengelolaan hutan yang telah
direncanakan KPHP
12.Meningkatkan monitoring dan pengawasan atas izin pemanfaatan hutan dan izin
penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHP.
13.Pemanfaatan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan
untuk menjaga keseimbangan ekosistem lahan yang dapat mendukung usaha
agroforestry dan memberikan daya tarik wisata.

B. Proyeksi
Berdasarkan hasil analisa luasan wilayah kelola KPHP Tabalong terdapat 117.357 Ha.
Dari total luasan tersebut diproyeksikan pemanfaatan wilayah tersebut adalah sebagai
berikut :
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B. 1. Kelembagaandan Wilayah Administrasi
B.1.1.

Kondisi Saat Ini

Secara administrasi wilayah KPHP

Tabalong

berada diKabupaten Tabalong yang

terletak di 5 Kecamatan terdiri dariKecamatan Murung Pudak, Haruai, Upau, Muara
Uya dan Tabalong. Kelembagaan KPHP Unit V Tabalong saat ini adalah Unit Pelaksana
Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tabalong berdasarkan Peraturan
Bupati Tabalong No 36 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Tabalong
B.1.2.

Proyeksi ke depan

Sehubungan dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka KPHP Unit
V Tabalong akan menjalankan kewenangandan fungsi tugas konkuren dari Pemerintah
Provinsi. Selama lima tahun kedepan seiring dengan proses pembenahan seluruh
instrumen lembaga pengelolaan, kelembagaan KPHP Unit V Tabalong dapat
ditingkatkan menjadi menjadi lembaga otoritas yang secara mandiri, profesional
sebagai unit usaha pemerintah kabupaten yang dapat mengelola kegiatan dan
keuangan KPHP Unit V Tabalong (PPK-BLUD). KPHP mempunyai wewenang sebagai
lembaga otoritas yang dapat menentukan kebijakan manajemen hutan berdasarkan
karakteristik pengelolaan dan fungsinya untuk memenuhi unsur perlindungan dan jasa
lingkungan. Lembaga KPHP mempunyai akses mandiri dalam hal pendanaan,
pemasaran dan kerjasama berdasarkan prinsip pengelolaan kawasan.

B. 2. Sumber Daya Manusia
B.2.1.

Kondisi Saat Ini

SDM yang ada saat ini terdiri dari 9 orang berstatus PNS, 3 CPNS dan 7 orang adalah
tenaga bantuan dari KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari 12 orang
PNS/CPNS tersebut masing-masing menjabat dan bertugas sebagai Kepala KPHP,
Kasubag TU, dan 10 Orang merupakan Polisi Kehutanan. Satu Orang Tenaga Kontrak
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Daerah sebagai Penjaga Kantor. Adapun tenaga bantuan terdiri dari 4 orang tenaga
teknis dari Sekolah Menengah Kehutanan (SMK) dan 3 orang sarjana bakti rimbawan.
B.2.2.

Proyeksi ke depan

Secara bertahap dan sesuai perkembangan organisasi KPHP, kebutuhan SDM dan
personalia dapat dipenuhi untuk mengoptimalkan kinerja KPHP sebagai unit
manajemen kawasan yang optimal. Untuk jangka pendek atau pada tahun 2016
diharapkan KPHP Tabalong sudah terdapat 35 pengurus inti

yakni Kepala KPH,

Kasubbag Tata Usaha, 4 orang kepala resort dan 29 orang staf dengan kompeten
siteknis dan adminstrasi serta petugas lapangan (penyuluh dan polhut). Kemudian
pada tahun berikutnya ada penambahan jabatan fungsional bidang teknis dan
pengamanan kawasan terutama untuk resolusi konflik. Penambahan tenaga teknis
menengah dan profesional dapat dikembangkan melalui rekruitmen tenaga menengah
kehutanan danatau dengan mengikut sertakan tenaga yang ada dalam program diklat
teknis.
Pada lima tahun kedua atau pada tahun 2019 dapat dilakukan pengembangan tenaga
masyarakat melalui kelompok tani hutan (KTH) dengan program peningkatan
keterampilan teknis lapangan. Untuk memenuhi persyaratan administrasi minimal
dalam pemenuhan SDM KPHP Tabalong serta pemenuhan syarat kelompok kompetensi
yang harus dimiliki oleh setiap jabatan struktural dan fungsional KPHP dapat mengacu
pada Permenhut nomor: P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Teknis
Bidang Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi.

B. 3. Pendanaan
B.3.1.

Kondisi Saat Ini

Sumber pendanaan dari Dinas Kabupaten, anggaran dari APBN (fasilitasi KPH Model),
anggaran APBN untuk kegiatan lain belum terealisasi, dan APBD (sosialisasi,
peningkatan kapasitas aparatur, bintek, pengelolaan kawasan hutan).
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B.3.2.

Proyeksi Ke depan

Dalam 2 - 8 tahun ke depan, dengan kelembagaan dan struktur organisasi yang baik
dan didukung SDM yang memadai, diharapkan KPHP Tabalong sudah mempunyai
anggaran khusus baik dari APBN ataupun APBD yang tergabung dalam anggaran Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan dana dari berbagai pihak kemitraan
baikkoperasi, perusahaan swasta ataupun NGO Nasional / Internasional.
Adapun di 8 - 10 tahun ke depan diharapkan KPHP Tabalong dapat menarik dukungan
dana dari APBN dan APBD secara mandiri.
Proyeksi aksesibitas dalam kawasan sesuai dengan pembangunansarana prasarana
kawasan dalam kurun waktu 10 tahun kedepanterkoneksinya aksesibitas ke setiap
resor melalui sarana transfortasidarat dan sungai.

B. 4. Batas-Batas
B.4.1.

Kondisi Saat Ini

Batas-batas administrasi wilayah KPHP Tabalong antara lain :
1. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur
2. Sebelah Barat berbatasan dengan KPHP Unit X Tabalong Kalsel.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Selatan
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Balangan.
B.4.2.

Proyeksi ke depan

Pada tahun pertama KPHP harus melakukan penandaan batas pada wilayah kerja
sesuai dengan tata hutan, yang pelaksanaannya dapatbekerja sama dengan
pemegang izin. Diharapkan dalam dua tahun pertama KPHP dapat menyelesaikan tata
batas apabila belum ditatabatas, melaksanakan orientasi dan rekonstruksi batas
apabila sudah ditata batas yang pelaksanaannya bekerjasama dengan BPKH dan
pemegang izin.
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B. 5. Hasil Hutan Kayu
B.5.1.

Kondisi Saat Ini

Hasil hutan kayu produktif berasal dari hasil hutan kayu yang dihasilkan oleh IUPHHKHA PT. Elbana Abadi Jaya yang mengusahakanhutan alam. Hasil hutan kayu yang
berfungsi sebagaiperlindungan kawasan terdiri dari beberapa kelompok jenis
yangdidominasi oleh jenis komersil-I mencapai 54% sedangkan kelompokkomersil-II
dan kelompok lain-lain masing-masing mencapai 23%.Berdasarkan kelas diameter
didominasi oleh kelas diameter di atas 30 cm (Ø<30cm).
B.5.2.

Proyeksi ke depan

KPH dapat menginventarisir jenis-jenis kayu sebagai sumber genetik, dapat memilih
jenis-jenis tanaman kayu yang dapat dikembangkan di hutan produksi untuk dikelola
mandiri oleh KPH, misalnya pemanfaatan kayu energi dari tanaman karet tak produktif
Melakukan monitoring evaluasi yang optimal kepada pemilik izin.

B. 6.
B.6.1.

Hasil Hutan Bukan Kayu
Kondisi Saat Ini

Hasil hutan bukan kayu yang ada saat ini adalah madu, bambu, rotan, kemiri, aren
dan getah karet yang sudah dikembangkan oleh masyarakat perambah yang hanya
bersifat memungut bahan mentah dan langsung dijual ke tengkulak.
B.6.2.

Proyeksi ke depan

Selain meningkatkan pengelolaan HHBK yang sudah ada KPHP Tabalong pada dua
tahun pertama KPH akan melakukan pencatatan hasil hutan bukan kayu berupa getah
karet dan aren dari wilayah yang diusahakan masyarakat sebagai data penghasil KPH
yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, melakukan
diversifikasi hasil olahan misalnya gula aren diolah menjadi gula semut, pengelolaan
getah karet bersih. KPH dapat juga menginventarisir beberapa HHBK yang memiliki
potensi untuk dikembangkan seperti buah kemiri, bambu, rotan, nilam, tanaman obat
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dan tanaman sela semusim. Selain itu KPH dapat mengembang potensi HHBK yang
berupa ternak melalui kegiatan silvofasture, tanaman semusim kegiatan agroforestry
dan sumber daya perikanan yang ada diperairan sungai seperti ikan yang dapat
dikembangkan melalui program silvofishery.

B. 7. Flora dan Fauna langka
B.7.1.

Kondisi Saat Ini

Data flora fauna yang ada di KPHP Tabalong saat ini baru terbatasdata keragaman
belum ada data kelimpahan atau densitas maupun data penyebaran dari setiap species
baik flora maupun fauna.
B.7.2.


Proyeksi ke depan
Dalam 3 (tiga) tahun ke depan diharapkan KPHP Tabalong telah memiliki
Standard Operating Procedure (SOP) tentang pengelolaan flora-fauna dilindungi
serta High Conservation Value Forest (HCVF) yang sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.



Dalam lima (5) tahun ke depan diharapkan KPHP Tabalong telah memiliki data
tentang flora dan fauna langka dan atau dilindungi serta terdokumentasi
dengan baik. Data tersebut meliputi spesies, populasi, penyebaran, kondisi
umum habitat, dan karakteristik spesies.



Dalam lima (5) tahun ke depan diharapkan KPHP Tabalong telah memiliki data
tentang High Conservation Value Forest (HCVF), baik sebagai pelindung tata air
maupun sebagai pelindung keanekaragaman hayati sehingga dapat melakukan
pengelolaan satwa tersebut misalnya penangkaran rusa.



Dalam 10 tahun ke depan diharapkan KPHP Tabalong telah dapat melakukan
tindakan pengelolaan flora-fauna langka dan atau dilindungi serta High
Conservation Value Forest (HCVF) sesuai dengan SOP yang telah dibuat.
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B. 8. Potensi Jasa Lingkungan dan Pemanfaatan Kawasan
B.8.1.

Kondisi Saat Ini

Untuk wilayah Desa salikung sudah ada pemanfaatan Riam Krani sebagai Pembangkit
Listrik (Pico Hydro). Selain itu aliran sungai dari pegunungan sudah mulai di kelola
desa untuk air bersih dan irigrasi. Untuk Obyek Wisata yang sudah mulai dikelola
sekitar 4 (empat) lokasi, namun pengelolaan hanya bersifat mandiri dan belum
tersentuh bantuan dari pemerintah maupun pihak swasta.
B.8.2.

Proyeksi ke depan

Potensi jasa lingkungan yang dapat dikembangkan di wilayah KPHP Tabalong adalah
pemanfaatan
memperhatikan

kawasan

blok

kelestarian

pemanfaatan
ekologinya

untuk

misalnya

ekonomi

tinggi

pembangunan

rest

dengan
area.

Pengembangan ekowisata berupa wisata edukasi dan wisata kuliner serta jasa
penyimpanan carbon, sehingga KPH dapat melakukan:


Bekerja sama dengan LSM, Litbang dan Perguruan Tinggi untuk melakukan
studi kelayakan yang berhubungan dengan potensi pengembangan jasa
lingkungan.

Bekerja sama dengan investor untuk mengembangkan jasa

lingkungan bidang ekowisata berupa edukasi wisata dan wisata kuliner serta
jasa penyimpanan carbon


Bersama masyarakat dan pihak Ketiga membangun rest area pada kawasan
yang telah terbuka dengan nilai optimal. (nilai ekologi, nilai ekonomi dan nilai
sosial)

B. 9. Kondisi Ekonomi
B.9.1.

Kondisi Saat Ini

Perkembangan sosial ekonomi masyarakat ditopang dengan berkembangnya sektor
perkebunan terutama kelapa sawit, karet dan persawahan serta tambang.
Perkembangan ekonomi juga berkembang dengan adanya usaha perikanan tambak.
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B.9.2.

Proyeksi ke depan

Dalam kurun waktu 10 tahun kedepan akan terjadi pertumbuhan ekonomi penduduk
di sekitar kawasan. Pertumbuhan ekonomi yangsecara tidak langsung meningkatkan
kesejahteraan masyarakat akan membentuk kantong kantong pusat ekonomi yang
akan memberikan pengaruh positif terhadap pengelolaan KPHP Tabalong. Diharapkan
muncul perekonomian baru yang berasal dari pengolahan atau pengembangan sumber
daya hutan atau sebagai pengembangan dari perekonomian rakyat yang sudah ada.

B. 10. Pemanfaatan Hutan
B.10.1. Kondisi Saat Ini
Pemanfaatan hutan yang sudah berjalan saat ini adalah pemanfaatan hutan melalui
skema perizinan berupa Izin Penggunaan Kawasan Hutan seluas 13.701,02 Ha, Izin
Pemanfaatan Hutan Alam seluas 106,414 Ha dan Izin Pemanfaatan Hutan Tanaman
seluas 40.280 Ha.
B.10.2. Proyeksi ke depan
Untuk pemanfaatan yang dilaksanakan melalui skema perizinan, KPH akan melakukan
monitoring, evaluasi, pembinaan dan kordinasi agar pelaksanaan kegiatan tidak
terdapat penyimpangan-penyimpangandan dapat meningkatkan nilai manfaat baik
untuk pemilik izin, masyarakat dan pemerintah. Pada blok pemanfaatan HL KPH dapat
membangun bisnis pada sektor jasa lingkungan dan pemanfaatan HHBK secara
mandiri atau melalui kemitraan. Pada Blok Pemanfaatan HP akan dikembangkan
ekowisata dan hutan tanaman, pengembangan kemitraan KPH untuk komoditi karet
agroforestry.
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BAB 5. RENCANA KEGIATAN
A. Inventarisasi Berkala dan Penataan Hutan
Rencana kegiatan inventarisasi pada seluruh kawasan KPHP Model Tabalong dilakukan
diseluruh wilayah KPHP dengan prioritas pada Wilayah Tertentu.

Areal berizin

(IUPHHK-HA/HT) kegiatan inventarisasi dilakukan oleh pemegang izin, KPHP hanya
melakukan motoring dan evaluasi. KPHP melakukan inventariasi di areal open acces
dan diutamakan pada wilayah tertentu. Berdasarkan analisis spasial luas KPHP Model
Tabalong adalah 117.357 ha, jumlah titik inventarisasi 256 petak. Dengan prioritas
pada “wilayah tertentu” yang dimiliki KPHP Model Tabalong adalah seluas 19.710 ha.
Dalam

melaksanakan

inventarisasi

maka

diperlukan

survei

lapangan

untuk

mengumpulkan data dan informasi secara spesifik dari komponen-komponen
penyusun sumber daya alam hayati dan ekosistem, yang mencakup pengukuran atas
jenis, populasi, penyebaran, kerapatan/kelimpahan populasi, status kelangkaan,
permasalahan dan sebagainya dari potensi dan kekayaan sumber daya alam hayati
dan ekosistem, termasuk sosial ekonomi budaya masyarakat di dalam dan di sekitar
kawasan KPHP Model Tabalong. Kegiatan survei lapangan pada seluruh kawasan akan
diselesaikan bertahap maksimal dalam empat tahun dengan selang waktu lima tahun
sekali.

A. 1. Rencana Inventarisasi Berkala
Inventarisasi berkala dimaksudkan untuk mengetahui potensi sumber daya hutan kayu
(standing stock) dan non kayu yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana
pengelolaan berikutnya. Inventarisasi ini dilakukan pada petak yang berisi tegakan
hutan (hutan alam dan hutan tanaman), bukan petak yang belum direhabilitasi (lahan
kosong, semak, alang-alang). Untuk hutan tanaman dimulai pada kelas umur rendah
sampai masak tebang dan untuk hutan alam pada semua tingkat pertumbuhan
(seedling, sapling, pole and trees) di dalam setiap petak yang berhutan.
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Pada areal yang dibebani hak pelaksanaan inventarisasi berkala dilakukan oleh
pemegang hak dengan pendampingan oleh organisasi KPH, tetapi untuk wilayah yang
tidak dibebani hak sepenuhnya diselenggarakan oleh organisasi KPH.
Data-data yang diamati pada kegiatan inventarisasi berkala meliputi:
1. Nomor blok, nomor petak, nomor jalur dan nomor plot.
2. Jenis, tinggi, diameter, kelas pohon, kelas tajuk, kerusakan dan posisi pohon
(koordinat X Y pada jalur) untuk semua batang yang mempunyai diameter 10
cm ke atas (poles and trees).
3. Untuk seedling dan sapling dicatat jenis dan jumlahnya;
4. Kondisi tanah (tekstur, tebal solum, tebal serasah / bahan organik);
5. Topografi (Kelerengan dan arah lereng, lembah / lereng / puncak);
6. Adanya sumber air;
7. Tumbuhan bawah dan liana;
8. Fauna (Aves, Reptil dan Mamalia)
Minimnya data potensi sumber daya hutan, maka dalam rencana pengelolaan
diperlukan inventariasi berkala. Dan dilakukan hanya pada petak mempunyai tegakan
hutan di dalam hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas; tidak termasuk
hutan lindung. Data rencana inventarisasi berkala pada setiap blok disajikan pada
Tabel 5-1.
Tabel 5-1. Rencana Inventarisasi Berkala KPHP Tabalong
No
1

2

Kawasan Arahan blok
Blok Pemanfaatan
(HL)

Blok Pemanfaatan
HHK-HA (HPT)

Luas
(Ha)
3.570

1.237

DAS / Petak

Aktivitas Inventarisasi Berkala

Uya
Jumlah Petak = 41

a. Inventarisasi Jenis dan potensi
tegakan kayu (m³/Ha) pada
berbagai tutupan
b. Inventarisasi potensi HHBK
c. Inventarisasi Carbon Trade
(Petak Ukur Permanen
d. Inventarisasi lokasi-lokasi yang
berpotensi tutupan hutan (tinggi,
sedang dan rendah)
a. Inventarisasi Jenis dan potensi
tegakan kayu (m³/Ha) pada
berbagai tutupan
b. Inventarisasi potensi HHBK
c. Inventarisasi Carbon Trade
(Petak Ukur Permanen

Uya
Jumlah Petak = 14
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No

3

Kawasan Arahan blok

Blok Pemanfaatan
HHK-HT (HP)

Luas
(Ha)

1.294

DAS / Petak

Jaing
Jumlah Petak = 7
Tabalong
Kanan
Hulu
Jumlah Petak = 10

4

Blok Pemanfaatan
HHK-HT (HPT)

146

5

Blok Pemanfaatan
Kwsn Jasling &
HHBK (HPT)

206

6

7

Blok Pemanfaatan
Kwsn Jasling &
HHBK (HP)

Blok
Pemberdayaan
Masyarakat (HPT)

Jumlah

12.171

Uya
Jumlah Petak = 4
Uya
Jumlah Petak = 2

Tabalong
Kanan
Hulu
Jumlah Petak = 1
Uya
Jumlah Petak = 1
Jaing
Jumlah Petak = 60
Tabalong
Kanan
Hulu
Jumlah Petak = 68

1.086

19.710

Uya
Jumlah Petak = 35
Uya
Jumlah Petak = 13

256

Aktivitas Inventarisasi Berkala
d. Inventarisasi lokasi-lokasi yang
berpotensi tutupan hutan (tinggi,
sedang dan rendah)
a. Inventarisasi Jenis dan potensi
tegakan kayu (m³/Ha) pada
berbagai tutupan
b. Inventarisasi potensi HHBK
c. Inventarisasi Carbon Trade
(Petak Ukur Permanen
d. Inventarisasi lokasi-lokasi yang
berpotensi tutupan hutan (tinggi,
sedang dan rendah)
a. Inventarisasi Jenis dan potensi
tegakan kayu (m³/Ha) pada
berbagai tutupan
b. Inventarisasi potensi HHBK
c. Inventarisasi Carbon Trade
(Petak Ukur Permanen
a. Inventarisasi lokasi-lokasi yang
berpotensi tutupan hutan (tinggi,
sedang dan rendah)
a. Inventarisasi Potensi HHBK
b. Inventarisasi Areal yang Harus
direhabilitasi
c. Inventarisasi Potensi Jasling
d. Inventarisasi Potensi
Pengembangan Agroforestry
a. Inventarisasi Potensi HHBK
b. Inventarisasi Areal yang Harus
direhabilitasi
c. Inventarisasi Potensi Jasling
a. Inventarisasi Potensi
Pengembangan Agroforestry

a. Inventarisasi Potensi HHBK
b. Inventarisasi Areal yang Harus
direhabilitasi
c. Inventarisasi Potensi Jasling
d. Inventarisasi Potensi
Pengembangan Agroforestry

Selanjutnya, untuk mengetahui nomor petak dapat dilihat pada lampiran dengan
nomor sama dengan nomor blok. Inventarisasi berkala akan dilakukan pada tahun
2021, untuk penyusunan rencana pengelolaan berikut.
Inventarisasi menggunakan metoda sistematik sampling dengan jalur. Jarak antar jalur
ditentukan oleh luas plot dan intensitas sampling. Untuk memperoleh ketelitian yang
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tinggi diperlukan intensitas sampling lebih besar, akibatnya jumlah plot banyak dan
jarak antar jalur pendek. Sebagai gambaran hubungan intensitas sampling, luas plot,
dan jarak antar jalur / antar plot disajikanpada Tabel 5-2.
Tabel 5-2. Hubungan Intensitas Sampling, Ukuran Plot dan Jarak Antar Jalur / Antar
Plot
Intens. Sampling (%)

Ukuran Plot (m2)

10%
5%
4%
2%
1%
0,5%
10%
5%
4%
3%
1%
0,5%

625 (25x25)
625
625
625
625
625
400 (20x20)
400
400
400
400
400

Luas Areal
Terwakili (ha)
0,625
1,250
1,562
3,125
6,250
12,500
0,400
0.800
1,000
1,333
4,000
8,000

Jarak Antar Jalur /
Antar Plot (m)
79,1
111,8
125,0
176,8
250,0
353,5
63,2
89,4
100,0
115,5
200,0
282,8

Ukuran plot tingkat semai 2x2m; pancang 5x5m; tingkat tiang 10x10m yang berada di
dalam plot 20x20m.
Selain inventarisasi biofisik sumber daya hutan, dilakukan pula inventarisasi sosialbudaya masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Inventarisasi dimaksud
mengumpulkan data sosial budaya meliputi :
1. Daerah administrasi (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/dusun);
2. Jumlah desa/pemukiman yang ada di dalam

dan sekitar kawasan hutan,

sejarah berdirinya desa/pemukiman, hukum adat dan atau norma yang berlaku
turun-temurun terutama menyangkut kawasan hutan;
3. Jumlah kepala keluarga dan jumlah jiwa, asal-usul penduduk, kelompok umur,
tingkat pendidikan, mata pencaharian dan pendapatan serta kesehatan;
4. Fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, pasar, sarana angkutan dan jalan serta
sarana perhubungan;
5. Ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan dan persepsi masyarakat
terhadap pembangunan kehutanan
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A. 2. Rencana Penataan Kawasan
Untuk tata batas blok dan petak akan dilaksanakan secara bertahap dengan prioritas
pada batas-batas blok yang bersinggungan langsung dengan lahan masyarakat.
Penataan batas harus melibatkan msyarakat terutama yang memeiliki lahan pada
batas blok terluar tersebut.
Pengelolaan kawasan hutan yang efektif hanya dapat dilaksanakan pada kawasan
yang sudah ditata, sehingga untuk pengelolaan kawasan hutan di luar Pulau Jawa,
kegiatan yang pertama dilakukan adalah penataan. Kegiatan penataan sesuai dengan
PP Nomor: 6 Tahun 2007 Pasal 12 ayat (1) terdiri dari:


Tata batas;



Inventarisasi hutan;



Pembagian ke dalam blok atau zona;



Pembagian petak dan anak petak; dan



Pemetaan

Kegiatan tata batas luar dan inventarisasi awal mengenai potensi dan sosial ekonomibudaya telah dilakukan oleh BPKH Wilayah V Banjarbaru pada tahun 2014, sehingga
kegiatan yang akan dilakukanoleh Kepala KPHP Model Tabalong adalah pembagian
blok, petak dan anak petak serta pemetaan.
a. Pembuatan Batas Blok
Hasil analisis peta kontur dan sebaran jalan yang sudah ada di dalam wilayah KPHP
Model Tabalong dibagi ke dalam 7 blok yaitu :
1. Blok Inti
2. Blok Pemanfaatan
3. Blok Pemanfaatan HHK-HA
4. Blok Pemanfaatan HHK-HT
5. Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasling & HHBK
6. Blok Pemberdayaan Masyarakat
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7. Blok Perlindungan
Hasil pengukuran di peta panjang batas blok disajikan pada Tabel 5-3 Di dalam tabel
tersebut dipisahkan antara batas antar blok dan batas luar, karena batas luar telah
dikerjakan oleh BPKH Wilayah V Banjarbaru (tidak menjadi tugas Kepala KPH). Tugas
Kepala KPH menyelenggarakan pembuatan batas antar blok. Jumlah batas antar blok
seluruhnya sepanjang ± 1.856,76 km, sehingga jika dibagi 10 tahun berkisar antara ±
186 km untuk setiap tahun yang dikerjakan oleh 4 (empat) Kepala RPH atau rata-rata
setiap Kepala RPH mengerjakan ± 46,5 km/tahun.
Tabel 5-3. Panjang Batas Blok KPHP Model Tabalong
RPH/DAS

Jaing

BLOK
Blok Inti
Blok Pemanfaatan
Blok Pemanfaatan HHK-HA
Blok Pemanfaatan HHK-HT
Blok Pemanfaatan Kwsn Jasling & HHBK
Blok Pemberdayaan Masyarakat
Blok Perlindungan

Jaing Total
Rongan

Rongan Total

Tabalong Kanan Hulu

Tabalong Kanan Hulu
Total

Uya

Uya Total
Jumlah

Blok
Blok
Blok
Blok

Inti
Pemanfaatan
Pemanfaatan HHK-HA
Perlindungan

Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok

Inti
Pemanfaatan
Pemanfaatan HHK-HA
Pemanfaatan HHK-HT
Pemanfaatan Kwsn Jasling & HHBK
Pemberdayaan Masyarakat
Perlindungan

Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok

Inti
Pemanfaatan
Pemanfaatan HHK-HA
Pemanfaatan HHK-HT
Pemanfaatan Kwsn Jasling & HHBK
Pemberdayaan Masyarakat
Perlindungan

PANJANG (Km)
69,32
34,53
21,39
10,58
107,10
31,64
2,20
113,45
95,76
24,95
56,98
95,25
214,35
234,41
125,46
86,55
22,13
53,07
83,26
101,31
25,54
20,14
106,93
78,42
42,06
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291,15

831,22

457,65
1.856,76
1.856,77
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Rencana pembuatan batas blok bagian dalam yang dikerjakan oleh setiap Kepala RPH
selama 10 tahun disajikan pada Tabel 5-4.
Tabel 5-4. Rencana Pembuatan Batas Blok di Tiap RPH
R P H / DAS

Tahun ke

1 (2016)
2 (2017)
3 (2018)
4 (2019)
5 (2020)
Rongan
6 (2021)
7 (2022)
8 (2023)
9 (2024)
10 (2025)
JUMLAH (km)
1 (2016)
2 (2017)
3 (2018)
4 (2019)
5 (2020)
Tabalong
Kanan Hulu
6 (2021)
7 (2022)
8 (2023)
9 (2024)
10 (2025)
JUMLAH (km)
1 (2016)
2 (2017)
3 (2018)
4 (2019)
5 (2020)
Uya
6 (2021)
7 (2022)
8 (2023)
9 (2024)
10 (2025)
Jumlah (km)
1 (2016)
2 (2017)
3 (2018)
4 (2019)
5 (2020)
Jaing
6 (2021)
7 (2022)
8 (2023)
9 (2024)
10 (2025)
Jumlah (km)

Panjang
Batas (km)
11,97
11,97
11,97
11,97
11,97
11,97
11,97
11,97
12,48
12,48
120,71
71,45
71,45
71,45
78,14
78,14
78,14
62,73
62,73
85,65
22,13
682,90
33,77
33,77
33,77
25,54
20,14
35,64
35,64
35,64
39,21
39,21
137
17,27
17,27
21,39
10,58
21,42
21,42
21,42
21,42
21,42
31,64
205,24

Blok
Blok Pemanfaatan
Blok Pemanfaatan
Blok Pemanfaatan
Blok Pemanfaatan
Blok Pemanfaatan
Blok Pemanfaatan
Blok Pemanfaatan
Blok Pemanfaatan
Blok Pemanfaatan HHK
Blok Pemanfaatan HHK
Blok Pemanfaatan
Blok Pemanfaatan
Blok Pemanfaatan
Blok Pemanfaatan HHK-HA
Blok Pemanfaatan HHK-HA
Blok Pemanfaatan HHK-HA
Blok Pemanfaatan HHK-HT
Blok Pemanfaatan HHK-HT
Blok Pemanfaatan Kwsn Jasling & HHBK
Blok Pemberdayaan Masyarakat
Blok Pemanfaatan
Blok Pemanfaatan
Blok Pemanfaatan
Blok Pemanfaatan HHK-HA
Blok Pemanfaatan HHK-HT
Blok Pemanfaatan Kwsn Jasling & HHBK
Blok Pemanfaatan Kwsn Jasling & HHBK
Blok Pemanfaatan Kwsn Jasling & HHBK
Blok Pemberdayaan Masyarakat
Blok Pemberdayaan Masyarakat
Blok Pemanfaatan
Blok Pemanfaatan
Blok Pemanfaatan HHK-HA
Blok Pemanfaatan HHK-HT
Blok Pemanfaatan Kwsn Jasling & HHBK
Blok Pemanfaatan Kwsn Jasling & HHBK
Blok Pemanfaatan Kwsn Jasling & HHBK
Blok Pemanfaatan Kwsn Jasling & HHBK
Blok Pemanfaatan Kwsn Jasling & HHBK
Blok Pemberdayaan Masyarakat
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Pembuatan batas blok dimulai dari:
1) perintisan, pemancangan batas blok sementara dan inventarisasi adanya
pengakuan masyarakat (adanya kebun, ladang, dusun dll) dan trayek yang melalui
wilayah IUPHHK/BK;
2) pengukuran dan pemasangan patok batas blok definitif, dan pemetaan.
b. Pembuatan Batas Petak
Rencana kegiatan pembuatan batas petak dikerjakan bersamaan pada tiga RPH, setiap
RPH mempunyai kegiatan pembuatan batas petak pada tahun yang bersamaan mulai
tahun 2016 – 2025 (selama 10 tahun).Di dalam rencana kegiatan pembuatan batas
petak tidak semua petak di suatu blok akan diselesaikan dalam rencana 10 tahun
pertama.
Setiap kegiatan pembuatan batas petak selesai, selanjutnya diikuti dengan kegiatan
pemetaan. Trayek rencana batas petak yang digunakan (dibuat berdasarkan peta),
dapat tidak sama dengan trayek batas petak di lapangan,sehingga diperlukan
penyesuaian-penyesuaian. Selanjutnya peta petak yang digunakan adalah peta dari
hasil pengukuran di lapangan, termasuk peta jalan dan pemukiman. Batas petak tidak
boleh berubah (permanen), kecuali untuk kepentingan penggunaan di luar kehutanan.
Sebagaimana pembuatan batas blok, pembuatan batas petak dimulai dari:
1) Perintisan dan pemasangan patok batas petak sementara serta inventarisasi
(risalah) adanya penggunaan lahan oleh masyarakat dan pihak lain;
2) Pengukuran dan pemasangan patok batas petak definitif; termasuk pengukuran
lahan yang digunakan masyarakat (kebun campuran, ladang, dll);
3) Untuk penggunaan kawasan di luar kegiatan kehutanan (adanya fasum,
pemukiman, pemakaman) dibuat petak khusus yang akan diusulkan enclave pada
saat revisi tata ruang wilayah.
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4) Pemetaan
Setelah suatu petak selesai di tata batas dan dipetakan dilakukan risalah untuk
mengetahui potensi sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. Data petak tersebut
akan menjadi base line unit pengelolaan terkecil (petak).
Tabel 5-5. Rencana Kegiatan Pembuatan Batas Petak di RPH Jaing
Tahun
1 (2016)
2 (2017)
3 (2018)
4 (2019)

Blok
Blok Pemanfaatan Kwsn Jasling & HHBK
Blok Pemanfaatan HHK-HT
Blok Pemanfaatan HHK-HT
Blok Pemanfaatan HHK-HT

No Petak
71
121
122
117

Total Panjang Batas (m)
4.020
4.270
3.730
3.326

5 (2020)

Blok Pemanfaatan HHK-HT

120

3.217

6 (2021)

Blok Pemanfaatan HHK-HT

119

3.721

7 (2022)

Blok Pemanfaatan HHK-HT

118

2.694

8 (2023)

Blok Pemanfaatan HHK-HT

123

4.002

9 (2024)
10 (2025)

Blok Pemanfaatan Kwsn Jasling & HHBK
Blok Pemanfaatan Kwsn Jasling & HHBK

21
29

5.750
5.132

Tabel 5-6. Rencana Kegiatan Pembuatan Batas Petak di RPH Rongan
Tahun
1 (2016)
2 (2017)

Blok
Blok Inti
Blok Inti

No Petak
60
71

Total Panjang Batas(m)
7.915
7.528

3 (2018)

Blok Inti

68

8.252

4 (2019)

Blok Inti

1

5.886

5 (2020)

Blok Inti

2

5.707

6 (2021)

Blok Perlindungan

3

5.947

7 (2022)

Blok Inti

4

6.414

8 (2023)

Blok Inti

5

6.247

9 (2024)

Blok Perlindungan

99

2.935

10 (2025)

Blok Inti

100

2.660

Tabel 5-7. Rencana Kegiatan Pembuatan Batas Petak di RPH Tabalong Kanan Hulu
Tahun
1 (2016)
2
3
4
5
6
7
8

(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
(2022)
(2023)

Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok

Inti &
Pemanfaatan Kwsn Jasling & HHBK
Inti & Blok Pemanfaatan HHK-HT
Pemanfaatan HHK-HT
Pemanfaatan HHK-HT
Pemanfaatan HHK-HT
Pemanfaatan HHK-HT
Pemanfaatan HHK-HT
Pemanfaatan HHK-HT

No Petak

Total Panjang
Batas(m)

56 & 68

6.588

90 & 63
23 & 25
45
44
35
36
37

9.483
6.478
2.261
2.258
3.300
2.066
2.205
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9 (2024)
10 (2025)

Blok Pemanfaatan HHK-HT
Blok Pemanfaatan HHK-HT

38
90

3.374
5.734

Tabel 5-8. Rencana Kegiatan Pembuatan Batas Petak di RPH Uya
Tahun

Blok

No Petak

Total Panjang
Batas (m)

1 (2016)

Blok Pemanfaatan Kwsn Jasling & HHBK

6 & 96

6.408

2 (2017)

Blok Pemanfaatan Kwsn Jasling & HHBK

81 & 82

6.801

3 (2018)

Blok Inti; Blok Pemanfaatan Kwsn
Jasling & HHBK

83 & 84

6.215

4 (2019)

Blok Pemanfaatan Kwsn Jasling & HHBK

95 & 97

7.667

5 (2020)

Blok Pemanfaatan Kwsn Jasling & HHBK

98 & 99

6.742

6 (2021)

Blok Pemanfaatan Kwsn Jasling & HHBK

100 & 101

6.432

7 (2022)

Blok Pemanfaatan Kwsn Jasling & HHBK

102 & 103

6.572

104 & 105

12.895

115 & 137

6.592

50

2.089

8 (2023)
9 (2024)
10 (2025)

Blok Inti; Blok Pemanfaatan Kwsn
Jasling & HHBK
Blok Perlindungan; Blok Pemanfaatan
Kwsn Jasling & HHBK
Blok Inti

Pembuatan dan penataan petak tidak dilakukan pada areal berizin, sebagimana diatur
dalam P.5/VII-WP3H/2012.

B. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu
B. 1. Pemanfaatan Kawasan
Pemanfaatan kawasan hutan di wilayah KPHP Model Tabalong ditujukan untuk
kesejahteraan masyarakat sekitar hutan setempat, baik berdampak langsung atau
tidak langsung. Dampak langsung yang dirasakan dengan adanya pemanfaatan
kawasan hutan yaitu hasil olah pemanfaatan tersebut oleh masyarakat misalnya
pemanfaatan kawasan menjadi pertanian yang hasilnya bisa dirasakan oleh
masyarakat tersebut. Sedangkan dampak tidak langsung dari pemanfaatan hutan
adalah terciptanya roda kemandirian bagi masyarakat serta tidak ketergantungan akan
hasil hutan baik hasil hutan kayu maupun non kayu. Pola pikir masyarakat akan lebih
berkembang dan terasah untuk mendapatkan hasil maksimal dari pengelolaan
kawasan hutan.
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Pemanfaatan kawasan hutan di dalam kawasan KPHP Model Tabalong bisa
dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti budidaya sarang burung walet,
budidaya tanaman obat, budidaya lebah dan sebagainya. Berbagai kegiatan usaha
pemanfaatan hutan akan terus berkembang dan muncul seiring dengan kebutuhan
masyarakat yang terus meningkat. Bahkan kegiatan pemanfaatan hutan bisa menjadi
kelompok-kelompok kecil yang nantinya akan saling bekerjasama untuk mendukung
terciptanya hasil maksimal.
Kegiatan budidaya walet sekarang ini masih bersifat individu yaitu hanya kalangan
tertentu saja yang mampu membudidayakannya. Faktor biaya menjadi kendala bagi
masyarakat untuk mengembangkannya karena proses tersebut membutuhkan biaya
yang lumayan besar, mulai dari huniannya hingga proses mendatangkan waletnya.
Tidak sedikit pengusaha yang sudah menyiapkan hunian walet gagal mendatangkan
burungnya sehingga perlu pengetahuan khusus untuk membudidayakannya. Oleh
sebab itu peran KPHP sebagai pengelola kawasan hutan perlu memberikan dukungan
berupa penyuluhan tentang budidaya sarang burung walet tersebut.
Sedangkan untuk budidaya tanaman hias dan tanaman obat bisa diwujudkan
bersamaan dengan program rehabilitasi kawasan di dalam tahap persemaian dan
perbanyakan tanaman. Dibarengi dengan program tersebut maka porses budidaya
tanaman hias dan tanaman obat bisa terlaksana. Untuk mewujudkan program tersebut
adanya pihak luar menjadi pilar penting keberhasilanya, baik itu melalui pelatihan
maupun tanaman percontohan dari daerah lain.
Pengembangan Agroforestry di wilayah KPHP Tabalong diarahkan dalam rangka
mendukung ketahanan pangan dan industri. Adapun kegiatan pengembangan
agroforestry dalam wilayah KPHP Tabalong adalah sebagai berikut :
Tabel 5-9. Rencana Pengembangan Agroforestry dalam wilayah KPHP Tabalong
Blok

RPH

Petak

Pemanfaatan
HHBK
dan Jasling pada
HP

Uya

11

Luas
(Ha)
44,56

Jenis
Tanaman
Tanaman MPTS
(Durian,
Pampaken dan
Jengkol

Bentuk
Kegiatan
Penanam
Tanaman
MPTs pola
kemitraan
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Tahun
1–3

114

Pemanfaatan
HHBK
dan Jasling pada
HP

Uya

13

Luas
(Ha)
77,58

Pemanfaatan
HHBK
dan Jasling pada
HP

Tabalong
Kanan
Hulu

51

27,43

3

149,57

Blok

RPH

Petak

Jenis
Tanaman
Pasak Bumi

Bentuk
Kegiatan
Budidaya
Tanaman
Pasak Bumi

Lada

Budidaya
Tanaman
Lada

Tahun
4–7

8 – 10

Tabel 5-10. Rencana Pemanfaatan HHBK di Wilayah Tertentu KPHP Tabalong

905,43

Pemanfaatan
HHBK
Rotan

Bentuk
Kegiatan
Pemungutan
rotan secara
berkala

359,20

Madu

Pemungutan
madu alam

2 – 10

112,123

102,11

Madu

2 - 10

Uya

50

24,90

Aren

Budidaya
lebah madu
Budidaya
Aren

Uya

60,61,62,63,
64,70,71,72,
73

701,66

Aren

2-10

Jaing

81

45,43

Bambu

Uya

2

42,86

Tabalong
Kanan
Hulu

39,40,41,
42,43,51,52,
53,65,72

497,65

Pemungutan
sari aren/air
nira untuk
pembuatan
gula merah
dan
gula
semut
Budidaya
Bambu
Budidaya
Bambu
Pemungutan
bambu
secara
berkala

Blok

RPH

Petak

Luas (Ha)

Pemanfaatan
HHBK
dan JaslingHP

Tabalong
Kanan
Hulu

Pemanfaatan
HHBK dan
Jasling-HP
Pemanfaatan
-HL
Pemanfaatan
HHBK dan
Jasling-HP
Pemanfaatan
-HL

Tabalong
Kanan
Hulu
Uya

3,4,5,6,7,8,9
,10,11,12,13
,14,15,16,19
,20,21,24,26
,33,34
16,19,20,21,
24,26,33,34

Pemanfaatan
HHBK dan
Jasling-HP

Tahun
1, 4, 7
dan 10

3–5

3 – 10
3 – 10
4 - 10

B. 2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Keberadaan hutan di wilayah kabupaten Tabalong selain memiliki potensi hasil hutan
kayu dan non kayu juga memiliki potensi akan adanya jasa lingkungan atau ekowisata
yang menjanjikan. Potensi ekowisata tersebut memiliki keunikan sendiri-sendiri yang
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nantinya bisa menarik wisatawan dari luar. Akan tetapi potensi ekowisata tersebut
perlu didukung oleh pemerintah daerah dan masyarakat sekitar secara bersama-sama
untuk mewujudkannya. Peran pemerintah sangat penting akan terwujudnya ekowisata
tersebut, salah satunya dengan mengenalkan potensi ekowisata tersebut kepada pihak
luar melalui kegiatan pameran daerah atau kegiatan sejenisnya
Seiring dengan pengenalan potensi ekowisata terhadap pihak luar perlu juga adanya
kesiapan dari pihak pengelola ekowisata tersebut untuk membenahi permasalahan dari
internal. Permasalahan ekowisata adalah pengadaaan prasarana/akses jalan yang
menuju lokasi ekowisata tersebut. Minimnya dukungan pemerintah daerah terhadap
prasarana akan menghambat pengenalan ekowisata terhadap pihak luar. Maka dari itu
pilar utama pembenahan ekowisata adalah terwujudnya prasarana yang layak bagi
pihak luar yang akan berkunjung ke kawasan ekowisata. Dengan terwujudnya akses
jalan, maka keberadaan ekowisata bisa dikenal oleh pihak luar/wisatawan.
Berikut beberapa lokasi ekowisata potensial yang bisa dikembangkan di wilayah KPHP
Model Tabalong adalah:
a. Ekowisata Riam Kinarum
b. Wisata Goa Liang Tapah
c. Wisata Goa Liang Kantin
d. Wisata air terjun Laut Lapas
e. Wisata Air Terjun Maga
f. Wisata Air Terjun Mimban Salikung
g. Wisata Batu Buli
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Gambar 5-1. Lokasi Pengembangan Ekowisata di KPHP Model Tabalong
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Pengembangan ekowisata di wilayah KPHP Model Tabalong diharapkan mampu
memberikan kontribusi yang signifikan pada pengelolaan kawasan maupun
peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Inventarisasi dan
identifikasi potensi ekowisata di dalam kawasan KPHP Model Tabalong perlu dilakukan
sebagai langkah awal untuk pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya hal yang perlu
dilakukan adalah kajian sosial budaya masyarakat sekitar kawasan, kajian pasar untuk
mengidentifikasi potensi pengunjung, kajian pengembangan kerjasama dengan
investor dan masyarakat lokal, promosi dan pemasaran usaha ekowisata.
Perlu dilakukan penyusunan strategi dan regulasi pengusahaan ekowisata yang
mencakup inventarisasi dan identifikasi potensi ekowisata di KPHP Model Tabalong,
ekonomi dan budaya masyarakat, analisis pasar yaitu identifikasi kelompok atau
sasaran atau pengunjung potensi ekowisata dan kebutuhannya, pengembangan
kerjasama dengan masyarakat lokal, promosi dan pemasaran usaha ekowisata yang
dikukung oleh sistem managemen usaha wisata.
Pengembangan produk ekowisata diarahkan untuk membangun ekowisata yang
berkelanjutan, yaitu ekowisata yang berbasiskan masyarakat serta mempunyai
orientasi pada aspek konservasi lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat
lokal termasuk peningkatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha
bagi masyarakat lokal. Disamping itu, diupayakan juga pendidikan publik, peningkatan
pendapatan daerah. Pengembangan produk ekowisata perlu disesuaikan dengan
karakteristik objek dan lokasi ekowisata, kondisi sosial ekonomi dan budaya
masyarakat setempat dan kelompok sasaran yang menjadi target pasar dari usaha
ekowisata itu sendiri. Manajemen pengelolaan ekowisata termasuk pengembangan
kerangka kelembagaan dan model kerjasama kolaboratif.
Kegiatan-kegiatan jangka panjang dalam program ini, mencakup antara lain :
1.

Menyusun strategi dan regulasi pengusahaan ekowisata

2.

Pengembangan produk dan pelatihan ekowisata

3.

Pengembangan rambu-rambu dan jalur interpretasi

4.

Peningkatan investasi pengusahaan

5.

Peningkatan pelayanan dan pengelolaan ekowisata
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6.

Pengembangan jaringan ekoturisme

7.

Penyebaran informasi, promosi dan publikasi

8.

Membangun fasilitas sarana dan prasarana ekowisata

Tabel 5-11. Rencana Kegiatan Pengembangan Ekowisata di KPHP Model Tabalong
TAHUN KE

DESA

RENCANA KEGIATAN

VOLUME

1 (2016)

Kinarum

Menyusun
strategi
dan
regulasi
pengusahaan ekowisata
Pengembangan rambu-rambu dan jalur
interpretasi
Membangun fasilitas sarana dan prasarana
ekowisata
Menyusun
strategi
dan
regulasi
pengusahaan ekowisata
Pengembangan rambu-rambu dan jalur
interpretasi
Membangun fasilitas sarana dan prasarana
ekowisata
Pengembangan produk dan pelatihan
ekowisata
Peningkatan pelayanan dan pengelolaan
ekowisata

1 kegiatan

2 (2017)

Kinarum

3 (2018)

Kinarum

4 (2019)

Lano

5 (2020)

Lano

6 (2021)

Lano

7 (2022)

Purui dan Teratau

8 (2023)

Purui dan Teratau

9 (2023)

Santuun, Jaro & Garagata

Pengembangan jaringan ekoturisme

10 (2023)

Santuun, Jaro & Garagata

Penyebaran
publikasi

informasi,

promosi

dan

1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
2 kegiatan
2 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan

B. 3. Pemanfaatan Kayu Hutan Alam dan Hutan Tanaman
Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam kawasan di dalam blok pemanfaatan kayu hutan
alam KPHP Model Tabalong diarahkan untuk pemenuhan bahan baku pada IPHHK
skala kecil dan untuk kebutuhan masyarakat. Alasan pemanfaatan kayu diarahkan
pada pemanfaatan IPHHK karena masih tingginya permintaan kayu untuk kepentingan
rakyat serta terbatasnya kawasan yang dapat dialokasikan sebagai penghasil kayu.
Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam dan hutan kayu hutan tanaman pada
hutan produksi dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai
dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.Usaha pemanfaatan
meliputi

kegiatan

pemanenan,

pemasaran

hasil,

pengayaan,

penanaman,

pemeliharaan sesuai dengan rencana pengelolaan hutan yang telah ditetapkan.
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Pemanfaatan kayu hutan alam di KPHP Model Tabalong dikelola melalui sistem
pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL). Konsep PHPL menekankan pada usaha
pemanfaatan kayu dengan mempertimbangkan kelestarian fungsi produksi, ekologi
dan fungsi sosial secara terus menerus. Ketiga fungsi tersebut harus terkait satu sama
lain dan harus dikelola secara proporsional dan terintegrasi.
Dari hasil survey identifikasi potensi areal yang telah dilaksanakan oleh KPHP Tabalong
dapat disusun pengaturan hasil per tahun pada petak-petak yang arealnya berhutan
pada kawasan HP dan HPT di KPHP Tabalong. Pada Tabel 5-12 berikut disajikan
pengaturan kelestarian hasil hutan berupa kayu per blok dan petak pada KPHP
Tabalong selama 10 tahun.
Tabel 5-12. Usulan Rencana Penebangan pada Kawasan HP dan HPT di KPHP
Tabalong
Tahun

RPH

Blok

Petak No

Luas (ha)

Volume (m3)

Volume koreksi
(m3)*

Jumlah batang

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

-

2018

Uya

81,97

168

6.118,14

3.426,16

1.948

2019

Uya

82

123

8.248,73

4.619,29

2.627

2020

Uya

83

105

6.748,03

3.778,90

2.149

2021

Uya

84

108

7.119,03

3.986,66

2.267

2022

Uya

95

123

6.546,42

3.666,00

2.085

2023

Uya

98,99,100

194

5.363,14

3.003,36

1.708

2024

Uya

101,103

171

5.467,82

3.061,98

1.741

2025

Uya

104,110,115

246

7.068,25

3.958,22

2.251

Blok Pemanfaatan HHK-HA
Blok Pemanfaatan HHK-HA
Blok Pemanfaatan HHK-HA
Blok Pemanfaatan HHK-HA
Blok Pemanfaatan HHK-HA
Blok Pemanfaatan HHK-HA
Blok Pemanfaatan HHK-HA
Blok Pemanfaatan HHK-HA

1.237

* Keterangan: Faktor Pengaman = 0,7 ; Faktor Eksploitasi = 0,8

Tabel 5-12 menyajikan usulan rencana penebangan kayu pada kawasan HP dan HPT
di KPHP Tabalong selama 10 tahun sesuai dengan jangka waktu RPHJP pada KPHP
Tabalong. Dari tabel tersebut volume tebang yang dianggap realistis dan lestari paling
tinggi adalah 4.619,3 m3 dengan luas 98,64 ha. Demi pemerataan produksi pada
setiap blok yang tersedia hutannya, maka bisa jadi kuota tebang 3-4 ribu meter kubik
pertahun tersebut di bagi ke masing-masing blok hutan tersebut.
Adapun lokasi kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam di hutan produksi kawasan
KPHP Model Tabalong dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
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Gambar 5-2. Lokasi Rencana Pemanfaatan Kayu Hutan Alam
Untuk dapat merealisasikan aspek kelestarian ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan. Hal tersebut antara lain adalah:
1. Sebaran jenis tanaman pada plot contoh pada hasil perhitungan diatas belum
disajikan. Informasi ini dapat dilihat pada pembahasan Indek Nilai Penting,
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Frekuensi Relatif dan Dominansi Relatif.
2. Untuk mengetahui potensi ril tanaman berdasarkan jenis, kelas diameter pada
masing-masing petak, maka sebelum penebangan perlu dilakukan survey potensi
100%, yaitu ITSP.
3. Hasil ITSP ini, juga dilengkapi dengan peta pohon untuk pengaturan tebangan
sesuai RIL (Reduced Impact Logging), peta tegakan tinggal untuk mendapatkan
potensi tebang berikutnya dan untuk membantu pelaksanaan bina pilih.
4. Membangun PUP (Petak Ukur Permanen) untuk monitoring perkembangan
pertumbuhan pohon yang diukur per tahun.
5. Saat ini, volume tebang per tahun dianggap kecil jika dibandingkan dengan
IUPHHK-HA atau IUPHHK-HT, sehingga pelaksanaan penebangan (jika regulasinya
sudah memungkinkan) sebaiknya bermitra dengan masyarakat.
6. Database ITSP yang telah berbasis spasial akan sangat mendukung penerapan
pembangunan Sistem Informasi KPH.

Kegiatan pengelolaan dan pengembangan kayu hutan alam di dalam kawasan KPHP
diarahkan pada :
1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong pada umumnya dan
masyarakat di sekitar wilayah KPHP pada khususnya.
2) Peningkatan pelayanan publik terutama pada penyediaan kayu konstruksi bagi
masyarakat sekitar wilayah KPH dan untuk kepentingan pembangunan.
3) Untuk memenuhi kebutuhan kayu dalam mendukung pembangunan sarana dan
prasarana pengembangan jasa lingkungan.
4) Peningkatan kemitraan dengan industri kayu skala kecil, pemenuhan bahan
bakunya dalam pemenuhan bahan bakunya dan IPHHK dalam penyediaan bibit
untuk rehabilitasi hutan.
Pengelolaan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam termasuk membangun kerangka
kelembagaan dan model kerjasama kolaboratif antara KPHP Model Tabalong dengan
para pihak dalam pengusahaan kayu. Penyusunan strategi dan program untuk
menjaring pengusaha berinvestasi di KPHP Model Tabalong dengan mekanisme
komunikasi antara KPHP Model Tabalong dengan pengusaha kayu skala menengah
dan skala besar serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPHP Model
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Tabalong dalam pengusahaan jasa lingkungan. Beberapa kegiatan jangka panjang
untuk mensukseskan program ini, antara lain:
1. Menyusun strategi dan regulasi pengusahaan kegiatan pemanfaatan kayu hutan
alam.
2. Pengembangan produk hasil hutan kayu.
3. Peningkatan investasi pengusahaan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam.
4. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam.
5. Pengembangan jaringan pengusahaan.
6. Membangun mekanisme kontribusi pemanfaatan kayu di hutan alam.
7. Membangun sarana dan prasarana pengembangan kegiatan pemanfaatan kayu
hutan alam.
8. Pengembangan sistem informasi pelayanan publik.
Selain pemanfaatan kayu dari hutan alam, pemanfaatan kayu juga dapat dilakukan
melalui hutan tanaman (HT). Rencana pemanfaatan pengelolaan hutan tanaman di
KPHP Tabalong memiliki luas sebesar 4.132 ha. Rencana pemanfaatan pengelolaan
dan pengembangan hutan tanaman dibentuk untuk mendukung terciptanya alih fungsi
hutan yang tertata dan lestari.

Pemanfaatan hasil hutan kayu dapat diilakukan

bersama dengan pihak ketiga sehingga managemen pemanfaatan kayu tertata dengan
baik serta dapat diarahkan sesuai dengan sistem pengelolaan hutan produksi lestari
(PHPL).
Pembangunan hutan tanaman sangat tepat diterapkan dalam rangka menyongsong
era perdagangan bebas dengan tuntutan kualitas produk yang terjamin dan proses
produksi yang berdampak lingkungan sekecil mungkin.

Hal ini karena dengan

pembangunan hutan tanaman serta masuknya teknologi dan modal yang besar akan
mampu memenuhi bahan baku industri yang berkualitas dan dalam jumlah yang
memadai. Proses pembangunan hutan tanaman adalah membangun lahan yang tidak
produktif menjadi areal dengan produktivitas yang optimal dengan perlakuan
silvikultur yang intensif.
Dengan pemilihan jenis yang tepat didukung masuknya modal dan teknologi yang
intensif, pembangunan hutan tanaman- akan menghasilkan riap yang tinggi, sehingga
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berdampak pengembalian modal investasi lancar. Faktor lain yang berperan adalah
dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang baik. Hal ini karena
pembangunan hutan tanaman banyak memberikan keuntungan kepada masyarakat
sekitar hutan dan pembangunan daerah. Dukungan yang diberikan pemerintah antara
lain adalah jaminan stabilitas nasional yang mantap. Stabilitas nasional yang mantap
merupakan modal dasar pembangunan yang sangat penting karena menarik dan
merangsang investor-investor untuk bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha
indonesia. Dukungan pemerintah yang lain adalah kemudahan perizinan dan kepastian
hukum.
Pembuatan hutan tanaman yang dilaksanakan KPHP Model Tabalong bertujuan untuk
menghasilkan kayu olahan dan HHBK buah, selain itu rencana pembuatan hutan
tanaman juga ditujukan untuk mendukung terciptanya alih fungsi hutan yang tertata
dan lestari sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang baik. Rencana
pemanfaatan hutan tanaman di KPHP Model Tabalong sudah dialokasikan dalam
wilayah kerjanya.
Jenis tanaman terpilih yang akan dikembangkan adalah tanaman sungkai/sengon,
kemiri dan lada. Pola tanam kayu sungkai/sengon dan lada dibuat dengan sistem
tumpangsari, sedangkan kemiri dengan sistem monokultur.
Tabel 5-13. Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
pada Kawasan HP dan HPT di KPHP Tabalong
Tahun
Kegiatan

Das/RPH

Blok

Jaing

Blok
Pemanfaatan
HHK-HT

117, 118

2
(2017)

Jaing

Blok
Pemanfaatan
HHK

119, 120

3
(2018)

Jaing

Blok
Pemanfaatan
HHK

121,122,
123

4
(2019)

Uya

Blok
Pemanfaatan
HHK

21,22

1
(2016)

Petak

Tuplah
Pertanian
lahan
kering
campur
semak
Pertanian
lahan
kering
campur
semak
Pertanian
lahan
kering
campur
semak
Pertanian
lahan
kering

Sistem
Silvikultur

Jenis Pohon

HHK

Luas
(Ha)

THPB

Sungkai/Sengon
- Lada

Veneer
&
Meubel

87

THPB

Kemiri

Veneer

112

THPB

Sungkai/Sengon
- Lada

Veneer
&
Meubel

217

THPB

Kemiri

Veneer

243
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Uya
5
(2020)

6
(2021)

Uya

Blok
Pemanfaatan
HHK

23,75

Blok
Pemanfaatan
HHK

76,78

7
(2022)

Tabalong
Kanan
Hulu

Blok
Pemanfaatan
HHK

23,25

8
(2023)

Tabalong
Kanan
Hulu

Blok
Pemanfaatan
HHK

35,36,37

9
(2024)

Tabalong
Kanan
Hulu

Blok
Pemanfaatan
HHK

38,44,45

10
(2025)

Tabalong
Kanan
Hulu

Blok
Pemanfaatan
HHK

110,122

campur
semak
Pertanian
lahan
kering
campur
semak
Pertanian
lahan
kering
campur
semak
Pertanian
lahan
kering
campur
semak
Pertanian
lahan
kering
campur
semak
Pertanian
lahan
kering
campur
semak
Pertanian
lahan
kering
campur
semak

THPB

Sungkai/Sengon
- Lada

Veneer
&
Meubel

208

THPB

Kemiri

Veneer

120

THPB

Sungkai/Sengon
- Lada

Veneer
&
Meubel

98

THPB

Kemiri

Veneer

83

THPB

Sungkai/Sengon
- Lada

Veneer
&
Meubel

106

THPB

Kemiri

Veneer

164
1.440

Lokasi pemanfaatan kayu hutan tanaman dapat dilihat pada gambar berikut.
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Gambar 5-3. Rencana Lokasi Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman di KPHP Model
Tabalong
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C. Pemberdayaan Masyarakat
Sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan masih tergantung pada
sumber daya alam di dalam kawasan KPHP Model Tabalong.

Untuk itu, pihak

pengelola perlu membimbing masyarakat supaya dapat mengusahakan pengambilan
sumber daya alam yang berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan
masyarakat. Dengan demikian maka kawasan dapat dikelola sekaligus memberikan
aliran hasil alam dan jasa secara berkelanjutan kepada masyarakat. Sementara itu
pengembangan usaha alternatif perlu dikembangkan untuk membatasi pengambilan
sumber daya alam. Beberapa program yang dapat dilakukan adalah penanaman dan
pengayaan spesies jenis rotan, kayu bakar, buah-buahan, gaharu, obat-obatan, dan
tanaman berguna lainnya di wilayah-wilayah rehabilitasi.
Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan di blok pemberdayaan adalah pembangunan
hutan tanaman rakyat. Adapun lokasi HTR di KPHP Model Tabalong berada pada
Resort Pengelolaan Kinarum dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
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Gambar 5-4. Lokasi HTR, HKm dan HD di Blok Pemberdayaan Masyarakat
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Untuk mendukung kegiatan HTR maka diperlukan kajian mendalam tentang etno
botani dan potensi tanaman yang dapat dikembangkan secara komersial. Perlu
pengembangan tanaman yang berdaya jual tinggi, ringan dan awet, sehingga
memudahkan transportasi dan pengiriman dari wilayah yang terpencil, misalnya
bumbu, ekstrak tanaman obat dan lain-lain.

Hal ini bisa dikembangkan dengan

menjalin kerjasama dengan berbagai pihak masyarakat yang bermukim di sekitar
kawasan pada umumnya adalah masyarakat peladang berpindah. Sistem pertanian ini
dapat diterapkan secara effisien dan murah pada saat penduduk masih sedikit dan
lahan pertanian tersedia luas. Untuk masa kini sistem pertanian ini sudah tidak sesuai
lagi mengingat pertambahan penduduk dan segmentasi areal pertanian, sehingga
kesuburan tanah semakin menurun. Oleh karena itu para peladang berpindah sudah
seharusnya mengubah ke sistem pertanian menetap. Sayangnya sistem pertanian
modern ini memerlukan modal yang lebih tinggi sehingga masyarakat belum berdaya
untuk

menerapkannya.

Dukungan

pemerintah

dan

LSM

diperlukan

untuk

memberdayakan masyarakat peladang untuk menerapkan pertanian modern.
Alternatif lain adalah pada areal kebun mansyakat di dalam kawasan hutan akan
diusulkan untuk dibangun Hutan Desa atau Hutan Kemasyarakatan (Hkm).
Kegiatan yang juga bisa dilakukan di blok pemberdayaan masyarakat adalah
pembuatan kelompok tani disetiap RPH. Pembentukan kelompok tani bisa berisi 1020 anggota per RPH.

Kelompok tani yang sudah terbentuk bisa diarahkan dan

diberikan pelatihan guna menciptakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang
berkesinambungan dan memberikan hasil/produk mandiri.
Semua anggota diberikan pengetahuan dan pelatihan baik teori maupun praktek
terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang ada di kawasan KPHP Model Tabalong.
Salah satu kegiatan untuk melancarkan program tersebut yaitu adanya pelatihanpelatihan bagi anggota kelompok tani tiap RPH. Pelaksanaan pelatihan bisa
diwujudkan dalam pembuatan bibit dari biji, stek, maupun okulasi. Di sekitar desa atau
pemukiman yang terpilih dibuat persemaian dan pengadaan bibit entres. Anggota
kelompok tani membuat persemaian dan pengadaan bibit yang diperlukan masyarakat
dengan bantuan dana dari Kepala KPH, swasta dan berbagai sumber yang tidak
mengikat. Bibit yang dihasilkan dibagikan kepada masyarakat yang belum memiliki
kebun agar mereka juga dapat memiliki kebun dan penghasilan tetap.
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Guna mendukung program pemberdayaan ini, maka kegiatan-kegiatan makro jangka
panjang dapat mencakup :
1. Peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha
ekonomi.
2. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan masyarakat.
3. Menyusun perencanaan dan kebutuhan desa melalui participatory rural appraisal.
4. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan publik.
5. Koordinasi dan sinkronisasi program dengan lembaga dan instansi lain.
Berikut ini adalah tabel mengenai rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat selama
10 tahun kedepan.
Tabel 5-14. Rencana Kegiatan pada Blok Pemberdayaan Masyarakat di KPHP
Tabalong
JENIS KEGIATAN
Pembentukan/Penguatan
Kelembagaan Masyarakat
Inhouse
Training
pengelolaan
jasa
lingkungan/jasa wisata
Peningkatan
wawasan
KTH
(pendampingan
anggota KTH ke luar
daerah)
Pemanfaatan lahan bawah
tegakan (wana farma/
agroforestry)
Pemanfaatan lahan bawah
tegakan (wana farma/
agroforestry)
Inhouse Training Budidaya
dan pengolahan Kemiri
Inhouse Training budidaya
lebah madu
Inhouse Training Budidaya
dan pengolahan gula aren
Inhouse
Training
Agroforestry
Jumlah

VOLUME

LOKASI

LUAS (Ha)

TAHUN KE

3 kegiatan

Kinarum, Lano dan
Nalui

-

2 (2017)

2 kegiatan

Kinarum dan Lano

-

3 (2018)

2 kegiatan

Kinarum, Lano, Nalui
dan Purui

-

4 (2019)

9 kegiatan

Nalui
(116,117,120,121,137,
138,139,153,155)

710

2 (2017) –
10 (2025)

4 kegiatan

Teratau (113,
114,122) Jaro (118)

376

5 (2020) 8 (2023)

1 kegiatan

Nalui

-

7 (2022)

1 kegiatan

Dambung

-

8 (2023)

1 kegiatan

Teratau

-

9 (2024)

1 kegiatan

Salikung

-

10 (2025)

24 Kegiatan

1086
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D. Pembinaan dan pemantauan pemanfaatan hutan dan penggunaan
kawasan hutan pada areal yang berizin.
Pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan secara optimal
bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan
kerentanannya serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokok hutan, fungsi
konservasi, lindung dan produksi. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis
dan yang paling penting dalam pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus tetap
sinergi.
Secara umum pemanfaatan hutan pada hutan produksi dapat diselenggarakan melalui
kegiatan: (1) pemanfaatan kawasan, (2) pemanfaatan jasa lingkungan, (3)
pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Sebaliknya Pemanfaatan hutan pada
hutan lindung dibatasi pada jenis (1) pemanfaatan kawasan, (2) pemanfaatan jasa
lingkungan, dan (3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu.
Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian
kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa
mengubah fungsi pokok kawasan hutan, sedangkan perubahan peruntukan kawasan
hutan adalah perubahan

kawsan

hutan

menjadi bukan

kawasan

hutan

dan

perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi
hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang
lain.
Rencana Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan pada areal KPHP yang sudah ada hak
atau Izin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan selama jangka 2016-2026 di
KPHP Tabalong disajikan pada Tabel 5-15.
Tabel 5-15. Rekapitulasi rencana Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan pada Areal
yang Ada Hak atau Izin Pemanfaatan Maupun Penggunaan Kawasan
KPHP Tabalong Jangka 2016-2025
No

Uraian Kegiatan

Target Satuan

A

Inventarisasi Pemanfaatan dan penggunaan
kawasan hutan

1 kali setahun

B

Pembinaan, monitoring dan evaluasi Pemanfaatan
Hutan pada Hutan Lindung:

2 kali setahun
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No

Uraian Kegiatan
1. Pemanfaatan kawasan,
2. Pemanfaatan jasa lingkungan
3. Pemungutan hasil hutan bukan kayu

Target Satuan

C

Pembinaan ,Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan
Hutan pada Hutan Produksi seperti :
1. Pemanfaatan kawasan
2. Pemanfaatan Jasa lingkungan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan
bukan kayu (pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam,
Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman melalui HTI,
HKm, HD, Kemitraan Kehutanan, Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
dalam hutan alam, Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan
tanaman).
3. Pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam,
4. Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam ,
5. Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman

2 kali setahun

D

Pembinaan, Monitoring,Evaluasi dan pelaporan penggunaan kawasan
hutan untuk pertambangan, sarana perhubungan / jalan,sarana
telekomunikasi /radio, dan Pinjam Pakai kawasan hutan

1 kali setahun

E. Rehabilitasi pada Areal Kerja di Luar Areal Berizin
Upaya rehabilitasi ekosistem dikawasan KPHP Model Tabalong diawali dengan
pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kerusakan habitat dan ekosistem di dalam
kawasan KPH.Identifikasi ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan
ekosistem di dalam kawasan. Apabila ditemukan kerusakan-kerusakan yang terjadi di
dalam ekosistem, faktor penyebabnya serta sejauh mana dampaknya terhadap
keseluruhan proses ekologis di dalam kawasan, maka akan dihasilkan rekomendasi
tentang bentuk-bentuk intervensi pengelola yang perlu dilakukan untuk permasalahan
tersebut. Pemetaan penutupan vegetasi dan batas-batas ekosistem serta sebaran
keanekaragaman spesies menjadi penting sebagai dasar untuk menentukan tindakan
intervensi yang dibutuhkan.
Selain identifikasi dan inventarisasi kondisi habitat dan ekosistem, monitoring habitat
dan populasi jenis di dalam kawasan juga perlu dilakukan identifikasi tanaman yang
cocok untuk ditanam di lokasi RHL. Hasil dari kegiatan ini juga berperan dalam
menentukan tindakan apa yang akan dilakukan dalam rangka pengelolaan kawasan,
pembinaan habitat dan populasi di dalam kawasan.
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Tabel 5-16. Rencana kegiatan rehabilitasi (Penanaman) di luar areal berizin KPHP
Model Tabalong
Tahun
Kegiatan

1
(2016)

Das / RPH

Fungsi

No
Petak

luas

Jaing

HP

5

104,24

Jaing

HP

6

97,46

Jaing

HP

7

48,91

3

250,60

Jumlah

2
(2017)

Jaing

HP

11

56,13

Jaing

HP

12

96,39

Jaing

HP

15

55,35

3

207,88

Jumlah

3
(2018)

Jaing

HP

17

156,24

Jaing

HP

18

139,38

Jaing

HP

21

60,11

Jaing

HP

22

92,67

3

448,41

Jumlah

4
(2019)

Jaing

HP

41

160,47

Jaing

HP

42

127,02

Jaing

HP

43

128,46

Jaing

HP

65

72,69

3

488,64

Jumlah

5
(2020)

Jaing

HP

66

70,95

Jaing

HP

67

51,30

Jaing

HL

68

55,98

Jaing

HP

71

65,67

3

243,91

Jumlah

6
(2021)

Jaing

HL

78

164,35

Jaing

HL

79

88,28

Jaing

HL

80

73,03

Jaing

HP

81

45,44

Tuplah
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Tanah
terbuka
Tanah
terbuka
Tanah
terbuka
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar

Ket
Lahan
Kritis
Sangat
Kritis

Jenis
Tanaman
Sungkai

Kritis

Sengon

Sangat
Kritis

Kemiri

-

-

Kritis

Sungkai

Sangat
Kritis
Sangat
Kritis
Sangat
Kritis

Sengon
Kemiri
Sungkai

Kritis

Sengon

Kritis

Kemiri

Kritis

Karet

-

-

Kritis

Sungkai

Kritis

Sengon

Kritis

Kemiri

Kritis

Karet

-

-

Kritis

Sungkai

Kritis

Sengon

Kritis

Kemiri

Kritis

Karet

-

-

Kritis

Sungkai

Kritis

Sengon

Kritis

Kemiri

Kritis

Karet
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Tahun
Kegiatan

No
Petak

luas

Tuplah

3

371,10

-

HL

82

66,74

HP

53

46,06

HP

125

70,30

HP

130

51,85

3

234,96

HP

131

55,05

Uya

HP

2

42,86

Uya

HL

3

111,33

Uya

HL

4

120,41

3

329,64

Das / RPH

Fungsi

Jumlah
Jaing

7
(2022)

8
(2023)

Tabalong
Kanan Hulu
Tabalong
Kanan Hulu
Tabalong
Kanan Hulu
Jumlah
Tabalong
Kanan Hulu

Jumlah

9
(2024)

Uya

HP

18

110,58

Uya

HP

37

75,67

Uya

HP

38

136,15

Uya

HP

39

147,85

3

470,24

Jumlah

10
(2025)

Uya

HP

45

33,66

Uya

HP

46

110,83

Uya

HP

47

84,46

Uya

HP

49

42,30

3

271,24

Jumlah

Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
-

Ket
Lahan
Kritis
-

Jenis
Tanaman
-

Kritis

Sungkai

Kritis

Sengon

Kritis

Kemiri

Kritis

Karet

-

-

Kritis

Sungkai

Kritis

Sengon

Kritis

Kemiri

Kritis

Karet

-

-

Kritis

Sungkai

Semak
Belukar
Tanah
terbuka
Tanah
terbuka
Tanah
terbuka
Tanah
terbuka
Tanah
terbuka
Tanah
terbuka
Tanah
terbuka

Sangat
Kritis
Sangat
Kritis
Sangat
Kritis
Sangat
Kritis
Sangat
Kritis
Sangat
Kritis
Sangat
Kritis

-

-

Sengon
Kemiri
Karet
Sungkai
Sengon
Kemiri
Karet
-

Tabel 5-17 Pemeliharaan tanaman hasil rehabilitasi
Tahun
Kegiatan

2
(2017)

Das / RPH

Fungsi

No
Petak

Luas

Jaing

HP

5

104,24

Jaing

HP

6

97,46

Jaing

HP

7

48,91

3

250,60

Jumlah

Tuplah
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
-

Ket
Lahan
Kritis
Sangat
Kritis
Kritis
Sangat
Kritis
-

BAB 5 | Rencana Kegiatan -

Kegiatan
Pemeliharaan
Pemeliharaan
Pemeliharaan
-

134

Tahun
Kegiatan

3
(2018)

Das / RPH

Fungsi

No
Petak

Luas

Jaing

HP

11

56,13

Jaing

HP

12

96,39

Jaing

HP

15

55,35

3

207,88

Jumlah

4
(2019)

Jaing

HP

17

156,24

Jaing

HP

18

139,38

Jaing

HP

21

60,11

Jaing

HP

22

92,67

3

448,41

Jumlah

5
(2020)

Jaing

HP

41

160,47

Jaing

HP

42

127,02

Jaing

HP

43

128,46

Jaing

HP

65

72,69

3

488,64

Jumlah

6
(2021)

Jaing

HP

66

70,95

Jaing

HP

67

51,30

Jaing

HL

68

55,98

Jaing

HP

71

65,67

3

243,91

Jumlah

7
(2022)

Jaing

HL

78

164,35

Jaing

HL

79

88,28

Jaing

HL

80

73,03

Jaing

HP

81

45,44

3

371,10

HL

82

66,74

HP

53

46,06

HP

125

70,30

HP

130

51,85

3

234,96

Jumlah
Jaing

8
(2023)

Tabalong
Kanan Hulu
Tabalong
Kanan Hulu
Tabalong
Kanan Hulu
Jumlah

Tuplah
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Tanah
terbuka
Tanah
terbuka
Tanah
terbuka
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
-

Ket
Lahan
Kritis

Kegiatan

Kritis

Pemeliharaan

Sangat
Kritis
Sangat
Kritis
Sangat
Kritis

Pemeliharaan
Pemeliharaan
Pemeliharaan

Kritis

Pemeliharaan

Kritis

Pemeliharaan

Kritis

Pemeliharaan

-

-

Kritis

Pemeliharaan

Kritis

Pemeliharaan

Kritis

Pemeliharaan

Kritis

Pemeliharaan

-

-

Kritis

Pemeliharaan

Kritis

Pemeliharaan

Kritis

Pemeliharaan

Kritis

Pemeliharaan

-

-

Kritis

Pemeliharaan

Kritis

Pemeliharaan

Kritis

Pemeliharaan

Kritis

Pemeliharaan

-

-

Kritis

Pemeliharaan

Kritis

Pemeliharaan

Kritis

Pemeliharaan

Kritis

Pemeliharaan

-

-
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Tahun
Kegiatan

Das / RPH

Fungsi

No
Petak

Luas

Tabalong
Kanan Hulu

HP

131

55,05

Uya

HP

2

42,86

Uya

HL

3

111,33

Uya

HL

4

120,41

3

329,64

9
(2024)

Jumlah

10
(2025)

Uya

HP

18

110,58

Uya

HP

37

75,67

Uya

HP

38

136,15

Uya

HP

39

147,85

3

470,24

Jumlah

Tuplah
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Semak
Belukar
Tanah
terbuka
Tanah
terbuka
Tanah
terbuka
-

Ket
Lahan
Kritis

Kegiatan

Kritis

Pemeliharaan

Kritis

Pemeliharaan

Kritis

Pemeliharaan

Kritis

Pemeliharaan

-

-

Kritis

Pemeliharaan

Sangat
Kritis
Sangat
Kritis
Sangat
Kritis
-

Pemeliharaan
Pemeliharaan
Pemeliharaan
-

Penyelenggaraan rehabilitasi yang akan dilaksanakan diprioritaskan pada potensi
penutupan lahan hutan rendah yaitu sebesar 3.316 ha. Untuk jenis tanaman yang akan
digunakan sebagai rehabilitasi yaitu jenis tanaman lokal dan produktif. Sedangkan
untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat sekitar hutan maka perlu penyediaan
jenis tanaman komersil yang diminati masyarakat yaitu seperti karet dan tanaman
buah-buahan.
Untuk jenis tanaman buah-buahan perlu diperhatikan juga jenis tanaman yang
menjadi identitas/tanaman endemik daerah tersebut seperti durian, papakin, lahong,
kerantungan, cempedak, kasturi, kapul, dan langsat. Dengan berbagai macam
tanaman buah-buahan yang disemaikan bisa menjadi magnet bagi masyarakat untuk
sadar dan peduli akan lingkungan sekitar. Semakin banyak jenis tanaman yang
ditanam maka akan labih heterogen hutan tersebut dan akan menjadi ciri khas tertentu
kawasan tersebut.
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F. Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitaasi dan Reklamasi pada
Areal Berizin
Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rehabilitasi dilaksanakan pada
setiap Resort Pengelolaan Hutan. Kepala Resort bertangung jawab atas kegiatan
pembinaan dan pemantauan kegiatanan ini. Resort harus merekrut mandor-mandor
setiap mandor kerja akan melakukan pembinaan dan pengawasan selama pelaksanaan
penanaman dan pemeliharaan tanaman.
Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan maka proses pembinaan dan
pengawasan meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Pembinaan dan pengawasan terhadap sipil teknis RHL yang dilakukan oleh
pemegang izin.
2. Pembinaan dan pengawasan terhadap tata cara rehabilitasi dan reklamasi
berdasarkan juknis yang ditetapkan oleh pemerintah/pengelola KPH.
3. Pembinaan dan pengawasan terhadap tata cara pelaporan RHL oleh pemegang
izin administrasi keuangan.
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap diseminasi kemajuan RHL kepada semua
stakeholder di KPHP Model Tabalong.
Dalam proses pemantauan terhadap kegiatan RHL maka perlu melibatkan beberapa
pihak seperti :
1. Monitoring pelaksanaan RHL dilakukan oleh KPHL Model Tabalong sesuai lokasi
dan jenis kegiatan. Kegiatan ini meliputi pengumpulan data numerik, spasial
dan visual (dokumentasi) setiap tahapan kegiatan RHL untuk kegiatan
perencanaan, persiapan lapangan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan.
2. Evaluasi hasil kegiatan RHL dilaksanakan oleh Tim Penilai Pekerjaan (TPP) atau
Lembaga Penilai Independen (LPI) yang ditetapkan oleh KPA. Susunan
keanggotaan TPP terdiri dari unsur pelaksana kegiatan, Tim Pembina RHL
Kabupaten dan pihak lain yang dianggap perlu. LPI adalah lembaga konsultan
penilai yang kompeten dan telah diakreditasi oleh lembaga berwenang.
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Tabel 5-18 Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitaasi dan Reklamasi pada Areal
Berizin
No

Uraian Kegiatan

Sasaran

1 Monitoring/Evaluasi IPPKH (Tim Gabungan)

IPPKH (7 unit)

2 Penilaian tanaman rehabilitasi (Tim Gabungan)

IPPKH (7 unit)

3

Monitoring Areal Rehabilitasi DAS (Koodinasi dengan BPDASIPPKH (7 unit)
HL)

Volume
2 kali
setahun
Sebelum
penyerahan
tanaman
Setiap
tahun

G. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
G. 1. Delineasi Areal Perlindungan Setempat
Dikarenakan bahwa delineasi areal perlindungan setempat memerlukan skala analisis
yang detail serta sumber-sumber data yang valid khususnya data-data primer.
Delineasi areal perlindungan setempat dilakukan bersamaan dengan kegiatan di
lapangan.

G. 2. Perlindungan dan Pengawetan Flora dan Fauna yang Dilindungi
Perlindungan dan Pengawetan flora fauna yang dilindungi akan dilakukan pada zonazona HCVF dan pada wilayah-wilayah yang diperuntukkan sebagai blok inti hutan
lindung, untuk kegiatan ini, KPHP Tabalong melakukan kerjasama dengan BKSDA, LSM
dan NGO yang perduli terhadap keberadaan flora dan fauna langka yang masih
terdapat di KPHP Tabalong

G. 3. Konservasi HCVF
Pada KPHP Model Tabalong terdapat High Conservation Value Forest (HCVF)
sebagaimana disajikan pada gambar berikut.
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Gambar 5-5. Lokasi Lokasi HCVF di KPHP Model Tabalong
Rencana kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam terdiri dari 3 fokus
kegiatan, yaitu pengendalian kebakaran hutan, pengelolaan kawasan inti/blok
perlindungan sebagai kawasan konservasi, dan kegiatan pengamanan hutan.
Pengelolaan konservasi alam dimaksudkan sebagai upaya untuk

mewujudkan

pengelolaan kawasan KPHP Model Tabalong yang didasarkan pada status hukum yang
kuat, pengelolaan data dan informasi yang berbasiskan kawasan, mengembangkan
pembinaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta meningkatkan peran
serta

masyarakat

dalam

pengelolaan

sumber

daya

alam.

Pengelolaan

keanekaragaman hayati dan produk-produk tumbuhan dan satwa liar dimaksudkan
untuk menjaga, mengawetkan dan mempercepat pemulihan jenis dan populasi di
dalam kawasan.
Perlindungan keanekaragaman hayati terutama flora akan ditetapkan pada tiga petak;
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1. Petak dengan nomor petak 60 mewakili karakteristik flora dataran tinggi
(pegunungan) dengan tutupan hutan lahan kering sekunder seluas 276,3 ha,
fungsi hutan HL (1.150 – 1.350 mdpl).
2. Petak dengan nomor petak 68 mewakili karakteristik flora dataran tinggi
(pegunungan) berada di bagian kanan Das Rongan, tutupan hutan lahan kering
sekunder petak nomor 70 seluas ± 334,03 ha, fungsi hutan HL (400 – 1.150 mdpl).
3. Petak dengan nomor petak 71 mewakili karakteristik flora dataran tinggi
(pegunungan), Plot tersebut ditempatkan di bagian tengah Das Rongan, tutupan
hutan lahan kering sekunder petak nomor 73 seluas ± 251,3 ha, fungsi hutan HL
(600 – 1.400 mdpl).
Ketiga plot perlindungan keaneka-ragaman jenis flora ini dipilih sesuai dengan kondisi
penutupannya yang masih terlihat baik berdasarkan hasil Identifikasi Potensi Areal
KPHP Tabalong tahun 2016 dan mewakili keadaan hutan disekitarnya. Plot-plot
tersebut akan di inventarisasi setahun setelah dilakukan penataan batas petak dan plot
ini tidak diekploitasi (dilindungi). Rencana kegiatan di tiga plot perlindungan disajikan
pada Tabel di bawah ini.
Tabel 5-19. Rencana Kegiatan di Plot Perlindungan DAS Rongan
Tahun
Ke

Blok

No PTK

Luas (ha)

Fungsi

Kelerengan
(%)

1 (2017)

Inti

60

334,03

HL

8 - 45

2 (2018)

Inti

71

251,3

HL

15 - 60

3 (2019)

Inti

68

276,3

HL

8 - 60

60

334,03

HL

71

251,3

68

276,3

8 - 45

inventarisasi

HL

15 - 60

Hutan
sekunder

inventarisasi

HL

8 - 60

Hutan
sekunder

inventarisasi

Inti
5 (2021)
Inti
6 (2022)

Kegiatan

Hutan
sekunder
Hutan
sekunder
Hutan
sekunder
Hutan
sekunder

Inti
4 (2020)

Penutupan

penataan
penataan
penataan

Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan,
kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi
produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan diselenggarakan
dengan prinsip :
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1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang
disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama
dan penyakit; dan
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, perorangan atas
hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan
dengan pengelolaan hutan.
Perlindungan hutan pada wilayah KPHP Model Tabalong yang wilayahnya telah
dibebani izin/hak pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga, pelaksanaannya dilakukan
oleh pemegang izin/hak yang bersangkutan. Sedangkan pada wilayah KPHP yang
wilayahnya tidak dibebani izin/hak pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga,
pelaksanaannya akan dilakukan oleh KPHP Model Tabalong.
Perlindungan hutan dimaksud meliputi :
1. mengamankan areal kerja yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan termasuk tumbuhan dan satwa;
2. mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan,
hama dan penyakit serta daya-daya alam;
3. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan
keamanan hutan di areal kerjanya;
4. melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada
instansi kehutanan yang terdekat;
5. menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai
dengan kebutuhan.
Untuk mencegah, membatasi dan mempertahankan serta menjaga kawasan hutan di
wilayah KPHP Model Tabalong seperti diuraikan pada prinsip-prinsip perlindungan
hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, maka pengelola

KPH

dan

masyarakat perlu :
1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang
kehutanan;
2. Melakukan inventarisasi permasalahan;
3. Mendorong peningkatan produktivitas masyarakat;
4. Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat;
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5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan;
6. Melakukan kerja sama dengan pemegang hak atau izin;
7. Meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan;
8. Mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat;
9. Meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan;
10. Mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan
hutan;
11. Mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum.
Dalam rangka pelaksanaan perlindungan hutan di wilayah KPH mengacu pada
Permenhut No.: P.6/Menhut-II/2010. Jenis-jenis kegiatan perlindungan hutan yang
dapat dilakukan antara lain meliputi: patroli areal, operasi gabungan, penyuluhan dan
sosialisasi, proses hukum. Untuk jelasnya disajikan pada Error! Reference source
not found. berikut.
Tabel 5-20 Rencana Kegiatan Perlindungan Hutan dan Konservasi KPHP Tabalong
Target per Tahun
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Melakukan
pendidikan
konservasi keanekaragaman
hayati
bagi
masyarakat
sekitar wilayah kelola KPH

2018

2

Meningkatkan
efektifitas
koordinasi
kegiatan
perlindungan hutan

2017

1

Kegiatan

2016

No

-

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

-

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

3

Upaya konservasi HCVF

-

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

4

Upaya perlindungan flora dan
fauna yang dilindungi

-

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

5

Deliniasi areal perlindungan
setempat

-

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

6

Patroli pengamanan hutan

4x

7

Sosialisasi
pencegahan
kebakaran hutan dan lahan

-

1
2x
1x

1
2x
1x

1
2x
1x

1
2x
1x

1
2x
1x

1
2x
1x

1
2x
1x

1
2x
1x

1
2x
1x

-

1x

1x

1x

1x

-

-

-

-

-

8

Pembentukan kelembagaan
pemadam kebakaran hutan
dan kelompok masyarakat
peduli api
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9

Pelatihan pengamanan hutan
dan pemadaman kebakaran
hutan dan lahan

-

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

10

Identifikasi dan inventarisasi
lokasi kerawanan hutan

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

11

Pemantauan titik api (hot
spot);

-

3x

3x

3x

3x

3x

3x

3x

3x

3x

12

Pengendalian
hutan dan lahan

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

kebakaran

Selain pengamanan hutan, KPHP Tabalong juga fokus dengan kegiatan pengendalian
kebakaran hutan dimaksudkan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran hutan
yang terjadi di dalam kawasan KPHP Model Tabalong serta melakukan tindakantindakan penanganan pasca kebakaran hutan. Upaya ini dilaksanakan baik secara
internal maupun dengan melatih dan melibatkan masyarakat, dengan membentuk
Masyarakat Peduli Api (MPA) disetiap desa yang ada didalam dan sekitar kawasan
hutan. Tercatat ada 24 (dua puluh empat) Desa yang ada di dalam dan disekitar
kawasan hutan. Pembentukan 24 MPA ini akan dilaksanakan secara bertahap selam
10 tahun.

G. 4. Perlindungan Kawasan dari Aktivitas Illegal
Perlindungan kawasan dilakukan dalam rangka pengamanan kawasan dari berbagai
bentuk ancaman terhadap kelestarian kawasan. Ancaman perlindungan kawasan
dapat berasal dari proses alam dan aktifitas manusia. Gangguan keamanan kawasan
terbesar adalah akibat dari aktifitas manusia dapat berupa perambahan kawasan,
penyerobotan lahan, pencurian kayu, penambangan emas tanpa izin di dalam
kawasan, perburuan atau penangkapan satwa liar, perusakan fasilitas dan lain-lain.
Usaha pencegahan dan penanggulangan gangguan dilaksanakan sesuai dengan
bentuk gangguannya.
Pengamanan kawasan dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan dalam bentuk dan
pelaksanaan yang berbeda-beda. Untuk mendukung program ini, beberapa kegiatan
umum untuk jangka panjang dapat ditempuh dengan:
1. Patroli Rutin
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2. Operasi Illegal Logging
3. Operasi Illegal Mining/ PETI
4. Operasi Perambahan Kawasan
5. Operasi Perladangan Liar
6. Operasi Perburuan Satwa Liar
7. Operasi Mandiri dan Gabungan
8. Koordinasi Perlindungan Dan Pengamanan

H. Koordinasi dan Sinkronisasi antar Pemegang Izin
Sehubungan dengan besarnya potensi SDA yang ada di kawasan ini, sehingga menarik
berbagai investor yang akhirnya dapat menambah komponen kegiatan usaha dan
unsur-unsur pelaksana kegiatan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
di wilayah KPHP Model Tabalong. Sejalan dengan hal ini, maka sangat penting
diselenggarakan koordinasi dan sinkronisasi berbagai aktivitas yang telah dan
yangakan dilakukan kedepannya.
Dalam rangka mewujudkan terselenggarakan koordinasi dan sinkronisasi, pihak KPHP
bertugas dalam memfasilitasi setiap kepentingan yang ada agar tidak terjadi tumpang
tindih kepentingan antar stakeholder, maka penyelenggaraan koordinasi dan
sinkronisasi antar pemegang izin di arahkan pada kegiatan mengevaluasi dan
menginventarisasi informasi tentang kinerja masing-masing perizinan yang pernah
ada, dan mengkoordinasikannya dengan stakeholder terkait dengan perizinan,
sehingga dapat dilakukan sepanjang jangka benah KPH dari mulai tahun pertama
hingga sepuluh tahun.
Pengelolaan hutan di wilayah KPHP Model Tabalong ini memang tidak terlepas dari
keberadaan pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. KPH
mempunyai kewajiban untuk melakukan koordinasi dan singkronisasi dalam
pengelolaan hutan. Disamping itu juga KPH mempunyai kewajiban untuk melakukan
pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pemegang izin tersebut.
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Tabel 5-21 Sistem Koordinasi dan Sinkronisasi KPHP Tabalong dengan Pemegang
Izin
No Aspek
1 Perencanaan

Koordinasi dan Sinkronisasi yang akan dilaksanakan Waktu Pelaksanaan
a). Sinkronisasi data dan informasi hasil inventarisasi
Setiap Tahun
(Biofisik & Ekonomi dan sosial budaya)
b). Kepastian batas kawasan & batas Wilayah Kelola
c). Integarasi rencana pengelolaan antara pemegang
ijin pemanfaatan (RKU, AMDAL dan RKT),
d). Rencana Kegiatan dan Ijin Pinjam Pakai & AMDAL
bagi pemegang Ijin Penggunaan Kawasan Hutan

2

Pemanfaatan
Hutan

a). Sinkronisasi data dan informasi pelaksanaan
Pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan

Setiap Tahun

b). Sistem Silvikultur yang dipergunakan dalam
pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
c). Pemanfaatan jaringan jalan antara pemegang izin

3

Penggunaan
Kawasan

d). Membangun kemitraaan dalam pemanfaatan dan
pemasaraan hasil hutan antara lain HHK_HA/HT,
HHBK, pemanfaatan limbah dan jasa lingkungan
a). Sinkronisasi data dan informasi pelaksanaan
penggunaan kawasan hutan

Setiap Tahun

b). Pemantauan dan pengendalian lingkungan
4

Perlindungan
dan Konservasi
Sumber Daya
Alam

a). Sinkronisasi data dan informasi terkait
pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan serta
pengelolaan kawasan-kawasan lindung

Setiap Tahun

b). Pemetaan Kawasan lindung dan kawasan rawan
keamanan hutan.
c). Kemitraaan dalam pelaksanaan kegiatan
perlindungan dan konservasi sumber daya alam

5

Rehabilitasi
a). Sinkronisasi dan koordinasi terkait pelaksanaan
Hutan
dan kegiatan RHL yang dilaksanakan oleh Pemegang ijin
Lahan (RHL)
b). Kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan
RHL

Setiap Tahun

6

Pemberdayaan
Masyarakat

Setiap Tahun

a). Sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan masyarakat antar pemegang ijin dan
KPHP.
b). Fasilitasi Kemitraaan dan integarasi program/
kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat
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I. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder
I. 1. Koordinasi dan Sinkronisasisi
Korodinasi dan singkronisasi akan dilaksanakan terhadap kegiatan- kegiatan:
1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam penetapan batas dan pemancangan pal-pal
batas persekutuan antar pemegang izin.
2. Koordinasi dan sinkronisasi program dalam pengelolaan blok-blok produksi dan
blok-blok perlindungan di wilayah KPH.
3. Koordinasi dan sinkronisasi program dalam pengelolaan dan pemantauan
lingkungan, termasuk dalam pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan.
4. Koordinasi dan sinkronisasi dalam program pemanfaatan jaringan jalan angkutan
lintas baik jalan parallel perbatasan maupun antar pemegang izin.
5. Koordinasi dan sinkronisasi program dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi
hutan dan reklamasi hutan.
6. Koordinasi dan sinkronisasi program dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
7. Koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan jenis-jenis tanaman
kehutanan baik tanaman pokok, tanaman unggulan maupun tanaman kehidupan.
8. Koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan system pemasaran hasil
tanaman pokok, tanaman unggulan maupun tanaman kehidupan.
9. Untuk perizinan pemanfaatan kayu akan di sinkronkan dalam penyediaan kayu
khususnya untuk kebutuhan lokal yang selama ini selalu terabaikan.
10. Pada kegiatan pengamanan hutan akan dilakukan kegiatan pengamanan hutan
secara bersama-sama dengan membangun pos bersama pada titik-titik yang
dibutuhkan.
11. Pada pengembangan ekowisata berbasis masyarakat diharapkan dukungan dari
CSR para pemegang ini penggunaan kawasan hutan khususnya pinjam pakai
kawasan hutan untuk pertambangan untuk bersama melakukan pemberdayaan
masyarakat.
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I. 2. Pembinaan, monitoring dan evaluasi
Pengawasan dan pengendalian terhadap pemegang izin dilaksanakan dalam rangka
menjamin terselenggaranya pemanfaatan hutan sesuai dengan kaidah-kaidah
kelestarian (aspek ekologi), yaitu:
a. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pemegang izin
b. Melakukan pembinaan pengelolaan hutan oleh pemegang izin
c.

Menegakkan regulasi kepada pemegang izin.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam wilayah KPHP Model Tabalong terdapat
izin Pemanfaatan Hutan Alam sebanyak 3 IUPHHK-HA dan Izin Pemanfaatan hutan
Tanaman sebanyak 4 IUPHHK-HT. Untuk itu perlu akan dilakukan beberapa kegiatan
sebagai berikut :
1. Menyusun Standar Operasional Procedure (SOP) pengawasan dan evaluasi Izin
Pemanfaatan (IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT).
2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan TPTI
pada IUPHHK-HA (Perencanaan, Penebangan, Penatausahaan Hasil Hutan
Kayu/PUHH, Perlindungan hutan dan Pembinaan Hutan) secara berkala.
3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan THPB pada IUPHHKHT (Perencanaan, Penebangan, Penanaman, Penatausahaan hasil hutan
Kayu/PUHH, perlindungan hutan dan Pembinaan Hutan) secara berkala.
4. Melakukan pengawasan secara partisipasi yaitu dengan mendorong keterlibatan
masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan dalam melakukan pengawasan
terhadap IUPHHK-HA/HT.
5. Memberikan arahan kebijakan pemanfaatan hutan kepada izin pemanfaatan.
6. Memberikan pertimbangan teknis terhadap rencana pemanfaatan hutan yang
dilaksanakan oleh pemegang izin.
7. Melakukan penanganan pelanggaran hukum kehutanan yang dilaksanakan oleh
pemegang izin.
8. Menangani barang bukti dari hasil pelanggaran hukum kehutanan.
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9. Melakukan sosialisasi regulasi pengelolaan hutan.
10. Melaksanakan patroli pengamanan kawasan dan sumber daya hutan
11. Membangun data base rencana dan realisasi kegiatan izin pemanfaatan hutan.
Izin penggunaan kawasan hutan merupakan izin pemanfaatan kawasan hutan untuk
kegiatan-kegiatan di luar sektor kehutanan. Pada Wilayah KPHP Model Tabalong
teridentifikasi beberapa kegiatan penggunaan kawasan yaitu kegiatan pertambangan
batu bara dan mineral lainnya, terhadap kegiatan-kegiatan tersebut perlu dilakukan
pengawasan dan pengendalian dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi dan izin penggunaan kawasan hutan.
2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan izin penggunaan
kawasan hutan secara berkala.
3. Membangun data base rencana dan realisasi kegiatan Izin Penggunaan Kawasan
hutan

I. 3. Koordinasi dan Sinergi Dengan Instansi dan Pemangku Kepentingan
Pembagian kawasan hutan menjadi KPHL/P merupakan bagian dari penguatan sistem
pengurusan hutan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota (PP
Nomor: 6 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (3)). Secara hirarki organisasi KPHL/P sebagai
organisasi paling dasar yang berada di tapak untuk melaksanakan semua tugas-tugas
teknis dalam pengelolaan hutan agar hutan tetap lestari.
Jika Kepala KPH ingin melakukan pemanfaatan pada areal tertentu harus mendapat
izin Menteri (PP no 6 tahun 2007 Pasal 21); artinya organisasi KPH tidak sama dengan
para pemegang IUPHHK/BK. Disini organisasi KPH lebih tepat berfungsi sebagai
perencana; seperti biro perencanaan di Perum Perhutani. Sesuai dengan salah satu
tugasnya menyusun rencana pengelolaan 10 tahun (P.5/VII-WP3H/2012 tentang Tata
hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan pada KPHL dan KPHP); tidak sama
dengan RPJP dan RPJM sebagaimana yang disusun oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Rencana pengelolaan 10 tahun dapat disamakan dengan RKPH di
Perum Perhutani.
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Koordinasi dimaksudkan untuk menyelaraskan tujuan yang akan dicapai antara
organisasi KPHP Model Tabalong dengan berbagai orgnisasi lain. Organisasi lain ada
yang terkait langsung seperti Dishut Kabupaten/Kota dan Provinsi, BPKH Wilayah V,
BPPHP, BKSDA, BPDAS, BPK dan organisasi yang tidak terkait langsung seperti Pemda
Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan, para pemegang IUPHHK-HA dan HTI, LSM,
Perguruan Tinggi, dan Badan Penyuluh Daerah.
Agar sistem koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas organisasi KPH, perlu
dibuat matrik tupoksi KPHP dan kaitannya dengan institusi kehutanan dan institusi lain.
Matrik tupoksi Kepala KPHP dan koordinasi serta sinkronisasi dengan beberapa
organisasi lainnya disajikan pada Tabel 5-22.
Tabel 5-22. Sistem Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait
No.
1

A
1
B
1
2
3
4
5
C

Jenis
Kegiatan Usaha
2

Koordinasi KPH
dengan....
3

Rencana Pengusahaan HHK
BPKH, BPHP,Pemegang
IUPHHK-HA
Izin
Rencana Pemanfaatan Wilayah Tertentu
BPKH, BP2HP, Dishut
UPHHK-HA/RE
Provinsi
BPKH, BP2HP, Dishut
UPHHK-HT/HT
Kab.
UPHHBK-HT
Karet,
Klpk Tani Hutan
Buah/biji, dll.
UPJL-WA (jasa wisata
Klpk. Wisata Hutan/alam
alam)
UPJL-JAA
(jasa
Klpk Usaha Pengelola
lingkungan-jasa aliran
jasa air
air)
Rencana Pemberdayaan Masyarakat

Sinergi KPH
dengan.....

Tahun
Pelaksanaan

Pemegang izin

Setiap tahun

BUMS

Setiap tahun

BUMS

Setiap tahun

Industri
Pengolahan Getah

Setiap tahun

Dinas Pariwisata

Setiap tahun

PDAM Kabupaten

Setiap tahun

4

1

Hutan Kemasyarakatan
(HKm)

PSKL, Pemdes/Petani
Hutan

PSKL/Dishut
Provinsi

Setiap tahun

2

Hutan Desa (HD)

PSKL, Pemdes/Petani
Hutan

PSKL/Dishut
Provinsi

Setiap tahun

3

Hutan Tanaman Rakyat
(HTR)

BPKH, Pemdes/Kel. Tani
Hutan

BP2HP/Dishut
Kabupaten

Setiap tahun

4

Pengembangan
Kemitraan Kehutanan

BPKH, Kel. Tani Hutan

BPDAS/Dishut
kabupaten

Setiap tahun

E

Rencana Rehabilitasi Hutan
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1

RH-HL
(Reboisasi/Pengkayaan
reboisasi)

BPDAS, Petani Hutan

BPDAS, Petani
Hutan

Setiap tahun

2

RH-HP (HT, HKm, Agf)

BPDAS, Petani Hutan

Setiap tahun

F

Rencana Perlindungan Hutan dan Konservasi
Alam

BPDAS, Petani
Hutan

1

Perlindungan
dalam
rangka
pemantapan
Kawasan Hutan

BPKH, Dishut
Provinsi, Pemcam,
Pemdes, Msykt,
Pemegang Izin

Setiap tahun

2

Perlindungan Blok inti
HL

Dishut Provinsi,
Pemcam, Pemdes

Setiap tahun

3

Pengelolaan
Zone (BZ)

Buffer

BPKH, Dishut
Kabupaten, Pemegang
Izin usaha
Dishut Provinsi, Pemdes
BKSDA, BTNLL, Pemdes

BKSDA, BTNLL,
Pemdes

Pengembangan program bersama akan tercapai jika koordinasi dan sinergi antar pihak
berjalan dengan baik. Koordinasi dan sinergi mengambil peran yang signifikan dalam
mengontrol berjalan atau tidaknya pencapaian program, baik di internal maupun di
eksternal KPHP Model Tabalong.Koordinasi dan sinergi di internal lebih mengacu
kepada SOP atau prosedur kerja yang ada saat ini, sedangkan koordinasi dan sinergi
di eksternal dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan antar pihak.
Bentuk koordinasi lainnya yang bisa dilakukan dapat digambarkan pada gambar
flowchart di bawah ini.

Gambar 5-6. Bentuk Koordinasi dan Sinergi Dalam Pengelolaan KPHP Model
Tabalong
(diadopsi dari: Kartodihardjo dkk, 2012)
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BPKH WIL.V

BPDAS

BAPEDA

BPHP WIL IX

PSKL

KPHP

BKSDA

DINAS KEHUTANAN
PROVINSI

BLHD

DISPERINDAGKOP

POLRES/KODIM

DINAS
PARIWISATA

PERGURUAN
TINGGI

Gambar 5-7. Matrix jejaring koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder
Dalam Pengelolaan KPHP Model Tabalong
Untuk menjamin koordinasi dan sinergi lebih baik, maka diperlukan kegiatan antara
lain:
1. Membentuk kelembagaan kolaboratif yang melibatkan para pihak.
Kelembagaan yang kolaboratif dan melibatkan para pihak seperti masyarakat,
pemerintah pusat, NGO/LSM dan pihak lain yang relevan, merupakan langkah
yang baik dan memudahkan koordinasi dan sinergi antar pihak. Kelembagaan
kolaboratif berdasarkan kesetaraan masing-masing pihak dalam mengakomodir
kepentingan dan keinginan bersama yang tertuang dalam perencanaan bersama.
Perencanaan dan implementasi kegiatannya, juga harus dibangun berdasarkan
kepentingan bersama sehingga proses koordinasi dan sinergi terus berjalan.
2. Membangun kolaborasi pengelolaan blok pemanfaatan dan blok pemberdayaan
antar pihak
Blok pemanfaatan dan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang harus
menjadi perhatian dalam pengelolaan, karena ada interaksi manusia pada wilayah
tersebut. Disatu sisi, mengurangi tekanan terhadap kawasan dan sisi yang lain
bermanfaat langsung kepada masyarakat. Pengelolaan blok pemanfaatan dan blok
pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menjembatani kepentingan semua pihak
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seperti investor ataupun pihak swasta dengan masyarakat sehingga meredam konflik
sumber daya alam yang ada di masyarakat.
I.3.1.

Membentuk kelembagaan kolaboratif yang melibatkan para pihak.

Kelembagaan yang kolaboratif dan melibatkan para pihak seperti masyarakat,
pemerintah pusat, NGO/LSM dan pihak lain yang relevan, merupakan langkah yang
baik dan memudahkan koordinasi dan sinergi antar pihak. Kelembagaan kolaboratif
berdasarkan kesetaraan masing-masing pihak dalam mengakomodir kepentingan dan
keinginan bersama yang tertuang dalam perencanaan bersama. Perencanaan dan
implementasi kegiatannya, juga harus dibangun berdasarkan kepentingan bersama
sehingga proses koordinasi dan sinergi terus berjalan.

I.3.2.

Membangun kolaborasi pengelolaan blok pemanfaatan dan blok
pemberdayaan antar pihak

Blok pemanfaatan dan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang harus
menjadi perhatian dalam pengelolaan, karena ada interaksi manusia pada wilayah
tersebut. Disatu sisi, mengurangi tekanan terhadap kawasan dan sisi yang lain
bermanfaat langsung kepada masyarakat. Pengelolaan blok pemanfaatan dan blok
pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menjembatani kepentingan semua pihak
seperti investor ataupun pihak swasta dengan masyarakat sehingga meredam konflik
sumber daya alam yang ada di masyarakat.

J. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM
Operasionalisasi KPHP hanya dapat terjadi jika KPHP mempunyai tenaga yang cukup,
berkompeten, dan berdedikasi. Operasionalisasi KPHP akan lambat jika masalah SDM
tidak terpecahkan. Jika terjadi situasi sedemikian, maka kepercayaan publik terhadap
KPHP akan menurun dan KPHP menjadi semakin tidak menarik bagi pengambil
kebijakan untuk dapat terus didukung.
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Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu 2016-2025
KPHP Tabalong membutuhkan SDM sebanyak 207 orang sesuai dengan kelompok
jabatan atau kualifikasinya. Secara rinci disajikan pada tabel di bawah ini :
Tabel 5-23 Standar Kecukupan SDM pada Jabatan Struktural& Fungsional KPHP
Tabalong
Kondisi
Saat Ini

Standar Kecukupan

Nama Jabatan Fungsional

1.

Staf Perencanaan
Staf Pemanfaatan dan
Penggunaan
Kawasan
Staf Pemantauan

2.
3.
4.
5.

pemanfaatan dan
Penggunaan Kawasan
Hutan
Staf Rehabilitasi dan
Reklamasi
Hutan
Staf Pemantauan

2025

No

2024

Jumlah

2023

5.

2022

4.

KPHP
Kepala Seksi Perencanaan
KPHP
Kepala Resort

2021

3.

2020

2.

2019

Kepala KPHP
Kepala Sub Bagian Tata
Usaha
Kepala Seksi Pengelolaan

Jumlah
SDM

2018

1.

Jumlah
SDM

2017

Nama Jabatan Struktural

2016

No

Target Pemenuhan Tiap Tahun

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

8

2

-

4

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah
SDM
10

Jumlah
SDM
1

6

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

12

-

-

3

3

3

3

-

-

-

-

-

2

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

10

1

-

3

3

2

2

-

-

-

-

-

8.

Rehabilitasi
dan Hutan
Staf Perlindungan
Reklamasi
Hutan
dan
Alam
Staf Konservasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Polisi Kehutanan

50

7

-

7

6

-

-

-

-

-

-

-

9.

Damkar

45

-

-

15

15

15

-

-

-

-

-

-

10.

Pamhut
Tenaga Teknis Lapangan
Bakti Rimbawan
Staf Fungsional Lainnya
a. Staff administrasi
keuangan
b. Staff Pengelola aset
c. Staff Teknologi &
Informasi
d. Security/Satpam

30

-

-

15

15

-

-

-

-

-

-

-

12

3

-

3

3

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

e. Cleaning Service

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

f.

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

207

16

66

57

23

5

-

-

-

-

-

6.
7.

11

12.

Sopir
Jumlah

-
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Tabel 5-24 Kelompok Kompetensi Jabatan Struktural dan Kepala Unit Pengelola pada
Organisasi KPHP Tabalong
Jabatan
Kelompok Kompetensi

Ka
KPH

Kasi
P3KH

Kasi

Kepala

RPKH

SBTU

Kepala UP
/ Resort

1
Kemampuan berpikir

2

3

4

5

6

V

V

V

V

V

Pengelolaan tugas

V

V

V

V

V

Pengelolaan SDM

V

V

V

V

V

Karakter personal

V

V

V

V

V

Pengelolaan sarpras dan keuangan

V

V

V

V

V

Pengelolaan program dan kegiatan

V

V

V

V

V

V

V

V

Pengelolaan usaha / bisnis

V

V

V

V

Penyelenggaraan
tata
hutan
dan
penyusunan rencana pengelolaan hutan

V

V

a. Inventarisasi

V

V

b. Penataan Hutan

V

V

c. Penyusunan Pengaturan Hasil

V

V

d. Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan

V

V

Penyelenggaraan Pemanfaatan Hutan

V

V

V

V

a. Pemanfaatan kawasan

V

V

V

V

b. Pemanfaatan Jaa Lingkungan

V

V

V

V

c. Pemanfaatan hasil hutan kayu

V

V

V

V

d. Pemanfaatan hasil Hutan Bukan Kayu

V

V

V

V

e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu

V

V

V

V

f.

Pemungutan Hasil Hutan non Kayu

V

V

V

V

Penyelenggaraan Penggunaan Kawasan
Hutan

V

V

V

V

Penyelenggaraan
Reklamasi Hutan

V

V

V

Penyelenggaraan Perlindungan Hutan
dan konservasi alam

V

V

V

Pengelolaan informasi dan pengendalian
manajemen hutan

V

V

V

Pengelolaan
para
pihak
(komunikasi,negosiasi,konsultasi,fasilit
asi, pengelolaan konflik ,dll )

Rehabilitasi

dan

V

Pengelolaan kawasan KPHP Model Tabalong sangat membutuhkan dukungan dan
kemampuan personil yang memadai. Kapasitas personil menentukan berhasil tidaknya
pengelolaan. Untuk itu diperlukan pengembangan dan peningkatan bagi personil dari
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segi pengetahuan berupa pendidikan, pelatihan-pelatihan penunjang berupa keahlian
pada bidang-bidang tertentu, dan penggalian informasi dari luar yang dapat
menambah pengalaman dan wawasan. Beberapa upaya yang dapat dilaksanakan
dalam peningkatan kapasitas staf KPHP Model Tabalong antara lain perbaikan jenjang
pendidikan ke Strata-1 maupun S-2 yang dilakukan secara mandiri maupun program
beasiswa. Disamping itu, mengikut sertakan beberapa staf dalam program pendidikan
dan pelatihan, baik itu di Pusat atau Balai Diklat Kehutanan maupun ke lembagalembaga lain serta menyertakan petugas untuk terlibat pada berbagai program dan
kegiatan di kabupaten yang terkait dalam upaya pengelolaan KPH.
Peningkatan kapasitas sumber daya seluruh anggota KPHP Model Tabalong melalui
pelatihan dan paktik lapangan. Peningkatan kapasitas Kepala KPH telah banyak
dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, tetapi untuk para anggotanya masih sedikit
sekali yang pernah mengikuti pelatihan. Rencana peningkatan kapasitas sumber daya
manusia disajikan pada Tabel 5-25.
Tabel 5-25. Rencana Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM
Tahun Ke

1
(2017)

2
(2018)

3
(2019)

Materi
1. Sistem Pengelolaan hutan
di Indonesia dan KPHL/P
2. Penataan Kawasan Hutan
3. Pendekatan Sosial-Budaya
Masy. dlm pembangunan
KPH
4. Strategi Pengaman Hutan
5. Pemetaan Blok dan Petak
1. Inventarisasi Sumber daya
Hutan dan Sosial-Budaya
2. Pengaturan Hasil Areal
KPH
3. Pemberdayaan Masyarakat
4. Persemaian
1. Reklamasi Lahan bekas
Tambang
2. Rehabilitasi dan
Pengayaan
3. Pengembangan Wisata
Alam
4. Perlindungan dan
konsevasi sumber daya
hutan

Waktu

1 bulan

Pemberi Materi

Pusdiklat Kehutanan

Pusdiklat Kehutanan
1 bulan

LSM

1 bulan

Pusdiklat Kehutanan
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Tahun Ke

4
(2020)

5
(2021)

Materi
1. Analisis Peluang Investasi
2. Sistem Informasi
Pengelolaan Hutan
(database)
3. Silviks Vegetasi Lokal +
eksotik
4. Pengukuran Debit Air,
Erosi dan Sedimentasi
1. Sistem Silvkultur di KPHL/P
2. Kebijakan Kehutanan
(Pemerintah=pemerintah
Daerah)
3. REDD
4. Pengukuran Karbon
5. Daya dukung lingkungan
(DAS)

Waktu

Pemberi Materi

1 bulan

Pusdiklat Kehutanan

1 bulan

Pusdiklat Kehutanan

Beberapa kegiatan jangka panjang dalam program peningkatan kapasitas personil
antara lain :
1. Perbaikan jenjang pendidikan.
2. Pemetaan kompetensi.
3. Diklat SDM Pengelola KPH.
4. Pertukaran kunjungan staf pengelola.
5. Studi perbandingan.
6. Magang pegawai.
Tujuan dari peningkatan kapasitas SDM di atas terutama agar para pelaksana
pengelola hutan di tapak:
1. memahami sistem pengelolaan hutan di Indonesia;
2. memahami tata cara penataan kawasan hutan, terutama alam pembuatan blok
dan petak/anak petak;
3. memahami seluk-beluk pengamanan hutan di wilayahnya;
4. memahami karakteristik berbagai vegetasi, baik vegetasi lokal maupun vegetasi
eksotik, sehingga mampu melakukan tindakan sivikultur;
5. memahami karateristik masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar kawasan
hutan, sehingga mampu mengarahkan kegiatan pemberdayaan;
6. memahami dan mampu menggunakan peralatan pengukuran pohon dan
perpetaan; seperti GPS, theodolite, kompas, sunto, phiband dan caliper;
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7. memahami dan mampu menggunakan peralatan pengukur debit aliran, erosi dan
sedimen;
8. memahami

maksud

Reducing Emissions

from Deforestation

and Forest

Degradation (REDD);
9. memahami cara-cara menghitung karbon dalam kawasan hutan;
10. memahami kemampuan atau kapasitas seuatu unit ekosisem (lingkungan).

K. Penyedian Pendanaan
Pendanaan pengelolaan KPHP Model Tabalong dipenuhi dari Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan
KPHP Model Tabalong yang optimal membutuhkan dana yang cukup besar mengingat
wilayah kelola KPH yang sangat luas. Dana tersebut tidak mungkin dicukupi hanya dari
keuangan negara.
Pendanaan lainnya bisa dengan cara mengundang investor untuk berfartisipasi dalam
mengelola kekayaan akan ragam ekosistem hutan yang mengandung keragaman
hayati, potensi kayu, memiliki banyak sumber mata air yang mengalir di tiga provinsi
dan juga mengandung mineral sebagai wujud potensi sumber daya alam yang sangat
tinggi.
Beberapa potensi yang dimiliki KPHP Model Tabalong ini dapat dikembangkan untuk
bisa mendatangkan dana melalui mekanisme pembayaran jasa lingkungan (payment
for environmental services) seperti misalnya daya serap karbon, keindahan landscape,
perlindungan DAS dan tata air serta kekayaan keragaman hayati. Daya serap karbon
dapat diwujudkan dengan mekanisme pembayaran rehabilitasi dan restorasi ekosistem
di areal yang perlu direhabilitasi seperti bekas penyerobotan lahan, eks areal HPH yang
telah dibalak, bekas perambahan hutan, bekas kebakaran dan kerusakan hutan
lainnya. Skema perdagangan karbon juga bisa direalisasikan melalui pengembangan
program pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Pembangunan kehutanan pada tahap awal memang memerlukan dana yang besar;
terutama pada saat penataan (membuat batas blok dan petak); penyediaan sarana
prasarana; pembangunan infrastruktur; penyelesaian land tenure; inventarisasi
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seluruh potensisumber daya hutan; rehabilitasi dan reklamasi serta upah tenaga kerja.
Rekapitulasi biaya operesional pembangunan KPHP Tabalong selama 10 tahun
disajikan pada Tabel 5-26.
Dalam rencana biaya ini tidak termasuk biaya karyawan (gaji) mulai dari Kepala KPHP
sampai ke bawah (Kepala RPH dan anggotanya), karena gaji mereka masih dibiayai
oleh pemerintah kabupaten Tabalong.
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Tabel 5-26. Rekapitulasi Rencana Biaya Pembangunan KPHP Model Tabalong selama 10 Tahun
NO
1

A
B

B.1
a

b
c

d

B.2

a
b
c

d

RENCANA
KEGIATAN
2

Pengadaan
Sarpras
Penataan
Kawasan

VOLUME

SATUAN

3

4

R E N C A N A B I A Y A (Rp X 1000)
1 (2016)

2 (2017)

3 (2018)

4 (2019)

5 (2020)

6 (2021)

7 (2022)

8 (2023)

9 (2024)

10 (2025)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

117.357

Ha

762.730

404.000

427.000

427.000

522.000

390.500

405.000

405.000

405.000

0

- RPH Rongan

120,71

Km

150.222

150.222

150.222

150.222

150.222

150.222

150.222

150.222

156.622

156.622

- RPH Uya

332,32

Km

423.808

423.808

423.808

320.523

252.754

447.277

447.277

447.277

492.080

492.080

Pembuatan Batas
Blok

- RPH Tabalong
Kanan Hulu
- RPH Jaing

682,90

205,24

Pembuatan Batas
Petak
- RPH Rongan

- RPH Tabalong
Kanan Hulu
- RPH Uya

- RPH Jaing

C

Inventarisasi

C.1

Inventarisasi
Berkala

Km
Km

896.687
216.736

896.687
216.736

896.687
268.441

980.645
132.777

980.645
268.818

980.645
268.818

787.252
268.818

787.252

1.074.895

268.818

268.818

277.728
397.077

59,5

Km

99.332

94.475

103.561

73.868

71.622

74.634

80.495

78.399

36.834

33.383

43.7

Km

82.678

119.010

81.298

28.375

28.338

41.414

25.928

27.672

42.343

71.961

Km

80.419

85.352

77.997

96.220

84.611

80.721

82.478

161.830

82.729

26.217

0

0

0

0

0

2.890.969

0

0

0

0

68.4
39,86

Km

50.450

53.588

46.811

41.741

40.373

46.698

33.809

50.224

72.162
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NO

RENCANA
KEGIATAN

D

Hutan Tanaman

E

Ekowisata

F

Pemberdayaan
Masy.
a
b
c

G

d
a

b
c
H

d

a
b
I

VOLUME

SATUAN

R E N C A N A B I A Y A (Rp X 1000)
1 (2016)

2 (2017)

3 (2018)

4 (2019)

5 (2020)

6 (2021)

7 (2022)

8 (2023)

9 (2024)

10 (2025)

5.813.021

1.608.495

1.996.938

2.855.684

2.929.246

2.459.728

2.575.095

2.661.424

2.505.120

2.360.560

702.500

355.000

50000

355.000

355.000

355.000

355.000

355.000

355.000

355.000

355.000

- RPH Rongan

- RPH Tabalong
Kanan Hulu
- RPH Uya

- RPH Jaing

5

Desa

15.000

12

Desa

15.000

3

Desa

15.000

223,26

Ha

55.000
55.000

50.000

60.000
120.000

120000

60.000

70000
125000

80.000

1.009.260

330.300

70000

55.000

Rehabilitasi

- RPH Rongan

- RPH Tabalong
Kanan Hulu
- RPH Uya

- RPH Jaing

Perlindungan
Konserv

1016,2
2077

+

Ha
Ha

- Pengendalian
Kebakaran Hutan

Pengamanan
Hutan
Peningkatan
Kapsitas SDM

J U M L A H
(Rpx1000)

117.357

Ha

1.647.600

2.821.440

1.627.440

1.503.600

1.247.280

2.690.460

2.931.840

1.463.460

2.226.600

400.440

179.865

179.865

179.865

185.865

185.865

185.865

191.775

191.775

191.775

195.631

283.775

283.775

283.775

288.375

288.375

288.375

294.215

294.215

294.215

299.815

52.500

52.500

55.000

55.000

57.500

57.500

60.000

60.000

62.500

62.500

11.343.323

6.270.793

8.201.863

9.043.135

7.798.829

11.064.966

7.292.064

7.997.008

8.931.533

6.490.420

BAB 5 | Rencana Kegiatan -

160

Untuk menunjang pendanaan pada KPH Tabalong, disiapkan kegiatan-kegiatan
umum jangka panjang meliputi:
1. Membangun mekanisme penggalangan dana
Proses dan skema pendanaan lain dapat ditempuh dengan penggalangan
bersama melalui mekanisme yang baik dan menguntungkan antar pihak. Secara
sederhana

mekanisme

ini

dapat

berupa

aturan-aturan

yang

sangat

memungkinkan dilaksanakan dan tidak menyimpang dari regulasi yang sudah
disepakati bersama.Selain itu mekanisme ini juga dibangun diatas kebijakan
yang berlaku.
2. Penyusunan proposal dukungan pendanaan
Proposal dukungan pendanaan terbangun berdasarkan kemampuan KPHP Model
Tabalong saat ini dan dibandingkan dengan kekurangan (gap) yang ada. Gap
yang terjadi ini diupayakan sebagai langkah penyusunan proposal untuk
memperoleh dukungan pendanaan pihak lain. Di beberapa pemberi dana
biasanya melihat dana pendamping yang dikeluarkan oleh pihak lain dalam
implementasi program. Kekurangan yang ada baru disusun melalui proposal
yang diinginkan.Penyusunan proposal dan mencari dukungan pendanaan dapat
dilakukan dan bersama pihak-pihak lain seperti konsultan ataupun NGO/LSM,
BUMN, Swasta.
3. Membangun perencanaan program bersama
Perencanaan program bersama merupakan salah satu langkah strategis dalam
menyikapi penggalangan pendanaan bersama. Penyusunan perencanan ini
lebih melihat kerjasama dengan pihak lain di luar KPHP Model Tabalong pihak
lain tersebut berupa program-program di pemerintah daerah (Pemda) melalui
musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat Nagari
maupun di Kabupaten, ataupun penyusunan program bersama NGO maupun
pihak swasta yang tertarik dan berminat dengan sesuatu issue ataupun obyek
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tertentu. Penyusunan program ini akan berjalan dengan sharing pendanaan
atau sumber daya masing-masing pihak.

L. Pengembangan Database
Database kawasan dan potensi hutan KPHP yang terkelola baik akan menjadi sistem
informasi kehutanan yang memiliki “nilai jual” yang tinggi dan alat kontrol yang
optimal dalam mengukur kinerja lembaga dan personil pengelolanya. KPHP Model
Tabalong sepantasnya membangun system database-nya lebih awal sebelumnya
memasarkan produk-produk nya kepada publik. Karena sistem database yang online diharapkan KPHP ini mampu menembus pasar internasional dalam menawarkan
rencana produk pengelolaan hutannya.
Sehubungan dengan uraian tersebut, dengan system database yang telah
terbangun dapat dikembangkan menjadi system informasi kehutanan KPHP Model
Tabalong sebagaimana diarahkan dalam Permenhut No.: P.02/Menhut-II/2010
Tentang Sistem Informasi Kehutanan.
Beberapa kegiatan pendukung dalam membangun program ini antara lain:
1. Pelatihan staf Database.
2. Penyiapan perangkat Database.
3. Penyusunan dan pengelolaan sistem Database.
4. Membangun manajemen sistem pusat informasi.
Jenis data kehutanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan sistem informasi
kehutanan pada KPHP Model Tabalong meliputi data: a. Kawasan dan potensi
hutan; b. Industri kehutanan; c. Perdagangan hasil hutan; d. Rehabilitasi lahan
kritis; e. Pemberdayaan masyarakat; dan f. Tata kelola kehutanan.
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.
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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.
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.
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
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.
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.
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 rakyat; 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.
Data tata kelola kehutanan antara lain meliputi: a. Jumlah dan sebaran PNS
instansi kehutanan; b. Alokasi dan realisasi anggaran; c. Sarana dan prasarana
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instansi kehutanan; d. Realisasi audit reguler dan khusus; e. Penyuluhan kehutanan;
dan f. Teknologi produk dan informasi ilmiah.
Dalam rangka penyajian data-data tersebut mengikuti format pada Lampiran
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.02/Menhut-II/2010.
Tabel 5-27 Kegiatan Pengembangan Database KPHP Tabalong
No.

Kegiatan

Target

1.

Pengadaan peralatan pendukung
database yakni perangkat keras
dan perangkat lunak database

Tersedianya
peralatan
pendukung database

2.

Pelatihan penyusunan database
dan sistem informasi manajemen

Meningkatnya
pengetahuan
dan keterampilan SDM KPHP

3.

Pengelolaan basis data dan
informasi berkaitan biogiofisik,
kegiatan
pemanfaatan
dan
penggunaan kawasan hutan, dan
sosial ekonomi budaya

Terkelolanya
data
informasi terkini

4.

Pembangunan database berupa
data digital, data spasial, data
numerik dan data webgis

5.

Pembangunan database melalui
sistem
komputerisasi
dan
internet.

Tersedianya
data
dan
informasi berupa data digital,
data spasial, data numerik dan
data webgis
Penyajian data dan informasi
dapat diakses secara online

dan

Waktu
Pelaksanaan
2017, 2018

2017, 2018
Setiap Tahun

2017, 2021

Setiap Tahun

M. Rasionalisasi Wilayah Kelola
KPHP Model Tabalong menginginkan terwujudnya kepastian areal kerja melalui
kegiatan tata batas, penataan ruang yang efisien dan efektif, Penataan Areal Kerja
(PAK) dengan membuat zonasi pada areal kerja. Inventarisasi hutan di wilayah ini
dilakukan untuk memperbaiki strategi dan pengembangan wilayah kelola yang
sesuai dengan kondisi terkini. Pelaksanaan rasionalisasi wilayah kelola ini dapat
dilakukan bekerjasama dengan pemegang izin konsesi pemanfaatan maupun
pengguna kawasan pada areal masing-masing. Untuk di luar areal konsesi seperti
pada wilayah pemanfaatan tertentu, Pengelola KPHP Model Tabalong dapat
melakukannya secara mandiri.
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Bentuk rasionalisasi wilayah kelola diarahkan pada:
1. Tata batas kawasan pada areal di dalam izin konsesi.
2. Tata batas kawasan pada areal di luar izin konsesi.
3. Penataan ruang dan areal kerja melalui pembuatan zonasi.
Rasionalisasi perlu dilakukan karena dalam proses pengelolaan KPHP Model
Tabalong 10 tahun ke depan, tentunya terdapat beberapa rencana usaha yang tidak
memungkinkan dilaksanakan setelah dilakukan studi-studi kelayakan ataupun
terdapat rencana kegiatan yang belum teridentifikasi saat penyusunan rencana ini,
serta adanya perubahan regulasi yang berpengaruh terhadap kegiatan dan wilayah
KPHP Tabalong sehingga perlu dilakukan rasionalisasi wilayah kelola, dengan cara
penyusunan business plan KPHP Model Tabalong.
Rasionalisasi wilayah kelola dari aspek fisik merupakan bentuk penilaian kembali
terhadap kawasan blok atau petak pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
yang mengalami perubahan. Misalnya jika blok pemanfaatan kayu pada hutan alam
sudah tidak memiliki potensi yang signifikan maka perlu dirasionalisasi ke bentuk
wilayah kelola lain misalnya diarahkan ke pemanfaatan kayu hutan tanaman.
Perubahan wilayah

kelola juga akan

mempengaruhi operasional personil

dilapangan.
Tabel 5-28 Rencana Kegiatan Rasionalisasi Wilayah Kelola KPHP Tabalong
No.
1.
2.

Kegiatan

Output

Kaji Ulang Penataan Blok dan Petak
Baik Parsial maupun Menyeluruh

Terlaksananya Pengkajian Ulang
terhadap Penataan Blok dan Petak

Kajian Ulang Arahan Pemanfaatan
dan Pengembangan Blok dan Petak
Baik Parsial maupun Menyeluruh

Terlaksananya Pengkajian Ulang
terhadap arahan Pemanfaatan dan
Pengembangan Blok dan Petak
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N. Review Rencana Pengelolaan
Seperti halnya dengan rasionalisasi wilayah kelola, maka review rencana
pengelolaan KPHP Model Tabalong memungkinkan pula dilakukan, selama proses
dan maksud serta tujuan review tidak menyalahi peraturan perundang-undangan
yang ada.
Review rencana pengelolaan 5 tahun merupakan kegiatan evaluasi terhadap
rencana kegiatan yang telah dilakukan selama 5 tahun. Review rencana pengelolaan
dilakukan mulai dari tingkat blok pengelolaan sampai dengan petak pengelolaan.
Maksud dilakukannya review terhadap rencana pengelolaan adalah untuk
mewujudkan tatanan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari, melalui evaluasi
terhadap seluruh kegiatan di unit-unit pengelolaan hutan tingkat tapak (blok dan
petak), dan membentuk lembaga pengelola yang bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan pengurusan hutan mencakup penyelenggaraan kehutanan,
pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta
penyuluhan dan pengawasan. Adapun tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini adalah:
1.

Mengetahui dan menganalisis semua data dasar yang dipergunakan dalam
proses perencanaan terkait dengan pengelolaan kawasan hutan di KPHP Model
Tabalong

2.

Mengevaluasi efektivitas tata guna kawasan hutan di KPHP Model Tabalong dan
kemungkinan

untuk

menggali

potensi

kawasan

hutan

lainnya

yang

dikembangkan.
3.

Membuat arahan terbentuknya blok pengelolaan/resort yang baru sesuai
dengan potensi di KPHP Model Tabalong.

4.

Menganalisis kinerja organisasi KPHP Model Tabalong di tingkat tapak (Blok dan
tapak) dan dinamika kelembagaan KPHP Model Tabalong.

5.

Terpenuhinya aspek legalitas kewenangan apabila ada perubahan dalam
Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHP Model Tabalong.

Review rencana pengelolaan dimaksudkan pula untuk mensinkronkan setiap
perubahan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan hutan yang mungkin terjadi
selama jangka waktu tertentu pengelolaan hutan, seperti perubahan perundang-
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undangan di bidang kehutanan, perubahan peraturan pemerintah terkait
pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan.
Arah review rencana pengelolaan seperti pada tujuan pelaksanaan kegitan ini pada
point 3 (tiga) yaitu membuat arahan terbentuknya blok pengelolaan/resort yang
baru sesuai dengan potensi di KPHP Model Tabalong, karena selama kegiatankegiatan pada tahun berjalan maka akan banyak diketahui dan ditemukan potensipotensi baru pada wilayah KPHP yang tentu saja jika hal tersebut belum ada pada
rencana pengelolaan maka dipandang perlu untuk melakukan review sehingga
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan kedepan akan sejalan dengan rencana
pengelolaan yang sudah dirubah.
lingkup review rencana pengelolaan hutan di wilayah KPHP Tabalong adalah sebagai
berikut:
a. Peninjauan substansi rencana kelola KPHP Tabalong secara keseluruhan.
Substansi rencana kelola berkaitan informasi kondisi , permasalahan, kebutuhan
dan bahkan tantangan yang dihadapi secara lengkap dan terpercaya

agar

mampu untuk merealisasikan Visi dan Misi pembangunan KPHP tersebut;
b. Memonitoring dan mengevaluasi hasil implementasi rencana kelola KPHP
Tabalong yang ada selama 5 tahun pertama ditinjau terhadap komitmen,
konsisten dan konsekuensi oleh seluruh jajaran KPHP serta dukungan dari
institusi dan para pihak lainnya;
c.

Peninjauan relevansi rencana kelola KPHP Tabalong, terhadap kesesuaian
substansi dan implementasi rencana kelola dengan dokumen perencanaan
pembangunan kehutanan dan daerah lainnya, baik yang bersifat vertikal
maupun horisontal, agar tercapai harmonisasi dalam pencapaian tujuan
pembangunan kehutanan.

d. Peninjauan kembali substansi, implementasi dan relevansi rencana kelola,
sehingga rencana kelola hingga akhir jangka waktu perencanaan nantinya dapat
menyesuaikan diri (adaptabilitas) terhadap segala kemungkinan perubahan
atau dinamika politik, sosial dan ekonomi.
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Review rencana pengelolaan hutan di wilayah KPHP Tabalong yang dapat dilakukan
minimal lima tahun sekali adalah waktu yang cukup mengukur suatu kinerja
pengelolaan hutan. Tentunya terhadap pengelolaan hutan yang dinilai menjadi
penyumbang dampak negatif besar bagi lingkungan serta menjadi sumber potensi
konflik besar perlu dievaluasi kelayakan eksistensinya. Beberapa hal yang akan
menjadi tindakan penting dalam review rencana pengelolaan adalah;
a. Pelaksanaan review rencana kelola wilayah tertentu;
b. Pelaksanaan rencana kelola dan pembinaan pada blok pemanfaatan Hutan
Lindung untuk pengembangan HD;
c.

Pelaksanaan sistem pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pemegang
izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;

d. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah tertentu;
e. Pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam;
f.

Pelaksanaan rencana pengembangan investasi.

Tahapan Review Rencana Pengelolaan


Pengumpulan data dan updating data



Checking lapangan



Analisa teknis dan non teknis



Penyusunan draft revisi



Pembahasan



Penyusunan draft final



Pengusulan/pengesahan revisi RPHJP

Tabel 5-29 Rencana Kegiatan Review Dokumen Rencana Pengelolaan KPHP
Tabalong
Target

Waktu
Pelaksanaan

No

Rencana Kegiatan

1.

Peninjauan Substansi

Terlaksananya
Peninjauan
rencana kelola 2 kali

2.

Monitoring dan Evaluasi
Hasil Implementasi

Terlaksananya monitoring dan evaluasi
implementasi rencana kelola 2 kali

2019 dan 2025

3.

Peninjauan Relevansi

Terlaksananya
Peninjauan
rencana kelola 2 kali

2019 dan 2025

Substansi

relevansi

2019 dan 2025
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No

Rencana Kegiatan

4.

Peninjauan
Kembali
Substansi, Implementasi,
dan Relevansi

Target
Terlaksananya
peninjauan
kembali
substansi, implementasi, dan relevansi
dalam rencana pengelolaan 2 kali
Tersusunnya dokumen peninjauan kembali
2 dokumen

Waktu
Pelaksanaan

2019 dan 2025

O. Pengembangan Investasi
Rencana pengembangan investasi di wilayah KPHP Model Tabalong difokuskan pada
perhitungan kelayakan usaha pemanfaatan hutan produksi melalui pembangunan
hutan tanaman seperti pembangunan hutan tanaman industri sebagai core bisnis
dan usaha lain seperti hutan tanaman rakyat, hutan desa atau hutan tanaman
lainnya, termasuk kegiatan rehabilitasi hutan. Program pengembangan investasi
direncanakan melalui beberapa kegiatan dalam jangka benah KPH antara lain
melalui:
1. Melakukan negosiasi lebih lanjut untuk memacu minat investor HTI untuk setiap
1 periodik daur (core bisnis)
2. Melakukan negosiasi lebih lanjut untuk memacu minat investor HTR untuk
setiap 1 periodik daur
3. Melakukan negosiasi lebih lanjut untuk memacu minat investor HHBK secara
incidental
4. Melakukan negosiasi lebih lanjut untuk memacu minat investor sumber daya
lainnya seperti ekowisata, tambang, dll, selain HTI, HTR, HHBK secara incidental
KPHP Model Tabalong akan membuka peluang bisnis dengan pola kemitraan dengan
masyarakat dan swasta. Kemitraan dalam membangun investasi di KPHP Model
Tabalong sangat penting untuk dilakukan mengingat dua hal:
1. Kemitraan merupakan wujud nyata dari partisipasi masyarakat dan swasta
dalam proses pembangunan.
2. Kemitraan merupakan cara efektif untuk mengefisienkan belanja KPHP Model
Tabalong di sektor pembangunan.
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Tabel 5-30 Kelas perusahaan KPHP Tabalong
Blok
Pengelolaan
Blok Inti HL

Kelas Hutan

Kelas Perusahaan
· Ekowisata
1. Wisata Edukasi
2. Wisata Penelitian
· Ekowisata
1. Wisata Edukasi
2. Wisata Penelitian
· PLTA
· Penggunaan Kawasan

Perlindungan kawasan
Jasa Lingkungan

Blok
Pemanfaatan
HL

·

Pengembangan hasil hutan bukan kayu

Jasa Lingkungan
Pemanfaatan HP

Pengembangan hasil hutan bukan kayu

Pengembangan hasil hutan kayu
Pemanfaatan-HT

Hutan Tanaman
Industri

Hasil Hutan Non Kayu
1. Getah (jelutung dan
karet)
2. Aren
3. Rotan
4. Kemiri
5. Gaharu
6. Lebah madu
· Agroforestry
7. Lada
8. Tanaman Sela Semusim
9. Tanaman Keras
· Ekowisata
1. Wisata alam
2. Wisata edukasi
3. Wisata Penelitian
· PLTA
· Penangkaran Satwa
1. Bibit
2. Getah karet
3. Kemiri
4. Gaharu
5. Lebah madu
6. Tanaman sela semusim
1. Kayu Pertukangan
2. Kayu energi
1. Kayu Pertukangan
2. Bahan baku veneer
3. HHBK Lada
4. HHBK buah Kemiri

Adapun pengembangan investasi di KPHP Model Tabalong diarahkan pada sektor
sebagai berikut:
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O. 1. Pengembangan investasi pada hasil hutan bukan kayu/jasa
lingkungan
Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)/jasa lingkungan mempunyai
peluang yang cukup besar dan menjanjikan serta kompetitif di wilayah KPHP Model
Tabalong.HHBK/Jasling merupakan sumber bahan pangan (alternatif), sumber
bahan obat-obatanan, penghasil serat, penghasil getah-getahan dan benda-benda
hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan yang dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut sejalan dengan kebijakan nasional dalam mengembangkan dan
meningkatkan produksi HHBK.Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No
P.35/Menhut-II/2007 telah ditetapkan jenis-jenis HHBK yang terdiri dari 9 kelompok
HHBK yang terdiri dari 557 spesies tumbuhan dan hewan. Untuk memberikan arah,
kebijakan serta gambaran pengembangan HHBK kepada pelaku usaha, para pihak
dan masyarakat yang akan mengembangkan usaha HHBK telah diatur dalam
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2009 tentang Strategi
Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional.
Penyusunan Grand Strategi ini sekaligus sebagai acuan mulai dari perencanaan
sampai pasca panen bagi pelaku usaha, para pihak dan masyarakat luas dalam
pengembangan HHBK.Sebagai acuan dalam penetapan jenis HHBK unggulan serta
menyamakan pemahaman dan langkah dalam upaya pengembangan HHBK untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah diatur dalam Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan
Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan. Penetapan kriteria dan indikator tersebut
bertujuan tersedianya jenis-jenis HHBK unggulan yang akan dikembangkan secara
lebih terfokus dan terarah menjadi komoditas yang mempunyai nilai ekonomi tinggi
baik di tingkat nasional maupun daerah.
Adapun bentuk investasi HHBK di KPH adalah.
a. Pemanfaatan air untuk air kemasan.
b. Pemanfaatan ekowisata
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c.

Pengembangan REDD

d. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
Tabel 5-31 Rencana Kegiatan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu pada KPHP
Tabalong
No
1
2
3
4
5
6
7

Rencana Kegiatan

Waktu

Target

Pelaksanaan

Menyusun Master Plan

Tersusunnya 1 (satu) dokumen
rencana bisnis

2017

Membangun sistem kemitraan
dengan
pihak
swasta
dan
masyarakat
Membangun sistem koordinasi
dengan
instansi-instansi
pemerintah

Terjalinnya kerjasama dengan
pihak swasta dan masyarakat

2017

Terjalinnya koordinasi dengan
instansi-instansi pemerintah

2017

Penyiapan kelembagaan bisnis

Terbentuknya 1 (satu) lembaga
pengelola

2017

Pemanfaatan hasil hutan bukan
kayu

Terlaksananya pemanfaatan hasil
hutan bukan kayu

2017 - 2025

Monitoring dan Evaluasi

Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi secara berkala

2017-2025

Promosi dan pemasaran

Terpromosikannya
terjalinnya pemasaran

2017, 2019,

dan

2021, 2023,
2025

Tabel 5-32 Rencana Kegiatan Pengembangan Wisata Alam pada KPHP Tabalong
No
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.

Rencana Kegiatan
Menyusun Master Plan
Membangun sistem kemitraan
dengan
pihak
swasta
dan
masyarakat
Membangun sistem koordinasi
dengan instansi-instasi pemerintah
Penyiapan kelembagaan bisnis
Pemanfaatan wisata alam
Monitoring dan Evaluasi
Promosi dan pemasaran

Target
Tersusunnya 1 (satu) dokumen
rencana bisnis
Terjalinnya kerjasama dengan
pihak swasta dan masyarakat
Terjalinnya koordinasi dengan
instansi-instansi pemerintah
Terbentuknya 1 (satu) lembaga
pengelola
Terlaksananya
pemanfaatan
wisata alam
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi secara berkala
Terpromosikannya
dan
terjalinnya pemasaran

Waktu
Pelaksanaan
2017
2018
2018
2018
2018 – 2025
2018 – 2025
2018, 2020,
2022, 2024
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O. 2. Investasi Hutan Tanaman Rakyat
Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada
hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan
potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka
menjamin kelestarian sumber daya hutan (PP 6/2007).
Sejalan dengan reforma agraria yang telah diwacanakan Departemen Kehutanan
telah merespon dengan upaya memberikan akses lebih kepada masyarakat dalam
HTR juga telah dipayungi produk hukum.Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2007
telah mengatur tentang HTR khususnya pasal 40 dan 41.Pada pasal ini diatur
mengenai penatapan areal untuk HTR, akses ke lembaga keuangan, dan penetapan
harga dasar kayu HTR untuk melindungi dan memberikan akses pasar kepada
masyarakat.
Konsep pemberian akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam pembangunan
hutan tanaman, disusun dari proses pembelajaran Departemen Kehutanan atas
program maupun proyek Pemberdayaan Masyakat yang selama ini ada, misalnya
program Bina Desa, program kemitraan seperti Pengelolaan Hutan Bersama
Masyarakat (PHBM)/Mengelola Hutan Bersama Masyarakat (MHBM)/Hutan Rakyat
Pola Kemitraan (HRPK) oleh HPH/IUPHHK-HA/HT, proyek-proyek kerjasama teknik
luar negeri seperti Social Forestry Dephut-GTZ di Sanggau Kalimantan Barat,
Multistakeholders Forestry Programme Dephut-DFID dan beberapa proyek
pemberdayaan masyarakat yang ada di Departemen Kehutanan. Hasil pembelajaran
tersebut memberikan kerangka filosofis atas pemberdayaan ekonomi masyarakat
untuk mengatasi kemiskinan melalui pemberian akses yang lebih luas ke hukum
(legalitas), ke lembaga keuangan dan ke pasar.
Selain kerangka filosofisnya, diperoleh pula prinsip-prinsip pemberdayaan yaitu :
a. Prinsip pertama adalah masyarakat mengorganisasikan dirinya berdasarkan
kebutuhannya (people organized themselves based on their necessity) yang
berarti pemberdayaan hutan beserta masyarakatnya ini bukan digerakkan oleh
proyek ataupun bantuan luar negeri karena kedua hal tersebut tidak akan
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membuat

masyarakat

mandiri

dan

hanya

membuat

“ketergantungan”

masyarakat.
b. Prinsip kedua adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat harus bersifat padat
karya (labor-intensive) sehingga kegiatan ini tidak mudah ditunggangi pemodal
(cukong) yang tidak bertanggung jawab.
c.

Prinsip ketiga adalah Pemerintah memberikan pengakuan/ rekognisi dengan
memberikan aspek legal sehingga kegiatan masyarakat yang tadinya informal
di sektor kehutanan dapat masuk ke sektor formal ekonomi kehutanan/ekonomi
lokal, nasional dan global sehingga bebas dari pemerasan oknum birokrasi dan
premanisme pasar

Tabel 5-33 Rencana Kegiatan Pengelolaan Hasil Hutan Tanaman pada KPHP
Tabalong
No

Rencana Kegiatan

Target

Waktu
Pelaksanaan

1.

Menyusun Master Plan

Tersusunnya 1 (satu) rencana
bisnis

2.

Sarana dan Prasarana

Tersedianya Sarpras

3.

Persemaian

Tersedianya bibit

2017

4.

Penamaman

Tertanamnya bibit pada petak
rencana

2017

5.

Pemeliharaan

Terpeliharanya bibit yang telah
ditanam

2017

6.

Perlidungan dan Pengamanan

Terlindunginya areal beserta
bibit yang telah ditanam

2017 - 2025

2017
2017-2025

O. 3. Pengembangan Investasi Kayu di Hutan Alam
Kebutuhan kayu oleh masyarakat dan bahan baku industri terus meningkat dan
pasokan kayu dari hutan alam terus mengalami penurunan. Berdasarkan hal
tersebut maka usaha pengembangan investasi kayu di KPHP Model Tabalong
memiliki prospek yang cerah. Prinsip dasar yang dianut oleh KPHP Model Tabalong
dalam pengembangan investasi kayu adalah:
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a. Investasi kayu harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat sekitar hutan
khususnya dan rakyat Kabupaten Tabalong secara umum; dan
b. Investasi kayu harus dilakukan dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.
Dengan demikian maka arahan pengembangan investasi kayu di KPHP Model
Tabalong adalah:
a. Pengembangan hutan tanaman rakyat sebagai bentuk pemberdayaan kepada
masyarakat sekaligus pro kepada kesejahteraan rakyat.
b. Pengembangan

hutan

kayu

pada

hutan

alam

melalui

kemitraan

masyarakat/koperasi dan pengembangan investasi melalui restorasi ekosistem
sebagai wujud dari pengelolaan hutan secara lestari.
Tabel 5-34 Rencana Kegiatan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu pada KPHP Tabalong
No

Rencana Kegiatan

Target

Waktu
Pelaksanaan

Tersusunnya 1 (satu) rencana
bisnis

2017

tahunan

Tersusunnya
9
(Sembilan)
dokumen rencana kerja tahunan

2017-2025

3.

Penyusunan
rencana
Pembangunan
Industri Primer Hasil Hutan

Tersusunnya 1 (satu) dokumen
rencana pembangunan industri

2017

4.

Kajian
dan
Penyusunan
Pemanfaatan Limbah

Terlaksananya
1
(satu)
pengkajian dan Penyusunan
pemanfaatan limbah

2017

5.

Penyiapan dan pemantapan kelembagaan
bisnis

Terbentuknya 1 (satu) lembaga
pengelola

2017

6.

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Terlaksananya
hasil hutan kayu

7.

Monitoring dan Evaluasi

Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi secara berkala

1.

Menyusun Master Plan

2.

Penyusunan
rencana
pemanfaatan HHK

kerja

Rencana

pemanfaatan
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P. Kegiatan Lain yang Relevan
P. 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana
Sesuai dengan struktur organisasi Unit KPH Model Tabalong, untuk sementara
dibagi dalam tiga RPH. Oleh sebab itu diperlukan tiga kantor RPH yaitu di Selain
kantor dan peralatannya, diperlukan pula rumah tinggal Kepala RPH dan
anggotanya, dimana akan dibangun pada beberapa tahun berjalan.
Untuk Unit KPHP Model Tabalong pengadaan kantor Kepala KPHP sudah ada yang
dibiayai melalui dana APBD Kabupaten Tabalong dan prasarana lain dibiayai melalui
dana APBN Kementerian Kehutanan yang dilaksanakan oleh BPKH Wilayah V
Banjarbaru. Pada tahun 2014 telah dibangun kantor Unit KPHP Model Tabalong di
desa Mabuun dibiayai melalui APBD Kabupaten Tabalong. Tahun 2014 telah
dilaksanakan pengadaan alat transportasi lapangan satu unit kendaraan roda empat
dan 6 unit kendaraan roda dua. Daftar barang inventaris KPHP Model Tabalong
disajikan pata Tabel 5-35 dan Tabel 5-36.
Tabel 5-35. Sarpras KPHP Model Tabalong Pengadaan Tahun 2014
No

Nama Barang

1

Kantor KPHP Model
Tabalong
Kendrn roda 4 (1
unit)

2

Merk/Tipe

Pembiayaan

Pemegang

APBN

UPT KPHP
Tabalong

Toyota Hilux

APBN

Kepala Dinas

3

Meja kerja ( 14 bh)

IndachiD920

APBN

4

Kursi Kerja(12 bh)

Indachi D920

APBN

5

Kendaraan Roda 2 (3
unit)

Kawasaki KLX

APBN

6

AC (2 unit)

LG/2010, 2012

APBN

7

Alat Ukur Pohon

Criterion RD 1000

APBN

8

Dekstop (5 unit)

LENOVO
Idea
Centre C540 904

APBN

9

Altimeter (2 unit)

Brunton Nomad

APBN

10

GPS (10 unit)

Garmin Montana
650

APBN

11

Kompas (5 unit)

Sunto KB-14

APBN

Keterangan

DA 905 RB

UPT KPHP
Tabalong
UPT KPHP
Tabalong
UPT KPHP
Tabalong
UPT KPHP
Tabalong
UPT KPHP
Tabalong
UPT KPHP
Tabalong
UPT KPHP
Tabalong
UPT KPHP
Tabalong
UPT
KPHP
Tabalong
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No

Nama Barang

Merk/Tipe

Pembiayaan

LG PA72G Screan
Manual 70”
Lenovo Thinkpad
Egde E440 P01

12

LCD (2 unit)

13

Laptop (4 unit)

14

Filling Kabinet (5
unit)

15

Hardisk (5 unit)

16

Lemari Arsip (5 unit)

17

Printer (4 unit)

18

Printer Black
White besi (4)

19

Meja dan Kursi Tamu

and

APBN
APBN

Lion L44

APBN

Toshiba Canvio
Basic

APBN

Brother B 203

APBN

Brother MFC7860dw
Hp Laserjet Pro
P112

APBN
APBN

F2311

APBN

Sumber: Laporan inventarisasi Sarpras Unit KPHP Model

Pemegang

Keterangan

UPT KPHP
Tabalong
UPT
KPHP
Tabalong
UPT KPHP
Tabalong
UPT KPHP
Tabalong
UPT KPHP
Tabalong
UPT KPHP
Tabalong
UPT KPHP
Tabalong
UPT KPHP
Tabalong
Tabalong Tahun 2014

Tabel 5-36. Daftar Barang Invetaris Ex-Dinas Kehutanan yang ada di KPHP
Tabalong
NO.
1.
2.
3.
4.

NAMA
Printer (Canon Pixma MG 2570)
Printer (Canon Image Class D520)
Laptop (Toshiba Satellite L635)
Komputer Dekstop (Acer)

5.

Komputer Desktop

6.

Stavol Minamoto

7.

UPS

8.

UPS

9.

Sound System (Tens)

10.

Filling Cabinet (Brother)

11.

Filling Cabinet (Brother)

12.

Filling Cabinet (Alba)

13.

Filling Cabinet (Brother)

14.
15.

Finger Print(Sulution)
Kipas Angin (Maspion)

16.
17.
18.

Laptop (Toshiba)
Printer (Canon Pixma 3770)
Kulkas

19.

Meja

20.

Meja

KODE BARANG
12.03.25.11.03.09.05
02.06.03.02.01.004
12.25.13.13.2005
12.01.01.08.007
12.25.13.11.18.09.00
02.06.03.05.12.0006
12.25.03.11.03.10.01
02.06.03.05.10.0010
12.25.03.11.11.25
02.06.03.05.11.0009
12.25.03.11.03.0800
02.07.02.03.05.0001
12.25.03.11.03.05.05
02.06.07.04.04.0006
12.25.03.11.03.09.05
02.06.01.04.04.0011
12.25.03.11.03.99.05
02.06.01.04.04.0003
12.25.03.11.03.09.05
02.06.01.04.04.0012
12.25.03.11.05.11.01
02.06.02.04.06.0001
12.25.03.13.2004
12.02.04.01.001
12.25.03.13.04
12.02.01.04.20
12.25.03.11.03.11.05
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KET
BAIK
BAIK
RUSAK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
RUSAK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
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NO.

NAMA

21.

Meja

22.
23.
24.

Kursi
Kursi
Kursi

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Sepeda Motor (Honda GL)
Sepeda Motor (Suzuki TS125)
Sepeda Motor (Suzuki TS125)
Sepeda Motor (Kawasaki KLX 150)
Sepeda Motor (Kawasaki KLX 150)
Sepeda Motor (Kawasaki KLX 150)
Mobil (Mitsubhisi Strada)
Genset (Yamaha)

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Handy Talky (Kenwood)
Handy Talky (Kenwood)
Strobe Lamp
Strobe Lamp
Strobe Lamp
Strobe Lamp
Brangkas

40.
41.
42.

Meja Rapat ( 1 Set )
Kursi
Air Conditioner (AC) (Sharp)

43.
44.
45.

Air Conditioner (AC) (Sharp)
TV Layar Datar 21 “
Faximile

KODE BARANG
02.06.04.01.06.0009
12.25.03.11.03.11.05
02.06.04.01.060.0010
12.13.12.02.01.30131.891
12.13.12.02.01.301
12.25.03.13.96
12.02.01.31.05
DA 774 HA
DA 4482 MQ
DA 4287 R
DA 816 HE
DA 816 HE
DA 816 HE
DA 908 HA
12.25.03.11.03.11.00
02.09.01.46.81.0002
12.25.03.11.03.11.01
02.06.01.04.06.0001
12.25.03.11.03.14.05
02
.04.03.08.24.0008
-

KET
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK
BAIK

Rencana pembangunan sarana-prasarana KPHP Model Tabalong dalam 10 tahun
kedepan disajikan pada Tabel 5-37.
Tabel 5-37. Rencana Pembangunan Sarana-Prasarana di KPHP Model Tabalong
Tahun Ke

Prasarana
1 Pengurukan halaman dan pembuatan
pagar kantor KPHP

Sarana
3 unit komputer + printer
3 unit kendaraan roda dua

2 (2017)

1 unit Mushala kantor KPHP dan 1 unit
Gudang

1 unit komputer + printer
1 unit kendaraan roda dua

3 (2018)

1 unit kantor KRPH Uya + perlengkapan
kantor
1 unit kantor KRPH Jaing + perlengkapan
kantor

1
1
1
1

4 (2019)

1 unit kantor KRPH + perlengkapan kantor

1 unit komputer + printer
1 unit kendaraan roda dua

5 (2020)

1 unit kantor KRPH Tabalong Kanan Hulu +
perlengkapan kantor

1 unit LCD
3 unit Sunto, 6 buah Kaliper,6
buah phiband
25 buah kursi

1 (2016)

unit
unit
unit
unit

komputer + printer
kendaraan roda dua
komputer + printer
kendaraan roda dua
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Tahun Ke

Prasarana

6 (2021)

1 unit Ruang Pertemuan + Perlengkapannya

7 (2022)
8 (2023)
9 (2024)

1 unit rumah KRPH Uya
1 unit rumah KRPH Tabalong Kanan hulu
1 unit rumah KRPH Jaing

Sarana
1 unit LCD
1 unit komputer + printer
Perlengkapan rumah
Perlengkapan rumah
Perlengkapan rumah

P. 2. Penyuluhan Kehutanan
Proses penyampaian informasi kepada masyarakat dapat dilakukan dengan
penyuluhan

kehutanan.

Proses

penyuluhan

kehutanan

adalah

proses

pengembangan pengetahuan, sikap dan prilaku kelompok masyarakat sasaran agar
mereka tahu, mau dan mampu memahami, melaksanakan dan mengelola usahausaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, sekaligus
mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan
lingkungannya.
Melalui proses penyuluhan yang diperoleh, masyarakat mendapat pemahaman dari
tidak tahu menjadi tahu akan pentingnya menjaga keutuhan kawasan hutan,
sehingga masyarakat mampu melakukan aktifitas sebagai pemenuhan kebutuhan
hidup dengan menerapkan kegiatan alternatif yang ditawarkan tanpa menimbulkan
dampak yang negatif terhadap kelestarian sumber daya hutan. Penyuluhan
sebaiknya dilakukan pada waktu yang tepat dan materi yang singkat dan mudah
dimengerti oleh masyarakat. Pelaksanaan program penyuluhan kehutanan dapat
dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan Program Penyuluhan
2. Sosialisasi Peraturan Perundangan
3. Sosialisasi Kawasan Konservasi
4. Fokus Group Diskusi
5. Anjangsana
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BAB 6. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan KPHP Model Tabalong dilaksanakan
dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh aspek
kegiatan pengelolaan.

A. Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan oleh KPHP Tabalong, adalah pembinaan terhadap (1)
Sumber daya dan Personalia/karyawan internal KPH, (2) pemegang izin
pemanfaatan hutan dan pemegang izin pinjam pakai kawasan, (3) pihak ke-3
sebagai mitra pengelola hutan, dan (4) masyarakat sebagai mitra pengelolaan
hutan serta masyarakat yang ada di sekitar hutan. Pembinaan tersebut dilakukan
secara kontinyu dengan memiliki prioritas aspek/jenis pembinaan yang dilakukan
yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Dalam pelaksanaannya KPH dapat
bekerjasama dengan perguruan tinggi, Dinas kehutanan Provinsi dan Dinas terkait
yang ada di Kabupaten, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta
UPTnya, NGO Lingkungan atau pihak pihak lain yang kompeten dibidangnya. Materimateri pembinaan meliputi materi teknis, kelembagaan, managemen, sosial,
ekonomi, dan perlindungan.
Muatan dan materi pembinaan secara teknis adalah melakukan pendekatan
terhadap kaidah-kaidah konservasi, perlindungan hutan, silvikultur/budidaya
tanaman hutan HHBK dan HK menurut ruang dan waktu pengelolaan. Secara
kelembagaan adalah membentuk lembaga masyarakat antara lain Kelompok Tani
Hutan yang mempunyai cara pandang pengelolaan hutan lestari. Managemen
meliputi perilaku organisasi dan kegiatan sesuai dengan regulasi dan teknis
pengelolaan. Pembinaan sosial antara lain membangunan opini, sistem sosial dan
hubungan sosial secara harmonis. Pembinaan ekonomi antara lain dalam
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pengokohan sumber dan pembangunan ekonomi produktif berorientasi pada
pemanfaatan sumber daya hutan lestari dan pembinaan perlindungan yang
menjadikan seluruh komponen ataupun parapihak menjadi aliansi dalam
penyelamatan sumber daya hutan dalam hal:
1. Pelaksanaan pencegahan kerusakan hutan akibat kebakaran hutan
2. Pelaksanaan pengamanan hutan dari gangguan kegiatan perambahan hutan
3. Pelaksanaan pengamanan hutan dari gangguan kegiatan penebangan liar
Untuk menunjang tercapainya pembinaan secara efektif dan efisien maka dilakukan
pembentukan kader-kader pengelolaan hutan sinergi dengan yang dijadikan target
prioritas, kader pengelolaan yang bisa dibentuk adalah antara lain Kader Pengelola
Sumber Daya Hutan Lestari, Kader Penyuluh Swadaya, Kader Agroforestry dan
Kader lainnya sesuai dengan spesifikasi khusus KPHP Tabalong..

B. Pengawasan
Pengawasan terhadap kinerja internal KPHP, mitra pemanfaatan dan penggunaan
hutan serta masyarakat sebagai mitra dilaksanakan agar tercapainya efektifitas
kerja sesuai dengan yang sudah direncanakan. Dalam pelaksanaan pengawasan
strategi pengawasan dilakukan dengan 3 (tiga) metode atau jenjang yaitu :
1. Pengawasan secara rutin adalah pengawasan terhadap administrasi pelaporan
pengelolaan rutinitas bulanan.
2. Pengawasan secara formal dan menyeluruh dilakukan secara berkala setiap
semester (6 tahun).
3. Pengawasan

secara

khusus/

Insidentil

dilakukan

berdasarkan

tingkat

kepentingan khusus dan terdapat kejadian hal luar biasa yang memerlukan
tingkat pengawasan secara khusus. Hasil pengawasan digunakan sebagai
bahan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan ke depan.
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C. Pengendalian

Untuk menjadikan pengelolaan KPHP Model Tabalong berjalan dengan baik sesuai
dengan perencanaan, tersedianya informasi yang terbuka pada tingkat manajemen
KPHP, mitra pengelolaan, pemerintah daerah dan masyarakat, maka perlu dilakukan
pengendalian pada unit pengelola sehingga tujuan dari pengelolaan tercapai dan
menjamin seluruh proses pengelolaan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Lingkup pengendalian dilakukan pada tingkat pimpinan manajemen KPHP Model
Tabalong.
Pengendalian meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
pengelolaan KPHP Tabalong. Kegiatan monitoring dilakukan agar hasil yang dicapai
dapat memenuhi atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Monitoring dan
evaluasi secara formal dilakukan secara berkala setiap semester (6 bulan). Namun
dalam keadaan tertentu dapat dilakukan monitoring dan evaluasi secara khusus.
Hasil pengendalian digunakan sebagaibahan evaluasi perbaikan perencanaan dan
pelaksanaan pengelolaan, dan/atau perbaikan terhadap pengelolaan KPHP
Tabalong ke depan.
Tabel 6-1. Matrik Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian
Pokok
bahasan

Uraian materi

Objek/Mitra

Skala waktu

Sasaran Pencapaian

Admistrasi/

Rapat rutin

Staf internal

Setiap bulan

Evaluasi pencapaian

Teknis/

Internal

Pembinaan
volume pekerjaan sesuai

manajemen

rencana dan evaluasi
kinerja staf
Rapat rutin

Parapihak

Setiap enam

Parapihak terlibat dalam

mitra

dalam wilayah

bulan

pencapaian target dan

izin

sasaran pengelolaan

Pemberdayaan

Penguatan

Setiap enam

Meningkatkanya

Dan

kelembagaan

bulan

partisifasi masyarakat

Kelembagaan

dan peran aktif

Masyarakat

dalam pembangunan
Hutan

Pemanfaatan

Jasa
lingkungan,

Setiap tiga

Optimalisasi manfaat

Hutan

HHBK dan HHK

bulan

dan hasil hutan
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Pokok
bahasan

Uraian materi
Pengembangan
IPTEK

Objek/Mitra
Penelitian
aspek
potensial

Skala waktu
Setiap
satu
tahun

Sasaran Pencapaian
Menggali potensi yang
dapat
dikelola
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BAB 7. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN
A. Pemantauan
Sistem monitoring dan evaluasi dalam wilayah pengelolaan hutan dalam suatu
wadah KPH merupakan salah satu komponen utama dalam system pemantauan dan
pengendalian. Sistem pemantauan dan pengendalian itu sendiri merupakan
suatuperangkat system yeng bertugas untuk membangkitkan dan menyediakan
informasi sehingga data dan informasi tersebut dapat digunakan untuk memberikan
umpan balik sehingga seluruh dinamika system manajemen dapat dijaga pada
statusdan kondisi yang diinginkan.Sebagaimana dijelaskan pada tujuan, tugas
pokok danfungsi KPH , maka sistem monitoring dan evaluasi yang dikembangkan
haruslah merupakan bentuk umpan balik yang positif yaitu perangkat pemantauan
dan pengendalian yang mempunyai kapasitas untuk mengakses system manajemen
dan melakukan perubahan terhadap sistemnya sendiri apabila memang diperlukan.
Dengan demikian maka system monitoring dan evaluasi akan mencakup (i) seluruh
tingkat (level) dan perangkat organisasi, (ii) input, proses dan output yang
dilaksanakan oleh KPH, (iii) fungsi yang dijalankan KPH.
Didalam proses manajemen monitoring dapat mengambil bagian dihampir seluruh
tingkatan baik ditingkat perencanaan,tingkatan operasional kegiatan (implementasi)
maupun tingkatan pasca implementasi. Evaluasi ditujukan untuk membuat
justifikasi terhadap rencana yang dibuat, pencapaian tujuan dan pelaksanaan
rencana serta dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan maupun kinerja
manajemen dilingkup KPH sendiri.
Pemantauan atau monitoring terhadap jalannya pengelolaan kawasan baik di
wilayah tertentu maupun di wilayah yang berizin dilaksanakan oleh KPHP Model
Tabalong bersama-sama dengan instansi terkait (Dinas Kehutanan Provinsi, BPHP,
BPDAS, BPKH), LPPHPL (Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari), LvLK
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(Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu) dan pihak lembaga swadaya masyarakat (LSM)
sebagai mitra.
Tahapan pelaksanaan pemantauan pengelolaan kawasan KPHP Tabalong adalah
sebagai berikut:
1.

Berkoordinasi dengan instansi terkait, LPPHPL dan LVLK yang menerbitkan SPHPL dan S-LK pada izin pemanfaatan hutan dan LSM mengenai integrasi
sistem pemantauan di wilayah tertentu maupun di wilayah yang berizin KPHP
Tabalong.

2.

Melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari di
areal IUPHHK-HA/HT/HTR/HTHTR/HKm/HD dan IPPKH.

3.

Melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari
pada areal kemitraan KPHP dengan masyarakat.

4.

Laporan tindak lanjut apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan
pengelolaan hutan produksi lestari.

B. Evaluasi
Kegiatan evaluasi merupakan tindak lanjut hasil pemantauan dan pendampingan
serta pembinaan. Dengan dilakukan evaluasi secara terjadwal dan menyeluruh
dimaksudkan untuk mengukur kinerja kegiatan dalam dimensi pengelolaan. Evaluasi
dapat dilakukan dalam tahapan kegiatan dengan hasil yang dapat terukur pada
tahapan tersebut dan pada saat setelah selesai suatu kegiatan. Evaluasi melibatkan
pihak perencana, pelaksana, pemantau dan atau pihak independent dengan
harapan hasil dari evaluasi bersifat independen yang bisa di analisis secara
menyeluruh

menurut tahapannya.

Dengan

melibatkan

pihak

Independent

diharapkan laporan/study yang dilakukan dapat memberikan informasi hasil lebih
objektif, proporsional dan adanya masukan atau upaya tindak lanjut yang lebih baik
karena dinilai oleh pihak yang berkompeten profesional.
Sementara itu proses evaluasi untuk pengelolaan KPH yang menjadi bagian dari
perencanaan jangka menengah, disarankan untuk dilakukan dua kali yaitu evaluasi
tengah program danevaluasi akhir. Evaluasi tengah program biasanya dilakukan
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diawal tahun ketiga program dan evaluasi akhir di tahun terakhir program. Apabila
dari hasil evaluasi tengah progaram terlihat ada penyimpangan atau ada perubahan
keadaan dari proses pembangunan yang sedang berlangsung, maka program harus
segera menyesuaikan diri secepatnya dengan kembali menganalisis keadaan yaitu
meninjau ulang langkah Analisis Masalah KPH. Dari proses Analisis Masalah KPH ini
kita bisa menilai program apa yang masih relevan dan program mana yang harus
segera disesuaikan. Karena hasil evaluasi tengah programini harus sudah
dilaksanakan pada kegiatan tahun berikutnya, maka proses evaluasi tengah
program ini harus sudah berakhir sebelum proses perencanaan pembangunan
tahunan di daerah. Dengan demikian perubahan anggaran bisa langsung masuk
kedalam perencanaan tahun berikutnya.

Evaluasi akhir dilakukan ditahun terakhir perencanaan pembangunan di daerah
jangka pendek dan jangka panjang. Hasil evaluasi akhir ini akan menjadi masukan
bagi KPH guna merencanakan perencanaan fase berikutnya. Dengan pertimbangan
bahwa proses penerapan KPH telah memasuki fase berikutnya yang tentunya telah
melalui tahun-tahun penuh kegiatan, maka data-data kehutanan semakin tertata
baik,sumber daya manusianya sudah semakin siap, metode partisipasi semakin
biasa diterapkan, sehingga di fase berikutnya tidak lagi membutuhkan waktu yang
lama. Dengan demikian,KPH tidak lagi harus dilakukan minus dua tahun terhadap
perencanaan pembangunan di daerah, tetapi sudah bisalangsung dilakukan setelah
evaluasi akhir
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.
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Kegiatan evaluasi dapat juga dilaksanakan pada izin pemanfaatan hutan untuk
menilai keberhasilan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari yaitu tata hutan dan
penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan yang dilakukan
secara periodik disesuaikan dengan jenis perizinan.

C. Pelaporan
Pelaporan kegiatan KPHP Tabalong sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban
dan taat terhadap regulasi pengelolaan, juga merupakan dokumentasi kegiatan.
Pelaporan ditujukan kepada unit / instansi di atasnya dan pejabat yang berwenang
serta pihak lain yang menurut aturannya harus mendapatkan laporan tersebut. ada
kegiatan pelaporan, KPHP Tabalong melaporkan hasil akhir dari seluruh kegiatankegiatan yang dilaksanakan oleh KPHP Tabalong sesuai dengan fungsi dan tugasnya
secara berkala. Acuan yang digunakan dalam pelaporan adalah berdasarkan standar
prosedur operasional yang berlaku. Pelaporan disusun dengan mengacu kepada
Prosedur Kerja KPHP Tabalong.
Tahapan dari penyampaian laporan dimulai dari penyiapan format laporan,
penyusunan bahan laporan dan resume telaahan bahan laporan sampai ke pada
tahap penyusunan, pelaporan yang disampaikan dalam bentuk :
1. Laporan Bulanan
- Laporan bulanan dibuat oleh Kepala RPH dan disampaikan paling lambat
tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya kepada Kepala KPHP Tabalong.
- Laporan bulanan Kepala KPHP Tabalong dibuat berdasarkan rekapitulasi
laporan dari Kepala RPH dan Kepala Seksi dan disampaikan paling lambat
tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Selatan dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX
Banjarbaru.
2. Laporan Triwulan
Laporan triwulan Kepala KPHP Tabalong dibuat berdasarkan rekapitulasi laporan
bulanan dan disampaikan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, kepada
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Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan Balai Pengelolaan Hutan
Produksi Wilayah IX Banjarbaru.
3. Laporan Semester.
Laporan triwulan Kepala KPHP Tabalong dibuat berdasarkan rekapitulasi laporan
triwulan dan disampaikan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, kepada
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan Balai Pengelolaan Hutan
Produksi Wilayah IX Banjarbaru.
4. Laporan Tahunan.
- Laporan tahunan dibuat pada setiap akhir tahun dan disampaikan kepada
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan Balai Pengelolaan
Hutan Produksi Wilayah X Banjarbaru.
- Selain laporan yang dibuat sesuai format, sebagai instansi pemerintah KPHP
juga menyiapkan laporan sesuai format yang digunakan sebagai Laporan
Kinerja (LKj) Instansi.
5. Laporan Insidentil.
Laporan insidental adalah laporan yang dibuat bila ada suatu kejadian di wilayah
KPHP Tabalong dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Selatan dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX Banjarbaru.
Untuk mekanisme pelaporan ditujukan kepada instansi terkait yang secara
kewenangan mempunyai tupoksi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KPHP
Tabalong. Pada bidang/aspek pemantauan dan evaluasi dilakukan hal-hal sebagai
berikut.
1. Mengelola data dan informasi yang meliputi kompilasi, analisis, penyimpanan,
pembangkitan dan pelayanan penggunaan data/informasi.
2. Menyusun register (catatan terformat) pelaksanaan rencana.
3. Menetapkan ambang penyimpangan pelaksanaan terhadap rencana.
4. Melakukan pemutakhiran data dan informasi.
5. Memberikan laporan peringatan ketika ambang penyimpangan telah terlewati.
6. Menyelenggarakan evaluasi totalitas rencana dan memberikan laporan koreksi.
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BAB 8. PENUTUP
Rencana pengelolaan jangka panjang KPHP Model Tabalong

ini merupakan

pedoman dan arahan pelaksanaan pengelolaan yang masih bersifat makro dan
indikatif. Karena sifat dan cakupan dari rencana ini, maka untuk selanjutnya masih
diperlukan penjabaran lebih lanjut ke dalam rencana-rencana yang lebih rinci dan
cakupan masa perencanaannya pendek. Rencana Tahunan KPHP harus mengacu
pada rencana jangka panjang ini.
Rencana pengelolaan yang telah disusun ini diharapkan dapat dipedomani dengan
baik,

diaplikasikan

secara

konsisten

serta

terus

dimonitor

pencapaian

pelaksanaannya. Perlu disadari bahwa masa perencanaan ini cukup panjang
sedangkan kebijakan pemerintah akan terus berubah dan mengarah kepada
perbaikan – perbaikan dimasa yang akan datang, sehingga review terhadap rencana
ini perlu terus dilakukan.
Perubahan yang terjadi dalam perjalananya tentu bukan berarti merubah
kewenangan yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan, akan tetapi perubahan
itu dilakukan dengan alasan yang tepat dan dapat dipertanggugjawabkan. Dan
dinamika itu harus dalam kerangka pengelolaan hutan secara efisien dan lestari baik
secara ekologi ekonomi dan sosial.
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