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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada
bangsa ini, untuk dikelola bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan
dan berkelanjutan dengan menjamin luasan yang cukup dan sebaran yang
proporsional, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi, ekologi, dan sosial
secara simultan, dan berkesinambungan sehingga tidak mengurangi hak generasi
sekarang maupun generasi mendatang. Cita-cita ideal ini merupakan amanat dari
UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya dalam Pasal 3.
Untuk mewujudkan optimalisasi manfaat hutan, pemerintah telah menetapkan
dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan secara proporsional dan
penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau, yaitu minimal 30
% (tiga puluh persen), seperti dituangkan pada pasal 18 UU No.41 tahun 1999.
Kawasan hutan dimaksud kemudian dideliniasi sesuai dengan fungsinya, yaitu
sebagai hutan konservasi, lindung atau produksi.
Di Provinsi Lampung, lebih dari 60 % kawasan hutan telah mengalami
degradasi. Dari 1.004.735 Ha kawasan hutan hanya tersisa 329.235 Ha yang
penutupan lahannya berupa hutan, baik hutan primer, sekunder ataupun hutan
tanaman.
Hal tersebut menunjukkan bahwa degradasi hutan dan deforestasi terus
terjadi. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah belum memberikan hasil yang
optimal untuk menekan laju degradasi hutan dan deforestasi. Prof. Dr. Soekotjo,
Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM), pada tahun 2004 di
Yogyakarta menyatakan bahwa “ada 4 (empat) faktor penyebab kerusakan hutan,
yaitu pengawasan lapangan yang kurang, penebangan liar, kebakaran hutan dan alih
fungsi hutan menjadi lahan pertanian atau pemukiman”. (Rabu, 3 Maret 2004,
Interaktif, Yogyakarta).
Setelah 6 (enam) tahun berlalu, penyataan di atas masih sangat relevan untuk
menjawab pertanyaan penyebab kerusakan hutan, karena instansi kehutanan baik
pusat maupun daerah masih belum cukup untuk mengurus hutan. Keberadaaan
pengelola hutan di tingkat tapak, menjadi solusi yang diharapkan dapat menurunkan
laju degradasi dan deforestasi hutan. Pengelolaan hutan tingkat tapak dirancang
1

dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yakni wilayah pengelolaan hutan
sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan
lestari (PP 6/2007), dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK
427/Menhut-II/2011 tanggal

27 Juli 2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan

Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Gedong Wani dengan luas ± 30,243 Ha.
Mengingat KPH dirancang sesuai dengan fungsi hutan, sedangkan dalam
UU RI Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa hutan mempunyai
tiga fungsi, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi, maka KPH
yang dibentuk mengikuti nomenklatur tersebut, yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan
Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Penetapan wilayah KPH memperhatikan
efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan dalam satu wilayah Daerah Aliran Sungai
(DAS) atau satu kesatuan wilayah ekosistem, sehingga dalam satu wilayah KPH
dapat terdiri dari satu atau lebih fungsi hutan dan satu atau lebih wilayah administrasi
pemerintahan kabupaten. Untuk wilayah KPH yang memiliki lebih dari satu fungsi
hutan, nomenklaturnya mengikuti fungsi hutan yang paling dominan, sedangkan
wilayah KPH yang terdiri dari lebih dari satu wilayah administrasi kabupaten menjadi
wilayah kelola provinsi.
Sebagai upaya untuk menekan laju degradasi hutan dan seiring kebijakan
Pemerintah Pusat tentang pengelolaan hutan, Pemerintah Provinsi Lampung melalui
Dinas Kehutanan Provinsi Lampung telah mengusulkan seluruh kawasan hutannya
untuk dijadikan unit-unit kelola tingkat tapak. Usulan tersebut telah ditetapkan oleh
Menteri Kehutanan dengan SK Nomor 68/Menhut-II/ 2010, sehingga kawasan hutan
di Provinsi Lampung terbagi menjadi 16 wilayah KPH yang terdiri dari 9 unit KPHP
dan 7 unit KPHL. Sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, pengelolaan 3 (tiga) dari KPH tersebut menjadi kewenangan
provinsi karena berada pada lintas kabupaten, yaitu KPHP Gedong Wani, KPHP
Sungai Muara Dua dan KHPL Batu Tegi.
Penetapan wilayah KPHP Gedong Wani didasarkan pada Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor SK. 427/Menhut-II/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang
penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Wilayah Produksi (KPHP) Model Gedong
Wani (Unit XVI) yang terletak di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan
Kabupaten Lampung Timur seluas ± 30.243 Ha, dimana seluruhnya merupakan
hutan produksi.
2

Sebagai unit pengelolaan tingkat tapak, KPH harus diisi oleh tenaga yang
memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Kepala KPH memiliki tanggung
jawab melaksanakan tata hutan, menyusun rencana pengelolaan hutan serta
menyelenggarakan pengelolaan hutan. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya
Kepala KPH berkewajiban : (a) menjabarkan kebijakan nasional, provinsi dan
kabupaten/kota untuk diimplementasikan di lapangan; (b) melaksanakan kegiatan
pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian; (c) melaksanakan pemantauan
dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya serta (d)
membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.
Organisasi KPHP Gedong Wani disahkan melalui Peraturan Gubernur Nomor
27 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung
dengan bentuk UPTD. Sebagai organisasi milik daerah, maka pemerintah provinsi
wajib membiayai inisiasi pembangunan KPH dan infrastrukturnya seperti sertifikasi
SDM, pengelolaan konflik, rehabilitasi, perlindungan hutan dan lain-lain. Mengingat
keterbatasan

anggaran

pada

Pemda

Provinsi

Lampung,

hal

ini

menjadi

permasalahan tersendiri di daerah, sehingga dibutuhkan dukungan berbagai pihak
untuk mendorong operasionalisasi KPHP Gedong Wani.
Setelah terbitnya SK Penetapan Wilayah KPHP Gedong Wani tanggal 20 Juli
2011, operasionalisasi KPH dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, seperti:
prakondisi pengelolaan hutan (pengadaan sarana/prasarana; tata hutan dan
penyusunan rencana pengelolaan yang difasilitasi oleh BPKH II Palembang), dan
konvergensi kegiatan teknis di lokasi KPH dari UPT Kementerian Kehutanan dan
Dinas Kehutanan Provinsi.
Agar pengelolaan hutan di KPHP Gedong Wani menjadi terarah, maka
disusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Gedong
Wani. RPHJP ini disusun dengan tahapan sebagai berikut : Inventarisasi Biogeofisik,
Inventarisasi

Sosial

Budaya,

Penataan

Blok

dan

Petak,

Analisis

Spasial,

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan; Penilaian/Pengesahan. Mengingat
Permenhut

P.46/Menhut-II/2013

tentang

Tata

Cara

Pengesahan

Rencana

Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL/P baru terbit tahun 2013, dan dari hasil
diskusi dengan para Kepala KPH lingkup Regional Sumatera, maka disepakati
bahwa periode RPHJP KPHL/P adalah 2014 - 2023.
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1.2 Tujuan Pengelolaan
Adapun tujuan dari penyusunan dokumen RPHJP ini agar tersedia pedoman resmi
yang dapat digunakan sebagai landasan bagi UPTD KPH Gedong Wani dalam
menjalankan misinya untuk mewujudkan visinya melalui pentargetan capaian kinerja
dalam rencana pengelolaan hutan yang mandiri dan memantapkan KPH, sehingga
KPHP Gedong Wani :
a. Mampu

menyelenggarakan

pengelolaan

kawasan

hutan

yang

dapat

menghasilkan nilai ekonomi dari pemanfaatan hutan dan tetap memperhatikan
fungsi konservasi, perlindungan, dan sosial dari hutan untuk menjaga hutan agar
tetap lestari;
b. Mampu mengembangkan investasi dan menggerakkan lapangan kerja;
c. Mempunyai kompetensi menyusun perencanaan dan

monitoring/evaluasi

berbasis spasial;
d. Mempunyai kompetensi untuk melindungi kepentingan hutan (termasuk
kepentingan publik dari hutan);
e. Mampu menjawab jangkauan dampak pengelolaan hutan yang bersifat lokal,
nasional dan sekaligus global (misal : peran hutan dalam mitigasi perubahan
iklim global/climate change); dan
f. Berbasis pada profesionalisme kehutanan.

1.3 Sasaran
Sasaran dari penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang ini adalah
tersedianya rencana pengelolaan KPHP Gedong Wani untuk jangka waktu 10 tahun
(2014 – 2023) yang meliputi seluruh kawasan hutan produksi seluas ± 30.243 ha
(merupakan jumlah keseluruhan dari Register 5, 35, 37 dan 40), yang juga telah
ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan
(UPTD KPH) Gedong Wani pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung berdasarkan
atas:
a. Memantapkan kawasan hutan, di Register 5, Register 35, Register 37 dan
Register 40 [Gedong Wani];
b. Memulihkan fungsi ekologi pada blok lindung;
c. Menumbuh-kembangkan sikap kolaboratif masyarakat terhadap keberadaan dan
otoritas KPHP Gedong Wani dalam rangka pemanfaatan hasil hutan berupa
kayu dan non kayu;
4

d. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan organisasi KPHP sebagai
penyedia jasa layanan publik dalam sektor kehutanan di kawasan kelola KPHP
Gedong Wani;
e. Mengembangkan sistem manajemen secara berkesinambungan menuju KPHP
mandiri;
f. Mengendalikan kegiatan penggunaan hutan dengan tidak mengubah fungsi
kawasan hutan.

1.4 Ruang Lingkup
Ruang lingkup RPHJP UPTD KPH Gedong Wani meliputi seluruh aspek pengelolaan
hutan yang dapat menjamin pengelolaan hutan lestari yang secara garis besar akan
dituangkan kedalam empat program secara paralel dan simultan yaitu :
a. Program Pemantapan Kawasan Hutan;
b. Pogram Pemberdayaan Masyarakat;
c. Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
d. Program Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Organisasi KPHP.

1.5 Pengertian
1. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang 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. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan,
kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
4. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
memproduksi hasil hutan.
5. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu daratan yang merupakan suatu
kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak sungai yang melalui daerah
tersebut yang fungsinya untuk menampung air yang berasal dari hujan dan
sumber-sumber air lainnya, penyimpanan serta pengalirannya bermuara ke laut.
6. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

adalah

unit

pengelolaan

hutan

(Produksi/Lindung/Konservasi) terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan
lestari.
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7. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat di dalam suatu kawasan
geografis tertentu, mencangkup kelompok asli dan kelompok tradisional, dan
juga kelompok pendatang yang melakukan pemukiman swakarsa.
8. Prinsip adalah suatu kebenaran atau hukum pokok sebagai dasar suatu
pertimbangan atau tindakan.
9. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
10. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai
patokan dalam melakukan kegiatan.
11. Unit Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah kesatuan
pengelolaan hutan (Produksi/Lindung/Konservasi) terkecil yang dapat dikelola
secara efisien dan lestari dan dibentuk berdasarkan kriteria dan standar yang
ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
12. Wilayah Pengelolaan Hutan Tingkat

Kabupaten/Kota

terbentuk dari

himpunan unit-unit pengelolaan hutan di wilayah kabupaten/kota.
13. Wilayah Pengelolaan Hutan Tingkat Provinsi terbentuk dari himpunan
wilayah-wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten/kota dan unit pengelolaan
hutan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi.
14. Kriteria dan standar pembentukan KPH adalah ukuran yang menjadi dasar
penilaian

atau

penetepan

Kesatuan

Pengelolaan

Hutan

(Produksi/Lindung/Konservasi).
15. Rancang Bangun KPH adalah rancangan makro KPH yang memuat hasil
identifikasi dan deliniasi areal yang akan dibentuk menjadi KPH dalam bentuk
buku dan peta per propinsi.
16. Arahan Pencadangan KPH adalah surat dan peta pencadangan KPH yang
ditetapkan oleh kepala daerah atas nama Menteri Kehutanan berdasarkan hasil
pengkajian Rancang Bangun KPH terhadap kriteria dan standar yang
ditetapkan.
17. Pembentukan KPH adalah proses penjabaran arahan pencadangan KPH ke
dalam unit-unit pengelolaan Hutan Produksi pada satu kabupaten/kota, berupa
buku dan peta KPH per kabupaten/kota, yang prosesnya melalui kesepakatan
para pihak di daerah.
18. Penetapan KPH adalah rangkaian akhir dari pembentukkan KPH berupa
pengesahan KPH provinsi yang dirinci per kabupaten/kota oleh Menteri
Kehutanan.
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19. Identifikasi adalah kegiatan pengenalan watak kawasan berdasarkan prinsip,
kriteria, dan standar yang telah ditetapkan di Hutan Produksi dan sekitarnya
yang diarahkan pada pengenalan letak dan luasan calon KPHP.
20. Delinasi adalah kegiatan pencirian garis-garis batas luar calon KPHP yang
telah diidentifikasi.
21. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang
kehutanan.
22. Visi dan Misi adalah proyeksi atau gambaran sosok KPH lestari di masa depan
yang

diharapkan

dan

capaian-capaian

utama

yang

ditetapkan

untuk

mewujudkan proyeksi atau gambaran tersebut.
23. Tujuan dan Sasaran adalah pernyataan realistik-terukur sebagai penjabaran
visi-misi selama jangka perencanaan, dan obyek atau komponen yang terlibat
pada usaha untuk mewujudkan pernyataan tersebut.
24. Rencana Pengelolaan Hutan adalah konfigurasi peta situasi, visi-misi, tujuan
dan sasaran yang dijabarkan ke dalam resep atau arah manajemen strategis
yang terpadu yang menyangkut kelola kawasan, kelola pemanfaatan hutan,
kelola pasar, kelola konservasi, dan kelola rehabilitasi-restorasi dalam kerangka
pencapaian fungsi ekonomi, lingkungan, dan sosial yang optimal.
25. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang adalah rencana pengelolaan hutan
pada tingkat strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau selama jangka
benah pembangunan KPH.
26. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek adalah rencana pengelolaan hutan
berjangka waktu satu tahun pada tingkat kegiatan operasional berbasis petak
dan/atau zona dan/atau blok.
27. Bagian Hutan adalah bagian dari areal kerja KPH yang secara geografis
bersifat permanen, yang secara strategis ditetapkan untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi manajemen, terutama dalam kelola produksi; yang
menjadikannya sebagai kesatuan areal produksi lestari.
28. Resort Hutan adalah bagian dari Bagian Hutan yang secara geografis bersifat
permanen, yang secara strategis ditetapkan untuk meningkatkan pengendalian
dan pengawasan teritorial (pada waktu yang lalu disebut Blok RKL dan Blok
RKT).
29. Zona adalah bagian dari KPH yang secara geografis bersifat permanen, yang
secara strategis ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
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manajemen, terutama dalam fungsi konservasi, yang menjadikannya sebagai
kesatuan pengelolaan konservasi lestari.
30. Blok adalah bagian dari KPH yang secara geografis bersifat permanen, yang
secara strategis ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
manajemen,

terutama

dalam

fungsi

perlindungan

hidro-orologi,

yang

menjadikannya sebagai kesatuan pengelolaan perlindungan hidro-orologi
lestari.
31. Petak adalah unit terkecil lahan hutan yang lokasi geografisnya bersifat
permanen, sebagai basis pemberian perlakuan pengelolaan, dan menjadi
satuan administrasi dari setiap kegiatan pengelolaan yang diterapkan atasnya.
32. Anak petak adalah bagian dari petak yang bersifat temporer, yang oleh sebab
tertentu memperoleh perlakuan silvikultur atau kegiatan pengelolaan yang
khusus.
33. Jangka Benah adalah rentang waktu perencanaan yang diperlukan untuk
merubah kondisi pengelolaan yang ada saat ini menjadi kondisi yang terstruktur
bagi kegiatan pengelolaan hutan lestari.
34. Perlakuan manajemen adalah resep silvikultur dan/atau bisnis dan/atau teknis
perlindungan dan konservasi yang secara operasional diterapkan pada anak
petak/petak/blok/zona.
35. Monitoring adalah mekanisme umpan balik negatif, yang mengharuskan
manajemen KPH melakukan koreksi kegiatan agar sesuai dengan rencana
ketika ditemukan penyimpangan pada operasi KPH.
36. Evaluasi adalah mekanisme umpan balik positif, yang mengharuskan
manajemen KPH melakukan penyesuaian rencana secara periodik ketika
ditemukan kesalahan sistematik pada rencana yang telah disusun.
37. Sistem Informasi Manajemen adalah konfigurasi kelembagaan, data dan
informasi, perangkat penerima-pengolah-pembangkit-komunikasi yang ditujukan
untuk pengambilan kesimpulan dan keputusan manajerial KPH, monitoring
kegiatan, evaluasi rencana, dan pelayanan publik.
38. Sistem Informasi Geografis adalah bagian dari sistem informasi manajemen
yang menggunakan dan ditampilkan dengan paparan spasial.
39. Manajemen KPH adalah lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan
kegiatan bisnis, administrasi, dan teknis produksi KPH dengan berpedoman
pada Rencana Pengelolaan Hutan.
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40. Para Pihak adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan regulasi, bisnis,
penerima manfaat, perhatian konstruktif, penerima dampak dari keberadaan
dan operasi manajemen KPH.
41. Kelembagaan Perencanaan adalah konfigurasi satuan kerja, mekanisme dan
tata hubungan kerja, serta sumberdaya manusia yang mengoperasikan
penyelenggaraan perencanaan pengelolaan hutan di dalam manajemen KPH.
42. Satuan Kerja Perencanaan adalah satuan organisasi yang bertanggung jawab
menyelenggarakan perencanaan pengelolaan hutan beserta pengelolaan
informasi, monitoring dan evaluasinya.
43. Analisis Situasi adalah kajian dan/atau ulasan dan/atau sajian sistematik
terhadap situasi eksternal (politik, kepemerintahan, pasar dan industri, investasi
dan pelayanan finansial, para pihak) dan situasi internal (kelembagaan,
manajemen, sumberdaya hutan, lingkungan bio-fisik, sosial-budaya-ekonomi
lokal).
44. Analisis SWOT adalah kajian yang mengakumulasikan situasi internal ke
dalam nilai kelemahan dan kekuatan dan situasi eksternal ke dalam nilai
peluang dan ancaman dan mengidentifikasikan posisi strategis manajemen
KPH.

9

BAB II
DESKRIPSI KAWASAN
2.1 Risalah Wilayah KPHP
2.1.1 Informasi Letak Wilayah
Wilayah UPTD KPHP Gedong Wani terletak pada 4 (empat) Register
Kawasan Hutan Produksi (KHP) yaitu pada KHP Way Ketibung I Reg. 5; KHP Way
Ketibung II Reg. 35; KHP Way Kibang Reg. 37 dan KHP Gedong Wani Reg. 40.
Wilayah ini termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas yaitu DAS Way
Sekampung yang meliputi wilayah Sub DAS Ketibung, Sub DAS Kandis dan Sub
DAS Sekampung Hilir.
Secara administrasi pemerintahan, wilayah UPTD KPHP Gedong Wani
terletak di 2 (dua) wilayah, yaitu Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten
Lampung Timur yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 39 Desa, sedangkan secara
koordinat geografis terletak pada 105º 17’ 40” - 105º 32’ 35” Bujur Timur dan 05º 10’
00” - 05º 32’ 30” Lintang Selatan.
2.1.2 Luas Wilayah KPHP
Luas kawasan hutan di Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Menteri
Kehutanan dan Perkebunan No. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang
Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di wilayah Provinsi Lampung seluas
± 1.004.735 ha atau sama dengan 30,43 % dari luas daratan Provinsi Lampung,
dengan rincian sebagai berikut :
- Hutan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian

: ± 462.030 Ha

Alam (Darat dan Perairan) Taman Buru
- Hutan Lindung

: ± 317.615 Ha

- Hutan Produksi Tetap

: ± 191.732 Ha

- Hutan Produksi Terbatas

: ± 33.358 Ha

Berdasarkan hasil rekapitulasi penutupan lahan tahun 2008, menunjukkan
bahwa ± 66 % kawasan hutan di wilayah Provinsi Lampung sudah tidak berupa
hutan, hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1 : Hasil rekapitulasi penutupan lahan di Kawasan Hutan untuk wilayah
Provinsi Lampung pada tahun 2008.
Kategori Penutupan Lahan
Hutan
Non Hutan
Jumlah
Luas
%
Luas
%

Fungsi Hutan
Kawasan Hutan Suaka Alam, Kawasan
Pelestarian Alam (Darat dan Perairan)
Taman Buru

236.761

55

193.713

45

430.474

57.171

18

260.444

82

317.615

6.672

20

26.686

80

33.358

30.677

16

161.055

84

191.732

31.271

34

641.898

66 973.179*)

Kawasan Hutan Lindung
Kawasan Hutan Produksi Terbatas
(HPT)
Kawasan Hutan Produksi Tetap
JUMLAH

*) Tidak termasuk Cagar Alam Laut (CAL), yaitu CAL Krakatau (13.735,10 Ha) dan CAL
TNBBS (17.821 Ha)

Sesuai uraian di atas, diketahui bahwa kawasan hutan produksi yang terdapat
di Provinsi Lampung seluas ± 191,732 Ha, sedangkan berdasarkan dari SK Menteri
Kehutanan dan Perkebunan No. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, luas
wilayah kerja UPTD KPH Gedong Wani seluas ± 43.560,90 Ha yang terdiri dari :
- KHP Way Ketibung I Reg. 5

Lampung Selatan

seluas ±

1.922,90 Ha

- KHP Way Ketibung II Reg 35 Lampung Selatan

seluas ±

3.800,00 Ha

- KHP Gedong Wani Reg. 40

Lampung Selatan

seluas ± 25.563,00 Ha

- KHP Way Kibang Reg 37

Lampung Timur

seluas ±

6.638,00 Ha

- KHP Gedong Wani Reg. 40

Lampung Timur

seluas ±

6.637,00 Ha

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 68/Menhut-II/
2010 tanggal 28 Januari 2010 dan SK 427/Menhut-II/ 2011 tanggal 27 Juli 2011, luas
wilayah KPHP Gedong Wani yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan dan
Lampung Timur adalah seluas ± 30.243 Ha.
Dengan adanya perbedaan luas tersebut, maka perlu fasilitasi dari Direktorat
Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan guna pengukuran ulang khususnya
untuk wilayah UPTD KPH Gedong Wani sehingga data-data tentang luas areal baik
untuk pembagian blok, petak maupun anak petak dapat lebih akurat.
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2.1.3 Aksesibilitas Kawasan
Sarana dan prasarana menuju wilayah kerja UPTD KPH Gedong Wani atau
kawasan hutan, baik dari pusat pemerintahan di Bandar Lampung maupun
sebaliknya cukup baik dan lancar, dengan menggunakan jasa angkutan darat yaitu
kendaraan roda 2 (dua) maupun kendaraan roda 4. Pada Gambar 1 disajikan kondisi
fasilitas jalan di dalam kawasan UPTD KPH Gedong Wani.
Gambar 1: Sebagian sarana perhubungan berupa jalan aspal, jalan onderlag
maupun jalan tanah yang terdapat di areal UPTD KPH Gedong Wani

Sarana perhubungan berupa jalan aspal, jalan onderlag maupun jalan tanah
sudah cukup tersedia dalam hubungan antara satu desa ke desa lainnya. Di dalam
wilayah kerja UPTD KPH Gedong Wani sudah terdapat 39 desa definitif, bahkan di
dalam kawasan hutan tersebut sudah ada Kantor Kecamatan, Balai Desa, Komando
Rayon Militer (KORAMIL), Kantor Kepolisian Sektor (POLSEK), Pusat Kesehatan
Masyarakat (PUSKESMAS), Sekolahan dari tingkat dasar sampai menengah
pertama baik negeri maupun swasta maupun Sekolah Madrasah baik swasta
maupun negeri, sehingga aksesibilitas di kawasan hutan UPTD KPH Gedong Wani
dapat dikatakan sangat baik.

2.1.4 Batas-batas Kawasan
Pada Wilayah kerja UPTD KPH Gedong Wani telah dilaksanakan pengukuhan
batas luar oleh Sub. Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Tanjungkarang dan
telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Hutan Tingkat II Kabupaten Lampung
Selatan dan Panitia Tata Batas Hutan Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah
(sekarang menjadi Kabupaten Lampung Timur) pada tanggal 26 Maret 1996 dan
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telah disahkan oleh Dirjen Inventarisasi dan Tata Guna Hutan atas nama Menteri
Kehutanan pada tanggal 10 April 1997. Walaupun kegiatan pengukuhan/pengukuran
batasnya telah temu gelang, namun sampai saat ini belum mendapatkan keputusan
penetapannya dari Menteri Kehutanan.
Di Kabupaten Lampung Timur telah dipasang pal batas sepanjang 77,50 Km
terbuat dari cor beton bertulang berukuran 10 x 10 x 130 cm sebanyak 750 buah,
yaitu pal batas nomor B/HP/1 s/d B/HP/750. Untuk wilayah Kabupaten Lampung
Selatan dipasang pal batas terbuat dari cor beton bertulang dengan ukuran yang
sama sebanyak 1074 buah, yaitu pal batas nomor

B/HP 751 s/d B/HP/1824 =

B/HP/1 sepanjang 114 km. Pada Gambar 2 disajikan beberapa tanda batas yang
masih ditemukan di KPH Gedong Wani.
Gambar 2 : Sebagian tanda batas berupa tugu batas dan pal batas yang
diketemukan di areal kerja UPTD KPH Gedong Wani

Secara keseluruhan pal batas tersebut berbatasan langsung dengan tanah
marga dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang sudah dilepas
menjadi bukan kawasan hutan, terkecuali dari pal batas nomor B/HP/1190 s/d pal
bas nomor B/HP/1297 merupakan batas fungsi (berbatasan langsung dengan
Kawasan Hutan Lindung (KHL) Batu Serampok Reg. 17).
Walaupun telah dilakukan beberapa kali rekonstruksi batas yang dilaksanakan
secara sporadis, namun tanda batas di lapangan sulit ditemukan sehingga
diperlukan adanya penataan/pengukuran yang secara simultan agar batas wilayah
kerja dari UPTD KPH Gedong Wani dapat diakui baik secara de facto maupun de
jure.
Batas areal kerja UPTD KPH Gedong Wani, sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Areal Penggunaan Lain (APL)
- Sebelah Timur berbatasan dengan APL
- Sebelah Selatan berbatasan dengan APL
- Sebelah Barat berbatasan dengan APL dan KHL Batu Serampok Reg. 17.
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2.1.5 Sejarah Wilayah KPHP Gedong Wani
Sebagian besar kawasan hutan di Provinsi Lampung telah ditunjuk sebagai
kawasan hutan sejak jaman Belanda, khususnya pada areal kerja UPTD KPH
Gedong Wani, yaitu :
- KHP Way Ketibung I Reg. 5 ditunjuk berdasarkan Besluit Resident Lampung
District No. 308 tanggal 31 Maret 1941.
- KHP Way Ketibung II Reg. 35 ditunjuk berdasarkan Besluit Resident Lampung
District No. 99 tanggal 7 Februari 1933
- KHP Way Kibang Reg. 37 ditunjuk

berdasarkan Besluit Resident Lampung

District No. No. 311 tanggal 31 Maret 1941
- KHP Gedong Wani Reg. 40 ditunjuk berdasarkan Besluit Resident Lampung
District No. 372 tanggal 12 Juni 1937
Dalam rangka mengamanankan kawasan hutan dari perambahan masyarakat
akibat pertambahan penduduk, maka Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
sejak tahun 1970an mengeluarkan kebijakan melalui program Hak Pengusahaan
Hutan Kultur (HPHK), yang dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2 : Daftar pemegang ijin HPHK dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Lampung di Reg. 5, Reg. 35, Reg. 37 dan Reg 40
No

Nama Pemegang
Ijin

SK kepala Dishut Provinsi Lampung
Nomor
Tanggal
Luas (Ha)

Tempat /
Lokasinya

1.

CV. TUNAS

001/PH/1974

20 –2-1974

1.880,00

KHP Reg 40

2.

a. PT. HERIMA

003/PH/1974

27 -2 -1974

651,00

KHP Reg. 40

b. PT. HERIMA

003 A /PH/1975

1 -4 –1975

403,00

KHP Reg. 40

1.054,00
3.

PT. Lampung Pelletizing
Factory

004/PH/ 1974

1 -4 -1974

3.092,25

KHP Reg. 40

4.

PT. LAKOP

005/PH/1974

1 – 5-1974

6.291,00

KHP Reg. 37

5.

PT. HAN NI JADICO Ltd

006/PH/1974

6-9-1074

2.500,00
300,00

KHP Reg 37
KHP Reg. 40

6.

PT. LESTARI

007/ PH/1974

28-9-1974

2.294,00

KHP Reg 40

7.

PT. DAYA KARYA

007/PH/1974

30-9-1974

2.600,00

KHP Reg 35

8.

PT. MITSUGORO

009/PH/1974

29-9-1974

3.640,62

KHP Reg 40

9.

PT. SINGGALAGA

KHP Reg 5

Sumber : Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 2012
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Berbagai Peta Besluit Resident Lampung District yang ada di wilayah Provinsi
Lampung dengan skala 1 : 25.000 dituangkan ke dalam Peta Rencana Pengukuhan
dan Penatagunaan Hutan (RPPH) skala 1 : 250.000 yang digunakan sebagai
lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 67/Kpts-II/1991 tanggal
31 Januari 1991 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Daerah
Tingkat I Lampung berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan sebagai kawasan
hutan seluas ± 1.237.200 Ha.
Pada tahun 1999 luas kawasan hutan di Provinsi Lampung berkurang,
hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
No. 416/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di
wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung berdasarkan Tata Guna Hutan
Kesepakatan sebagai kawasan hutan seluas ± 1.144.512 Ha dengan rincian sebagai
berikut :
- Hutan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam
(Darat dan Perairan)

: ± 296.879 Ha

- Hutan Lindung

: ± 331.531 Ha

- Hutan Produksi Terbatas

: ± 44.120 Ha

- Hutan Produksi Tetap

: ± 192.902 Ha

- Hutan Fungsi Khusus (Pusat Latihan Gajah)

: ± 125.621 Ha

- Hutan Produksi yang dapat di Konversi

: ± 153.459 Ha

Pada tahun 2000 kawasan hutan di Provinsi Lampung berkurang lagi,
hal

ini

sesuai

Surat

Keputusan

Menteri

Kehutanan

dan

Perkebunan

No. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Januari 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan
dan Perairan di wilayah Provinsi Lampung seluas ± 1.004.735 Ha dengan melepas
Kawasan Hutan yang dapat di Konversi (HPK) seluas ± 145.125 Ha menjadi bukan
kawasan hutan dimana kewenangan pengaturan tata ruang/tata guna tanah eks HPK
tersebut menjadi kewenangan Gubernur Lampung.
Pelaksanaan pengalokasian, pendistribusian dan pemberian hak atas tanah
dimaksudkan kepada masyarakat, badan hukum dan instansi pemerintah, yang
selama ini telah memanfaatkan dan menguasai secara fisik tanah tersebut, yang
mana diatur dan ditetapkan pedoman dan pelaksanaannya melalui Peraturan Daerah
(PERDA) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001 tanggal 22 Oktober 2001 tentang
Alih Fungsi Lahan dari Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)
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seluas ± 145.125 Ha menjadi kawasan bukan HPK dalam rangka pemberian Hak
Atas Tanah.
Akibat adanya pelepasan kawasan hutan tersebut, khususnya di wilayah
Kawasan Hutan Produksi Reg 5; Reg 35; Reg 37 dan Reg 40 terjadi pembuatan
sertifikat tanah oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, dimana
sewaktu

melaksanakan

pensertifikatannya

BPN

tidak

menyertakan

petugas

kehutanan baik dari provinsi maupun kabupaten sehingga terjadilah adanya sertifikat
dalam kawasan hutan.
Areal kerja UPTD KPH Gedong Wani sebelumnya merupakan areal ijin Hutan
Tanaman Industri (HTI) yang telah dicabut (SK. 248 /Menhut-II/ 2011 tanggal 2 Mei
2011 tentang Pencabutan Keputusan Menteri No 388/Kpts-II/1996 tanggal 30 Juli
1996 Jo Keputusan Menteri Kehutanan No 240/Menhut-II/2007 tanggal 17 Juli 2007
tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan
seluas ± 41.210 Ha di Provinsi Lampung kepada PT. Dharma Hutan Lestari d/h PT.
Lampung Pelletizing Factory).

2.1.6 Pembagian Blok
Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan bersama dengan BPKH
Wilayah

II

Palembang,

dilakukan

pembagian

blok

dengan

memperhatikan

karakteristik biofisik lapangan, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar, potensi
sumber daya alam, dan keberadaan hak-hak atau ijin usaha pemanfaatan hutan dan
penggunaan kawasan hutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka wilayah KPH

Gedong Wani dibagi menjadi 2 (dua) Blok, yaitu :
1. Blok pemanfaatan jasa lingkungan dan HHBK
2. Blok pemberdayaan masyarakat
Dari hasil pembagian blok tersebut, kemudian dilakukan pembagian petak,
dimana dalam pembagian petak diarahkan sesuai dengan peruntukan berdasarkan
hasil dari identifikasi lokasi dan potensi wilayah.
Berdasarkan pembagian Sub DAS, Wilayah KPH Gedong Wani dibagi
kedalam 3 resort, yaitu :
1. Resort Kandis

: 13.303 Ha ( Reg. 37 dan Reg. 40 )

2. Resort Sekampung Ulu

: 8.431 Ha ( Reg. 40 )

3. Resort Ketibung

: 6.226 Ha ( Reg. 5, Reg. 35 dan Reg. 40 )

16

Luas areal perlindungan di masing-masing Resort, yaitu :
1. Resort Kandis

: 566,25 Ha

2. Resort Sekampung Ulu

: 116,25 Ha

3. Resort Ketibung

: 252,50 Ha

Pelaksanaan tata batas dalam wilayah KPH dilaksanakan untuk kepastian
batas antar blok dan antara petak dengan petak dalam blok yang bersangkutan dari
hasil pelaksanaan kegiatan tata batas, inventarisasi, pembagian blok, pembagian
petak kemudian dilakukan pemetaan wilayah KPH, yang memuat bebarapa unsur,
antara lain :
- Batas wilayah KPHP Gedong Wani sesuai yang ditetapkan Menteri
- Pembagian batas blok
- Pembagian batas petak
- Peta dengan skala minimal 1 : 50.000

2.2 Potensi Wilayah UPTD KPH Gedong Wani
2.2.1 Penutupan Vegetasi
Berdasarkan hasil penafsiran Peta Citra Landsat 7 ETM+ Path/Row 123/064
liputan tanggal 26 April 2010, disimpulkan bahwa penutupan lahan di wilayah UPTD
KPHP Gedong Wani berupa Pertanian Lahan Kering (Pt); Pemukiman (Pm); Lahan
Terbuka (T); Belukar (B); Perkebunan (Pk) dan Pabrik . Untuk jelasnya dapat dilihat
pada Gambar 3.
Gambar 3 : Peta Penutupan Lahan di areal wilayah kerja UPTD KPHP Gedong Wani
Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
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2.2.2 Potensi Kayu/ Non Kayu
Berdasarkan peta penutupan lahan, dapat diketahui bahwa di wilayah UPTD
KPH Gedong Wani untuk jenis tanaman perkebunan sebagian besar berupa karet
dan sawit, sedangkan tanaman kayunya berupa tanaman mahoni, sengon dan jati.
Namun sampai saat ini potensi dari tanaman tersebut belum dapat diketahui, karena
belum dilaksanakan kegiatan inventarisasi. Kegiatan yang dilaksanakan baru berupa
identifikasi permasalahan yang ada di lokasi UPTD KPH Gedong Wani.

2.2.3 Keberadaan Flora dan Fauna Langka
Seperti yang telah diuraikan, bahwa pada wilayah UPTD KPH Gedong Wani
sebagian besar sudah berupa pemukiman (39 Desa), sehingga keberadaan flora dan
fauna langka dapat dikatakan tidak ada lagi. Namun masih terdapat fauna liar yang
tidak dilindungi seperti ular kobra dan burung kuntul.

2.2.4. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
Sampai saat ini untuk potensi jasa lingkungan dan wisata alam di wilayah
UPTD KPH Gedong Wani dapat dikatakan belum ada, tetapi bila diperhatikan pada
lokasi tersebut bila dikelola dengan baik, ada potensi yang bisa dikembangkan
berupa wisata alam karena ada lokasi berupa hamparan batu yang besar-besar,
seperti dalam Gambar 4.
Gambar 4 : Lokasi yang dapat dikembangkan untuk objek wisata alam di areal UPTD
KPH Gedong Wani

2.3 Informasi Sosial Budaya Masyarakat dalam Kawasan Hutan
Sesuai dengan letaknya, secara geografis wilayah Provinsi Lampung
merupakan pintu gerbang menuju Pulau Sumatera yang jaraknya relatif dekat
dengan Pulau Jawa, sehingga sejak tahun 1960an banyak penduduk pendatang
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yang berasal dari Pulau Jawa, Pulau Bali dan Sumatera Selatan baik melalui jalur
resmi yaitu dengan cara transmigrasi umum maupun transmigrasi spontan.
Karena tanahnya relatif subur, maka mereka membuka lahan di kawasan hutan,
khususnya wilayah kerja UPTD KPH Gedong Wani yang jaraknya relatif dekat
dengan pusat pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten.
Para pendatang yang masuk sebagian besar bermata pencaharian sebagai
petani, dan tidak mempunyai ketrampilan yang memadai. Akibat dari banyaknya
pendatang, dan belum adanya upaya pengamanan hutan yang memadai, maka lama
kelamaan mereka membentuk desa/kelurahan. Saat ini jumlah desa yang berada
dalam areal wilayah UPTD KPH Gedong Wani mencapai 39 desa, walaupun tidak
semua dusun dari desa tersebut yang masuk dalam kawasan hutan, tetapi ada juga
yang seluruh dusunnya berada dalam kawasan hutan baik lahan pemukiman
maupun perladangannnya. Sebagian besar dari mereka tetap mengakui keberadaan
kawasan hutan. Oleh karena itu, mereka tetap berusaha agar lahan mereka bisa
dikeluarkan dari kawasan hutan untuk dapat dimiliki.
Dari kegiatan inventarisasi dan identifikasi yang dilaksanakan oleh UPTD KPH
Gedong Wani sejak tahun 2012 dan 2013, tidak ditemukan keberadaan hukum adat.
Tabel 3 : Kecamatan, Desa, dan Dusun yang berada dalam kawasan hutan wilayah
UPTD KPH Gedong Wani
No
I

II

Total

Kabupaten
Lampung Selatan

Lampung Timur

2 Kabupaten

Kecamatan
Ketibung
Merbau Mataram
Tanjung Bintang
Tanjung Sari
Jati Agung
Natar
Sekampung
Marga Tiga
Sekampung Udik
Metro kibang
Batang Hari
11 Kecamatan

Desa
5
4
6
6
6
1
3
1
2
3
2

Dusun
24
17
35
6
33
1
15
1
23
16
8

39 Desa

179 Dusun

Sumber : Hasil inventarisasi dan identifikasi UPTD KPH Gedong Wani, Tahun 2013

2.4 Keberadaan Ijin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
Di dalam wilayah kerja UPTD KPH Gedong Wani, yaitu pada KHP Way
Ketibung I Reg. 5; KHP Way Ketibung II Reg. 35; KHP Way Kibang Reg, 37 dan
KHP Gedong Wani Reg 40 sudah ada beberapa perusahaan dan perorangan yang
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memanfaatkan dan menggunakan kawasan hutan, baik yang ada ijin maupun yang
belum mendapat mendapat ijin.
Perusahaan berijin yang sudah dicabut, yaitu HTI PT. Lampung Pelletizing
Factory atau PT. Dharma Hutan Lestari (SK 248/Menhut-II/2011 tanggal 2 Mei 2011
tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 388/Kpts-II/1996 tanggal 30
Juli 1996 Jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.240/Menhut-II/2007 tanggal 17
Juli 2007 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal
hutan seluas ± 41.210 Ha di Provinsi Lampung kepada PT. Dharma Hutan Lestari
d/h PT. Lampung Pelletizing Factory).
Tabel 4 : Beberapa perusahaan yang sudah ada ijin baik dari Menteri Kehutanan
maupun dari Pejabat Kehutanan di daerah Lampung
No

Nama Perusahaan

Surat Keputusan
Nomor

Luas

Ijin pinjam pakai
Penambangan Batu
Andesit (Gol C)

20,00

Reg. 5

Ijin pinjam pakai
Penambangan Batu
Andesit (Gol C)

50,00

Reg. 40

Ijin pinjam pakai
mendirikan pabrik
tapioka

30,00

Reg. 35

Ijin tukar menukar
mendirikan pabrik
tapioka

72,50

Reg. 35

SK.167/ MenhutII/ 2013

17,20

2.

PT. Inti Nusa
Permata

SK.165/ MenhutII/ 2013

3.

PT. Darma Agrindo

SK.506/MenhutII/ 2013

4.

PT.Langgeng
Cakra Lestari/PT
Florindo Makmur

338/Menhut
Bun-VII/1999

5.

Universitas
Lampung

302/Kwl-6/
TGH/32/1989

Sumber :

Lokasi
Reg.35

PT. Sumber Jaya
Prima Kencana

1.

Keterangan

Ijin pinjam pakai
Kebun percobaan
& penelitian

Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
Tahun 2013

Penggunaan kawasan hutan di lokasi UPTD KPH Gedong Wani yang belum
mendapat ijin dari Menteri Kehutanan adalah :
- Adanya Hak Guna Usaha (HGU) yang masuk dalam kawasan hutan, yaitu :
 HGU PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Bergen seluas 182 Ha yang
terletak di KHP Gedong Wani Reg. 40
 HGU PT. Daya Karya seluas 65,5 Ha di KHP Way Ketibung II Reg. 35
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- Adanya usaha industri peternakan ayam ras baik peternak ayam pedaging
(broiler) maupun peternak ayam petelur (layer) sebanyak 61 peternak yang
letaknya tersebar di wilayah kerja UPTD KPH Gedong Wani.
- Adanya pemukiman, perladangan dan kebun (sawit dan karet) di 38 desa definitif
yang letaknya tersebar di wilayah kerja UPTD KPH Gedong Wani.
- Adanya bangunan pusat pemerintahan baik Kecamatan, Desa, Koramil, Polsek
maupun Sekolah Umum dan Madrasah baik negeri maupun swasta yang tersebar
di wilayah kerja UPTD KPH Gedong Wani.
Selain itu terdapat rencana relokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung
seluas 1.500 Ha di KHP Gedong Wani Reg. 40, dimana pada saat RPHJP ini
disusun dalam proses tukar menukar.
Gambar 5 : Kondisi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di areal lokasi
UPTD KPHP Gedong Wani

2.5 Kondisi Posisi KPHP dalam Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah
Tata ruang Provinsi Lampung telah disahkan melalui Peraturan Daerah No. 1
Tahun 2010, sedangkan untuk keluasan hutannya tetap mengacu kepada Keputusan
Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000
dengan keluasan 1.004.735 Ha, sehingga posisi wilayah UPTD KPH Gedong Wani
berdasarkan hasil pengukuhan tahun 1995/1996 adalah seluas ± 43.560,90 Ha, yang
terdiri dari :
- KHP Way Ketibung I Reg. 5

Lampung Selatan

seluas ±

1.922,90 Ha

- KHP Way Ketibung II Reg 35 Lampung Selatan

seluas ±

3.800,00 Ha

- KHP Gedong Wani Reg. 40

seluas ± 25.563,00 Ha

Lampung Selatan
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- KHP Way Kibang Reg 37

Lampung Timur

seluas ±

6.638,00 Ha

- KHP Gedong Wani Reg. 40

Lampung Timur

seluas ±

6.637,00 Ha

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Lampung belum
dimasukan rencana pembangunan relokasi pusat pemerintahan Provinsi Lampung
seluas 1.500 Ha di KHP Gedong Wani Reg. 40, sehingga pemerintah Provinsi
Lampung merencanakan proses tukar menukar guna pembangunan relokasi pusat
pemerintahan provinsi tersebut. Sampai saat ini pengukuran dan tali asih yang sudah
diberikan kepada warga seluas 1.300 Ha.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 68/Menhut-II/ 2010
tanggal
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Januari

2010

maupun

Keputusan

Menteri

Kehutanan

No. SK 427/Menhut-II/ 2011 tanggal 27 Juli 2011, maka luas wilayah UPTD KPH
Gedong Wani adalah seluas ± 30.243 Ha. Khusus wilayah UPTD KPH Gedong Wani,
walaupun sebagian wilayahnya akan digunakan untuk relokasi pusat pemerintahan
Provinsi Lampung, namun sebagian besar wilayah yang tersisa masih dapat
dipertahankan sebagai kawasan hutan.
Saat ini perlu segera dilaksanakan penataan kembali terhadap kawasan
hutan, karena tanda batas/pal batas banyak yang telah hilang. Apabila rencana
pembangunan pusat pemerintahan provinsi dibangun mulai tahun 2014, maka
wilayah UPTD KPH Gedong Wani akan menjadi salah satu incaran bagi masyarakat
Lampung.

2.6 Kegiatan Pembangunan Kehutanan yang Pernah Dilakukan
Dalam wilayah kerja UPTD KPH Gedong Wani pada tahun 2005/2006
dilaksanakan reboisasi melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan.
Pada saat ini lokasi GN-RHL tersebut masuk dalam lokasi pembangunan
relokasi pusat pemerintahan provinsi Lampung seluas 1.300 Ha di KHP Gedong
Wani Reg. 40, sehingga tanaman GN-RHL sudah diratakan/digusur.
Lokasi wilayah UPTD KPH Gedong Wani merupakan eks wilayah ijin HP-HTI
dari PT. Dharma Hutan Lestari, dimana perusahaan tersebut juga pernah
mengadakan penamanan dengan jenis tanaman gmelina, sengon, akasia dll, tetapi
pada tahun 1998 telah dijarah oleh masyarakat. Sebagian besar dari masyarakat
yang bermukim dalam kawasan hutan tersebut juga menanami kawasan dengan
jenis tanaman jati, sengon, akasia, karet dan sawit.
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2.7 Informasi Lain yang Relevan
Sesuai hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilaksanakan oleh UPTD KPH
Gedong Wani sejak tahun 2001, dapat diketahui adanya usaha industri peternakan
ayam ras baik peternak ayam pedaging (broiler) maupun peternak ayam petelur
(layer) sebanyak 61 peternak yang tersebar di wilayah kerja UPTD KPH Gedong
Wani.
Berdasarkan data dan informasi, diketahui bahwa keberadaan dari lokasi
budidaya ternak ayam ini mendapat hak over-alih garapan dari petani penggarap dan
diketahui oleh Kepala Desa setempat, yang kemudian mendapat persetujuan dari
masyarakat sekitar untuk membangun kandang ayam. Selanjutnya peternak
melengkapi perijinan dari Pemkab Lampung Selatan, yaitu seperti : SIUP, SITU,
TDP, Surat Ganti Garapan dan Ijin Lingkungan. Tetapi dari informasi yang
didapatkan diketahui bahwa para peternak unggas tersebut pernah mengajukan ijin
ke Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan. Karena pada saat itu ada ijin HPHTI PT. Dharma Hutan Lestari, maka tidak diperkenankan adanya ijin di atas ijin.
Oleh sebab itu, sampai saat ini para peternak belum ada yang mendapatkan ijin dari
pihak Dinas Kehutanan Provinsi maupun Kabupaten.
Keberadaan peternak unggas ayam yang berada di wilayah kerja UPTD KPH
Gedong Wani, sesuai wilayah kecamatan adalah sebagai berikut :
1. Kecamatan Jati Agung terdapat 9 lokasi peternak unggas ayam
2. Kecamatan Tanjung Bintang terdapat 23 lokasi peternak unggas ayam
3. Kecamatan Merbau Mataram terdapat 21 lokasi peternak unggas
4. Kecamatan Ketibung terdapat 4 lokasi peternak unggas
5. Kecamatan Tanjung Sari terdapat 2 lokasi peternak unggas
6. Kecamatan Sekampung Udik terdapat 2 lokasi peternak unggas
Selain peternak unggas ayam juga terdapat juga peternakan kambing yang
terletak di wilayah Kecamatan Ketibung dan peternakan sapi yang terletak di wilayah
Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.
Gambar 6 :

Sebagian peternak ayam yang berada dalam wilayah pengelolaan
UPTD KPH Gedong Wani

23

Pada wilayah kerja UPTD KPHP Gedong Wani terdapat 39 desa definitif yang
sebagian atau seluruh dusunnya masuk dalam kawasan hutan, dimana desa definitif
tersebut ada yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati maupun Keputusan
Gubernur Lampung, yaitu :
1. Kecamatan Ketibung Lampung Selatan terdapat 5 (lima) desa yaitu desa
Neglasari; Tanjung Agung; Tanjungan; Tanjung Ratu dan desa Tran Tanjungan
2. Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan terdapat 4 (empat) desa yaitu
desa Tri Harjo; Panca Tunggal; Sinar Karya dan Desa Talang Jawa
3. Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan terdapat 6 (enam) desa yaitu
desa Jati Indah; Budi Lestari; Tri Mulyo; Sri Katon; Jati Baru dan desa Sinar
Ogan.
4. Kecamatan Tanjung Sari Lampung Selatan terdapat 6 (enam) desa yaitu desa
Kerto Sari; Sido Mukti; Mulyo Sari; Malang Sari; Purwodadi Dalam dan desa
Wonodadi
5. Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan terdapat 6 (lima) desa yaitu desa
Karang Rejo; Sido Harjo; Sinar Rejeki; Purwotani; Sumber Jaya dan desa Margo
Lestari
6. Kecamatan Natar Lampung Selatan hanya satu desa yaitu Desa Sukadamai
7. Kecamatan Sekampung Lampung Timur terdapat 3 (tiga) desa yaitu desa Mekar
Mulyo; Karya Mukti dan desa Mekar Mukti
8. Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur hanya ada 1 desa yaitu Desa Trisinar
9. Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur terdapat 2 (dua) desa yaitu desa
Gunung Agung dan desa Sindang Anom
10. Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur terdapat 3 (tiga) desa yaitu desa
Marga Jaya; Jaya Asri dan desa Margo Sari
11. Kecamatan Batang Hari Lampung Timur terdapat 2 (dua) desa yaitu desa Buana
Sakti dan desa Purwodadi Mekar

2.8 Isu Strategis, Kendala, dan Permasalahan
Isu strategis di wilayah kerja UPTD KPH Gedong Wani adalah adanya
rencana pembangunan relokasi pusat pemerintahan Provinsi Lampung seluas
1.500 Ha di KHP Gedong Wani Reg. 40 pada Kecamatan Jati Agung, tetapi dari hasil
pengukuran dan pemberian tali asih kepada masyarakat di lokasi yang telah
dilaksanakan hanya dapat tercapai 1.300 Ha, melalui proses tukar menukar karena
sampai saat ini persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan sudah ada. Sebagian dari
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masyarakat yang berdemonstrasi menuntut keadilan karena tali asih yang diberikan
pemerintah provinsi kepada masyarakat untuk 1(satu) Ha lahan kawasan hutan
adalah

sebesar

Rp.

5.000.000,-.

Rencana

pembangunan

relokasi

pusat

pemerintahan provinsi Lampung telah dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak
konsultan dari Malaysia dan rencana pembangunannya akan dimulai tahun anggaran
2014.
Kendala di wilayah kerja UPTD KPH Gedong Wani adalah banyaknya desa
definitif dalam kawasan hutan dan sudah lamanya mereka dalam kawasan hutan.
Sebagian besar masyarakat beranggapan dengan telah terbentuknya desa definitif
tersebut dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka mereka berada di
luar kawasan hutan dan mengharapkan adanya pengukuran dari Badan Pertanahan
Nasional (BPN) untuk mendapatkan sertifikat tanah. Sedangkan yang menjadi
permasalahan di wilayah kerja UPTD KPH Gedong Wani ini adalah tidak jelasnya
tanda-tanda batas dari kawasan hutan sehingga ada sebagian masyarakat yang
telah membuat sertifikat melalui BPN di dalam kawasan hutan.
Secara rinci ancaman, tantangan, gangguan dan peluang pada KPHP
Gedong Wani adalah sebagai berikut :
a. Ancaman
- Wilayah UPTD KPH Gedong Wani telah sesuai dengan hasil pengukuran tata
batas tahun 1994/1995 dan tahun 1995/1996. Namun sampai saat ini belum
ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan.
- Ada masyarakat yang berada di dalam wilayah KPH Gedong Wani yang
melakukan pengelolaan hutan tanpa ijin yang sah, baik dari Dinas Kehutanan
Provinsi/Kabupaten maupun dari Kementerian Kehutanan.
- Terdapat 39 desa definitive di dalam kawasan.
- Tidak

adanya

kerjasama

antara

BPN

dengan

Kehutanan,

sehingga

menyebabkan adanya sertifikat di dalam kawasan hutan. Pengurusan sertifikat
hanya sebatas usulan dari desa ke BPN tanpa adanya konfirmasi dengan
Kehutanan, apakah masuk dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan.
b. Tantangan
- Melakukan

pengelolaan

kawasan

hutan

dengan

mempertimbangkan

kesejahteraan masyarakat, dan tetap menjaga kelestarian hutan.
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c. Gangguan
- Adanya fasilitas umum yang mendukung masyarakat baik sarana dan
prasarana yang memadai, diantaranya adanya bangunan kepemerintahan di
dalam kawasan hutan, seperti : kantor kecamatan, balai desa, sekolah, polsek,
koramil, dan listrik serta aksesbilitas jalan beraspal dan underlag.
- Masyarakat mengelola lahan tanpa mengetahui status lahan yang dikelola atau
lokasi yang ditempati merupakan kawasan hutan, dengan pengertiannya bahwa
yang diolah maupun ditempati merupakan desa definitif.
- Adanya kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh masyarakat dengan luas puluhan
hektar, adanya penambang pasir, dan adanya ternak ayam tanpa ada ijin yang
sah untuk penggunaan lahan kawasan hutan.
d. Peluang
- Apabila wilayah tersebut dalam kondisi yang kondusif maka KPH dapat
melakukan pengelolaan hutan menuju KPH Mandiri sesuai dengan target KPH.
- KPH dapat mengembangkan potensi yang ada dalam kawasan hutan, seperti
obyek wisata alam dan tempat penelitian maupun pendidikan.
- KPH dapat membangun hutan yang lestari menuju masyarakat sejahtera
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BAB III
VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN
3.1 Visi KPHP Model Gedong Wani
Visi pengelolaan hutan KPHP Model Gedong Wani adalah : “Terwujudnya
pengelolaan kawasan Hutan Produksi, secara kolaboratif pada tahun 2023
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

3.2 Misi KPHP Model Gedong Wani
Untuk mencapai visi di atas, maka misi KPHP Model Gedong Wani adalah :
1. Memantapkan kawasan hutan, di Register 5, Register 35, Register 37 dan
Register 40 [Gedong Wani];
2. Memulihkan fungsi ekologi pada blok lindung;
3. Menumbuh-kembangkan sikap kolaboratif masyarakat terhadap keberadaan dan
otoritas KPHP Gedong Wani dalam rangka memproduksi kayu dan non-kayu;
4. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan organisasi KPHP sebagai penyedia
jasa layanan publik dalam sektor kehutanan di kawasan kelola KPHP Gedong
Wani;
5. Mengembangkan sistem manajemen secara berkesinambungan menuju KPHP
Mandiri;
6. Mengendalikan kegiatan penggunaan hutan dengan tidak mengubah fungsi
kawasan hutan.
Guna mencapai visi dan misi tersebut, maka ada beberapa tahapan/tujuan
yang diharapkan dapat terpenuhi selama 10 tahun (2014 – 2023), yaitu sebagai
berikut :
1. Mampu menyelenggarakan pengelolaan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi
dari pemanfaatan hutan dalam keseimbangan dengan fungsi konservasi,
perlindungan, dan sosial dari hutan;
2. Mampu mengembangkan investasi dan menggerakkan lapangan kerja;
3. Mempunyai kompetensi menyusun perencanaan dan monitoring/ evaluasi
berbasis spasial;
4. Mempunyai

kompetensi

untuk

melindungi

kepentingan

hutan

(termasuk

kepentingan publik dari hutan);
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5. Mampu menjawab jangkauan dampak pengelolaan hutan yang bersifat lokal,
nasional dan sekaligus global (misal : peran hutan dalam mitigasi perubahan iklim
global/climate change); dan
6. Berbasis pada profesionalisme kehutanan.
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BAB IV
ANALISIS DAN PROYEKSI
4.1 Analisis Data dan Informasi
Kajian yang digunakan dalam menganalisa data yang ada pada UPTD KPH
Gedong Wani adalah menggunakan analisa SWOT, yaitu menganalisa kekuatan
(strength) dan kelemahan (weakness) di lingkungan internal, dan menganalisa
peluang (opportunities) dan ancaman (threats) di lingkungan eksternal, serta
memproyeksikan

langkah-langkah

strategi

yang

dapat

dilaksanakan

dalam

pengelolaan dari UPTD KPH Gedong Wani.
4.1.1 Analisa Lingkungan Internal
A. Kekuatan
-

KPHP Gedong Wani sudah ditetapkan sebagai KPHP Model dan pembentukan
kelembagaannya sebagai UPTD.

-

Tersedianya personil sebanyak 14 orang dan sebagian besar mempunyai
pangkat/golongan yang tinggi.

-

Adanya dukungan dana dari anggaran pemda untuk pelaksanaan kegiatan.

-

Dukungan luasan areal kerja untuk pengembangan organisasi KPH.

-

Adanya peraturan perundangan tentang pembentukan organisasi KPH.

-

Sarana dan prasarana yang memadai baik untuk operasionalisasi KPH.

-

Potensi sumberdaya alam (SDA) untuk pengembangan industri kehutanan dan
pendidikan berbagai kegiatan kehutanan.

B. Kelemahan
-

Terbatasnya pendanaan untuk pengembangan KPH.

-

Terbatasnya SDM sehingga pengelolaan KPH belum optimal.

-

Pengelolaan areal lokasi UPTD KPH saat ini masih mengacu kepada peraturan
perundangan yang lama

-

Koordinasi KPH dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat masih lemah
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4.1.2 Analisa Lingkungan Eksternal
A. Peluang
- Adanya intervensi anggaran dari pemerintah pusat dalam bentuk KPH Model
-

Potensi investor untuk menanamkan modal dalam pemanfaatan kawasan hutan
seperti penambangan batu andesit, peternakan unggas ayam, pendirian pabrik
tapioka

-

Adanya

peraturan

perundangan

terbaru

yang

memungkinkan

untuk

pengembangan organisasi KPH
-

Dukungan dari Gubernur

B. Tantangan/Ancaman
-

Perubahan struktur dinas dapat mempengaruhi struktur organisasi pemerintah
provinsi secara umum

-

Struktur

organisasi

KPH

belum

mengacu

kepada

Permendagri

No. 61 Tahun 2011
-

Jaringan pasar belum terdeteksi seluruhnya

4.1.3 Strategi
Dari hasil kombinasi analisa lingkungan internal dan analisa lingkungan
eksternal, langkah-langkah strategis pengelolaan KPHP Model Gedong Wani
diantaranya adalah :
-

Optimalisasi

penggunaan

anggaran

dari

Pusat

dan

Daerah

untuk

operasionalisasi dan pengembangan UPTD KPH Gedong Wani. Dalam rangka
efektivitas

operasionalisasi KPH diharapkan dukungan anggaran dapat

diserahkan langsung kepada KPH.
-

Percepatan perubahan KPH dengan dasar peraturan-peraturan yang terbaru.

-

Mengoptimalkan dukungan yang ada dan meningkatkan komunikasi yang baik
dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian
Kehutanan terkait percepatan perubahan struktur organisasi KPH.

-

Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada.

-

Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memanfaatkan potensi, serta
perubahan sistem promosi dan investasi pada KPH.

-

Meningkatkan kapasitas SDM melalui Diklat teknis kehutanan

untuk

meningkatkan operasionlisasi KPH.
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4.2 Proyeksi Kondisi Wilayah di Masa Mendatang
Dari hasil analisa SWOT dan langkah-langkah strategi tersebut di atas, dapat
diproyeksikan pengelolaan operasionalisasi KPHP Model Gedong Wani sepuluh
tahun ke depan diarahkan pada penguatan kelembagaan KPH, peningkatan
kapasitas SDM,

peningkatan anggaran dari sumber dana APBN, APBD, dan

investasi pelaku usaha, optimalisasi sarana dan prasarana, dan optimalisasi
pemanfaatan sumber daya alam KPH.
Strategi pelaksanaan yang tepat untuk setiap kegiatan adalah incremental
strategy, dimulai pada kelompok masyarakat yang memiliki rasa percaya kepada
pengelola KPHP Gedong Wani. Secara umum masyarakat seperti ini dalam setiap
populasi hanya sekitar 2-3% (Rogers dan Shoemaker 1985). Kelompok ini dalam
Teori Difusi Inovasi dikenal sebagai innovator, yaitu sekolompok orang yang punya
karakter risk taker yang merupakan kelompok pembaharu, mudah diajak berelasi
dan membuka peluang perubahan sikap yang relatif cepat terhadap berbagai
gagasan baru (inovasi).
Setelah dicapai pada kelompok innovator, maka kegiatan ditujukan ke target
selanjutnya berturut-turut, yaitu kelompok Early Adopter, Eary Majority, Late Majority
dan terakhir bila memungkinkan pada kelompok Laggard (Si Kolot). Menurut Rogers
dan Shoemaker (1985), proporsi setiap kelompok dalam populasi berturut-turut
2,5%; 13,5%; 34,0%; 34,0% dan 16,0% seperti yang disajikan pada Gambar 7.

Gambar 7. Pentargetan Setiap Kegiatan di KPHP Gedong Wani (diadaptasi dari Rogers dan
Shoemaker 1985)

Pentargetan tersebut penting untuk diterapkan pada setiap kegiatan. Melalui
cara tersebut, sumberdaya (biaya, tanaga dan waktu) akan menjadi efisien. Secara
teoritis apabila kelompok Early Adopter telah menerima inovasi, maka penerimaan
kelompok berikutnya akan relatif cepat, kecuali kelompok Laggard yang mungkin
akan terus menolak.
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BAB V
RENCANA KEGIATAN
Perencanaan kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan
kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk
memberikan

pedoman

dan

arah

guna

menyusun

tercapainya

tujuan

penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang
berkeadilan dan berkelanjutan.
Perencanaan kehutanan dilaksanakan :
-

Secara transparan, partisipatif dan bertanggung jawab

-

Secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor terkait dan
masyarakat serta mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi, sosial budaya
dan berwawasan global.

-

Dengan memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah termasuk kearifan
tradisional.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kesatuan Pengelolaan Hutan (RPHJP UPTD KPH)

Gedong Wani pada Dinas

Kehutanan Provinsi Lampung memuat rencana kegiatan strategis selama jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun dari tahun 2014 - 2023. Rencana Kegiatan UPTD KPH
Gedong Wani sebagai berikut :

5.1 Program Pemantapan Kawasan Hutan
Program Pemantapan Kawasan Hutan dirinci ke dalam 3 kegiatan, yaitu :
sosialisasi keberadaan dan otoritas wilayah pengelolaan KPH Gedong Wani,
rekonstruksi tanda batas kawasan kelola, koordinasi dan penyelesaian sengketa
tenurial, dan rasionalisasi wilayah kelola KPHP Gedong Wani.

5.1.1 Sosialisasi Keberadaan Otoritas KPHP Gedong Wani
Kegiatan sosialisasi ini akan dimulai pada tahun 2014, dimaksudkan untuk
meningkatkan kesadaran dan pengakuan masyarakat akan keberadaan dan
kewenangan pengelolaan kawasan Reg. 5, Reg. 35, Reg. 37 dan Reg. 40 oleh
KPHP Gedong Wani. Kegiatan ini sangat strategis, mengingat hampir seluruh
wilayah kelola KPHP Gedong Wani telah diokupasi masyarakat.
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KPHP Gedong Wani perlu mengubah cara pandang terhadap perambahan
hutan, yaitu dari masalah menjadi potensi. Masyarakat yang telah mengokupasi
kawasan hutan perlu diperlakukan sebagai sumberdaya yang produktif, yaitu sebagai
penggerak berbagai kegiatan kehutanan. Dengan demikian KPHP Gedong Wani
akan mempunyai kontribusi ekonomi terhadap pembangunan di Kabupaten Lampung
Selatan, Lampung Timur, dan Provinsi Lampung.
Sosialisasi ini akan dilakukan dengan sasaran : (a) seluruh desa definitif (39
desa) yang berada dalam wilayah kelola; (b) semua pemegang izin penggunaan
sektor non-kehutanan dalam wilayah kelola; (c) semua badan hukum yang
berbatasan dengan wilayah kelola; dan (d) semua desa yang berbatasan langsung
dengan wilayah kelola.
5.1.2 Rekonstruksi Tanda Batas Kawasan
Tata batas wilayah KPH Gedong Wani terakhir dilakukan oleh BPKH II
Palembang pada tahun 2004. Saat ini sudah banyak tanda batas yang rusak dan
hilang, sehingga perlu rekonstruksi tanda batas. Dengan jelasnya tanda batas, maka
batas yuridis dapat dikenali oleh semua pihak, yang lebih lanjut dapat dijadikan
acuan

bersama

penggunaanya.

mengenai

batas-batas

kewenangan

pemanfaatan

maupun

Adapun sasaran kegiatan ini adalah seluruh batas luar wilayah

kelola KPH Gedong Wani.

5.1.3 Koordinasi dan Upaya Penyelesaian Masalah Tenurial
Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mengembangkan MoU dengan entitas
atau perusahaan-perusahaan formal baik yang beroperasi di dalam kawasan hutan
maupun yang berbatasan dengan wilayah kelola. MoU perlu dibangun agar kedua
entitas tersebut secara sukarela dapat melepaskan penguasaan masing-masing
terhadap lahan yang digunakan untuk sektor non-kehutanan, terutama apabila masa
izin-nya sudah selesai. Dalam MoU perlu mencantumkan diktum tindakan hukum
apabila tidak mematuhi hal-hal yang telah disepakati bersama.
Sasaran kegiatan ini adalah [a] PTPN 7 yang areal tanamnya masuk ke
wilayah kelola KPH Gedong Wani seluas 182 Ha dan [b] para pemegang izin
penggunaan, terutama yang masa izinnya sudah selesai.
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5.1.4 Rasionalisasi Wilayah Kelola
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.68/Menhut-II/2010
tanggal 28 Januari 2010 tentang Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi
Lampung, luas areal UPTD KPH Gedong Wani (Unit XVI) ± 30.243 Ha.
Berdasarkan hasil identifikasi, pada areal UPTD KPH Gedong Wani terdapat :
1. Rencana

pembangunan

untuk

relokasi

Pusat

Pemerintahan

Provinsi

Lampung seluas ± 1.500 Ha.
2. Rencana pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan untuk Partai Amanat
Nasional seluas ± 500 Ha.
3. Usulan dari Bupati Lampung Selatan untuk melepaskan desa-desa definitif
seluas ± 3.100 Ha.
Untuk mengakomodir dinamika pembangunan, perlu dilakukan rasionalisasi
wilayah kelola UPTD KPH Gedong Wani, minimal sekali dalam 5 tahun.

5.2 Program Pemberdayaan Masyarakat
Hampir seluruh wilayah kelola KPHP Gedong Wani dialokasikan untuk
pemberdayaan masyarakat, karena hampir seluruh kawasan telah diokupasi
masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan menjadi core business bagi KPHP
Gedong Wani. Masyarakat yang berdomisili di kawasan KPHP Gedong Wani perlu
dibina untuk melakukan aktivitas perekonomian yang berbasis kehutanan.
Pemberdayaan masyarakat adalah usaha membuat masyarakat mampu
membangun, memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri,
sehingga tidak tergantung dari pihak lain.
Dengan pemberdayaan masyarakat di dalam/sekitar kawasan KPHP Gedong
Wani, selain masyarakat mendapatkan hasil dari IUPHHK - HTR, masyarakat juga
mendapatkan penghasilan tambahan melalui :
- Penanaman tanaman dengan pola tumpang sari
- Pengembangan lebah madu
- Tanaman obat-obatan
- Pengembangan pakan/penggemukan ternak dalam rangka “sylvo pastura”
- Pengadaan benih/bibit tanaman kehutanan bersertifikat
- Kemitraan dengan masyarakat yang telah lama menanam atau menguasai
tanaman kehutanan dalam wilayah kelola KPHP Gedong Wani.
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Program Pemberdayaan Masyarakat dirinci ke dalam 4 (empat) kegiatan,
yaitu: 1) Inventarisasi Biogeofisik dan Sosek, 2) Pembangunan HTR, 3)
Pengembangan Agrosilvopastura, dan 4) Pengembangan HTI.

5.2.1 Inventarisasi Biogeofisik-Sosek
5.2.1.1 Inventarisasi Berkala
Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dimaksudkan sebagai bahan
dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan pada unit pengelolaan di KPHP
Gedong Wani dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan inventarisasi
hutan.

Inventarisasi

hutan

tingkat

unit

pengelolaan

KPHP

Gedong

Wani

dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun, sedangkan inventarisasi
hutan

untuk menyusun

rencana

kegiatan

tahunan pada blok operasional

dilaksanakan setiap tahun.
Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk memperoleh informasi potensi,
karakteristik bentang alam, kondisi sosial ekonomi serta informasi lain pada wilayah
kelola KPH yang diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkenaan
dengan :
- Status, penggunaan dan penutupan lahan
- Jenis tanah, kelerengan lapangan/ topografi
- Iklim
- Hidrologi (tata air), bentang alam dan gejala-gejala alam
- Jenis, potensi dan sebaran flora
- Jenis, populasi dan habitat fauna
- Kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat
Inventarisasi hutan untuk mengetahui kondisi blok operasional, dilaksanakan
setiap tahun. Data hasil inventarisasi secara berkala ini, merupakan basis data yang
akan digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan di KPH Gedong Wani, seperti
pengembangan HTR dan lain-lain.

5.2.2 Pengembangan HTR
Kegiatan pengembangan HTR ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas
tutupan lahan, meningkatkan produksi kayu dan meningkatkan pendapatan
masyarakat.

Sasaran

utama

kegiatan

ini

adalah

kelompok

masyarakat

calon/pemegang IUPHHK-HTR.
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Skema

HTR

akan

dikembangkan

dengan

penerapan

kultur

teknis

agroforestry. Sistem ini dapat menopang kebutuhan hidup petani melalui diversifikasi
hasil-hasil tanaman pangan, sebelum diperoleh insentif ekonomi dari hasil kayu.
Selain itu, sistem ini dapat meningkatkan kualitas tutupan lahan, dan dapat
meningkatkan

kesuburan

tanah

maupun

biodiversitas

bila

disertai

dengan

pemeliharaan hewan ternak.
Pilihan kelas perusahaan akan disesuaikan, terutama dengan tanaman
kehutanan berdaur pendek/cepat tumbuh (fast growing trees) seperti sengon,
Gmelina arborea, karet dll. Pemilihan kelas perusahaan akan dilakukan melalui studi
kelayakan sebagai rencana kegiatan tahunan.
Berdasarkan

hasil

penelitian

terhadap

kelayakan

hutan

rakyat

pola

agroforestry yang diintegrasikan dengan ternak domba di Mojokerto, diketahui bahwa
pola tersebut memiliki kelayakan finansial, dengan indikator NPV sebesar Rp
4.000.000,-, yang berarti bahwa petani setiap bulan mempunyai ekuitas keuangan
atau kemampuan bayar sebesar Rp 4.000.000,-, dan Indikator IRR sebesar 32,0%,
yang berarti bahwa usaha ini layak untuk beroperasi pada tingkat suku bunga
sampai 32,0% (Sukarno, Farida, dan Sumarno 2008).
Sebagai batas pengusahaan lahan dan batas luar wilayah kelola KPH Gedong
Wani, direncanakan menggunakan tanaman pagar, karena selain berfungsi sebagai
batas hidup juga menghasilkan produk kayu. Jenis tanaman pagar yang digunakan
akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah di KPHP Gedong Wani.
Dalam sisi pembiayaan, ada 3 (tiga) skema yang bisa dimanfaatkan yaitu Pola
Mandiri, Pola Kemitraan, dan Pola Developer. Adapun sumber pembiayaan yang
mungkin dimanfaatkan untuk memfasilitasi HTR pola mandiri terutama pada fase
awal, antara lain : dana bergulir pembangunan HTR (Permenhut Nomor P. 9/menhutII/2008), dan kredit usaha rakyat dari bank komersial dengan suku bunga 6-7% yang
dapat disinergikan dengan skema kredit Pembiyaan Sarjana Mandiri Desa, Pemuda
Membangun Desa dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan dll.
Meskipun tersedia berbagai skema pembiayaan, umumnya petani sulit untuk
mengakses skema pembiayaan tersebut. Oleh karena itu, bimbingan atau
pendampingan mulai dari pembuatan proposal kredit sampai dengan peningkatan
ketrampilan manajemen merupakan layanan yang harus diberikan oleh KPHP
Gedong Wani. Apabila KPHP Gedong Wani tidak memiliki sumberdaya yang cukup,
maka dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi.
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5.2.3 Pengembangan Agro-Silvopastura
Berdasarkan Permenhut Nomor 63/Menhut-II/2009 tentang Pemberian Izin
Usaha

Silvopastura

pada

Hutan

Produksi,

bahwa

kegiatan

silvopastura

diperbolehkan di hutan produksi. Mempertimbangkan efektifitas kegiatan di KPHP
Gedong Wani, silvopastura akan diintegrasikan kedalam skema HTR, pola ini disebut
sebagai agro-silvopastura.
Pola agro-silvopastura yang dipilih adalah penggemukan sapi. Kelebihan dari
pola ini, selain mengakomodasi pengusahaan lahan juga :
(i) Memberikan hasil tambahan seperti pupuk
Tanah di wilayah KPHP Gedong Wani umumnya merupakan tanah yang
berstruktur fisik pejal, tidak gembur, masam dengan kapasitas tukar kation (KTK)
rendah, sehingga bahan organik dari kotoran ternak akan bermanfaat sebagai pupuk
kandang. Peran ini dapat ditingkatkan dengan memproses kotoran ternak menjadi
kompos bersama dengan serasah dan sisa-sisa tanaman. KPHP Gedong Wani
direncanakan untuk memberikan layanan pembinaan pembuatan home industry
kompos, dan membantu memfasilitasi pola kemitraannya.
(ii) Mendukung program ketahanan pangan dan energi nasional
Kebutuhan pangan nasional terutama daging, masih sangat bergantung pada
impor. Kebutuhan ini akan terus meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk.
Dengan

pola

agro-silvopastura

diharapkan

masyarakat

mampu

memenuhi

kebutuhan daging skala lokal, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap
impor daging.
Harga BBM internasional sudah cukup tinggi dan cadangan minyak bumi
Indonesia diperkirakan habis paling lama 11 tahun lagi (Kurtubi 2013). Konversi
penggunaan bahan bakar dari BBM ke sumber energi terbarukan mutlak dilakukan,
oleh karena itu, dalam konteks agro-silvopastura, kotoran sapi berpotensi sebagai
sumber energi (biogas). Dalam hal ini, KPHP Gedong Wani akan memfasilitasi atau
memberi layanan dalam proses pembuatan biogas, dan membantu terbentuknya
kemitraan dengan investor.
(iii) Memberikan insentif ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan HTR murni.
Usaha penggemukan sapi dapat langsung memberikan insentif ekonomi
dalam 1 tahun, sedangkan insentif ekonomi dari tegakan baru diperoleh setelah 5
tahun. Oleh karena itu, skema pengembangan agro-silvopastura ini dapat dijadikan
andalan dalam pengelolaan KPHP Gedong Wani. Melalui skema agro-silvopastura
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ini, para segmen innovator akan segera menikmati manfaat ekonominya,
kepercayaan masyarakat kepada KPHP Gedong Wani akan terangkat relatif cepat,
dan segmen early adopter akan cepat mengikuti dan seterusnya (seperti Gambar 7).
KPHP Gedong Wani perlu melakukan studi kelayakan atas usaha ini, dengan
menganggarkan dalam rencana kerja tahunannya. Belum ada penelitian yang
mempublikasikan tentang kelayakan usaha agro-silvopastura ini di wilayah kelola
KPHP Gedong Wani.
Untuk memberikan gambaran awal tentang kelayakan penggemukan sapi,
studi kelayakan dua pola penggemukan sapi di NTB yang dilakukan oleh Putra dan
Muzani tahun 2008, menghasilkan bahwa usaha penggemukan sapi layak untuk
dilakukan, karena memiliki B/C =1.2, dan indikator NPV sebesar Rp. 713.884,- dan
Rp1.684.364,-. Artinya untuk kedua pola, petani akan mempunyai kemampuan bayar
per bulan sebesar Rp 713.994,- dan Rp 1.6684.364,-.
Dalam studi kelayakan agro-silvopastura di KPHP Gedong Wani nantinya,
selain menghitung manfaat ekonomi dari penggemukan sapi, perlu menghitung juga
manfaat ekonomi usaha agroforestry-nya, dan manfaat ekonomi dari kompos dan
biogas.
Skema pembiayaan yang dapat digunakan sama dengan pembiayaan HTR
yaitu Pola Mandiri, Pola Kemitraan ataupun Pola Developer. Pada pola mandiri, hal
yang penting adalah adanya skema kredit ketahanan pangan dan energi dengan
bunga 5% setelah memperoleh subsidi bunga dari pemerintah. Kredit ini disediakan
oleh 22 bank, baik bank umum ataupun bank komersial.
Kredit murah ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengembangan
agro-silvopastura. KPHP Gedong Wani perlu membantu masyarakat untuk
mengakses kredit murah ini melalui fasilitasi bertahap atau bimbingan dalam
pembuatan proposal, pelatihan ketrampilan manajemen usaha, dan sebagainya.

5.2.4

Pengembangan HTI
Pada wilayah KPHP Gedong Wani, belum ada izin HTI, namun ada

beberapa perusahaan yang sedang melakukan proses pengajuan izin. Untuk
mengantisipasi kemungkinan direalisasikannya permohonan tersebut maka dalam
rencana pengelolaan ini secara tentative perlu diberi ruang dalam wilayah kelola
KPHP Gedong Wani. Namun kegiatan pengembangan HTI tidak mudah, karena
perlu melakukan relokasi penduduk secara masiv. Oleh karena itu, maka kegiatan
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HTI akan dialokasikan ke lahan yang: (i) sekarang dikuasi oleh pihak yang
penguasaannya >10 Ha, dan atau (ii) dikuasai kelompok yang laggard terhadap HTR
ataupun agrosilvopastura.
Sehubungan dengan itu, maka kegiatan pengembangan HTI hanya dapat
dilaksanakan setelah revisi rencana pengelolaan lima tahunan yaitu idealnya mulai
tahun 2020. Keuntungannya : (i) pemegang IUPHHK-HTI dapat bermitra dengan
pemegang HTR, dan (ii) akan relatif mudah untuk mendapatkan alokasi lahan yang
ukurannya lebih luas (baik yang berasal dari penguasaan yang >10 Ha ataupun dari
kelompok yang laggard) tanpa harus banyak mengeluarkan biaya-biaya transaksi
yang mahal untuk relokasi penduduk secara masiv sehingga kerusuhan sosial pun
dapat dicegah.

5.3 Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, juga dilaksanakan dalam
pengelolaan hutan produksi di wilayah kelola KPHP Gedong Wani. Meskipun dalam
tata hutan KPHP Gedong Wani, tidak secara khusus dibuat Blok Perlindungan,
namun areal–areal yang memiliki fungsi lindung seperti badan air, diakomodir dalam
Blok Pemanfataan Jasa Lingkungan. Selain itu direncanakan kegiatan secara khusus
untuk melindungi sempadan sungai.
Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga
hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan
fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.
Sesuai dengan amanah Undang-Undang No

41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan yang dimaksud dengan 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 serta penyakit.

-

Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan
atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang
berhubungan dengan pengelolaan hutan, dan

-

Penyelesaian masalah okupasi dan pendudukan lahan serta sertifikasi lahan
oleh masyarakat.

39

Program ini dijabarkan dalam 3 (tiga) kegiatan, yaitu 1) Peningkatan Fungsi
Sempadan, 2) Pengembangan Jasa Lingkungan, dan 3) Pengembangan Sistem
Perlindungan Hutan.

5.3.1 Peningkatan Fungsi Sempadan
Kegiatan peningkatan fungsi sempadan juga akan dilakukan dalam skema
pemberdayaan masyarakat. Karena tidak ada sempadan pantai, maka Kegiatan ini
hanya akan dilakukan pada sempadan sungai dan sempadan mata air, yaitu areal di
kanan-kiri sungai ataupun sekeliling mata air dengan radius 50 meter.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan jasa hidrologis dan meningkatkan
pendapatan masyarakat setempat. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka
masyarakat yang bermukim pada kedua tipe sempadan tersebut akan difasilitasi oleh
KPHP Gedong Wani melalui IUPHHNK-HTR, dan dibina untuk membudidayakan
bambu dan aren (Arenga pinata).

Agar kedua jenis tanaman tersebut tetap

dipertahankan sebagai tegakan, maka perlu dilakukan peningkatan nilai tambah
produk HHNK-nya melalui home industry, sehingga menghasilkan berbagai produk
olahan bambu seperti furniture, mebel, handicraft, olahan rebung dll. Sedangkan
produk olahan aren seperti gula damarema, cuka, kolang-kaling, dll.
Upaya peningkatan fungsi sempadan dapat diwujudkan secara cepat dengan
adanya insentif yang nyata. Pembinaan home industry berbahan baku bambu dan
aren harus dapat digunakan untuk membangkitkan insentif ekonomi tersebut,
sehingga KPHP Gedong Wani perlu melakukan studi kelayakan terhadap usaha ini.
Sebagai referensi, Penelitian Kencana, Widia, & Antara (2012) mengenai
kelayakan budidaya rebung di Tabanan Bali, memperlihatkan bahwa usaha ini layak
dilakukan karena : (i) memiliki rasio B/C sebesar 1,77 atau >1; yang artinya dengan
modal Rp 1.000.000 maka akan diperoleh pendapatan sebesar Rp 1.770.000, dan
IRR sebesar 36,6 yang berarti bahwa usaha ini dapat beroperasi sekalipun bunga
pinjaman sampai 36,6%. (Jangka pengembalian modal 3 tahun).
Studi kelayakan usaha produk mebel berbahan baku bambu di Purworejo,
menghasilkan bahwa usaha ini layak dijalankan karena memiliki Keuntungan
Besih/Modal (Net B/C) sebesar 2,02; artinya keuntungan yang diperoleh sebesar
2,02 kali modal, memiliki NPV sebesar Rp 118.072.049,- artinya memiliki
kemampuan membayar setiap bulan sebesar Rp 118.072.049,-., dan IRR sebesar
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45,98% yang berarti usaha ini akan tetap beroperasi sampai suku bunga pinjaman
sebesar 45,98% (Bank Indonesia, 2008).
Untuk home industry gula aren (damarena), usaha ini layak karena memiliki
Net B/C sebesar 1,77 atau >1 dan memiliki IRR sebesar 37,75%. Usaha ini relatif
cepat untuk berkembang, karena dalam waktu kurang dari 3 tahun pinjaman sudah
dapat dikembalikan (Bank Indonesia, 2008).
Skema pembiayaan untuk kegiatan peningkatan fungsi sempadan adalah
sama

dengan

skema

pembiayaan

untuk

pengembangan

HTR

maupun

satu

kegiatan

agrosilvopastura.
5.3.1.1

Penyelenggaraan Rehabilitasi Pada Areal di Luar Ijin

Penyelenggaraan

rehabilitasi

hutan

merupakan

salah

pengelolaan hutan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi
hutan, sehingga daya dukung produktivitas dan peranannya dalam mendukung
sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
Dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar ijin, UPTD
KPHP Gedong Wani merencanakan rehabilitasi pada areal perlindungan, yaitu pada
wilayah sempandan sungai. Kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari kegiatan peningkatan fungsi sempadan. Jenis tanaman yang digunakan adalah
yang bermanfaat dalam konservasi tanah dan air, dan dapat meningkatkan
penghasilan masyarakat, seperti aren, bambu, dll.

5.3.2 Pengembangan Jasa Lingkungan
Kegiatan pengembangan jasa lingkungan ditujukan untuk penyediaan
amenitas lingkungan dan jasa rekreasi. Kegiatan ini akan diintegrasikan dengan
kegiatan peningkatan fungsi sempadan. Lokasi untuk kegiatan ini meliputi: (a) blok
pemanfaatan jasa lingkungan, (b) areal di sekitar wilayah rencana kota baru, dan (c)
badan-badan perairan seperti situ, sungai dan dam.
Selama ini, jasa lingkungan masih kurang dihargai (under valued).
Pertumbuhan kota-kota yang mengelilingi wilayah kelola KPHP Gedong Wani akan
terus meningkat, termasuk Bandar Lampung, Metro, Kailanda dsb. Sejalan dengan
itu, kebutuhan akan fasilitas rekreasi ataupun jasa-jasa lingkungan lainnya juga akan
meningkat. Rencana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Lampung ke Kota
Baru perlu diantisipasi dampaknya terhadap permintaan jasa rekreasi maupun jasa
lingkungan lainnya.
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Pembiayaan pengembangan jasa rekreasi/wisata memerlukan biaya yang
relatif besar.

Oleh karena itu, pengembangan kerja sama kemitraan ataupun

menarik investor merupakan sesuatu yang mutlak. Daya tarik investor diperkirakan
cukup tinggi mengingat infrastruktur pada areal yang direncanakan untuk
pengembangan jasa lingkungan ini sudah cukup baik. KPHP Gedong Wani perlu
untuk terus meningkatkan kemampuannya agar menjadi fasilitator dan katalisator
yang baik antara calon investor dengan masyarakat.

5.3.3 Pengembangan Sistem Perlindungan Hutan
Tujuan dari kegiatan ini adalah (1) peningkatan layanan terhadap gangguan
hutan, dan (2) pengembangan sistem pengamanan hutan swadaya masyarakat.

5.3.3.1

Peningkatan layanan terhadap gangguan hutan

Gangguan hutan (kebakaran hutan, hama penyakit, pencurian hasil hutan,
okupasi kawasan, hama penyakit, dll) banyak terjadi di KPHP Gedong Wani.
Mengingat

kawasan KPHP Gedong Wani cukup luas, untuk meningkatkan

pelayanan terhadap berbagai gangguan hutan, diperlukan suborganisasi tingkat
tapak yang dapat dapat memantau kondisi kawasan setiap saat. Untuk itu
pembangunan resort beserta kelengkapan SDM dan fasilitasnya sangat penting
untuk diwujudkan.
Saat ini jumlah SDM dan sarana prasarana, baik kualitas maupun kuantitas,
belum cukup memadai untuk memberikan layanan yang optimal terhadap gangguan
hutan. Namun secara bertahap akan dilakukan peningkatan terhadap kualitas dan
kuantitas SDM dan sarana prasarana di KPHP Gedong Wani.
Kegiatan penyelenggaraan perlindungan hutan yang akan dilaksanakan di
wilayah UPTD KPH Gedong Wani adalah melalui tindakan- tindakan berupa :
1. Kegiatan preventif dalam upaya menciptakan kondisi yang kondusif dengan
tujuan menumbuhkan peran aktif masyarakat dalam mengamankan kawasan
hutan, berupa :
a. Pembinaan

masyarakat

(sosialisasi

dan

penyuluhan

peraturan

perundang-undangan dibidang kehutanan, pembentukan kader konservasi,
bina cinta alam, sosialisasi batas-batas kawasan, temu wicara mengenai
konservasi hutan, dan lain-lain.
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b. Pendekatan kesejahteraan masyarakat yang berada didalam dan sekitar
kawasan hutan.
c. Koordinasi dengan instasi terkait guna mendukung program- program yang
akan dilaksanakan oleh UPTD KPH Gedong Wani.
2. Kegiatan preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan kawasan
hutan dan hasil hutan, berupa :
a. Pengumpulan bahan dan keterangan
b. Pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan hutan
c. Penjagaan pengamanan hutan
d. Patroli pengamanan hutan
3. Kegiatan represif dalam rangka penegakan hukum dimana situasi dan kondisi
gangguan keamanan kawasan hutan telah terjadi dan cenderung terus
berlangsung atau meningkat, sehingga perlu segera dilakukan tindakan terhadap
pelaku, kegiatan ini berupa :
a. Operasi taktis, yaitu kegiatan untuk mencegah dan menindak pelaku
pelanggaran secara langsung di lapangan melalui kegiatan patroli,
pemeriksaan dokumen dan barang bukti, pemeriksaan pelaku, penyitaan
barang bukti, pengamanan barang bukti, pengamanan tempat kejadian
perkara, penyelesaian administrasi lapangan dan pelaporan.
b. Operasi yustisi, yaitu kegiatan penegakan hukum untuk membuat jera
pelaku pelanggaran, kegiatan ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) atau Penyidik Polri, dari penyidikan sampai dengan pemberian
sanksi pada putusan pengadilan.
Guna menekan perambahan maka dilakukan perlindungan dan pengamanan
dengan metode shock therapy, yaitu pengambilan sampel pengguna kawasan hutan
yang terluas untuk dijadikan tersangka dalam proses hukum. Dengan adanya proses
hukum diharapkan pengguna kawasan hutan yang cukup luas, akan mengembalikan
kawasan kepada negara.

5.3.3.2

Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin,
dan instansi/pemangku kepentingan lainnya

Kegiatan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin
dalam wilayah UPTD KPH Gedong Wani dan antar instansi atau pemangku
kepentingan lainnya adalah melalui koordinasi dan sinkronisasi dalam upaya
perlindungan, pengamanan hutan dan ekosistemnya, dari hulu sampai hilir.
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Tujuannya adalah mewujudkan perlindungan hutan secara optimal dan terpadu yaitu
berupa :
-

Pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar (illegal logging), dan
perdagangan kayu ilegal

-

Pengendalian kebakaran

-

Pencegahan perambahan kawasan hutan

-

Perlindungan hutan dari hama, penyakit dan daya-daya alam

-

Perlindungan jenis

-

Penegakan hukum

-

Pemantapan kawasan hutan

5.3.3.3

Pengembangan Sistem Pengamanan Hutan Swadaya Masyarakat

Kebutuhan keamanan

terhadap gangguan hutan di KPHP Gedong Wani

cukup mendesak, Mengingat cakupan wilayah kelola KPHP Gedong Wani cukup
luas, sementara jumlah personil, fasilitas dan kapasitasnya terbatas, maka dalam
konteks ini perlu untuk dikembangkan system pengamanan hutan swadaya
masyarakat.
Sistem Pengamanan hutan swadaya masyarakat ini akan diwujudkan seiring
dengan pengembangan program pemberdayaan masyarakat di wilayah kelola KPHP
Gedong Wani. Melalui program pemberdayaan masyarakat, masyarakat yang
umumnya telah mengokupasi kawasan hutan, akan diperankan sebagai subyek
dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan, mulai dari pemulihan fungsi
hutan, peningkatan produktivitas hutan sampai dengan pengamanan kawasan
terhadap segala bentuk gangguan hutan.
Dalam konteks pengamanan sumberdaya hutan, pemberdayaan masyarakat
melalui skema HTR, memiliki kelebihan pada ketegasan property right yang
diberikan (PP Nomor 7 Tahun 2006). Ketegasan property right menyebabkan setiap
pemegang IUPHHK-HTR ataupun IUPHHBK-HTR memiliki kepastian hukum
terhadap pengelolaan kawasan, dan bertanggung jawab terhadap setiap bentuk
investasi yang dilakukannya, termasuk mengamankan investasi-nya dari gangguan
hutan.
Perilaku positif yang tumbuh karena kepastian property right di Provinsi
Lampung diungkapkan oleh Bakri (2012), bahwa kawasan hutan rakyat menunjukkan
kinerja yang lebih baik daripada hutan negara dalam hal peranannya sebagai
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pencegah bajir, kelongsoran tanah dan fasilitasi pertumbuhan ekonomi. Dengan
skema HTR, akan menginisiasi hutan negara berfungsi seperti hutan rakyat.
KPHP Gedong Wani akan terus membina tumbuhnya sifat kegotong-royongan
di antara pemegang izin, antara lain dengan mengembangkan kelompok tani dan
memfasilitasi peran fungsi kelompok tani dalam mengamankan hutan. Dengan
tumbuhnya

swadaya

masyarakat

dalam

pengamanan

hutan,

maka

tugas

pengamanan hutan menjadi terdistribusi dan menjadi lebih mudah.
Walaupun begitu, berkaitan dengan masih terbatasnya kapasitas dan
keterbatasan sumberdaya organisasi KPHP Gedong Wani, maka tugas pembinaan
untuk memfasilitasi pengamanan swadaya masyarakat ini, baru akan dilakukan pada
tahun ke 2.

5.4 Program Penguatan Organisasi dan Kelembagaan KPH
Kasus perambahan hutan di Register 5, 35, 37 dan 40 (sekarang sebagai
wilayah kelola UPTD KPH Gedung Wani), merupakan wujud dari lemahnya
kelembagaan formal dibidang kehutanan (mulai dari pusat sampai daerah), beserta
lembaga formal lainnya (termasuk lembaga keamanan formal).
Fenomena perambahan yang terjadi puluhan tahun tersebut merupakan
fenomena yang oleh Garett Hardin (1968) disebutkan sebagai The Tragedy of the
Commons, yaitu suatu fenomena penciri yang melekat pada barang publik yang
sebarannya relatif besar dibandingkan dengan kapasitas suatu otoritas untuk
menjaganya.
UPTD KPH Gedong Wani harus mulai melakukan penguatan kelembagaan
agar kinerja organisasinya sehat, viable dan mampu mengemban misi-misinya guna
mencapai Visi yang telah ditetapkan di tahun 2023. Untuk itu, maka direncanakan
Program Penguatan Kelembagaan dan Organisasi KPH yang dirinci dalam 4 (empat)
kegiatan, sebagai berikut :
5.4.1 Peningkatan Kapasitas Organisasi KPH
5.4.1.1 Rencana Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM
Organisasi UPTD KPH Gedong Wani dibentuk berdasarkan Peraturan
Gubernur Lampung No. 27 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas
daerah Provinsi Lampung. Susunan organisasi UPTD KPH Gedong Wani termasuk
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dalam tipe A. Struktur organisasi dan kondisi SDM pada saat RPHJP ini disusun
disajikan pada Gambar 8.
Berdasarkan susunan organisasi, kebutuhan SDM untuk UPTD KPH Gedong
Wani belum mencukupi, khususnya untuk jabatan fungsional, seperti :
- Polisi

Hutan,

berdasarkan

perbandingan

jumlah

personil

dengan

luas

pengelolaan, maka dibutuhkan sebanyak 30 orang Polisi Hutan, saat ini baru
terisi 7 orang personil.
- Tenaga penyuluh, lokasi pengelolaan UPTD KPH Gedong Wani dibagi dalam 3
(tiga) resort dan akan dialokasikan 2 (dua) orang personil untuk setiap resort,
sehingga dibutuhkan 6 orang tenaga penyuluh.
- Tenaga pengelola ekosistem, untuk setiap resort minimal dialokasikan 2 orang
pengelola ekosistem, maka dibutuhkan 6 (enam) orang tenaga pengelola
ekosistem.
Selain tenaga fungsional, masih dibutuhkan tenaga administrasi, juru ukur, juru
gambar, tenaga inventarisasi, tenaga operator komputer dll.
Gambar 8 : Struktur Organisasi pada UPTD KPH Gedong Wani sesuai dengan
Peraturan Gubernur Lampung No. 27 Tahun 2010.
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Selain peningkatan jumlah pegawai, dibutuhkan pula peningkatan kualitas
SDM, sehingga kedepan KPHP Gedong Wani perlu melakukan upaya yang sinergi
dengan instansi lainnya untuk mendidik dan melatih SDM KPH. Oleh karena itu,
kegiatan ini ditujukan untuk pengembangan sistem manajemen dan administrasi
serta peningkatan kemampuan dan kecukupan SDM.
Pada tahun pertama penyediaan bangunan kantor resort UPTD KPH Gedong
Wani beserta fasilitasnya perlu untuk diwujudkan. Selanjutnya pada tahun kedua,
perlu dikembangkan sistem basis data agar sistem manajemen dapat menopang
tugas-tugas KPH secara efisien. Kecukupan kuantitas dan ketrampilan SDM juga
menjadi syarat untuk mewujudkan sistem manajemen yang handal, Oleh karena itu,
pada tahun kedua akan dilakukan perekrutan staf. Dan pada tahun ketiga akan
dilakukan

peningkatan

kapasitas SDM

melalui diklat

kepemimpinan,

diklat

manajemen dan admistratif.

5.4.1.2 Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pada tahun anggaran 2011 UPTD KPH Gedong Wani masih memanfaatkan
Gedung Dharma Wanita Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk Gedung Kantor,
sedangkan untuk peralatan sarana dan prasarana perkantoran seperti meja, kursi,
komputer PC lemari dan filling kabinet telah disediakan melalui anggaran APBD
2011.
Pada tahun anggaran 2012, pengadaan gedung kantor, mobil, motor, meja
kursi, komputer, laptop, GPS, dan peralatan ukur inventarisasi, difasilitasi oleh
APBN melalui BPKH Wilayah II Palembang.
Sarana prasarana yang tersedia saat ini, baik kualitas maupun kuantitas
belum cukup memadai untuk menunjang operasionalisasi KPH secara optimal,
sehingga masih perlu direncanakan sarana prasarana lainnya.
Berbagai sarana prasarana tersebut diarahkan pada:
a. Pengadaan dan pembangunan prasarana kantor resort beserta isinya.
b. Pengadaan sarana transportasi berupa kendaraan roda 4 dan 2.
c.

Pengadaan sarana komunikasi.

d. Pengadaan alat perlengkapan kerja di lapangan.
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5.4.1.3 Pengembangan Database
Pengembangan database dimulai dari inventarisasi hutan, dimana dalam
kegiatan inventarisasi dikumpulkan data mengenai keadaan hutan baik yang berupa
data fisiografi (geologi, geomorphologi, hidrologi, tanah), data biologis (jenis dan
volume tegakan, diameter dan tinggi pohon), serta data sosial ekonomi (jumlah
penduduk, kesejahteraan dan pendidikan masyarakat, dll).
Pada Tahun 2012, BPKH Wilayah II Palembang telah melaksanakan kegiatan
inventarisasi biofisik dan sosial ekonomi dalam rangka penyusunan rencana
pengelolaan hutan di UPTD KPH Gedong Wani. Data yang dihasilkan dari kegiatan
tersebut, belum cukup memadai sebagai dasar pengembangan database, sehingga
masih diperlukan inventarisasi berkala oleh UPTD KPH Gedong Wani. Sampai saat
ini UPTD KPH Gedong Wani belum melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan,
kegiatan yang dilakukan baru tahap identifikasi.
Data base yang akan dikembangkan yaitu data base penggunaan hutan, data
base pemanfatan hutan, data base manajemen petak, data base investasi, data base
SDM dan data base kemitraan. Beberapa kegiatan pendukung dalam membangun
program ini antara lain:
1. Pelatihan SDM pengelola data base.
2. Penyiapan perangkat data base
3. Penyusunan dan pengelolaan sistem data base
4. Membangun manajemen sistem pusat informasi
5. Pembuatan website
6. Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan

5.4.1.4

Penyediaan Pendanaan

Sejak tahun 2011 sampai saat ini, anggaran UPTD KPH Gedong Wani
bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung
melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi
Lampung. Anggaran yang tersedia relative kecil untuk pelaksanaan kegiatan
operasional KPHP Gedong Wani.
Untuk mengatasi ketersediaan anggaran, dilakukan koordinasi dengan
bidang-bidang di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, dan Kementerian Kehutanan
seperti

Balai

Pemantauan

Pemanfaatan

Hutan

Produksi

(BPPHP),

Balai

Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
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(BPDAS) dll.

Selain itu, pendanaan dapat diperoleh dari pihak-pihak lain yang

sesuai dengan aturan.

5.4.2 Pengembangan Modal Sosial
Saat ini, pemenuhan kebutuhan UPTD KPHP Gedong Wani seperti modal
fisik dan kebutuhan SDM, sangat tergantung pada ketersediaan APBD, sehingga
dimungkinkan bila rencana yang dibuat tidak dapat direalisasikan. Untuk dapat
menjalankan misinya dengan dukungan modal dan SDM yang terbatas, maka KPHP
Gedong Wani perlu untuk mengembangkan modal sosial (social capital).
Modal sosial merupakan deskripsi dari keadaan masyarakat untuk bersedia
bekerja sama dalam berbagai sektor kehidupan. Adapun 3 (tiga) unsur pembentuk
modal sosial, yaitu norma, kepercayaan, dan jaringan, dimana ketiga unsur ini saling
terkait satu dengan lainnya dan bersifat resiprokal (saling menjadi penentu).
Kepercayaan masyarakat terhadap KPHP Gedong Wani masih rendah. KPHP
Gedong Wani belum dianggap sebagai pelayan publik, akibatnya banyak masyarakat
tidak mau bekerja sama untuk memulihkan fungsi hutan sebagaimana yang telah
direncanakan. Oleh karena itu, KPHP Gedong Wani perlu mulai menanamkan
kepercayaan untuk membangun modal sosial dengan masyarakat.
Adapun tujuan dari pengembangan modal sosial ini adalah memberi fasilitasi
pembentukan/revitalisasi kelompok tani hutan dan penyuluhan tata laksana usaha
yang legal di kawasan hutan. Dalam konteks ini kegiatan penyuluhan dilaksanakan
berdampingan dengan kegiatan pelatihan.
Fasilitasi pembentukan kelompok ataupun revitalisasi kelompok tani yang
sudah ada merupakan kegiatan untuk membangun modal sosial. Dalam proses
tersebut interaksi dan kepercayaan antar masyarakat sendiri maupun dengan KPH
akan semakin kuat, memupuk norma dan memperluas jaringan, sehingga akan
timbul berbagai macam transaksi, termasuk transaksi yang bermotifkan ekonomi,
dan transaksi pengetahuan (peran KPHP, kultur teknis, tata laksana usaha, maupun
tata cara untuk mengakses berbagai kredit).
5.4.3 Pengembangan Jejaring KPHP Gedong Wani
Kegiatan ini bertujuan untuk menarik investasi pada setiap kegiatan yang
telah

direncanakan

oleh

KPH

Gedong

Wani,

terutama

untuk

HTR

dan

pengembangan jasa lingkungan.
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Dalam konteks berjejaring ini, pihak KPHP Gedong Wani harus menguatkan
peranannya,

mengingat

bahwa

segala

sumberdaya

(termasuk

masyarakat)

merupakan aset KPHP Gedong Wani.
Dengan peran tersebut, maka KPHP akan semakin diakui keberadaannya,
sehingga segala manfaatnya mengalir kepada otoritas ini. Dalam pengembangan
jejaring ini nantinya KPHP akan memanfaatkan resource sharing dengan
menggunakan bantuan perguruan tinggi, sebagai tempat untuk excercise atau
penerapan berbagai bidang ilmu.

5.4.3.1

Pengembangan Investasi

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki
dan berjangka waktu lama untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan
datang.
Skema-skema pengembangan investasi dapat dilakukan sesuai dengan
kondisi di tingkat tapak. Bentuk pengembangan investasi diarahkan :
a. Pengembangan investasi pada produksi hasil hutan kayu.
b. Pengembangan investasi pada produksi hasil hutan non kayu.

5.4.4 Peningkatan Mutu Layanan dan Perwujudan Kemandirian KPH
Pada dasarnya pemerintahan adalah penyedia jasa layanan publik, maka
pemerintah diberikan otoritas dalam proses social contract (melalui pemilu) untuk
melakukan hak bersifat paksaan berupa penarikan pajak. Sebagai lembaga layanan
publik di sektor kehutanan, KPH harus selalu meningkatkan kualitas layanannya.
Oleh karena itu, evaluasi rutin terhadap kinerja akan selalu dilakukan, sehingga
diperoleh berbagai macam feed back untuk perbaikan mutu layanan. Adapun tujuan
dari peningkatan mutu layanan tersebut adalah untuk :

[1] peningkatan mutu

layanan; [2] peninjauan perencanaan 5 tahunan dan melakukan tindakan revisinya;
[3] pendirian Badan Usaha Jasa Konsultasi Kehutanan dan [4] pembentukan Badan
Umum Layanan Daerah (BLUD).

5.4.4.1

Peningkatan Mutu Layanan

Peningkatan mutu layanan merupakan kegiatan rutin yang akan dilakukan.
Standar Operasional Prosedur (SOP) akan disiapkan dan dievaluasi untuk setiap
jenis layanan, hasilnya juga akan digunakan sebagai feedback dalam evaluasi
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rencana 5 tahunan. Evaluasi akan menjadi bagian yang sangat penting untuk
pertimbangan revisi ke depan.

5.4.4.2 Review Rencana Pengelolaan
Rencana pengelolaan ini disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
Kondisi terkini di lapangan kemungkinan berbeda dengan kondisi pada waktu
penyusunannya, sehingga diperlukan peninjauan kembali (review) terhadap rencana
pengelolaan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Kesesuaian antara rencana dan data serta fakta di lapangan, akan
memudahkan pelaksanaan kegiatan di tingkat tapak. Selain itu, review rencana
pengelolaan bermanfaat untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan
hutan yang dilaksanakan, serta untuk melihat keberhasilan dan hambatan dalam
pelaksanaan RPHJP tahun berjalan. Apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai
dengan rencana yang ditetapkan maka dapat segera diambil langkah-langkah
strategis untuk perbaikan dan percepatan pencapaian target. Review rencana
pengelolaan dapat dilakukan minimal sekali dalam 5 tahun.

5.4.4.3 Pendirian Badan Usaha Jasa Konsultasi Kehutanan
Diharapkan pada tahun ke-9 KPHP telah berhasil melakukan semua program
yang telah direncanakan. Pengalaman melakukan pengelolaan hutan yang
menyebabkan tragedy of the commons akan dimanfaatkan untuk mengembangkan
usaha jasa konsultasi investasi di sektor kehutanan dari hulu sampai hilir, Selain itu
bekerja sama dengan perguruan tinggi melalui resource sharing dalam bentuk
berbagai pelatihan manajemen untuk sektor-sektor kehutanan.

5.4.4.4 Pembentukan Badan Umum Layanan Daerah (BLUD)
KPH Gedong Wani diharapkan sudah dapat memenuhi pendanaannya sendiri
(self funding) pada tahun ke 10 (tahun 2023), melalui pembentukkan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD).
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5.4.5 Kegiatan Lain yang Relevan
5.4.5.1

Pembinaan dan Pemantauan (controlling) pada Areal KPHP Gedong
Wani yang Telah Ada Hak atau Ijin Pemanfaatan maupun Penggunaan
Kawasan Hutan

Pemanfaatan hutan produksi merupakan kegiatan untuk memanfaatkan
kawasan

hutan

produksi,

memanfaatkan

jasa

lingkungan

hutan

produksi,

memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu dari hutan produksi, memungut
hasil hutan kayu dan bukan kayu dari hutan produksi secara optimal dan adil untuk
kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Sehingga dalam
pelaksanaan kegiatan pembinaan pada areal kerja KPHP Gedong Wani ini, nantinya
akan membina perusahaan/ investor yang ingin memanfaatkan maupun masyarakat
yang ingin menggunakan kawasan hutan, agar mendapat ijin dari Menteri Kehutanan
maupun ijin dari Gubernur yaitu dengan menyiapkan areal lahan kompensasi bila
akan digunakan untuk pembangunan non kehutanan, tetapi bila dimanfaatkan untuk
pembangunan kehutanan pihak pemohon tidak menyiapkan lahan kompensasi.
Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan nantinya pihak pengelola yaitu
KPHP Gedong Wani akan memantau pihak perusahaan/ investor tersebut apakah
ijinnya telah sesuai dengan ijin peruntukannya atau tidak dan bila ijinnya akan habis
perlu dikonfirmasikan apakah ijin akan diperpanjang atau tidak.

5.4.5.2

Pembinaan dan Pemantauan (controlling) Pelaksanaan Rehabilitasi
dan Reklamasi Pada Areal yang Telah Ada Hak atau Ijin Pemanfaatan
maupun Penggunaan Kawasan Hutan

Reklamasi hutan adalah usaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan
dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha
pertambangan dan energi agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan
peruntukannya. Keberhasilan pelaksanaan reklamasi untuk tiap lokasi penambangan
dinilai oleh tim daerah yang dibentuk oleh instansi kehutanan, sedangkan untuk
pembinaan, bimbingan teknis dan pemantauan terhadap pelaksanaan reklamasi bagi
perusahaan tambang golongan C dilaksanakan secara bersama-sama antara Dinas
Kehutanan Kabupaten dengan UPTD KPH Gedong Wani. Dalam pembinaan
pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi dilapangan dilaksanakan oleh UPTD KPH
Gedong Wani secara berkala atau sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun.
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5.4.5.3

Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu

Pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan secara
optimal bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan sifat,
karakteristik dan kerentaannya serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokok hutan
(konservasi, lindung dan produksi). Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat
dinamis dan yang paling penting adalah dalam pemanfaatan hutan dan kawasan
hutan harus tetap sinergi. Secara umum pemanfaatan hutan pada hutan produksi
dapat diselenggarakan melalui beberapa kegiatan, yaitu :
- Pemanfaatan kawasan
- Pemanfaatan jasa lingkungan
- Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu
- Pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu
Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian ijin oleh Menteri Kehutanan
atau pejabat kehutanan yang diberi wewenang menurut regulasi dalam bentuk ijin
pemanfaatan kawasan, ijin pemanfaatan jasa lingkungan, ijin pemanfaatan hasil
hutan kayu dan bukan kayu dan ijin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum
menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya, sehingga
Menteri Kehutanan perlu menugaskan Kepala KPH untuk memanfaatkannya,
termasuk melakukan penjualan tegakan yang didasarkan pada pedoman, kriteria dan
standar pemanfaatan hutan wilayah tertentu, serta telah menerapkan pola
pengelolaan Badan Layanan Umum.
Pada wilayah tertentu KPHP Gedong Wani telah ada usulan permohonan
IUPHHK – HTI (PT. Citra Alam Prima Sentosa), tetapi sampai saat ini belum
mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan.
Berdasarkan hasil konsultasi dengan Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat, pada wilayah KPH Gedong Wani perlu dibangun Hutan
Tanaman Rakyat (HTR). Progres pembangunan HTR sampai saat ini dalam tahap
mendapatkan ijin pencadangan HTR, yang terletak di Kecamatan Tanjung Bintang
yang terdiri dari 6 (enam) desa seluas ± 5.000 Ha; wilayah yang sudah ada/belum
ada ijin seluas

± 1.937,20 Ha dan sisanya adalah wilayah tertentu dari KPHP

Gedong Wani, yaitu seluas ± 24.305,80 Ha.
Secara skematis rencana pengelolaan UPTD KPH Gedong Wani, Dinas
Kehutanan

Provinsi

Lampung

ini

disajikan

dalam

Tabel

5.
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Tabel 5. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang UPTD KPH Gedong Wani Provinsi Lampung
Tahun ke:
Program
[I] Peman tapan
Kawasan
KPHP

[II]
Pemberdaya
an
Masyarakat

Lokus
Blok Pember
dayaan, Blok
Pemanfaatan Jasa
Lingkungan dan
HHBK

Blok Pember
dayaan, Blok
Pemanfaatan Jasa
Lingkungan dan
HHBK
Blok
Pemberdayaan

Kegiatan/Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

[A] Sosialisasi tentang Otoritas KPHP
dan Wilayah Kelolanya

[1] Penyadaran & peningkatan
pengakuan masyarakat
terhadap otoritas dan
keberadaan KPH beserta
batas-batas wilayah
kelolanya

[a] Seluruh desa di dalam kawasan
[b] Semua pemegang izin penggunaan
[c]Semua badan hukum yang berbatasan
dengan KPH
[d] Seluruh desa di luar yang berbatasan

[B] Rekonstruksi Tanda Batas
Kawasan

[1] Memberikan
kepastian/penegasan akan
posisi patok-patok batas
kawasan

[C] Koordinasi & Penyelesaian
Tenurial

[1] Mengmb MOU dengan para
pihak dlm penyelesaian
Sengketa tenurial

[a] Seluruh desa di dalam kawasan
[b] Semua pemegang izin penggunaan
[c] Semua badan hukum yang berbatasan
dengan KPH
[d] Seluruh desa di luar yang berbatasan
[a] Perbatasan dengan PTPN 7
[b] Pemegang izin penggunaan sektor non
kehutanan
[a] Seluruh Wilayah Kelola KPH
[a] Seluruh Wilayah Kelola KPH

[D] Rasionalisasi Wilayah Kelola
[A] Inventarisasi Biogeofisik dan sosek
- Inventarisasi berkala pada
wilayah kelola KPH

[B] Pengembangan HTR
(Sengon & Karet)

[1] Penyediaan Data Dasar

[1] Rekrutmen Peminat HTR &
Perizinannya
[2] Peningkatan Kualitas
Tutupan
[3] Peningkatan Produksi Kayu
[4] Peningkatan Pendapatan
masyarakat
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[a] Kelompok Masyarakat yang mendukung
HTR
[b] Kelompok masyarakat calon/pemegang
izin HTR
[c] Kelompok masyarakat calon/pemegang
izin HTR
[d] Kelompok masyarakat calon/pemegang
izin HTR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tahun ke:
Program

[III] Perlindungan
Hutan &
Konsv. Alam

Lokus

Kegiatan/Sub Kegiatan

Tujuan

[C] Pengembangan Agro Silvo Pastura

[1] Peningkatan kualitas
tutupan dengan
agrosilvopastura
[2] Peningkatan Produk nir kayu

Blok
Pemberdayaan

[D] Pengembangan HTI

Blok Pemanfaatan
Jasa Lingkungan
dan HHBK

[A] Peningkatan Fungsi Sempadan
- Penyelenggaraan Rehabilitasi
pada areal di luar ijin

Blok Pemanfaatan
Jasa Lingkungan
dan HHBK

[B] Pengembangan Jasa Lingkungan

Semua Blok

[C] Pengembangan Sistem
Pengamanan Hutan
- Perlindungan hutan
- Koordinasi dan sinkronisasi
antar pemegang ijin dan
pemangku kepentingan lainnya

Sasaran

[3] Peningkatan Pendapatan
masyarakat
[1] Peningkatan Kualitas
Tutupan
[2] Peningkatan Pendapatan
Masyarakat
[1] Peningkatan Jasa Hidrologi
dengan Bambu & Aren
[2]Peningkatan pendapatan
Masyarakat melalui Home
Industri berbahan baku
Bambu & Aren
[1] Penyediaan Amenitas
Lingkungan & Jasa Rekreasi

[1] Pengembangan layanan
terhadap gangguan hutan
(bencana alam, kebakaran,
hama, penyakit, &
pencurian)
[2] Pembinaan swadaya
masyarakat dalam
pengamanan Hutan
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[a]

Kelompok masyarakat calon/pemegang
izin HTR

[b]

Kelompok masyarakat calon/pemegang
izin HTR
[c] Kelompok masyarakat calon/pemegang
izin HTR
[a] Lahan dengan luasan>10ha yang
diokupasi masyarakat
[b] Kelompok masyarakat yang pro HTI
[c] Kelompok masyarakat yang menolak HTR
(Laggard)
[a] Kanan-Kiri Sungai & Keliling Mata airmata air
[b] Masyarakat di kawasan Kanan_Kiri Sungai

[a] Areal dengan landscape indah di Blok Jasa
lingkungan
[b] Seputar Calon Kota Baru
[c] Badan-badan perairan
[a] Seksi Perlidungan hutan KPH

[b] Kelompok Tani hutan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tahun ke:
Program
[IV] Penguatan
Organisasi &
Kelembagaan
KPH

Lokus
Semua Blok

Semua Blok

Semua Blok

Kegiatan/Sub Kegiatan

Tujuan

Sasaran

[A] Peningkatan Kapasitas Organisasi
- Penyediaan sarana dan
prasarana
- Pengembangan Database
- Peningkatan kapasitas SDM
- Pendanaan

[1] Pengb. Sistem Manajemen
& Perangkat Administrasi

[B] Pengembangan Modal Sosial KPH

[1] Fasilitasi pengem bangan.
Kelompok tani hutan, &
koperasi
[2] Penyl. usaha yang legal di
[HTR, AgroSilvopastura dll]

[C] Pengembangan
Jejaring dengan Para Pihak
- Pengembangan investasi
- Kordinasi dan sikronisasi antar
instansi dan pemangku
kepentingan lainnya
[D] Peningkatan Mutu Layanan &
Perwujudan Kemandirian KPH

[1] Menarik Investasi ke Wilayah
kelola
[2] Pengembangan Kerjasama
Ekonomi/Kemitraan
/Developer

[2] Meningkatkan kemampuan
& kecukupan SDM

[1] Tinjauan dan revisi
perencanaan 5 tahunan
(Review rencana
pengelolaan)
[2] Peningkatan mutu layanan

[3] Pendirian beberapa Jasa
Usaha
[4] Pembentukan BLUD
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[a] Pembangunan Kator dan Fasilitasnya
[b] Pengembangan Sistem Basis Data dan
ICT
[a] Rekrutmen staff dan karyawan
[b] Diklat leadership, manajemen & Staff
adminsitatif
[a] Masyarakat yang sudah punya trust yang
cukup terhadap KPH
[b] Menjalar ke kelompok berikutnya
[a] Masyarakat dalam kawasan yg sdh patuh
kpd KPH
[b] Menjalar ke kelompok masyarakat
berikutnya
[a] Para investor dng Masy.penghasil produk
nir kayu
[b] Para investor dengan Masy.penghasil
produk kayu
[c] Para Investor untuk di Blok Jasa
Lingkungan
[a] Jejak rekam layanan & perencaan 5 thn ke
depan

[b] Kinerja manajemen KPH, layanan kpd
pemegang IUPHHK_HTR,
IUPHHNK_HTR, Silvopatura, Investor
[c] Jasa konsultasi investasi di hulu & hilir dari
sektor kehutanan, diklat pengelolaan
hutan, jasa rekreasi dll.
[d] Organisasi KPH Seksi Pengembangan
Jasa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
6.1 Pembinaan
Pembinaan adalah kegiatan memberikan pedoman dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian agar UPTD KPH Gedong Wani dapat melaksanakan
tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan dilakukan
terhadap

sumberdaya

manusia

pelaksana

pengelolaan

dan

masyarakat

didalam/sekitar kawasan hutan wilayah UPTD KPH. Dalam rangka pembinaan
tersebut perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
1. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia untuk mengelola UPTD KPH
Gedong Wani dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kawasan, baik
berupa pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi maupun pendidikan non
formal berupa pendidikan dan pelatihan lainnya yang dapat meningkatkan
penguasaan ilmu pengetahuan dan keahlian guna mendukung jalannya
pengelolaan.
2. Terbentuknya suatu kondisi yang dapat menguatkan kerangka semangat
kerjasama diantara pihak pengelola, pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra
dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan UPTD KPH Gedong Wani.
3. Pengembangan sistem informasi yang baik agar dapat menyajikan hal-hal baru
yang bermanfaat bagi semua pihak di dalam pengelolaan.
4. Pembinaan

dalam

rangka

meningkatkan

kesadaran

dan

pemahaman

masyarakat mengenai arti pentingnya pengelolaan kawasan UPTD KPH Gedong
Wani, mengingat masyarakat di sekitar kawasan KPH merupakan bagian dari
pengelolaan. Hal ini dapat dilhat dari adanya pembagian peran terhadap
masyarakat.
6.2. Pengawasan
Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap kinerja UPTD
KPH Gedong Wani dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan UPTD KPH Gedong Wani dapat
dilakukan oleh pihak internal pengelola maupun para pihak yang berkompeten dan
dilakukan

secara

langsung

agar

pelaksanaan

pengelolaan

sesuai

dengan
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perencanaan yang dibuat. Maksud dan tujuan pengawasan adalah untuk menjamin
kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana pengelolaan.
Fungsi dari pengawasan dalam hal ini adalah sebagai penghimpun informasi
yang nantinya bermanfaat dalam penilaian, sehingga dapat diketahui perubahanperubahan yang terjadi terhadap fungsi dan kelestarian kawasan hutan serta
perubahan pada sosial ekonomi masyarakat. Disamping sebagai penghimpun
informasi, pengawasan juga dapat berfungsi pemeriksaan terhadap ketepatan dan
kesesuaian sasaran pengelolaan. Pada pemeriksaan dimungkinkan dilakukannya
perubahan-perubahan terhadap sasaran dan program yang tidak tepat.

6.3. Pengendalian
Pengendalian adalah segala upaya untuk menjamin dan mengarahkan agar
kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan. Di dalam instansi pemerintahan, pengaturan pengendalian terdapat
dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPI).

SPI menurut peraturan ini adalah proses yang integral

pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan
aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan yag
dimaksud dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem
Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Unsur SPIP terdiri dari lingkungan
pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi
serta pemantauan pengendalian intern. Kegiatan pengendalian yang diterapkan
dalam suatu instansi pemerintah dapat berbeda dengan pengendalian yang
diterapkan pada instansi pemerintah lain. Perbedaan penerapan ini antara lain
disebabkan oleh perbedaan visi, misi,lingkungan, sejarah dan latar belakang budaya
dan resiko yang dihadapi oleh instansi itu sendiri.
Untuk menjadikan pengelolaan UPTD KPH Gedong Wani dapat berjalan
dengan baik sesuai dengan perencanaan, tersedianya informasi yang terbuka pada
tingkat manajemen UPTD KPH Gedong Wani, mitra pengelolaan, pemerintah daerah
dan masyarakat, maka perlu dilakukan pengendalian pada unit pengelola sehingga
tujuan dari pengelolaan tercapai dan menjamin seluruh proses pengelolaan berjalan
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sesuai dengan aturan yang berlaku. Lingkup pengendalian dilakukan pada tingkat
pimpinan manajemen UPTD KPH Gedong Wani sampai kepada pelaksana di
lapangan sehingga tanggung jawab didalam pelaksanaan pengelolaan berjalan
berdasarkan prosedur operasional dan tata kerja organisasi Unit Pelaksana Teknis
Dinas UPTD KPH Gedong Wani.
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BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
7.1 Pemantauan
Untuk mengetahui kapabilitas UPTD KPHP Gedong Wani, maka perlu
dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan setiap kegiatan yang direncanakan.
Pemantauan dilakukan secara berkala/periodik setiap (6 bulan). Namun dalam
keadaan tertentu dapat dilakukan pemantauan secara khusus. Hasil pemantauan
dapat dijadikan alat perbaikan dan penyesuaian kembali terhadap kegiatan-kegiatan
pengelolaan di KPHP Gedong Wani.
Pada tingkat Daerah, Pemantauan dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi
Lampung. Sedangkan di tingkat pusat, pemantauan dilakukan oleh Kementerian
Kehutanan melalui UPT Kementerian Kehutanan di Daerah, maupun Instansi
Kehutanan di Pusat.

7.2 Evaluasi
Prosedur evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan di UPTD KPHP Gedong
diatur sebagai berikut :
1. Proses

evaluasi

pelaksanaan

rencana

kehutanan

meliputi

persiapan,

pelaksanaan dan pelaporan hasil evaluasi
2. Evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan jangka panjang dilaksanakan paling
sedikit 5 (lima) tahun sekali, rencana kehutanan jangka menengah dan jangka
pendek dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setahun
3. Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan sebagaimana pada
butir 1(satu) di atas, Menteri, Gubernur dan Bupati/ Walikota dapat melimpahkan
wewenangnya kepada pejabat dibawahnya yang mempunyai tugas pokok
melakukan evaluasi perencanaan kehutanan
4. Evaluasi pelaksanaan rencana pengelolaan hutan dilaksanakan oleh Menteri
atau Gubernur atau Bupati/ Walikota atau Kepala KPH sesuai dengan
tingkatannya.
5. Cakupan evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan meliputi :
a) Penetapan indikator, visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil
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b) Pencapaian visi, misi dalam jangka waktu panjang dan menengah dilakukan
oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan
c) Pencapaian sasaran kebijakan prioritas, program sesuai tugas pokok dan
fungsi masing-masing Eselon I dilakukan oleh Eselon I yang menangani
rencana kehutanan
d) Pencapaian tujuan program kegiatan dalam lingkup tugas dan fungsi masingmasing dilakukan oleh Eselon I teknis
e) Pencapaian tujuan program kegiatan dalam lingkup regional dilakukan oleh
instasi yang menangani pengendalian di tingkat regional
f) Pencapaian tujuan pengelolaan, pemanfaatan, penggunaan hutan, rehabilitasi
dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi hutan dalam unit
pengelolaan hutan oleh Kepala KPH.
7.3 Pelaporan
Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap kegiatan yang
dilakukan oleh KPHP Gedong Wani, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, monitoring dan evaluasi. Penyampaian laporan disampaikan kepada
pihak yang memiliki hak atau yang berkewenangan meminta keterangan atau
pertanggungjawaban.
Pelaporan dilakukan secara berkala (setiap Bulan, Triwulan, Semester, dan
Tahun), dan pada kondisi-kondisi tertentu. Pelaporan dilakukan kepada instansi
vertikal yang memiliki keterkaitan secara teknis dan politis (kebijakan). Di tingkat
Daerah, pelaporan disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi dan Gubernur
Lampung, sedangkan di tingkat pusat disampaikan kepada Menteri Kehutanan.
Jenis laporan, format laporan, dan mekanisme penyampaian laporan
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Daerah Provinsi
Lampung dan Kementerian Kehutanan.
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BAB VIII
PENUTUP
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP
Gedong Wani (2014-2023) ini merupakan pedoman dan arahan pelaksanaan
pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak dalam jangka panjang. Oleh karena itu
dokumen perencanaan ini masih bersifat makro dan indikatif. Dengan demikian
masih diperlukan penjabaran lebih lanjut ke dalam rencana-rencana yang lebih rinci
dan dengan cakupan masa perencanaan yang lebih pendek (tahunan).
Rencana pengelolaan yang telah disusun ini diharapkan dapat dipedomani
oleh semua pihak yang memiliki kepentingan dan keterkaitan dengan KPHP Gedong
Wani. Pelaksanaan dan penjabaran lebih lanjut dari rencana pengelolaan ini perlu
dimonitor pencapaian pelaksanaannya agar tetap konsisten sesuai dengan tujuan
yang ingin dicapai.
Namun disadari bahwa masa perencanaan ini cukup panjang, sehingga sulit
untuk memprediksi dinamika yang terjadi baik dari sisi teknis, kebijakan, maupun
politis. Dalam kerangka ini maka rencana pengelolaan jangka panjang ini terbuka
untuk direview agar tetap bersinergi dengan kebijakan pemerintah maupun
kepentingan berbagai pihak, selama dapat memberikan dampak positif untuk
pembangunan kehutanan di wilayah KPHP Gedong Wani.
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