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RINGKASAN EKSEKUTIF
Bagian 1
Pendahuluan
Konsep dan pendekatan KPH dikembangkan oleh Kabupaten Sumbawa memiliki nilai startegis
dalam menjawab permasalahan yang terjadi selama ini. Karena spirit Pendekatan KPH yang
Tertuang di dalam PP No. 6 Tahun 2007 serta PP No 3 Tahun 2008, dimaksudkan untuk
memberikan perubahan yang cukup mendasar khususnya pada aspek kelembagaan
pengelolaan hutan yang selama ini cenderung bersifat mengatur dan mengawasi untuk
diarahkan pada peran-peran manajerial yang bersinergi dengan seluruh komponen
stakeholders dalam pengelolaan sumber daya hutan secara utuh, mulai dari perencanaan,
pengorganisasian, pengelolaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi. Dengan demikian
KPH dituntut lebih mandiri dalam pengelolaan kawasan hutan terutama dalam aspek
manajerialnya.
Maksud disusunnya Rencana Pengelolaan Hutan KPHP Batulanteh ini adalah untuk memberikan
arahan dan sekaligus menjadi acuan bagi KPH dan seluruh pemangku kepentingan lainnya
untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan visi,
misi, dan arah pengembangan yang disepakati bersama.
Tujuan penyusunan Rencana Pengelolaan KPH Batulanteh ini adalah :
1. Menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antara
perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya hutan. ditingkat
pusat, provinsi dengan kabupaten/kota;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

perencanaan,

penganggaran,

3. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan
dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
4. Menjamin terlaksananya pengelolaan sumberdaya hutan yang mengedepankan azas
kelestarian fungsi dan optimaliasi pemafataan sumberdaya hutan
untuk
kesejateraan masyarakat, sesuai dengan kondisi dan perkembangan wilayah.

Bagian 2
Deskripsi Kawasan
Wilayah pengelolaan KPH Batulanteh, secara administratif pemerintahan terletak dalam
kecamatan Batulanteh, kecamatan Moyo Hulu dan Moyo Hilir, dan kecamatan Moyo Utara
Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Total luas wilayah kelola KPH Batulanteh
adalah 34.637,5 ha yang didominasi oleh hutan produksi (62,26%). Dengan demikian, KPH
Batulanteh dapat digolongkan sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
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Pembagian blok pada kawasan KPHP Batulanteh berdasarkan analisis biofisik sesuai ketentuan
Perdirjen P.5/VII-WP3H/2012 dibedakan antara blok pada fungsi hutan lindung (HL) dan blok
pada fungsi hutan produksi (HP). Blok pada fungsi hutan
lindung terdiri dari Blok Inti (7.818,021 ha) dan Blok
Pemanfaatan (2.776,335 ha). Sementara itu, blok pada
fungsi hutan Produksi (HP) terdiri dari Blok Perlindungan
(1.956,245 ha), Blok Pemanfaatan HHK-HA (6.081,046 ha),
Blok Pemanfaatan HHK-HT (2.692,869 ha), Blok
Pemberdayaan Masyarakat (14.691,8 ha), dan Blok Khusus
(340,69 ha).
Gambar 1. Peta KPHP

Berdasarkan letak geografis, batas-batas wilayah KPHP Batulanteh adalah sebagai berikut :
 Sebelah Utara
: KPHK P. Moyo,
 Sebelah Selatan : KPHP Orong Telu dan KPHL Ropang,
 Sebelah Barat
: KPHL Puncak Ngengas, dan
 Sebelah Timur
: KPHP Plampang.
Berdasarkan pembagian wilayah berdasarkan pengelolaan hutan KPHP Batulanteh masuk dalam
beberapa Kelompok Hutan (KH), antara lain ; KH. Olat Lake, KH. Gili Ngara seluas, KH. Rai
Rakit, KH. Serading, KH. Samoko Lito, KH. Boinsoway, KH. Batulanteh, dan telah terbagi dalam
4 Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH). Secara detail, letak wilayah kelola KPHP
Batulanteh berdasarkan pembagian wilayah DAS dan administrasi pemerintahan dan kehutanan
disajikan dalam tabel 1. dibawah ini.
Tabel 1. Luas KPH. Batulanteh Menurut Kelompok Hutan dan Fungsinya
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kelompok Hutan
Olat Lake
Gili Ngara
Rai Rakit
Serading
Samoko Lito
Boinsoway
Batulanteh
Jumlah

HP
3.451,8
2.617,8
2.612,2
826,0
251,5
5.880,9
1.891,4
17.531.6

Fungsi Hutan (Ha)
HPT
HL
1.788
4.033,1
11.284,5
4.033,1
13.072.5

Jumlah
(Ha)
3.451,8
2.617,8
2.612,2
826,0
251,5
7.669,2
17.209,0
34.637.5

Beberapa aspek yang menjadi isu dan permasalahan yang mendasar dalam pengelolaan KPHP
Batulanteh ke depan adalah:
1. Meskipun kelembagaan KPHP Batulanteh sudah terbentuk, namun perangkat pendukung
operasionalisasinya masih sangat lemah baik dari aspek infrastruktur, ketersediaan SDM,
dukungan daerah dalam bentuk pendanaan, termasuk belum tersedianya prosedur
operasi standar (SOP) dalam menjalankan kegiatan.
2. Koordinasi dengan institusi dan lembaga pemerintahan terkait masih kurang sehingga
seringkali menghambat optimalisasi pekerjaan KPH.
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3. Dilihat dari kondisi fisik kawasan ada beberapa kendala yang di indikasikan dapat
menyebabkan terhambatnya pengembangan KPHP seperti :
a. Kondisi kawasan yang berbatasan langsung dengan pemukiman penduduk;
b. Kondisi kawasan yang sebagian memiliki kelerengan yang cukup terjal dan
aksesibilitas yang sulit;
c. Lemahnya pangkalan data (database) dan informasi menyangkut potensi riil di
kawasan KPHP Batulanteh; dan
d. Secara global kondisi fisik wilayah KPHP juga dipengaruhi oleh perubahan Iklim.
4. Dari aspek sosial beberapa kendala yang dialami dalam pengembangan KPHP Batulanteh
adalah:
a. Rendahnya pemahaman para pihak terkait dengan urgensi kehadiran KPH dalam
perbaikan tatakelola sumber daya hutan di kabupaten Sumbawa;
b. Masih tingginya praktik perambahan dan konflik pemanfaatan sumberdaya hutan
yang terjadi di wilayah KPHP Batulanteh;
c. Adanya konversi lahan sebagai dampak dari pembangunan infrastruktur dan
saran prasarana didalam kawasan seperti sekolah, sarana ibadah, jalan dan
irigasi; dan
d. Lemahnya penegakan hukum di bidang kehutanan.

Bagian 3
Visi dan Misi Pengelolaan Hutan
Berdasarkan kondisi saat ini, karaktersitik wilayah kelola KPHP Batulanteh dan tantangan yang
dihadapi dalam 10 tahun ke depan, rumusan Visi KPHP Batulanteh adalah sebagai berikut:
“Terwujudnya masyarakat sejahtera melalui pengelolaan hutan lestari
dan mandiri oleh KPHP Batulanteh tahun 2022”
Visi ini berangkat dari kesadaran bahwa manusia sebagai subyek dan sekaligus obyek dalam
pembangunan. Jika orientasi pengelolaan sumber daya hutan ditekankan pada aspek fisik
semata, berarti mensubordinasikan manusia sebagai instrumen dalam pengelolaan sumber daya
hutan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya hutan sesungguhnya hanyalah instrumen
dalam rangka membangun kehidupan manusia yang lebih sejahtera. Dengan demikian fokus
utama dari pengelolaan sumber daya hutan adalah pembangunan manusia yang dalam hal ini di
wakili oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
Dalam mewujudkan visi pengelolaan hutan KPHP Batulanteh tersebut, maka misi
pengelolaan KPHP Batulanteh adalah sebagai berikut:
a) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera yaitu terpenuhinya seluruh hajat hidup
masyarakat yang mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan,
dan lapangan kerja, keamanan dan keselamatan diri dan lingkungannya, serta
pemenuhan aktualisasi eksistensi diri dan kepribadian.
b) Mewujudkan kelestarian sumber daya hutan adalah membangun partisipasi masyarakat
dan seluruh stakeholder kehutanan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang
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terlibat dalam pengelolaan sumber daya hutan, mencegah tindakan kerusakan hutan,
meminimalisasi potensi konflik di dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
hutan, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan tehknologi dalam pengelolan sumber daya
hutan, dan merevitalisasi kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan.
c) Mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan yang mandiri yaitu mengembangakan
produk hutan yang memiliki prospek ekonomi, mengoptimalkan fungsi hutan ( lindung,
produksi dan konservasi), mengoptimalkan pemanfaatan jasa lingkungan, dan
memberdayakan ekonomi masyarakat.
Berdasarkan visi dan misi di atas maka capaian yang di harapkan adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Angka kemiskinan masyarakat dalam dan sekitar hutan mengalami penurunan.
Tingkat pendapatan masyarakat dalam dan sekitar hutan mengalami peningkatan.
Tingkat pengangguran mengalami penurunan.
Tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat mengalami peningkatan.
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mengalami peningkatan.
Tingkat kapasitas sumber daya manusia pengelola sumber daya hutan mengalami
peningkatan.
7. Potensi konflik dan aktifitas perusakan hutan mengalami penurunan.
8. Tingkat pemanfaatan fungsi hutan dan jasa lingkungan mengalami peningkatan.

Bagian 4
Analisis dan Proyeksi
Analisis dan proyeksi merupakan serangkaian prakiraan yang dibuat dengan menentukan sebabsebab terjadinya suatu kejadian di waktu yang lalu dan mempergunakan penalaran terhadap
data-data historis dalam menganalisis dan meramal kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di
masa mendatang. Analisis dan proyeksi ditekankan pada 2 aspek utama yaitu aspek sosialmasyarakat dan aspek pengembangan core bisnis KPHP. Melalui analisis dan proyeksi
diharapkan dapat memberikan gambaran umum akan kekuatan, peluang, serta justifikasi dan
arti penting pengembangan core bisnis dan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki untuk
dikembangkan dalam 10 tahun mendatang oleh KPHP Batulanteh. Uraian ringkas dari kedua

sub bagian analisis dan proyeksi, sebagai berikut :


Analisis proyeksi sosial ekonomi masyarakat

Merujuk kepada visi pengelolaan yang dikembangkan, yaitu bahwasanya sumber daya alam,
hutan, dan lahan yang dimiliki oleh KPHP Batulanteh memiliki posisi dan berperan sebagai
alat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka keberadaan KPHP Batulanteh dan
pengelolaannya dalam kurun waktu 10 tahun mendatang diharapkan dapat memberikan
perbaikan dan peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat. Adapun indikator yang
dijadikan ukuran menilai antara lain: peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan
masyarakat, penurunan angka kemiskinan, meningkatnya jumlah masyarakat yang melek
huruf, meningkatnya rata-rata lama bersekolah, peningkatan pemahaman tentang sumber
daya hutan, meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok masyarakat pengelola, dan
meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan.
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Analisis proyeksi core bisnis prioritas
Pengembangan core bisnis dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar pengembangan dan

pemanfaatan sumber daya hutan dan lahan yaitu pengembangan dan pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (HHK), pengembangan dan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), serta
pengembangan dan pemanfaatan Jasa Lingkungan.
Melalui analisis dan proyeksi diharapkan dapat memberikan gambaran umum akan
kekuatan, peluang, serta justifikasi dan arti penting pengembangan core bisnis dan
pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki untuk dikembangkan dalam 10 tahun
mendatang oleh KPHP Batulanteh.

Bagian 5
Rencana Kegiatan
Rencana kegiatan difokuskan pada perumusan arahan kegiatan yang terintegrasi dengan visi
pembanganunan KPHP Batulanteh sepuluh tahun mendatang, sehingga pencapaian-pencapaian
dari kegiatan tersebut dapat terarah dan sesuai dengan arah yang sudah ditentukan. Beberapa
arahan kegiatan yang dirancang untuk memperkuat sistem pengelolaan KPHP Batulanteh adalah
sebagai berikut:
Pengembangan pangkalan data (database).
Pengembangan masyarakat.
Resolusi konflik.
Tata batas.
Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu.
Pembinaan dan pemantauan (controlling) pada areal KPHP yang telah ada ijin
pemanfaatanmaupun penggunaan kawasan hutan.
7. Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal diluar ijin.
8. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam
9. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin.
10. Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM.
11. Penyediaan pendanaan.
12. Rasionalisasi wilayah kelola.
13. Review rencana pengelolaan (minimal 5 tahun sekali).
14. Pengembangan investasi.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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KATA PENGANTAR
Salah satu upaya mewujudkan pembangunan kehutanan dan pengelolaan hutan yang lestari
dalam pembangunan kehutanan nasional yang berkelanjutan adalah dengan adanya Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH), yaitu wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan
peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi (KPHP) Batulanteh di Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu KPH yang telah
ditetapkan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.342/Menhut-II/2011
tanggal 28 Juni 2011. Untuk dapat memberikan acuan bagi pengelola KPH agar dapat
menjalankan fungsi dan perannya dengan baik maka disusunlah dokumen Rencana Pengelolaan
KPHP Batulanteh.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
Batulanteh ini disusun berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
Nomor P.5/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) bekerjasama dengan Universitas Mataram dan dibiayai dari
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar
Tahun Anggaran 2012.
Dokumen Rencana Pengelolaan KPHP Batulanteh ini memuat bagian-bagian pendahuluan,
deskripsi kawasan, visi dan misi pengelolaan hutan, analisis dan proyeksi, rencana kegiatan,
pembinaan pengawasan dan pengendalian, pemantauan evaluasi dan pelaporan dan penutup.
Hal ini dimaksudkan agar KPHP Batulanteh dapat menjalankan dan mengaplikasikan sesuai
dengan rencana pengelolaan yang telah disusun dan menjadi pedoman dalam kegiatan
pengelolaan hutan jangka panjang dan menjadi acuan dalam penyusunan rencana derivatifnya
dan pelaksanaannya.
Disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah
membantu baik dalam penyediaan data dan informasi, analisis data, penulisan serta
pembahasan draft dokumen sehingga menjadi Dokumen Rencana Pengelolaan KPHP Batulanteh.
Semoga bermanfaat sesuai dengan tujuannya.
Denpasar,

Desember 2012

Kepala Balai

Ir. S y a f r i, MM
NIP. 19631231 198903 1 014
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1.1

LATAR BELAKANG

Sumberdaya hutan mempunyai peranan penting sebagai sistem penyangga
kehidupan (life support system) dalam mengatur tata air, mengatur iklim
mikro yaitu mempengaruhi temperatur, curah hujan dan melindungi tanah
dari erosi aliran permukaan (surface run off), memelihara keanekaragaman
hayati (biodiversity), penyediaan hasil hutan, oksigen udara, penyerapan
karbon, serta pembentukan estetika alam.
Pengelolaan hutan tersebut dalam perjalanannya telah mengubah peran
sumber daya hutan dalam mendukung laju pertumbuhan Pembangunan
Ekonomi Nasional, terutama dalam mendukung perolehan devisa dan
penyerapan tenaga kerja, serta mengantarkan perkembangan perolehan
pendapatan per-kapita penduduk Indonesia. Dengan demikian pada saat itu
hasil usaha pertambangan mineral, logam, minyak dan gas yang semula
menempati posisi utama, tergeser oleh hasil sumber daya non migas
khususnya yang bersumber dari bahan baku hasil hutan (kayu/non kayu).
Akan tetapi besarnya peranan kehutanan yang lebih berorientasi pada
aspek ekonomi tersebut, telah membawa dampak buruk terhadap kuantitas
dan kualitas sumberdaya hutan (degradation and deforestation), serta
menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi dan sosial. Kondisi
tersebut

cenderung

terus

meningkat

seiring

dengan

meningkatnya

keragaman keinginan, tujuan dan kepentingan berbagai pihak, terhadap
pemanfaatan sumberdaya hutan.
Dalam sejarah pengelolaan hutan di Indonesia bentuk pengeloaan hutan
yang dipandang cukup relevan dalam menjawab tujuan manfaat ekonomis,
sosial dan ekologis, adalah melalui pendekatan pengelolaan hutan terkecil
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dan permanen dalam wadah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang
merupakan unit pengelola hutan secara teritorial.

Bentuk KPH tersebut

sebagaimana dilakukan di Pulau Jawa sejak Pemerintahan Hindia Belanda
dan kemudian lebih dikembangkan lagi setelah lahirnya Undang Undang
Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967 dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara
yaitu Perum Perhutani.
Sementara pengelolaan hutan di luar Pulau Jawa (termasuk Nusa Tenggara

Barat) masih belum menerapkan pengelolaan hutan model KPH, akan tetapi
lebih ditujukan pada kegiatan eksploitasi kayu baik secara swakelola
maupun dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pengusahaan
Hasil Hutan (HPHH) dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), melalui investasi
swasta dan BUMN, baik yang berasal dari dalam negeri maupun asing
dalam bentuk FDI (Foreign Direct Invesment).
Kondisi tersebut menyebabkan menurunnya kualitas hutan produksi di NTB,
sehingga dari total luas hutan produksi (tercatat 453.400,54 Ha),
diperkirakan yang masih produktif ± 28,4 %, dan sisanya ± 71,6 %
merupakan kawasan tidak produktif berupa hutan rawang, semak belukar,
lahan kosong dan lahan kritis lainnya.

Akibatnya NTB menjadi daerah

penerima kayu olahan dengan defisit kebutuhan sebesar ± 50.000 M3 per
tahun (50% dari kebutuhan), serta kebutuhan kayu bakar untuk rumah
tangga sebesar ± 480.000 M3 per tahun.
Saat ini kondisi kawasan hutan di Kabupaten Sumbawa berada pada posisi
yang mengkhawatirkan, sebagai akibat dari kompleksitas permasalahan
pengelolaan

sumberdaya

hutan

seperti

maraknya

penebangan

liar,

perambahan dan okupasi lahan yang terjadi di dalam kawsan hutan. Disisi
lain sistem kelembagaan pengelolaan kawasan itu sendiri juga berada
dalam kondisi yang memprihatinkan, baik dari dukungan politis, jumlah dan
kualitas sumberdaya manusia (SDM), serta dukungan yang minim terhadap
sarana, prasarana yang dibutuhkan.
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Hal tersebut berimplikasi pada lemhanya sistem manajerial kawasan yang
terdapat di kabupaten sumbawa, sehingga penelitian serta upaya-upaya
untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkanpun sampai saat ini terus di
kembangkan, termasuk dengan cara merubah paradigma pengelolaan
kawasan, dari semula menggunakan pendekatan pengamanan (security

Aproach), saat ini diarahkan kepada konsep pembangunan kehutanan yang
berkelanjutan (Sustaniable forest development) dengan menitik beratkan
pendektannya pada pemberdayaan masyarakat sebagai mitra starategis
dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang ada di Kabupaten Sumbawa.
Kabupaten

Sumbawa

telah

merespon

kondisi

tersebut,

bahkan

implementasi kebiajakn KPH telah dilakukan sejak 2008. Dimana UPT KPH
telah menjadi bagian dari struktur Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Sumbawa melalui Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pemebntukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah
Kabupaten Sumbawa. Peraturan daerah ini kemudian diikuti dengan
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa.
Untuk menjawab tantangan pengelolaan hutan, pemerintah melalui
Keputusan Menteri Kehutanan telah menetapkan 23 unit KPH di NTB
dengan SK Menhut Nomor 337/Menhut-VII/2009 tentang penetapan
Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang
membagi wilayah kesatuan pengelolaan hutan NTB seluas ± 889.210 Ha
terdiri dari 12 (dua belas) unit KPHP seluas

± 440.993 Ha dan KPHL

sebanyak 11 (sebelas) unit seluas ± 448.217 Ha.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa selanjutnya semakin jelas
dengan adanya Keputusan Menteri kehutanan R.I Nomor SK. 342/MenhutII/2011 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
(KPHP) Model Batulanteh (Unit IX) yang terletak di Kabupaten Sumbawa.
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Adapun luas KPHP Batulanteh 32.776 Ha, dengan rincian Hutan Lindung
seluas 14.303 Ha; Hutan Produksi seluas 14.842 Ha dan Hutan Produksi
Terbatas seluas 3.631 Ha.
Pengelolaan hutan melalui unit-unit terkecil sebagai organisasi di tingkat
tapak (KPH) kemudian dilanjutkan dengan diperkuat melalui Peraturan
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 tahun 2013 Tentang Organisasi dan
Tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh Kabupaten
Sumbawa. Perda ini menetapkan KPHP Batulanteh sebagai SKPD dengan
eselon III.a. Landasan inilah yang akan menjadi payung kebijakan bagi
implementasi KPH secara nyata di tingkat daerah.

1.2

MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Maksud
Maksud disusunnya Rencana Pengelolaan Hutan KPHP Batulanteh ini adalah
untuk memberikan arahan dan sekaligus menjadi acuan bagi KPH dan
seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan
tujuan pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan visi, misi, dan arah
pengembangan yang disepakati bersama.
1.2.2 Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana pengelolaan KPH Batulanteh ini
adalah, ada :
1. Menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan
sinergitas

antara

perencanaan

pembangunan

daerah

dan

pengelolaan sumber daya hutan. ditingkat pusat, provinsi dengan
kabupaten/kota;
2. Menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
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3. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat.
4. Menjamin terlaksananya pengelolaan sumberdaya hutan yang
mengedepankan

azas

kelestarian

fungsi

dan

optimaliasi

pemafataan sumberdaya hutan untuk kesejateraan masyarakat,
sesuai dengan kondisi dan perkembangan wilayah.

1.3

SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya dokumen perencanaan
pengelolaan yang dapat dijadikan acuan dalam pembangunan sumber daya
hutan secara spasial dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kondisi
wilayah dan tahapan kegiatan pembangunan. Sasaran kegiatan adalah seluruh
wilayah

pengelolaan

337/Menhut-VII/2009

KPHP
meliputi

Batulanteh
kelompok

berdasarkan
hutan

SK.

Menhut

Batulanteh,

No.

Buinsoway,

Serading, Olat Lake, Gili Ngara, Rai, Rakit, Kwangko, dan Samoko Lito.
1.4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dokumen Rencana Pengelolaan Hutan KPHP Batulanteh
adalah:
a. Uraian mengenai potret kondisi sumber daya hutan, potensi
wilayah, kondisis sosial budaya masyarakat, ijin pemanfaatan hutan,
kondisi KPHP dalam perspektif tata ruang, isu strategis, kendala,
dan permasalahan;
b. Uraian tentang rancang bangun KPHP Batulanteh yang meliputi KPH
Visi, Misi, dan capaian-capaian utama yang diharapkan.
c. Uraian mengenai gambaran analisis situasi saat ini dan proyeksi
kondisi wilayah KPHP Batulanteh di masa yang akan datang.
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d. Uraian mengenai rencana kegiatan strategis selama jangka waktu
rencana pengelolaan (10 tahun) untuk mencapai cita-cita dan
tujuan perencanaan.
e. Uraian

mengenai

mekanisme

pembinaan,

pengendalian

dan

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan KPH di
tingkat tapak.
1.5 DASAR PELAKSANAAN
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistemnya.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan
Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan
Kehutanan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan
Hutan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi,
dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Pemerintah Nomor
Perangkat Daerah.

41 Tahun

2007

tentang Organisasi

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Perbantuan.
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
15. Peraturan
Pemerintah
Nomor
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

76

Tahun

2008

tentang

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan
Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Diluar Kegiatan
Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan.
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 230/Kpts-II/2003
Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

tentang

18. Peraturan
Menteri
Kehutanan
Nomor
P.27/Menhut-II/2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan 2006-2025.
19. Peraturan
Menteri
Kehutanan
Nomor
P.58/Menhut-II/2006
tentang Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (RENSTRA-KL)
Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 tahun 2010 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP.
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang
Norma Standar Prosedur Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan.
22. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.598/Menhut-II/2009 tentang
Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Wilayah Provinsi
Nusa Tenggara Barat.
23. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.337/Menhut-VII/2009 tentang
Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Provinsi Nusa Tenggara
Barat.
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi NTB.
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D)
Provinsi NTB.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah
Kabupaten Sumbawa, jo Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor
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6 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan,
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Daerah
Kabupaten
Sumbawa
27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Inspektorat,
Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB.
28. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa.
29. Peraturan Kepala Badan Planologi Nomor SK.80/VII-PW/2006 tentang
Pedoman Pembangunan KPH Model dan Buku Manual Kriteria
Rancangan Pembangunan KPH Model.
30. Rencana Strategik (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara
Barat Periode 2009 - 2013.
1.6 PENGERTIAN
1. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi
sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam
persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak
dapat dipisahkan.
2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau
ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya
sebagai hutan tetap.
3. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak
dibebani hak atas tanah.
4. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang
mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan
satwa serta ekosistemnya.
5. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata
air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut,
dan memelihara kesuburan tanah.
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6. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
memproduksi hasil hutan.
7. Inventarisasi Hutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari
penataan batas, inventarisasi hutan, pembagian hutan, pembukaan
wilayah hutan, pengukuran dan pemetaan.
8. Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan,
penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan
tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan
luas kawasan hutan.
9. Penunjukan Kawasan Hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu
wilayah tertentu sebagai kawasan hutan.
10. Penataan Batas Kawasan Hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi
batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi dan
penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran
dan pemetaan serta pembuatan Berita Acara Tata Batas.
11. Penetapan Kawasan Hutan adalah suatu penegasan tentang kepastian
hukum mengenai status, batas dan luas suatu kawasan hutan menjadi
kawasan hutan tetap.
12. Penatagunaan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan
rangka menetapkan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.

dalam

13. Penataan Hutan (Tata Hutan) adalah kegiatan rancang bangun unit
pengelolaan hutan, mencakup pengelompokan sumber daya hutan
sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya
dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi
masyarakat secara lestari.
14. Penggunaan Kawasan Hutan adalah kegiatan penggunaan kawasan
hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah
status dan fungsi pokok kawasan hutan.
15. Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian
kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di
luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi
kawasan tersebut.
16. Pengelolaan Hutan adalah suatu kegiatan pengurusan hutan yang
meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan
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hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi
dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
17. Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) adalah suatu model pengelolaan suatu
kawasan hutan yang dapat memberikan manfaat ekologis, ekonomis,
sosial dan fungsi poduksi yang dikelola secara optimal dan lestari.
18. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan
hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat
dikelola secara efisien dan lestari.
19. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), adalah kesatuan
pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi
oleh kawasan hutan lindung.
20. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), adalah kesatuan
pengelolaan hutan yang luas
wilayahnya
seluruhnya
atau
didominasi oleh kawasan hutan produksi.
21. Penetapan Wilayah KPH adalah pengesahan wilayah KPH pada kawasan
hutan oleh Menteri.
22. KPH Model adalah wujud awal dari KPH yang secara bertahap
dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual organisasi KPH di
tingkat tapak.
23. Rencana Pengelolaan Hutan KPH adalah suatu rencana induk
pengelolaan hutan jangka panjang KPH yang memuat unsur-unsur
tujuan yang akan dicapai, kondisi yang dihadapi, dan strategi kelayakan
pengembangan pengelolaan hutan, yang meliputi tata hutan, rehabilitasi
dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, serta
pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
24. Rancang Bangun KPH adalah rancangan wilayah KPH yang memuat
hasil identifikasi dan deliniasi awal areal yang akan dibentuk menjadi
wilayah KPH dalam peta dan deskripsinya.
25. Sistem Silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau sistem teknik
bercocok tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit,
menyemai, menanam, memelihara tanaman dan memanen.
26. Kelas Perusahaan adalah nama dari suatu kesatuan pengusahaan hutan
yang diambil dari salah satu dari tiga kemungkinan, antara lain nama
jenis pohon atau hasil hutan utama lainnya yang diambil atau
diusahakan, tujuan penggunaan kayu yang dijadikan hasil utama atau
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system sivikultur utama yang dipergunakan dalam suatu kesatuan
pengusahaan dan diatur kelestarian hasilnya.
27. Daur Tanaman adalah jangka waktu yang diperlukan suatu jenis
tanaman sejak dimulai penamanan sampai mencapai umur tebang.
28. Petak Tanaman adalah bagian terkecil dari blok/unit KPH yang bersifat
permanen, berfungsi sebagai suatu kesatuan pengelolaan dan satu
kesatuan administrasi dan memiliki luas minimal tertentu yang
ditetapkan.
29. 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.
30. Hutan/Lahan Kritis adalah hutan/lahan yang berada di dalam dan di luar
kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur
tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan
terganggunya keseimbangan ekosistem DAS.
31. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan
hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak
belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.
32. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan
kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi
secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
33. Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi
yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada lahan
bekas penggunaan kawasan hutan.
34. Pemeliharaan Hutan adalah kegiatan untuk menjaga, mengamankan,
dan meningkatkan kualitas tanaman hasil kegiatan reboisasi,
penghijauan jenis tanaman, dan pengayaan tanaman.
35. Pengayaan tanaman adalah kegiatan memperbanyak keragaman
dengan cara pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal melalui
penanaman pohon.
36. Perbenihan
Tanaman Hutan adalah segala sesuatu yang
berkaitan dengan pembangunan sumberdaya genetik, pemuliaan
tanaman hutan, pengadaan dan pengedaran benih dan bibit, dan
sertifikasi.Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk
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memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan
lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam
mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
37. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang
merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang
berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal
dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat
merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah
perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
38. Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah hutan tanaman pada hutan
produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk
meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan
silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil
hutan.
39. 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.
40. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (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 sistem penyangga kehidupan.
41. Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan
utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
42. Pemanfaatan
Hutan
adalah
bentuk kegiatan
pemanfaatan
kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan 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.
43. 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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44. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan
potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan
mengurangi fungsi utamanya.
45. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan
dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak
lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
46. 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.
47. 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.
48. Industri Primer Hasil Hutan Kayu adalah pengolahan kayu bulat
dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau
barang jadi.
49. Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu adalah pengolahan hasil hutan
berupa bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
50. Izin Pemanfaatan Hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang
berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha
pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau
bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.
51. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) adalah izin usaha yang
diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau
hutan produksi.
52. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) adalah izin usaha
yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan
lindung dan/atau hutan produksi.
53. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan/atau Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) adalah izin
usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu
dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui
kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan
pemasaran.
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54. IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam Hutan Tanaman adalah izin usaha
yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau
bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan
penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan,
dan pemasaran.
55. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah izin untuk
mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui
kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka
waktu dan volume tertentu.
56. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) adalah izin untuk
mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau
hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan,
getahgetahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume
tertentu.
57. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan
kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan
yang dipungut dari hutan negara.
58. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang
IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi untuk mereboisasi dan
merehabilitasi hutan.
59. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi
kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh
perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan
penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara,
masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan,
investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
60. Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi
kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya,
menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan
yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus
di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya.
61. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat
dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus
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penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya.
62. Satuan Pengamanan Hutan adalah pegawai organik yang diangkat oleh
pimpinan perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atau
petugas yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat untuk
melaksanakan tugas pengamanan di areal hutan yang menjadi
tanggung jawabnya.
63. Identifikasi areal KPH adalah kegiatan pengenalan, penggalian informasi
dan survey lapangan untuk mengetahui kondisi biofisik kawasan hutan
dan lingkungan disekitarnya, serta kondisi sosial ekonomi budaya
masyarakat disekitar wilayah kerja KPH.
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2
2.1.

RISALAH WILAYAH

2.1.1. Letak dan Luas
Wilayah pengelolaan KPHP Batulanteh, secara administratif pemerintahan
terletak dalam kecamatan Batulanteh, kecamatan Moyo Hulu dan Moyo Hilir, dan
kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Secara geografis KPHP Batulanteh dibatasi ;
o

Sebelah Utara

: Laut Flores/KPHK P. Moyo

o

Sebelah Timur

: KPHP Plampang

o

Sebelah Selatan

: KPHP Orong Telu dan KPHL Ropang

o

Sebelah Barat

: KPHL Puncak Ngengas

Berdasarkan pembagian wilayah berdasarkan pengelolaan hutan KPHP
Batulanteh masuk dalam beberapa Kelompok Hutan (KH), antara lain ; KH. Olat
Lake (RTK 78) seluas 3.381 Ha, KH. Gili Ngara (RTK 79) seluas 2.259 Ha, KH. Rai
Rakit Kwangko (RTK 80) seluas 2.739 Ha, KH. Serading (RTK 36) seluas 1.894
Ha, KH. Boinsoway (RTK 57) seluas 5.103 Ha, KH. Batulanteh (RTK 61) seluas
17.400 Ha. Secara rinci luas KPHP Batulanteh kabupaten Sumbawa dapat
disajikan dalam Tabel 2.1.
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Tabel 2.1. Luas KPH. Batulanteh menurut kelompok hutan dan fungsinya.
No

Kelompok Hutan

RTK

1
2
3
4
5
6

Batulanteh
Olat Lake/Olat Cabe
Gili Ngara/Olat Puna
Rai Rakit Kwangko
Buinsoway
Serading Boak
Jumlah

61
78
79
80
57
36

Fungsi Hutan (Ha)
HL
HP
HPT
12,703
1,066
3,631
3,381
2,259
2,739
1,601
3,503
1,894
14,303 14,842 3,631

Jumlah
(Ha)
17,400
3,381
2,259
2,739
5,103
1,894
32,776

Sumber : data diolah dari SK Menhut 342/Menhut-II/2011

Berdasarkan komposisi luas kawasan hutan dalam wilayah kelola KPHP
Batulanteh, diketahui bahwa wilayah kelola KPH didominasi oleh hutan produksi
(56 %) atau seluas 18.473 Ha, sehingga sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
KPHP Batulanteh dapat digolongkan sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi (KPHP) seperti dalam gambar 2.1 dibawah ini.
Hutan
Produksi
Terbatas
(HPT)
(11%)

Hutan
Lindung (HL)
(44%)

Hutan
Produksi
(HP)
(45%)

Gambar 2.1. Persentase Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi di KPHP Batulanteh
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Topografi
Topografi pada dasarnya merupakan variasi ketinggian tempat pada suatu
wilayah. Perbedaan tinggi pada suatu tempat dengan tempat lainnya biasanya
ditetapkan dengan interval ketinggian 100 m. Tempat-tempat yang mempunyai
ketinggian sama jika dihubungkan akan membentuk garis kontur.

Adanya

perbedaan tinggi tempat suatu daerah menyebabkan terjadinya lereng (slope).
Tingkat kelerengan biasanya dinyatakan dengan tangen sudut lereng (tg. α)
yang dinyatakan dalam satuan persen.
Berdasarkan kenampakan fisiografi, wilayah KPH. Batulanteh sangat bervariatif
mulai dari datar (0 – <8 %) sebanyak 0,4%, Landai (8 –< 15 %) sebanyak
18,5%, Curam (25 - <40%) sebanyak 12,8% dan sangat curam (>= 40 %)
sebanyak 37,9%. Kondisi ini dipengaruhi oleh Kelompok Hutan Batulanteh dan
Buinsoway serta Olat Lake. Luas kondisi kelerengan di KPHP Batulanteh dapat
disajikan dalam Gambar 2.2 dibawah ini

Sangat Curam (>= 40%)

37,9

Curam (25 - < 40%)

12,8

Agak Curam (15 - < 25%)

30,4

Landai (8 - < 15%)

18,5

Datar (0 - <8%)

0,4
-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Gambar 2.2. Persentase Kelas Kelerengan di Wilayah KPHP Batulanteh
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Geologi Tanah
Jenis batuan penyusun di wilayah KPHP Batulanteh adalah recent, neogen
dan aluvium undak dan terumbu koral. Batuan tersebut merupakan cikal bakal
batuan induk yang merupakan salah satu unsur pembentuk tanah.

Selain

batuan induk, organisme yang berkembang diatasnya (iklim, topografi) dan
waktu merupakan unsur pembentuk tanah lainnya.

Jenis batuan akan

menentukan besarnya kandungan hara dalam tanah sehingga akan menentukan
tingkat kesuburan tanah.

Tingkat kesuburan tanah ini menjelaskan adanya

kesesuaian lahan terhadap pengembangan suatu komoditas tertentu. Sebagai
bagian dari unsur pembentuk tanah, batuan induk akan mempengaruhi proses
dekomposisi dan struktur tanah yang pada akhirnya akan menentukan kelas
kemampuan tanah.

Di wilayah KPHP Batulanteh jenis-jenis penyusun tanah

didominasi oleh komple litosol dan mediteran coklat, komplek litosol, mediteran
coklat kemerahan dan mediteran coklat, komplek mditeran coklat kemerahan,
komplek mediteran coklat dan litosol, dengan tnah kurang subur, solum tipis (<
90 cm) dan sangat peka terhadap erosi.

I klim dan Curah Hujan
Kondisi klimatologis di wilayah KPHP Batulanteh yang diwakili oleh
banyaknya curah hujan (mm) dan hari hujan (hari), yang diindikasikan oleh 2
hal yaitu ; (1). Pemenuhan kebutuhan air bagi kegiatan usaha pertanian dan
(2). Ketepatan dalam pemilihan waktu tanam pada usaha masyarakat sekitar
hutan.

Pergeseran musim yang terjadi akibat perubahan kondisi berbagai

daerah mengharuskan perubahan pola dan musim tanam, sehingga data
klimatologis tidak cukup dari jumlah hari hujan dan curah hujan semata tetapi
juga diperlukan data waktu musim hujan tiba secara lebih akurat. Berdasarkan
Schmidt dan Ferguson tipe iklim di KPHP Batulanteh mempunyai tipe D dan E,
curah hujan tahunan berkisar antara 746 – 2556 mm/tahun. Hujan mulai turun
berkisar bulan November dan Desember, dengan curah hujan tertinggi 215 –
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629 mm/hari. Hari hujan tertinggi 15 – 23 hari, dan bulan kering pada bulan
Mei – November, dengan temperatur berkisar antara 24 - 32°C.
2.1.2. Aksesibilitas Kawasan
Akses jalan di tiap kecamatan lingkar KPHP Batulanteh cukup memadai
yaitu berupa jalan aspal yang menghubungkan ke desa-desa. Panjang sarana
jalan yang diaspal sepanjang 215 km, diperkeras 129 km, jalan tanah 115 km.
Namun jalan yang menghubungkan jalan dari desa ke dusun banyak yang telah
rusak, sehingga diperlukan kendaraan doubel gardan (Hardtop) untuk menuju ke
salah satu dusun. Secara rinci panjang sarana jalan di tiap kecamatan lingkar
KPHP Batulanteh kabupaten Sumbawa dapat disajikan dalam Tabel 2.3 di bawah
ini.
Tabel 2.2. Jumlah Ketersediaan Jalan/Akses Transportasi Tiap Kecamatan KPHP
Batulanteh
No.
A.
1.
2.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kec./Desa
Batulanteh
Batudulang
Klungkung
Moyo Hulu
Sempe
Semamung
Sebasang
Batutering
Batubulan
Mokong
Pernek
Lito
Maman
Leseng
Marga Karya
Berang Rea
Moyo Hilir
Serading
Kakiang
Ngeru
Persiapan Lab. Ijuk
Moyo
Poto
Berare
Olat Rawa
Batu Bangka

Aspal
20
11
9
54
3
7
4
5
2
3
7
3
4
8
4
4
52
12
5
6
5
5
7
2
5
4

Diperkeras
13
10
3
39
7
2
2
2
6
7
6
7
29
3
2
4
3
2
2
2
10

Jalan tanah
2
2
37
5
3
3
4
3
8
2
4
5
36
5
5
4
1
1
3
2
10
4

Jml
35
21
14
130
15
12
9
11
5
11
9
13
11
13
10
11
120
23
12
14
9
8
10
6
17
18
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10.
Moyo Mekar
D.
Moyo Utara
1. Sebewe
2. Pungkit
3. Kukin
4. Baru Tahan
5. Pengkring
6. Songkar
E.
Unter Iwes
1. Kerekeh
2. Boak
3. Pelat
4. Pungka
F.
Labuhan Badas
1. Labuhan Badas
2. Karang Dima
G.
Rhee
1. Sampe
2. Rhee Loka
3. Luk
H.
Lape
1. Labuhan Kuris
Jumlah

1
16
4
3
2
1
5
1
26.3
7
8
8,5
2,8
28.4
8
20,4
10
3
7
8.3
8.3

1
15
3
4
8
13.5
7
3
3,5
3
3
17
1
2
14
-

1
13
4
4
2
3
19
18
1
6
2
2
2
2
2

3
44
11
7
8
1
16
1
58.8
32
11
12
3,8
31.4
11
20,4
31
7
24
10.3
10.3

215

129.5

115

460.5

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, 2009.

Akses jalan merupakan salah satu sarana perhubungan yang dapat
menghidupkan roda perekonomian masyarakat, dengan adanya akses jalan yang
baik maka hasil-hasil pertanian dari desa, dusun ke ibukota kecamatan dan
kabupaten dapat dijual dan begitu juga sebaliknya, sehingga dapat mendongkrak
kualitas hidup masyarakat sekitar lingkar KPHP Batulanteh.
Tabel 2.2 diatas menunjukkan bahwa desa-desa di sekitar kawasan hutan
KPHP Batulanteh merupakan desa yang sangat mudah diakses. Hanya satu lokasi
yang memiliki kesulitan yakni di Kelompok Hutan Rai Rakit Kwangko (RTK 80)
yang merupakan wilayah pulau tersendiri yang masuk dalam wilayah Desa
Labuhan Kuris Kec. Lape.
2.1.3. Sejarah Wilayah
Kabupaten Sumbawa sebelum 2003 memiliki kawasan hutan seluas sekitar
514 ribu Ha. Pada tahun 2003 terjadi pemekaran Kabupaten Sumbawa Barat,
sehingga kawasan hutan Kab. Sumbawa menjadi 389.675,35 ha. Angka tersebut
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kurang lebih separuh dari luas daratannya yaitu 664.398 ha. Menurut fungsinya
terbagi menjadi Hutan Lindung (HL) seluas 226.671,99 ha, Hutan Konservasi
(HK) seluas 32.357,20 ha, Hutan Produksi Terbatas (HP Terbatas) seluas
174.069,33 ha, dan Hutan Produksi Tetap (HP Tetap) seluas 72.342,99 ha.
Dalam merespon dinamika kehutanan saat ini, diperlukan trobosan
kelembagaan pengelolaan hutan yang efektif. Pada tahun 2008 Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Sumbawa mengadopsi kelembagaan KPH, sehingga terbentuk
KPH sebanyak 9 UPTD KPH. Kebijakan ini tertuang dalam Perda No. 3 Tahun
2008 dan Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2008. Seiring dengan semakin
mendapatkan dukungan KPH di Kementerian Kehutanan, maka keluar SK Menteri
Kehutanan yang menentapkan KPH di NTB.
Kebijakan pengelolaan hutan di NTB menjanjikan ruang pengelolaan yang
sangat potensial untuk menjamin kelestarian ekologis dan pemanfaatan hasil
hutan yang juga memperhatikan nilai-nilai adat budaya lokal masyarakat sekitar
hutan. Sehingga dibentuk unit-unit pengelolaan yang merujuk kepada Keputusan
Menteri Kehutanan No. : SK. 337/MENHUT-VII/2009, telah terbagi dalam 29 KPH
seluas ± 889.210 Ha, yang terbagi dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
(KPHP) sebanyak 12 unit, seluas ± 440.993 Ha, Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung (KPHL) sebanyak 11 unit, seluas ± 448.217 Ha, dan 6 (enam) unit
merupakan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).
Kebijakan akan KPH Model oleh Kementerian Kehutanan muncul sebagai
salah satu bentuk dukungan nyata bagi daerah. Melalui SK Menteri kehutanan
R.I Nomor SK. 342/Menhut-II/2011 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Batulanteh (Unit IX) yang terletak di
Kabupaten Sumbawa dengan luas 32.776 Ha. KPH ini wilayahnya mengelilingi
Ibu Kota Kabupaten Sumbawa, sehingga posisinya sangat strategis. Disamping
itu di wilayah ini terdapat potensi tegakan Jati, Mahoni dan Gmelina eks. Perum
Perhutani yang klas umur II. Ini merupakan potensi yang harus diselamatkan
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yang kemudian dapat mengoptimalkan kekayaan alam dan aset negara. Posisi
strategis lain dari wilayah ini merupakan hulu DAS yang bermuara di Kota
Sumbawa Besar. Sehingga posisi hutan di hulu DAS menjadi penyeimbang
ekosistim kota Sumbawa dan sekitarnya.
Pada tahun 2013, status KPHP Batulanteh dari UPTD menjadi SKPD
melalui Perda Kab. Sumbawa Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan
Tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh Kabupaten
Sumbawa.
2.1.4. Pembagian Blok
Pembagian blok dilakukan dalam penataan kawasan dimaksudkan untuk
mengatur arah peruntukan kawasan hutan dengan melakukan zonasi kawasan
hutan dan membagi kawasan dalam blok-blok dan petak pemanfaatan dan
penggunaan. Penataan dilakukan dengan mengukur dan memasang patok batas
masing-masing blok petak sesuai dengan rencana pengembangan kawasan
hutan pada wilayah kelola KPH. Wilayah KPHP Batulanteh dibagi dalam 4
(empat) wilayah BKPH, dan 10 (sepuluh) RPH untuk memudahkan dalam
perencanaan pemanfaatan hutan/hasil hutan dan jasa lingkungan.
Dalam pembagian blok/petak perlu memperhatikan; (a) karakteristik
biofisik lapangan; (b) kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan; (c)
potensi sumberdaya alam, dan (d) keberadaan hak-hak atau ijin usaha
pemanfaatan/penggunaan kawasan hutan. Adapun pembagian blok pada
kawasan KPHP Batulanteh berdasarkan analisis biofisik sesuai ketentuan
Perdirjen P.5/VII-WP3H/2012 dan koreksi dari Ka.KPHP Batulanteh adalah
sebagai berikut : dengan fungsi hutan lindung (HL) terdapat diantaranya; 1).
Blok inti, 2) Blok Pemanfaatan. Dengan fungsi hutan Produksi (HP) terdapat
diantaranya blok ; 1). Blok Perlindungan, 2). Blok Pemanfaatan HHK-HA, 3). Blok
Pemanfaatan HHK-HT, 4). Blok Pemberdayaan Masyarakat dan 5). Blok Khusus.
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Penentuan blok-blok tersebut berlandasankan pada kriteria-kriteria tersebut
seperti pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.3.a Pembagian Blok Pada Kawasan KPHP Batulanteh
No.

Pembagian
Fungsi dan
Blok
Tujuan
Fungsi Hutan Produksi (HP)
1.
Blok
- Perlindungan
Perlindungan
tata Air, dan
perlindungan
lain
- Direncanakan
u/
tidak
dimanfaatkan
2.
Blok
- Areal
yang
Pemanfaatan
difungsikan u/
HHK-HA
pemanfaatan
HHK-HA
sesuai dengan
potensi
kawasan yang
dihasilkan dari
proses
tata
hutan
3.
Blok
- Difungsikan
Pemanfaatan
sebagai areal
pemanfaatan
HHK-HT
HHK-HT
sesuai dengan
potensi
kawasan yang
telah
dihasilkan dari
proses
tata
hutan.
4.
Blok
- Untuk upaya
pemberdayaan
Pemberdayaa
masyarakat
n Masyarakat
sesuai dengan
potensi
kawasan
(HKm, Hutan
Desa, HTR).

5.

Blok Khusus

Kriteria

Luas
(Ha)

- Kurang memiliki potensi Jasling,
wisata Alam dan potensi HHBK
- Dalam RKTN/RKTP/RKTK termasuk
dalam kawasan u/ perlindungan
Hutan Alam, Lahan Gambut atw
untuk kawasan rehabilitasi.

1.956,245

- RKTN/RKTP/RKTK diarahkan sebagai
kawasan hutan u/ pengusahaan
hutan Skala Besar.
- Mempunyai potensi HHK cukup
tinggi.
- Terdapat ijin pemanfaatan HHK-HA.
- Dalam
RKTN/RKTP/RKTK
dimungkinkan masuk dalam kawasan
hutan u/ pengusahaan hutan skala
besar.
- Dalam RKTN/RKTP/RKTK diarahkan
sebagai
Kawasan
hutan
u/
pengusahaan hutan skala besar.
- Mempunyai potensi HHK rendah.
- Merupakan
areal
yang
tidak
berhutan.
- Terdapat ijin pemanfaatan HHK-HT.

681,0461

- Dalam RKTN/RKTP/RKTK diarahkan
sebagai
Kawasan
hutan
u/
pengusahaan hutan skala kecil.
- Mempunyai potensi HHK kecil.
- Arealnya tidak berhutan.
- Terdapat ijin pemanfaatan hutan u/
HKM, Hutan Desa, HTR.
- Areal dekat dengan pemukiman
masyarakat di dalam dan di sekitar
kawasan hutan.
- Dalam
RKTN/RKTP/RKTK
dimungkinkan masuk dalam kawasan
rehabilitasi atau kawasan hutan u/
pengusahaan hutan skala besar atau
kecil.
- Sebagai areal - Terdapat
pemakaian
wilayah

6.066.40

11.318,26

340,6907
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u/
kawasan u/ kepentingan ; Religi,
Kebun Raya, Kawasan dengan
menampung
Tujuan Khusus (KHDTK), Wilayah
kepantinganAdat
kepentingan
khusus yang - Dalam
RKTN/RKTP/RKTK
ada di wilayah dimungkinkan masuk dalam kawasan
u/ perlindungan Hutan Alam dan
KPHP.
Lahan Gambut atau u/ kawasan
Rehabilitasi atau kawasan hutan u/
pengusahaan hutan skala besar atau
kecil.
Fungsi Hutan Lindung
1.
Blok Inti
- Sebagai
- Kurang memiliki potensi jasling, 7.818,021
wisata alam dan HHBK.
perlindungan
tata air dan - Dalam RKTN/RKTP/RKTK termasuk
perlindungan
dalam kawasan untuk perlindungan
tata air
Hutan Alam dan lahan Gambut atau
untuk kawasan rehabilitasi.
2.
Blok
- Untuk
- Mempunyai potensi jasling, wisata 2.776,335
Pemanfaatan
pemanfaatan
alam, HHBK.
- Terdapat ijin pemanfaatan kawasan
terbatas
jasling, HHBK.
- Areal dekat dengan masyarakat
sekitar atau dalam kawasan hutan.
- Mempunyai aksesibilitas yang tinggi
- Dalam
RKTN/RKTP/RKTK
dimungkinkan
rmasuk
dalam
kawasan untuk perlindungan Hutan
Alam dan lahan Gambut atau untuk
kawasan rehabilitasi.

Merujuk pada tabel 2.3 maka secara ringkas blok dan tujuannya di KPHP
Batulanteh untuk pemanfaatan dan pengelolaannya kedepan sebagai berikut:
Tabel 2.3.b. Pembagian Blok pada Kawasan KPHP Batulanteh

Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok

Blok
Perlindungan
Pemanfaatan HHK-HA
Pemanfaatan HHK-HT
Pemberdayaan Masyarakat
Khusus
Inti di Hutan Lindung
Pemanfaatan di Hutan Lindung
TOTAL

Luas (Ha)
1,956.24
681.04
8,825.40
8,559.26
340.69
7,818.02
2,776.33
30,956.98

(%)
6,32
2,20
28,51
27,65
1,10
25,25
8,97
100
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Luas hasil penataan blok seperti dalam tabel 2.3 seluas 30.956,98 Ha. Hal
ini berbeda dengan luas dalam SK KPH Model KPHP Batulanteh seluas 32.776
Ha. Terdapat selisih 1.819,02 Ha antara hasil bloking dan SK penetapah KPH
Model KPHP Batulanteh. Hal ini disebabkan sumber peta yang digunakan dalam
penentuan areal (deleniasi) di SK Menhut SK. 342/Menhut-II/2011 Tentang
Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model
Batulanteh (Unit IX) seluas 32.776 Ha adalah peta penunjukan perariran dan
daratan Provinsi NTB. Sementara peta blok bersumber dari peta tata batas yang
dilakukan oleh BPKH Denpasar.
Alokasi pembagian blok di wilayah KPHP Batulanteh adanya keseimbangan
antara blok pemberdayaan masyarakat (28%), blok pemanfaatan HHK-HT (29%)
serta blok inti di hutan lindung (25%). Alokasi untuk pencadangan pemanfaatan
HHK-Hutan Tanaman seluas 8.825 Ha (29%) untuk menciptakan pasar kayu dan
industri green yang akan menjawab penyerapan tenaga kerja, pengentasan
kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Sementara untuk alokasi blok
pemberdayaan masyarakat seluas 8.559 Ha (28%) untuk pengembangan core
bisnis KPH yang bermitra dengan masyarakat baik untuk HHBK maupun HHK.
Termasuk juga didalamnya adalah pemanfaatan HKm, HTR dan HD. Untuk fungsi
perlindungan DAS serta keseimbangan ekosistem di wilayah KPHP batulanteh
dialokaskan blok inti seluas 7.818 Ha (25%). Alokas ini mengingat pentingnya
perlindungan sumber air dan keseimbangan lingkungan hidup khususnya bagi
Kota Sumbawa yang merupakan hilir dari DAS yang hulungan di wilayah KPHP
batulanteh. Alokasi pembagian blok ini selanjutnya akan menjadi arahan bagi
pemanfaatan Wilayah Tertentu.
Gambar 2.3 secara lebaih jelas alokasi pembagian persentase blok di
wilayah KPHP Batulanteh.
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Blok
Pemanfaatan
HL
(9%)

Blok
Perlindungan
(6%)

Blok Inti HL
(25%)

Blok Khusus
(1%)

Blok
Pemanfaatan
HHK-HA
(2%)

Blok
Pemanfaatan
HHK-HT
(29%)

Blok
Pemberdayaan
Masy
(28%)

Gambar. 2.3 Persentase Pembagian Blok di KPHP Batulanteh

2.2.

POTENSI WILAYAH

2.2.1. Penutupan Vegetasi
Keadaan vegetasi di KPHP Batulanteh diantaranya tutupan vegetasi
dengan potensi tegakan Jati, Mahoni, Gamelina, 5.100 ha total potensi yang
masih bagus 3.800 ha, sedang 1000 ha, sisanya buruk, potensi kesambi 100 ha
di Gilingara.
Menurut peta vegetasi kawasan hutan lindung KPHP Batulanteh adalah
hutan

dataran tinggi dengan vegetasi lebat sampai rawang. Vegetasi yang

tumbuh dalam kawasan hutan lindung terdiri dari berbagai jenis

dengan

permudaannya (tingkat pohon, tiang, pancang dan semai), liana, epipihit, semak
belukar dan rumput.
Berdasarkan Hasil Inventarisasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan
Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam buku Pembentukan Kesatuan Pengelolaan
Hutan (KPH) Provinsi Nusa Tenggara Barat (2009) dengan mengambil sampel di
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Desa Punik dapat dilihat jenis-jenis vegetasi yang ada pada hutan lindung KPHP
Batulanteh, diantaranya sebagai berikut :
a. Tingkat Anakan
Jenis anakan yang ditemukan di hutan lindung KPHP Batulanteh
dinyatakan bahwa jenis yang paling banyak di ketemukan antara lain adalah
jenis Maja dan merupakan anakan yang paling rapat dengan kerapatan 1153,
846 btg/ha dan kerapatan relatif 1,86741% disusul dengan jenis Udu Batu
dengan kerapatan 1096,154 dan 1,77404% serta Jenis Pokolo, Lia dan Suren

(Toona sureni) yang tidak terlalu jauh berbeda dengan yang lainnya.
b. Tingkat Pancang
Jenis anakan permudaan tingkat pancang di hutan lindung KPHP
Batulanteh yang paling banyak di ketemukan antara lain adalah jenis Binitri
dan merupakan anakan yang paling tinggi frekuensinya 136,10 % dengan
Frekwensi Relatif 0,73475 % dan diikuti dengan jenis Empang dengan nilai
129,62 % dan frekuensi relatif 0,77149% disusul dengan jenis Grusa, Malaka
dan Berabok dengan nilai rata-rata antara 123,73 s/d 100,81 % dan
frekwensi relatifnya rata-rata antara 0,80823 s/d 0,99192 %.
Kerapatan jenis permudaan tingkat pancang di hutan lindung KPH
Batulanteh dinyatakan bahwa jenis yang paling banyak diketemukan antara
lain adalah jenis Mara mangga juga merupakan anakan yang paling rapat
dengan kerapatan 101,5385 % dan kerapatan relatif 3,0870 % disusul
dengan jenis Kukin dengan kerapatan 98,4615 % dan (KR) = 2,9935% serta
Jenis Rapat Bewe, Keleang, dan Lempujar dengan rata-rata kerapatan suatu
jenis tertinggi antara 89,2308 s/d 95,3846 Btg/Ha dan kerapatan Relatif ratarata antara 2,7128% s/d 2,8999% yang tidak terlalu jauh berbeda dengan
yang lainnya. frekwensi seluruh jenis permudaan tingkat pancang adalah
990/130 = 1649,05 %.
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Frekuensi jenis permudaan tingkat pancang di kawasan hutan lindung di
KPHP Batulanteh dinyatakan bahwa merupakan permudaan tingkat pancang
yang paling tinggi frekuensinya dengan jenis Ayan = 61,8750 Btg/Ha di ikuti
dengan jenis Berabuk dengan nilai frekuensi 58,2353 Btg/Ha serta disusul
dengan jenis lainnya seperti Bajir, Empang dan Klopan dengan rata-rata nilai
frekuensi antara 45,0000 s/d 55,0000 btg/ha

dengan rata-rata frekuensi

relatif 2,2222% s/d 1,6162%.
c. Tingkat Tiang
Jenis permudaan tingkat tiang di hutan lindung KPHP Batulanteh yang
paling banyak diketemukan adalah jenis Doat dengan jumlah individu 114
btg. dengan kerapatan 87,92308 btg/ha dan kerapatan relatif 2,28640%
disusul dengan jenis Gadus dengan jumlah individu 105 btg. dengan
kerapatan = 80,769231 % dan 2,10590% serta Jenis Kayu Minyak, Kayu
Buak, dan Pelak dengan jumlah individu rata-rata antara 66 btg s/d 90 btg
dengan kerapatan antara 50,769231 btg/ha s/d 69,230769 btg/ha yang tidak
terlalu jauh berbeda dengan yang lainnya.
Frekuensi seluruh jenis permudaan tingkat tiang adalah 8802,318 btg/ha,
jenis permudaan tingkat tiang di kawasan hutan lindung KPHP Batulanteh
adalah merupakan permudaan tingkat tiang yang paling tinggi frekuensinya
adalah jenis Udu, Telo dengan nilai 156,366 btg/ha, disusul dengan Jenis
Berabok dengan nilai 142, 1515 btg/ha. Serta diikuti dengan jenis Pudak,
Suren dan Tablah dengan rata-rata nilai antara 117,6275 s/d 134,0286
btg/ha. Dari 90 jenis permudaan tingkat tiang yang paling rendah nilai
frekuensinya adalah jenis Gadus dengan nilai 45,9902 btg/ha. Dominasi
seluruh jenis permudaan tingkat tiang adalah 486,805 btg/ha.
Dominasi jenis permudaan tingkat tiang dikawasan hutan lindung KPHP
Batulanteh adalah jenis permudaan tingkat tiang yang paling tinggi adalah
jenis Doat dengan nilai dominasi 7842,585 M2/Ha. dan Dominasi relatifnya
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4,486423% disusul dengan jenis Gadus dengan nilai 6657,404 M2/Ha dan
nilai dominasi relatifnya adalah 3,806003% yang diikuti dengan jenis Piko,
Narap, dan Pelok dengan rata-rata nilai antara 2396,665 M2/Ha. s/d 4891,144
M2/Ha. Dan nilai dominasi relatifnya rata-rata antara 1,370161% s/d
2,796247%. Dari seluruh permudaan tingkat tiang yang paling rendah tingkat
dominasinya adalah jenis Berabok dengan nilai 782,585 M2/Ha dengan
dominasi relatif 0447399%.
d. Tingkat Pohon
Kerapatan jenis permudaan tingkat pohon di hutan lindung KPHP
Batulanteh yang paling banyak di ketemukan antara lain adalah jenis Pola
yang merupakan jenis paling rapat dengan kerapatan 1,1773 btg/ha dan
kerapatan relatif 4,5914% disusul dengan jenis Remelong dengan kerapatan
1,0136 dan 3,9532% serta Jenis Tangir, Doat, dan Suran yang tidak terlalu
jauh berbeda dengan yang lainnya. Namun ada satu jenis tanaman
pohon/kayu antara lain jenis suren yang kayunya sering dipergunakan
sebagai bahan kerajinan rumah tangga seperti kerajinan mebel dan
bangunan, selain kayunya bagus dan seratnya yang indah jenis kayu ini
sangat kuat dan tahan lama.
Frekuensi seluruh jenis permudaan tingkat pohon adalah 3126,887
btg/ha. Frekuensi jenis permudaan tingkat pohon dikawasan hutan lindung
KPHP Batulanteh antara lain adalah jenis Selayo, Merebak, Pok, Selaun dan
Beras, jenis dengan rata-rata antara 21,67 s/d 130,00 Btg/Ha dan frekuensi
relatif rata-rata antara 0,692915 s/d 4,157489%. Dari kelima jenis tanaman
tersebut ada satu jenis tanaman yaitu jenis pohon/kayu Selaya yang
digunakan sebagai tolak balak masyarakat setempat, karena kayunya
dianggap mampu sebagai pengusir kejahatan (jin dan setan) dan jenis kayu
ini

rata-rata

sebagian

kepercayaan

penduduk

masyarakat

setempat

memilikinya dan disimpan atau digantung dirumahnya sebagai tolak balak
kejahatan.
28

Dominasi jenis permudaan tingkat pohon dikawasan hutan lindung KPHP
Batulanteh antara lain adalah jenis Pola dan merupakan permudaan tingkat
pohon yang paling tinggi dominasinya dengan nilai 239,357205 M2/Ha
dengan Dominasi relatif 4,93081% disusul dengan jenis Suwir dengan nilai
dominasi 183,496594 M2/Ha dominasi relatif 3,78007 M2/Ha, sedangkan jenis
Doat, Tangir dan Remelong dengan dominasi rata-rata antara 146,812158
s/d 177,442114 % dan dominasi relatif rata-rata antara =3,02436% s/d
3,65534%. Dari lima jenis permudaan tingkat pohon yang diketemukan ada 2
jenis yang dimanfaatkan buah dan daunya untuk dimanfaatkan sebagai
bahan obat tradisional alternatif yaitu jenis Suwir dan Doat. Ada 3 (tiga) jenis
tanaman pohon yang kayunya rata-rata sebagaian penduduk menggunakan
sebagai bahan bangunan rumah tangga antara lain yaitu jenis Pola,
Remelong dan Kelapan. Jenis kayu ini sudah turun temurun digunakan
masyarakat setempat sebagai bahan bangunan.
Berikut jenis-jenis hasil hutan kayu di wilayah KPHP Batulanteh dalam
tabel 2.4.
Tabel. 2.4. Jenis-jenis Hasil Hutan Kayu di Wilayah KPHP Batulanteh
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nama Daerah
Berora
Beru
Binong
Bulu Bawi
Boro/Dadap
Dope
Jati
Jati Putih
Kawat
Kayu Batu
Kemiri
Kesambi
Kesi
Ketimis
Kukin

Nama Species

Kleinbovia hospital
Garuga fliribundadence
Tetrameles nudflora
Palaquium micropyum
Erythrina ssp
Bauhinia malabarica roxb
Tectona grandis
Gmelina arborea
Mezzetia nudflora
Alstonia spectabillis
Aleurites moluccana
Scleicera olesa
Canarium oleosum
Protium javanicum Burma
Schoutenia obstacle Kurtz

Keterangan
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16
17
18
19
20
21
22

Suren
Au
Bajur
Bengkal
Buapuin
Dangar
Doat

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Ketangur
Kleang
Lasar
Lutur
Maja
Pujir
Pelas
Piko
Ragam
Rapat Bewe
Santan
Sareong
Sengkuring/Laban
Talas
Tanuk
Tleh
Tonang
Udu
Prek Mayung/Tengkawang
Kayu Manis
Tempoak
Putat
Salam
Rimas/Rajumas
Lita/Pulai
Kelicung
Gaharu
Ipil
Kelapan/Lempayan/Jabon
Suran/Suren

Toona sureni
Veronia arborea
Pterospermum javanicum
Neuclea orientalis
Dyosxylum claulostachyum
Gossampinus malabarica
Eugenia luminii atau E.
polyantha
Callophylum spp
Pterospermum diversifolia
Aguilaria sp
Eucalyptus alba
Eugenia operculata
Mallatus philippinesis
FIcus ampelas
Stacula urecolata
Grewia koordesiana
Drypetes longifolia
Mangifera gedebe
Albizzia lebbeckioides
Vites pubescens
Leca angulata
Poliyalthia lotifolia
Leca angulata
Alstonia spectabilis
Litsea accedentoides
Shorea
Cinamomum
Eugenia Sublauca
Barringtonia acutangula

Artocarpus elasticus
Duabanga molucana
Alstonia
Dyospyros sp
Aquilaria caryota
Instia bijuga
Anthocephalus cadamba
Toona sureni
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2.2.2. Potensi Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu
2.2.2.1

Potensi Hasil Hutan Kayu (HHK)

a. Potensi Kayu dalam Hutan Produksi
Hutan produksi seluas 14.842 Ha dan hutan produksi terbatas
3.631 Ha sehingga luas hutan produksi di wilayah KPHP Batulanteh
18.473 Ha. Hutan produksi ini sebagian besar berbatasan langsung
dengan desa-desa di 8 (delapan) kecamatan. Di kawasan ini terdapat
kawasan eks. Perum Perhutani yang ditanam sejak 1987/1988 dengan
jasa giro Dana Reboisasi di Kementerian Kehutanan.
Potensi hasil hutan bukan kayu (HHK) di wilayah kelola KPHP
Batulanteh terdapat potensi tegakan Jati (Tectona grandis), Mahoni
(Swetenia macropila), Gamelina (Gemelina arboria) dengan total luas
dengan luas 6.451 Ha.

Selama proyek Perum Perhutanai di Sumbawa

menggunakan pola HTI dan Hkm. Potensi kawasan eks. Perum Perhutani
disajikan dalam tabel 2.4 sebagai berikut:
Tabel. 2.5. Luas Kawasan Eks. Perum Perhutani
No
1
2
3
4
5

Kelompok Hutan
Batulanteh
Olat Lake
Gili Ngara
Serading
Buin Sowai
TOTAL

Luas (Ha)
710
1,351
1,318
547
2,525
6,451

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi NTB. 2003

Data Studi Kelayakan Ekonomis Kawasan Eks. Perum Perhutani
(Pusdalreg II. 2013) menunjukkan luas kawasan yang masih tersisa
2.472,68 Ha dengan klas umur II. Potensi di kawasan ini rata-rata 880
pohon/Ha dengan jarak tanam 3x3 m.
Luas kawasan dan potensi tegakan di wilayah ini harus segera di
selamatkan melalui kegiatan penjarangan tegakan. Mengingat usia
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tegakan sudah mencapai klas umur II. Potensi Jati dan Mahoni di wilayah
ini disajikan dalam gambar dibawah ini:

Gambar 2.4. Jati Mahoni Kawasan Eks. Perum Perhutani KPHP. Batulanteh
Rekap potensi kawasan ini, disajikan dalam tabel 2.6 berikut ini:
Tabel. 2.6 Rekap Potensi Kawasan Eks. Perum Perhutani.
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Sumber: Pusdalreg II. 2013

Total potensi di wilayah ini mencapai di akhir daur mencapai 48 ribu
kubik/tahun

dan potensi penjarangan mencapai 46 ribu kubik/tahun

dengan luas 3.264 Ha. Potensi ini tersebar di 4 (empat) kecamatan yakni:
1. Kec. Moyo Hulu meliputi blok Semamung, Mokong untuk Kelompok
Hutan Buinsoway,
2. Kec. Unter Iwes untuk blok Boak Kelompok Hutan BuinSway,
3. Kec. Moyo Hilir untuk Kel. Hutan Serading, Gili Ngara dan Olat Lake
4. Kec. Lab. Badas untuk Kel. Hutan Batulanteh
Sebaran kawasan eks. Perum Perhutani ini disajikan dalam gambar
sebagai berikut:

Gambar. 2.5. Peta Sebaran Kawasan Eks. Perum Perhutani di KPHP
Batulanteh
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Disamping potensi kayu di kawasan eks. Perum Perhutani juga
tersebar kayu di hutan produksi dengan jenis Berora (Kleinbovia hospital),
Beru (Garuga fliribundadence), Dadap (Erythrina ssp), Kesambi (Scleicera

olesa), Ketimis (Protium javanicum Burma), Kukin (Schoutenia obstacle
Kurtz).
b. Potensi Kayu dalam Hutan Lindung
Luas hutan lindung di wilayah KPHP Batulanteh 14.303 Ha yang
sebagian besar berada di kelompok hutan Batulanteh. Hutan lindung di
wilayah ini didominasi oleh asosiasi Dipterocarpace berupa Tengkawang.
Terdapat

juga

asosiasi

hamparan

Suren

(Toona

sureni), Bungur

(Lagerstromia speciosa), Kelapan/Jabon (Arthocephalus cadamba), pola,
Rapat Bewe (Drypetes longifolia), Binong (Tetramales Sp), dan lain-lain.
Potensi kayu lokal yang sangat menonjol di KPHP Batulanteh adalah
berupa Jabon (Kelapan), Rajumas (Duabanga moluccana), dan Suren
(Toona sureni), Prek Mayung (Tengkawang). Bulu Bawi (Palaquium

micropyum),

Kayu

Batu

(Alstonia

spectabillis),

Kemiri

(Aleurites

moluccana), Kesi (Canarium oleosum), Bengkal (Neuclea orientalis),
Binong (Tetrameles nudiflora), Buapuin (Dyosxylum claulostachyum), Bulu
Ayam (Palaquium micropyum), Dangar (Gossampinus malabarica), Doat

(Eugenia luminii).
Saat ini telah diketahui terdapat hamparan asosiasi Tengkawang
(shorea) seluas + 250 serta sebaran Kayu Manis di hulu DAS Sumbawa
Kelompok Hutan Batulanteh. Saat ini kedua jenis HHBK ini belum
dioptimalkan oleh masyarakat
2.2.2.2

Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Menurut Permenhut No. P. 35/Menhut-II/2007, potensi Hasil Hutan
Bukan Kayu di wilayah KPHP Batulanteh tersebar di beberapa Kelompok
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Hutan lingkar KPHP Batulanteh, antara lain dapat dijabarkan sebagai
berikut :
Biasanya masyarakat sekitar hutan memanfaatkan potensi kawasan hutan
untuk menunjang kehidupannya sehari-hari termasuk untuk obat sebagai
penyembuhan alternatif, antara lain :
1.

Bidara (Ziziphus sp), untuk pengobatan rheumatik dan asam urat.
Bagian yang digunakan adalah Buah dan akar, direbus dan diminum.

2.

Tempoak

(Eughenia

panegawang.

subglauca),

untuk

pengobatan

gatal,

dan

Bagian yang digunakan adalah kulitnya, ditumbuk kulit

tempoak dan gosokkan pada daerah yang sakit.
3.

Mahoni (Swietenia mahagony), yang digunakan biji buah, untuk
pengobatan malaria.

4.

Piko (Evartamia macrocarpa Merr), yang digunakan bagian akar, direbus
untuk sakit kepala.

5.

Beru (Garuga floribunda Decne), yang digunakan bagian akar, direbus
untuk sakit panas dalam.

6.

Dadap (Erythrina sp), bagian daun, biji, cabang muda, daun tua, untuk
sakit panas pada bayi. Pohon Dadap, seringkali dipakai sebagai pohon
peneduh di kebun-kebun kopi dan kakao atau pohon rambatan bagi
tanaman lada, sirih, vanili, atau umbi gadung. Kayunya yang baik untuk
membuat pelampung, peti kemas, pigura dan mainan anak-anak.

7.

Kemiri (Alleurites moluccana), diambil/ekstrak pepagan, minyak kemiri,
dll.

8.

Suren (Toona sureni), ekstrak pepagan batang dan daun.

9. Kesambi (Scleicera oleosa), sebagai

inang hewan kutu lak, sebagai

penghasil shellack, dan sebagai bahan pewarna dan tannin kesambi. Biji
kesambi dapat menghasilkan minyak kesambi, sebagai obat kudis dan
luka-luka.

Pepagan kesambi dimanfaatkan untuk menyamak kulit,
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mewarnai batik, mengelatkan nira agar tidak masam ketika difermentasi,
serta untuk campuran lulur. Pepagan yang digerus halus dan dicampur
minyak, digunakan sebagai obat kudis. Daunnya yang muda, mentah
atau direbus, dimakan sebagai lalap. Buah kesambi yang telah masak
dimakan

segar,

atau,

mentahnya

dijadikan

asinan.

(http://aleut.wordpress.com/2011/01/19/nama-daerah-nama-tanaman/).
9.

Tengkawang (Shorea sp), sebagai penghasil minyak tengkawang.
Berada di kawasan hutan lindung.

Buah Tengkawang menghasilkan

minyak lemak yang berharga tinggi. Minyak Tengkawang dihasilkan dari
biji Tengkawang yang telah dijemur hingga kering kemudian ditumbuk
dan diperas hingga keluar minyaknya.

Secara tradisional, minyak

Tengkawang digunakan untuk memasak, penyedap masakan dan untuk
ramuan

obat-obatan.

Dalam

dunia

industri,

minyak

tengkawang

digunakan sebagai bahan pengganti lemak coklat, bahan farmasi dan
kosmetika. Pada masa lalu tengkawang juga dipakai dalam pembuatan
lilin, sabun, margarin, pelumas dan sebagainya. Minyak tengkawang juga
dikenal sebagai green butter. Potensi Pohon Tengkawang ini mencapai
250 Ha di Hutan Lindung Kelompok Hutan Batulanteh. Hutan lindung ini
juga merupakan daerah tangkapan air wilayah DAS Sumbawa yang
mengairi sungai Kota Sumbawa Besar.
Namun potensi Hasil Hutan Bukan Kayu tersebut, belum bisa
diproduksi dalam skala besar, karena masih dimanfaatkan oleh masyarakat
sekitar dan dalam kawasan hutan sebagai kebutuhan alternatif, dan belum
dikembangkan dalam bentuk skala besar.
Dengan kondisi tersebut diatas, bahwa kelola usaha bagi KPHP
Batulanteh bisa diarahkan sesuai potensi yang tersedia dalam kawasan serta
status fungsi hutan yang menjadi wilayah KPH.

Hutan Produksi akan

dikembangkan untuk produksi hasil hutan kayu dan non kayu dengan
memperhitungkan kemampuan produksi lestari.

Kondisi dan potensi

sumberdaya hutan, akan menentukan berbagai kegiatan yang perlu
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dilakukan. Potensi hutan yang rendah akan ditingkatkan melalui program
rehabilitasi hutan dengan jenis tanaman unggulan yang sesuai dengan kelas
perusahaan. Jika potensi hutan klimak (miskin riap)/bagus, bisa diupayakan
pemanenan

pada

kawasan

hutan

produksi

dilakukan

dengan

memperhitungkan etat luas yaitu luas kawasan hutan (produksi) yang
dikelola dibagi umur daur, agar diperoleh produksi yang lestari. Hasil panen
akan

dipasarkan

melalui

mekanisme

pelelangan

secara

adil

untuk

memperoleh harga pasar yang wajar dan menguntungkan. Keuntungan yang
diperoleh merupakan pendapatan KPH yang diperuntukan bagi pembiayaan
operasional kegiatan dan pembangunan KPH.
Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang terdapat di wilayah kelola
KPHP Batulanteh sangat beragam diantaranya :
Tabel 2.7. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) KPHP Batulanteh
No
1

Jenis HHBK
Madu Hutan

Sebaran
Kelompok
hutan
Batulanteh, Kelompok
Hutan Olat Lake

Potensi
25 ton/thn

2

Kemiri (Aleurites

Kelompok
Hutan
Batulanteh
Tersebar di lahan
masyarakat
Kelompok
Hutan
Batulanteh
Kelompok
Hutan
Batulanteh
Di kebun masyarakat
dan di kawasan hutan
Di kebun masyarakat
dan di kawasan hutan
Di kebun masyarakat
dan di kawasan hutan

400 ton/ thn

(Apis dorsata)

5

mollucana)
Lontar (Borassus
flabelifer)
Ketak (Lygodium
scandens)
Rotan (Calamus sp)

6

Bambu (Bambusa

7

Aren (Arenga

8

Kesambi

9

Kutulak
Empon” (jahe,
kunyit, lengkuas)

10

Kayu Sepang

3
4

sp)

pinnata)

(Schleichera
oleosa) Inang

(Caesalpinia
sappan)

Di kebun masyarakat

Rata-rata
500 ikat/thn
200 ton/thn

Keterangan
Dikelola Koperasi
masyarakat sekitar hutan
dan Jaringan Madu Hutan
Sumbawa (JMHS)
Dikelola Kelompok tani
dan Koperasi
Belum
optimal
dimanfaatkan
Ketak
Tapi potensi permudaaan
alamnya berkurang
Untuk kebutuhan seharihari
Sudah muali berkurang

Potensi 75
Ha di hutan
produksi Gili
Ngara
Telah diusahakan oleh
masyarakat
menjadi
instan jahe, kunyit dll

Di kebun masyarakat
dan di kawasan hutan
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Pandan (Pandanus

Di kawasan hutan

12

Kayu putih

450 Ha

13

Kayu Manis

Hutan produksi Gili
Ngara, Serading, Buin
Saway
Di Hutan Lindung

14.

Tengkawang
(Shorea sp)

Di Hutan Lindung

+ 250 Ha

11

Spp)

(Melaleuca cajuput)
(Cinnamomum
burmanii)

Tersebar
HL

Pengrajin
anyaman
pandan sudah sangat
jarang di masyarakat
Akan menjadi core bisnis
KPH kedepan
di

Belum
dimanfaatkan
secara optimal
Akan
diolah
minyak lemak

menjadi

Dari beberapa jenis HHBK di atas hanya Madu, Empon- Empon dan
Kemiri yang memliki kelembagaan aktif berperan. Sementara yang lainnya
masih belum terkelola dengan baik. Hal ini yang perlu mendapat perhatian
dari KPH atau instansi terkait guna pemanfaatan sumberdaya hutan
berupa HHBK ini mampu terakomodir dengan baik, sehingga diaharapkan
mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dalam wilayah kelola KPH.
Berikut peta sebaran HHBK dominan diusahakan dan yang akan
diusahakan oleh masyarakat sekitar hutan di wilayah KPHP Batulanteh:

Gambar. 2.6. Peta Sebaran HHBK di Wilayah KPHP Batulanteh
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a. Pengembangan Madu Hutan dan Turunannya
Sejak keberadaan Jaringan Madu Hutan Sumbawa (JMHS) pemasaran madu
Sumbawa mengalamai pengingkatan berarti. Bahkan JMHS telah mampu
membangun pemasaran terpadu komoditi madu hutan (Apis dorsata) sejak
2007. Salah satu pusat madu di Sumbawa yakni madu yang bersumber dari
sekitar kawasan Hutan Batulanteh. Dari kawasan ini setiap tahun madu hutan
yang berasal dari kawasan ini + 15 ton. Pemasaran madu hutan Sumbawa
telah dipasarkan oleh salah satu perusahaan multilevel marketing yakni
AMWAY serta pemasaran di Rumah Madu Sumbawa. Data gambar 2.7
Produksi Madu Sumbawa sebagai berikut:

5.680
3.435

5.900
5.000

3.345
2.010

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013
(sudah TTD
Kontrak

Gambar. 2.7. Data Produksi Madu Sumbawa ke DP. Dian Niaga Jakarta (ton)
(Sumber: JMHS, 2013)
Disamping itu, turunan dari lebah hutan yang juga memiliki prospek
adalah lilin lebah (beeswax) dan Beebread/beepollen (roti lebah). Lilin lebah
sudah banyak diproduksi oleh masyarakat maupun kelompok tani yang
dipasarkan ke Bali, Surabaya dan Jawa Tengah serta Bogor. Kebutuhan lilin
lebah ini sebagai bahan baku lif balm, sabun madu, lilin aromatherapy serta
produk farmasi lainnya. Hal yang sama terjadi pada Beebread/Beepollen.
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Beebread mengandung protein, antioksidan, bermacam-macam vitamin serta
kaya akan flavonoid. Beebread/Beepollen bermanfaat untuk supplemen,
menambah vitalitas, energy, anti aging, menambah kesiburan dll. Kedepan
KPHP Batulanteh akan menjadikan salah satu unit bisnis pengolahan

Beebread/beepollen.

Gambar. 2.8 Beebread/Beepollen dan Lilin lebah (Beeswax)
b. Pengembangan Pengolahan Tengkawang
Di wilayah KPHP Batulanteh memiliki potensi tegakan Tengkawang (shorea)
seluas + 250 Ha yang berada di Hutan Lindung Kelompok Hutan Batulanteh.
Selama ini potensi Tengkawang belum dimanfaatkan oleh masyarakat untuk
itu KPHP Batulanteh akan memanfaatkan HHBK ini sebagai salah satu unit
bisnis kedepan.

Gambar. 2.8. Tegakan Tengkawang dan Buahnya di Wilayah KPH
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c. Pengembangan Minyak Kayu Putih
Sejak 2012 upaya rehabilitasi hutan yang kritis telah menggunakan Kayu
Putih (Melaleuca cajuput). Pada tahun 2012 melalui APBD telah ditanam
seluas 50 Ha dan hingga saat ini tanaman tersebut telah tumbuh dengan baik
dengan persentase tumbuh 75%. Dengan demikian tanaman kayu putih
tersebut telah berumur 1 tahun 3 bulan dengan tinggi hamper 2 meter.
Selain itu, melalu APBD 2013 dilakukan rehabilitasi seluas 100 Ha di Hutan
Produksi dan melalui APBN dilakukan rehabilitasi kayu putih seluas 250 Ha.
Maka jika diasumsikan bahwa persentase tumbuh rata-rata 75% maka tahun
2015 KPHP Batulanteh akan memiliki potensi Kayu Putih seluas 250 – 300 Ha
yang sudah secara ekonomi untuk diusahakn. Sehingga tahun 2015 KPHP
Batulanteh harus sudah memiliki 1 unit processing pengolahan kayu putih
skala kecil.

Gambar. 2.9. Hamparan Hasil Rehabilitasi Hutan dengan Kayu Putih Tahun
Tanam Desember 2012
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2.2.3. Keberadaan Flora dan Fauna Langka
Sejak terbentuknya KPH beberapa potensi sumberdaya hutan mulai
terungkap khususnya di wilayah KPHP Batulanteh. Salah satunya adalah
Tengkawang (shorea) dalam bahasa Sumbawa di sebut dengan Prek Mayung.
Tengkawang

endemic

di

Sumatera,

Kalimantan

dan

Papua.

Namun

keberadaannya di Nusa Tenggara khususnya Sumbawa belum banyak diketahui.
Sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang
Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Tengkawang merupakan salah satu
yang dilindungi. Dalam lampiran PP 7/1999 ini ada banyak jenis Tengkawang
yang

dilindungi.

Akan

tetapi

karena

Tengkawang

di

Sumbawa

belum

diidentifikasi dengan jelas, maka kami menduga bahwa Tengkawang di
Sumbawa ini tidak masuk dalam salah satu jenis Tengkawang yang dilindungi.
Kawasan hutan di Kelompok Hutan Batulanteh masih banyak terdapat
burung-burung seperti Sempeong, Beo Sumbawa dan Kakatua Jambul Kuning,
Punglor. Jenis burung ini yang banyak dicari oleh para pemerhati burung. Akan
tetapi jenis Beo Sumbawa (Gracula religiosa robusta) dan Kakatua Jambul
Kuning (Cacatua sulphurea) sudah sangat susah ditemukan di kawasan ini.
Kakatua Jambul Kuning biasanya bersarang di pohon-pohon Binong (Tetramales

nudiflora). Kedua jenis ini masuk dalam kategori dilindungi oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 7 tahun 1999.
2.2.4. Potensi Jasling dan Wisata Alam
2.2.4.1 Jasa Lingkungan

P otensi Sum berdaya Air
Potensi jasa lingkungan di KPHP Batulanteh meliputi Sumberdaya Air bagi
perusahaan air minum (PDAM) wilayah kabupaten Sumbawa serta perusahaan
swasta yang menanfaatkan air sebagai bagian dari retribusi bagi sumber
pendapatan kabupaten.
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Air adalah salah satu kebutuhan yang amat mutlak dibutuhkan oleh masyarakat
hulu dan hilir.

Ketersediaan air yang melimpah merupakan salah satu faktor

penunjang untuk menjamin kehidupan yang baik. Sebagian besar pemanfaatan
sumber daya air oleh masyarakat sekitar hutan berupa air sumur hidran/pompa,
sungai, dan mata air. Berikut disajikan pada Tabel 2.8 pemanfaatan sumber daya
air oleh masyarakat sekitar hutan di KPHP Batulanteh
Tabel 2.8. Pemanfatan Sumberdaya Air Oleh Masyarakat Sekitar Hutan Di

KPHP

Batulanteh.
No.

Kec./Desa

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

Lab. Badas
Tangkanpulit
Tepal
Batudulang
Klungkung
Sempe
Semamung
Sebasang
Batutering
Batubulan
Mokong
Pernek
Lito
Maman
Sebewe
Pungkit
Pungka

Sungai
(Orang)

Mata air
(Orang)

Embung
(Orang)

Dam
(Orang)

82
86
87
41
48
42
115
82
212
121
706
1.082

146
286
405
238
311
208
307
396
253
113
115
164
249
521

66
261

73
170

Sumur/
Hidran
(Org)
618
45
57
16
125
147
99
210
380
417
142
140
1.865
11.650

Sumber : Dinas Kehutanan NTB (Konsultasi Publik RPH KPHP Batulanteh, 2009).

Berdasarkan Tabel 2.6, diketahui bahwa masyarakat hampir sebagian
besar membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya, sehingga untuk dapat
mempertahankan kondisi mata air maka dibutuhkan kegiatan penanaman
rehabilitasi mata air, rehabilitasi daerah hulu dan sepanjang bantara sungai.
2.2.4.2 Potensi Wisata Alam
Potensi wisata alam di KPHP Batulanteh terdapat diantaranya pengelolaan
air terjun dan kolam permandian di Samongkat sebagai salah satu objek wisata
yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu daya tarik bagi pengunjung untuk
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berwisa alam, sampai saat ini wisata alam permandian di samongkat masih
menjadi tujuan terbaik bagi masyarakat sumbawa. Akan tetapi wilayah ini masuk
dalam wilayah konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Semongkat 100 Ha.
Selain itu, desa wisata madu hutan di Desa Batudulang misalnya dapat
menjadi salah satu yang dapat dikelola oleh KPH bersama masyarakat.
Pengembangan desa wisata madu hutan belum ada di Sumbawa. Apalagi potensi
madu hutan dari wilayah hutan KPHP Batulanteh setiap tahun mencapai 15 ton.
Salah satu paket misalnya adalah paket honey hunters (berburu madu hutan).
Paket ini dilakukan secara tradisional dengan melibatkan para pemburu madu di
desa-desa sekitar KPH.
Disamping itu wisata tracking yang diintegrasikan dengan potensi
komoditi di desa-desa yang berada di hulu DAS. Pengembangan camping ground
serta jalur-jalur motor jelajah alam sangat berpotensi di wilayah KPHP
Batulanteh.
2.2.4.3 Potensi Carbon Hutan
Kawasan hutan di wilayah KPHP Batulanteh

memiliki 6 (enam) kelas

penutupan lahan. Kelas penutupan lahan ini memiliki potensi penyimpanan
karbon (carbon sink) sebanyak 1.337.854 ton untuk luas lahan 27.779 Ha. Luas
ini berbeda dengan luas hutan wilayah KPH berdasarkan SK Menhut tentang
penetapan KPH Model KPHP Batulanteh (32.776 Ha), karena sumber petanya
berbeda. Sehingga luasannya kemudian berbeda. Peta SK Menhut bersumber
dari peta penunjukan dan peta bloking area bersumber peta tata batas.
Potensi karbon hutan ini paling besar berasal dari hutan lahan primer
yang sebagian besar fungsi lindung dan fungsi hutan produksi terbatas sebesar
130 ton/Ha karbon atau 1.136.026 ton untuk luas 8.699 Ha hutan primer. Semak
belukar

juga memiliki potensi penyimpanan karbon yang cukup besar yakni

66.669 ton dengan potensi per hektar 10,17 ton. Sementara hutan tanaman
memiliki potensi karbon hutan 128,87 ton/Ha untuk hutan Mahoni dan hutan Jati
22,95 ton/Ha.
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Potensi

karbon

di

hutan

primer

maupun

sekunder

harus

tetap

dipertahankan. Intervensi kegiatan untuk mempertahakan karbon hutan dapat
dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, kemitraan, serta perlindungan dan
pengamanan hutan. Sementara potensi karbon hutan yang masih rendah dapat
ditingkatkan dengan dengan melakukan rehabilitasi kawasan hutan yang kritis
dan melakukan kemitraan dengan kelompok masyarakat sekitar hutan.
Berikut potensi karbon hutan pada tabel 2.9 sebagai berikut.
Tabel 2.9. Potensi Karbon Hutan di Wilayah KPHP Batulanteh
No
1
2
3
4
5
6

Kelas
Penutupan
Lahan
Hutan Lahan
Kering Primer
Hutan Lahan
Kering
Sekunder
Semak/Belukar
Hutan
Tanaman Jati
Hutan
Tanaman
Mahoni
Hutan
Tanaman Kayu
Putih
JUMLAH

Luas (Ha)

Σ
Plot

Karbon
(ton)

8

Bioma
sa
(ton)
88,91

8.699,82

Rata-rata Hektar
(ton)
Biomasa Karbon
277,83
130,58

6.094,89

6

5,59

2,63

23,27

11.850,51
378,21

6
4

5,19
7,81

2,44
3,67

378,21

2

21,94

378,21

4

3,22

Estimasi Total (ton)
Biomasa
2.417.078

Karbon
1.136.026

10,94

141.850,38

66.669,68

21,64
48,03

10,17
22,95

256.396,17
7.386,53

120.506,20
3.471,67

10,31

274,19

128,87

20.740,36

9.747,97

1,51

20,14

9,47

3.047,29

1.432,22

41,79

27.779,85

2.846.498,9

1.337.854,5

Sumber: Puspijak dan KPHP Batulanteh. 2013
2.3.

KEADAAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

2.3.1. P enduduk
Secara administrasi pemerintahan KPHP Batulanteh terdiri dari 8 (delapan)
kecamatan yaitu kecamatan Batulanteh, Moyo Hulu, Moyo Hilir, Moyo Utara,
Labuhan Badas, Rhee, Unter Iwes dan Lape.

Dari 8 (delapan) kecamatan

tersebut tidak semua desa masuk dalam lingkar wilayah KPHP Batulanteh.
Terutama pada Kec. Batulanteh yang hanya 2 (dua) desa yang masuk dan Kec.
Lape hanya satu desa yang masuk dalam lingkar wilayah KPHP Batulanteh.
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Jumlah penduduk wilayah KPHP Batulanteh berjumlah 64.135 jiwa, penduduk
terpadat berada di kecamatan Moyo Hulu berjumlah 15.485 jiwa, dan secara
rinci jumlah penduduk di setiap kecamatan dapat disajikan dalam Tabel 2.10 di
bawah ini.
Tabel 2.10. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di KPHP Batulanteh.
No.

Batulanteh

Luas
(Km²)
118.54

Jumlah penduduk
(jiwa)
2.512

1.
Batudulang
2.
Klungkung
B.
Moyo Hulu
1.
Sempe
2.
Semamung
3.
Sebasang
4.
Batutering
5.
Batubulan
6.
Mokong
7.
Pernek
8.
Lito
9.
Maman
10.
Marga Karya
11.
Berang Rea
12.
Leseng
C.
Moyo Hilir
1.
Serading
2.
Kakiang
3.
Ngeru
4.
Persiapan Lab. Ijuk
5.
Moyo
6.
Poto
7.
Berare
8.
Olat Rawa
9.
Batu bangko
10.
Moyo Mekar
D.
Moyo Utara
1.
Sebewe
2.
Pungkit
3.
Kukin
4.
Baru Tahan
5.
Penyaring
6.
Songkar
E.
Untir Iwes
1. Kerekeh
2. Boak
3. Pelat
4. Pungka

70,24
48,30
311.96
63,02
22,48
19,90
30,10
7,66
52,72
28,70
24,18
9,47
18,47
22,44
12,82
186.79
26,24
37,69
23,14
11,93
11,30
13,67
5,31
36,04
16,77
4,70
90.80
10,93
18,09
11,00
9,67
26,78
14,33
67.1
23
23
18
3,10

862
1.650
15.485
1.162
1.585
2.857
1.635
1.265
2.181
1.592
1.775
1.433
1.508
1.274
2.686
9.081
3.865
2.655
1.643
1.074
1.592
2.487
3.093
1.574
2.314
1.377
9.266
1.334
1.393
1.244
1.574
2.451
1.270
9.695
2.166
1.803
4.365
1.361

A.

Kecamatan/Desa

Ket.
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F.
1.
2.
G.
1.
2.
3.
H.
1.

Labuhan Badas
Labuhan Badas
Karang Dima
Rhee
Sampe
Rhee Loka
Luk
Lape
Labuhan Kuris

60.14
28
32,14
114.8
69,43
45,05
81,85
138.29
138,29

9.437
3.913
5.524
4559
373
2.673
1.513
4.100
4.100

Jumlah

1.388

64.135

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, 2009.

Jumlah penduduk yang besar merupakan modal dalam kegiatan
pembangunan kehutanan, karena dengan jumlah tenaga yang berlimpah akan
memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jika diimbangi dengan
penguasaan ilmu pengetahuan yang baik. Namun juga sebaliknya, jika jumlah
penduduk yang besar tidak dapat dikendalikan, akan dapat mengganggu
lajunya kegiatan pembangunan.

2.3.2. M ata P encaharian
Sebagian besar mata pencaharian penduduk di KPHP. Batulanteh adalah petani,
nelayan, buruh, wiraswata, pegawai dan lain-lain. Jumlah rumah tangga yang
menggantungkan mata pencaharian sebagai petani 6.625 KK, dan secara rinci
jumlah rumah tangga menurut lapangan pekerjaan utama menurut desa dapat
ditampilkan dalam Tabel 2.11 dibawah ini.
Tabel 2.11. Jumlah Rumah Tangga Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Lingkar
KPHP Batulanteh.
No.
A.
1.
2.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kecamatan/
Desa
Batulanteh
Batudulang
Klungkung
Moyo Hulu
Sempe
Semamung
Sebasang
Batutering
Batubulan
Mokong
Pernek

Pertanian
336
140
196
3.425
157
236
393
317
238
352
314

Jenis Lapangan Pekerjaan Utama
Perikanan
Peternakan
Kehutanan
242
76
166
141
300
130
0
14
9
3
16
9
16
38
14
23
19
6
11
8
11
11
24
21
3
18
8
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8.
9.
10
11.
12.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
D.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
E.
1.
2.
3.
4.
F.
1.
2.
G.
1.
2.
3.
H.
1.

Lito
Maman
Leseng
Marga Karya
Berang Rea
Moyo Hilir
Serading
Kakiang
Ngeru
Persiapan Lab.
Ijuk
Moyo
Poto
Berare
Olat Rawa
Batu bangko
Moyo Mekar
Moyo Utara
Sebewe
Pungkit
Kukin
Baru Tahan
Penyaring
Songkar
Untir Iwes
Kerekeh
Boak
Pelat
Pungka
Labuhan
Badas
Labuhan Badas
Karang Dima
Rhee
Sampe
Rhee Loka
Luk
Lape
Labuhan Kuris
Jumlah

364
205
397
228
224
3.005
231
238
352
314

9
26
39
148
10
16
23
11

27
31
25
27
22
239
12
38
19
8

17
8
6
7
14
101
11
14
6
11

364
205
397
238
352
314
1.713
214
231
238
352
314
364
1.998
389
404
955
250
1.284

11
3
9
26
39
119
48
10
16
23
11
11
103

24
18
27
31
25
27
142
41
12
38
19
8
24
70
16
13
12
29
85

21
8
17
8
6
7
72
9
11
14
6
11
21
41
10
9
13
9
-

532
752
2.025
561
856
608
977
977

38
65
461
159
127
175
182
182

41
44
1.250
483
374
393
8
8

10
2
5
3
-

6.625

1.154

2.094

596

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, 2009.

Menurut Tabel 2.11 di atas, sebagian besar jumlah penduduk/rumah
tangga bekerja sebagai petani, sehingga membutuhkan lahan garapan yang
luas.

Jika hal ini tidak dikendalikan dengan baik akan berdampak negatif

terhadap kawasan hutan.

Pertambahan penduduk yang pesat dan tidak

diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai, akan berimplikasi buruk
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terhadap kawasan hutan dan berbanding lurus dengan tingkat kerusakan hutan.
Masyarakat yang berdekatan dengan kawasan hutan hidupnya sangat
tergantung

akan

keberadaan

hutan,

karena

keberadaan

hutan

bisa

dimanfaatkan untuk menambah penghasilan seperti memanfaatkan hasil hutan
berupa

kayu

untuk

membuat

rumah/bangunan,

dan

lain-lain

atau

memanfaatkan hasil hutan non kayu berupa madu, hewan dan lain-lain.

2.3.3. P endidikan
Salah satu alat untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan adalah
tingkat pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan di suatu daerah, maka
daerah tersebut akan semakin maju dan lebih mandiri. Tingkat pendidikan dan
fasilitas sekolah di kecamatan lingkar KPHP Batulanteh sangat bervariatif yaitu
dari Perguruan tinggi sampai sekolah dasar. Sedangkan jumlah penduduk yang
tidak pernah sekolah di KPHP Batulanteh sebanyak 10.617 jiwa (16,5%) dari
jumlah penduduk), sedangkan penduduk yang bersekolah menurut jenjang
pendidikan adalah

SLTP/SMTP 7.977 jiwa, Sedangkan tamat SD 25.612 Jiwa

(39,9%) Namun dari jumlah penduduk yang bersekolah, terdapat penduduk
yang dropout/tidak melanjutkan/tidak tamat SD 11.765 jiwa. Secara rinci jumlah
penduduk menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di kecamatan lingkar
KPHP Batulanteh Kabupaten Sumbawa dapat ditampilkan dalam Tabel 2.12
dibawah ini.
Tabel 2.12. Jumlah penduduk menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan Di
kecamatan Lingkar KPHP Batulanteh Kabupaten Sumbawa.
No.
A.
1.
2.
B.
1.
2.
3.
4.

Kecamatan/
Desa
Batulanteh
Batudulang
Klungkung
Moyo Hulu
Sempe
Semamung
Sebasang
Batutering

Tdk/blm
pernah
sekolah
1.102
454
648
3.065
197
240
270
257

Tdk/Blm
Tamat SD

Tamat SD

Tamat
SLTP

411
162
249
3.748
252
204
267
251

532
171
361
10.014
484
767
1.106
808

230
33
197
1.816
72
163
194
138
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5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
D.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
E.
1.
2.
3.
4.
F.
1.
2.
G.
1.
2.
3.
H.
1.

Batubulan
Mokong
Pernek
Lito
Maman
Leseng
Marga Karya
Berang Rea
Moyo Hilir
Serading
Kakiang
Ngeru
Persiapan Lab.
Ijuk
Moyo
Poto
Berare
Olat Rawa
Batu bangko
Moyo Mekar
Moyo Utar
Sebewe
Pungkit
Kukin
Baru Tahan
Penyaring
Songkar
Untir Iwes
Kerekeh
Boak
Pelat
Pungka
Labuhan
Badas
Labuhan Badas
Karang Dima
Rhee
Sampe
Rhee Loka
Luk
Lape
Labuhan Kuris
Jumlah

196
357
206
286
215
451
208
182
2.628
270
257
196
357

301
412
263
357
467
566
242
166
3.301
267
251
301
412

514
1.089
868
957
637
1.259
734
791
5.960
203
808
514
189

143
186
112
189
139
209
188
83
1.581
194
138
143
186

206
286
215
451
208
182
1.517
257
196
357
206
286
215
741
162
206
172
201
568

263
357
467
566
242
166
2.051
251
301
412
263
357
467
638
190
95
201
152
466

868
957
637
259
734
791
3.973
808
514
189
868
957
637
960
203
184
253
320
1.291

112
189
139
209
188
83
904
138
143
186
112
189
139
1.343
425
376
259
283
914

307
261
863
230
291
342
133
133

182
284
554
163
191
200
596
569

708
583
716
203
236
277
2.166
2.166

272
642
792
256
272
264
397
397

10.617

11.765

25.612

7.977

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, 2009.

Berdasarkan Tabel 2.12, diketahui bahwa sumber daya manusia disetiap
kecamatan lingkar KPHP Batulanteh Kabupaten sumbawa masih sangat rendah.
Hal ini sangat berpengaruh terhadap jenis ketrampilan/mata pencaharian
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sehari-hari, biasanya jenis ketrampilan yang dimiliki adalah hanya bertani,
sehingga butuh lahan untuk mendapatkan hasil. Pendidikan rendah dan miskin
serta ketrampilannya hanya bertani ini akan berdampak/ikut andil terhadap laju
kerusakan hutan.

2.3.4. Sarana I badah
Sebagian besar masyarakat di kecamatan lingkar KPHP Batulanteh adalah
menganut agama islam.

Tingkat keimanan akan berpengaruh terhadap

perlakuan terhadap sumber daya hutan.

Semakin tinggi tingkat keimanan

seseorang, maka akan semakin benar memperlakukan sumber daya hutan
secara optimal dengan benar menurut ajaran yang dianutnya untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya.

Jumlah penganut kepercayaan menurut agamanya di

adalah Agama Islam

77.511 orang, Katolik 278 orang, Protestan 166 orang,

Hindu 694 orang dan Budha 4 orang. Jumlah sarana ibadah di KPHP Batulanteh
adalah sebagai berikut masjid 122 buah, musholla 42 buah. Secara rinci jumlah
penduduk menurut agamanya dan jumlah sarana ibadah di tiap kecamatan
lingkar KPHP Batulanteh dapat disajikan dalam Tabel 2.13 dan 2.14 di bawah ini.
Tabel 2.13. Jumlah Penduduk Menurut Agamanya ditiap Kecamatan Lingkar KPHP
Batulanteh Kabupaten Sumbawa.
No.
A.

Kecamatan/
Desa
Batulanteh

Islam
(Orang)
10.437

Katholik
(Orang)
-

Protestan
(Orang)
-

Hindu
(Orang)
-

Budha
(Orang)
-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Baturotok
Tangkanpulit
Baodesa
Tepal
Batudulang
Klungkung
Moyo Hulu
Sempe
Semamung
Sebasang
Batutering
Batubulan
Mokong
Pernek

3.722
1.502
1.094
1.650
848
1.622
20.353
1.049
1.611
2.099
1.615
1.291
2.149
1.545

-

37
37
-

16
16
-

-
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8.
9.
10
11.
12.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
D.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
E.
1.
2.
3.
4.
F.
1.
2.
G.
1.
2.
3.
H.
1.

Lito
Maman
Leseng
Marga Karya
Berang Rea
Moyo Hilir
Serading
Kakiang
Ngeru
Persiapan
Lab.Ijuk
Moyo
Poto
Berare
Olat Rawa
Batu bangko
Moyo Mekar
Moyo Utara
Sebewe
Pungkit
Kukin
Baru Tahan
Pengkring
Songkar
Untir Iwes
Kerekeh
Boak
Pelat
Pungka
Labuhan
Badas
Labuhan Badas
Karang Dima
Rhee
Sampe
Rhee Loka
Luk
Lape
Labuhan Kuris
Jumlah

1.945
1.579
2.688
1.508
1.274
16.052
1.865
2.655
1.643
1.074

-

-

-

-

1.592
2.487
3.093
1.597
2.323
1.398
9.181
1.334
1.393
1.244
1.574
2.451
1.185
9.695
2.166
1.803
4.365
1.361
7.317

85
85
188

110

254

4

2.234
5.083
376
373
2.377
1.361
4.100
4.100

80
108
5
5
-

30
80
19
5
14
-

1.565
253
424
286
138
-

4
-

77.511

278

166

694

4

-

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, 2009.
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Tabel 2.14. Jumlah Sarana Ibadah Menurut Jenisnya di tiap Kecamatan Lingkar KPHP
Batulanteh Kabupaten Sumbawa.
No.
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
D.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
E.

F.

1.
2.
3.
4.

Kecamatan/
Desa
Batulanteh
Baturotok
Tangkanpulit
Baodesa
Tepal
Batudulang
Klungkung
Moyo Hulu
Sempe
Semamung
Sebasang
Batutering
Batubulan
Mokong
Pernek
Lito
Maman
Leseng
Marga Karya
Berang Rea
Moyo Hilir
Serading
Kakiang
Ngeru
Persiapan Lab.
Ijuk
Moyo
Poto
Berare
Olat Rawa
Batu bangko
Moyo Mekar
Moyo Utara
Sebewe
Pungkit
Kukin
Baru Tahan
Pengkring
Songkar
Untir Iwes
Kerekeh
Boak
Pelat
Pungka
Labuhan
Badas

Masjid
(Buah)
19
5
3
3
3
2
3
36
3
1
1
3
2
4
2
4
2
8
4
2
11
5
2
2
2

Musholla
(Buah)
7
5
1
1
13
2
1
1
2
1
2
1
3
4
2
2
-

Gereja
(Buah)
-

Pura

Wihara

-

-

2
6
3
5
4
3
19
3
3
3
3
4
3
9
3
2
3
1
16

2
2
3
1
1
1
1
5
2
1
2
8

-

5

1
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G.

H.

1.
2.
1.
2.
3.
1.

Labuhan Badas
Karang Dima
Rhee
Sampe
Rhee Loka
Luk
Lape
Labuhan Kuris
Jumlah

7
9
6
2
2
2
6
6

4
4
2
1
1
2
2

122

42

-

5
3
2
1
8

1
1

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, 2009.

Berdasarkan Tabel 2.13 dan 2.14 diketahui bahwa sebagian besar
masyarakat di lingkar KPHP Batulanteh menganut agama Islam. Sarana ibadah
berupa masjid dan musholla disemua desa telah tersedia, namun sarana ibadah
untuk masyarakat penganut agama Katholik, Protestan, Hindu belum tersedia di
lingkar KPH. Batulanteh.

Penganut umat Katholik, Protestan dan Hindu, jika

mau melaksanakan ibadahnya pergi ke Ibukota kabupaten atau melakukan
ibadahnya di rumah dan akses untuk menuju ke ibulota kabupaten sudah cukup
bagus berupa jalan aspal.

2.3.5. K esehatan
Dalam bidang kesehatan sudah terdapat kader-kader kesehatan dan
dibangunnya

sarana-sarana

kesehatan

seperti

Posyandu,

Polindes,

dan

Puskesmas Pembantu. Kebutuhan akan pelayanan kesehatan adalah hal mutlak
dibutuhkan oleh masyarakat, namun jumlah infrastruktur kesehatan yang baik
tidak menjamin dalam menaikkan kualitas kesehatan masyarakat, justru perilaku
kesehatan masyarakat perdesaaan yang membuat kualitas kesehatan kurang
baik. selain adanya fasilitas kesehatan tersebut, masyarakat desa juga sudah
memiliki kesadaran menjaga kebersihan untuk kesehatan, yaitu dengan sudah
adanya WC di tiap rumah masyarakat. Jumlah infrastruktur kesehatan di tiap
kecamatan lingkar KPHP Batulanteh Kabupaten Sumbawa dapat disajikan dalam
Tabel 2.15 di bawah ini.
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Tabel 2.15. Jumlah Infastruktur Kesehatan di tiap Kecamatan Lingkar KPHP Batulanteh
Kabupaten Sumbawa.
No.
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
D.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
E.

F.

1.
2.
3.
4.
1.
2.

Kecamatan/
Desa
Batulanteh
Baturotok
Tangkanpulit
Baodesa
Tepal
Batudulang
Klungkung
Moyo Hulu
Sempe
Semamung
Sebasang
Batutering
Batubulan
Mokong
Pernek
Lito
Maman
Leseng
Marga Karya
Berang Rea
Moyo Hilir
Serading
Kakiang
Ngeru
Persiapan Lab. Ijuk
Moyo
Poto
Berare
Olat Rawa
Batu bangko
Moyo Mekar
Moyo Utara
Sebewe
Pungkit
Kukin
Baru Tahan
Pengkring
Songkar
Untir Iwes
Kerekeh
Boak
Pelat
Pungka
Labuhan Badas
Labuhan Badas
Karang Dima

Jenis Infrstruktur Kesehatan (Unit)
Puskesmas
Pustu
Polindes
Posyandu
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
36
1
3
1
2
1
3
1
3
1
2
1
2
1
3
1
4
2
1
7
3
1
2
2
7
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
2
2
1
1
1
-
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G.
1.
2.
3.

H.

1.

Rhee
Sampe
Rhee Loka
Luk
Lape
Labuhan Kuris

1
-

3
1
2
2
2

2
1
1
1
1

-

Jumlah

8

32

14

36

Sumber : Kecamatan Dalam Angka, 2009.

Dengan adanya infrastruktur kesehatan yang memadai maka kualitas
pelayanan kesehatan bagi masyarakat akan optimal. Infrastruktur yang ideal
adalah masing-masing kecamatan harus tersedia 1 Unit, dan dibantu oleh 1 Unit
Puskesmas Pembantu (Pustu)/Polindes di setiap desa dan 1 unit Posyandi di
setiap dusun/RT, namun disamping itu juga tersedianya tenaga medis seperti
dokter, perawat, mantri kesehatan dan bidan jaga dan berada di tempat
(standby) 24 jam. Jumlah tenaga kesehatan yang tersedia di tiap kecamatan
lingkar KPHP Batulanteh terdiri dari tenaga dokter 8 orang, perawat berjumlah
26 orang, bidan berjumlah 33 orang dan dukun bayi terlatih berjumlah 86
orang. Secara rinci jumlah tenaga kesehatan di tiap kecamatan lingkar KPHP
Batulanteh dapat disajikan dalam Tabel 2.16 di bawah ini.
Tabel 2.16. Jumlah Tenaga Kesehatan tiap Kecamatan Lingkar KPHP Batulanteh
Kabupaten Sumbawa.
No.
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kecamatan/
Desa
Batulanteh
Baturotok
Tangkanpulit
Baodesa
Tepal
Batudulang
Klungkung
Moyo Hulu
Sempe
Semamung
Sebasang
Batutering
Batubulan
Mokong
Pernek

Dokter
3
1
1
1
1
1
-

Tenaga Kesehatan (Orang)
Perawat
Bidan
6
1
5
9
1
6
1
1
-

4
1
1
2
8
1
2
1
1
1
1

Dukun Bayi
Terlatih
36
11
7
4
5
4
5
1
-
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8.
9.
10
11.
12.
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
D.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
E.

F.

G.

H.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
1.

Lito
Maman
Leseng
Marga Karya
Berang Rea
Moyo Hilir
Serading
Kakiang
Ngeru
Persiapan
Lab.
Ijuk
Moyo
Poto
Berare
Olat Rawa
Batu bangko
Moyo Mekar
Moyo Utara
Sebewe
Pungkit
Kukin
Baru Tahan
Pengkring
Songkar
Untir Iwes
Kerekeh
Boak
Pelat
Pungka
Labuhan Badas
Labuhan Badas
Karang Dima
Rhee
Sampe
Rhee Loka
Luk
Lape
Labuhan Kuris
Jumlah

2
-

-

1
6
-

15
-

2
2
1
1
2
2
1
1
-

1
1
6
2
2
1
1
3
2
1
1
1
1

3
1
1
1
5
2
1
1
1
4
1
1
1
1
4
2
2
1
1
1
2
2

2
3
2
2
5
1
6
2
2
2
15
5
2
6
2
7
2
5
4
2
2
2
2
2

14

26

33
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Dalam Angka, 2009.

Ketersediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan diharapkan akan
menekan angka kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.

Faktor penyebab

tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) karena masih adanya gangguan perinatal,
gangguan sistem pernafasan dan diare. Dari hasil survey diketahui kematian

neonatal banyak terjadi di daerah pedesaan. Lebih dari 70 % kematian bayi
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terjadi pada minggu pertama kelahiran (0-7 hari) dan sisanya sebesar 20,6 %
terjadi pada usia kelahiran 8-28 hari (prenatal), dan 54,2 % kasus kematian

neonatal melahirkan di rumah, artinya tidak dibawa ke puskesmas atau
polindes, (RPJMD Prv. NTB 2009-20013).

2.3.6. Budaya M asyarakat
Secara historis masyarakat Kabupaten Sumbawa pernah dipengaruhi oleh
peradaban zaman prasejarah yang dibawa oleh nenek moyang yang tergolong
bangsa Austronesia dan pengaruh agama Hindu di Pulau Jawa dirasakan juga di
Pulau Sumbawa, bahkan hingga sekarang unsur budaya prasejarah tersebut
seperti animisme, pemuja arwah leluhur, misalnya ritual tanak enek ujan
(Upacara mohon hujan) dan basadekah lang (ritual selatan dan mohon doa
untuk kesuburan lahan pertanian) masih erat dipertahankan.
Beberapa etnis yang kini mendiami Pulau Sumbawa adalah etnis Jawa,
Makasar, Bugis, Sasak, Sunda Timor, Minang dll. Bahasa yang umum digunakan
dalam berinteraksi menggunakan bahasa Samawa, bahasa Indonesia dipakai
oleh penduduk setempat dalam berinteraksi dengan pendatang dari luar
Kabupaten Sumbawa. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah aspek budaya,
aspek ini dengan nilai-nilai luhur masih sangat dipertahankan sebagai landasan
hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan masyarakat luar.

Potensi Dudaya Terhadap Pengelolaan Hutan (kearifan lokal)
Berdasarkan fungsi sosial dan budaya masyarakat memandang kawasan
hutan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan yang menyangkut sejarah
keberadaan

masyarakat lokal. Terutama

yang berkaitan

dengan

fungsi

tangkapan air, karena kegiatan perekonomian daerah ini bertumpu pada bidang
pertanian termasuk perkebunan dengan jenis tanaman yang bernilai tinggi
antara lain seperti Mente, Kopi, Kemiri (Aleurites mollucana) dan usaha madu
hutan serta peternakan.
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Pada umumnya masyarakat sekitar hutan di wilayah KPH Batulanteh
masih sangat tergantung dengan hutan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi
keluarga sehari-hari, jika musim kemarau masyarakat yang laki-laki biasanya
mencari hasil hutan berupa madu, kayu bakar, rotan atau memanen tanaman
kopi dan kemiri yang telah diatanam di hutan. Sebagian masyarakat
beranggapan bahwa penghasilan dari hutan lebih menguntungkan daripada
berladang atau berwiraswasta, dikarenakan pengelolaan lahan di hutan lebih
mudah pemeliharaannya, dan produksinya lebih banyak dari pada harus
berladang sendiri.
Selain masyarakat ketergantungan dengan hutan juga terdapat beberapa
masyarakat Dusun Kayu Madu yang sampai saat ini masih bermukim dan
melaksanakan aktifitas sehari-harinya di dalam kawasan hutan yang mana
dulunya masyarakat tersebut dipekerjakan/digunakan oleh Perum Perhutani yang
sudah habis masa kontraknya. (Laporan hasil inventarisasi sosbud wilayah UPT
KPHP Batulanteh Kab. Sumbawa-NTB. 2010).
Khusus di KPHP Batulanteh tidak ada masyarakat adat, selain masyarakat
adat Sumbawa. Akan tetapi dalam konteks pengelolaan hutan tidak ada lagi
hutan adat. Akan tetapi bahwa masih banyak tradisi-tradisi yang terkait dengan
sumberdaya alam yang dipraktekkan oleh masyarakat Sumbawa di sekitar hutan.
Misalnya berburu rusa yang biasa disebut dengan Nganyang, Ternak Lepas
dengan pola LAR, Berburu madu serta berladang.
2.3.7. Kondisi Kelembagaan.
Di wilayah KPHP Batulanteh terdapat beberapa kelompok tani dengan
status kelembagaan berupa koperasi bagi masyarakat. Kopersi ini mengatur dan
mengusahakan pengelolaan hasil hutan terutama hasil hutan non kayu, yang
paling dominan ditampung dalam koperasi ini antara lain Madu, Empon-empon
dan Kemiri. Koperasi ini juga berperan menjamin sistem simpan pinjam anggota
antar anggota. Koperasi tersebut diantaranya 1) Koperasi Hkm Lenang Kubung
Desa Semamung Kec. Moyo Hulu, 2) Koperasi Hutan Lestari Batudulang (Madu,
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Kemiri, Empon-empon) Kec. Batulanteh, 3) Koperasi Wana Lestari Dese
Klungkung Kec. Batulanteh, 4). Koperasi Wana Kembang Sari Dusun Kayu Madu
Desa Labuhan Sumbawa. Disamping keberadaan koperasi di desa sekitar hutan
terdapat juga banyak kelompok tani hutan yang temporer.
Tugas

penting

kelembagaan

yakni

membangun

local

community

institution. Kelembagaan tersebut diharapkan dapat menjadi trigger bagi
keberdayaan masyarakat sekitar hutan. Keberadaan koperasi ini mampu
memberi peran yang sangat besar bagi masyarakat sekitar hutan yang ada di
wilayah KPHP Batulanteh, terlihat dengan adanya peningkatan pendapatan
karena masyarakat sudah mampu mengarahkan dan memasarkan serta lebih
kreatif mengelola hasil hutan sebagai bahan siap dipasarkan, dan juga
masyarakat mapu bekerja secara mandiri dan secara swadaya dalam suatu
kelembagaan kelompok kopersi.
2.3.8. Potret Konflik SDA di KPH
Di KPHP Batulanteh sampai saat ini masih terdapat konflik terutama konflik yang
terkait

dengan

penggunaan

kawasan

hutan

untuk

keperluan

tertentu,

daiantaranya meliputi :
1. Upaya sertifikasi lahan kawasan hutan
Di wilayah KPHP Batulanteh masih sering terjadi konflik antara masyarakat
dengan pemerintah terkait upaya sertifikasi lahan kawasan hutan, hal ini
terjadi karena masyarakat menganggap kawasan hutan sudah menjadi hak
milik mereka bahwa pengelolaan kawasan hutan tersebut sudah sejak lama
dilakukan oleh masyarakat lokal dan sulit diinterpensi oleh pemerintah. Ini
terjadi karena kurangnya sosialisasi dan penyuluhan terkait ijin dan
kepemilikan lahan pada kawasan hutan. Namun ini sulit terjadi jika oknum
pemerintah juga mengerti struktur dan pola penggunaan lahan yang
diberikan kepada masyarakat.
2. Konflik okupasi lahan
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Konflik okupasi lahan berupa sawah, peladangan dan pengembalaan dapat
dijumpai di lokasi Mokong, Boak, Magakarya, karang jati, Labuhan Badas, dan
Moyo.

Bentuk

konflik

berupa

okupasi

lahan

(sawah,

peladangan,

pengembalaan). Sampai saat ini masih sering terjadi. Kaitannya dengan
peladangan dan pengembalaan liar tidak dapat selalu diawasi oleh pihak
terkait karena kondisi strategis masyarakat yang berada tidak jauh dari
kawasan hutan, masayarakat tidak punya pilihan lain selain mengembala dan
berladang dalam areal kawasan hutan, karena satu-satunya sumber pakan
berada dalam kawsan hutan. Kurangnya sosialisasi antar pemangku
kepentinganlah yang menyebabkan konflik tersebut masih sering terjadi.
3. Alih Fungsi Hutan.
Konflik cetak sawah baru muncul karena adanya keberadaan saluran irigasi
yang melintasi kawasan KPH (klp hutan serading, Boak) mebuka peluang
sector pertanian (sawah) sangat menjanjikan dengan kondisi pengairan
irigasi yang mampu menopang proses bercocok tanam di sawah. Hal itulah
yang memicu terjadinya usaha pengalihan fungsi karena dilihat sektor
pertanian lebih menjanjikan.
4. Konflik Pal batas
Terjadinya konflik palbatas dipicu oleh kurangnya sosialisasi dan
sinkronisasi kepada masyarakat mengenai penunjukan dan penetapan batas
kawasan yang ada di wilayah kelola KPHP Batulanteh, hal ini merujuk kepada
perbedaan

pendapat

dalam

masyarakat

untuk

mengelola areal-areal

tertentu, dengan demikian masyarakat mengacu kepada hak kelola yang
sejak lama mereka lakukan dalam memanfaatan kawsan, ini terjadi karena
seiring perluasan dan tata batas wilayah daerah kabupaten yang dirasa blom
mampu diterima oleh masyarakat sekitar hutan.
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5. Pemukiman Dalam Kawasan
Di wilayah KPHP Batulanteh saat ini sudah mulai terjadi penguasaan
kawasan hutan oleh masyarakat dengan mendirikan pemukiman dalam
kawsan hutan. Konflik ini dapat ditemukan di Desa Boak Kec. Unter Iwis,
Dusun Kayu Madu Desa Labuhan Badas Kec. Lab. Badas yang merupakan
bekas pesanggem eks. Perum Perhutani serta lokas Dusun Karang Jati Kec.
Moyo Hilir. Disamping itu, upaya pemukiman dalam kawasan hutan produksi
yakni di Dusun Pandansari Desa Maman dan Desa Pelita Kec. Moyo Hulu.
Pemukiman ini telah sampai dengan satu RT. Masyarakat menganggap
kawasan tersebut adalah hak milik pribadi karena sejak dahulu mereka
mengelola dan memanfaatkan kawasan tersebut dan tanpa legatimasi yang
jelas dari pemerintah.
2.4. INFORMASI IJIN-IJIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN
HUTAN DI WILAYAH KPH.
a. Kawasan Hutan Lindung.
Ijin pemanfaatan pada kawasan hutan lindung di KPHP Batulanteh yakni
Penetapan areal kerja Hkm di Kelompok Hutan Batulanteh RTK….seluas 1.000
Ha. Penetapan areal ini melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik
Indonesia Nomor SK. 36/Menhut-II/2014, tertanggal 10 Januari 2014. Lokasi
penetapan areal ini diperuntukan bagi pengembangan hasil hutan bukan kayu
(HHBK) yang berada di hulu DAS. Sehingga melalui Hkm ini diharapkan
masyarakat dapat secara aktif melakukan perlindungan DAS melalui ijin
pemanfaatan Hkm.
b. Kawasan Hutan Produksi
Kawasan hutan produksi yang memiliki ijin pemanfaatan maupun
penggunaan yakni ijin pinjam pakai untuk Embung Pernek seluas + 14,50 Ha
di hutan produksi Kelompok Hutan Buinsoway (RTK..) yang menggunakan
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pinjam pakai hutan tanpa kompensasi di tahun 2005. Lokasi Embung Pernek
berada di Desa Pernek Kec. Moyo Hulu.
Selain itu di kawasan hutan produksi di KPHP Batulanteh telah ditetapkan
areal kerja Hutan Kemasyarakatan (Hkm) di hutan produksi Kelompok Hutan
Gili Ngara RTK seluas 200 Ha dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik
Indonesia Nomor SK. 36/Menhut-II/2014, tertanggal 10 Januari 2014. Lokasi
areal Hkm berada di Desa Olat Rawa Kec. Moyo Utara.
Berikut peta sebaran ijin Hkm di KPHP Batulanteh

Gambar. 2.10. Peta Lokasi Penetapan Hkm di Wilayah KPHP Batulanteh
Dilihat dari potensi sumber daya alam yang sangat menjanjikan di wilayah
kelola KPHP Batulanteh yang sistem pengelolaannya sudah mulai terlihat melalui
pendekatan keterlibatan masyarakat, memungkinkan adanya potensi Hutan
Kemasyarakatan (HKm), diantaranya potensi HKm tersebut ada di kelompok
hutan Batulanteh desa Batudulang dengan luas 1000 Ha dengan hasil utama
berupa HHBK (Kopi, Madu, Kemiri, empon-empon dan cacao) dan kelompok
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hutan Gili Ngara Desa Olatrawa seluas 200 Ha dengan prospek kesambilak.
HKm ini diharapkan mampu berperan sebagai sistem pengelolaan hutan yang
sustainable, lebih epektif dan berbasis masyarakat dengan mengedepankan
fungsi dan kelestarian kawasan hutan demi kesejahteraan masyarakat sekitar
hutan.
c. Ijin Tambang.

Kabupaten Sumbawa memiliki sumber daya potensial yang berupa
mineral batuan yang merupakan salah satu penunjang pembangunan
perekonomian

di

Kabupaten

Sumbawa.

Jenis

pertambangan

bahan

galian/tambang yang ada meliputi Emas, Mangan, besi, dan tambang galian
C. Kecamatan-kecamatan yang menyimpan potensi tambang banyak
terdapat di Sumbawa bagian Selatan yaitu di Lunyuk, Ropang, Lantung.,
Oronge Telu, Sumbawa bagian timur yaitu Plampang, Empang, Meronge,
Tarano, Moyo Utara, Moyo Hilir, Lape dan Lopok Sumbawa bagian barat pada
Kecamatan Alas dan Alas Barat.
Di wilayah KPHP Batulanteh terdapat potensi galian B berupa Emas,
Mangan dan material pengikutnya rata-rata tersebar di wilayah Orong Telu,
Moyo Utara, Moyo Hilir, dan Lenagguar, dan potensi galian C berupa; Adesit,
Batu Lempung, Batu Ganping, dan Sertu yang rata-rata tersebar di wilayah
Labuhan Badas. Terhadap potensi galian tambang tersebut belum ada proses
kejelasan pengeloaan dan perijinannya, namun apa beberapa titik yang diduga
telah menjadi tempat penambangan liar oleh masyarakat.
d. tukar menukar kawasan hutan dengan SMU moyo hulu seluas 5 Ha sedang
dalam proses permohonan sejak 2013.
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2.5. KONDISI POSISI KPHL DAN KPHP DALAM PERSPEKTIF TATA RUANG
WILAYAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.5.1 Kawasan Lindung
Luas hutan lindung Kabupaten Sumbawa adalah 30 % dari luas kabupaten.
Sedangkan lokasi kawasan hutan lindung terbatas terdapat pada Kecamatan
Empang, Plampang, Tarano, Ropang, Lenangguar, Meronge, Labangka,
Orong Telu, Batu Lanteh, Alas, Buer, Utan, Rhee, Moyo Hulu, Lape, Lopok
dan Labuhan Badas . Kawasan lindung dalam RTRW kabupaten sumbawa

dibagi

menjadi

:

kawasan

perlindungan

bawahannya,

kawasan

perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam,
kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung lainnya. Kawasan
lindung dalam perspektif tata ruang wilayah dan pembangunan Kabupaten
Sumbawa meliputi :
2.5.2 Potensi
° Kabupaten Sumbawa masih mempunyai area yang luas untuk kawasan
lindung, setidaknya terdapat area sekitar 30% dari luas wilayah.
° Kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya saat ini
berupa hutan lindung dan kawasan resapan air yang luasannya mencapai
26,51% dari luas hutan secara keseluruhan.
° Kawasan perlindungan setempat yang terdapat di Kabupaten Sumbawa
sebagian besar masih terpelihara. Kawasan ini meliputi kawasan sempadan
pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar Bendungan dan sekitar
mata air .
° Kawasan cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Sumbawa yakni
berupa Sarkofagus di Kecamatan Moyo Hulu,Istana Dalam Loka Bala
Kuning dan Wisma Praja Kawasan cagar budaya juga merupakan asset
wisata dan obyek penelitian
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c. Masalah
° Pada hutan lindung dan kawasan resapan air pada beberapa bagian
terdapat

alih

fungsi.

Terdapat

kecenderungan

rawan

terjadinya

penggundulan hutan yang akan berpengaruh terhadap kawasan-kawasan
dibawahnya seperti : terjadinya kekeringan, banjir, longsor.
° Beberapa kawasan perlindungan setempat berupa sempadan pantai yang
terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Sumbawa masih belum dikelola
dengan baik, misalnya : adanya permukiman di kawasan sempadan, serta
penebangan hutan bakau.
° Lemahnya pengelolaan kawasan pesisir yang pada dasarnya rawan
bencana Tsunami.
° Terjadi peningkatan penggunaan kawasan terbangun dan penambangan
pasir pada kawasan perlindungan sekitar sungai.
d. Prospek Pengembangan
° Kawasan hutan lindung mempunyai potensi alam yang menarik dapat
dikembangkan untuk kegiatan wisata.
° Pada kawasan lindung yang mempunyai potensi keunikan alam baik
berupa flora, fauna maupun bangunan khusus dapat dikembangkan untuk
kegiatan pendidikan dan penelitian (Education tourisme), sehingga dapat
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.
° Pada kawasan yang seharusnya memiliki fungsi lindung tetapi saat ini
digunakan untuk budidaya terdapat prospek pengembangan untuk
kawasan budidaya tetapi memiliki fungsi lindung seperti perkebunan
tegakan tinggi tamanan tahunan yang secara fisik juga memiliki fungsi
lindung.
° Peningkatan nilai manfaat hutan lindung dengan mengambil hasil
sampingan

non

kayu

disertai

partisipasi

masyarakat,

pemanfaatan

waduk/danau untuk budidaya ikan air tawar, pariwisata dsb.
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Dengan adanya kegiatan yang berpengaruh terhadap perekonomian
masyarakat, maka masyarakat akan berusaha melestarikan keberadaan
kawasan lindung yang ada di sekitarnya.
° Peningkatan peranserta masyarakat dalam program hutan kemasyarakatan
melalui berbagai program kerjasama.
2.6. ISU STRATEGIS, KENDALA DAN PERMASALAHAN
Beberapa aspek yang menjadi isu dan permasalahan yang mendasar dalam pengelolaan
KPHP Batulanteh ke depan adalah:
1. Meskipun kelembagaan KPHP Batulanteh sudah terbentuk, namun perangkat
pendukung operasionalisasinya masih sangat lemah baik dari aspek infrastruktur,
ketersediaan SDM, dukungan daerah dalam bentuk pendanaan, termasuk belum
tersedianya prosedur operasi standar (SOP) dalam menjalankan kegiatan.
2. Koordinasi dengan institusi dan lembaga pemerintahan terkait masih kurang
sehingga seringkali menghambat optimalisasi pekerjaan KPH.
3. Dilihat dari kondisi fisik kawasan ada beberapa kendala yang di indikasikan dapat
menyebabkan terhambatnya pengembangan KPHP seperti :
a. Kondisi

kawasan

yang

berbatasan

langsung

dengan

pemukiman

penduduk;
b. Kondisi kawasan yang sebagian memiliki kelerengan yang cukup terjal dan
aksesibilitas yang sulit;
c. Lemahnya pangkalan data (database) dan informasi menyangkut potensi
riil di kawasan KPHP Batulanteh; dan
d. Secara global kondisi fisik wilayah KPHP juga dipengaruhi oleh perubahan
Iklim.
4. Dari aspek sosial beberapa kendala yang dialami dalam pengembangan KPHP
Batulanteh adalah:
a. Rendahnya pemahaman para pihak terkait dengan urgensi kehadiran KPH
dalam perbaikan tatakelola sumber daya hutan di kabupaten Sumbawa;
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b. Masih tingginya praktik perambahan dan konflik pemanfaatan sumberdaya
hutan yang terjadi di wilayah KPHP Batulanteh;
c. Adanya konversi lahan sebagai dampak dari pembangunan infrastruktur
dan saran prasarana didalam kawasan seperti sekolah, sarana ibadah,
jalan dan irigasi; dan
d. Lemahnya penegakan hukum di bidang kehutanan.
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3
3.1

VISI
Berdasarkan kondisi saat ini, karaktersitik wilayah kelola KPHP Batulanteh dan
tatangan yang dihadapi dalam 10 tahun kedepan, Rumusan Visi KPHP Batulanteh
sebagai berikut:
Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari oleh KPHP Batulanteh yang
Mandiri untuk Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2022
Visi ini berangkat dari kesadaran bahwa manusia sebagai subyek dan
sekaligus obyek dalam pembangunan. Jika orientasi pengelolaan sumber daya
hutan ditekankan pada aspek fisik semata, berarti mensubordinasikan manusia
sebagai instrumen dalam pengelolaan sumber daya hutan. Oleh karena itu,
pengelolaan sumber daya hutan sesungguhnya hanyalah instrumen dalam
rangka membangun kehidupan manusia yang lebih sejahtera. Dengan demikian
fokus utama dari pengelolaan sumber daya hutan adalah pembangunan
manusia yang dalam hal ini di wakili oleh seluruh pemangku kepentingan
(stakeholders).
Selama ini seringkali mengabaikan persoalan manusia, karena kita
menganggap sumberdaya hutan sebagai core persoalan. Padahal sejatinya
kerusakan dan keberlanjutan eksistensi sunberdaya hutan sebagian besar
dipengaruhi oleh aktifitas manusia (anthroposentris). Tanpa intervensi manusia
sumberdaya alam yang mengalami kerusakan dapat melakukan proses
pemulihan (recovery) secara alamiah, tetapi membutuhkan waktu yang lama.
Oleh karena itu peran manusia dalam pengelolaan sumberdaya hutan menjadi
sangat krusial.
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Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi dimana masyarakat hidup
berkecukupan secara material dan spiritual. Indikator yang digunakan untuk
mengukur tingkat kesejahteraan manusia dapat merujuk pada berbagai
indikator yang umum digunakan, seperti indikator kemiskinan, pendidikan,
pendapatan, kesehatan dan indikator pembangunan manusia lainnya,
Pengelolaan hutan yang lestari adalah suatu kondisi dimana sistem
pengelolaan yang dibangun dapat menjaga eksistensi sumberdaya hutan
sepanjang masa sehingga tercipta situsasi yang ekoefisien. Ekoefisien berarti
bahwa pengelolaan hutan disatu sisi memberikan manfaat secara ekonomis bagi
masyarakat (stakeholders) dan daerah, sementara disisi lain secara ekologis
kondisi hutan dapat terjaga.
Pengelolaan sumberdaya hutan yang mandiri bermakna bahwa sistem
pengelolaan yang dilakukan dapat menjamin terciptanya kemandirian KPH.
Kemandirian

ini

berarti

KPH

didalam

melaksanakan

kegiatannya

tidak

bergantung pada fasilitas yang diberikan pemerintah, karena KPH telah mampu
membiayai dirinya sendiri.
3.2 Misi
Dalam mewujudkan visi pengelolaan hutan KPHP Batulanteh tersebut, maka misi
pengelolaan KPHP Batulanteh adalah sebagai berikut:
a) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera yaitu terpenuhinya seluruh hajat hidup
masyarakat yang mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan,
kesehatan,

dan

lapangan

kerja,

keamanan

dan

keselamatan

diri

dan

lingkungannya, serta pemenuhan aktualisasi eksistensi diri dan kepribadian.
b) Mewujudkan kelestarian sumber daya hutan adalah membangun partisipasi
masyarakat dan seluruh stakeholder kehutanan, meningkatkan kapasitas sumber
daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya hutan, mencegah
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tindakan kerusakan hutan, meminimalisasi potensi konflik di dalam pengelolaan
dan pemanfaatan sumber daya hutan, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan
tehknologi dalam pengelolan sumber daya hutan, dan merevitalisasi

kearifan

lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan.
c) Mewujudkan

pengelolaan

mengembangakan
mengoptimalkan

produk
fungsi

sumber

daya

hutan

hutan

yang

memiliki

hutan

(

lindung,

yang

produksi

mandiri

prospek
dan

yaitu

ekonomi,
konservasi),

mengoptimalkan pemanfaatan jasa lingkungan, dan memberdayakan ekonomi
masyarakat.
3.3 Capaian
Berdasarkan visi dan misi di atas maka capaian yang di harapkan adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatnya kelembagaan masyarakat yang mengelola hasil hutan kayu dan
bukan kayu secara lestari
2. Adanya investasi kehutanan di wilayah KPHP Batulanteh sehingga memberikan
kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan,
sehingga bisa menurunkan kemiskinan sekitar hutan.
3. Adanya kelembagaan KPHP Batulanteh dalam bentuk SKPD dan BLUD.
4. Tingkat pendapatan KPH mulai mengalami peningkatan
5. Tingkat pendapatan masyarakat dalam

dan sekitar hutan

mengalami

peningkatan.
6. Tingkat pengangguran mengalami penurunan.
7. Tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat mengalami peningkatan.
8. Tingkat

partisipasi

masyarakat

dalam

pengelolaan

hutan

mengalami

peningkatan.
9. Potensi konflik dan aktifitas perusakan hutan mengalami penurunan.
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4
Peramalan dapat menjadi alat bantu yang sangat penting dalam mencapai
perencanaan yang efektif dan efisien. Peramalan dalam perspektif perencanaan
sangat diperlukan, karena melalui peramalan dapat diperkirakan dan ditentukan
kapan suatu peristiwa akan terjadi, sehingga tindakan yang tepat dapat dilakukan.
Peramalan mempunyai peranan langsung pada peristiwa eksternal yang umumnya
berada di luar kendali sebuah unit manajemen, seperti peristiwa-peristiwa yang
berasal dari ekonomi global, regional dan nasional; kebijakan pemerintah; serta
keragaan pelaku usaha dan konsumen. Melalui peramalan diharapkan unit
manajemen dapat melakukan suatu perencanaan dan pengambilan keputusan yang
dirasa tepat, applicable, efektif dan efisien.

Analytical Projection atau analisis dan proyeksi merupakan serangkaian
prakiraan dan peramalan yang dibuat dengan menentukan sebab-sebab terjadinya
suatu kejadian di waktu yang lalu dan mempergunakan penalaran terhadap datadata historis dalam menganalisis dan meramal (forecasting) kejadian-kejadian yang
mungkin terjadi dimasa mendatang (Allen dan Tampubollon, 1990).
Analisis dan proyeksi pada bab ini ditekankan pada 2 aspek utama yaitu aspek
sosial-ekonomi masyarakat dan aspek pengembangan core bisnis. Analisis dan
proyeksi terhadap aspek sosial-ekonomi masyarakat dimaksudkan untuk memberikan
gambaran akan proyeksi nilai kebermanfaatan dan outcome yang diharapkan dapat
tercapai dari keberadaan KPHP Batulanteh terhadap peubah-peubah sosial-ekonomi
masyarakat sekitar wilayah kelola dan Kabupaten Sumbawa dalam kurun waktu 10
tahun mendatang (tahun 2013 - 2023).
Analisis dan proyeksi pada aspek pengembangan core bisnis, dikelompokkan
kedalam 3 kelompok besar pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya hutan dan
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lahan KPHP Batulanteh, yaitu: (1) pengembangan dan pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (HHK); (2) pengembangan dan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);
serta (3) pengembangan dan pemanfaatan Jasa Lingkungan. Melalui analisis dan
proyeksi diharapkan dapat memberikan gambaran umum akan kekuatan, peluang,
serta justifikasi dan arti penting pengembangan core bisnis dan pemanfaatan sumber
daya yang dimiliki dalam 10 tahun mendatang oleh KPHP Batulanteh.
4.1. Analisis dan Proyeksi Sosial Ekonomi Masyarakat
Merujuk pada visi pengelolaan, yaitu bahwasanya sumberdaya alam, hutan,
dan lahan yang dimiliki oleh KPHP Batulanteh memiliki posisi dan berperan sebagai
alat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka keberadaan KPHP
Batulanteh dan pengelolaannya dalam kurun waktu 10 tahun mendatang diharapkan
dapat memberikan perbaikan dan peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat.
Adapun indikator yang dijadikan ukuran untuk menilai adalah kesempatan kerja dan
angka pengangguran, pendapatan masyarakat, angka kemiskinan, angka melek
huruf, pemahaman tentang sumberdaya hutan, serta kualitas kelembagaan dan
tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan.
4.1.1. Kesempatan Kerja dan Angka Pengangguran
Secara umum bilamana investasi meningkat, maka daya serap tenaga kerja

akan meningkat pula, karena peningkatan investasi cenderung akan membuka
tambahan lapangan kerja sehingga secara tak langsung akan membutuhkan tenaga
kerja baru. Daya serap tenaga kerja secara umum dimaknai sebagai kemampuan
penyerapan tenaga kerja dalam setiap satu satuan investasi yang ditanam pada
suatu usaha. Atau, dapat pula didekati sebagai rasio antara jumlah tenaga kerja
yang terserap dengan jumlah unit penanaman modal dan investasi yang ada.
Untuk tahun 2010, nilai rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Sumbawa
mencapai nilai 32,96 atau ekuivalen dengan nilai rasio 33 (RPJMD Kabupaten
Sumbawa 2011-2015). Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap unit investasi dan
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penanaman modal mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga
kerja mencapai 33 tenaga kerja untuk tahun terhitung.
Dengan keberadaan KPHP Batulanteh yang dapat dikategorikan sebagai salah
satu bentuk penanaman modal dan investasi daerah yang bermuara dalam bentuk
kelembagaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), maka diharapkan mampu
meningkatkan nilai rasio daya serap tenaga kerja kabupaten Sumbawa dalam kurun
waktu 10 tahun mendatang hingga mencapai nilai rasio 35 – 41 per unit investasi,

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

dengan asumsi laju daya serap tenaga kerja mencapai 1,65% per tahun.
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Gambar 4.1. Grafik Proyeksi Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa
Tahun 2013-2023 dengan Rata-rata Laju Peningkatan 1,65%.
Keberadaan KPHP Batulanteh dengan unit-unit usahanya diharapkan mampu
menyediakan lapangan kerja bagi tenaga-tenaga professional maupun un-skill

labour. Sebagai simulasi, tanpa mempertimbangkan keberadaan core bisnis, maka
KPHP

Batulanteh

dengan

luas

wilayah

kelola

mencapai

32.776

ha,

yang

tersegmentasi kedalam 6 RPH (berdasarkan struktur kelembagaan KPHP Batulanteh)
diproyeksikan memiliki kebutuhan tenaga kerja teknis professional (karyawan tetap)
dalam kurun waktu 10 tahun mencapai total 153 tenaga, meliputi: 1 KKPH; 6 kepala
RKPH; 14 tenaga fungsional pengendali ekosistem hutan; 7 tenaga teknis rehabilitasi
dan produksi hutan; 7 tenaga teknis penataan dan perlindungan hutan; 87 mandor
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dengan asumsi 1 mandor bertanggung jawab untuk supervisi areal kelola seluas 400
ha; 22 tenaga administrasi; dan 10 tenaga supporting.
Peluang kesempatan kerja berdasarkan nilai kebutuhan tenaga kerja di atas
tentunya akan semakin besar apabila mempertimbangkan pengembangan core

bisnis. Sebagai contoh, untuk pengembangan core bisnis pemanfaatan hasil hutan
kayu dengan skema HTI (Hutan Tanaman Industri) diproyeksikan membutuhkan
tenaga kerja tidak tetap atau buruh harian lepas dengan klasifikasi un-skill sebesar
minimal ±15 HOK per hektar per tahun untuk rangkaian kegiatan penanaman,
pemeliharaan, pengamanan, produksi, bongkar muat, dan pengangkutan. Nilai
tersebut setara dengan jumlah kesempatan kerja sebesar 2 tenaga kerja per hektar
per tahun, dimana apabila diasumsikan akan dikembangkan HTI seluas 1.000 ha,
maka dalam periode 5 tahun pertama yang merupakan periode pengelolaan intensif,

core bisnis tersebut dapat membuka kesempatan kerja dan menyerap tenaga kerja
buruh harian lepas sebesar ±2.000 tenaga kerja, dan sebesar ±700 tenaga kerja
harian lepas untuk periode 5 tahun kedua.

Gambar 4.2. Rancangan Struktur Kelembagaan KPHP Batulanteh
Indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat salah
satunya dapat dilihat dari angkatan kerja yang terserap. Tingginya jumlah angkatan
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kerja di suatu daerah harusnya menjadi modal dasar untuk menggeliatkan
perekonomian daerah. Bila terjadi sebaliknya, maka berpeluang besar untuk
menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial. Kesempatan kerja berhubungan
langsung dengan angka pengangguran, dimana semakin tinggi kesempatan kerja
disuatu daerah maka peluang untuk menurunnya angka pengangguran di daerah
tersebut akan semakin tinggi pula.
Pengangguran merupakan bagian dari dari angkatan kerja yang tidak bekerja
atau sedang mencari pekerjaan. Data statistik kependudukan Kabupaten Sumbawa
menunjukkan bahwa angka pengangguran di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2010
mencapai 12.327 jiwa. Dengan mengasumsikan tingkat pengangguran di tahun
2013-2023 tidak berubah, maka keberadaan KPHP Batulanteh diproyeksikan
sedikitnya mampu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sumbawa
(berdasarkan proyeksi kesempatan kerja) hingga minimal 23,35% dalam kurun
waktu 10 tahun mendatang.
4.1.2. Pendapatan Masyarakat
Pendapatan

perkapita

Kabupaten

Sumbawa

yang

dinilai

berdasarkan

pendapatan domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (PDRB-ADHB) pada
periode tahun 2004-2009 menunjukkan trend positif dengan rata-rata laju
pertumbuhan sebesar 11,45% (RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015).
Diharapkan dengan keberadaan KPHP Batulanteh, laju pendapatan perkapita
tersebut dapat ditingkatkan atau minimal dipertahankan. Dalam kurun waktu 10
tahun mendatang, proyeksi pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Sumbawa
diharapkan berada pada selang

Rp. 12.590.000 sampai dengan Rp. 37.220.000

(tanpa mempertimbangkan sektor pertambangan).
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Gambar 4.3. Grafik Proyeksi Pendapatan Perkapita (dalam juta rupiah) Kabupaten
Sumbawa Tahun 2013-2023 dengan Rata-rata Laju Peningkatan
11,45% (tanpa mempertimbangkan input sektor pertambangan).
Proyeksi didekati dengan pertimbangan bahwa pendapatan masyarakat
merupakan nilai turunan dari investasi dan kesempatan kerja yang menjadi salah
satu indikator perubahan keragaan sosial ekonomi yang diharapkan muncul dari
keberadaan KPHP Batulanteh dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Seperti telah
diungkapkan pada sub bab sebelumnya, bilamana investasi meningkat yang salah
satunya terwujud dengan keberadaan KPHP Batulanteh, maka daya serap tenaga
kerja akan meningkat pula karena peningkatan investasi cenderung akan membuka
tambahan lapangan kerja baru. Hal tersebut secara langsung dapat meningkatkan
pendapatan

masyarakat

baik

dari

sisi

kemampuannya

untuk

mengurangi

pengangguran maupun ditinjau dari sisi diversifikasi sumber pendapatan masyarakat.
KPHP Batulanteh dengan semua core bisnis yang akan dikembangkan
diharapkan juga memiliki efek kedepan (forward linkage) yang merangsang muncul
dan bertumbuhnya peluang-peluang usaha dan investasi lain baik dalam sektor
barang maupun jasa. Hal ini berarti pula semakin banyak tersedia lapangan
pekerjaan bagi masyarakat sekitar wilayah kelola KPHP Batulanteh dan Kabupaten
Sumbawa secara umum sehingga diharapkan dapat mengangkat tingkat pendapatan
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masyarakat.

Angkatan-angkatan

kerja

yang

sedang

mencari

pekerjaan

(pengangguran) dapat memiliki sumber penghasilan, sedangkan di sisi lain kelompok
masyarakat yang telah memiliki sumber pendapatan dan penghasilan tetap, dapat
memiliki kesempatan menambah penghasilannya melalui diversifikasi sumber
penghasilan.
Justifikasi di atas yang menggambarkan korelasi antara keberadaan KPHP
Batulanteh dan core bisnis yang dikembangkan dengan proyeksi pendapatan
perkapita masyarakat Kabupaten Sumbawa mungkin terlihat masih sangat lemah.
Akan tetapi setidaknya dapat digunakan secara hipotetikal untuk melihat peran dan
posisi KPHP Batulanteh dalam meningkatan pendapatan masyarakat. Hal tersebut
mengingat sampai saat dokumen ini disusun belum tersedia baseline data yang

reliable yang mampu menunjukkan status tingkat pendapatan terkini masyarakat di
sekitar wilayah kelola KPHP Batulanteh untuk digunakan sebagai tolak ukur untuk
menilai dan memproyeksikan secara kuantitatif peran KPHP Batulanteh dalam
peningkatan

pendapatan

masyarakat.

Oleh

karena

itu,

kegiatan-kegiatan

memproduksi baseline data melalui survey dan studi-studi lanjutan yang mendalam
sangat diperlukan.
4.1.3. Angka Kemiskinan
Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Kabupaten
Sumbawa dari tahun ke tahun sudah menunjukkan penurunan baik secara kuantitatif
maupun proporsional terhadap jumlah penduduk miskin pada tingkat Provinsi NTB
maupun nasional, seperti ditunjukkan pada grafik di bawah.
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Gambar 4.4. Grafik Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sumbawa Periode Tahun
2005 – 2010.
Dari gambar 4.4 di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten
Sumbawa pada periode tahun 2005-2010 menunjukkan trend penurunan dengan
rata-rata laju penurunan sebesar 5,24% per tahun. Jika ditinjau secara parsial dan
kualitatif, laju penurunan angka kemiskinan tersebut dinilai cukup signifikan untuk
mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa.
Apabila dilihat dari perspektif posisi relatif, maka persentase jumlah penduduk
miskin berbanding dengan jumlah penduduk total di Kabupaten Sumbawa masih
berada di bawah persentase Provinsi NTB dan Nasional (Gambar 4.5). Akan tetapi,
rata-rata laju penurunan angka kemiskinan Kabupaten Sumbawa jauh lebih besar
jika dibandingkan laju penurunan tingkat Provinsi NTB (3,52% per tahun) dan
tingkat Nasional (2,20% per tahun). Hal tersebut memiliki arti bahwasanya secara
komulatif angka kemampuan masyarakat Kabupaten Sumbawa dalam mengakses
pelayanan-pelayanan

dasar

seperti

pendidikan,

kesehatan,

dan

peningkatan

kemampuan daya beli setiap tahunnya berada di atas rata-rata Provinsi NTB dan
Nasional.
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Sumber: RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015
Gambar 4.5.

Persentase Jumlah Penduduk Miskin dengan Total Jumlah Penduduk
Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, dan Nasional, Periode Tahun
2005 – 2010.

Tabel 4.1. Laju Penurunan Angka Kemiskinan Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB,
dan Nasional, Periode Tahun 2006–2010.
Tahun
2006 (baseline)
2007
2008
2009
2010
Rerata

Laju Penurunan Angka Kemiskinan (%)
Kab. Sumbawa
Prov. NTB
Nasional
7,57
4,82
11,97
-7,13
-8,02
-5,42
-12,06
-6,36
-5,95
-5,77
-2,65
-6,95
-8,81
-5,40
-4,64
-5,24
-3,52
-2,20

Sumber: RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 - 2015
Kemiskinan merupakan permasalahan krusial yang sangat berpengaruh
terhadap masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar yaitu pelayanan pendidikan,
kesehatan, dan peningkatan kemampuan daya beli. Keberadaan KPHP Batulanteh
dalam kurun waktu 10 tahun mendatang diharapkan dapat memberikan sumbangsih
terhadap upaya penurunan angka kemiskinan di sekitar wilayah kelola KPHP
Batulanteh

dan

Kabupaten

Sumbawa

secara

umum.

Hal

tersebut

dapat

tergambarkan dari proyeksi-proyeksi keragaan peubah sosial-ekonomi masyarakat
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sebelumnya. Peningkatan investasi dalam bentuk KPHP Batulanteh dan core bisnis
yang dikembangkan secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan
kesempatan

kerja,

menurunkan

angka

pengangguran,

dan

meningkatkan

pendapatan masyarakat, yang dimana proyeksi-proyeksi peubah sosial-ekonomi
tersebut akan bermuara pada penurunan angka kemiskinan.
Dalam kurun waktu 10 tahun mendatang melalui pembangunan KPHP
Batulanteh dan pengembangan core bisnis-nya diharapkan laju penurunan angka
kemiskinan di Kabupaten Sumbawa dapat meningkat atau minimal dipertahankan
pada laju yang ada pada saat ini. Sehingga lebih lanjut diharapkan persentase
jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk Kabuaten Sumbawa dapat
mendekati dan bahkan berada dibawah persentase Provinsi NTB dan Nasional.
Hasil proyeksi tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa keberadaan KPHP
Batulanteh dan core bisnis-nya memberikan dampak menurunnya tingkat kemiskinan
di sekitar wilayah kelola dan Kabupaten Sumbawa hingga berada di bawah tingkat
kemiskinan Provinsi NTB pada periode 5 tahun pertama (2017) dan mampu

Tingkat Kemiskinan (%)

mendekati tingkat kemiskinan Nasional pada periode 5 tahun kedua (2023).
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Gambar 4.6. Grafik Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sumbawa Tahun 2013-2023 dan
Posisi Relatifnya Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi NTB dan Nasional.
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Tabel 4.2. Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB, dan
Nasional, Tahun 2013–2023.
Tahun

Proyeksi Tingkat Kemiskinan (%)
Kab. Sumbawa
Prov. NTB
Nasional

2010 (baseline)
21.75
21.55
13.33
2011
20.61
20.79
13.04
2012
19.53
20.06
12.75
2013
18.51
19.35
12.47
2014
17.54
18.67
12.20
2015
16.62
18.01
11.93
2016
15.75
17.38
11.66
2017
14.92
16.77
11.41
2018
14.14
16.18
11.16
2019
13.40
15.61
10.91
2020
12.70
15.06
10.67
2021
12.03
14.53
10.44
2022
11.40
14.02
10.21
2023
10.80
13.52
9.98
Rerata
15.69
17.25
11.58
Keterangan: Rata-rata laju penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Sumbawa
(5,24%); Provinsi NTB (3,52%); dan Nasional (2,20%).
Sumber: Data olahan, 2012.
4.1.4. Angka Melek Huruf
Seperti halnya penurunan angka dan tingkat kemiskinan, penurunan angka
melek huruf juga merupakan hasil turunan dari meningkatnya pendapatan
masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat yang diproyeksikan turut
dipengaruhi oleh keberadaan KPHP Batulanteh dan core bisnis-nya, secara langsung
meningkatkan pula kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan yang akan
memiliki keluaran berupa semakin meningkatnya angka melek huruf.
Angka melek huruf di Kabupaten Sumbawa hingga tahun 2010 adalah sebesar
90,5% dengan jumlah total penduduk buta aksara sebesar 27.480 jiwa (RPJMD
Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015). Informasi tersebut berarti pula bahwa
hingga tahun 2010 di Kabupaten Sumbawa masih terdapat sebanyak 9,5% penduduk
usia 15 tahun ke atas dalam keadaan belum dapat membaca dan menulis. Dengan
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keberadaan KPHP Batulanteh dan core bisnis-nya dalam kurun waktu 10 tahun
mendatang maka diharapkan Kabupaten Sumbawa bisa memenuhi target nasional
terkait

pengurangan

jumlah

penduduk

buta

aksara

(dengan

tetap

mempertimbangkan peluang pertumbuhan penduduk) hingga mencapai 5% dari
total jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa yang berusia 15 tahun ke atas.
4.1.5. Pemahaman Tentang Sumberdaya Hutan
Salah satu peran KPHP Baulanteh yang diharapkan adalah memberikan
pendidikan non-formil kepada masyarakat sekitar terkait pengelolaan sumberdaya
hutan secara lestari. Dalam kurun waktu 10 tahun mendatang diharapkan terdapat
peningkatan

pemahaman

masyarakat

akan

3

pilar

kelestarian

pengelolaan

sumberdaya hutan yang saling berhubungan, yaitu kelestarian ekonomi dan
produksi, kelestarian ekologi, dan kelestarian sosial.
Pada pilar kelestarian ekonomi dan produksi, diharapkan terdapat peningkatan
pemahaman masyarakat bahwasanya pengelolaan hutan diarahkan untuk untuk
mencapai keuntungan dan nilai ekonomi pada tingkat yang lebih besar atau minimal
sama dimasa mendatang dibandingkan dengan saat ini. Atau dapat pula didekati
melalui produksi hasil hutan yang diperoleh, dimana tingkat ekstraksi hasil hutan
yang dimanfaatkan saat ini tetap dapat menjamin nilai ekstraksi yang sama dimasa
mendatang selama jangka waktu pengelolaan. Dalam konteks pemanfaatan hasil
hutan kayu, hal tersebut dapat dicapai apabila hasil hutan yang dimanfaatkan tidak
melebihi riap pertumbuhan tegakan.
Pada pilar kelestarian ekologi, diharapkan terdapat peningkatan pemahaman
masyarakat bahwasanya pengelolaan hutan pada periode pengelolaan yang
ditetapkan harus dapat menjamin kelimpahan plasma nutfah di masa mendatang
tetap berada pada tingkat kelimpahan yang sama dengan apa yang dimiliki pada
masa kini. Selain itu, konsep kelestarian ekologi dapat pula didekati melalui
pengelolaan yang tetap dapat menjamin fungsi perlindungan, pengaturan tata air,
iklim mikro, estetika, dan penyerapan karbon di masa mendatang pada tingkat yang
minimal sama dengan apa yang dimiliki pada masa kini.
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Pada pilar kelestarian sosial, diharapkan terdapat peningkatan pemahaman
masyarakat bahwasanya pengelolaan hutan pada periode pengelolaan yang
ditetapkan harus dapat menjamin peningkatan keragaan peubah-peubah sosial di
masa mendatang atau minimal berada pada tingkat yang sama dengan apa yang
dimiliki di masa kini. Selain itu, konsep kelestarian sosial dapat pula didekati melalui
pengelolaan yang dapat meminimalisir peluang munculnya konflik-konflik sosial baik
yang bersifat horizontal maupun vertikal selama periode pengelolaan yang
ditetapkan.
4.1.6. Kualitas Kelembagaan dan Tingkat Partisipasi Masyarakat
Proyeksi dampak pembangunan KPHP dan pengembangan core bisnis-nya
dalam kurun waktu 10 tahun mendatang terhadap keragaan peubah kelembagaan
dan tingkat partisipasi masyarakat dapat didekati dengan peningkatan kelas kualitas
kelembagaan kelompok tani dan kelompok masyarakat di sekitar wilayah kelola dan
Kabupaten Sumbawa. Seperti umumnya dikenal, kelas kualitas kelembagaan
kelompok tani dan kelompok masyarakat dibagi kedalam 4 kelas yaitu:
1. Kelembagaan kelas pemula yang dicirikan oleh anggota kelompok yang
memahami pentingnya berkelompok untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.
Ciri lainnya adalah kelompok telah memiliki struktur organisasi, pengurus,
anggota, sekretariat, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART),
serta dokumen-dokumen administrasi seperti buku notulen, buku anggota, buka
simpan pinjam, buku pengurus, buku arsip kelompok, dan buku kas;
2. Kelembagaan kelas lanjut yang dicirikan dengan AD/ART yang telah dijalankan
dengan semestinya, pertemuan rutin dilakukan minimal sebulan sekali sengan
hasil pertemuan yang terdokumentasi. Kelompok mampu mengidentifikasi
masalah dan menyusun perencanaan, serta kegiatan usaha produktif telah
dimiliki oleh kelompok. Selain itu dicirikan pula oleh kelompok yang memiliki
kekuatan untuk mengakses pinjaman kredit untuk permodalan;
3. Kelembagaan kelompok masyarakat kelas madya yang dicirikan oleh kelompok
yang telah mengembangkan jaringan kerja dengan lembaga lain (pasar,
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keuangan). Kelompok memiliki data dasar yang mendukung aspek pemasaran
hasil dan mempunyai usaha penanganan pasca panen; dan
4. Kelembagaan kelompok kelas utama atau kelas mandiri yang dicirikan oleh
kelembagaan

kelompok

yang

telah

kuat

sehingga

dapat

melakukan

perencanaan, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin. Selain itu
dicirikan pula oleh pendapatan anggota yang meningkat secara signifikan dan
memiliki akses terhadap permodalan.
Sampai dengan tahun 2010, di Kabupaten Sumbawa teridentifikasi sejumlah
2.623 kelembagaan kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian,
kehutanan, dan peternakan. Kelompok-kelompok tersebut tersegmentasi kedalam
kelas pemula sebanyak 1.414 kelompok; 998 kelompok kelas lanjut; 198 kelompok
kelas madya; dan 13 kelompok kelas utama atau mandiri (RPJMD Kabupaten
Sumbawa 2011-2015).
Melalui pembangunan KPHP Batulanteh dan pengembangan core bisnis-nya,
diproyeksikan

terdapat

peningkatan

kelas

kualitas

kelembagaan

kelompok

masyarakat. Hal tersebut dimungkinkan melalui kegiatan-kegiatan pembinaan,
pendampingan,

dan

pemberdayaan

masyarakat

yang

dilakukan

oleh

KPHP

Batulanteh. Hasil proyeksi dengan menggunakan asumsi bahwa dalam kurun waktu
10 tahun mendatang tidak ada pembentukkan kelompok-kelompok baru dan laju
peningkatan pada tiap kelas sebesar 1% per tahun seperti yang tersaji pada Tabel 43 dan Gambar 4-7 menunjukkan bahwa melalui program-program dan kegiatan
pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh
KPHP Batulanteh mampu menyebabkan peningkatan kelas kualitas kelembagaan
kelompok. Jumlah kelompok pada kelas pemula di tahun 2013 sebanyak 1.372
kelompok berkurang menjadi 1.243 kelompok pada tahun 2023 atau berkurang
sebanyak 9,4% dari jumlah di tahun 2013. Berkurangnya jumlah kelompok pada
kelas pemula menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kualitas kelompok
menjadi kelas lanjut dan seterusnya pada kelas madya dan utama, sehingga pada
tahun 2023 diproyeksikan terdapat sejumlah 1.040 kelompok dengan kelas kualitas
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lanjut, 299 kelompok dengan kelas kualitas madya, dan 42 kelompok dengan kualitas
utama atau mandiri.
Kelas kualitas kelembagaan kelompok masyarakat dapat pula digunakan untuk
menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat terkait pengelolaan hutan. Tingkat
partisipasi masyarakat memiliki korelasi positif terhadap kelas kualitas kelembagaan,
dimana semakin tinggi kelas kualitas kelembagaan maka dapat menjadi indikasi
bahwa tingkat partisipasi masyarakat terkait pengelolaan hutan juga semakin baik,
sehingga

selanjutnya

dapat

ditarik

sebuah

proyeksi

dan

kesimpulan

awal

bahwasanya melalui pembangunan KPHP Batulanteh dapat meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan hutan.
Tabel 4.3. Proyeksi Perkembangan Kualitas Kelembagaan Kelompok Tani, Kelompok
Tani Hutan, dan Kelompok Tani Peternakan Kabupaten Sumbawa Tahun
2013-2023.
Tahun
2010
(Baseline)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Kelas Kelembagaan Kelompok Masyarakat
Pemula
Lanjut
Madya
Utama

Total

1.414

998

198

13

2.623

1.400
1.386
1.372
1.359
1.345
1.332
1.319
1.305
1.293
1.280
1.268
1.255
1.243

1.002
1.006
1.010
1.014
1.017
1.020
1.024
1.027
1.030
1.032
1.035
1.037
1.040

206
214
222
230
238
245
253
261
269
276
284
291
299

15
17
19
21
23
25
27
29
32
34
37
39
42

2.623
2.623
2.623
2.623
2.623
2.623
2.623
2.623
2.623
2.623
2.623
2.623
2.623

Asumsi: (1) Tidak ada pembentukkan kelompok baru dalam kurun waktu 10 tahun;
(2) Laju peningkatan kualitas kelompok pada tiap kelas sebesar 1% per tahun.
Sumber: Data olahan, 2012.
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Sumber: Data olahan, 2012.
Gambar 4.7. Grafik Proyeksi Kualitas Kelembagaan Kelompok Masyarakat di Kabupaten
Sumbawa Tahun 2013-2023.

4.2. Analisis dan Proyeksi Core Bisnis
Kotler dan Keller (2009) mendefiniskan core bisnis sebagai aktivitas utama
dari sebuah organisasi atau perusahaan, dimana organisasi atau perusahaan tersebut
memfokuskan semua sumberdaya yang dimilikinya untuk mengembangkan dan
mengoperasionalkan aktivitas utamanya. Analisis terhadap core bisnis umumnya
dimaksudkan untuk mengangkat kekuatan unik yang memberikan keuntungan
kompetitif dan berkontribusi dalam upaya mencapai kesuksesan dalam jangka
panjang yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan sehingga menjadi
faktor penciri yang membedakannya dari organisasi atau perusahaan lain.
Analisis dan proyeksi core bisnis ditekankan pada 3 kelompok besar
pengembangan dan pemanfaatan suberdaya hutan dan lahan KPHP Batulanteh,
yaitu: (1) pengembangan dan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK); (2)
pengembangan dan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); serta (3)
pengembangan dan pemanfaatan Jasa Lingkungan. Analisis dan proyeksi core bisnis
dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu: (1) mendeterminasi mainstream dan trend
pemanfaatan sumber daya hutan dan lahan baik pada tingkat global, nasional,
maupun lokal; (2) memetakan status potensi yang dimiliki untuk melihat apakah unit
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manajemen memiliki kekuatan dan peluang untuk mengikuti mainstream dan trend
yang ada; dan (3) memetakan skema-skema pengembangan yang memungkinkan
untuk diterapkan berdasarkan kekuatan dan peluang yang ada.
4.2.1. Pemanfaatan dan Pengembangan Hasil Hutan Kayu
a. Trend Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Trend pemanfaatan hasil hutan kayu dapat didekati dari proyeksinya terhadap
tingkat produksi kayu dan konsumsinya. Secara global, produksi hasil hutan kayu
(legal) pada hutan alam maupun hutan tanaman dalam bentuk kayu bulat, kayu
geregajian, panel, serta pulp dan paper seperti yang tersaji pada Tabel 4-4
menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 4.605.773.000 m3 pada tahun 2004 menjadi
4.753.172.000 m3 di tahun 2006. Begitu pula halnya dengan konsumsi kayu, dimana
terdapat peningkatan konsumsi dari 5.380.658.000 m3 di tahun 2004 menjadi
5.753.409.000 m3 di tahun 2006.
Dengan menggunakan data tahun 2004 dan 2006 tersebut sebagai baseline

data, maka diperoleh rata-rata laju peningkatan produksi kayu sebesar 1,6%, dan
rata-rata laju peningkatan konsumsi kayu sebesar 3,5% setiap tahunnya, sehingga
lebih lanjut dapat diproyeksikan peningkatan produksi dan konsumsi kayu pada skala
global pada tahun-tahun berikutnya.
Tabel 4.4. Perkembangan Produksi dan Konsumsi Kayu Global di Tahun 2004 dan
2006.
Year

2004
2006

Roundwood and
Sawnwood (1.000 m3)
Production Consumtion
3.833.044
4.605.773
3.931.733
4.926.691

Panels, Pulp, and Paper
(1.000 m3)
Production Consumtion
772.729
774.885
821.439
826.718

Total
(1.000 m3)
Production Consumtion
4.605.773
5.380.658
4.753.172
5.753.409

Keterangan: Data produksi menunjukkan produksi kayu global secara legal pada
hutan alam dan hutan tanaman. Data konsumsi menunjukkan konsumsi
kayu global pada tahun tercatat.
Sumber: Data olahan dari SOWF 2007 dan SOWF 2009.
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Hasil proyeksi (Tabel 4-5) menunjukkan bahwa secara global pada tahun 2023
produksi kayu legal akan mencapai 6.225.533.000 m3 dan konsumsi kayu mencapai
10.325.502.000 m3. Proyeksi tersebut dapat pula digunakan untuk menggambarkan
kondisi supply dan demand kayu di tahun 2023, dimana pada tahun proyeksi terjadi
kesenjangan atau defisit kayu pada skala global mencapai nilai 4.099.969.000 m3.
Fenomena defisit pasokan kayu sebenarnya telah terlihat pada tahun yang digunakan
sebagai baseline data (2004 dan 2006), dimana pada tahun 2004 tercatat terdapat
kesenjangan antara pasokan dan permintaan kayu sebesar 774.885.000 m3 dan
sebesar 1.000.237.000 m3 di tahun 2006.
Fenomena tersebut terjadi pula di Indonesia seperti yang dinyatakan oleh
hasil studi dan proyeksi oleh beberapa pihak sebagai berikut:
1. Sumardjani dan Waluyo (2007) memaparkan hasil analisa konsumsi kayu
nasional berdasarkan kondisi aktual tahun 2005, dimana terjadi kelangkaan
pasokan kayu sehingga industri kehutanan berjalan di bawah kapasitas
terpasang. Total pasokan kayu pada tahun terukur adalah sebesar 24,19 juta
m3, sementara permintaan dari industri berbasis kayu sebesar 75,82 juta m3,
hal ini menyebabkan terjadinya defisit sebesar 51,63 juta m3 pada neraca

supply dan demand kayu. Ketika diproyeksikan pada 10-20 tahun mendatang,
tanpa adanya perbaikan dan penambahan pasokan, akan terjadi defisit kurang
lebih sebesar 340 juta m3.
2. Studi yang dilakukan oleh ITTO pada tahun 2004 menunjukkan bahwa
kebutuhan pasokan kayu untuk dapat memenuhi kapasitas terpasang pada
industri perkayuan Indonesia setiap tahunnya mencapai 54,5 juta m3.
Sementara produksi kayu bulat tahunan yang dihasilkan dari hutan alam hanya
mampu memasok sekitar 30 juta m3. Diperkirakan kesenjangan antara pasokan
kayu bulat dan kebutuhan bahan baku industri (Log shortage) akan semakin
besar,

terutama

setelah

ditetapkannya

kebijakan

”Soft

Landing” yang

membatasi produksi kayu bulat dari hutan alam sekitar 5,7 juta m3 saja. Kondisi
ini bertolak belakang dengan kondisi permintaan produk kayu yang terus
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
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Sumber: Data olahan, 2012.
Gambar 4.8. Proyeksi Produksi dan Konsumsi Kayu Global (dalam 1.000 m3) sampai
dengan Tahun 2023, dengan Rata-rata Laju Peningkatan Produksi
1,6% per tahun dan Konsumsi 3,5% per tahun.
Tabel 4.5. Proyeksi Produksi dan Konsumsi Kayu Global sampai dengan Tahun
2023, dengan Rata-rata Laju Peningkatan Produksi 1,6% per tahun dan
Konsumsi 3,5% per tahun.
Year
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Total (1.000 m3)
Production Consumption
4.753.172
5.753.409
4.829.223
4.906.490
4.984.994
5.064.754
5.145.790
5.228.123
5.311.773
5.396.761

5.954.778
6.163.196
6.378.907
6.602.169
6.833.245
7.072.409
7.319.943
7.576.141

Year
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Total (1.000 m3)
Production Consumption
5.483.109
5.570.839
5.659.972
5.750.532
5.842.541
5.936.021
6.030.998
6.127.493
6.225.533

7.841.306
8.115.752
8.399.803
8.693.796
8.998.079
9.313.012
9.638.967
9.976.331
10.325.502

Sumber: Data olahan, 2012.
Dari perspektif atau sudut pandang bisnis, fenomena kesenjangan atau defisit
pasokan kayu harus dipandang sebagai sebuah tantangan dan peluang untuk
meningkatkan produksi sekaligus mengelola dan memanfaatkannya secara lestari.
Salah satu upaya untuk menghadapi tantangan dan mengambil peluang tersebut
adalah melalui pembangunan hutan tanaman.
Laju pembangunan hutan tanaman secara global terus meningkat, meskipun
bervariasi dari negara/wilayah satu ke negara/wilayah yang lain. FAO (2001)
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melaporkan bahwa pada tahun 2000 luas hutan tanaman secara global mencapai
187 juta ha, dimana 62%-nya terdapat di Asia, terutama di India, Cina dan Jepang
yang berkontribusi sebesar 78% dari total luas hutan tanaman di Asia. Laju
pengembangan hutan tanaman secara global mencapai sebesar 4,5 juta ha setiap
tahunnya, dimana sebesar 89% diantaranya dikembangkan di Asia dan Amerika
Selatan.
Pada tahun 2000 luas hutan tanaman meliputi 5% dari luas hutan dunia dan
kurang dari 2% diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industri
berbasis kayu. Walaupun proporsi relatifnya terhadap luas hutan dunia hanya
mencapai 5%, akan tetapi hutan tanaman mampu memasok 35% kebutuhan kayu
bulat dunia dan diperkirakan pada tahun 2020 akan terus meningkat sampai
mencapai 44%.

Data yang cukup menggembirakan adalah bahwasanya hutan

tanaman di Selandia Baru pada tahun 1997 mampu memasok hingga 99%
kebutuhan kayu bulat untuk industri di dalam negeri. Di Chile pada tahun yang sama,
hutan tanaman mampu memenuhi hingga 84% kebutuhan kayu bulat dalam
negerinya, sedangkan di Brazil mampu memenuhi hingga 62% kebutuhan kayu bulat
dalam negeri, serta Zambia dan Zimbabwe yang mampu memenuhi hingga 50%
kebutuhan kayu bulat dalam negeri. Di Indonesia pembangunan hutan tanaman di
luar Jawa sejak tahun 1990 hingga tahun 2003 terealisasi seluas 2,48 juta ha, yang
sebagian besar didominasi hutan tanaman untuk pulp (Ditjen Bina Produksi
Kehutanan 2003).
Skeario rasionalisasi kawasan hutan Indonesia sampai dengan tahun 2030
yang termuat dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (RKTN
2011-2030) menunjukkan bahwa terdapat lebih kurang 43,6 juta hektar lahan hutan
yang dialokasikan untuk pengusahaan hutan skala besar (IUPHHK-HA/HT/RE) dan
5,6 juta hektar untuk pengusahaan skala kecil (HTR, HKm dan HD). Dari luasan
tersebut, sampai dengan awal tahun 2011, kawasan hutan yang telah diberikan izin
pemanfaatan untuk pengusahaan skala besar yaitu seluas 34,47 juta hektar dan
pengusahaan skala kecil seluas 0,67 juta hektar, sehingga masih terdapat 9,1 huta
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hektar kawasan yang dapat dialokasikan untuk pengusahaan skala besar dan 4,9 juta
hektar untuk pengusahaan skala kecil.
Ke depan, pemanfaatan kawasan hutan khususnya untuk memenuhi
kebutuhan bahan baku kayu akan lebih difokuskan pada pembangunan hutan
tanaman baik hutan tanaman industri maupun hutan tanaman rakyat serta dengan
mengoptimalkan pengelolaan hutan alam yang telah memiliki izin pemanfaatan
seluas 24,8 juta ha. Sampai dengan tahun 2030 ditargetkan pembangunan hutan
tanaman industri (IUPHHK-HT) mencapai 10 juta hektar dan hutan tanaman rakyat
(HTR) seluas 1,7 juta hektar. Dengan asumsi Nett Plantable Area (NPA) adalah 65%
maka luas kawasan yang dibutuhkan untuk pembangunan hutan tersebut adalah
seluas 15,4 juta hektar untuk IUPHHK-HT dan 2,6 juta hektar untuk HTR. Dengan
luas target pembangunan hutan tanaman, optimalisasi pengelolaan hutan alam dan
tanaman, serta pengembangan hutan rakyat diharapkan akan meningkatkan
produksi kayu dan mampu memenuhi kebutuhan bahan baku industri berbasis kayu.
Tabel 4.6. Ketersediaan Kawasan Hutan Indonesia untuk Pemanfaatan Skala Besar
dan Skala Kecil (Juta Hektar).

Sumber: Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030.
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Tabel 4.7.

Target Pembangunan Hutan Tanaman Indonesia Sampai Dengan tahun
2030 (Juta Hektar).

Sumber: Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030.
Pada tahun 2030, hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat dan hutan
rakyat dengan luas total mencapai 14,5 juta hektar diprediksi akan mampu
memproduksi kayu sebesar 362,5 juta m3/tahun dengan syarat riap pertumbuhan
atau Mean Annual Increament (MAI) sebesar 25 m3/ha/tahun. Sedangkan untuk
hutan alam, dengan luas 24,8 juta hektar, diprediksi akan mampu memproduksi kayu
sebesar 14 juta m3 dengan syarat MAI sebesar 0,57 m3/ha/tahun. Dengan jumlah
produksi kayu tersebut, pada tahun 2030 diharapkan industri plywood dapat
meningkatkan produksinya menjadi 37,2 juta m3, kayu gergajian sebesar 41,25 juta
m3, woodworking dan furniture ditargetkan mampu memproduksi masing-masing
sebesar 21,8 juta m3 dan 3,4 juta m3. Ke depan industri kehutanan juga diharapkan
mampu berkontribusi terhadap pemenuhan energi baru terbarukan (bio energy)
melalui produksi 5 juta ton methanol pada tahun 2030, serta ditargetkan mampu
memproduksi pulp sebesar 45-63 juta ton dan kertas sebesar 40,5-56,7 juta ton.
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Sumber: Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030.
Gambar 4.9. Target Produksi Plywood, Kayu Gergajian, Wood Working, Furniture dan
Bio Energy Indonesia sampai dengan Tahun 2030.

b. Potensi Lahan dan Hasil Hutan Kayu KPHP Batulanteh
KPHP

Batulanteh

sesuai

dengan

penamaannya

merupakan

kesatuan

pengelolaan hutan yang didominasi oleh kawasan hutan produksi dengan luas
mencapai 18.473 ha dari 32.776 Ha yang tersebar pada kelompok hutan Olat Lake,
Gili Ngara, Rai Rakit, Serading, Boinsoway, dan Batulanteh. Kawasan hutan produksi
merupakan kawasan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan
tetap dengan peruntukkan utama memproduksi hasil hutan kayu dan hasil ikutan
berupa hasil hutan bukan kayu. Analisis potensi dan proyeksi terhadap hutan
produksi sangat penting dilaksanakan untuk mengestimasi potensi ekonomi hasil
kayu termasuk kesinambungan produksinya.
Potensi tegakan hasil hutan kayu, yang dimiliki oleh KPHP Batulanteh
terutama untuk jenis-jenis dengan nilai ekonomi tinggi cukup beragam. Luas wilayah
tegakkan kayu Jati, Mahoni, Sonokeling, dan Gmelina mencapai 6.451 Ha yang
tersebar pada kelompok hutan Gili Ngara (Jati dan Gmelina), kelompok hutan
Boinsoway (Jati), kelompok hutan Batulanteh blok kanar (Jati dan Mahoni) serta Olta
Lake. Selain itu terdapat pula potensi tegakan-tegakan untuk jenis kayu lokal seperti
Kesambi yang ditemukan pada kelompok hutan Gili Ngara dengan luas 100 ha, dan
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jenis-jenis lain seperti Jabon (Anthocephalus cadamba), Suren (Toona sureni),
Rajumas

(Duabanga

molucana),

Tengkawang

(Shorea)

dan

Kayu

Salam

(Cinnamomoum sp) yang ditemukan menyebar pada kelompok hutan Batulanteh.
Dengan menggunakan asumsi volume tegakan per hektar mencapai minimal 100 m3
dan nilai produksi terendah per m3 mencapai Rp 500.000, maka nilai ekonomi hasil
hutan kayu yang dimiliki oleh KPHP Batulanteh dapat mencapai Rp 50.000.000 per
hektar.
Proyeksi terhadap potensi hasil hutan kayu yang dimiliki oleh KPHP Batulanteh
tersebut masih bersifat proyeksi dan perkiraan kasar. Hal tersebut disebabkan karena
masih sangat lemahnya basis data hasil hutan kayu yang tersedia. Mengingat hal
tersebut maka pembangunan pangkalan data yang memuat data-data potensi
tegakan dengan keterhandalan dan validitas yang tinggi sangat diperlukan dan
menjadi langkah utama yang harus dilakukan agar dapat digunakan untuk
menghasilkan sebuah perencanaan pengelolaan yang efektif, efisien, dan applicable.
Selain potensi tegakan, KPHP Batulanteh juga memiliki faktor kekuatan berupa
ketersediaan lahan untuk pengembangan hasil hutan kayu. Mengingat batasan
pemanfaatan hasil hutan kayu dalam penataan kawasan KPH hanya dapat dilakukan
pada kawasan hutan produksi blok pemanfaatan kawasan Wilayah Tertentu seluas +
12.357 Ha di luar pencadangan blok HHK-HT dan pemegang ijin Hkm seluas 1.200
ha. Wilayah Tertentu termasuk diantaranya blok perlindungan, blok pemanfataan
HHK-HA, blok Pemberdayaan Masyarakat dan Blok Pemanfaatan HL. Ini merupakan
faktor kekuatan untuk pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan kayu. Lahanlahan

tersebut

memiliki

kemampuan

daya

dukung

yang

beragam

untuk

pengembangan komoditi-komoditi pengahsil kayu. Daya dukung lahan dapat dinilai
menggunakan pendekatan evaluasi dan analisis ketersedian lahan.
Evaluasi dan analisis kesesuaian lahan merupakan suatu proses penilaian
sumber daya lahan untuk tujuan tertentu dengan menggunakan suatu pendekatan
yang

telah

teruji

sehingga

dapat

memberikan

informasi

dan/atau

arahan

penggunaan lahan sesuai dengan daya dukung lahannya. Kesesuaian lahan adalah
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tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan
tersebut dapat digolongkan kedalam kesesuaian lahan aktual dan kesesuaian lahan
potensial. Kesesuaian lahan aktual adalah kesesuaian lahan berdasarkan data sifat
biofisik tanah atau sumber daya lahan sebelum lahan tersebut diberikan masukanmasukan yang diperlukan untuk mengatasi kendala. Sedangkan kesesuaian lahan
potensial menggambarkan kesesuaian lahan yang akan dicapai apabila dilakukan
usaha-usaha perbaikan.
Evaluasi dan analisis kesesuaian lahan menggunakan pendekatan komposit
menunjukkan bahwa KPHP Batulanteh memiliki potensi lahan yang sesuai untuk
pengembangan beberapa jenis komoditi penghasil kayu dengan nilai ekonomi tinggi
seperti yang disajikan pada tabel 4-8.
Tabel 4.8. Luas Kesesuaian Lahan KPHP Batulanteh Berdasarkan Beberapa Komoditi
Hasil Hutan Kayu.
No.

Komoditi
Jati (Tectona grandis)
Mahoni (Switenia
mahagoni)
Kayu Putih (Melaleuca
leucadendra L.)
Akasia (Acacia
auriculiformia)
Sengon (Albizia
falcataria)

1.
2.
3.
4.
5.

Luas per Ordo Kesesuaian Lahan (ha)
S1
S2
S3
N1
N2
0
101,58
1.337,52
2.787,85
11.981,73
0
0
214,22
2.787,85
13.206,61
0

1.121,59

0

3.320,82

11.766,27

0

1.084,71

2.511,46

2.787,85

9.824,67

0

0

532,97

2.787,67

12.888,04

Sumber: Data olahan GIS, 2012.
Analisis kesesuaian lahan dibangun menggunakan kriteria umum biofisik meliputi
rata-rata curah hujan tahunan, kelerengan lahan, drainase tanah, dan tingkat bahaya
erosi. Segmentasi keruangan dibagi kedalam 2 ordo dan 5 kelas kesesuaian lahan
berdasarkan kerangka klasifikasi kesesuaian lahan yang dikembangkan oleh FAO,
yaitu:
1. Ordo S Kelas S1, yang menunjukkan bahwa lahan sangat sesuai (highly

suitable) untuk pengembangan komoditi atau tujuan tertentu. Lahan tidak
memiliki faktor pembatas yang berarti atau nyata terhadap penggunaan secara
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berkelanjutan, atau faktor pembatas bersifat minor dan tidak akan berpengaruh
terhadap produktivitas lahan secara nyata.
2. Ordo S Kelas S2, yang menunjukkan bahwa lahan cukup sesuai (moderately

suitable)

untuk

pengembangan

komoditi

atau

tujuan

tertentu.

Lahan

mempunyai faktor pembatas, dan factor pembatas ini akan berpengaruh
terhadap produktivitasnya sehingga memerlukan tambahan masukan (input).
Pembatas tersebut biasanya dapat diatasi secara mandiri oleh pengelola.
3. Ordo S Kelas S3, yang menunjukkan bahwa lahan sesuai marginal (marginally

suitable)

untuk

pengembangan

komoditi

atau

tujuan

tertentu.

Lahan

mempunyai faktor pembatas yang berat, dan faktor pembatas ini akan sangat
berpengaruh terhadap produktivitasnya sehingga memerlukan tambahan
masukan yang lebih besar daripada lahan-lahan yang tergolong dalam kelas S2.
Untuk mengatasi factor pembatas pada kelas S3 memerlukan modal tinggi,
sehingga perlu adanya campur tangan atau intervensi dari pihak lain.
4. Ordo N Kelas N1, yang menunjukkan bahwa lahan tidak sesuai pada saat ini
(currently not suitable) untuk pengembangan komoditi atau tujuan tertentu.
Lahan memiliki pembatas yang lebih besar, masih memungkinkan diatasi tetapi
tidak dapat diperbaiki dengan tingkat pengelolaan menggunakan modal yang
normal. Keadaan pembatas sedemikian besar sehingga mencegah penggunaan
lahan yang lestari dalam jangka panjang.
5. Ordo N Kelas N2, yang menunjukkan bahwa lahan tidak sesuai untuk
selamanya (permanently not suitable) untuk pengembangan komoditi atau
tujuan tertentu. Lahan memiliki pembatas permanen yang mencegah suatu
tujuan penggunaan lahan yang lesatari dalam jangka panjang.
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Tabel 4.9. Kriteria Umum Kesesuaian Lahan Beberapa Komoditi Penghasil Kayu.
Kelas Kesesuaian Lahan
S2
S3
N1

Kriteria

S1
Jati (Tectona grandis )
Curah hujan
1500-2000 2000-2250;
(mm/tahun)
1250- 1500
Drainase
Bk
Ac; Sd
Kelerengan (%)
0-8
8-15
Bahaya erosi
SR
R
Mahoni (Sw itenia m ahagoni )
Curah hujan
2000-3000 3000-3500;
(mm/tahun)
1750-2000
Drainase
Bk
Ac; Sd
Kelerengan (%)
0-8
8-15
Bahaya erosi
SR
R
Kayu Putih (M elaleuca leucadendra L.)
Curah hujan
1500-2000 2000-4000;
(mm/tahun)
1000-1500
Drainase
Bk; Ac
Sd
Kelerengan (%)
0-8
8-15
Bahaya erosi
SR
R
Akasia (Acacia auriculiform ia )
Curah hujan
1300-2500 2500-4000;
(mm/tahun)
1000-1300
Drainase
Bk; Ac; Sd Cpt; At
Kelerengan (%)
Bahaya erosi
Sengon (Albizia
Curah hujan
(mm/tahun)
Drainase
Kelerengan (%)
Bahaya erosi

2250-2500;
1000-1250
Cpt; At
15-25
S

Tidak
berlaku
Thb
25-40
B

>2500;
<1000
St; Sc
>40
SB

3500-4000;
1500-1750
Cpt; At
15-25
S

Tidak
berlaku
Thb
25-40
B

>4000;
<1500
St; Sc
>40
SB

750-1000

Tidak
berlaku
Thb; Cpt
25-40
B

>4000;
<750
St; Sc
>40
SB
>4000;
<1000
St; Sc

>4000;
<2000
St; Sc
>40
SB

At
15-25
S

0-8
SR

8-15
R

15-25
S

Tidak
berlaku
Tidak
berlaku
25-40
B

2500-3000

3000-4000;
2000-2500
Ac; At
8-15
R

Tidak
berlaku
Cpt
15-25
S

Tidak
berlaku
Thb
25-40
B

falcataria )
Bk; Sd
0-8
SR

N2

Tidak
berlaku
Thb

>40
SB

Keterangan: Bk: Baik; Sd: Sedang; Ac: Agak cepat; Cpt: Cepat; Sc: Sangat cepat;
Thb: Terhambat; St: Sangat terhambat; SR: Sangat ringan; R: Ringan;
S: Sedang; B: Berat; SB: Sangat berat.
Sumber: Modifikasi dari Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007).

c. Skema Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Kawasan
Data dan informasi trend secara historis mampu menggambarkan bahwa
terdapat peluang pengembangan core bisnis dan pemanfaatan hasil hutan kayu
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sebagai upaya mengisi kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan kayu industri
yang dapat ditempuh melalui beberapa skema antara lain melalui: (1) pembinaan
dan pemanfaatan standing stock secara lestari pada kawasan dan blok-blok produksi
dengan pendekatan pengaturan hasil baik atas dasar luas, volume, maupun riap dan
volume; (2) skema kemitraan dengan pihak swasta melalui pencadangan dan
pengajuan areal konsesi untuk Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam
dan hutan tanaman (IUPHHK-HA/HT); (3) pembangunan Hutan Tanaman Industri
(HTI) secara mandiri oleh KPHP Batulanteh; (4) pengembagan pemanfaatan HHK
dengan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR); dan (5) pengembangan dan
pemanfaatan HHK dengan skema Hutan Desa.
1. Skema Pemanfaatan Kayu melalui Pemeliharaan (Penjarangan) Kayu
tanaman Eks. Perum Perhutani.
Luas kawasan eks. Perum Perhutani yang masih memiliki standing stock +
2.472,68 Ha terdiri dari Jati, Mahoni dan Gmelina. Lokasi ini berada di Kelompok
Hutan Batulanteh, Buinsway, Serading dan Gili Ngara.
Tabel. 4.10. Potensi Kawasan Eks. Perum Perhutani Wilayah KPHP Batulanteh

No
1

Kelompok
Hutan (KH)/
Blok
KH. Gili Ngara
Blok Lab. Ijuk

Jenis
Tanaman

Luas
(Ha)

Luas Efektif
Asumsi
Luas
Luas
Sediaan
Sediaan tegakan
(%)
(Ha)

Tahun
Tanam

Keterangan

Jati
Gmelina

1.059,16
97,9

70%
70%

741,41
68,53

1993-1994
1993-1994

Stock tegakan
70%

Jati

266,49

80%

213,19

1995-1997

Boak

Jati
Trubusan

1.114,8

80%

891,84

1990-1991

3

KH. Serading

Jati
Trubusan

151,58

80%

121,26

1987-1988

Stock tegakan
80%
Stok 80%
mayoritas
trubusan
Stok 80%
mayoritas
trubusan

4

KH. Batulanteh
Kanar

Jati

340,8

80%

272,64

1994-1995

Mahoni

234

70%

163,8

1992-1993

2

KH. Buinsway
Lenang Kubung

JUMLAH

3.264,63

Stock tegakan Jati
80%
Stock Tegakan
Mahoni 70%

2.472,67

Sumber: Pusdalbangreg II. 2013
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Potensi ini akan semakin lama semakin habis mengingat sumberdaya KPHP
Batulanteh dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sumbawa. Kelas umur (KU) II
tegakan ini belum pernah dilakukan pemeliharaan (penjarangan/thinning),
sehingga ditemukan kualitas pohon menjadi kurang baik pertumbuhannya.
Melalui proyeksi kelayakan ekonomi kawasan ini, berikut table. 4.11.
Tabel. 4.11. Analisa Ekonomi Rencana Penjarangan Tanaman Jati Eks. Perum
Perhutani KU – II (Umur 20 Tahun) di KPHP Batulanteh
Rincian
Rencana Daur Penjarangan
(Tahun)
Rencana Jumlah Penjarangan
Etat (Jatah Penebangan
Tahunan) Luas LAE / Daur
(Ha/Tahun)
Etat (Jatah Penebangan
Tahunan) Volume :
m3/ Tahun
Kubikasi 1 Pohon (m3)
Potensi (m3/Ha) Jati KU- II
Harga Log Kayu Jati KU- II Hasil
Penjarangan (Rp/m3)
Perkiraan Pendapatan Kotor
(Rp)/Tahun Sesuai Daur

Jati Kelas Umur 2
(Umur 20)

Keterangan

20
50%
61,36

10.529,38

1/2 dari jumlah Pohon/Ha
(1/2 x 880 Pohon = 440 Pohon)
Diperoleh dari :
(Luas Areal Efektif dibagi 20) atau
1.227,24 Ha : 20 Tahun
Etat Luas x 440 x 0,39
(440 Jumlah Pohon Penjarangan
50%)

0,39
171,60

Diperoleh dari :
(Jumlah Pohon x Kubikasi) atau
440 Pohon x 0,39 m3

3.000.000
31.588.140.000

Diperoleh dari :
(Harga Komoditi x Etat Volume
(m3/Tahun)

Sumber: Pusdalbangreg II. 2013
Dengan melakukan pengelolaan melalui penjarangan untuk mendapatkan
kualitas tegakan di akhir daur yang baik, maka KPHP Batulanteh akan
mendapatkan pendapatan Rp.31,5 Milyar. Ini artinya jika potensi tegakan
tersebut dibiarkan tanpa pengelolaan maka akan hilang kekayaan Negara
sebesar Rp. 31,5 Milyar, dengan potensi 171,6 m3/Ha. Rencana pendapatan kayu
dari penjarangan tegakan Jati ini akan dapat membantu pertumbuhan ekonomi
daerah dan masyarakat sekitar hutan serta kemandirian KPHP Batulanteh.
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Potensi lain yakni tegakan Mahoni juga membutuhkan penjarangan mengingat
selama pembanguna kawasan ini belum pernah dilakukan penjarangan. Potensi
tegakan Mahoni di wilayah ini sebesar 404,8 m3/Ha. Hal ini jika dilakukan
penjarangan maka KPHP Batulanteh dapat menyelamatkan asset Negara dan
sekaligus menjadi pendapatan KPHP Batulanteh sebesar Rp. 19,8 Milyar. Lebih
jelas pada tabel 4.12.
Tabel. 4.12. Analisa Ekonomi Rencana Penjarangan Tanaman Mahoni Kelas Umur
(KU) 20 Kawasan Eks. Perum Perhutani KPHP Batulanteh
Rincian
Rencana Daur Penjarangan
(Tahun)

Mahoni
(Umur 20)

Keterangan

5

Rencana Jumlah Penjarangan

50%

1/2 dari jumlah Pohon/Ha
(1/2 x 880 Pohon = 440 Pohon)

Etat (Jatah Penebangan
Tahunan) Luas
LAE / Daur (Ha/Tahun)

32,76

Diperoleh dari :
(Luas Areal Efektif dibagi 5) atau
163,80 Ha : 5 Tahun

Etat (Jatah Penebangan
Tahunan) Volume :
m3/ Tahun

13.261,25

Etat Luas x 440 x 0,92
(440 Jumlah Pohon Penjarangan
50%)

Kubikasi 1 Pohon (m3)

0,92

Potensi (m3/Ha) Tanaman
Mahoni (Umur 20 Tahun)
Harga Log Kayu Mahoni Umur 20
Hasil Penjarangan
(Rp/m3)
Perkiraan Pendapatan Kotor
(Rp)/Tahun

404,80

Diperoleh dari :
(Jumlah Pohon x Kubikasi) atau
440 Pohon x 0,92 m3

1.500.000
Diperoleh dari :
19.891.872.000 (Harga Komoditi x Etat Volume
(m3/Tahun)

Sumber: Pusdalbagreg II. 2013

Pemanfaatan dan pengelolaan potensi ini akan menjadi bagian dalam Wilayah
Tertentu

KPHP

Batulanteh.

Pengelolaan

wilayah

tertentu

akan

menjadi

kewenangan penuh KPH. Sehingga kedepan KPH akan bisa secara optimal
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memanfaatkan potensi yang ada sebagai bagian dari pelaksanaan tupoksi yang
dimandatkan oleh PP maupun Permenhut yang ada.
d. Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Semenjak era reformasi di tahun 1998, telah terjadi pergeseran paradigma
pembangunan kehutanan di Indonesia, yaitu yang pertama dari pandangan “hutan

sebagai sumberdaya ekonomi” menjadi “hutan sebagai ruang dan sumberdaya
ekonomi, ekologi, sosial dan budaya”, yang menempatkan rakyat sebagai pelaku
utama pembangunan dan pengelolaan hutan. Salah satu isu pokok yang berkembang
sebagai implikasi dari pergeseran paradigma tersebut adalah adanya kebijakan
memposisikan masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat utama dalam
pengelolaan hutan. Hal ini ditandai dengan lahirnya model Community forestry atau
yang lebih dikenal dengan program Hutan Kemasyarakatan yang disingkat HKm.
Pergeseran paradigma kedua adalah dari pandangan “hutan hanya sebagai pabrik

penghasil kayu” menjadi paradigma yang memandang “hutan sebagai sumberdaya
yang bersifat multi fungsi, multi guna dan memuat multi kepentingan”, dimana
pemanfaatannya diarahkan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Kayu sebagai hasil hutan tidak lagi dianggap sebagai satu-satu nya produk
hutan yang dapat memberikan manfaat ekonomi. Beberapa penelitian tetang nilai
ekonomi total hutan yang mengkuantifikasikan semua manfaat dan fungsi hutan
menunjukkan bahwa hasil hutan berupa kayu hanya memiliki kontribusi dengan
kisaran 5-20 % dari total nilai ekonomi hutan, dimana nilai terbesar dari hutan
berasal dari produk atau hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan.
Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor: P.35/Menhut-II/2007 tentang
hasil hutan bukan kayu, mengelompokkan komoditi HHBK kedalam 2 (dua) kelompok
besar yaitu kelompok hasil hutan dan tanaman seperti damar, gaharu, kemiri, durian
dan bambu, serta kelompok hasil hewan seperti ulat sutera dan lebah madu. Dalam
Permenhut tersebut, HHBK didefinisikan sebagai hasil hutan hayati baik nabati
maupun hewani beserta produk turunan dan budidayanya kecuali kayu yang berasal
dari hutan. Sedangkan beberapa ahli dan pemerhati kehutanan menyatakan bahwa
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selain definisi berdasarkan Permenhut P.35/Menhut-II/2007, suatu komoditi dapat
dikategorikan sebagai HHBK selama: (1) hasil utama komoditi tersebut bukan kayu
dan berasal dari dalam hutan walau tidak termasuk dalam daftar Permenhut
P.35/Menhut-II/2007, dan (2) komoditi yang terdapat dalam daftar Permenhut
P.35/Menhut-II/2007 walau berasal dari luar kawasan hutan.
a. Trend Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
HHBK dalam pemanfaatannya memiliki keunggulan dibandingkan dengan hasil kayu,
sehingga HHBK memiliki prospek yang besar dalam pengembangannya. Keunggulan
HHBK dapat diltunjukkan dari beberapa aspek seperti: (1) Pemanfaatannya yang
tidak bersifat destruktif dan menimbulkan kerusakan yang besar terhadap ekosistem
hutan karena hanya memanfaatkan produk hutan berupa daun, kulit, getah, bunga,
biji, dan buah, (2) beberapa komoditi HHBK memiliki nilai ekonomi yang besar per
satuan volume seperti gaharu, dan (3) pemanfaatan dan pengusahaan HHBK umum
dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan secara tradisional dan dengan modal relatif
kecil. Hasil hutan bukan kayu (HHBK) merupakan salah satu sumber daya hutan
yang memiliki keunggulan komparatif dan paling bersinggungan dengan masyarakat
sekitar hutan. HHBK terbukti dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi
total pendapatan masyarakat sekitar hutan dan dalam skala yang lebih luas
menunjukkan tingkat kontribusi yang cukup signifikan terhadap penambahan devisa
negara. Justifikasi atas pernyataan tersebut dapat tergambarkan dari beberapa fakta
dan temuan tentang produksi dan kontribusi HHBK sebagai berikut:
1. Terjadi peningkatan signifikan produksi komoditi HHBK Rotan, Bambu dan Lebah
madu di Indonesia dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2004, dimana produksi
pada tahun 2004 terukur sebesar 1.880.503 ton untuk komoditi rotan, 4.847 ton
komoditi bambu, dan 3.841 ton komoditi Lebah madu (Badan Planologi
Departemen Kehutanan, 2007). Temuan ini mengindikasikan bahwa HHBK
memiliki potensi dan

prospek, serta cukup diminati oleh pelaku bisnis untuk

dibudidayakan atau diusahakan.
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2. Pada tahun 2006, komoditi HHBK getah damar dan rotan memberikan kontribusi
terhadap devisa negara melalui ekspor produk dengan nilai perdagangan atau
niaga berturut-turut mencapai US$ 7.692.080 dan US$ 21.105.707 (Lampiran
Permenhut P.19/Menhut-II/2009).
3. Produksi HHBK Propinsi NTB pada periode tahun 2008 - 2010 yang berasal dari
dalam kawasan hutan mencapai nilai sebesar 127.000 ton untuk komoditi Kemiri,
273 liter untuk komoditi Lebah Madu, 70.800 ton untuk komoditi Rotan, dan
313.150 batang untuk komoditi Bambu (Dinas Kehutanan NTB, 2011).
4. Kontribusi HHBK terhadap PNBP/PSDH Provinsi NTB pada Tahun 2009 mencapai
nilai Rp. 33.163.500 (Dinas Kehutanan Nusa Tenggara Barat, 2010).
Terdapat 5

jenis

komoditi

HHBK unggulan nasional yang menjadi prioritas

pengembangannya yaitu Rotan, Bambu, Lebah, Sutera dan Gaharu. Sedangkan do
Provinsi NTB ditetapkan 6 komoditi HHBK unggulan Provinsi yaitu Madu, Bambu,
Kemiri, Aren, Gaharu, dan Ketak. Produksi HHBK tahun per tahun di Provinsi NTB
menunjukkan trend yang fluktuatif. Hal tersebut ditunjukkan dari data resmi yang
dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi NTB dalam Buku Statistik Kehutanan
Provinsi NTB Tahun 2011, dimana produksi beberapa komoditi HHBK seperti Kayu
Bakar dan Bambu yang menunjukkan penurunan pada periode 2008-2009 dan
kembali meningkat pada periode tahun 2009-2010. Fluktuasi produksi tersebut
diduga disebabkan oleh proses kuantifikasi produksi yang tidak masksimal.
Mengingat hal tersebut, maka kegiatan inventarisasi HHBK yang menyuluruh dan
berkala menggunakan teknik-teknik dan pendekatan yang baik merupakan langkah
awal yang harus dilakukan untuk memproduksi basis data HHBK yang handal.
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Tabel 4.13. Produksi Hasil Hutan Non Kayu (HHBK) Provinsi NTB Periode Tahun 2008
– 2011, Dirinci Per Jenis Komoditi.
NO.

JENIS HASIL
HUTAN

SATUAN

TAHUN
2008

2009

2010

2011

1

Kayu Bakar

Sm

336.00

152.00

272.00

-

2

Rotan

Ton

67,650.00

3,150.00

-

-

3

Kemiri

Ton

127,000.00

12.00

-

-

4

Madu

Ltr

117.00

66,500.00

-

-

5

Bambu

Btg

188,700.00

64,450.00

155,950.00

-

6

Kayu Kuning

Ton

-

-

-

7

Asam

Ton

-

760.00

-

-

8

Arang

Kg

6,600.00

6,300.00

100.00

-

9

Akar Lontoh

Ton

323.00

2.05

-

-

10

Tonggak Jati

Kg

-

2,009.00

-

-

-

Sumber: Statistik Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2011.

b. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) KPHP Batulanteh
Sebesar kurang lebih 37,74% dari total luas wilayah kelola KPHP Batulanteh berada
pada kawasan hutan lindung. Mengingat fungsi utamanya sebagai pengatur tata air
dan penunjang kehidupan, maka ekstraksi kayu tidak diperkenankan. Oleh karena
itu, pada areal tersebut dapat diproyeksikan tipe pemanfaatannya melalui
pengembangan HHBK. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan pengembangan
HHBK dapat pula dilakukan pada areal-areal kawasan hutan produksi.
Terdapat 13 jenis komoditi HHBK yang teridentifikasi memiliki potensi untuk
dikembangkan sebagai salah satu core bisnis KPHP Batulanteh yaitu Madu, Kemiri,
Lontar, Ketak, Rotan, Bambu, Aren, Kutu Lak-Kesambi, Empon-empon, Kayu Sepang,
Lontoh, Pandan, dan Kayu Putih, dimana khusus untuk jenis HHBK Kutu Lak-Kesambi
dan Kayu Putih dapat dikembangkan in-line dengan pengembangan HTI.
Dari ke-13 jenis komoditi HHBK tersebut, tidak seluruhnya telah memiliki data
potensi yang handal. Data potensi HHBK pada wilayah kelola KPHP Batulanteh yang
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tersedia terbatas pada jenis-jenis Madu Hutan (Apis dorsata), Kutu Lak Kesambi
(Schleichera oleosa), Kayu Putih (Melaleuca leucadendra L.), dan Kemiri (Aleurites

moluccana).
1) Madu Hutan (Apis dorsata)
Madu lebah sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia walaupun tidak
dianggap sebagai makanan tetapi hanya sebagai obat. Madu dihasilkan oleh
beberapa jenis lebah baik yang mempunyai sengat (Apis spp.) maupun yang
tidak mempunyai sengat (Trigona spp.). Ada sembilan jenis lebah penghasil
madu yang bersengat di dunia, enam di antaranya yakni Apis andreniformis, A.
cerana, A. nigrocincta, A. koschevnikovi, A. nuluensis, dan A. dorsata
merupakan lebah asli Indonesia. Salah satu jenis lebah madu yang dikenal
produktif dalam menghasilkan madu adalah A. dorsata atau yang dikenal dengan
lebah hutan. Lebah dorsata tersebar luas hampir di seluruh kepulauan di
Indonesia, kecuali Papua dan Kepulauan Maluku yang tidak termasuk gugusan
kepulauan Sunda Kecil.
Walaupun sampai saat ini A. dorsata masih belum bisa dibudidayakan, tetapi
lebah ini merupakan penghasil madu terbesar di Indonesia. Sekitar 70% madu
yang ada di Indonesia berasal dari A. dorsata. Beberapa daerah penghasil madu
dorsata yang sangat terkenal diantaranya pulau Sumbawa, Provinsi Riau,
Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara.
Pulau Sumbawa juga telah dikenal sejak lama sebagai produsen madu hutan
yang merupakan salah satu produk unggulan dari komoditi hasil hutan bukan
kayu. Madu hutan mempunyai prospek dan daya saing untuk dimanfaatkan dan
dikembangkan, yang telah membuka banyak lapangan kerja yang dapat
meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar hutan.
Kabupaten Sumbawa, dikenal sebagai salah satu sentra produsen madu hutan
di Pulau Sumbawa selain Kabupaten Dompu, Bima, dan Sumbawa Barat.
Potensi sumber daya alam hutan pada umumnya sangat besar sebagai sumber
pakan bagi lebah madu hutan. Walaupun potensi lebah hutan sudah dikenal
sebagai penghasil madu, namun sampai saat ini jumlah produksi madu hutan
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belum terdokumentasi dengan baik.
Kabupaten Sumbawa telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah Provinsi NTB sebagai pusat pengembangan HHBK Madu Hutan.
Julmansyah (2009) menyatakan bahwa potensi produksi madu hutan di KPHP
Batulanteh per tahun 2009 mencapai nilai total produksi sebesar 46.096 kg atau
setara dengan 33.894 liter, dengan sebaran produksi terbesar pada kelompok
hutan Batu Dulang dan Leseng. Dengan asumsi harga per liter mencapai Rp.
150.000 maka terdapat sumber pemasukan kotor untuk KPHP Batulanteh
mencapai Rp. 5.084.100.000 per tahun.

Data Panen Madu Hutan JMHS
Tahun 2009 (dalam Kg)
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-

11.533

9.183

7.930
3.190

7.325
2.400

1.810

1.005

1.700

Sumber: Julmansyah, 2009
Gambar 4.10. Grafik Produksi Madu Hutan oleh Jaringan Madu Hutan
Sumbawa (JMHS) Tahun 2009 dirinci per Kelompok Hutan.
Disamping itu, produk turunan dari lebah hutan ini berupa beebread/beepollen
dan lilin lebah (beeswax) cukup menjanjikan. Lilin lebah sudah banyak
diproduksi oleh masyarakat maupun kelompok tani yang dipasarkan ke Bali,
Surabaya dan Jawa Tengah serta Bogor. Kebutuhan lilin lebah ini sebagai
bahan baku lif balm, sabun madu, lilin aromatherapy serta produk farmasi
lainnya.

Hal

yang

sama

terjadi

pada

Beebread/Beepollen.

Beebread

mengandung protein, antioksidan, bermacam-macam vitamin serta kaya akan
flavonoid. Beebread/Beepollen bermanfaat untuk supplemen, menambah
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vitalitas, energy, anti aging, menambah kesiburan dll. Kedepan KPHP
Batulanteh

akan

menjadikan

salah

satu

unit

bisnis

pengolahan

Beebread/beepollen.

Gambar. 4.11. Alur Pemanfaatan Beebread/Beepollen di KPHP Batulanteh
2) Minyak Tengkawang (Shorea)
Minyak Tengkawang merupakan salah minyak lemak atau minyak nabati. Potensi
Tengkawang di wilayah KPHP Batulanteh seluas + 250 Ha akan tetapi belum
dimanfaatkan oleh masyarakat. Hasil identifikasi KPH menunjukkan bahwa
Tengkawang ini berkelompok menjadi satu hamparan dengan lokasi di Hutan
Lindung Kelompok Hutan Batulanteh. Akan tetapi Tengkawang ini berbuah
setahun sekali atau bahkan ada yang 3 atau 4 tahun sekali. Meski demikian
bahwa optimalisasi potensi HHBK harus dilakukan.
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3) Kutu Lak Kesambi (Schleichera oleosa )
KPHP Batulanteh memiliki potensi Pohon Kesambi (Schleichera oleosa) seluas 100
Ha. Selama ini potensi ini tidak dikembangan dengan baik walaupun pasar

seedlack masih sangat luas. Pengembangan Kutu Lak Kesambi dapat menjadi
sumber pendapatan potensial bagi KPHP Batulanteh yang dapat dikembangkan
dengan pola-pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta.
Dengan asumsi produksi seedlak per hektar setiap tahunnya mencapai nilai ratarata 300 kg dan harga seedlak butiran mencapai Rp. 20.000/kg, maka dengan
pengembangan budidaya dan usaha tani kutu lak kesambi, KPHP Batulanteh
dapat memproduksi seedlak butiran hingga mencapai 30 ton dengan nilai
produksi kotor mencapai Rp. 300.000.000 setiap tahunnya.
Untuk itu, beberapa langkah awal yang harus dilakukan adalah meningkatkan
kualitas sumberdaya manusia pengelola terkait dengan pembudidayaan dan
usaha tani kutu lak kesambi serta mulai membangun jaringan pemasaran.
4) Kayu Putih (M elaleuca leucadendra L.)
Kayu putih (Melaleuca leucadendra syn. M. leucadendron) merupakan tanaman
anggota suku jambu-jambuan (Myrtaceae) yang dimanfaatkan sebagai sumber
minyak kayu putih (cajuput oil) dan dapat diperbanyak melalui biji dan tunas
akar. Minyak dengan manfaat utama sebagai obat-obatan dan bahan campuran
parfum ini diekstrak dengan penyulingan uap, terutama dari bagian daun dan
ranting. Kayu putih tumbuh baik di Indonesia bagian timur dan Australia bagian
utara, namun demikian dapat pula diusahakan di daerah-daerah lain yang
memiliki musim kemarau yang jelas. Kayu putih dapat tumbuh di tanah tandus,
tahan panas dan dapat bertunas kembali setelah terjadi kebakaran. Tanaman ini
dapat ditemukan dari dataran rendah sampai 400 m dpl., dapat tumbuh di dekat
pantai di belakang hutan bakau, di tanah berawa atau membentuk hutan kecil di
tanah kering sampai basah. Sebagai tanaman industri, kayu putih dapat
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dkembangkan dengan pola hutan tanaman, maupun dengan pola pola lainnya
seperti agroforestry dan tumpang sari.
Di Kabupaten Sumbawa, cukup banyak ditemukan lokasi-lokasi tanaman kayu
putih yang dikembangkan oleh masyarakat dengan kondisi tumbuh kembang
yang relatif baik. Akan tetapi, tujuan utama penanaman kayu putih oleh
masyarakat hanya sebatas sebagai upaya perlindungan lahan dan mengurangi
tingkat kekritisan lahan dan belum secara spesifik memiliki tujuan ekonomis.
Hal tersebut coba ditangkap oleh KPHP Batulanteh sebagai sebuah tantangan dan
peluang, dimana kedepan akan dibangun hutan tanaman dengan kelas
perusahaan Kayu Putih. KPHP Batulanteh akan mulai membangun hutan tanaman
kayu putih di akhir tahun 2012 dengan luasan mencapai 100 ha, dengan harapan
mulai berproduksi pada tahun 2016, dan di tahun 2015 direncanakan mulai
dibangun infrastruktur panbrik penyulingan dan pengolahan hasil skala kecil.
Melalui pengembangan hutan tanaman kayu putih dan industri pengolahan
hasilnya, maka diproyeksikan

di tahun 2018 KPHP Batulanteh mampu

memproduksi hingga 3000 liter minyak kayu putih dengan nilai produksi kotor
mencapai Rp. 450.000.000, dengan asumsi rendemen sulingan minyak kayu putih
sebesar 30 liter per hektar dan harga minyak sulingan sebesar Rp. 150.000/liter.
5) Kemiri (Aleurites m oluccana )
Kemiri (Aleurites moluccana) merupakan salah satu komoditi kehutanan yang
memiliki manfaat ganda atau dikenal pula dengan istilah Multy Purposes Tree
Species (MPTS), dimana baik kayu, kulit kayu, maupun bijinya memiliki nilai
ekonomis yang cuku tinggi. Selain kayunya, tanaman kemiri juga dimanfaatkan
dari bijinya terutama untuk diekstraksi menjadi minyak kemiri sebagai bahan
dasar pernis, cat, pelapis anti air, perekat, dan bahan bakar alternatif, sehingga
lebih lanjut kemiri dikategorikan pula sebagai salah satu komoditas HHBK.
Kemiri termasuk dalam suku Euphorbiaceae. Dalam perdagangan antarnegara
dikenal sebagai candleberry, Indian walnut, serta candlenut. Di Indonesia kemiri
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ditemukan berkembang di daerah-daerah seperti Sumatera Barat, Bengkulu,
Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimanatan Selatan,
Kalimanatan Timur, Bali, Lombok, Sulawesi, Maluku, Timor, Kalimantan Barat,
Bau-Bau dan sekitarnya. Kemiri tumbuh dengan baik pada tanah-tanah kapur,
tanah-tanah berpasir di pantai. Tetapi dapat juga tumbuh pada tanah-tanah
podsolik yang kurang subur sampai yang subur dan pada tanah-tanah latosol.
Tanaman kemiri dapat tumbuh dan berproduksi baik pada ketinggian 0–800
meter di atas permukaan laut, walaupun dibeberapa tempat dapat juga tumbuh
pada ketingian 1.200 meter dpl. Tanaman kemiri dapat tumbuh pada lahan datar,
bergelombang dan bertebing-tebing curam. Ditinjau dari kondisi iklimnya,
tanaman kemiri dapat tumbuh di daerah-daerah yang beriklim kering dan basah.
Tanaman kemiri dapat tumbuh di daerah dengan jumlah curah hujan 1.500–
0

0

2.400 mm per tahun dan suhu 20 – 27 C.
Sampai saat dokumen ini disusun, tidak ada data resmi potensi komoditas kemiri
di wilayah kelola KPHP Batulanteh. Akan tetapi, data produksi kemiri di KPHP
Batulanteh dapat didekati dengan data produksi kemiri di Kabupaten Sumbawa.
Data resmi luas areal tanam dan produktifitas komoditi kemiri di Kabupaten
Sumbawa yang dirilis oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Sumbawa dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa 2011-2015 menunjukkan bahwa
sampai dengan tahun 2010 tercatat seluas 971,57 hektar areal tanaman kemiri
yang mampu memproduksi biji kemiri hingga mencapai 293,54 ton. Areal tanam
tersebut tersebar pada tanah-tanah milik dan lahan hutan. Data tersebut
mencerminkan bahwa Kabupaten Sumbawa dan KPHP Batulanteh memiliki
potensi pengembangan HHBK Kemiri yang cukup tinggi.
Dengan mengasumsikan KPHP Batulanteh dapat memproduksi kemiri dengan
rata-rata rendemen produksi sebesar 10% dari total produksi kemiri di Kabupaten
Sumbawa di tahun 2010 atau sebesar 29,35 ton per tahun dan harga kemiri
kupas utuh sebesar Rp. 22.000/kg, maka KPHP Batulanteh pendapatan kotor
potensial sebesar Rp. 645.700.000 setiap tahunnya.
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Tabel 4.14 Luas Tanaman dan Produksi Komoditas HHBK Kemiri Kabupaten
Sumbawa Periode Tahun 2007-2010.
Keragaan
Luas areal (ha)
Produksi (ton)

2007
977.92
345.56

Tahun
2008
2009
977.92 971.48
349.95 92.89

2010
971.57
293.54

Rata-rata
Pertumbuhan (%)
- 0.22
47.94

Sumber: RPJMD Kabupaten Sumbawa 2011-2015.
Pengembangan HHBK selain memiliki nilai ekonomis juga memiliki nilai lebih lain
yaitu sebagai salah satu upaya mengatasi isu lahan kritis dan rehabilitasi lahan.
Melalui analisis keruangan, teridentifikasi seluas 1.173,368 ha lahan dengan kelas
kritis, 3.778,045 ha lahan dengan kelas agak kritis, serta seluas 15.990,384 ha lahan
dengan kelas potensial kritis pada wilayah kelola KPHP Batulanteh. Melalui
pengembangan dan

pembuatan tanaman komoditi HHBK pada areal-areal kritis

tersebut maka diharapkan kelas kekritisan lahan akan menurun dalam kurun waktu
10 tahun mendatang.

Sumber: Olahan data GIS, 2012
Gambar 4.12. Peta Sebaran Lahan Kritis pada Wilayah Kelola KPHP Batulanteh yang
Berpotensi untuk Pengembangan HHBK.

112

c. Skema Pengembangan
Core

bisnis

HHBK

dapat

dikembangkan

dengan

pilihan

beberapa

skema

pengembangan seperti: (1) pengembangan HKm; (2) Kemitraan dengan masyarakat
melalui program-program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat
(PSDHBM) untuk pengembangan komoditi Madu Hutan, Seedlak Kesambi, Kayu
Putih, Kemiri, dan Bambu; serta (3) kemitraan dengan sektor swasta terkait dengan
investasi dan permodalan dalam pengolahan dan pemasaran hasil.
i.

Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Alih guna lahan hutan menjadi non kehutanan yang begitu marak terjadi beberapa
tahun terakhir disadari menimbulkan banyak masalah seperti penurunan kesuburan
tanah, erosi, kepunahan flora dan fauna, banjir, kekeringan dan bahkan perubahan
iklim global. Masalah ini bertambah berat dari waktu ke waktu sejalan dengan
meningkatnya luas areal hutan yang dialihgunakan menjadi lahan usaha lain. Seiring
dengan tingginya kebutuhan akan lahan garapan dalam rangka memenuhi
kebutuhan berbagai sektor tersebut, serta adanya fenomena tragedy of common,
mengakibatkan

posisi hutan sebagai komponen yang harus dilestarikan menjadi

terancam.
Perubahan paradigma dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang berorientasi pada
pembangunan kehutanan berkelanjutan (sustainable forest development), saat ini
telah membuka peluang bagi pengembangan jasa lingkungan yang selama ini masih
terabaikan. Jasa lingkungan (environmental services) merupakan hasil dari interaksi
komponen penyusun ekosistem hutan dengan komponen non hayati lainnya yang
berjalan secara alamiah. Jasa lingkungan adalah manfaat yang diterima oleh
masyarakat yang berasal dari hasil interaksi dinamis yang terjadi diantara komponen
ekosistem yang tediri dari tumbuhan, hewan, mikro organisme dan lingkungan
abiotik. Jasa lingkungan dapat dikategorikan
penyediaan (provisioning services),

menjadi 4 (empat) tipe yaitu jasa

jasa regulasi (regulation service), jasa

pendukung (support services) dan jasa budaya (cultural services). Sementara jasa-
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jasa lingkungan yang umum dipasarkan adalah jasa hidrologi, keindahan lanskap,
keanekaragaman hayati dan pengaturan iklim (penyerapan karbon) (ESCAP, 2009).
Jasa

lingkungan

dapat

pula

didefinisikan

sebagai

suatu

produk/stock

dari

pengelolaan yang dapat berupa manfaat langsung/tangiable (seperti air, udara,
Karbon dll) dan tidak langsung/ intangiable (ekowisata, perlindungan, sistem
hidrologi, kesuburan tanah, pengendalian erosi dan banjir). Atau dengan kata lain
Jasa lingkungan adalah penyediaan, pengaturan,

penyokong proses alami, dan

pelestarian nilai budaya oleh suksesi alamiah dan manusia yang bermanfaat bagi
keberlangsungan kehidupan.
Pemanfaatan jasa lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip kelestarian, efisiensi dan
keadilan. Prinsip kelestarian menekankan bahwa pemanfaatan harus dapat
mendorong terwujudnya kelestarian lingkungan. Prinsip efisiensi dilakukan untuk
meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan, dengan memperhitungkan nilai
jasa lingkungan dalam kegiatan ekonomi melalui pembayaran jasa lingkungan.
Sedangkan prinsip keadilan dilakukan untuk terjadinya distribusi manfaat dan biaya
pemanfaatan jasa lingkungan secara adil, melalui penerapan sistem imbal jasa dari
penerima manfaat kepada penyedia jasa lingkungan dan juga dari pencemar kepada
penyedia jasa lingkungan.
a. Trend Pengembangan Jasa Lingkungan
Dekade terakhir telah terjadi pergeseran minat kepentingan lingkungan. Isu
lingkungan tidak lagi hanya kepedulian dari beberapa gelintir pihak tetapi sebagian
besar masyarakat global, maupun institusi dan lembaga-lembaga pemerintahan dan
swasta. Cukup banyak parapihak yang menyatakan keperihatinan akan isu-isu
lingkungan yang tengah dihadapi secara global maupun local seperti masalahmasalah perubahan iklim, pemanasan global, pelestarian flora dan fauna dan
pencegahan polusi. Sebagai tanggapan atas isu-isu tersebut beberapa lembaga telah
mencoba menyusun beberapa rencana strategis dan mengimplementasikannya
dalam kerangka kebijakan, program, dan kegiatan Imbal Jasa Lingkungan (Payment
for Environmental Services / PES).
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Payment for Environmental Services (PES) atau imbal jasa lingkungan dapat
didefinisikan sebagai sebuah transaksi sukarela (voluntary) yang melibatkan paling
tidak satu pembeli, satu penyedia/penjual dan jasa lingkungan yang terdefinisikan
secara baik dengan kondisi jika dan hanya jika penyedia jasa memenuhi persyaratan
dalam kontrak dan ketersediaan jasa dapat terjamin. Penyedia jasa lingkungan dapat
berupa perorangan; kelompok masyarakat; perkumpulan; badan usaha; pemerintah
daerah dan/atau pemerintah pusat yang mengelola lahan yang menghasilkan jasa
lingkungan serta memiliki ijin atau hak atas lahan tersebut dari instansi berwenang.
Sedangkan pemanfaat jasa lingkungan dapat berupa perorangan; kelompok
masyarakat; perkumpulan; badan usaha; pemerintah daerah; dan pemerintah pusat,
yang memiliki segala bentuk usaha yang memanfaatkan

potensi jasa lingkungan

dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
Data yang dirilis oleh FAO dalam State of World Forest 2007, menunjukkan bahwa
terdapat peningkatan studi-studi pengembangan PES dan aplikasinya dari periode
tahun 1980 sampai dengan tahun 2005 di beberapa regional dan benua seperti
Afrika, Amerika Selatan, Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika Utara, dengan regional
Amerika Selatan sebagai regional dengan jumlah studi dan aplikasi PES tertinggi.
Laju peningkatan signifikan untuk setiap regional mulai tercatat pada periode tahun
1990. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya masyarakat global mulai merasakan
akan arti penting jasa lingkungan yang mamou disediakan oleh lahan hutan
semenjak periode tahun 1990 tersebut.
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Sumber: SOWF 2007-FAO
Gambar 4.13. Trend Komulatif Studi dan Aplikasi Jasa Lingkungan Pada Areal Hutan
di Beberapa Benua dan Regional Pada Periode Tahun 1980-2005.
Berikut disajikan beberapa contoh penerapan dan trend pengembangan jasa
lingkungan dan mekanisme imbal baliknya:
1. Kasus Costa Rica
Program PES Costa Rica dimulai setelah UU Kehutanan No 7575 menyebutkan
bahwa

ekosistem

hutan

(a) penyerapan karbon;
air untuk

menyediakan

lingkungan

yaitu:

(b) jasa hidrologis termasuk kuantitas dan kualitas

konsumsi,

keanekaragaman hayati;

empat jasa

irigasi

dan penyediaan

energi; (c) konservasi

dan (d) penyediaan keindahan bentang alam untuk

kepentingan rekreasi dan pariwisata. Hukum tersebut juga bertujuan untuk
menghimpun

Dana Pembiayaan

pembiayaan FONAFIFO yaitu
mengelola program

PES

sebuah
dan menerima

Kehutanan Nasional
lembaga

untuk

pemerintah

pendapatan yang

berasal

yang
dari

pajak gas sebesar 3,5% serta dana multilateral dan bilateral lainnya. Dana

116

tersebut digunakan untuk membayar pemilik lahan untuk jasa lingkungan yang
dihasilkan oleh sistem penggunaan lahan (terutama hutan) yang diterapkan.
2. Kasus Vietnam
Vietnam

merupakan

mengimplementasikan

negara

pertama

Pembayaran

Jasa

di

Asia

Lingkungan

Tenggara
(PES),

yang

bedasarkan

Keputusan Perdana Menteri 380/QD-TTg Tahun 2008. Dalam keputusan tersebut,
perusahaan penyedia listrik yang memanfaatkan tenaga air diwajibkan membayar
pajak PES sebesar VND20 (0,125 sen dolar AS) / kWh; pemakai air diwajibkan
membayar sebesar VND40 (0,25 sen dolar AS) / m3 air; serta perusahaan
penyedia jasa ekowisata membayar dari 0,5 – 2 % dari omset perusahaan. Danadana tersebut dialokasikan mengatasi masalah kemiskinan dimana setiap
keluarga petani miskin berhak memperoleh dana sebesar VDN15 per bulan.
Selebihnya, dana-dana tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatankegiatan pelatihan dan bantuan teknis kepada petani miskin dalam mengelola
lahan secara lestari.
3. Kasus Sumberjaya Lampung, Indonesia
Sumberjaya yang terletak di Lampung Barat, merupakan sebuah Kecamatan yang
berada di wilayah pegunungan Bukit Barisan, dengan area seluas 55.000 Ha dan
populasi sebanyak lebih kurang 80.000 penduduk. 40% dari wilayah Sumber Jaya
merupakan kawasan hutan lindung dan 10% nya adalah Taman Nasional.
Konsep PES dijalankan melalui proyek RUPJL (Rewarding Upland Poor for Services

they provide). Proyek RUPJL mempelajari tiga usulan mekanisme imbal jasa.
Pertama skema pembayaran jasa lingkungan yang melibatkan Perusahaan Listrik
Negara sebagai pemanfaat jasa lingkungan DAS. Kedua Hak pengelolaan tanah
sebagai mekanisme rewards bagi proyek perlindungan DAS dan carbon

sequestration. Ketiga, mekanisme dikembangkan untuk meningkatkan kualitas
dari

air

untuk

pemanfaatan

domestik,

dengan

cara

memperkenalkan

kemungkinan pembayaran langsung. Pembayaran langsung diberikan kepada
masyarakat/kelompok tani atas jasanya untuk mengurangi sedimentasi sungai
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yang aliran airnya dimanfaatkan untuk kepentingan pembangkit listrik tenaga air
(PLTA). Selama periode kesepakatan, kelompok menerima dana jasa sebesar US
$1000 untuk penurunan sedimentasi sebesar 30%, dan US $700 untuk
penurunan sedimentasi sebesar 20% sampai 30%.
4. Kasus Lombok Barat NTB, Indonesia.
Skema PES di Lombok Barat dijalankan berdasarkan payung hukum PERDA
Kabupaten Lombok Barat No. 4 Tahun 2007 tentang pengelolaan jasa lingkungan.
Latar belakang dari aplikasi skema PES di Kabupaten Lombok Barat bermula dari
studi valuasi ekonomi yang dilakukan oleh WWF di kawasan Gunung Rinjani pada
tahun 2003 yang menunjukkan adanya degradasi lingkungan di kawasan tersebut
akibat aktivitas ladang berpindah dan juga penebangan liar. Kawasan Gunung
Rinjani pada dasarnya merupakan sumber air baku bagi masyarakat di kabupaten
Lombok Barat dan sekitarnya. Kondisi degradasi memicu penurunan kualitas dan
kuantitas air baku, sehingga muncul ide untuk menggunakan instrumen PES
untuk memperbaiki kondisi kawasan Gunung Rinjani melalui program konservasi.
Tahap awal penerapan PES dilakukan melalui studi Willingness To Pay (WTP) dari
masyarakat terhadap nilai untuk mengkonservasi kawasan Gunung Rinjani. Studi
menunjukkan nilai WTP antara Rp. 500 sampai dengan Rp. 5000. DPRD
Kabupaten Lombok Barat menyetujui nilai sebesar Rp. 1000 per kepala keluarga
domestik yang memanfaatkan air PDAM dan sebesar Rp. 1500 per pelanggan
industri/hotel yang memanfaatkan air bersih dari PDAM. Sebesar 25% dari dana
yang terkumpul dialokasikan untuk manajemen PES dan selebihnya sebesar 75%
dialirkan kepada kelompok masyarakat untuk kegiatan konservsi di wilayah
Gunung Rinjani.
5. Kasus Kuningan, Cirebon Indonesia
Skema PES kasus Kuningan-Cirebon adalah skema tipe “G to G” (antar
pemerintah) yang melibatkan dua pemerintah daerah yaitu Kota Cirebon dan
Kabupaten Kuningan. Kerjasama menyangkut pengelolaan mata air Paniis yang
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terletak di Kabupaten Kuningan. Mata air ini merupakan sumber bagi air baku
masyarakat Kota Cirebon yang dikelola oleh PDAM Kota Cirebon. Melalui
perjanjian kerjasana antara Pemda Kabupaten Kuningan dan Pemda Kota Cirebon
No. 44 tahun 2004/No.690/PERJ.35-EKON/2004 tentang Pemanfaatan sumber
mata air Paniis yang secara administratif terletak di Kabupaten Kuningan, maka
Pemda Kota Cirebon memberikan kompensasi air baku kepada Pemda Kabupaten
Kuningan. Besar konpensasi yang diberikan dihitung dengan formula “6,5% x

Tarif air sebelum air diolah bagi pelanggan kota Cirebon

x

produksi air x

kebocoran 25% x 12 ”. Jangka waktu kerjasama adalah 25 tahun. Pembayaran
dilakukan per triwulan melalui kas daerah Kabupaten Kuningan.

b. Potensi Jasa Lingkungan KPHP Batulanteh
Dalam Konteks pengembangan jasa lingkungan, wilayah KPHP Batulanteh memiliki
potensi sumberdaya air yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan
hingga ke wilayah perkotaan. Potensi jasa lingkungan yang dapat dikelola berupa
pemanfaatan air bagi perusahaan air minum (PDAM) wilayah Kabupaten Sumbawa
serta perusahaan swasta yang ingin memanfaatkan air, dimana selanjutnya potensi
tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari retribusi bagi salah satu sumber
pendapatan daerah.
Salah satu hal penting dari keberadan Sub DAS Batulanteh/ Kelompok Hutan
Batulanteh sebagai penjaga tata air (hidroorologi) bagi PDAM Sumbawa dan
sebagian besar areal persawahan di 3 kecamatan (Kec. Sumbawa, Batulanteh dan
Unter Iwis). Saat ini PDAM memanfaatkan air baku dari KPHP Batulanteh,
dengan debit 203 liter/detik. Jumlah tersebut terdistribusi s e b e s a r 67 liter/detik
untuk Kecamatan Moyo dan 100 liter/detik untuk Kota Sumbawa dengan tarif Rp.
800/kubik, dengan sekitar 3.573 sambungan rumah.
Sub DAS Batulanteh merupakan jantung kota Sumbawa. Untuk itu PDAM telah
membangun sarana vital air bersih baku di Semongkat Batulanteh. Bangunan ini
dibangun pada tahun 2005 dan sejak November 2006 sarana air baku mulai
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beroperasi. Disamping itu, sumber air Sub DAS Batulanteh mampu mengairi Daerah
Irigasi (DI) Reban Aji, DI Pungka dan DI Ai Putik dengan luas lahan genanga
mencapai + 800 Ha. Luas daerah irigasi ini mencakup sebanyak 4 wilayah kecamatan
yakni Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Unter Iwis, Kecamatan Labuan Badas dan
Kecamatan Rhee.
Saat ini PDAM Sumbawa melalui sarana air baku Semongkat sejak Desember
2006 telah mulai memanfaatkan jasa aliran air dari Sub DAS Setongo Sembaung
melalui sungai Semongkat. Upaya tersebut dilakukan untuk melayani 3.573
sambungan rumah pelanggan PDAM Sumbawa, dengan jumlah produksi air
464.945 m3/bulan.
Selain potensi sumberdaya air, pada bagian hulu Sub DAS Batulanteh terdapat
Taman Wisata Alam (TWA) Semongkat yang telah diakui pemerintah melalui SK
Menhutbun No. 418/Kpts-II/1999 dengan luas 100,5 ha. Kawasan ini berbatasan
langsung dengan Dusun Semongkat Desa Klungkung. Saat ini kawasan TWA beserta
fasilitas wisata alam didalamnya dikelola oleh BKDSA Unit Sumbawa.
TWA Semongkat sebagai salah satu obyek wisata dapat dimanfaatkan sebagai salah
satu daya tarik bagi pengunjung untuk berwisata alam. Dengan kondisi hutan yang
ada diharapkan KPHP Batulanteh dapat menjadi unit pengelolaan yang tidak saja
berkembang dari segi ekonomi, tetapi mampu mengelola potensi yang ada sebagai
kelola usaha yang menguntungkan dari segi finansial, mampu mensejahterakan
masyarakat sekitar serta mengedepankan upaya perlindungan dan pelestarian alam.
c. Skema Pengembangan
Skema pengembangan jasa lingkungan yang dapat diterapkan di wilayah KPHP
Batulanteh adalah melalui skema-skema pengembangan PES Sumberdaya Air,
Ekowisata, dan Perdagangan Karbon.
1) Skema PES Sumberdaya Air
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Salah satu skema pengembangan jasa lingkungan yang dapat diterapkan di
wilayah KPHP Batulanteh adalah melalui skema PES Sumberdaya Air. Seperti
yang telah diungkapkan sebelumnya, PES atau imbal jasa lingkungan merupakan
sebuah transaksi

sukarela (voluntary) yang melibatkan paling tidak satu

pembeli, satu penyedia/penjual dan jasa lingkungan yang terdefinisikan secara
baik dengan kondisi jika dan hanya jika penyedia jasa memenuhi persyaratan
dalam kontrak dan ketersediaan jasa dapat terjamin.
Pemerintah pusat melalui UU No. 32 Tahun 2009, memperkenalkan model
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baru, yaitu instrumen
ekonomi lingkungan. Instrumen ekonomi lingkungan merupakan instrumen
perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berbasis pasar, dimana PES
Sumberdaya Air sebagai salah satu bentuk instrument ekonomi lingkungan yang
diharapkan dapat menjadi instrumen berbasis insentif-disinsentif yang dapat
diandalkan bagi perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
PES Sumberdaya Air adalah skema dan instrumen berbasiskan pasar untuk
tujuan konservasi. Skema ini dilandasi prinsip bahwa siapa yang mendapatkan
manfaat dari jasa lingkungan sumberdaya air harus membayar, dan siapa yang
menghasilkan jasa tersebut harus dikompensasi. Dalam mekanisme PES
Sumberdaya Air, penyedia jasa lingkungan menerima pembayaran tergantung
dari kemampuan mereka untuk menyediakan jasa lingkungan yang diinginkan
atau melakukan suatu kegiatan yang sifatnya dapat menghasilkan jasa
lingkungan tersebut.
pengembangan skema dimulai dari hal yang paling krusial yaitu mendefinisikan,
mengukur dan mengkuantifikasikan jasa lingkungan sumberdaya air itu sendiri.
Selanjutnya mengidentifikasi siapa penyedia dan penerima manfaat serta
bagaiamana pola aliran manfaat dari jasa lingkungan sumberdaya air tersebut.
Langkah terakhir adalah melalui penetapan skema kompensasi, peruntukan dan
pendistribusinya, dimana komponen-komponen tersebut harus diselenggarakan
berlandaskan azas proporsional dan kemerataan.
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2) Skema Ekowisata
Ekowisata merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan
lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan
sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan
pendidikan. Umumnya kegiatan ekowisata meliputi kegiatan wisata landscaping,
wisata petualangan, wisata kebudayaan dan sejarah, wisata penelitian dan
pendidikan, serta wisata sosial dan konservasi.
Ekowisata sendiri merupakan salah satu model pengembangan wisata yang
bertanggungjawab dan berorientasi pada daerah-daerah yang dikelola secara
alami dengan mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut : (a) Prinsip
kelestarian ekologi; (b) Prinsip edukasi; (c) Prinsip partisipasi masyarakat lokal;
dan (d) Prinsip pengembangan ekonomi lokal.
Secara umum ekowisata memiliki 5 komponen utama, yaitu: objek wisata;
masyarakat setempat; biro wisata; infrastruktur; dan wisatawan. Setiap
komponen memiliki porsi atau ruang tersediri yang saling menunjang satu
dengan lainnya, dimana komponen objek wisata dan masyarakat setempat
sebagai komponen yang prioritas utama untuk dikedepankan.
Idealnya ekowisata melibatkan pihak-pihak seperti pemerintah pusat dan
daerah, swasta, organisasi lingkungan hidup, dan masyarakat setempat.
Pemerintah pusat dan daerah selain menghasilkan regulasi juga menyiapkan
infrastruktur yang berwawasan masyarakat setempat, pendidikan sumber daya
manusia serta promosi, bekerjasama dengan pihak swasta seperti biro wisata.
Biro wisata harus mampu mengendalikan diri untuk tidak masuk terlalu jauh
mencampuri kegiatan disektor ekonomi yang melibatkan masyarakat setempat.
Sementara itu lembaga atau organisasi lingkungan hidup dapat mengambil peran
sebagai sumber informasi, pelaksana pendidikan serta pengawas untuk menekan
dampak negatif yang mungkin akan ditimbulkan dari kegiatan ekowisata itu
sendiri. Di sisi lain,

masyarakat setempat harus disiapkan untuk mengambil

peran sebagai operator kegiatan ekowisata.
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Karakteristik kawasan KPHP Batulanteh memiliki potensi objek dan daya tarik
wisata yang memungkinkan pengembangaan kegiatan ekowisata. Hasil penilaian
dan sidik cepat menunjukkan terdapat beberapa lokasi potensial untuk
pengembangan ekowisata di wilayah kelola KPHP Batulanteh, seperti yang
tertuang pada peta arahan berikut:
3) Skema Perdagangan Karbon
Perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar yang memungkinkan
terjadinya negosiasi dan pertukaran hak emisi gas rumah kaca. Mekanisme pasar
yang diatur dalam Protokol Kyoto ini dapat terjadi pada skala nasional maupun
internasional sejauh hak-hak negosiasi dan pertukaran yang sama dapat
dialokasikan kepada semua pelaku pasar yang terlibat.
Skema Perdagangan Karbon melalui program-program REDD dan Pembangunan
Hijau dapat menjadi sumber pemasukan bagi KPHP Batulanteh. Melalui upayaupaya penyerapan dan penyimpanan karbon dengan jalan menghindari
deforestasi dan degradasi lahan di wilayah kelola KPHP Batulanteh, maka
diharapkan KPHP dapat memperoleh dana segar senilai US$ 10 untuk setiap ton
gas rumah kaca setara karbon yang berhasil diserap dan disimpan.

123

5
Rencana kegiatan difokuskan pada perumusan arahan kegiatan yang
terintegrasi

dengan

visi

pembanganunan

KPHP

Batulanteh

sepuluh

tahun

mendatang, sehingga pencapaian-pencapaian dari kegiatan tersebut dapat terarah
dan sesuai dengan arah yang sudah ditentukan. Beberapa arahan kegiatan yang
dirancang untuk memperkuat sistem pengelolaan KPHP Batulanteh adalah sebagai
berikut:
A. Penataan Hutan dan Pemenuhan Saran dan Prasarana
5.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Dalam kegiatan pengelolaan, sarana dan prasarana berfungsi untuk menunjang
kelancaran kegiatan. Agar pengelolaan berjalan lebih efektif dan efisien maka
dukungan sarana dan prasarana yang memadai disesuaikan dengan jenis dan
jumlah kebutuhan yang diperlukan. Sarana dan prasarana di Balai KPHP
Batulanteh terdiri dari sarana prasarana perkantoran pada kesekretariatan Balai,
Resort KPH, sarana prasarana penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati
dan

ekosistemnya,

serta

sarana

prasarana

kegiatan

dalam

menunjang

perlindungan dan pengamanan kawasan.
Kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan diperoleh dengan
pengadaan baru maupun pemeliharaan yang telah ada. Sarana prasarana
diperoleh dari pengusulan dalam setiap tahun anggaran kegiatan. Kebutuhan
sarana prasarana penunjang pengelolaan Balai KPHL Model Rinjani Barat
mencakup :
1. Pengembangan pangkalan data;
2. Pembangunan/rehabilitasi Kantor Resort KPH;
3. Pembangunan rumah jabatan dan mess lapangan;
4. Pembangunan pos jaga;
5. Peningkatan peralatan kantor;
6. Peningkatan perlengkapan kerja personil;
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7. Pengadaan peralatan komunikasi lapangan;
8. Penyediaan sarana penunjang dan pelayanan pengelolaan wisata alam; dan
9. Pemeliharaan, perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana
5.2 PENGEMBANGAN PANGKALAN DATA (DATABASE )
Pengembangan database dalam sistem pengelolaan sumber daya hutan memegang
peranan yang sangat penting dalam menjamin akuntabilitas dan keberlanjutan
pengelolaan. Ruang lingkup pengembangan database pengelolaan sumber daya
hutan

khususnya

dalam

wilayah

kelola

KHPP

Batulanteh

diarahkan

pada

pengembangan database bidang bifisik maupun sosial ekonomi masyarakat yang
meliputi :
5.2.1 Baseline survey kondisi biofisik
Penyediaan informasi biofisik dalam sistem pengelolaan sumberdaya hutan
diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat, akurat dan up to date
mengenai gambaran kondisi fisik wilayah pengelolaan KPH yang meliputi
aspek hidrologi, bentang alam kawasan, kondisi vegetasi, dan iklim wilayah.
Pengumpulan informasi tersebut dilakukan secara bertahap dan terusmenerus mulai dari tahap awal perencanaan kawasan, pelaksanaan, hingga
pada akhir periode pelaksanaan kegiatan. Hal ini bertujuan untuk melihat
perkembangan dampak pengelolaan yang telah dilakukan terhadap kondisi
fisik kawasan.
5.2.2 Baseline survey Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya
Ketersediaan informasi kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat
merupakan salah satu aspek terpenting dalam menjamin kesuksesan
pengelolaan kawasan. Oleh karena itu, kegiatan yang bersifat penggalilan dan
pengumpulan informasi menyangkut aspek sosial, ekonomi dan budaya
masyarakat setempat menjadi bagian perting yang harus masuk dalam
perencanaan pengelolaan kawasan. Hal ini dimaksudkan agar informasi
mengenai aspek-aspek tersebut dapat terus diperbaharui. Beberapa informasi
penting dari aspek sosial, ekonomi dan budaya adalah jumlah dan proporsi
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penduduk, sumber penghidupan masyarakat, kearifan lokal dalam pengelolaan
sumber daya hutan, kelembagaan kelompok, dan konfilk-konflik pengelolaan
sumber daya hutan.
5.3.

PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Pengembangan

masyarakat

perubahan sosial

terencana

pada
yang

dasarnya
secara

merupakan

jelas

diarahkan

strategi
untuk

menuju
mengatasi

permasalahan atau memenuhi kebutuhan pada tingkat komunitas. Pengelolaan
wilayah KPHP Batulanteh dimasa mendatang diharapkan dapat memberikan
kontribusi positif terhadap masyarakat melalui skema pengembangan masyarakat
seperti :
1. Peningkatan

kapasitas

masyarakat

terkait

dengan

teknis

kehutanan,

manajemen dan teknis usaha;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian sumber daya hutan;
5.4.

RESOLUSI KONFLIK

Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini dibeberapa titik wilayah pengelolaan KPHP
Batulanteh terdapat beberapa konflik pemanfaatan sumberdaya alam yang terjadi
sebagai akibat dari ketidakpastian pengelolaan sumber daya alam yang selama ini
dirasakan masyarakat. Menurut Fuad dan Maskanah (2000) konflik adalah benturan
yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih, yang disebabkan perbedaan nilai,
status, kekuasaan, dan kelangkaan sumber daya, dimana masing-masing pihak
mempunyai kepentingan yang sama terhadap sumber daya. Konflik sumber daya
alam yang mencuat saat antara lain disebabkan oleh tumpang tindihnya kepentingan
banyak pihak pada suatu wilayah hutan yang sama. Oleh karena itu, untuk
meminimalisasi potensi konflik yang terjadi diwilayah KPHP Batulanteh, salah satu
kegiatannya diarahkan pada upaya-upaya resolusi konflik seperti:
1. Manajemen konflik melalui mediasi dan fasilitasi konflik, perundingan, MOU,
penegakan hukum, pelibatan pihak ketiga, pelatihan resolusi konflik dan
perencanaan partisipatif;
2. Pembuatan forum diskusi dilevel dusun sampai kecamatan; dan
3. Pembuatan awig-awig kelestarian hutan.
5.5. TATA BATAS
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Tata batas dilakukan untuk menentukan batas-batas terluar kawasan dan penentuan
blok-blok dalam kawasan KPHP Batulanteh. Pelaksanaan tatabatas ini tidak bisa di
lakukan oleh KPHP Batulanteh saja namun harus di dukung oleh stakeholder lain
terutama masyarakat dalam dan sekitar kawasan KPHP Batulanteh. Pelaksanaan tata
batas meliputi :
1.

Rekonstruksi Tatabatas;

2.

Pemasangan Palbatas

3.

Penataan Kawasan

B. PEMANFAATAN WILAYAH TERTENTU
Batasan mengenai pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu dalam
perencanaan ini adalah blok-blok pemanfaatan hutan pada hutan produksi yang
akan dikelola sendiri KPH dalam bentuk “wilayah tertentu”. Blok-blok tersebut
selanjutnya dibajarkan menjadi kelas-kelas hutan sesuai arahan pengelolaannya.
Jabaran kelas-kelas hutan

tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam

menentukan “kelas perusahaan”. Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang
situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan
usaha pemanfaatannya berada di luar areal izin pemanfaatan dan penggunaan
kawasan hutan.
Tabel. 5.1 Wilayah Tertentu di KPHP Batulanteh
No Kelompok Hutan
1
Buinseway

2

Boak Serading

3

Batulanteh

4

Gili Ngara (Prajak)
Total Luas (Ha)

RTK Kawasan Hutan/Blok
57
HP Perlindungan
HP Pemanfaatan Kawasan
HHK-HT (Wilayah Tertentu)
HP Pemanfaatan HHBK
HP Khusus
36
HP Pemanfaatan Kawasan
HHK-HT (Wilayah Tertentu)
61
HP-Perlindungan
HP-Pemberdayaan Masyarakat
HP-Pemanfaatan Kawasan
HHK-HT (Wilayah Tertentu)
HL (Pemanfaatan Wilayah
tertentu)
79
HP-Pemanfaatan Kawasan
(Wilayah Tertentu)

Luas (Ha)
2,366
1,808
648
188
1,381
562
447
4,064
2,458
100
14,023
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Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu, secara de jure pengelolaannya
di serahkan kepada KPHP Batulanteh. Untuk itu arah pemanfaatannya difokuskan
pada pencapaian visi-misi KPHP Batulateh dengan menitikberatkan pada
pengelolaan tiga potensi utama yaitu:

1. R encana pengelolaan dan P em anfaatan P otensi Hasil Hutan K ayu
Hutan Tanam an (HHK -HT)
Dalam kegiatan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan tanaman pada
hutan produksi adalah pemanenan dan pemasaran sesuai dengan karakteristik
sumber daya hutan. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan dalam hutan
tanaman eks. Rehabilitasi Perum Perhutani. Hal ini dilakukan untuk
mengoptimalkan sumberdaya hutan yang ada di wilayah KPHP Batulanteh
serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun
rencana kegiatan pemanfaatan hasl hutan kayu disajikan pada tabel berikut:
Tabel. 5.1. Rencana Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman di
Wilayah Tertentu di KPHP Model Batulanteh.
Kelompok
Hutan

Kelas
Kelerengan

Jenis
Tanaman

Luas
(Ha)

BuinSoway

I, II

Jati KU II

260

Batulanteh

II,III

Serading

Serading

I

Jati
dan
Mahoni KU II
Jati KU II

Boak

Serading

I

Jati KU II

BuinSoway

I, II

Batulanteh

II,III

Serading

Serading

I

Jati
dan
Mahoni KU II
Jati KU II

Boak

Serading

I

Jati KU II

No Kegiatan/Lokasi
1

inventarisasi Tegakan Eks.
Perhutani:
Lenang Kubung
Semamung
Kanar

2

Penjarangan Tegakan di
Kawasan Ex Perhutani:
Lenang Kubung
Semamung
Kanar

Jati KU II

700
100
250

260
700
100
250
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2. R encana P engelolaan dan P em anfaatan Hasil Hutan K ayu P ola
K em itraan
Rencana pemanfaatan kawasan hutan produksi dalam wilayah tertentu
diprioritaskan pada hutan produksi yang merupakan bekas rambahan
masyarakat. Pola Kemitraan menurut Permenhut No 39/2013 tentang
Kemitraan.
No Kegiatan/Lokasi
1

2

3

4

Pemanfaatan kawasan
hutan untuk kayu dan
bukan kayu
Pemanfaatan kawasan
hutan untuk kayu untuk
kebutuhan industri energi
Pemanfaatan hasil hutan
kayu eks. Rehabilitasi
Pengembangan Hutan
Tanaman Unggulan Pola
Pengkayaan

Kelompok
Hutan

Kelas
Kelerengan

Jenis
Tanaman

Luas
(Ha)

Buinsway

I,II,III

Kayu dan
bukan kayu

1.000

Buinsway

I,II

Kayu

1.000

Olat Lake

I, II, III

kayu

260

Gili Ngara,

I, II

Jati

100

Buinsway

I, II

Jati

200

Batulanteh

I, II

Jati dan
Mahoni

500

Buinsaway

I, II

Kayu
unggulan

1.000

3. R encana P engelolaan Hasil Hutan Bukan K ayu di Hutan Lindung dan
Hutan P roduksi
Dalam PP Nomor

3

Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan

Hutan, pada pasal 26

dijelaskan bahwa Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung,
antara lain berupa: rotan; madu; getah; buah; jamur; atau sarang burung

walet.
Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dilakukan dengan
ketentuan:
a. Hasil hutan bukan kayu yang merupakan hasil reboisasi dan/atau
tersedia secara alami;
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b. Tidak merusak lingkungan; dan
c. Tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya.
Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh
dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan. Pada hutan lindung, dilarang:
a. Memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya

melebihi

kemampuan produktivitas lestarinya;
b. Memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undangundang.
Pemanfaatan potensi hasil hutan bukan kayu yang dimiliki oleh KPHP
Batulanteh selama ini baru difokuskan pada beberapa komoditas tertentu
seperti madu, empon-empon, dan kemiri. Padahal, jika dilihat dari variasi
potensinya KPHP Batulanteh memiliki potensi HHBK yang relatif besar seperti
bambu, rotan, ketak, dan kutu lak kesambi. Oleh karena itu, untuk
mengoptimalkan potensi tersebut kegiatan pengembangan dan pemanfaatan
HHBK yang harus dilakukan antara lain adalah:
•

Inventarisasi sebaran potensi HHBK dalam kawasan;

•

Penguatan kelembagaan pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan

Bukan Kayu (IPHHBK);
•

Pelatihan kepada masyarakat sekitar dan dalam kawasan dalam
pemanfaatan HHBK; dan

•

Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam proses pemasaran yang pasti
dan tidak merugikan masyarakat.

No Kegiatan/Lokasi/Blok
1

Pemanfaatan HHBK Tengkawang

2

Pemanfaatan HHBK Kayu Manis

2
3

Pemanfaatan HHBK Rotan
Pengelolaan Tanaman Kayu Putih
Serading
Gili Ngara
Marga Karya dan Pandansari

Kelompok
Kelas
Hutan
Kelerengan

Fungsi

Luas
(Ha)

II, III

HL

250

II, III

HL

50

Batulanteh

II, III

HL

100

Serading
Gili Ngara
Buinsoway

I
I
I

HP
HP
HP

50
100
100

Batulanteh
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Boak
Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Carbon
Pemanfaatan Jasa Lingkungan
(Jasa Aliran Air)
Pemanfaatan Madu Hutan
Pemanfaatan Kemiri
Riset Hasil Hutan Bukan Kayu dan
Turunanya (Tengkawang, Kayu
Manis, Lebah Hutan)

4
5
6
7
8

Buinsoway

I

HP

150

Batulanteh

III, IV

HL

200

Batulanteh

III, IV

HL

1000

HL
HL

750
200

Batulanteh
Batulanteh
Batulanteh

4. R encana pengelolaan dan P em anfataan Jasa Lingkungan di Hutan
Lindung
Pemanfaatan jasa lingkungan diarahkan untuk mengoptimalkan potensi
kawasan KPHP Batulanteh khususnya kawasan yang memiliki potensi jasa
lingkungan sesuai dengan tipologi pemanfaatannya yaitu;
1. Pengembangan jasa lingkungan perlindungan tata air (water regulation);
2. Pengembangan

jasa

lingkungan

penambatan

karbon

(carbon

sequestration); dan
3. Pengembangan jasa lingkungan keindahan bentang alam (Scenic Beauty-

Ecotourism).

No Kegiatan/Lokasi
1
2
3
3
4
5
6

Inventarisasi kawasan
wisata
Pengadaan sarana dan
Prasana wisata
Pengembangan Desa
Wisata Madu Hutan
Penyusunan MRV Carbon
hutan

Kelompok
Hutan

Kelas
Kelerengan

Jenis
Tanaman

Luas
(Ha)

Batulanteh

Pengembangan REDD
Pemanfaatan jasa
lingkungan untuk air
minum kemasan
Monitoring Land Use
Tahunan
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5. R ehabilitasi Hutan P roduksi di Luar I jin
Untuk

mendukung kelestarian

areal

hutan, maka

pemanfaatan harus direhabilitasi oleh KPH.

kawasan

diluar

ijin

Karena tanggungg jawab untuk

melakukan rehabilitasi kawasan yang memiliki ijin pemanfaatan dilakukan oleh
pemegang ijin. Hal ini dilakukan agar terjadi keseimbangan kelestaraian baik di
dalam maupun di luar kawasan hutan. Oleh karena itu, kegiatan yang harus
dilakukan dalam rangka rehabilitasi areal diluar ijin pemanfaatan adalah:
a. Rehabilitasi hutan di kawasan hutan produksi;
b. Pengkayaan tanaman di kawasan hutan produksi;
c. Rehabilitasi hutan di kawasan lindung;
d. pengkayaan

5.7. PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN (CONTROLLING) PADA AREAL KPHP
YANG TELAH ADA IJIN PEMANFAATAN MAUPUN PENGGUNAAN
KAWASAN HUTAN
Pembinaan dan pemantauan dimaksud agar pengelolaan sumber daya pada
kawasan hutan dapat dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Pemantauan
dititikberatkan pada pengelolaan yang telah ada ijin pemanfaatan dan
penggunaan kawasan hutan. Pembinaan dan pemantauan meliputi;
1) Pembinaan

manajemen

kelembagaan

tingkat

kelompok

tani

terkait

peningkatan SDM terkait pengetahuan pengelolaan sumber daya hutan bagi
pelaku;
2) Sosialisasi tekhnik dan peraturan sesuai dengan ijin pengelolaan;
3) Pemantauan aktifitas kegiatan pengelolaan di dalam batas kawasan ijin
pengelolaan;
4) Koordinasi secara efektif antara KPH dan pemegang ijin; dan
5) Pemantauan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi pada areal
KPHP terkait penggunaan kawasan atas ijin pemanfaatan kawasan.

110

5.8.

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI

ALAM
Penyelenggaraan perlindungan dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan
kelestarian ekologis kawasan hutan. Kegiatan yang harus dilakukan antara lain
adalah:
1) Perlindungan mata air;
2) Perlindungan dan konservasi flora dan fauna endemic;
3) Pembentukan satgas pengamanan dan perlindungan hutan;
4) Patroli dan pengamaan hutan terpadu;
5) Pembangunan pos jaga di luar dan di dalam pos jaga;
6) Pelatihan perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam;
7) Pemeliharaan potensi HHBK dan HHK di dalam kawasan hutan.
5.9.

PENYELENGGARAAN

KOORDINASI

DAN

SINKRONISASI

ANTAR

PEMEGANG IJIN
Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin dilakukan
dengan:
1) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang sinergis secara kontinyu dengan
pemegang ijin;
2) Melakukan sharing sumber daya diantara pemegang ijin; dan
3) Menyatukan tekad dan persepsi dalam pengelolaan dengan pelaku pengeloaan
(pemegang ijin).
5.10. PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM
Pengelolaan sumber daya alam harus didopang dengan ketersedian dan
peningkatan kapasitas SDM agar pengelolaan sumber daya hutan efektif dan
efisien. Untuk itu kegiatan yang harus dilakukan adalah:
1) Rekrutmen tenaga lapangan (mandor dan pekerja);
2) Pelatihan manajemen kelembagaan kelompok tani hutan;
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3) Sosialisasi teknik pengelolaan sumber daya hutan;
4) Pelatihan terkait pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan; dan
5) Penyediaan akses dan peluang pemasaran sumber daya hutan.
5.11. PENYEDIAN PENDANAAN
Untuk mendukung pendanaan pengelolaan sumber daya hutan, KPHP harus
melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta dengan
skema public-private partnership. Selain itu, kerjasama dengan berbagai pihak
dapat dilakukan dalam upaya memaksimalkan potensi sumber daya hutan yang
dimiliki. Misalnya, bekerjasama dengan lembaga tertentu untuk melakukan
perhitungan dan pemasaran carbon melalui skema REDD++.
5.12. RASIONALISASI WILAYAH KELOLA
1) KPHP menetapkan pengembangan wilayah kelola tertentu atas pertimbangan
yang rasional dengan melihat potensi yang dimiliki dan peluang tersedia; dan
2) Rasionalisasi penataan ruang dalam wilayah kelola sesuai dengan dinamika
dan perkembangan masyarakat.
5.13. REVIEW RENCANA PENGELOLAAN (MINIMAL 5 TAHUN SEKALI)
Untuk mengetahui tingkat perkembangan dan keberhasilan suatu rencana
pengelolaan beberapa kegiatan yang perlu dilakukan antara lain adalah:
1) Review pelaksanaan program dalam kurun waktu minimal 5 tahun sekali; dan
2) Menganalisa perkembangan dan keberhasilan pengelolaan;
5.14. PENGEMBANGAN INVESTASI
Dalam pengelolaannya, KPHP Batulanteh diarahkan kepada pengembangan dan
pemanfaatan peluang investasi pada pengelolaan potensi sumber daya hutan
yang ada di KPHP. Peningkatan kapasistas manajerial dalam pengelolaan KPHP
Batulanteh perlu dilakukan untuk mendukung pengembangan investasi pada
kegiatan usaha pengelolaan sumber daya hutan. Untuk itu kegiatan yang harus
dilakukan diantaranya adalah;
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1) Intensifikasi pengembangan potensi sumber daya hutan prioritas;
2) Exstensifikasi pengelolaan potensi sumber daya hutan yang ada;
3) Membuka peluang bagi lembaga, instansi pemerintah maupun swasta dalam
hal investasi; dan
4) Menjamin keberlangsungan peningkatan produksi yang berkelanjutan.
5.15. PENGEMBANGAN KPH SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(BLUD)
Untuk mendukung KPH agar dapat melakukan bisnis dan investasi, maka
kedepan KPH diharapkan dapat menjadi Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD). Berdasarkan PP 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah serta Permendagri 61/2007.
Menurut ketentuan yang berlaku Badan Layanan Umum Daerah yang secara
umum disingkat dengan BLUD didefinsikan sebagai (Permendagri No 61/2007
Pasal 1 (1)):
Badan Layanan Umum Daerah yang secara umum disingkat dengan BLUD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah (UPTD) di lingkungan pemerintah daerah
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktivitas.
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6
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, adalah salah satu unsur manajamen
yang

penting

dilaksanakaan

oleh

KPH

Batulanteh.

Metode

dan

standar

pelaksanaannya akan merujuk kepada ketentuan perudangan yang berlaku serta
pedoman-pedoma teknis yang sudah di tetapkan.
6.1 PEMBINAAN
Pembinaan aparatur dan pembinaan teknis pengelolaan memegang peranan yang
sangat penting untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi manajemen kelembagaan KPHP
Batulanteh sebagai instansi pengelolah di tingkat tapak. Untuk itu pemerintah melalui
beberapa kementerian telah mengeluarkan beberarapa regulasi yang diharapkan
dapat menjadi pedoman KPH dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti
PERMHUT No P6 Tahun 2010 tentang norma standar prosedur dan kriteria pada
KPH, PERMENHUT P42 tahun 2011 tentang standar kompetensi bidang teknis
kehutanan pada KPH.
6.2 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan KPHP Batulanteh dimaksudkan
untuk menjamin bahwa pelaksanaan harus dilakukan sesuai dengan skala prioritas

dan intensitas kegiatan pengelolaan hutan untuk menilai kondisi hutan, hasil dari
produk hutan, kegiatan pengelolaan dan dampaknya terhadap kondisi sosial dan
lingkungan hidup. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan dan
pengendailan antara lain adalah:
1. Frekuensi dan intensitas pengawasan harus ditentukan berdasar skala
prioritas dan intensitas kegiatan pengelolaan hutan serta kompleksitas
permasalahan yang ada di lapangan.
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Prosedur monitoring harus konsisten dan dapat diulang untuk mendapatkan
perbandingan hasil dan perubahan penilaian. Dalam manajamen KPHP
Batulanteh, pengendalian kegiatan pokok dilakukan oleh kepala KPH.
2. Dalam manajamen KPH Batulanteh, pengendalian kegiatan pokok ada pada
kepala KPHP Batulanteh berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun
sebelumnya.

Pengendalian program pengembangan SDM dan mitra kerja

juga dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan. Ada 2 hal yang menjadi
titik berat dalam kegiatan pengendalian yakni gangguan dan kerusakan.
a. Gangguan biasa terjadi akibat iklim yang berubah yang dapat merubah
kondisi di kawasan KPH Batulanteh. Gangguan dari masyarakat perlu
dipertimbangkan dalam kegiatan manajemen hutan karena kita ketahui
konflik dengan masyarakat sering terjadi karena perbedaan cara pandang
antara masyarakat dengan pemerintah yang berbeda. Dan diharapkan pula
dalam kegiatan manajemen hutan sudah dapat mengakomodir keinginankeinginan masyarakat sekitar hutan.
b. Kerusakan bisa terjadi karena alam itu sendiri dan bisa terjadi akibat
perlakuan manusia dengan adanya perambahan hutan. Sebelum hal itu
terjadi, perlu upaya pencegahan dini agar kerusakan hutan tidak terjadi
yaitu dengan melakukan kegiatan patroli dan penyadaran masyarakat akan
arti penting keberadaan sumber daya hutan.
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7
Pemantauan/montoring merupakan salah satu kegiatan dalam unsur manajemen
yang bertujuan

untuk memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan

rencana (waktu, sasaran, anggaran, dan aspek program yang lain). Fokus
monitoring adalah: (1) rencana atau program; dan (2) pelaksanaan dari rencana
atau program tersebut. Melalui monitoring diperoleh informasi mengenai sesuai
atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dengan rencana. Kesesuaian yang dimaksud
bukan

hanya

berkaitan

dengan

komponen

rencana,

melainkan

juga

pelaksanaannya telah dilakukan dengan “benar“. Sedangkan Evaluasi dan
pelaporan

sendiri

menganalisis,

dan

merupakan

proses

menginterpretasikan

sistematis
informasi

untuk
sebagai

mengumpulkan,
bukti

tingkat

keberhasilan dari suatu program. Fokus evaluasi dan pelaporan adalah gambaran
“hasil/pencapaian

dan

tujuan/target“

dari

pelaksanaan

kegiatan

yang

direncanakan. Oleh sebab itu, dalam rangka melaksanakan evaluasi perlu dihimpun
data mengenai hasil pelaksanaan program. Penting pula diinformasikan mengenai
berbagai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan dimaksud.
7.1. PEMANTAUAN dan EVALUASI KEGIATAN KPHP BATULANTEH
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring
merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi,
termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data
masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat
menjadi landasan dalam mengambil keputusan mengenai tindakan selanjutnya yang
diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan
adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan
Monitoring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi
permasalahan serta antisipasi dan upaya mengatasinya.
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Tugas pokok dari setiap upaya pemantauan lapangan dan kegiatan yang selanjutnya
menjadi tugas minimal Satuan RPH/BKPH meliputi beberapa fungsi yaitu:
1. Supervisi dan pengawasan kegiatan operasional resort pengelolaan terutama
dalam hal perlindungan kawasan.
2. Penanggulangan faktor “ Filling the gap “ yaitu mengisi kesenjangan terkait
dengan faktor keterbatasan RPH/BKPH maupun mandor yang menimbulkan
sebagaian lokasi atau blok hutan mengalami kekosongan pemantauan dan
pengawasan.
Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan,
kebijakan, atau program dalam bidang kehutanan. Evaluasi merupakan sebuah
penilaian yang obyektif dan sesistematik terhadap sebuah intervensi yang
direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. Hal-hal yang
harus dievaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sector, tematik, dan
bantuan Negara.
Kegunaan Evaluasi, adalah untuk:
•

Memberikan informasi yg valid ttg kinerja kebijakan, program & kegiatan yaitu
seberapa jauh kebutuhan, nilai & kesempatan telah dapat dicapai

•

Memberikan sumbangan pada klarifikasi & kritik thd nilai2 yg mendasari
pemilihan tujuan & target

•

Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih
tepat, layak, efektif, efisien

•

Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek

•

Menjadikan

kebijakan,

program

dan

proyek

mampu

mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik
•

Mambantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan,
program dan proyek

•

Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh
evaluasi

•

Negosiasi antara evaluator and pengguna utama yang dituju oleh evaluasi
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Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan hutan, melalui
kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang
dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan
selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output
pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi.meliputi:
1. Memberikan kesimpulan dalam bentuk umpan balik sehingga dapat terus
mengarahkan pencapain visi/misi/sasaran yang telah ditetapkan;
2. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara yang terjadi dengan yang
direncanakan, serta mengaitkannya dengan kondisi lingkungan yg ada;
3. Arah evaluasi bukan pada apakah informasi yang disediakan benar atau salah,
tetapi lebih diarahkan pada perbaikan yang diperlukan atas implementasi
kebijakan/program/kegiatan.
7.2. PELAPORAN
Posisi dan kedudukan Pelaporan dalam satu organisasi dan manajemen sangat
penting dan mutlak karena dengan adanya laporan, maka pelaksanaan kegiatan
tergambar dengan baik. Laporan merupakan salah satu alat penting dalam
manajemen KPH Batulanteh dalam manajemen pengawasan terhadap

kegiatan

KPH. Metode Pelaporan dilakukan berkala dan berjenjang, maksudnya sebagai
berikut:
1. Pelaporan dilaksanakan secara berkala yaitu dilakukan setiap 3 bulan
(triwulanan), dan 6 bulanan (semesteran) atau tahunan.
2. Pelaporan dilakukan secara berjenjang, maksudnya penyampaian pelaporan
dari unit kerja paling bawah sampai pucuk pimpinan organisasi; dari
penanggungjawab kegiatan kepada penanggungjawab program, dan dari
penanggungjawab program kepada pimpinan instansi dalam hal ini kepala
KPH; atau dari suatu tingkat pemerintahan kepada tingkat pemerintahan yang
lebih tinggi, hingga ke pusat.

118

FORMAT LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA
LAPORAN KINERJA TAHUNAN
SATUAN KERJA : KANTOR KPH BATULANTEH
I.PENDAHULUAN
A. Dasar hukum keberadaan organisasi dan dasar hukum terkait dengan
kegiatan
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
C. Sumber Daya Manusia
D. Sarana dan Prasarana
E. Penjelasan/alasan kegiatan dilaksanakan
F. Identifikasi permasalahan terkait kegiatan
II. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN
A. Rencana Kerja Tahunan 2010
B. Analisis capaian kinerja
•

Menyebutkan dan menjelaskan manfaat/dampak pelaksanaan setiap
kegiatan

No
(1)

•

Menganalisis capaian setiap kegiatan dan permasalahannya

•

Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan

Program/Kegiatan
(2)

Indikator Kinerja
(3)

Satuan
(4)

Target
(5)

Realisasi
(6)

Capaian (%)
(7)

Keterangan:
 Indikator kinerja (input berupa dana, output berupa volume)
 Satuan berupa: laporan/dokumen/buku/unit/buletin/jurnal/GBPP
3. Akuntabilitas Keuangan
A. Menyebutkan besarnya pagu, realisasi anggaran, persentase capaian dan
sisa dana
B. Menganalisis capaian anggaran setiap kegiatan dan permasalahannya
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C. Tabel realisasi anggaran
No
(1)

Program/Kegiatan
(2)

Pagu (Rp)
(3)

Realisasi (Rp)
(4)

Capaian (%)
(5)

Sisa Dana (Rp)
(6)

III. PENUTUP
1. Kesimpulan
2. Saran
 Saran untuk lembaga
 Saran untuk unit terkait

tempat, tgL-bln-tahun
Kepala
KANTOR KPH BATULANTEH

....................................................
Nama & Tanda Tangan
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8
Sebagai pelengkap dan dalam rangka mendukung kegiatan perencanaan dan
implementasi kegiatan pengelolaan hutan di wilayah KPHP Batulanteh maka
dokumen rencana pengelolaan hutan KPHP Batulanteh dilengkapi dengan data dan
informasi spasial berupa peta terlampir.
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