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RINGKASAN EKSEKUTIF
KPH merupakan kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan
peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari (Ditjen Planologi
Kehutanan, 2011). KPH diharapkan bisa berperan sebagai penyelenggara pengelolaan
hutan di lapangan atau tingkat tapak yang harus menjamin bahwa pengelolaan hutan
dilakukan secara lestari sesuai dengan fungsinya. Suatu wilayah KPH dapat meliputi
lebih dari satu fungsi pokok kawasan hutan yang penetapan selanjutnya didasarkan atas
luasan fungsi hutan yang dominan, sehingga untuk hal ini terdapat tiga macam wilayah
kesatuan pengelolaan hutan yaitu KPH Lindung (KPHL), KPH Produksi (KPHP) dan
KPH Konservasi (KPHK).
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Gunung
Sinopa bertujuan menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang bermanfaat dan
lestari serta mewujudkan pengelolaan hutan lestari untuk pemberdayaan masyarakat
sekitar hutan. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya kawasan hutan
yang produktif dan lestari serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Rencana Pengelolaan ini berjangka waktu selama 10 tahun, mulai tahun 2012 sampai
dengan 2022.
Letak dan luas Wilayah KPHP Model Gunung Sinopa terbentang dari 0°2′0″
hingga 0°27′50″ LU dan dari 127°44′0″ hingga 127°55′40″ BT, dimana secara
administratif berada dalam wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Maluku Utara,
yang mencakup dua kabupaten yaitu Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Tidore
Kepulauan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.337/MenhutII/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi (KPHP) Model Gunung Sinopa, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota
Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, KPHP Model Gunung Sinopa memiliki luas
areal lebih kurang 44.577 ha, yang terdiri dari Hutan Lindung dengan luas 21.056 ha,
Hutan Produksi Terbatas seluas 13.917 ha, dan Hutan Produksi seluas 9.604 ha.
Namun, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 490/Menhut-II/2012
tanggal 5 September 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi
Bukan Kawasan Hutan, luas wilayah KPHP Model Gunung Sinopa berubah menjadi
41.823,239 ha yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 19.453,04 ha (46,51%), Hutan
Produksi Terbatas seluas 15.317,43 ha (36,62%), dan Hutan Produksi dengan luas
7.052,77 ha (16,86%). Secara umum wilayah KPHP Model Gunung Sinopa didominasi
oleh hutan lahan kering sekunder seluas 23.002,35 ha (52,90%). Dalam KPHP Model
Gunung Sinopa juga terdapat lahan budidaya yang dikelola oleh masyarakat setempat,
seperti perkebunaan kelapa, cengkih dan pertanian lahan kering lainnya, termasuk
beberapa lokasi permukiman masyarakat.
Berdasarkan hasil tata hutan, KPHP Model Gunung Sinopa terbagi kedalam 7
(tujuh) blok pengelolaan, yang terdiri dari Blok Pemanfaatan HHK HA seluas
15.123,056 ha, Blok Pemanfaatan HHK HT seluas 1.643,169 ha, Blok Pemanfaatan
Jasa Lingkungan dan HHBK seluas 671,911 ha, Blok Perlindungan seluas 2.945,366 ha,
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dan Blok Pemberdayaan Masyarakat seluas 1.986,697 ha pada hutan produksi, dan Blok
Inti seluas 12.429,358 ha dan Blok Pemanfaatan seluas 7.023,682 ha pada hutan
lindung. Secara umum komposisi blok pengelolaan pada KPHP Model Gunung Sinopa
telah mengakomodir kepentingan ekonomi, ekologi dan sosial secara proposional
sehingga diharapkan dapat terwujud pengelolaan hutan lestari secara ekonomi dan
ekologi, serta penyelesaian konflik dengan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat.
Berdasarkan hasil inventarisasi hutan ditemukan 104 jenis, dengan jenis yang
paling dominan adalah Bintangur (Callophyllum inophyllum L.), Kayu Besi (Intsia
bijuga O. Kt.Ze.), Kayu Hitam (Diospyros rumpii Bakh), Hiru (Vatica papuana), dan
Mologotu (Diospyros ebenum Koen). Potensi tegakan hutan lahan kering primer adalah
sebesar rata-rata 347,97 m³/ha dengan jumlah pohon rata-rata 177 batang, sedangkan
potensi tegakan hutan lahan kering sekunder sebesar 188,21 m³/ha dengan jumlah
pohon rata-rata 159 batang. Jumlah tegakan per hektar pada hutan lahan kering primer
dan sekunder didominasi oleh pohon-pohon berumur muda dengan diameter relatif
kecil yaitu pada kelas diameter 20-29 cm dan 30-39 cm.
Tingkat pendidikan masyarakat di dalam/sekitar KPHP Model Gunung Sinopa
umumnya seimbang mulai dari SD Tidak Tamat sampai tingkat Sarjana. Jenis mata
pencaharian masyarakat menunjukkan sekitar 43,27% sebagai petani, 38,49% sebagai
nelayan, dan sisanya sebagai pegawai/pensiunan, pedagang, buruh, serta sektor jasa.
Dengan demikian, sebagian terbesar masyarakat di sekitar KPHP Gunung Sinopa
sangat tergantung pada sumber daya alam dan tingkat kesejahteraannya relatif masih
rendah.
Tak ada ijin penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHP Model Gunung Sinopa.
Akan tetapi, di sebagian kecil areal hutan produksi di kabupaten Halmahera Tengah
terdapat ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HA). Mengacu pada Tata
Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Tengah, keberadaan
KPHP Model Gunung Sinopa tidak bertentangan dengan pola pemanfaatan ruang yang
telah tertata dalam Tata Ruang Wilayah Kota dan Kabupaten tersebut.
Pengelolaan hutan jangka panjang KPHP Model Gunung Sinopa memiliki isu-isu
strategis sebagai berikut: (1) Pemantapan kawasan hutan, (2) Rehabilitasi dan reklamasi
kawasan hutan, (3) Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan (4) Pengelolaan hutan
produksi lestari. Dalam menghadapi isu-isu strategis tersebut di atas, pengelola KPHP
Gunung Sinopa akan menghadapi kendala sebagai berikut: (1) Kesadaran masyarakat
akan fungsi hutan sebagai komponen penting dalam ekosistem masih relatif rendah dan
(2) Masyarakat belum mengetahui batas-batas kawasan hutan dengan pasti. Disamping
kendala-kendala tersebut di atas, pengelola KPHP masih juga menghadapi
permasalahan-permasalahan seperti: (1) Koordinasi antar instansi dan stakeholder
terkait yang belum berjalan baik dan (2) Masyarakat dan pemerintah setempat masih
belum memahami dengan benar tujuan dan sasaran pengembangan KPHP Model
Gunung Sinopa.
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Visi pengelolaan hutan adalah “Mewujudkan KPHP Model Gunung Sinopa
yang Mantap, Profesional dan Kolaboratif menuju Kemandirian pada Tahun 2024”.
Dengan demikian, pengelolaan hutan ini memiliki misi sebagai berikut: (1).
Memantapkan kawasan hutan . (2). Membangun KPHP Model Gunung Sinopa sebagai
KPH yang professional, efektif dan efisien. (3). Melaksanakan program-program
pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat
sekitar KPHP Model Gunung Sinopa. (4). Membangun KPHP Model Gunung Sinopa
sebagai kawasan hutan yang produktif dan lestari. (5). Mengelola potensi sumber daya
alam yang ada diwilayah KPHP Model Gunung Sinopa secara optimal guna menuju
Kemandirian.
Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di
dalam/sekitar KPHP Gunung Sinopa masih relatif rendah dan sebagian terbesar
masyarakatnya membutuhkan pekerjaan pada waktu-waktu tertentu (musim panas dan
musim berombak). Dengan demikian, perlu diupayakan agar pengelolaan KPHP ke
depan, selain memberikan kesempatan masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan
sesuai aturan yang berlaku, juga bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di
sekitar hutan sehingga penghasilan mereka meningkat.
Memperhatikan kondisi KPHP Model Gunung Sinopa dan masyarakat di
dalam/sekitar KPHP serta hasil pembagian blok dan petak dalam KPHP maka terdapat
beberapa kegiatan yang perlu dilakukan di dalam KPHP agar proyeksi KPHP di masa
yang akan datang dapat terwujud. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi: (1) Inventarisasi
Berkala Wilayah Kelola dan Penataan Hutannya, (2) Pemanfaatan Hutan pada wilayah
Tertentu, (3). Pemberdayaan Masyarakat, (4). Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan
Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Areal yang Berizin, (5). Rehabilitasi pada
Areal Kerja di Luar Izin, (6). Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi di
dalam areal yang Berizin, (7). Rencana Penyelengaaraan Perlindungan Hutan dan
Konservasi Alama, (8). Rencana Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar
Pemegang Izin, (9). Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait,
(10). Rencana Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM, (11). Penyediaan
Pendanaan, (12). Pengembangan Database, (13). Rencana Rasionalisasi Wilayah
Kelola, (14). Review Rencana Pengelolaan, (15). Pengembangan Investasi.
Agar kegiatan-kegiatan tersebut di atas dapat berjalan sesuai rencana diperlukan
tindakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pembinaan, pengawasan dan
pengendalian dalam KPHP Model Gunung Sinopa bukan hanya bersifat eksternal tapi
juga internal. Sesuai dengan kondisi KPHP Model Gunung Sinopa, titik berat
pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang perlu dilakukan saat ini adalah
terhadap personil KPHP dan masyarakat sekitar hutan.
Dalam pengelolaan KPHP Model Gunung Sinopa, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian eksternal perlu dilaksanakan secara terukur, persuasif, dan terintegrasi
agar peluang terjadinya pelanggaran-pelanggaran oleh masyarakat sekitar hutan,
pemegang ijin, maupun investor dapat diminimalkan. Pembinaan, pengawasan dan
pengendalian terukur disini berarti tidak berlebihan sehingga tidak berpeluang
Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHP Model Gunung Sinopa,

v

menimbulkan konflik yang baru antar pengelola KPHP dan masyarakat, antar pengelola
KPHP dan pemegang ijin, antar pengelola KPHP dan investor, antar masyarakat dan
pemegang ijin, atau antar masyarakat dan investor. Terintegrasi berarti melibatkan
semua stakeholder, termasuk pemerintah dan dinas terkait, untuk berpartisipasi aktif
dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai tanggung jawab masingmasing agar kepentingan semua pihak terakomodir dalam pengelolaan KPHP.
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan merupakan kegiatan yang dibutuhkan dalam
pengelolaan KPHP dan harus dilaksanakan secara berkala agar pelaksanaan kegiatankegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Pemantauan tersebut perlu dilaksanakan
oleh pengelola KPHP bersama stakeholder terkait. Evaluasi adalah tahapan lainnya
yang penting dalam pengelolaan KPHP. Hasil evaluasi, selain memberikan gambaran
keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan dalam
pelaksanaan rencana kegiatan, juga akan memberikan gambaran perlu tidaknya
dilakukan revisi/ perubahan blok dan petak serta rencana kegiatan baik jangka panjang
maupun jangka pendek. Tahapan evaluasi juga bisa menghasilkan jalan keluar dari
permasalahan-permasalahan yang sulit diatasi di lapangan. Tahapan pelaporan
merupakan kegiatan yang perlu dilakukan oleh pengelola KPHP Gunung Sinopa kepada
semua instansi dan stakeholder terkait. Pelaporan selain akurat harus juga terbuka bagi
semua pihak yang berkepentingan sehingga kewibawaan pengelola KPHP meningkat
dan semua pihak yang berkepentingan dengan KPHP Model Gunung Sinopa akan
terpacu untuk membantu pengelola KPHP jika dibutuhkan.
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model
Gunung Sinopa merupakan salah satu upaya mewujudkan suatu bentuk pengelolaan
hutan yang efisien dan lestari khususnya di Provinsi Maluku Utara, sehingga
diharapkan pengelolaan KPHP Model Gunung Sinopa ini menjadi salah satu strategi
untuk mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan, mempercepat proses rehabilitasi
hutan dan lahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.
Pengelolaan KPHP Model Gunung Sinopa membutuhkan peran aktif dari para pihak/
instansi terkait khususnya Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah Provinsi Maluku
Utara, pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan,
dalam bentuk program kegiatan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
Pihak pengelola KPHP Model Gunung Sinopa diharapkan dapat menjabarkan
rencana pengelolaan jangka panjang kedalam rencana pengelolaan jangka pendek/
tahunan. Disamping itu, pihak pengelola KPHP Model Gunung Sinopa diharapkan
melibatkan secara aktif masyarakat di sekitar wilayah KPH dalam kegiatan-kegiatan
pengelolaan hutan, sehingga memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan
masyarakat sekitar hutan dan untuk mengurangi/ mencegah terjadinya konflik lahan
dengan masyarakat. Agar upaya keterlibatan masyarakat dapat berjalan efektif dan
efisien, pihak pengelola KPHP Model Gunung Sinopa perlu melakukan sosialisasi dan
penyuluhan yang intensif kepada masyarakat di semua desa sekitar wilayah KPH
tentang tujuan dan sasaran pembentukan KPHP Gunung Sinopa.
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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
dengan Rahmat-Nya maka Buku Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (10 Tahun)
Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2024, KPHP Model Gunung Sinopa ini
dapat disusun dengan baik.
Buku Rencana Pengelolaan ini telah mengacu pada Petunjuk Teknis Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Buku Rencana
Pengelolaan Jangka Panjang ini mulanya disusun oleh Balai Pemantapan Kawasan
Hutan Wilayah VI Manado yang bekerjasama dengan Universitas Sam Ratulangi
Manado, kemudian dilakukan penyesuaian oleh Kepala KPHP Model Gunung Sinopa
dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 46/Menhut-II/2013,
tanggal 29 Agustus 2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan
Jangka Panjang KPHL dan KPHP serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :
47/Menhut-II/2013, tanggal 2 September 2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar
Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada KPHL dan KPHP.
Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam
penyusunan Buku Rencana Pengelolaan Jangka Panjang ini, semoga buku ini
bermanfaat bagi pengelolaan Hutan di wilayah KPHP Model Gunung Sinopa pada
khususnya dan wilayah Provinsi Maluku Utara pada umumnya.

Payahe,
Desember 2014
Kepala KPHP Model Gunung Sinopa

MUHAMMAD A. RAHMAN, SH
NIP. 19601014 198603 1 013
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I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hutan merupakan public goods atau sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan
bersama oleh banyak orang, sehingga pemerintah sebagai pengelola mengalami
kesulitan dalam membatasi akses masyarakat kedalam hutan (Nugroho, 2012). Menurut
Ditjen Planologi Kehutanan, kinerja pengukuhan kawasan hutan masih rendah yaitu
kurang dari 12% dari seluruh kawasan hutan atau seluas 14.238.516 Ha sampai dengan
tahun 2007 (Kartodiharjo, Nugroho, dan Putro, 2011), sehingga menyebabkan belum
jelas dan mantapnya batas dan status kawasan hutan sehingga banyak kawasan hutan
yang belum diakui oleh semua pihak. Belum adanya lembaga pengelola hutan di tingkat
tapak juga menjadi penyebab sulitnya mengendalikan akses dan eksploitasi sumber
daya hutan. Permasalahan tersebut diatas mengakibatkan beberapa dampak negatif,
yaitu deforestasi, degradasi lingkungan, pembalakan liar, dan konflik lahan antara
pemerintah dan masyarakat lokal. Salah satu strategi yang diharapkan mampu
menyelesaikan masalah tersebut adalah melalui pembangunan Kesatuan Pengelolaan
Hutan (KPH).
KPH merupakan kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan
peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari (Ditjen Planologi
Kehutanan, 2011). KPH diharapkan bisa berperan sebagai penyelenggara pengelolaan
hutan di lapangan atau tingkat tapak yang harus menjamin bahwa pengelolaan hutan
dilakukan secara lestari sesuai dengan fungsinya. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan
No. P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan
Hutan pada KPH, suatu KPH harus berperan dalam mengelola hutan pada tingkat tapak
yang meliputi beberapa kegiatan, yaitu:
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1. Melaksanakan penataan hutan dan tata batas di dalam wilayah KPH.
2. Menyusun rencana pengelolaan hutan di tingkat wilayah KPH, termasuk rencana
pengembangan organisasi KPH.
3. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kinerja pengelolaan hutan yang
dilaksanakan oleh pemegang izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan
hutan.
4. Melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
5. Melaksanakan perlindungan hutan dan konservasi alam.
Suatu wilayah KPH dapat meliputi lebih dari satu fungsi pokok kawasan hutan
yang penetapan selanjutnya didasarkan atas luasan fungsi hutan yang dominan,
sehingga untuk hal ini terdapat tiga macam wilayah kesatuan pengelolaan hutan yaitu
KPH Lindung (KPHL), KPH Produksi (KPHP) dan KPH Konservasi (KPHK). Untuk
menjalankan fungsinya sebagai pengelolaan hutan tingkat tapak maka dibutuhkan
keterlibatan instansi pemerintah dalam mendukung rencana pengelolaan KPH sehingga
KPH dapat beroperasional secara optimal. Salah satu bentuk keterlibatan pemerintah
pusat dalam pengelolaan KPH adalah melalui kegiatan Fasilitasi Tata Hutan dan
Rencana Pengelolaan KPH Gunung Sinopa yang tertuang pada DIPA Tahun 2012
BPKH Wilayah VI Manado. Kegiatan Fasilitasi Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan
KPH terdiri dari 2 (dua) Sub kegiatan yaitu Kegiatan Inventarisasi Hutan dan Penataan
hutan, dan penyusunan rencana pengelolaan.
Dengan selesainya kegiatan inventarisasi dan penataan hutan maka disusunlah
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (periode 2014 s/d 2024) KPHP Gunung
Sinopa agar bisa menjadi dasar pengelolaan hutan jangka panjang KPHP Gunung
Sinopa dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka
Pendek oleh pengelola KPHP Gunung Sinopa. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka
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Panjang ini disusun berdasarkan hasil analisis data inventarisasi dan penataan hutan
sehingga diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang terbaik bagi pengembangan
KPHP Gunung Sinopa. Untuk penyempurnaan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka
Panjang ini, konsultasi publik dengan melibatkan semua instansi dan stakeholder terkait
telah dilaksanakan sesuai Lampiran Peratutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
Nomor P.5/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan pada KPHL dan KPHP.

B. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP
Gunung Sinopa ini adalah untuk memudahkan para pelaku dalam melaksanakan
kegiatan pengelolaan diwilayah KPHP Model Gunung Sinopa berdasarkan pemahaman
dan persepsi yang sama dalam menginterpretasi tujuan yang ditetapkan. Pencapaiannya
dilaksanakan oleh Kepala KPHP Model Gunung Sinopa sebagai pemegang kewenangan
pengelolaan bersama para pihak pemangku kepentingan yang terkait dan bersinergi
didalam pengelolaan.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi (KPHP) Model Gunung Sinopa disusun secara sistematis yang bertujuan untuk
memberikan arah yang tepat didalam pelaksanaan pengelolaan hutan dalam kurun
waktu 10 (Sepuluh) tahun. Sehingga dengan rencana pengelolaan hutan tersebut KPHP
Gunung Sinopa memiliki kerangka kerja yang terpadu dan komprehensif didalam
pelaksanaan pengelolaan hutan yang lebih terarah, efektif dan efisien.
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C. Sasaran
Sasaran penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model
Gunung Sinopa ini adalah tersusunnya suatu kerangka formal pengelolaan hutan untuk
jangka waktu sepuluh tahun ke depan (dari Tahun 2014 s/d 2024) yang menjadi acuan
bagi rencana pengelolaan hutan jangka pendek (1 tahun) dalam mewujudkan kelestarian
fungsi dan manfaat dari kawasan KPHP Model Gunung Sinopa, serta memberikan
kontribusi terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah melalui pemanfaatan
sumber daya alam secara optimal dan lestari.

D. Ruang Lingkup
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Gunung
Sinopa ditetapkan untuk jangka waktu sepuluh tahun berdasarkan kajian aspek ekologi,
ekonomi dan sosial budaya dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya
masyarakat dan rencana pembangunan daerah/wilayah, meliputi :
1. Rencana pengelolaan kawasan hutan yang terbagi kedalam blok inti, blok
pemanfaatan, blok perlindungan, dan blok khusus berdasarkan fungsi masingmasing.
2. Rencana Pemanfaatan Wilayah Tertentu meliputi pemanfaatan dan pengeloaan
hasil hutan kayu dan non kayu serta jasa lingkungan.
3. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang ini menjadi dasar bagi penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (Tahunan) yang menjadi landasan
pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan.
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E. Batasan Pengertian
Dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang ini yang dimaksud dengan:
1.

Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk
dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

2.

Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan
rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan,
rehabilitasi dan
reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

3.

Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup
kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan
potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat
yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.

4.

Inventarisasi hutan pada wilayah KPHL dan KPHP adalah rangkaian kegiatan
pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumberdaya hutan dan
lingkungannya secara lengkap.

5.

Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada kesatuan pengelolaan hutan
yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan
pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan
memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi
lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk
memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.

6.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang adalah Rencana pengelolaan hutan
pada tingkat strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau selama jangka
benah pembangunan KPHL dan KPHP.
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7.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek adalah Rencana Pengelolaan Hutan
berjangka waktu satu tahun pada tingkat kegiatan operasional berbasis petak
dan/atau blok.

8.

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan,
memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu
serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk
kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

9.

Penggunaan

kawasan

hutan

merupakan

penggunaan

untuk

kepentingan

pembangunan diluar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan
hutan.
10. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah
pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola
secara efisien dan lestari.
11. Kesatuan pengelolaan Hutan Konservasi selanjutnya disebut KPHK adalah KPH
yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan
konservasi
12. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah KPH
yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan
lindung
13. Kesatuan pengelolaan Hutan produksi selanjutnya disebut KPHP adalah KPH
yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan
produksi.
14. Resort Pengelolaan Hutan adalah kawasan hutan dalam wilayah KPHL dan KPHP
yang merupakan bagian dari wilayah KPHL dan KPHP yang dipimpin oleh
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Kepala Resort KPHL dan KPHP dan bertanggung jawab Kepada Kepala KPHL
dan KPHP.
15. Blok Pengelolaan pada wilayah KPHL dan KPHP adalah bagian dari wilayah
KPHL dan KPHP yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pengelolaan.
16. Petak adalah bagian dari Blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha
pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan dan silvikultur yang
sama.
17. Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik
bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya.
18. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu
yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematik dan teratur, hasilnya
digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan
selanjutnya.
19. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan,
memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu
serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk
kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
20. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh
sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi
secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
21. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa
lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
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22. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan
mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan
tidak mengurangi fungsi pokoknya.
23. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan
mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan
dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
24. Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk
mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan
waktu, luas dan/atau volume tertentu.
25. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa
lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan
izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang
telah ditentukan.
26. Izin usaha pemanfaatan kawasan yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin
usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau
hutan produksi.
27. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang selanjutnya disingkat IUPJL adalah
izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan
lindung dan/atau hutan produksi.
28. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK
dan/atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disebut
IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan
berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui
kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHP Model Gunung Sinopa,

8

29. IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang
diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu
dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan,
pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
30. Izin pemungutan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin
untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan
pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume
tertentu.
31. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK
adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung
dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getahgetahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.
32. Hutan tanaman industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman
pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk
meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur
dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
33. Hutan tanaman rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman
pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk
meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur
dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
34. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
35. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya
ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
36. Hutan desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh
desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
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37. Pengendalian adalah suatu proses atau upaya untuk mengurangi atau menekan
penyimpangan yang mungkin terjadi, sehingga diperoleh suatu hasil sesuai
dengan yang telah ditetapkan melalui pemantauan, pengawasan dan penilaian
kegiatan.
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II. DESKRIPSI KAWASAN

A. Risalah Wilayah KPH
1. Letak dan Luas
Letak dan Luas Wilayah KPHP Model Gunung Sinopa terbentang dari 0°2′0″
hingga 0°27′50″ LU dan dari 127°44′0″ hingga 127°55′40″ BT, dimana secara
administratif berada dalam wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Maluku Utara,
yang mencakup dua kabupaten yaitu Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Tidore
Kepulauan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.337/Menhut-II/2010
tanggal 25 Mei 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
(KPHP) Model Gunung Sinopa, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Tidore
Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, KPHP Model Gunung Sinopa memiliki luas areal
lebih kurang 44.577 ha, yang terdiri dari Hutan Lindung dengan luas 21.056 ha, Hutan
Produksi Terbatas seluas 13.917 ha, dan Hutan Produksi seluas 9.604 ha. Namun
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 490/Menhut-II/2012 tanggal 5
September 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan
Kawasan Hutan seluas ± 273.361 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh
satu) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 92.222 (sembilan puluh dua
ribu dua ratus dua) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan
Hutan seluas ± 5.081 (lima ribu delapan puluh satu) hektar di Provinsi Maluku Utara,
luas wilayah KPHP Model Gunung Sinopa adalah 41.823,24 ha yang terdiri dari Hutan
Lindung seluas 19.453,04 ha (46,51%), Hutan Produksi Terbatas seluas 15.317,43 ha
(36,62%), dan Hutan Produksi dengan luas 7.052,77 ha (16,86%). Luas kawasan hutan
di wilayah KPHP Model Gunung Sinopa menurut fungsi hutan disajikan pada Tabel 1
dibawah ini.
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Tabel 1. Luas Kawasan Hutan KPHP Model Gunung Sinopa
No.

Fungsi Hutan

Nama Kawasan

1

Hutan Produksi

2

Hutan Produksi Terbatas HPT. Ake Oba-Ake Kobe

Luas (Ha)

HP. Ake Kobe

7.052,768
13.071,541

HPT. Gunung Sinopa
3

Hutan Lindung

2.245,890

HB. Ake Kobe

253,922

HL. Gunung Sinopa
Jumlah

19.199,118
41.823,239

Sumber: Pengolahan data BPKH Wilayah VI Manado (2012)
2. Aksesibilitas Kawasan
Wilayah KPHP Model Gunung Sinopa dibatasi dan dilalui oleh jalan provinsi
dan jalan kabupaten. Jalan kolektor provinsi Sofifi – Payahe terdapat di sepanjang
pantai Barat dari kawasan. Jalanan kolektor ini bercabang di Payahe yang memotong
wilayah KPHP Model Gunung Sinopa dan menuju ke Weda. Ruas jalan kolektor
provinsi Payahe (Kota Tidore Kepulauan) – Weda (Kabupaten Halmahera Tengah) ini
berada di tengah-tengah kawasan dan berarah ke Timur. Jalan ini juga bercabang di
Weda yang menuju ke Gane Timur dan beberapa kecamatan di Kabupaten Halmahera
Selatan. Ketiga jalur jalan utama tersebut memberikan akses pertumbuhan terhadap
kota/kabupaten dan kota-kota kecamatan di sekitarnya, serta memberikan kesempatan
pengelolaan sumberdaya alam di sekitarnya. Pada jalur jalan tersebut terdapat juga
jalan-jalan lokal yang menghubungkan beberapa desa di sekitar kawasan KPHP Model
Gunung Sinopa.
3. Batas - Batas KPH
KPHP Model Gunung Sinopa, memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
− Sebelah Utara : berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Aketajawe
Lolobata.
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− Sebelah Barat : berbatasan dengan HPK Gunung Sinopa, HPT Ake Oba-Ake
Kobe, dan Areal Penggunaan Lain (APL) Kecamatan Oba dan Oba Selatan,
Kota Tidore Kepulauan.
− Sebelah Timur : berbatasan dengan Teluk Weda.
− Sebelah Selatan : berbatasan KPHP Unit XII Kabupaten Halmahera Selatan.
4. Sejarah Wilayah KPH
Pemerintah melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 73/MenhutII/2010 tanggal 8 Februari 2010 telah menetapkan Wilayah Kesatuan Pengelolaan
Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi
Maluku Utara. Salah satu KPH tersebut adalah KPHP Model Gunung Sinopa yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.337/Menhut-II/2010
tanggal 25 Mei 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
(KPHP) Model Gunung Sinopa, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Tidore
Kepulauan, Provinsi Maluku Utara Seluas ± 44.577 (empat puluh empat ribu lima ratus
tujuh puluh tujuh) Hektar. Agar pengelolaan KPHP Model Gunung Sinopa bisa mandiri
dan optimal, maka Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menetapkan Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi (KPHP) Model Gunung Sinopa pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara
melalui Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2011.
5. Pembagian Blok Wilayah KPH
Berdasarkan hasil tata hutan dengan mengacu Permenhut Nomor P.6/MenhutII/2010 dan Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-WP3H/2012, KPHP
Model Gunung Sinopa terbagi kedalam 7 blok pengelolaan, yang terdiri dari Blok
Pemanfaatan HHK HA seluas 15.744,426 ha, Blok Pemanfaatan HHK HT seluas
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1.643,169 ha, Blok Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan HHBK seluas 671,911 ha, Blok
Perlindungan seluas 2.323,997 ha, dan Blok Pemberdayaan Masyarakat seluas
1.986,697 ha pada hutan produksi, dan Blok Inti seluas 12.429,358 ha dan Blok
Pemanfaatan seluas 7.023,682 ha pada hutan lindung. Tidak ada Blok Khusus dalam
wilayah KPHP Model Gunung Sinopa yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kriteria
blok dimaksud dan keterbatasan data tentang hak ulayat/adat. Deskripsi luasan masingmasing blok disajikan pada Tabel 2 berikut ini.
Tabel 2. Pembagian Blok pada Wilayah KPHP Model Gunung Sinopa
No.

Nama Blok

1

HL Inti

2

HL Pemanfaatan

3

Luas (Ha)

Persentase (%)

12.429,358

29,72

7.023,682

16,79

HP Pemanfaatan HHK HA

15.744,426

37,65

4

HP Pemanfaatan HHK HT

1.643,169

3,93

5

HP Pemberdayaan Masyarakat

1.986,697

4,75

6

HP Perlindungan

2.323,997

5,56

7

HP Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan HHBK

671,911

1,61

41.823,239

100,00

Jumlah

Sumber: Analisis Spasial BPKH Wilayah VI Manado (2012)
Blok yang direncanakan adalah bagian wilayah KPH yang dibuat relatif
permanen untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan. Blok-blok dalam
wilayah KPH yang belum dibebani izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan
hutan diarahkan menjadi wilayah tertentu yang akan dikelola sendiri oleh Pengelola
KPH. Adapun blok pengelolaan hutan diuraikan sebagai berikut;
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1. Blok inti pada hutan lindung: Blok ini dapat difungsikan sebagai perlindungan tata
air dan perlindungan lainnya. Penetapan blok inti didasarkan pada pertimbangan
bahwa lokasi HL ini sulit untuk dimanfaatkan dan apabila dimanfaatkan akan
membahayakan daerah di bawahnya (hilir).
2. Blok Perlindungan pada hutan produksi: Blok ini direkomendasikan untuk
perlindungan tata air dan perlindungan lainnya. Blok ini direncanakan pula untuk
tidak dimanfaatkan, kecuali untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa
lingkungan berupa pengelolaan jasa aliran air. Disamping itu, pertimbangan lain
penetapan blok perlindungan pada hutan produksi adalah untuk memberikan
kesempatan pada hutan alam dalam meregenerasi dirinya secara alami dalam jangka
waktu 10 tahun kedepan.
3. Blok Pemanfaatan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
Blok pemanfaatan pada hutan produksi diarahkan pada pemanfaatan hasil hutan kayu
dalam hutan alam (HHK-HA), pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman
(HHK-HT), pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan seperti jasa
aliran air dan jasa karbon. Pada hutan lindung, pemanfaatan hutan diarahkan pada
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam seperti pemungutan rotan,
getah, lebah madu, dan buah/biji. Blok ini akan menjadi ”wilayah tertentu” yang
dikelola sendiri oleh Pengelola KPHP Model Gunung Sinopa.
4. Blok Pemberdayaan Masyarakat
Blok pemberdayaan masyarakat ini diarahkan pada pembangunan/ pengembangan
hutan kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Hutan Tanaman Rakyat
(HTR), baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu.
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Secara umum komposisi blok pengelolaan pada KPHP Model Gunung Sinopa
telah mengakomodir beberepa kepentingan yaitu ekonomi, ekologi dan sosial secara
proposional sehingga diharapkan dapat terwujud pengelolaan hutan lestari secara
ekonomi dan ekologi, serta penyelesaian konflik lahan dengan masyarakat lokal untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, luas Blok Pemberdayaan Masyarakat
masih relatif kecil untuk bisa dijadikan sebagai sarana peneyelesaian konflik lahan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena masih sedikitnya
areal lokasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) atau Hutan Desa dalam KPHP Model
Gunung Sinopa, dimana hal ini menjadi salah satu kriteria dalam penentuan blok.
B. Potensi Wilayah KPH
1. Kondisi Penutupan Vegetasi
Dari hasil analisis GIS tahun 2011, secara umum wilayah KPHP Model Gunung
Sinopa didominasi oleh hutan lahan kering sekunder seluas 21.866,053 ha (52,28 %).
Selain itu terdapat hutan bekas tebangan dan beberapa perambahan hutan yang
dilakukan oleh masyarakat lokal. Luas perambahan hutan di wilayah KPHP Model
Gunung Sinopa adalah 6.380,675 Ha (15,26%) dengan asumsi semua penutupan lahan
yang berupa non hutan dianggap sebagai perambahan. Dalam KPHP Model Gunung
Sinopa juga terdapat lahan budidaya yang dikelola oleh masyarakat setempat, seperti
perkebunan kelapa, cengkih dan pertanian lahan kering lainnya, termasuk beberapa
lokasi pemukiman masyarakat. Luas kawasan hutan pada KPHP Gunung Sinopa
berdasarkan kelas penutupan lahan disajikan pada Tabel 3.
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Tabel 3. Luas Penutupan Lahan KPHP Model Gunung Sinopa
No

Kelas Penutupan Lahan

Luas (ha)

Persentase (%)

1

Hutan Lahan Kering Primer

13.322,820

31,86

2

Hutan Lahan Kering Sekunder

21.866,053

52,28

3

Hutan Mangrove Primer

253,691

0,61

4

Pemukiman/ Lahan Terbangun

402,865

0,96

5

Pertanian Lahan Kering

622,623

1,49

6

Pertanian Lahan Kering Campur Semak

2.940,068

7,03

7

Semak Belukar

2.407,100

5,76

8

Transmigrasi

8,019

0,02

41.823,239

100,00

Jumlah

Sumber: BPKH Wilayah VI Manado (2012)
2. Keadaan Fisik
Batuan atau bahan induk sangat menentukan pembentukan tanah di suatu
kawasan. Bahan induk tanah di kawasan KPHP Model Gunung Sinopa adalah aluvial,
konglomerat, dan batu gamping. Bahan aluvial, endapan sungai dan dataran banjir
berasal dari endapan yang terbawa banjir dan hasil erosi tanah. Proses pembentukan
sesar dan patahan geologi sangat bersilang-siur, sehingga tanah di wilayah KPHP
Model Gunung Sinopa beragam jenisnya, yaitu antara lain jenis organosol (66,69%),
podsolik merah-kuning (24,28%), dan latosol (9,04%). Jenis tanah di wilayah KPHP
Model Gunung Sinopa secara rinci disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Jenis Tanah KPHP Model Gunung Sinopa
No.

Jenis Tanah

1

Latosol

2
3

Luas (Ha)

Persentase (%)

3.779,292

9,04

Organosol

27.891,013

66,69

Podsolik Merah-Kuning

10.152,935

24,28

Jumlah

41.823,239

100,00

Sumber : Pengolahan data BPKH Wilayah VI Manado (2012)
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Terdapat 4 sungai besar yang mengalir dari wilayah hutan KPHP Model Gunung
Sinopa ini, yakni S. Payahe, S. Mafumatiti (di selatan S. Payahe), S. Lifofa (di selatan
S. Mafumatiti, dan S. Tilope. Beberapa sungai lain yang berhulu di kawasan hutan
KPHP Model Gunung Sinopa adalah: S. Bale, S. Kosa dan S. Fidi dari HPT Ake Oba
Ake Kobe, S. Tabaru, S. Weda, S. Pinang, S. Bentang, S. Damar, S. Besar dan S.
Foyatabaru dari HL Gunung Sinopa, dan S. Ngaleda dari HP Ake Kobe. Secara rinci
luas DAS di sekitar wilayah KPHP Model Gunung Sinopa disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Luas DAS sekitar Wilayah Unit KPHP Model Gunung Sinopa
No

Nama DAS

SWP DAS

Kabupaten/ Kota

Kecamatan

Luas (Ha)

1

2

3

4

5

6

1

DAS Ake Bale

Oba

Tidore Kepulauan

Oba

3.656,84

2

DAS Ake Biononako

Kobe

Halmahera Tengah

Weda Selatan

4.103,35

3

DAS Ake Fidi Ds

Kobe

Tidore Kepulauan

Oba

Halmahera Tengah

Weda

22.002,69

Weda Selatan
4

DAS Ake Kobe

Kobe

Halmahera Tengah

Weda

81.432,11

5

DAS Ake Nasliku

Kobe

Halmahera Tengah

Weda

2.172,17

Weda Selatan
6

DAS Ake Tayawi

Oba

Tidore Kepulauan

Oba

Halmahera Tengah

Weda

44.628,14

7

DAS Ake Wama

Gane

Tidore Kepulauan

Oba Selatan

7.516,93

8

DAS Kobe Ds

Kobe

Halmahera Tengah

Weda

2.228,51

9

DAS Kuala Foy

Kobe

Tidore Kepulauan

Oba

Tidore Kepulauan

Oba Selatan

Halmahera Tengah

Weda

25.045,97

Weda Selatan
10

DAS Kuala Maidi

Oba

Tidore Kepulauan

Oba

8.763,63

Oba Selatan

11

DAS Poya

Gane

Halmahera Tengah

Weda Selatan

Tidore Kepulauan

Oba Selatan

Halmahera Tengah

Weda Selatan

Jumlah

4.968,72

206.519,05

Sumber : BPDAS Ake Malamo (2012)
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3. Iklim
Kabupaten Halmahera Tengah dan juga umumnya kabupaten lain di Provinsi
Maluku Utara mempunyai tipe iklim tropis. Berdasarkan sistem klasifikasi Koppen
yang didasari oleh suhu dan hujan rata-rata bulanan maupun tahunan lalu dihitung
dengan keadaan vegetasi alami (Handoko, 1995 dalam Anonim, 2012), maka iklim di
Kabupaten Halmahera Tengah tergolong daerah iklim hujan tropis (Am). Dalam
klasifikasi Oldeman yang berdasarkan perhitungan bulan basah (BB), bulan lembab
(BL) dan bulan kering (BK) dengan batasan memperhitungkan peluang hujan, hujan
efektif dan kebutuhan air tanaman. BB merupakan bulan dengan rata-rata curah hujan
>200 mm, BL merupakan bulan dengan rata-rata curah hujan 100-200 mm dan BK
merupakan bulan dengan rata-rata curah hujan 100 mm, sehingga penjabaran oleh
Oldeman untuk Kabupaten Halmahera Tengah sesuai dengan data yang ada, yaitu
antara tipe iklim B2, C2 dan C3. Menurut sistem Schmidt dan Ferguson dengan
mengacu pada jumlah bulan kering (BK), dan jumlah bulan basah (BB) rata-rata. BB
dalam sistem ini adalah bulan dengan curah hujan >100 mm dan BK adalah bulan
dimana curah hujan <60 mm. Kabupaten Halmahera Tengah memiliki BK 2,2 bulan
dan BB 8,8 bulan, dengan nilai Q (Q = rata-rata BK/BB x 100%) sebesar 21,59
sehingga tergolong tipe iklim B atau iklim basah. (Anonim, 2012).
4. Topografi
Kondisi topografi pada wilayah KPHP Model Gunung Sinopa bervariasi yang
terdiri dari beberapa kelas lereng dengan sebaran sebagai berikut: 31,89% dari luas
total kawasan berlereng datar (0-8%), 34,64% dari luas total kawasan berlereng landai
(8-15%), 22,48% dari luas total kawasan berlereng agak curam (15-25%), 9,46% dari
luas total kawasan berlereng curam (2-405%) dan sisanya sebanyak 1,53% dari luas
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total kawasan berlereng sangat curam (>40%), Secara rinci kelas kelerengan KPHP
Model Gunung Sinopa disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Kelas Lereng dalam Wilayah Unit KPHP Model Gunung Sinopa
Kelas Lereng

Slope

Deskripsi

Luas (Ha)

Persentase (%)

1

0 - 8%

Datar

13.336,868

31,89

2

8% - 15%

Landai

14.487,716

34,64

3

15% - 25% Agak Curam

9.401,809

22,48

4

25% - 40% Curam

3.956,588

9,46

5

> 40%

640,258

1,53

41.823,239

100,00

Sangat Curam

Jumlah

Sumber : Pengolahan data BPKH Wilayah VI Manado (2012)

5. Potensi Tegakan
Berdasarkan hasil inventarisasi hutan, KPHP Model Gunung Sinopa memiliki
potensi tegakan rata-rata adalah 188,21 m³/ha pada kelas hutan lahan kering sekunder,
dan 347,97 m³/ha pada kelas hutan lahan kering primer. Volume tegakan per kelas
diameter tiap kelas tutupan lahan secara detil disajikan pada Tabel 7. Dalam proses
tata hutan ini diasumsikan bahwa ada tiga kelas potensi tegakan, yaitu terdiri atas
tinggi (>250 m³) pada hutan lahan kering primer, sedang(150-250 m³) pada hutan
lahan kering sekunder, dan rendah (<150 m³) pada kelas tutupan non hutan.
Potensi tegakan hutan lahan kering primer adalah sebesar rata-rata 347,97 m³/ha
dengan jumlah pohon rata-rata 177 batang, sedangkan potensi tegakan hutan lahan
kering sekunder sebesar 188,21 m³/ha dengan jumlah pohon rata-rata 159 batang.
Hutan lahan kering primer memiliki potensi tegakan yang lebih besar daripada hutan
lahan kering sekunder. Jumlah tegakan per Ha pada hutan lahan kering primer dan
sekunder didominasi oleh pohon-pohon berumur muda dengan diameter relatif kecil
yaitu pada kelas diameter 20-29 cm dan 30-39 cm (17,94%) yang disebabkan oleh
pohon tua berdiameter besar telah ditebang dan atau mati.
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Tabel 7. Potensi Tegakan per Strata Tutupan Hutan Lahan
Kelas Diamater (cm)
Plot

20 - 29

Fungsi

30 - 39

40 - 49

50 - 59

Jumlah

60 up

V

N/

V

N/

V

N/

V

N/

V

N/

V

N/

(m³/ha)

Ha

(m³/ha)

Ha

(m³/ha)

Ha

(m³/ha)

Ha

(m³/ha)

Ha

(m³/ha)

Ha

Hutan Lahan Kering Sekunder
1.

HP

23,68

83

33,86

53

32,04

24

18,57

11

32,58

8

140,73

179

2.

HP

15,49

58

24,39

36

31,50

24

30,78

14

133,37

28

235,52

160

3.

HL

15,77

37

29,37

34

37,82

25

30,62

13

53,66

11

167,26

120

4.

HL

31,82

72

53,39

59

33,72

22

24,59

11

65,80

12

209,33

176

Jumlah

86,76

250

141,02

182

135,08

95

104,56

49

285,41

59

752,84

635

Rata-Rata

21,69

62,5

35,25

45,5

33,77

23,8

26,14

12,3

71,35

14,8

188,21

158,8

61

46,86

48

49,12

29

23,41

8

176,95

25

328,08

171

Hutan Lahan Kering Primer
5.

HPT

6.

HPT

31,73
34,20

75

50,46

50

36,59

22

45,70

14

200,91

22

367,86

183

Jumlah

65,94

136

97,31

98

85,71

51

69,12

22

377,86

47

695,94

354

Rata-Rata

32,97

68,0

48,66

49,0

42,86

25,5

34,56

11,0

188,93

23,5

347,97

177,0

Sumber: Inventarisasi Hutan pada KPHP Model Gunung Sinopa, BPKH Wilayah VI
Manado (2012)
Berdasarkan hasil inventarisasi hutan ditemukan 104 jenis, dengan jenis yang
paling dominan adalah Bintangur (Callophyllum inophyllum L.), Kayu Besi (Intsia
bijuga O. Kt.Ze.), Kayu Hitam (Diospyros rumpii Bakh), Hiru (Vatica papuana), dan
Mologotu (Diospyros ebenum Koen). INP pada setiap tingkat dan strata penutupan
lahan berkisar antara 0 – 66,6 %, sehingga dikategorikan kedalam INP rendah yang
berarti bahwa tingkat dominansi jenis-jenis tersebut tidak terlalu signifikan terhadap
jenis-jenis lain dalam seluruh populasi. Hutan lahan kering primer memiliki potensi
permudaan yang lebih tinggi daripada hutan lahan kering sekunder, kecuali untuk
tingkat pancang. Potensi permudaan pada tingkat semai memiliki jumlah yang lebih
banyak dibandingkan dengan tingkat yang lain (pancang dan tiang). Adapun jenisjenis tumbuhan berkayu yang dijumpai pada plot-plot ukur (nomor 1 s/d 6) di wilayah
KPHP Model Gunung Sinopa disajikan pada Tabel 8 berikut.
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Tabel 8. Daftar Nama Jenis yang Ditemukan pada Inventarisasi Hutan
No

Nama Lokal/
Daerah

Nama Ilmiah

Nama
Perdagangan

Kelompok/ Kelas

1

2

3

4

5

1

Aipogol

2

Amo Hutan

3

Au-Au

4

Baba

5

Badenga

6

Bakau Hutan

7

Belo Hitam

Myristica

8

Beringin

Ficus Benjamina L.

Ara

9

Bido-Bido

Celtis sp

K. Ulu/ Penjalinan

10

Bintangur

Callophyllum inophyllum L

Bintangur

11

Bintangur merah

Callophyllum inophyllum L

Bintangur

12

Bintangur Putih

Callophyllum inophyllum L

Bintangur

13

Binuang

Octomeles sumatrana Miq

Binuang

14

Botolino

Diospyros cauliflora

K. Malam

15

Buarao

Dracon tomelon

16

Cempaka

Lepiniopsis ternatensis Val

Cempaka

Kayu Indah/ Indah Dua

17

Damar

Agathis spp

Agathis

Meranti/ Komersial Satu

18

Dao

19

Daulasi

Bruguera sp

Tumuk

20

Dibakolona

21

Gaharu

Gonystylus bancanus Kurz

Ramin

Kayu Indah/ Indah Dua

22

Giawas Hutan

23

Goliu

24

Goni

25

Gopasa

Vitex cofasus

Laban

Rimba Campuran/ Komersial Dua

26

Gora Hutan

27

Gosale

Catamyrtus cf. laceolata et. White

28

Gosehe

Euonymus javanicus BI

29

Hararo/ Rao

Dracontomelon dao

30

Hatebesi

Anisoptera costata Korth

Mersawa

31

Hiru

Vatica papuana

Resak/ Giam

32

Jambu Hutan

Eugenia cumini Oruce

Jambu

33

Kaboha

Magnifera sp

34

Kamayoa

Canarium harsutum Willd

Kenari

35

Kapuraca

Podocarpus nerufolia G.Don

Melur

36

Karikis

Mimusops elengi L.

Tanjung

37

Kayu Batas

38

Kayu Batu

Homalium foetidum Benth

Hiya/ Gia

Meranti/ Komersial Satu

39

Kayu Besi

Intsia Bijuga O.Kt.Ze.

Merbau

Meranti/ Komersial Satu

Myristica spp

Mendarahan

Rimba Campuran/ Komersial Dua

Neonauclea schlechteri M.et.P
Rimba Campuran/ Komersial Dua

Rimba Campuran/ Komersial Dua

Rimba Campuran/ Komersial Dua

Kayu Indah/ Indah Dua
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1

2

3

4

5

40

Kayu Bugis

Koorsiodendron Pinnatum

Ebony

41

Kayu Cina

Dacrydium spp

Melur

42

Kayu Gaba

Sturculia spp.

Kelumpang

43

Kayu Gabus

Alstonia spp

Pulai

Meranti/ Komersial Satu

44

Kayu Gambi

45

Kayu Gumin

46

Kayu Hitam

Diospyros rumphii Bakh

Eboni Hitam

Kayu Eboni/ Indah Satu

47

Kayu Kambing

Garuga floribunda Decne

K. Wiru

48

Kayu Kris

49

Kayu Lasi

Adina fagifolia Val

Lasi

50

Kayu Merah

Weinmannia fraxinea Smith

51

Kayu Nangka

52

Kayu Patah Tulang

53

Kayu Putih

54

Kayu Raja

Pithecellobium umbellatam Benth

55

Kayu Suling

Drypetes

56

Kayu Telor

Alstonia scholaris

57

Kedondong Hutan

Spondias cytherea Dc

Kedondong

Meranti/ Komersial Satu

58

Kelot Kambing

59

Kenanga

Cananga odorata Hook f.

Kenanga

Rimba Campuran/ Komersial Dua

60

Kenari

Canarium lian H.J.L

Kenari

Meranti/ Komersial Satu

61

Ketapang Hutan

Barringtonia asiatica Kurz

Buntun

Rimba Campuran/ Komersial Dua

62

Kofe

63

Kuleman

64

Langin

65

Langsat Hutan

66

Lemo-Lemo

67

Loka-Loka

68

Luwon

69

Mahoni

Swietenia mahagoni

Mahoni

70

Malambua

Diospyros sp

K malam

71

Malautan

72

Mangga hutan

73

Manggis Hutan

Garcinia dulcis Kurz

74

Marfala

Lagerstroemia

Bungur

75

Matoa

Pometia Pinnata Forst

Kasai

Meranti/ Komersial Satu

76

Melinjo Hutan

Gnetum gnemon L.

77

Mersawa

Anisoptera costata Korth

Mersawa

Meranti/ Komersial Satu

78

Mologotu

Diospyros ebenum Koen

Eben

79

Monala

80

Muriala

81

Name-Name

Kayu Indah/ Indah Dua

Kayu Indah/ Indah Dua

Rimba Campuran/ Komersial Dua

Horsfieldia sylvestris

Aglaia spp

Langsat

Gironniera subaequalis Planck

Kayu Indah/ Indah Dua

Maniltoa grandiflora Sceef
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82

Nong

1

Parinari corymbosa Miq
2

3

83

Oro

84

Pala Hutan

85

Panosa

86

Popaya

87

Ranga-Ranga

88

Rofis

89

Samama

90

Simamo

91

Solamo

92

sosan

93

Sosoro

Laportea sp

94

Sukun Hutan

Artocarpus integrus Merr

95

Tagalolo

Ficus septica Burm. F

96

Tapii

97

Tatatugai

98

Taulate

4

5

Myristica insipida

Terminalia belerica Roxb

Ketapang

Keledang

Tristania villosum Wang

Pelawan

99

Tife

100

Tobelo

101

Tobi-tobi

Alstonia scholaris R.Br.

Pulai

102

Tofiri

Palaqium obtusifolium Burm

Nyatoh/ Balam

103

Tonga-tonga

Grewa eriocarpus Juss

104

Wei

Meranti/ Komersial Satu

Sumber: Inventarisasi Hutan, BPKH Wilayah VI Manado (2012)

Selain jenis-jenis kayu juga ditemukan jenis-jenis non kayu seperti beberapa
jenis yaitu rotan Batang, Noku, Tonga, dan Yongangu tetapi hanya dalam jumlah yang
relatif sedikit. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan
masyarakat lokal, diketahui bahwa ada beberapa jenis fauna yang ditemukan pada
wilayah KPHP Model Gunung Sinopa yaitu Rusa, Babi Hutan, Musang dan beberapa
jenis burung seperti Burung Bidadari, Kakatua dan Nuri, Goliath Caucal, TaongTaong (rangkong), Raja Udang dan lain-lain. Beberapa jenis burung endemik pulau
Halmahera yang ditemukan di wilayah KPHP Model Gunung Sinopa dapat dilihat
pada gambar berikut.
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Gambar 1. Burung Bidadari (Semioptera wallacii)

Gambar 2. Burung Nuri Halmahera

Gambar 3. Burung Goliath caucal
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6.

Potensi Jasa Lingkungan
Di wilayah KPHP Model Gunung Sinopa terdapat areal kawasan hutan yang
dapat menjadi potensi dalam pengembangan jasa lingkungan. Sesuai blok-blok
kelola kawasan hutan maka areal dimaksud untuk pengembangan jasa lingkungan.
Terletak pada kawasan HPT Ake Oba Ake Kobe, dimana terdapat potensi sumber
air minum di sungai Ake Fidi dan Telaga Yonli (Danau Kenanga) yang
dimanfaatkan oleh masyarakat desa sekitar hutan terutama di Kabupaten Halmahera
Tengah. Di desa Sigela Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan juga
terdapat potensi pengembangan jasa lingkungan berupa Air Terjun Sigela.
Telaga Yonli (Danau Kenanga) adalah merupakan salah satu potensi jasa
lingkungan yang potensial untuk dikembangkan sebagai (a). Sumber Air bersih dan
(b). Objek wisata. Telaga Yonli memiliki beberapa keunggulan diantaranya letaknya
yang mudah dijangkau karena dekat dengan jalan poros Payahe-Weda, juga
pemadangan yang indah dan dikelilingi oleh perbukitan yang indah sehingga
potensial dikembangkan untuk objek wisata.

Gambar 4. Potensi jasa lingkungan Telaga Yonli (Danau Kenanga).
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C.

Sosial Budaya Masyarakat di Dalam/ Sekitar Hutan
1.

Kependudukan
Secara administratif KPHP Model Gunung Sinopa berada dalam wilayah

Kecamatan Weda dan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah serta Kecamatan
Oba dan Oba Selatan Kota Tidore Selatan Provinsi Maluku Utara. Adapun sebaran
jumlah penduduk, jenis kelamin, dan kepadatan penduduk pada wilayah kecamatan
disajikan pada Tabel 9.
Tabel 9. Keadaan Penduduk di KPHP Model Gunung Sinopa

No.

Kecamatan

1
1

2
Weda

2

Weda Selatan

3

Oba

4

Oba Selatan*
Seluruhnya

Luas
Wilayah
(Km²)
3
146,52

Jumlah
Penduduk
(Jiwa)
4
7.504

LakiPerempuan
laki
(Jiwa)
(Jiwa)
5
6
3.972
3.532

Kepadatan
Penduduk
(Jiwa/Km²)
7
51

348,25

4.845

2.533

2.312

127

794

10.375

5.364

5.015

13

196,58

4.861

2.489

2.372

24

1.485,35

27.585

14.358

13.231

18

Keterangan: * Data tahun 2010
Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2011

a. Tekanan Penduduk
Tekanan penduduk adalah indeks yang dimaksudkan untuk menghitung
dampak penduduk di lahan pertanian terhadap lahan tersebut. makin besar jumlah
penduduk makin besar pula kebutuhan akan sumberdaya, sehingga

tekanan

terhadap sumberdaya juga meningkat. Dengan kualitas penduduk yang rendah,
kenaikan tekanan terhadap sumberdaya akan meningkat sebanding dengan kenaikan
jumlah penduduk. Salah satu permasalahan kependudukan adalah ledakan penduduk
yang akan dapat berakibat timbulnya permasalahan pemukiman, lapangan kerja,
pendidikan, pangan dan gizi, kesehatan dan mutu lingkungan.
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Selanjutnya, tekanan penduduk (TP) dihitung menggunakan rumus sebagai
berikut: (Otto Soemarwoto, 1984 dalam Asysyifa, 2011).

Keterangan:
Luas lahan minimal per petani untuk hidup layak = Z
Proporsi petani dalam populasi
=f
Jumlah penduduk pada waktu t=0
= Po
Tingkat pertumbuhan penduduk rerata pertahun = r
Rentang waktu yang diperhitungkan (10 tahun) = t
Total luas wilayah lahan pertanian
=L
Hasil perhitungan tersebut diinterpretasikan sbb.:
• TP<1, lahan masih dapat menampung lebih banyak penduduk petani.
• TP>1, tekanan penduduk melebihi kapasitas lahan.
Dari hasil perhitungan tekanan penduduk terhadap lahan pertanian berdasarkan
wilayah kecamatan disajikan pada Tabel 10 berikut.
Tabel 10. Tekanan Penduduk Terhadap Lahan Pertanian di Sekitar Wilayah KPHP
Model Gunung Sinopa
Kecamatan

f

Po*)

Z

R

T

L

fPo

(1+r)^t

TP

3,32

5,70

0,93

0,17

Weda

0,14

7.504

2

0,13

10

1.222

1.049

Weda Selatan

0,25

4.845

2

-0,01

10

13.794

1.227

Oba

n.a

10.375

2

0,003

10

n.a

-

1,03

-

Oba Selatan

n.a

4.861

2

0,26

10

n.a

-

10,09

-

6896,25

2

0,10

10

7507,75

Seluruhnya

0,20

1138

3,84 2,93

Keterangan: *) dianalisis tahun 2012 dari data BPS Tahun 2011, n.a: tidak ada data

Dari Tabel 10 di atas, nampak bahwa wilayah kecamatan di sekitar wilayah
KPHP Model Gunung Sinopa memiliki nilai rata-rata TP > 1 (2,93). Hal ini berarti
besarnya jumlah penduduk untuk 10 tahun mendatang pada wilayah tersebut akan
melebihi kapasitas lahan pertanian yang ada, sehingga masyarakat khususnya petani
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dalam 5 tahun akan datang dalam mengelola lahan pertanian akan sulit untuk hidup
layak dari hasil pertanian dan diperkirakan kawasan hutan (KPHP) akan menjadi
sasaran penggunaan lahan non-kehutanan (lahan pertanian). Hal ini dapat
memberikan ancaman bagi pengelolaan KPHP Model Gunung Sinopa karena
kebutuhan akan lahan pertanian semakin meningkat, sehingga dapat meningkatkan
kemungkinan terjadinya perambahan dalam kawasan hutan. Oleh karena itu
diperlukan strategi pengelolaanan hutan yang melibatkan partispasi masyarakat dan
memberikan kontribusi kepada peningkatan penghasilan masyarakat sekitar hutan.
Namun untuk wilayah kecamatan Weda Selatan memiliki nilai TP < 1, yang
berarti bahwa berarti besarnya jumlah penduduk untuk 10 tahun mendatang belum
melebihi kapasitas lahan pertanian yang ada. Sedangkan untuk Kecamatan Oba dan
Oba Selatan tidak bisa dilakukan analisa nilai TP karena tidak tersedianya data
jumlah petani dan luas lahan pertanian. Namun jika dilihat dari pertambahan jumlah
penduduk rata-rata per tahun (0,26; paling besar dibandingkan dengan ketiga
kecamatan yang lain), bisa diprediksi bahwa Kecamatan Oba Selatan pada 10 tahun
mendatang akan memiliki jumlah penduduk yang melebihi kapasitas luas lahan
pertanian.
b. Matapencaharian
Matapencaharian penduduk yang dimaksud adalah mata pencaharian utama
(penduduk usia produktif) yang merupakan sumber penghidupan pokok penduduk,
dimana dalam hal ini merupakan sumber penghasilan penduduk minimal 50% dari
keseluruhan penghasilan mereka. Jenis mata pencaharian masyarakat di beberapa
desa sampel menunjukkan sekitar 43,27% sebagai petani, 38,49% sebagai nelayan,
dan sisanya sebagai pegawai/pensiunan, pedagang, buruh, serta sektor jasa.
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Sarana prasarana ekonomi juga masih minim di desa-desa sampel sehingga
hasil pertanian dan perikanan laut masih dijual ke tengkulak atau pedagang
pengumpul yang bisa mempermainkan harga pasar. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat di sekitar KPHP Model Gunung
Sinopa sangat tergantung pada sumber daya alam dan tingkat kesejahteraannya
relatif masih rendah.
c.

Pendidikan dan Lembaga Adat
Tingkat pendidikan sumber daya manusia di desa-desa sampel umumnya

seimbang mulai dari SD Tidak Tamat sampai tingkat sarjana. Beberapa desa sampel
juga belum memiliki sarana pendidikan SMP dan SMA sehingga bagi masyarakat
yang ingin melanjutkan sekolah harus ke ibukota kecamatan atau ibukota kabupaten
yang jaraknya cukup jauh. Kondisi pendidikan masyarakat yang masih rendah akan
berpengaruh langsung dalam melakukan pembinaan masyarakat serta input
teknologi dan manajemen di daerah pedesaan. Misalnya dalam penerapan teknologi
konservasi tanah dan air, dan teknologi pembuatan tanaman kegiatan RHL. Selain
itu, daya serap ilmu pengetahuan dan keterampilan yang disampaikan kepada
masyarakat akan terkendala oleh rendahnya tingkat pendidikan. Penduduk yang
berpendidikan tinggi relatif lebih mudah dalam mengadopsi teknologi baru dan
lebih dinamis.
Lembaga-lembaga adat masih bisa ditemukan di desa-desa sampel.
Lembaga-lembaga tersebut berfungsi mengatur adat istiadat kampong (desa).
Peranan lembaga-lembaga adat dalam roda pemerintahan desa juga masih nyata
karena dalam kondisi mengalami kebuntuan untuk penyelesaian pembangunan
desa, kepala desa masih meminta bantuan kepala lembaga adat dan anggotanya.
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2. Luas Kepemilikan Lahan
Dari hasil pengumpulan data BPS, diketahui bahwa keluarga yang bermukim
di sekitar wilayah KPHP Model Gunung Sinopa (Kecamatan Weda dan Weda
Selatan) mempunyai lahan garapan rerata > 2 Ha per KK (6,60 Ha/KK). Untuk
jelasnya dilihat pada Tabel 11 berikut. Berdasarkan data pada Tabel 11 dapat
diketahui bahwa kepemilikan lahan di wilayah kecamatan di sekitar wilayah KPHP
Model Gunung Sinopa bervariasi dari 1,16 Ha/KK hingga 11,24 Ha/KK.
Tabel 11. Ketersediaan Lahan Garapan Terhadap Jumlah Penduduk di sekitar Wilayah
KPHP Model Gunung Sinopa

No.

Kecamatan

1

2

Lahan Garapan

Jumlah

Lahan Garapan

(Ha)

Petani

(Ha/KK)*)

3

4

5

1

Weda

1.222

1.049

1,16

2

Weda Selatan

13.794

1.227

11,24

3

Oba

n.a

n.a

-

4

Oba Selatan

n.a

n.a

-

15.016

2.276

6,60

Seluruhnya

Sumber: Data BPS Kabupaten Tahun 2011, *) KK-petani, n.a: tidak ada data

3. Sarana dan Prasarana Perekonomian
Keberadaan sarana dan prasarana perekonomian di wilayah KPHP Model
Gunung Sinopa bertujuan untuk menunjang kelancaran kegiatan ekonomi. Adapun
kondisi sarana dan prasarana perekonomian disajikan pada Tabel 12 berikut.
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Tabel 12. Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana Perekonomian di Wilayah KPHP
Model Gunung Sinopa
Jenis Sarana dan Prasarana Perekonomian (buah)
No

Kecamatan

1

2

Kios/

Toko

3

4

5

6

7

Warung

Industri Kayu

Koperasi

Pasar

primer/KUD

1

Weda

-

2

292

-

1

2

Weda Selatan

-

1

80

-

4

3

Oba

-

-

46

20

-

4

Oba Selatan

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Tengah dan Tidore Kepulauan Tahun 2011

4. Perambahan Hutan
Informasi/data perambahan hutan dalam kawasan hutan sangat diperlukan
untuk menentukan strategi pengelolaan hutan yang akan diterapkan pada kawasan
hutan yang memiliki potensi atau telah terjadi perambahan. Berdasarkan analisis
spasial dengan asumsi kelas penutupan lahan non hutan dianggap sebagai
perambahan, telah terjadi perambahan di wilayah KPHP Model Gunung Sinopa
dengan luas mencapai 6.380,68 Ha dengan rincian; seluas 402.87 Ha dalam bentuk
permukiman, 622.62 Ha dalam bentuk pertanian lahan kering, 2.490,07 Ha dalam
bentuk pertanian lahan kering bercampur dengan semak, 2.407,10 Ha dalam bentuk
semak belukar dan 8,02 Ha dalam bentuk lahan transmigrasi (BPKH Wilayah VI,
2012). Lokasi ini tersebar dalam wilayah KPHP Model Gunung Sinopa, yaitu pada
kawasan hutan lindung, dan hutan produksi.
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5. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat
Sampai saat ini belum diketahui adanya informasi tentang masyarakat hukum
adat yang memperoleh izin berupa wilayah hutan adat di wilayah KPHP Model
Gunung Sinopa. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat banyak
lahan-lahan hutan yang dikuasai masyarakat di wilayah desanya dalam bentuk
penggunaan lahan pertanian, umumnya lahan-lahan tersebut diklaim sebagai tanah
ulayat desanya.
D.

Izin-Izin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
Hasil inventarisasi menunjukkan bahwa tak ada izin penggunaan kawasan hutan

di wilayah KPHP Model Gunung Sinopa. Akan tetapi, di sebagian kecil areal hutan
produksi (HP Ake Kobe) di kabupaten Halmahera Tengah terdapat izin usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HA) yang dikelola oleh PT Taiwi II (Tunas
Forestra) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 394/Kpts-II/1992 tanggal 22 April 1992
dengan luas 1.779,59 Ha (Luas total izin pemanfaatan hutan sesuai SK adalah 42.300
ha). Selain itu juga terdapat rencana pemanfaatan hutan oleh masyarakat sekitar hutan
melalui skema hutan kemasyarakatan (HKm), yaitu di Kecamatan Weda seluas 269,74
Ha yang berada di HPT Ake Oba-Ake Kobe, dan Kecamatan Weda Selatan seluas
506,98 Ha yang berada di HP Ake Kobe dan HPT Ake Oba-Ake Kobe.
E.

Posisi KPHP Model Gunung Sinopa dalam Perspektif Tata Ruang Wilayah
Mengacu pada Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten

Halmahera Tengah dimana KPHP Model Gunung Sinopa berada, keberadaannya tidak
bertentangan dengan pola pemanfaatan ruang yang telah tertata dalam Tata Ruang
Wilayah Kota dan Kabupaten tersebut. Hal ini telah ditunjang dengan Lampiran
Keputusan Menteri Kehutanan No. 73 tahun 2010 tentang Peta Penetapan Wilayah
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Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
Provinsi Maluku Utara. Akan tetapi rencana pengembangan kawasan di sekitar wilayah
KPHP Gunung Sinopa seperti pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Halmahera
Tengah bisa menjadi peluang dan ancaman bagi KPHP Gunung Sinopa. Menjadi
peluang karena sarana perhubungan semakin meningkat sehingga memudahkan
penjualan hasil hutan dan pertanian. Akan tetapi, pengembangan tersebut juga dapat
menimbulkan ancaman karena pembangunan sarana prasarana penunjang bandara
seperti fasilitas publik dan perumahan akan meningkatkan kebutuhan lahan.
F.

Isu Strategis, Kendala, dan Permasalahan

Pengelolaan hutan jangka panjang KPHP Model Gunung Sinopa memiliki isu-isu
strategis sebagai berikut:
1.

Pemantapan kawasan hutan

2.

Rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan

3.

Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan

4.

Pengelolaan hutan produksi lestari

5.

Tingkat perekonomian masyarakat yang relatif rendah

6.

Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu

Dalam menghadapi isu-isu strategis tersebut di atas, pengelola KPHP Gunung Sinopa
akan menghadapi kendala sebagai berikut:
1.

Kesadaran masyarakat akan fungsi hutan sebagai komponen penting dalam
ekosistem masih relatif rendah

2.

Masyarakat belum mengetahui batas-batas kawasan hutan dengan pasti

3.

Adanya pendudukan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap lahan-lahan
tertentu.
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4.

Rendahnya pemahaman tentang konsep KPH sebahagian Stake holder sehingga
komitmen dalam pembangunan kehutanan menjadi rendah.

5.

Ketergantungan masyarakat didalam/sekitar hutan yang tinggi terhadap hutan
sebagai sumber penghidupan.

6.

Kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan masih rendah

Disamping kendala-kendala tersebut di atas, pengelola KPHP masih juga menghadapi
permasalahan-permasalahan seperti:
1.

Koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait yang belum berjalan baik

2.

Batas fungsi kawasan hutan KPHP Model Gunung Sinopa belum ditata batas.

3.

Data dan informasi potensi kawasan hutan KPHP Model Gunung Sinopa masih
minim.

4.

Masyarakat dan pemerintah setempat masih belum memahami dengan benar
tujuan dan sasaran pengembangan KPHP Model Gunung Sinopa.

5.

Kelembagaan KPHP Model Gunung Sinopa belum mapan. SDM yang ada masih
sangat minim dengan kapasitas yang terbatas. Begitu juga dengan sarana dan
prasarana pengelolaan. Selain itu, struktur organisasi yang ada belum mampu
mendukung kebutuhan pengelolaan.
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III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN

Agar Pengelolaan Hutan pada KPHP Model Gunung Sinopa memiliki arah dan
tujuan yang jelas sehingga dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi yang
positif bagi pembangunan daerah, regional dan Nasional serta meningkatkan
sekesejahteraan masyarakat di sekitarnya, maka diperlukan “Visi dan Misi” dalam
pengelolaan hutan diwilayahnya. Adapun Visi dan Misi pengelolaan hutan pada KPHP
Model Gunung Sinopa adalah sebagai berikut :
A. Visi
Visi pengelolaan hutan di wilayah KPHP Model Gunung Sinopa Tahun 2014 –
2024 adalah :
“Mewujudkan KPHP Model Gunung Sinopa yang Mantap, Profesional dan
Kolaboratif menuju Kemandirian pada Tahun 2024 ”
Dalam visi tersebut terkandung Empat kunci pokok landasan pemikiran dalam
upaya pengelolaan KPHP Model Gunung Sinopa, yaitu :
1. KPHP Model Gunung Sinopa yang Mantap
Paska dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 490/MenhutII/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan
menjadi Bukan Kawasan Hutan, Provinsi Maluku Utara, maka terjadi perubahan
fungsi kawasan hutan yang cukup signifikan di Provinsi Maluku Utara pada
umumnya dan wilayah KPHP Model Gunung Sinopa pada khusunya. Hal tersebut
mengakibatkan terjadinya perubahan sebahagian batas fungsi kawasan hutan KPHP
Model Gunung Sinopa sehingga perlu dilakukan tata batas kawasan hutan.
Diharapkan pada tahun 2016 penataan batas akan dirampungkan hingga temu
gelang. Hal ini menjadi perhatian utama dalam pengelolaan kawasan hutan karena
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menyangkut status hukum wilayah pengelolaan KPHP Model Gunung Sinopa. Jika
penataan batas ini telah dirampungkan maka akan dilanjutkan dengan pembagian
Blok dan Sub blok (petak) sesuai dengan yang telah direncakan. Dengan demikian,
pengelolaan dapat diarahkan pada Blok dan sub blok sesuai fungsinya masingmasing.
2. Profesional
Sebagai unit pengelola ditingkat tapak yang memiliki kompleksitas pekerjaan di
lapangan, maka kesiapan internal pengelola KPHP Model Gunung Sinopa menjadi
hal yang utama. Untuk itu maka profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM)
pengelola sangat diperlukan baik dari aspek kemampuan manajerial, kemampuan
teknis maupun kemampuan pengawasan dan pembinaan. Disamping itu juga
dibutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, struktur organisasi
dan prosedur kerja yang mantap, serta pendukung lainnya. Agar hal tersebut dapat
tercapai maka perlu ditingkatkan kapabilitas SDM pengelola melalui pendidikan
dan pelatihan (diklat) teknis / non teknis serta kursus / lokakarya, juga melalui
perekrutan tenaga baru (termasuk tenaga kontrak dan Bakti Rimbawan) sesuai
bidang keahlian yang dibutuhkan agar dapat mengelola hutan secara lestari, efektif
dan efisien.
3. Kolaboratif
Pengelolaan kawasan hutan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri oleh
pengelola kawasa serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan
kesetaraan, maka pola pengelolaan kolaboratif dengan melibatkan masyarakat,
serta stake holder lainnya dalam bentuk kemitraan dan kolaborasi merupakan
langkah yang bijaksana dan perlu terus dikembangkan dimasa yang akan datang.
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4. Menuju Kemandirian pada Tahun 2024
Di akhir jangka waktu pengelolaan jangka panjang 10 tahun ini yaitu pada tahun
2024 diharapkan KPHP Model Gunung Sinopa telah mampu mandiri dalam
berbagai aspek terutama mandiri secara financial/ekonomi yaitu mampu mengelola
dan membiayai sendiri keuangannya. Untuk itu pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya alam hayati dan ekosistem agar dapat dilakukan seoptimal mungkin
dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(PPK BLUD).
B. Misi
Berdasarkan visi tersebut, maka ditetapkan beberapa misi pengelolaan hutan,
yaitu:
1. Memantapkan kawasan hutan
2. Membangun KPHP Model Gunung Sinopa sebagai KPH yang professional, efektif
dan efisien.
3. Melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagai
sumber kesejahteraan masyarakat sekitar KPHP Model Gunung Sinopa.
4. Membangun KPHP Model Gunung Sinopa sebagai kawasan hutan yang produktif
dan lestari.
5. Mengelola potensi sumber daya alam yang ada diwilayah KPHP Model Gunung
Sinopa secara optimal guna menuju Kemandirian.

C. Tujuan Pengelolaan
Berdasarkan visi dan misi pengelolaan KPHP Model Gunung Sinopa tersebut di
atas, maka perlu dirumuskan tujuan pengelolaan selama 10 (sepuluh) tahun kedepan,
sebagai berikut:
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1. Pemantapan kawasan ditujukan untuk memperoleh kepastian hukum dan
kejelasan status, menghindari sengketa yang bersumber dari tumpang tindihnya
perizinan dan areal kawasan disamping untuk menyediakan ruang bagi
masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan baik dalam rangka mendukung
program KPHP Model Gunung Sinopa maupun untuk mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
2. Pemantapan aspek kelembagaan ditujukan untuk mempersiapkan aparatur
pengelola dalam pelayanan publik, menyusun struktur, fungsi, wewenang, tugas
dan tanggung jawab serta tata hubungan yang efektif dan efisien dalam
optimalisasi pengelolaan KPHP Model Gunung Sinopa.
3. Pemantapan kerjasama dan kolaborasi antara KPHP Model Gunung Sinopa
dengan para pihak ditujukan untuk upaya pemberdayaan, memperbaiki kinerja,
menciptakan daya saing, memperluas jangkauan pelayanan serta meminimalisir
terjadinya konflik.
4. Pemantapan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya ditujukan
untuk pengendalian fungsi pemanfaatan secara optimal dan lestari dengan
mengatur segala bentuk kegiatan di kawasan KPHP Model Gunung Sinopa.
5. Pemantapan perlindungan dan pengamanan ditujukan untuk menjaga fungsi
perlindunganan, pelestarian dan pengawetan keanekaragaman hayati beserta
ekosistemnya.
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IV. ANALISIS DAN PROYEKSI

A.

Analisis Data dan Informasi
Untuk mencapai tujuan pembangunan KPHP Model Gunung Sinopa, perlu

dilakukan identifikasi berbagai faktor baik internal maupun eksternal secara sistematis
untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang akan ditetapkan. Salah satu metode
perencanaaan strategis yang klasik dapat digunakan adalah metode analisis SWOT yang
didasarkan pada logika untuk dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang
(Opportunities) tetapi secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses)
dan ancaman (Threats). Metode ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan
cara terbaik dalam melaksanakan sebuah strategi, sehingga dapat membantu para
perencana dalam melakukan apa yang bisa dicapai, dan hal-hal apa saja yang perlu
diperhatikan guna mencapai tujuan.
Faktor-faktor internal dan eksternal utama pada setiap satuan lahan memiliki
pengaruh pendorong dan penghambat yang berbeda terhadap pencapaian tujuan
pembangunan KPHP Model Gunung Sinopa. Adapun faktor-faktor yang diduga akan
mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan KPHP Model Gunung Sinopa disajikan
pada matrik berikut.
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Matrik Analisis SWOT Strategi Pengelolaan Hutan KPHP Model Gunung Sinopa
Eksternal

Internal

Peluang (O)

Ancaman (T)

• Adanya Kebijakan pengelolaan hutan
tingkat tapak dalam bentuk KPH
• Adanya kebijkan program RHL
• Tersedianya tenaga kerja produktif di
sekitar KPHP.
• Pengelolaan KPHP akan melibatkan
berbagai pihak (pemerintah, swasta,
masyarakat)
• Adanya potensi pengembangan jasa
air
• Tingginya ketergantungan masyarakat
terhadap keberadaan hutan di wilayah
KPHP

• Peluang terjadinya konflik
kepentingan dalam pengelolaan
KPHP (antar sektor-antar
masyarakat dengan KPHP)
• Terbatasnya pengetahuan
masyarakat tentang pembangunan
KPHP
• Masih rendahnya dukungan dan
komitmen publik terhadap KPHP
• Masih terjadi illegal logging dan
perambahan hutan

Strategi S – O

Strategi S – T

• Mengoptimalkan pemanfaatan potensi
kayu komersial pada hutan alam
dalam skala kegiatan IUPHHK
• Mengoptimalkan pemanfaatan potensi
non-kayu komersial pada hutan alam
dalam skala kegiatan IPHHBK
• Pembinaan dan pengembangan HTI
• Percepatan Pembangunan HTR
• Pengembangan sistem kelola KPHP
• Pengembangan usaha jasa lingkungan
seperti jasa air dan karbon

• Memperkuat kerjasama dan
koordinasi antar sektor
• Meningkatkan sosialisasi,
penyuluhan dan diskusi publik
tentang pengelolaan hutan di
KPHP
• Optimalisasi peran UPTD KPHP
dalam menarik kerjasama dengan
investor guna pengembangan
produk KPHP
• Mencegah dan Mengurangi ilegal
logging dan perambahan hutan
• Memperkuat kerjasama dengan
Dishut Provinsi Malut, Dishut
Kab. Halteng dan Kota Tidore
Kepulauan

Strategi O – W

Strategi W – T

Kekuatan (S)
• Kondisi biogeofisik kawasan hutan
yang bernilai strategis bagi daerah
sekitarnya
• Potensi kayu dan non-kayu bernilai
komersial
• Potensi perdagangan karbon
• Organisasi UPTD KPHP
• Sarana dan Prasarana KPHP
• Tersedianya sumber air bagi irigasi
pertanian dan air minum di sekitranya
• Adanya tanaman tahunan dari kebun
masyarakat dalam wilayah KPHP

Kelemahan (W)
• Klaim lahan oleh masyarakat untuk
pertanian dan pemukiman di wilayah
KPHP
• Deforestasi dan Lahan kritis masih
cukup luas.
• Masih ada lahan non hutan seperti
semak belukar yang cukup luas.
• Kapasitas kelembagaan KPHP masih
lemah
• SDM pengelola KPHP masih terbatas
kualitas dan kuantitasnya

• Mempercepat kegiatan rehabilitasi
hutan pada lahan-lahan kritis
• Mempercepat program pembangunan
HTR, HKm, dan hutan desa
• Pengembangan sistem pengamanan
hutan secara swakarsa
• Peningkatan kapasitas SDM KPHP
Gunung Sinopa melalui Diklat teknis
maupun non teknis.

• Pengembangan HKm
• Melakukan pelatihan dan bimtek
bagi peserta kegiatan hutan
kemasyarakatan (Hkm) berbasis
hasil hutan non-kayu
• Peningkatan perlindungan dan
pengamanan kawasan hutan

Analisis stakeholder dilakukan untuk mengidentifikasi stakeholder terkait yang
terlibat dalam pengelolaan KPHP Model Gunung Sinopa, serta menganalisa interest/
kepentingan dan peran masing-masing stakeholder tersebut. Sedangkan analisis
kelembagaan dimaksudkan untuk mengidentifikasi tipe dan bentuk kelembagaan dari
setiap stakeholder yang terlibat, serta menganalisa hubungan antar kelembaagaan
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tersebut dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efektifitas kelembagaan dalam
pengelolaan KPHP Model Gunung Sinopa. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisa
diketahui bahwa terdapat beberapa stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan KPHP
Model Gunung Sinopa yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar/
di dalam kawasan hutan, dan swasta. Penjelasan secara rinci tentang stakeholder
tersebut dan perannya dalam pengelolaan KPHP Model Gunung Sinopa disajikan pada
Tabel 13.
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Tabel 13. Interest dan Peran Stakehoder dalam Pengelolaan KPHP Model Gunung Sinopa
No.
1.

Stakeholder
Kementerian
Kehutanan/
Ditjen Planologi
Kehutanan

Interest
Mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan
masyarakat sejahtera

2.

BPKH Wilayah
VI Manado

Melaksanakan pemantapan kawasan hutan
untuk mendukung pengelolaan hutan
lestari

3.

BPK Manado

4.

BPDAS Ake
Malamo
BTN Aketajawe
Lolobata
Dinas Kehutanan
Prov. Malut

Menciptakan penemuan/inovasi dalam
pengelolaan hutan lestari
Mengurangi luas lahan kritis dan
mengelola DAS
Melakukan perlindungan dan konservasi
sumberdaya hutan
Mengelola hutan produksi dan hutan
lindung sebagai sumber
pendapatan/ekonomi daerah dan
mendukung pembangunan wilayah
Mengelola hutan produksi dan hutan
lindung sebagai sumber
pendapatan/ekonomi daerah dan
mendukung pembangunan wilayah
Mengelola hutan produksi dan hutan
lindung sebagai sumber
pendapatan/ekonomi daerah dan
mendukung pembangunan wilayah

5.
6.

7.

Dinas Kehutanan
Kab. Halmahera
Tengah

8.

Dinas Pertanian
dan Kehutanan
Kota Tidore
Kepulauan

Peran
- Fasilitasi pembangunan KPH (Sarpras, Tata hutan dan Rencana
Pengelolaan jangka panjang)
- Pemberian izin penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan
hutan
- Monitoring dan evaluasi pengelolaan KPH
- Mengontrol hubungan dan koordinasi antar stakeholder
- Pebiayaan melalui APBN (dana dekonsentrasi)
- Fasilitasi pembangunan KPH (Sarpras, Tata hutan dan Rencana
Pengelolaan jangka panjang)
- Memfasilitasi pelaksanaan tata batas KPH dan inventarisasi hutan
- Melakukan penelitian dan pengembangan dalam mendukung
pengelolaan KPH
- Melakukan rehabilitasi lahan dan hutan
- Mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Melakukan pengawasan dan pembinaan pada kawasan penyangga
(buffer zone)
- Mendukung kegiatan teknis dan administrasi pengelolaan KPH di
tingkat tapak
- Pembiayaan melalui APBD
- Monitoring dan evaluasi pengelolaan KPH
- Mendukung kegiatan teknis dan administrasi pengelolaan KPH di
tingkat tapak
- Pembiayaan melalui APBD

Keterangan
Pemerintah
Pusat

- Mendukung kegiatan teknis dan administrasi pengelolaan KPH di
tingkat tapak
- Pembiayaan melalui APBD

Pemerintah
Daerah
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Pemerintah
Pusat
Pemerintah
Pusat
Pemerintah
Pusat
Pemerintah
Pusat
Pemerintah
Daerah

Pemerintah
Daerah

No.
9.

Stakeholder
KPHP Model
Gunung Sinopa

10.

PT. Taiwi II

11.

Masyarakat lokal

12.

Investor lain
(produksi kayu,
bukan kayu/ jasa
lingkungan dan
tambang)

Interest
- Mengelola KPHP tingkat tapak secara
lestari meliputi kelestarian ekonomi,
sosial dan ekologi
- Menghasilkan keuntungan ekonomi
sebagai sumber biaya operasional menuju
KPH mandiri
Memperoleh keuntungan ekonomi dari
pengelolaan hutan produksi

Pemenuhan kebutuhan hidup melalui
pemanfaatan lahan dan pemungutan hasil
hutan
Memperoleh keuntungan ekonomi dari
pengelolaan hutan produksi dan hutan
lindung

Peran
- Menyusun Rencana Pengelolaan jangka pendek/ tahunan
- Melakukan kegiatan teknis dan administrasi pengelolaan KPH di
tingkat tapak berdasarkan RP jangka panjang dan jangka pendek
- Melakukan pelaporan secara berkala

Keterangan
Pemerintah
Daerah

- Melakukan pengelolaan hutan pada areal konsensi sesuai izin dan
rencana dengan tujuan produksi
- Melakukan rehabilitasi lahan dan hutan di areal konsensi
- Mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Melakukan pelaporan secara berkala
- Harus dilibatkan dalam pengelolaan hutan pada blok
pemberdayaan hutan melalui skema HKm, HTR dan hutan desa
- Terlibat dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan
- Melakukan kegiatan yang bertujuan produksi /ekonomi
(investasi)
- Melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan dan hutan di areal
konsensi
- Melakukan pelaporan secara berkala

Swasta
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Masyarakat

Swasta

Yang dimaksud kelembagaan dalam analisa ini adalah norma dan peraturan yang
menegakan hubungan sosial tentang pengalokasian sumberdaya alam, penentuan tugas
dan tanggung jawab, pemberian nilai serta penggunaan kekuasaan. Peningkatan
kapasitas kelembagaan dan jaringan antar stakeholder ini diharapkan dapat mengurangi
ketidakpastian pengelolaan KPH Model Gunung Sinopa di masa yang akan datang yang
disebabkan oleh keterbatasan informasi, pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan hasil
identifikasi dan analisa diketahui bahwa ada empat macam kelembagaan dari semua
stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan KPHP Model Gunung Sinopa, yaitu
kelembagaan sebagai fungsi aksi, kontrol, hubungan dan makna. Bentuk-bentuk
kelembagaan tersebut dijelaskan secara detil pada Gambar 5 berikut.
Keyakinan, Norma dan Nilai
Kerangka dalam Pemahaman

Masyarakat lokal

Makna
Kemenhut (Ditjenplanhut)

Organisasi dan Jaringan

Kebijakan dan Strategi

Hubungan Formal dan Informal

Peraturan Formal dan Informal
Dishut Prov. Malut

Asosiasi
Dishut Prov. Malut
Dishut Kab. Halteng
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota
Tidore Kepulauan
PT. Taiwi II
Investtor

KPHP Gunung Sinopa

Kontrol

BPKH VI Manado
BPK Manado
BPDAS Ake Malamo
BTN Aketajawe Lolobata

Fungsi, Produk dan Pelayanan
Praktek dan Kebiasaan

Aksi
Gambar 5. Hubungan Kelembagaan Pengelolaan KPHP Model Gunung Sinopa
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Berdasarkan Gambar 5 di atas dapat dilihat bahwa setiap stakeholder memiliki
tipe/ bentuk kelembagaan yang berbeda namun memiliki hubungan dan jaringan yang
kuat antar stakeholder. Kementerian Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan sebagai pemerintah pusat memiliki fungsi sebagai penentu kebijakan,
strategi dan peraturan-peraturan dalam pengelolaan KPH, serta berfungsi sebagai
kontrol atau monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan KPH. Sedangkan UPT-UPT
Kementerian Kehutanan sebagai representatif dari pemerintah pusat juga memiliki
fungsi kontrol namun lebih banyak berfungsi dalam mendukung pelaksanaan dan
pelayananan dalam pengelolaan KPH.
Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara berada pada dua tipe kelembagaan yaitu
sebagai fungsi kontrol dan asosiasi. Dengan demikian selain memiliki peran dalam
menentukan kebijakan dan strategi pengelolaan KPH pada level daerah serta monitoring
dan evaluasi pengelolaan KPH, juga berperan dalam membangun jaringan dan
hubungan antara pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Kota Tidore
Kepulauan dan pengelola KPH Model Sinopa. Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera
Tengah, dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tidore Kepulauan memiliki peran
mendukung pengelolaan KPH, dan membangun jaringan dan hubungan antara
pemerintah daerah yang terkait dalam pengelolaan KPH.
Pihak swasta atau investor berada pada fungsi aksi untuk mendukung pengelolaan
KPH dengan menghasilkan produk dan jasa bernilai ekonomi seperti kayu, bukan kayu,
tambang, dan jasa lingkungan lainnya. Keberadaan investor ini sangat diperlukan
terutama pada tahap awal pengelolaan KPH sebagai sumber anggaran untuk membiayai
operasional pengelolaan KPH sehingga KPH bisa beroperasi meskipun adanya
keterbatasan dukungan biaya dari pemerintah. Oleh karena itu, pengelola KPH
diharapkan bisa menarik investor dengan cara “menjual” potensi sumber daya hutan
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yang ada dengan skema bagi hasil (pembayaran iuran, provisi, kompensasi atau
retribusi) yang jelas dengan tetap memperhatikan aspek sosial masyarakat, lingkungan,
kelestarian hutan dan keberlanjutan pembangunan. Dalam rangka mengatur kewajiban
dan hak investor atau pemegang izin/ hak perlu adanya keterlibatan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah dalam hal pemberian izin, pengaturan sistem pembayaran
kompensasi, dan kewajiban reklamasi dan rehabilitasi hutan dan lahan akibat adanya
pemanfaatan hutan guna menjamin kelestarian hutan.
Masyarakat di dalam/ sekitar kawasan hutan sebagai penerima dampak dan
manfaat langsung dari keberadaan hutan merupakan salah satu stakeholder penting
dalam pengelolaan KPH. Namun kapasitas kelembagaan dan pemahaman masyarakat
terhadap keberadaan sumber daya hutan masih sangat lemah sehingga tidak dapat
terlibat secara aktif dan optimal. Masyarakat lokal menganggap bahwa hutan
merupakan warisan nenek moyang mereka, sehingga mereka menjadikan hutan sebagai
sumber penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di lain sisi pemerintah
memandang masyarakat di dalam/ sekitar hutan merupakan ancaman dalam pengelolaan
hutan. Bila dilihat dari gambar 1 diatas, masyarakat lokal memiliki hubungan langsung
dan jaringan yang kuat dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Dinas
Kehutanan Kabupaten Halmahera Tengah, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tidore
Kepulauan dan pengelola KPHP Model Gunung Sinopa. Oleh karena itu perlu
dilakukan peningkatan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat lokal melalui
perubahan pemahaman terhadap keberadaan hutan dan peningkatan kapasitas
kelembagaan masyarakat lokal.
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B.

Proyeksi
Analisis SWOT dapat memproyeksikan situasi masa depan dan membantu

organisasi dalam menentukan strategi yang tepat untuk memanfaatkan kemampuannya
dalam meraih atau merespon peluang dan meminimalkan ancaman dalam mencapai
tujuan. Analisis SWOT merupakan alat bantu analisis dalam menstrukturkan masalah
dengan melakukan analisis terhadap lingkungan strategis, yaitu lingkungan internal dan
lingkungan eksternal. Kombinasi dari faktor-faktor dalam lingkungan internal kepada
faktor-faktor dalam lingkungan eksternal, akan menghasilkan strategi makro dalam
pencapaian misi perencanaan jangka panjang. Adapun proyeksi pengelolaan KPHP
Model Gunung Sinopa dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :
1. Proyeksi Peluang Strategi
Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi. Masing-masing misi akan memiliki tujuan yang
memuat manfaat dan hasil capaian masa depan sehingga mengapa misi tersebut
diperlukan. Cara-cara untuk pencapaian misi tersebut akan dirumuskan dalam
strategi yang berisikan kebijakan. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang
diambil untuk mencapai tujuan dengan sasaran yang berisikan program-program
indikatif jangka panjang. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran maupun waktu pentahapan pekerjaan.
Perencanaan merupakan suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa
yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk
mencapainya (Kay dan Alder, 1999 dalam Rustiadi dkk, 2009). Perencanaan
dibatasi oleh waktu tertentu sehingga perencanaan merupakan kegiatan yang
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terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Perencanaan
KPHP Model Gunung Sinopa merupakan kegiatan yang bersifat koordinatif dan
meliputi semua elemen yang berpengaruh dalam internal manajemen KPHP
maupun inter-relasinya dengan situasi external dalam rangka mencapai tujuan
pengelolaan hutan. Proses perencanaan hutan ini dilakukan guna menjamin
keseimbangan antara fakta di lapangan dengan kapasitas manajemen, dan antara
prioritas ekonomi, ekologi, dan sosial dalam mendukung pembangunan kehutanan
di tingkat regional dan nasional. Perencanaan pengelolaan KPHP harus memuat
pengkajian sistematis dari aspek fisik/ ekologi, sosial dan ekonomi untuk
mendukung dan mengarahkan pemanfaatan sumberdaya yang terbaik guna
meningkatkan produktifitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara
berkelanjutan.
Menurut Nugroho (2012), pembangunan KPH harus mengacu pada teori
modernism (the centralized rationality based planning) atau paham positivism yang
mendasarkan setiap penentuan kebijakan kepada ilmu pengetahuan (science), teori
dan fakta di lapangan, dimana praktek pengelolaannya mengedepankan pada aspek
comprehensive, integrative, coordinative dan hierarchical (Sandercock, 1998 dalam
Allmendinger, 2002). Oleh karena itu, penyusunan rencana pengelolaan hutan pada
wilayah KPH harus berdasarkan kondisi biogeofisik hutan dan disesuaikan dengan
karakteristik masing-masing wilayah KPH. Menurut paham rationality atau
positivism, setiap kebijakan yang dituangkan dalam sebuah rencana harus netral,
objektif, dan tidak bernuansa politis, namun harus berdasarkan pada data dan
informasi hasil pengamatan atau survey di lapangan (Brooks, 2002).
Tahap awal dalam pembangunan KPH adalah melakukan kegiatan tata hutan yang
meliputi kegiatan inventarisasi hutan, pembagian wilayah KPH kedalam blok dan
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petak, penataan batas dan pemetaan. Data dan informasi hasil inventarisasi hutan
dianalisa secara komprehensif dan integral yang kemudian dirumuskan kedalam
proses tata hutan dan rencana pengelolaan hutan pada wilayah KPH. Penyusunan
rencana pengelolaan ini harus bersifat hierarki dimana rencana jangka pendek dan
panjang harus mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi, kabupaten/kota
dan memperhatikan aspirasi dan nilai budaya masyarakat lokal. Selain itu, proses
penyusunan rencana ini harus melibatkan semua stakeholders yang terkait dalam
pengelolaan KPH baik pemerintah, pemerintah daerah dan swasta sehingga
mengacu pada aspek koordinatif.
Menurut Nugroho (2012), pembangunan KPH juga harus mendasarkan pada teori
post-modernism (non-rationale decentralized planning), dengan memperhatikan
pada aspek di luar ilmu pengetahuan, yaitu aspek keberadaan hak dan kebutuhan
masyarakat lokal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan,
pengelolaan hutan yang lestari harus memberikan peran yang lebih kepada
masyarakat lokal dan pihak lain seperti LSM dan swasta dalam rangka
meningkatkan pemanfaatan hutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan
hutan. Menurut pandangan post-modernism, pembangunan KPH yang optimal
membutuhkan dialog dan diskusi publik antara semua pihak secara terbuka untuk
menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan aspek
kearifan lokal sehingga dapat menghindari munculnya konflik kepentingan.
Dengan demikian, pengelolaan KPH yang optimal harus benar-benar melibatkan
partisipasi masyarakat lokal baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan
melalui media collaborative dialogue dan participatory.
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Proyeksi kondisi wilayah KPHP di masa yang akan datang (10 tahun) adalah harus
lebih baik dari kondisi saat ini. Oleh Karena itu perlu disusun rencana pengelolaan
jangka panjang yang mengacu pada kedua prinsip perencanaan tersebut guna
mencapai kondisi yang diharapkan dan tujuan pengelolaan. Rencana pengelolaan
hutan jangka panjang adalah rencana pengelolaan hutan pada tingkat strategis
berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau selama jangka benah pembangunan KPH,
yang memuat unsur-unsur sebagai berikut.: (a) tujuan yang akan dicapai KPHP; (b)
kondisi yang dihadapi; dan (c) strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan
hutan, yang meliputi; tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan,
rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
Sesuai PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, rencana pengelolaan hutan pada KPHP Model
Gunung Sinopa meliputi: (a). rencana pengelolaan hutan jangka panjang; dan (b)
rencana pengelolaan hutan jangka pendek.
Pembangunan KPH tidak akan berjalan efektif dan optimal bahkan menemui
kegagalan apabila dalam proses perencanaannya tidak memperhatikan aspek
ekstern yaitu keberadaan hak-hak masyarakat adat dan kearifan lokal yang telah
ada melalui proses diskusi publik atau partisipatory yang melibatkan seluruh
elemen terkait yaitu pemerintah, pemerintah daerah, swasta, LSM, perguruan tinggi
dan masyarakat lokal (Nugroho, 2012). Oleh karena itu, proses pembangunan KPH
harus memperhatikan keberadaan hak masyarakat lokal dalam proses tata hutan,
penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan hutan untuk menghindari
konflik sosial. Selain itu pembangunan KPH diharapkan dapat meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan melalui program
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pemberdayaan ekonomi lokal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal bisa dilakukan
melalui pengembangan kapasitas dan kelembagaan serta pemberian akses
pemanfataan sumberdaya hutan dalam bentuk skema hutan desa, hutan
kemasyarakatan dan kemitraan. Apabila kesejahteraan masyarakat lokal meningkat,
maka tekanan masyarakat terhadap hutan dan konflik lahan akan dapat dikurangi
sehingga kelestarian hutan dapat tercapai.
Pengelolaan KPHP yang menciptakan lapangan kerja dan memberikan kesempatan
pada masyarakat memanfaatkan hasil hutan sesuai aturan yang berlaku diharapkan
akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam/sekitar hutan. Situasi ini
tentu akan berdampak baik terhadap kondisi hutan di dalam area KPHP. Oleh
karena itu, di masa yang akan datang KPHP diharapkan tidak memiliki lagi lahan
kritis, fungsi masing-masing kawasan berjalan baik, tak ada konflik antara
pengelola KPHP, masyarakat sekitar hutan, dan pemegang izin pemanfaatan hutan,
kesejahteraan masyarakat sekitar hutan meningkat, dan tak ada perambahan hutan
atau penebangan liar. Situasi yang baik ini perlu ditunjang dengan kebijakankebijakan yang baru agar kedepan kemandirian KPHP benar-benar bisa terwujud.
Langkah-langkah strategis yang dilakukan KPHP Model Gunung Sinopa adalah
sebagai berikut :
1.1.

Tata Hutan

Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup
kegiatan pengelompokan sumberdaya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan
potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh
manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. Kegiatan tata
hutan di wilayah KPHP Model Gunung Sinopa terdiri atas tata batas,
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inventarisasi hutan, pembagian blok dan petak, serta pemetaan. Hasil kegiatan
berupa penataan hutan yang disusun dalam bentuk buku dan peta pembagian
blok KPHP. Berdasarkan hasil tata hutan, KPHP Model Gunung Sinopa dibagi
kedalam 7 (tujuh) blok dan 301 (tiga ratus satu) petak, secara detil disajikan
pada Tabel 14. Pada kondisi dimana belum ada investor, maka Blok
Pemanfaatan HHK HA dan Blok Pemanfaatan HHK HT akan menjadi wilayah
tertentu yang dikelola oleh institusi KPHP Model Gunung Sinopa.
Tabel 14. Pembagian Blok dan Petak KPHP Model Gunung Sinopa

No

Nama Kawasan

Nama Blok

Jumlah
Petak

Luas (Ha)

1

HB. Ake Kobe

HL Inti

1

253,922

2

HL. Gn. Sinopa

HL Inti

47

12.175,436

HL Pemanfaatan

28

7.023,682

HP Pemanfaatan HHK HA

42

4.356,395

HP Pemanfaatan HHK HT

14

1.408,329

HP Pemberdayaan Masyarakat

14

1.288,045

HP Pemanfaatan HHK HA

113

11.388,030

HP Pemanfaatan HHK HT

3

234,840

HP Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan HHBK

7

671,911

HP Pemberdayaan Masyarakat

7

698,653

HP Perlindungan

1

78,107

HPT. Gn. Sinopa HP Perlindungan

24

2.245,890

3

4

HP. Ake Kobe

HPT. Ake ObaAke Kobe

5

Jumlah

301

41.823,239

Sumber: BPKH Wilayah VI Manado (2012)
1.2.

Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa
lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu
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dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat
dengan tetap menjaga kelestariannya.
Penggunaan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh
sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi
secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
Kegiatan pemanfaatan hutan yang dinilai layak untuk dilaksanakan di wilayah
KPHP Model Gunung Sinopa adalah : (a) Pemanfaatan kawasan; (b)
Pemanfaatan jasa lingkungan; (c) Pemanfaatan hasil hutan kayu; (d)
Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; (e) Pemungutan hasil hutan bukan kayu;
(f) Pemanfaatan karbon; dan (g) Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu.
Sedangkan, kegiatan penggunaan kawasan hutan yang dinilai layak untuk
dilaksanakan masih perlu dilakukan pangkajian teknis dan akademis terutama
keberadaan potensi tambang di wilayah ini. Namun demikian apabila di
kawasan ini ditemukan adanya potensi tambang seperti mineral tambang dan
panas bumi maka dapat dilakukan pengkajian kelayakan usahanya oleh
pengelola KPHP.
1.3.

Rehabilitasi Hutan

Memperhatikan kondisi hutan di wilayah KPHP Model Gunung Sinopa yang
sebagian wilayahnya berupa lahan pertanian, semak belukar, dan hutan rusak
serta banyaknya lahan kritis, maka diperlukan adanyan kegiatan rehabilitasi
hutan dan lahan. Kegiatan rehabilitasi hutan ini meliputi: (a) Inventarisasi
lahan kritis; (b) pengukuran dan pemetaan areal penanaman; (c) pemilihan
jenis tanaman yang sesuai; (d) penanaman; (e) pemeliharaan tanaman; (f)
pengayaan tanaman; dan (g) penerapan teknik konservasi.
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1.4.

Perlindungan Hutan

Memperhatikan kondisi kawasan hutan di wilayah KPHP Model Gunung
Sinopa yang rawan terhadap aktifitas perambahan hutan dan pembalakan liar
oleh masyarakat sekitar hutan, maka diperlukan strategi pengelolaan dengan
cara membangun kemitraan dengan komunitas perambah sehingga dihasilkan
solusi terbaik dengan tetap memperhatikan hukum perundang-undangan yang
berlaku. Melalui pola kemitraan ini, masyarakat dipandang sebagai mitra yang
akan membentuk organisasi dalam mencapai tujuan, sehingga kemitraan ini
diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses
perlindungan hutan di wilayah KPHP. Dengan semakin meningkatnya
partisipasi masyarakat daalam pengelolaan KPHP, maka akan memberikan
sumber informasi dan kebijaksanaan dalam meningkatkan efektifitas keputusan
perencanaan, serta memberikan cara pembenaran dan perlindungan kelompok
masyarakat. Beberapa kegiatan perlindungan hutan yang bisa dilakukan di
wilayah KPHP Model Gunung adalah sebagai berikut:
1. Sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang
kehutanan;
2. Sosialisasi batas-batas kawasan hutan;
3. Meningkatkan produktifitas dan penghasilan masyarakat dengan cara
membuka peluang alternatif mata pencaharian;
4. Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat guna meningkatkan
capacity building;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui pola kemitraan dalam
kegiatan pengelolaan hutan;
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6. Melakukan kerjasama dengan para pemegang hak atau izin pemanfaatan dan
penggunaan kawasan hutan;
7. Meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan dengan
seluruh stakeholder;
2. Proyeksi Peluang Pendanaan
Strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan hutan, meliputi tata hutan,
pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
perlindungan hutan dan konservasi alam. Strategi dan kelayakan pengembangan
pengelolaan hutan ditinjau dari aspek kelola kawasan, kelola pemanfaatan hutan,
kelola pasar, kelola konservasi, kelola rahabilitasi-restorasi dalam kerangka
pencapaian fungsi ekonomi, lingkungan, dan sosial yang optimal.
Pengembangan pengelolaan hutan diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi
produksi dan jasa sumberdaya hutan dan lingkungannya, baik produksi kayu,
produksi bukan kayu, maupun jasa-jasa lingkungan, melalui kegiatan pokok berupa
pemanfaatan wilayah tertentu, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian
lingkungan yang merupakan satu kesatuan kegiatan.
Pembangunan KPH yang optimal harus mengacu pada kedua teori perencanaan,
yaitu modernism dan post-modernism secara terpadu dan komprehensif dengan
memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Nugroho, 2012). Menurut
teori perencanaan, modernism dan post-modernism bisa diterapkan secara bersama
dalam proses sebuah perencanaan karena tidak ada batas yang nyata antara kedua
teori

tersebut.

Oleh

karena

itu,

proses

pembangunan

KPH

harus

mempertimbangkan pada semua aspek yang mendasari kedua teori tersebut.
Aspek pertama adalah ilmu pengetahuan atau teori pengelolaan hutan dan
informasi sumberdaya hutan seperti biogeofisik hutan, potensi dan sebaran flora
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dan fauna yang merupakan bagian dari paham modernism. Dengan demikian,
pembangunan KPH ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah kepastian
kawasan hutan karena telah dilakukan tata hutan yang meliputi pembagian blokblok pengelolaan dan pemetaan berdasarkan hasil inventarisasi hutan yang
didukung dengan adanya lembaga pengelola di lapangan.
Berdasarkan analisa di atas, maka arahan pembangunan jangka panjang KPHP
Model Gunung Sinopa adalah.:
a. Pemantapan kawasan hutan
b. Pembangunan dan Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan
Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD)
c. Pembinaan dan Pengembangan Hutan Tanaman/Industri (HT/HTI)
d. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan seperti jasa aliran air
dan karbon
e. Pengembangan model agroforestri pada lahan yang terambah
f. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan
g. Kawasan hutan dalam wilayah KPH yang belum dibebani izin pemanfaatan
hutan dan penggunaan kawasan hutan diarahkan menjadi wilayah tertentu
yang akan dikelola sendiri oleh Pengelola KPH sesuai ketentuan yang berlaku.
Sumber Pendanaan pengelolaan KPHP Model Gunung Sinopa dapat dipenuhi dari
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN). Pengelolaan KPHP Model Gunung Sinopa yang optimal
membutuhkan dana yang cukup besar mengingat wilayah kelola KPH sangat luas.
Dana tersebut tidak mungkin dicukupi hanya dari keuangan negara. Oleh karena
itu, keterlibatan pihak lain seperti investor untuk menyediakan dana bagi KPHP
Model Gunung Sinopa sebagai bagian model kemitraan.
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Cara pendanaan yang paling mudah dilakukan untuk melengkapi dana APBD
maupun APBN adalah bermitra dengan LSM misalnya Burung Indonesia maupun
LSM lainnya yang ingin melakukan aktifitas konservasi maupun program
pemberdayaan masyarakat di wilayah KPHP Model Gunung Sinopa
Sumber pendanaan lainnya dapat diperoleh dengan menjaul potensi sumberdaya
alam KPHP Model Gunung Sinopa. KPHP Model Gunung Sinopa kaya akan ragam
ekosistem hutan yang mengandung keragaman hayati, potensi kayu, memiliki
banyak sumber mata air yang mengalir di dua Kabupaten/Kota. Namun demikian
potensi ini belum sepenuhnya digunakan secara optimal untuk memperkuat
pengelolaan KPHP Model Gunung Sinopa, memberdayakan masyarakat sekitar
hutan, mengembangkan ekonomi wilayah. Beberapa potensi yang dimiliki KPHP
Model Gunung Sinopa ini dapat dikembangkan untuk bisa mendatangkan dana
melalui mekanisme pembayaran jasa lingkungan (payment for environmental
services) seperti misalnya daya serap karbon, keindahan landscape, perlindungan
DAS dan tata air serta kekayaan keragaman hayati. Daya serap karbon dapat
diujudkan dengan mekanisme pembayaran rehabilitasi dan restorasi ekosistem di
areal yang perlu direhabilitasi seperti bekas penyerobotan lahan, eks areal HPH
yang telah dibalak, bekas perambahan hutan, bekas kebakaran dan kerusakan hutan
lainnya.

Skema

perdagangan

karbon

juga

bisa

direalisasikan

melalui

pengembangan program pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Pengembangan konservasi keragaman hayati dan perlindungan tata air merupakan
bentuk pemanfaatan jasa lingkungan yang diharapkan juga dapat menjadi sumber
pendaaan. KPHP Model Gunung Sinopa merupakan hulu banyak sungai dan anak
sungai yang mengalir di dua Kabupaten/Kota. Kemungkinan pemanfaatan air baku
untuk masyarakat luas dan pengembangan perusahaan air minum dalam kemasan
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juga layak untuk dipikirkan. Sumber lainnya mungkin dapat diperoleh dari
mengembangkan sumber pendapatan innovative, misalnya pajak dari perusahaan
yang melakukan pengambilan yang lestari hasil hutan non-kayu dari blok tetentu di
dalam kawasan KPHP Model Gunung Sinopa. Keragaman hayati, keunikan species
flora dan fauna, keindahan bentang alam dan sosial budaya masyarkat lokal dapat
dikemas dalam paket wisata yang memilik nilai tinggi. Produk-produk yang
dihasilkan dari budidaya masyarakat lokal juga dapat dikemas dan diberi label
konservasi untuk diperdagangkan di pasar hijau.
3. Proyeksi Kapasitas Internal
KPHP Model Gunung Sinopa yang luasnya mencapai 41.823,239 Ha, merupakan
KPH lintas kabupaten, yang berada dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah
dan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Lokasi KPHP ini berada dalam
empat wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Weda dan Weda Selatan di Kabupaten
Halmahera Tengah serta Kecamatan Oba dan Oba Selatan di Kota Tidore
Kepulauan. Selanjutnya berdasarkan wilayah Daerah Aliran Sungai, KPHP ini
berada dalam sebelas wilayah DAS. Kesebelas wilayah DAS tersebut akan
memberikan pengaruh dalam sistem pengatur tata air pada keempat kecamatan
tersebut. Oleh karena itu, kawasan hutan di wilayah KPHP ini perlu dikelola dan
dimanfaatkan secara lestari.
Melihat posisi KPHP Model Gunung Sinopa yang merupakan KPHP lintas wilayah
administrasi kabupaten, maka diperlukan pengelolaan KPHP secara terkoordinasi
antara wilayah administrasi. Di era otonomi daerah, hubungan antara pemerintah
daerah dengan pemerintah pusat tidak lagi didominasi kerangka hubungan vertikal
yang hierarkis, namun penyelesaian pengelolaan lintas wilayah lebih diserahkan
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pada mekanisme hubungan horizontal (Rustiadi dkk, 2009). Oleh karena itu kondisi
ini akan menjadi ancaman serius didalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayah
KPHP

secara

berkelanjutan.

Dengan

demikian

diperlukan

pendekatan

pembangunan berbasis pengembangan wilayah dibanding pendekatan sektoral serta
lebih meningkatkan peran masyarakat dan pemerintah daerah. Menurut Rustiadi
dkk

(2009),

pembangunan

berbasis

pengembangan

wilayah

dan

lokal

mengutamakan keterpaduan antar sektoral, antar spasial (keruangan), serta antar
pelaku (institusi) di dalam dan antara daerah.
Berdasarkan fungsi kawasan hutan, KPHP Model Gunung Sinopa terdiri dari Hutan
Lindung seluas 20.124,310

ha (43,16%), Hutan Produksi Terbatas seluas

19.453,040 ha (41,72%), dan Hutan Produksi dengan luas 7.052,768 ha (15,12%).
Sementara itu, wilayah KPHP ini didominasi oleh hutan lahan kering sekunder
seluas 21.866,053 ha (52,28 %) dengan penutupan vegetasi jarang-sedang, dan
semak belukar. Kawasan hutan di wilayah KPHP juga terdapat lahan budidaya
yang dikelola oleh masyarakat setempat, seperti perkebunan kelapa, cengkih dan
pertanian lahan kering lainnya, termasuk beberapa lokasi pemukiman masyarakat.
Aktifitas lain yang dinilai telah menyebabkan rusaknya potensi sumberdaya hutan
serta menjadi tekanan terhadap kawasan hutan di wilayah KPHP ini adalah
perambahan hutan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara
illegal.
Berdasarkan hasil inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di
dalam/sekitar KPHP Model Gunung Sinopa dapat disimpulkan bahwa tingkat
kesejahteraan masyarakat masih relatif rendah dan sebagian besar masyarakatnya
bekerja sebagai petani dan nelayan. Ketergantungan masyarakat sekitar hutan
terhadap sektor pertanian dan perikanan laut ini menyebabkan masyarakat di
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sekitar KPHP sulit meningkatkan kesejahteraannya karena musim tanam untuk
tanaman semusim berdasarkan kondisi iklim di area KPHP bagi petani hanya sekali
setahun dan kerja menangkap ikan untuk nelayan sangat tergantung pada cuaca.
Dengan demikian, pada waktu-waktu tertentu (musim panas dan musim berombak)
masyarakat petani dan nelayan tidak beraktivitas sehingga mereka akan
membutuhkan kegiatan/pekerjaan lain untuk mengisi waktu-waktu tersebut, serta
menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup. Kekosongan kegiatan
dan tingkat kesejahteraan yang masih relatif rendah ini pasti akan mendorong
terjadinya perambahan hutan dan pembalakan liar.
Produksi pertanian dan perikanan masih mungkin ditingkatkan dengan penerapan
teknologi tapi tetap belum akan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan
nelayan karena luas lahan pertanian semakin terbatas, iklim yang tak bisa dikontrol,
serta pasar hasil pertanian dan perikanan yang tidak menentu. Oleh karena itu,
perambahan hutan dan pembalakan liar oleh masyarakat masih akan tetap terjadi
apabila tidak diberikan jalan keluar yang lebih baik. Hal ini terlihat dari hasil
inventarisasi hutan yang menunjukkan diameter tegakan dalam hutan yang relatif
masih rendah dan bahkan sebagian besar areal hutan berpeluang menjadi kritis atau
telah kritis. Dengan demikian, perlu diupayakan agar pengelolaan KPHP ke depan,
selain memberikan kesempatan masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan sesuai
aturan yang berlaku, juga bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di
sekitar hutan sehingga penghasilan mereka meningkat. Peningkatan penghasilan ini
tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam/sekitar hutan sehingga
perambahan hutan dan pembalakan liar tidak perlu terjadi lagi.
Kebutuhan akan tenaga kerja yang trampil untuk bekerja di kawasan hutan tidak
akan menjadi kendala disini karena para petani yang telah terbiasa mengelola
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tanaman pertanian tentu akan mudah beradaptasi dengan pekerjaan di kawasan
hutan. Para nelayan yang tidak pernah bertani tapi membutuhkan pekerjaan di
waktu tidak beraktivitas juga dapat dipekerjakan di kawasan hutan setelah
diberikan pelatihan yang sesuai. Tingkat pendidikan masyarakat di sekitar hutan
yang sudah hampir merata juga menunjukkan bahwa masyarakat sudah semakin
terbuka terhadap inovasi sehingga pelatihan bagi mereka yang membutuhkan
pekerjaan di KPHP tidak akan mengalami kendala yang berarti.
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V. RENCANA KEGIATAN

Kesatuan Pengelolaan Hutan yang biasa disingkat KPH Sesuai UU No. 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok
dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH adalah organisasi
pengelola hutan di tingkat tapak sebagai alat untuk menuju Pengelolaan Hutan Lestari
(PHL) dan peningkatan nilai ekonomi dari pemanfaatan hutan.
Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi: Tata hutan dan penyusunan
rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan; penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi
dan reklamasi hutan; perlindungan hutan dan konservasi alam.
Rencana pengelolaan hutan jangka panjang adalah rencana pengelolaan hutan
pada tingkat strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau selama jangka benah
pembangunan KPH. Rencana pengelolaan KPHP Model Gunung Sinopa dalam sepuluh
tahun kedepan diarahkan pada pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi (HPTdan
HP) dan pemanfaatan hutan di kawasan hutan lindung.
Memperhatikan kondisi KPHP Model Gunung Sinopa dan masyarakat di
dalam/sekitar KPHP serta hasil pembagian blok dalam KPHP maka terdapat beberapa
kegiatan selama jangka 10 tahun (2014 s/d 2024) yang perlu dilakukan di dalam
pengelolaan hutan agar proyeksi KPHP di masa yang akan datang dapat terwujud.
Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi :
A. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Penataan Hutannya.
1. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola
Inventarisasi potensi hutan pada wilayah KPHP dimaksudkan untuk
mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi biogeofisik hutan dan potensi
sumber daya hutan sebagai bahan perencanaan dan pengelolaan wilayah KPHP.
Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHP Model Gunung Sinopa,

63

Inventarisasi Hutan merupakan kegiatan untuk mengetahui kondisi sediaan tegakan
hutan (timber standing stock), yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan
RKUPHHK atau RP KPH sepuluh tahunan dan sebagai bahan untuk pemantauan
kecenderungan (trend) kelestarian sediaan tegakan hutan di KPH atau IUPHHK.
Inventarisasi hutan juga bisa digunakan untuk menghitung riap tegakan tahunan,
dimana riap tegakan ini menjadi dasar dalam pengaturan hasil hutan atau penentuan
etat tebangan untuk mencapai kelestarian produksi dan kelestarian hutan.
Inventarisasi hutan yang harus dilakukan adalah inventarisasi hutan menyeluruh
berkala (IHMB) dan inventarisasi tegakan sebelum penebangan.
Inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) mengacu pada Peraturan
Menteri Kehutanan No. P.33/Menhut-II/2009 dan Perubahannya No. P.5/MenhutII/2011 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi. Berdasarkan peraturan
tersebut, tujuan dilakukan inventarisasi hutan menyeluruh berkala adalah:
a. Untuk mengetahui kondisi sediaan tegakan (timber standing stock) pada
hutan alam dan kondisi sediaan tegakan tanaman pokok pada hutan tanaman
secara berkala pada tegakan hutan yang sama.
b. Sebagai bahan dasar penyusunan RKUPHHK-HA atau RKUPHHK-HT atau
RKUPHHK-KPHP sepuluh tahunan, khususnya dalam menyusun rencana
pengaturan hasil dalam mewujudkan pengelolaan hutan produksi lestari
(sustainable forest management).
c. Sebagai bahan pemantauan kecenderungan (trend) kelestarian sediaan
tegakan hutan di areal IUPHHK-HA atau IUPHHK-HT dan atau KPHP.
Kegiatan Inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) ini dilakukan di
wilayah KPHP yang telah terdapat izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
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(IUPHHK) atau pada Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (HHK HA)
dan Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (HHK HT). yang
dilaksanakan pada dua tingkatan perencanaan, yakni rencana kegiatan pengelolaan
jangka panjang/sepuluh tahunan (RKU) dan rencana kegiatan pengelolaan hutan
jangka pendek/tahunan (RKT). Dalam rangka penyusunan RKU, inventarisasi hutan
menyeluruh berkala (IHMB) harus dilakukan setiap sepuluh tahun sekali di seluruh
areal hutan yang telah ada izin usahanya.
Untuk pelaksanaan kegiatan IHMB perlu dibentuk Tim Pelaksana IHMB
yang terdiri dari: a. Ketua Tim Pelaksana, b. Kepala Regu, c. Anggota Regu. Ketua
Tim Pelaksana IHMB dipersyaratkan telah memiliki sertifikat kompetensi Ganis
PHPL TC atau Ganis PHPL Canhut sebagai tanda kelulusan pelatihan IHMB yang
diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Kehutanan, atau Perguruan Tinggi
Kehutanan atau oleh Lembaga Pendidikan yang ditunjuk oleh Departemen
Kehutanan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No. P.58/Menhut-II/2008.
Ketua Tim Pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap semua pelaksanaan
kegiatan IHMB, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pelaporan
hasil IHMB.Ketua regu bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan, pencatatan
data dan pelaporan hasil kerja regunya. Jumlah anggota setiap regu sekurangkurangnya terdiri dari: 1 Kepala Regu, bertanggung jawab terhadap semua
pencatatan data; 2 personil untuk pembentukan/pembuatan plot contoh dan perintisan
jalur; 2 personil untuk pengukuran dan identifikasi jenis pohon; 1 tukang masak.
Selanjutnya perlengkapan regu yang diperlukan dalam tiap regu meliputi: Peta Kerja
skala 1:50.000 atau skala 1:100.000 (yang mencakup informasi jaringan jalan,
sungai, perkampungan/desa/pemukiman, dan sebagainya); Peta Rencana IHMB skala
1:50.000 atau skala 1:100.000 yang berisi petak-petak (compartments), sampling
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design (penyebaran plot contoh dengan nomor ID jalur dan petak) serta keadaan
tutupan lahannya. Tally sheet dan buku panduan; Pensil; 1 buah kompas; 1 unit GPS
(Global Positioning System); 1 buah clinometer untuk mengukur lereng dan tinggi
pohon; 1 pita ukur 30 m atau tali sepanjang 25 m; 2 pita ukur diameter (phi-band); 1
alat pengukur pohon contoh (tinggi, volume dan berat), seperti hagameter; 2 buah tali
untuk pembentukan sub-plot tiang (10 m); 1 buah tali untuk pembentukan sub-plot
lingkaran (2,82 m); Label untuk penandaan pohon dan patok; Perlengkapan personal
(botol air, tas, parang, P3K, dan sebagainya).
Setelah Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dibuat dan disahkan maka
selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dalam rangka
penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), harus dilakukan inventarisasi seluruh
tegakan (100%) sebelum penebangan setiap tahun di setiap areal tebangan sebagi
dasar untuk rencana penebangan jangka pendek, yaitu rencana penebangan tahunan.
Secara garis besar, kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)
meliputi pengumpulan dan pengolahan data serta penggambaran posisi pohon di
dalam petak pada peta persebaran pohon. Pengumpulan data ini meliputi: Penetapan
dan pengukuran koordinat petak kerja; Pemasangan dan penandaan pal-pal batas
petak tebangan (100 ha); Penandaan dan penomoran pohon-pohon yang akan
ditebang, pohon inti, pohon induk, dan pohon yang dilindungi; Pengukuran diameter
setinggi dada dan tinggi bebas cabang semua pohon berdiameter 20 cm ke atas;
Pengukuran letak pohon; Pencatatan flora dan fauna yang dijumpai serta hasil hutan
bukan kayu (HHBK); Pencatatan keadaan lapangan.
Sedangkan kegiatan pengolahan data ITSP meliputi: Pemetaan letak pohon
(tree location mapping); Pencacahan jumlah individu dan penjumlahan volume
pohon tiap jenis; Pengelompokkan jenis menurut golongan jenis komersial, kayu
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indah, kayu yang dilindungi, dan jenis-jenis campuran, dirinci ke dalam jumlah
individu dan jumlah volume. Hasil dari kegiatan ITSP adalah data potensi dan peta
persebaran pohon ITSP yang digunakan untuk menentukan jatah pohon tebang
(JPT) pada SK. RKT.
Inventarisasi hutan tidak hanya dilakukan untuk mengetahui potensi tegakan
saja, namun perlu dilakukan inventarisasi potensi hasil hutan bukan kayu dan jasa
lingkungan seperti air dan karbon. Hasil inventarisasi hutan yang telah dilakukan
oleh BPKH Wilayah VI menunjukan bahwa potensi kayu di KPHP Model Gunung
Sinopa tidak terlalu tinggi yang didominasi oleh pohon-pohon muda dengan
diameter relatif kecil, maka perlu dikembangkan produk selain kayu, seperti rotan,
madu, tumbuhan obat, jasa air dan karbon. Dengan demikian sangat perlu dilakukan
inventarisasi dengan intensitas sampling yang cukup tinggi pada awal tahun
pengelolaan untuk mengetahui potensi tersebut. Dalam rangka pelaksanaan
inventarisasi potensi jasa air dan karbon bisa bekerja sama dengan instansi terkait
seperti Balai Penelitian Kehutanan Manado dan BPKH Wilayah VI Manado.
Luas KPHP Model Gunung Sinopa adalah 41.823,24 Ha yang terbagi dalam
7 (tujuh) Blok dan 301 (tiga ratus) sub Blok/Petak. Dengan demikan maka rata-rata 1
Petak luasnya kurang lebih adalah 139 Ha. Jika 1 plot inventarisasi berukuran 100 m
x 100 m atau dengan luas 1 Ha, dan jarak antar plot adalah 625 m maka jumlah plot
inventarisasi yang dapat dibuat adalah sejumlah 2.614 buah. Prestasi kerja satu regu
untuk membuat dan mengukur 1 plot contoh diperlukan 3 - 4 jam maka diperkirakan
dalam 1 hari dapat mengukur 2 plot contoh. Jika dalam 1 bulan tersedia 20 HOK
(dikurangi hari hujan), maka tiap regu dapat mengukur sekitar 40 plot contoh per
bulan. Jumlah regu dan waktu yang diperlukan dapat disesuaikan dengan jumlah plot
contoh yang akan diukur.
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Tabel 15. Jumlah Petak dan Luasan pada masing-masing Blok KPHP Model Gunung
Sinopa.
JUMLAH
PETAK

BLOK

LUAS

HL Inti

48

12.429,36

HL Pemanfaatan

28

7.023,68

HP Pemanfaatan HHK HA

155

15.744,43

HP Pemanfaatan HHK HT

17

1.643,17

HP Pemberdayaan Masyarakat

21

1.986,70

HP Perlindungan

25

2.323,99

7

671,91

301

41.823,24

HP Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan HHBK

TOTAL

KET.

Sumber: Data hasil olahan spasial

2. Penataan Batas Kawasan Hutan
Pengelolaan hutan lestari harus memenuhi sedikitnya tiga syarat, yaitu : (1)
adanya jaminan kepastian kawasan hutan, (2) penebangan yang tidak melebihi etat
/jatah tebang tahunan (etat tidak boleh melebihi riap tahunan), dan (3) keberhasilan
dalam melakukan permudaan (rehabilitasi dan reboisasi). Jaminan kepastian dan
kemantapan kawasan hutan ini merupakan pra-kondisi yang mutlak diperlukan
dalam pengelolaan hutan lestari (Kartodiharjo, Nugroho dan Putro, 2011). Oleh
karena itu, pemantapan kawasan hutan merupakan tahapan pengelolaan hutan yang
sangat penting dan prioritas yang harus dilaksanakan sebelum dilakukan
pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Begitu juga halnya dalam tahap awal
pengelolaan KPHP harus diawali dengan pelaksanaan kegiatan penataan batas
kawasan hutan baik batas luar KPHP maupun batas antar blok pengelolaan dan
petak.
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Pelaksanaan tata batas kawasan KPHP Model Gunung Sinopa ini harus
mengacu hasil penataan hutan dan peta pembagian blok. Apabila terdapat
keterbatasan sumberdaya (anggaran dan SDM) maka kegiatan tata batas lebih
diprioritaskan pada batas luar kawasan KPHP untuk menjamin kepastian dalam
pengelolaan karena ada beberapa kawasan yang berbatasan langsung dengan APL,
unit KPH lain dan kawasan Taman Nasional Aketajawe Lolobata. Oleh karena itu,
tata batas luar kawasan KPHP ini harus segera dilakukan pada tahun pertama, baru
kemudian diikuti penataan batas antar blok pengelolaan pada tahun berikutnya.
Untuk kawasan yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Aketajawe
Lolobata perlu dibuat buffer zone (daerah penyangga) guna mempertegas batas
antara KPHP dan Taman Nasional sehingga dapat meminimalisir tumpang tindih
kawasan dan konflik kewenangan dalam pengelolaan hutan. Tahapan pelaksanaan
kegiatan tata batas meliputi (Kartodiharjo dkk, 2011) :
1. Persiapan peta penataan batas berdasarkan hasil pembagian blok dan petak
2. Penyiapan trayek-trayek batas
3. Pelaksanaan penataan batas berdasarkan trayek batas
4. Penyajian peta tata batas dalam wilayah KPH dari hasil pelaksanaan penataan
batas berdasarkan trayek batas
Perlu juga dilakukan kegiatan sosialisasi batas kawasan KPHP yang telah di
tata batas secara berkala kepada masyarakat sekitar hutan dengan melibatkan seluruh
elemen masyarakat dan instansi terkait. Apabila batas kawasan hutan ini telah
berkekuatan hukum dan mendapat pengakuan dari seluruh masyarakat dan
stakeholder terkait, maka dipastikan bahwa jaminan kepastian kawasan dan kepastian
pengelolaan akan terwujud. Pemetaan hasil tata batas dituangkan kedalam peta
dengan skala minimal 1 : 50.000.
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Selain itu juga perlu dilakukan kegiatan penataan areal kerja untuk menjamin
kelestarian produksi. Penataan Areal Kerja (PAK) adalah pembagian kawasan hutan
ke dalam blok-blok pengelolan berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana
pemanfaatan; kemudian blok-blok tersebut dibagi ke dalam petak-petak kerja.
Pembagian Blok dan Petak pada wilayah KPHP Model Gunung Sinopa dapat dilihat
pada gambar dan tabel berikut.

Gambar 6. Peta pembagian Blok dan Petak pada KPHP Model Gunung Sinopa
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Tabel 16. Jumlah Blok dan Petak pada masing-masing fungsi hutan KPHP Model
Gunung Sinopa.
BLOK

HL

PETAK
HPT

HP

JUMLAH

HL Inti

48

-

-

48

HL Pemanfaatan

28

-

-

28

HP Pemanfaatan HHK HA

-

113

42

155

HP Pemanfaatan HHK HT

-

-

17

17

HP Pemberdayaan Masyarakat

-

7

14

21

HP Perlindungan

-

25

HP Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan HHBK

-

TOTAL
Sumber: Data hasil olahan spasial
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145

-

25
7

7

80

301

Tata batas luar dan tata batas fungsi dalam wilayah KPHP Gunung Sinopa dilaksanakan
oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah VI Manado. Sedangkan
pelaksana tata batas Blok dan Petak nantinya adalah pengelola KPHP bekerja sama
dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dan dinas yang menangani bidang
kehutanan Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan serta melibatkan
partisipasi masyarakat lokal, dengan sumber anggaran dari APBD atau APBN (dana
dekonsentrasi). Pelibatan masyarakat lokal dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik
lahan yang ada, sehingga hasil tata batas tersebut bisa mendapatkan pengakuan dari
masyarakat.
B. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu.
Berdasarkan Permenhut No 6 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur Dan
Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), wilayah tertentu adalah wilayah hutan
yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan
usaha pemanfaatannya. Karena kondisinya yang belum menarik investor, maka di
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harapkan pihak pengelola KPHP Model Gunung Sinopa bisa mempromosikan kawasan
ini kepada pihak investor. Pengembangan usaha pada wilayah tertentu bisa diarahkan
kepada usaha di luar sektor kehutanan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip
kelestarian dan skala ekonomis. Kawasan hutan dalam wilayah KPH yang belum
dibebani izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan diarahkan menjadi
wilayah tertentu yang akan dikelola sendiri oleh Pengelola KPH sesuai ketentuan yang
berlaku.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 47/Menhut-II/2013 tanggal 29
Agustus 2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah
Tertentu pada KPHL dan KPHPP, menegaskan tentang penyelenggaraan Pemanfaatan
hutan di Wilayah Tertentu pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagai berikut.
Penyelenggaraan Pemanfaatan hutan di Wilayah Tertentu pada Hutan Lindung dapat
berupa :
a. Pemanfaatan Kawasan;
b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan
c. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
Sedangkan Penyelenggaraan Pemanfaatan hutan di Wilayah Tertentu pada Hutan
Produksi dapat berupa :
a. Pemanfaatan Kawasan;
b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
c. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu;
d. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pengembangan wilayah tertentu diarahkan sebagai salah satu wilayah usaha
unggulan yang mendatangkan keuntungan finansial bagi KPHP Model Gunung Sinopa.
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Keuntungan finansial yang didapatkan akan mempercepat kemandirian KPHP Model
Gunung Sinopa. Berdasarkan arahan strategis dan kondisi lapangan maka pemanfaatan
wilayah tertentu dapat dilakukan pada Blok HL Pemanfaatan untuk pengembangan
HHBK seluas 7.023,68 ha, Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (HHK
HA) seluas 15.234,38 ha (HPT), Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
(HHK HT) seluas 1.408,33 ha (HP), Blok Pemanfaatan Jasa Lingkungan (HPT) seluas
671,91 ha .

Sehingga total arahan untuk pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu

adalah 24.338,30 ha. Adapun sebaran wilayah tertentu disajikan pada gambar berikut :

Gambar 7. Peta pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu KPH
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Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu pada KPHP Gunung Sinopa dimaksudkan
agar kemandirian KPHP dapat terwujud. Kemandirian KPHP ini memungkinkan
pengelola KPHP untuk menyisihkan sebagian dari hasil pemanfaatan hutan untuk
pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, atau air bersih) desa-desa di sekitar hutan
sebagai bentuk bantuan sosial kemasyarakatan. Apabila hal ini bisa terwujud,
masyarakat sekitar hutan akan lebih merasakan manfaat keberadaan KPHP Gunung
Sinopa karena kehidupan mereka akan lebih baik. Disamping itu, masyarakat akan lebih
mudah menjual produk-produk pertanian, perikanan laut atau produk-produk lainnya
sehingga harga tidak mudah dipermainkan oleh para tengkulak. Pemanfaatan HHK dan
HHBK dalam blok-blok pemanfaatan di hutan produksi bila diperlukan akan dilakukan
dengan pola kemitraan dengan melibatkan investor. Adapun luasan pemanfaatan
wilayah tertentu dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 17. Luasan pemanfaatan wilayah tertentu di KPHP Model Gunung Sinopa
NAMA BLOK

LUAS
7.023,68

HL Pemanfaatan
HP Pemanfaatan HHK-HA

14.999,54

HP Pemanfaatan HHK-HT

1.643,17
671,91

HP Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan HHBK
HP Pemberdayaan Masyarakat

1.986,70

GRAND TOTAL

26.325,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2010, pemanfaatan
wilayah tertentu oleh KPH sampai dengan penjualan tegakan, akan dapat
dilakukan oleh KPHP Gunung Sinopa apabila telah menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Untuk itu
KPHP Gunung Sinopa harus segera mempersiapkan prakondisi menuju
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penerapan PPK-BLUD secepatnya. Langkah-langkah strategis yang perlu segera
dilakukan adalah :
a. Menyusun Rencana Bisnis (bussines plan) KPH.
b. Melakukan studi kelayakan (fisibility study)
c. Menyusun standar pelayanan minimal (SPM)
d. Menyusun dan menyiapkan laporan keuangan
e. Meningkatkan Tata Kelola (akuntabilitas, transparansi dan partisipasi)
f. Menggalang dukungan dari stake holder khususnya Pemda Provinsi
Maluku Utara.
g. Menyiapkan tenaga teknis yang professional di bidangnya masingmasing khususnya pelayanan umum
h. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
i. Menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di wilayahnya terutama
konflik tenurial
j. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) KPH dengan
mengikutkan pada diklat (teknis dan umum), kursus, seminar, lokakrya
dan lain-lain.
Adapun kelas - kelas perusahaan pada wilayah tertentu di wilayah KPHP Model
Gunung Sinopa yang akan dikelola selama jangka waktu pengelolaan adalah sebagai
berikut :
1. Kelas Usaha Pemanfaatan Kayu Hutan Alam (HHK-HA)
Hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan
Wilayah VI Manado (2012) menunjukkan potensi yang berdiameter > 20 cm
mencapai 188,12 m3/ha pada kawasn Hutan Produksi tetap (HP) dan 347,97
m3/ha pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Merujuk hasil
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inventarisasi hutan tersebut, menunjukkan bahwa pohon-pohon berumur muda
dengan diameter relatif kecil mendominasi hutan lahan kering primer dan
sekunder, pemanfaatan HHK perlu dilakukan secara selektif (tebang pilih)
dengan hanya menebang pohon dengan diameter lebih besar dari 50 cm. Hal ini,
selain untuk meningkatkan/menjaga kualitas HHK, juga untuk mencegah
rusaknya potensi permudaan yang telah ada.
Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam kawasan di dalam blok pemanfaatan kayu
hutan alam KPHP Model Gunung Sinopa diarahkan pada IPHHK skala
menengah dan skala besar serta untuk pemenuhan bahan baku kayu bagi
masyarakat lokal dan pembangunan sarana umum di Kabupaten Halmahera
Tengah dan Kota Tidore Kepulauan pada khususnya dan provinsi Maluku Utara
pada umumnya. Terdapat 3 alasan mengapa pemanfaatan kayu diarahkan pada
pemanfaatan IPHHK, yaitu :
1). Masih tingginya permintaan kayu untuk kepentingan pembangunan daerah
dan kebutuhan masyarakat.
2). Wilayah hutan produksi di Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan
menurut peta RKTN termasuk dalam pengembangan hutan skala besar,
3). Potensi kayu di KPHP Model Gunung Sinopa rata-rata adalah 188,21 m³/ha
pada kelas hutan lahan kering sekunder, dan 347,97 m³/ha pada kelas hutan
lahan kering primer.
Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam dan hutan tanaman pada hutan
produksi dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai
dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya. Usaha pemanfaatan
meliputi kegiatan pemanenan, pemasaran hasil, pengayaan, penanaman,
pemeliharaan sesuai dengan rencana pengelolaan hutan yang telah ditetapkan.
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Rencana Pemanfaatan kayu hutan alam di KPHP Model Gunung Sinopa dikelola
melalui sistem pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan akan dikelola
langsung oleh KPHP Model Gunung Sinopa, sehingga nantinya diharapkan kayu
yang akan keluar untuk pemenuhan bahan baku kayu lokal dan kebutuhan
pembangunan akan keluar melalui satu pintu, yaitu melalui KPHP Model
Gunung Sinopa. Dalam Pengelolaannya menerapkan konsep PHPL yang
menekankan pada usaha pemanfaatan kayu dengan mempertimbangkan
kelestarian fungsi produksi, ekologi dan fungsi sosial secara terus menerus.
Ketiga fungsi tersebut harus terkait satu sama lain dan harus dikelola secara
proporsional dan terintegrasi. Adapun blok pemanfaatan kayu hutan alam di
KPHP Model Gunung Sinopa dapat dilihat pada gambar dan tabel dibawah ini.
Tabel 18. Luas wilayah blok pemanfaatan kayu di hutan alam
No

Nama Kawasan

Nama Blok

Jumlah
Petak

Luas (Ha)

1

HP. Ake Kobe

HP Pemanfaatan HHK HA

42

4.356,39

2

HPT. Ake Oba-Ake Kobe

HP Pemanfaatan HHK HA

113

11.388,03

155

15.744,42

Jumlah

Sumber: Hasil analisis spasial
Pengelolaan IPHHK-HA pada wilayah tertentu KPH tetap mengacu pada
pembagian blok petak IUPHHK dimana penebangan kayu mengikuti daur pohon
yaitu 35 tahun, dimana setiap tahun luas wilayah yang dipanen sekaligus yang
ditanami dengan sistem silvikultur intensif maksimal 450 ha/tahun dan terbagi
dalam petak tebangan dengan jumlah 4-5 petak tebangan. Namun pemanfaatan
hasil hutan kayu ini sampai dengan pemanenananya akan dapat dilaksanakan
oleh KPHP Gunung Sinopa apabila telah menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
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Pengelolaan blok-blok di kawasan hutan produksi, harus juga diusahakan untuk
menyediakan lapangan kerja dan membantu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Selain blok pemberdayaan masyarakat yang sudah pasti dikelola
oleh masyarakat sekitar hutan, keterlibatan masyarakat juga dapat terwujud jika
rehabilitasi dan/atau reklamasi lahan-lahan kritis dalam blok-blok lainnya
melibatkan masyarakat di dalam/sekitar hutan. Untuk blok pemanfatan HHK,
perlu melibatkan tenaga kerja lokal atau masyarakat sekitar hutan sehingga hasil
hutan kayu secara tidak langsung juga dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk
gaji/upah sebagai tenaga kerja. Seperti halnya pengelolaan blok-blok di kawasan
hutan lindung, masyarakat yang akan terlibat perlu juga diberikan pelatihan
tentang pembibitan,

penanaman

dan

pemeliharaan

tanaman.

Pelatihan

pengolahan HHK juga diperlukan karena dalam jangka panjang pengelola KPHP
bersama Dinas Kehutanan perlu merubah pola penjualan HHK yang tadinya
dalam bentuk bahan kasar/baku ke pola penjualan bahan jadi atau setengah jadi.
Hal ini bukan hanya meningkatkan nilai jualnya tapi juga menyediakan lapangan
kerja lain bagi masyarakat di sekitar KPH.
2. Kelas Usaha Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman (HHK-HT)
Blok HP Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (HHK-HT)
merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan kayu.
Untuk menunjang pemanfaatan hasil kayu hutan tanaman secara berkelanjutan
maka blok pemanfaatannya diarahkan untuk pengembangan usaha skala
menengah sampai dengan besar. Pengembangan usaha skala menengah dan
skala besar tetap mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari dan
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
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Saat ini di wilayah KPHP Model Gunung Sinopa telah mengalokasikan lahan di
dalam kawasan KPHP Model Gunung Sinopa untuk kepentingan pengusahaan
hutan tanaman baik yang dikelola sendiri oleh KPH maupun melalui kemitraan
dengan pihak investor atau pemegang izin. Dasar penetapan blok pemanfaatan
HHK-HT adalah wilayah tersebut termasuk dalam wilayah kritis dan bervegetasi
rendah, dalam RKTN/RKTP/RKTK termasuk dalam pengusahaan hutan skala
besar dan skala kecil, potensi kayu rendah, tidak berhutan. Luas pemanfaatan
HHK-HT yang akan dikelola secara profesional oleh KPHP Model Gunung
Sinopa seluas 1.643,17 ha yang terbagi dalam 17 Petak. Adapun jenis kayu
unggulan

lokal

yang

akan

ditanam

adalah

:

Jabon

Merah/Samama

(Anthocephallus macrophilla), Jabon Putih (Anthocephallus cadamba) dan
Binuang (Octomeles sumatrana). Banyaknya petak akan dibagi berdasarkan
daur dari jenis jenis tersebut yaitu 7 tahun sehingga rata-rata luas blok
pengusahaan adalah 235 ha yang terdiri dari 2-3 petak. Luas Blok Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 19. Luas wilayah Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
No

Nama Kawasan

Nama Blok

Jumlah
Petak

Luas (Ha)

1

HP. Ake Kobe

HP Pemanfaatan HHK HT

14

1.408,33

2

HPT. Ake Oba-Ake Kobe

HP Pemanfaatan HHK HT

3

234,84

17

1.643,17

Jumlah

Sumber: Hasil analisis spasial
Jarak tanam yang digunakan adalah 5 x 5 m sehingga dalam 1 ha dapat ditanam
sebanyak 400 pohon. Dengan demikian maka jumlah pohon yang akan ditanam
berjumlah 657.200 pohon. Adapun daur jenis-jenis unggulan lokal yang akan
diusahakan ini adalah 7 tahun, maka dalam 1 tahun akan ditanam sejumlah
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93.886 pohon atau rata-rata dalam satu bulan ditanam 7.823 pohon. Jika pada
masa tebang (7 tahun) tiap pohon dapat menghasilkan rata-rata 0,75 m3/pohon
maka dalam tiap periode pemanenan dapat memproduksi kayu sejumlah 70.414
m3/tahun atau 5.867 m3/bulan, sebuah nilai yang sangat menjanjikan bagi
kemandirian KPH dimasa yang akan datang. Selain itu lahan di antara pohonpohon inti dapat ditanami dengan jenis-jenis tanaman bulanan seperti jagung,
kacang tanah, kacang kedelai, kacang panjang dan lain sebagainya, sehingga
akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat yang terlibat
dalam pengelolaan hutan tanaman tersebut.
3. Kelas Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Hasil inventarisasi potensi hasil hutan bukan kayu di wilayah kelola KPHP
Model Gunung Sinopa oleh BPKH Wilayah VI Manado ditemukan beberapa
jenis HHBK yaitu rotan Batang, Noku, Tonga, dan Yongangu juga damar kopal
tetapi dalam jumlah yang relatif sedikit. Komoditas komoditi tersebut selama
ini masih dipungut dan dimanfaatakan oleh masyarakat secara sporadis
berdasrkan permintaan pasar. Jenis-jenis rotan dapat dijumpai hampir diseluruh
kawasan hutan di wilayah KPHP Gunung Sinopa terutama di sekitar desa
Sosowomo dan desa Kobe. Adapun damar kopal yang dihasilkan dari getah
pohon Agathis (Agathis alba) yang tumbuh diketinggian ± 1.000 m dpl di
punggung-punggung gunung sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat.
Pengelolaan HHBK ini kedepannya akan diarahkan pada Blok HL
Pemberdayaan seluas 7.023 ha dalam bentuk kegiatan : tanaman buah-buahan
(seperti pala, durian, mangga dan lain-lain), budidaya rotan, budidaya tanaman
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obat-obatan, budidaya tanaman hias (jenis-jenis anggrek dan kantung semar) ,
budidaya lebah madu dan lain-lain.
Selain itu di wilayah KPHP Gunung Sinopa juga banyak ditumbuhi pohon aren
yang sering dimanfaatkan masyarakat untuk dibuat gula aren (gula merah) dalam
skala kecil. Namun dari nira aren ini bukan saja dapat dibuat gula aren tapi juga
dapat dibuat bio etanol yaitu bahan kimia untuk obat-obatan. Dengan adanya
peluang usaha tersebut diharapkan kepada masyarakat sekitar hutan baik yang
selama ini memanfaatkan pohon aren yang berada dalam kawasan hutan maupun
yang tumbuh di sekitar hutan atau lahan-lahan masyarakat dapat bermitra
dengan KPH dalam pengolahan nira aren. Hasil hutan bukan kayu lainnya yang
akan dikembangkan sendiri oleh KPH maupun berkolaborasi dengan mitra dan
masyarakat antara lain : Minyak Kayu Putih, Gaharu, Kaliandra, Masohi dan
lain-lain. Untuk tahap awal pengembangan potensi HHBK tersebut akan dibuat
dalam skala kecil berupa demo plot (unit percontohan).

4. Kelas Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
Pemanfaatan jasa lingkungan dan Wisata Alam merupakan upaya pemanfaatan
dan pendayagunaan potensi jasa lingkungan (sumber daya air, udara, oksigen,
carbon, keindahan, kenyamanan dan spiritual) dengan tetap memperhatikan
prinsip keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestarian alam.
Blok pemanfaatan jasa lingkungan ini luasnya adalah 671,91 ha yang terdiri dari
7 sub blok/petak . Ada beberapa potensi pemanfaatan jasa lingkungan dan
wisata alam di wilayah KPHP Gunung Sinopa hasil inventarisasi yaitu :
Pemanfaatan jasa air di desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera
Tengah dan Telaga Yonly (Danau Kenanga) di desa Were Kecamatan Weda
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Kabupaten Halmahera Tengah serta Air terjun Sigela di desa Sigela kecamatan
Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan. Pemanfaatan jasa lingkungan dan Wisata
Alam dengan mengelola potensi-potensi yang ada tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut :
4.a. Pemanfaatan Aliran Air
Pemanfaatan jasa lingkungan berupa pemanfaatan aliran air, telah diatur dalam
PP Nomor 3 Tahun 2008 pasal 25 ayat (1) huruf (a) dan (c). Kegiatan usaha
pemanfaatan jasa lingkungan, dilakukan dengan ketentuan :
a. Tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
b. Tidak.mengubah bentang alam; dan
c. Tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan.
Berdasarkan hasil inventarisasi produk jasa lingkungan yang bisa di tawarkan
oleh KPHP Model Gunung Sinopa adalah jasa air di desa Fidi Jaya Kecamatan
Weda Kabupaten Halmahera Tengah. Potensi tersebut berupa Sungai Fidi jaya
yang sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai sumber air bersih bagi
masyarakat di sekitarnya. Selama ini sungai Fidi Jaya memang telah dikelola
oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Tengah.
Sebagai sumber air bersih bagi masyarakat di kota Weda dan sekitarnya. Peran
KPH sangat dibutuhkan untuk menjaga dan mempertahankan vegetasi di sekitar
sungai Fidi Jaya ini agar tetap terjaga. Untuk itu pengelolaan sumber daya air ini
akan dilakukan secara bersama-sama dengan pembagian tugas dan tanggung
jawab masing-masing. Disamping untuk memenuhi kebutuhan air bersih di
wilayah kecamatan Weda sampai dengan Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten
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Halmahera Tengah, sumber daya air ini juga diharapkan kedepannya dapat
dikelola menjadi sumber air kemasan.
Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan sumberdaya air di dalam kawasan KPH
diarahkan pada :
a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah KPHP Model Gunung
Sinopa pada umumnya dan masyarakat disekitarnya pada khususnya;
b) Peningkatan pelayanan publik terutama pada penyediaan air bersih dan
ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan air bersih bagi
masyarakat yang berada di sekitar KPH.
c) Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan melihat potensi pasar
pengembangan jasa lingkungan air baku.
d) Pengembangan

kerjasama

dengan

masyarakat

luas

dalam

upaya

pemanfaatan potensi jasa lingkungan, yang diarahkan pada upaya
peningkatan penyediaan lapangan kerja dan peluang berusaha bagi
masyarakat sekitar kawasan.
4.b. Pemanfaatan Kawasan dan Wisata Alam
Selain pemanfaatan jasa air di desa Fidi Jaya, potensi jasa lingkunagn lainnya
adalah Air terjun Sigela di desa Sigela kecamatan Oba Selatan Kota Tidore
Kepulauan. Air terjun Sigela dapat dikelola sebagai pembangkit listrik tenaga
mikro hidro (PLTMH). PLTMH merupakan alat yang menghasilkan listrik
dengan menggunakan sumber tenaga air. Pembangkit Listrik Tenaga Air (Micro
Hydro Power) merupakan salah satu solusi altenatif untuk menjawab penyediaan
energi listrik terbarukan bagi masyarakat yang berada di sekitar hutan, yang
sampai saat ini belum terjangkau oleh PLN.
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PLTMH menunjukkan ukuran kapasitas pembangkit mikro (kecil), yaitu antara
5 kW sampai 100 kW. Cara kerja PLTMH secara sederhana adalah : “Air dalam
jumlah tertentu yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu menggerakkan kincir
yang ada pada Turbin PLTMH, kemudian putaran Turbin tersebut digunakan
untuk menggerakkan Generator (dinamo penghasil listrik)”. Listrik yang
dihasilkan akan dialirkan melalui kabel ke tempat tempat yang membutuhkan.
Disamping pemanfaatan jasa lingkungan, air terjun Sigela juga mempunyai
panorama yang sangat indah dan berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sarana
wisata alam yang dapat dikelola sebagai : tracking terapi kaki, camping ground,
out bond, flying fox, jembatan antar tajuk, dan lain-lain. Pembangunan sarana
wisata alam ini sudah barang tentu membutuhkan energi listrik sebagai tenaga
penggerak dan penerangan. Listrik PLN belum mencapai lokasi wisata alam
tersebut.

Pembangunan

pembangkit

listrik

tenaga

microhydro

dengan

memanfaatkan air terjun Sigela akan dapat memperkecil biaya operasional
obyek wisata tersebut. Penyediaan
lingkungan

energi yang

memadai serta

ramah

merupakan salah satu persyaratan untuk pembangunan sosial

ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pembangunan PLTMH tersebut KPHP
Model Gunung Sinopa akan berkolaborasi dengan BP2HP Wilayah XVI Maluku
yang wilayah kerjanya meliputi Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Diharapkan
dengan adanya Pembangunan PLTMH tersebut kebutuhan akan listrik bagi
masyarakat yang berada di desa Kusu Sinopa dan sekitarnya. Dengan demikian
akan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya berupa :
peningkatan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, daya tarik
investasi, peningkatan pelayanan public berupa penyediaan air bersih, sarana
pendidikan dan latihan serta lain sebagainya.
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Panorama air terjun Sigela dapat pada gambar berikut :

Gambar 8. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam Air Terjun Sigela
Selain di desa Sigela, di desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera
Tengah juga terdapat potensi jasa lingkungan yaitu Talaga Yonly (Danau
Kenanga) yang dapat dikelola untuk pemanfaatan air dan wisata alam. Panorama
disekitar telaga Yonly sangatlah indah sehingga dapat dikembangkan sebagai
objek wisata dengan berbagai wahana yang dapat dikembangkan seperti :
pemancingan ikan, camping ground, out bond, flying fox, jembatan antar tajuk,
tracking terapi kaki dan lain-lain. Pengelolaan objek wisata telaga Yonly ini
dapat dilakukan secara kolaboratif oleh KPHP dengan melibatkan investor dan
juga masyarakat di sekitarnya. Keindahan alam dan panorama sekitar Telaga
Yonly dapat dilihat pada gambar berikut :
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Gambar 9. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam di Telaga Yonly (Danau
Kenanga) di KPHP Model Gunung Sinopa.
Peningkatan investasi pengusahaan jasa lingkungan di KPHP Model Gunung
Sinopa ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi pemanfaatan sumber daya alam
di kawasan KPH, menjamin keberlanjutan upaya pelestarian ekosistem di dalam
kawasan KPHP Model Gunung Sinopa melalui mekanisme sharing benefit
antara KPHP Model Gunung Sinopa dengan stakeholders. Disamping itu,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja
dan peluang usaha, menciptakan sumber pendanaan alternatif bagi KPHP Model
Gunung Sinopa, dengan harapan dana yang terhimpun dapat digunakan untuk
membiayai operasional pengelolaan KPHP Model Gunung Sinopa dimasa yang
akan datang.
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Adapun para pihak yang terlibat dalam kerjasama ini antara lain: BP2HP,
Pemerintah Provinsi, Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum,
Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata dan Kebudaayan, Badan Penanaman Modal,
Badan Lingkungan Hidup, Camat, Kepala Desa, Kelompok Masyarakat
Lainnya, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Penelitian dan
Pendidikan.
Pelayanan prima merupakan suatu keharusan dalam hal pengelolaan jasa
lingkungan dan wisata alam. Pihak penerima jasa lingkungan atau pengguna jasa
lingkungan harus mendapatkan layanan yang optimal agar pemanfaatan jasa
lingkungan dapat berkembang secara optimal, hal tersebut dapat dicapai melalui
upaya-upaya penyediaan sarana prasarana dan fasilitas pendukung lainnya,
kemudahan untuk mendapatkan informasi mengenai produk jasa lingkungan
yang disediakan oleh KPHP Model Gunung Sinopa beserta penjelasannya yang
lengkap, sederhana, mudah dimengerti dan menarik.

C. Pemberdayaan Masyarakat
Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan No P5/VII-WP3H/2012 tentang
petunjuk teknis tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan hutan pada kesatuan
pengelolaan hutan lindung (KPHL) dan Kesatuan pengelolaan hutan produksi
(KPHP) telah menegaskan pengelolaan diblok pemberdayaan masyarakat diarahkan
pada pengelolaan HKM, HTR dan Hutan Desa. Mengacu pada hal tersebut diatas dan
sesuai dengan hasil survei di lapangan, blok pemberdayaan masyarakat di KPHP
Model

Gunung

Sinopa

diarahkan

pada

kegiatan

pengembangan

Hutan

Kemasyarakatan, Hutan Desa dan Pengembangan HTR. Adapun Blok Pemberdayaan
Masyarakat di KPHP Model Gunung Sinopa dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 20. Luas wilayah Blok Pemberdayaan Masyarakat pada KPHP Model Gunung
Sinopa
No
1

2

Nama Kawasan

Nama Blok

Jumlah
Petak

Luas (Ha)

HP. Ake Kobe
untuk pengembangan HTR

HP Pemberdayaan
Masyarakat

14

1.288,04

HPT. Ake Oba-Ake Kobe
untuk pengembangan HKM
dan HD

HP Pemberdayaan
Masyarakat

7

698,65

21

1.986,69

Jumlah

Sumber : Hasil analisis spasial
1.

Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan
Kemasyarakatan (HKm).
Sesuai Permenhut No. P. 37/Menhut-II/2007 jo. P.18/Menhut-II/2009 jo.
P.13/Menhut-II/2010 Tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm), dijelaskan
beberapa hal yang perlu dipahami dan diikuti dalam penyelenggaraan HKm
sebagai berikut.:
Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya
ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
Pemberdayaan Masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan
kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan
manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan
kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan
masyarakat setempat.
Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat
IUPHKm, adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber
daya hutan pada kawasan hutan produksi.
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Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan
dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak
lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
Pohon serbaguna (Multi Purpose Trees Species) adalah tumbuhan berkayu
dimana buah, bunga, getah, daun dan/atau kulit dapat dimanfaatkan bagi
penghidupan masyarakat, disamping berfungsi sebagai tanaman lindung,
pencegah erosi, banjir, longsor. Budidaya tanaman tersebut tidak
memerlukan pemeliharaan intensif.
Rencana Kerja IUPHKm adalah rencana kerja yang terdiri dari rencana
umum dan rencana operasional dalam hutan kemasyarakatan.
IUPHKm bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.
Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan berazaskan: a. manfaat dan lestari
secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya; b. musyawarah-mufakat; c.
keadilan.
Penyelenggaraan

hutan

kemasyarakatan

(HKm)

dimaksudkan

untuk

pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat setempat
dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan
kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan
sosial yang terjadi di masyarakat. Hutan kemasyarakatan (HKm) bertujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber
daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga
kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.
Ruang lingkup pengaturan hutan kemasyarakatan meliputi: a. penetapan areal
kerja hutan kemasyarakatan; b. perizinan dalam hutan kemasyarakatan; c. hak
dan kewajiban; d. pembinaan, pengendalian dan pembiayaan; e. sanksi.
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Rencana pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada hutan
kemasyarakatan (UPHHBK-HKm) di wilayah KPHP Model Gunung Sinopa,
dapat diberikan pada desa-desa yang berada didalam/ sekitar kawasan hutan atau
yang berbatasan langsung pada kawasan hutan KPHP Model Gunung Sinopa.
Adanya pemanfaatan hasi hutan kayu dimaksudkan agar para petani penggarap
lahan hutan dibina secara bertahap untuk mengembangkan tanaman kayukayuan baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Sedangkan hasil hutan bukan
kayu dibolehkan tetap memelihara dan memanen hasil tanamannya yang sudah
ada seperti Pala, Cengkeh, Kakao, Kelapa, dsb.
Sasaran lokasi pengembangan HKm adalah lahan-lahan hutan yang saat ini
berupa pertanian lahan kering dan pertanian lahan kering campur semak.
Memperhatikan kondisi pemanfaatan lahan hutan produksi tersebut maka
direkomendasikan program pengembangan tanaman MPTS berkayu, yang
ditanam diantara tanaman tahunan yang telah ada pada pertanian lahan kering,
sedangkan pada pertanian lahan kering campur semak diupayakan adanya
tanaman kayu-kayuan. Jenis tanaman MPTS yang dapat diusahakan seperti Pala,
Cengkih, Durian, Sukun dan lian-lain. Untuk jenis tanaman kayu-kayuan
dianjurkan adalah jenis tanaman kayu-kayuan untuk kayu pertukangan, seperti :
Jabon Merah/Putih, Binuang, Sengon, dan lain-lain.
Untuk melaksanakan azas penyelenggaraan HKm digunakan prinsip:
a. Tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
b. Pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan dari hasil kegiatan
penanaman;
c. Mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya;
d. Menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa;
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e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan;
f. Memerankan masyarakat sebagai pelaku utama;
g. Adanya kepastian hukum;
h. Transparansi dan akuntabilitas publik;
i. Partisipatif dalam pengambilan keputusan.
Rencana umum dalam hutan kemasyarakatan, merupakan rencana pemanfaatan
hutan kemasyarakatan yang menjamin kelestarian fungsinya secara ekonomi,
ekologi dan sosial. Rencana umum memuat penataan hutan yang meliputi
penataan batas areal kerja dan penataan batas areal kerja masing-masing anggota
kelompok, rencana penanaman, rencana pemeliharaan, rencana pemanfaatan,
rencana perlindungan yang disusun dan dipahami oleh kelompok masyarakat
penyusunnya. Rencana umum disusun oleh kelompok atau gabungan kelompok
pemegang izin yang dilakukan secara partisipatif dalam satu kesatuan izin
pemanfaatan hutan kemasyarakatan untuk satu periode jangka waktu izin
pemanfaatan hutan kemasyarakatan.
Rencana Operasional, merupakan penjabaran lebih rinci dari Rencana Umum
yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan target-target yang
akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Rencana operasional
memuat rencana-rencana kegiatan tahunan anggota kelompok pemegang izin
dalam mengelola hutan kemasyarakatan yang mengacu pada Rencana Umum.
Pemegang IUPHKm wajib:
Melakukan penataan batas areal kerja;
Menyusun rencana kerja;
Melakukan penanaman, pemeliharaan, dan pengamanan;
Membayar provisi sumberdaya hutan sesuai ketentuan;
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Menyampaikan laporan kegiatan pemanfatan hutan kemasyarakatan Kepada
pemberi izin.
IUPHKm diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan
dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 (lima) tahun.
2.

Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Desa
Hutan Desa, didefinisikan sebagai hutan negara yang dikelola oleh desa &
dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Untuk dapat mengelola hutan desa,
Kepala Desa membentuk lembaga desa yang nantinya bertugas mengelola hutan
desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa. Yang perlu dipahami
adalah hak pengelolaan hutan desa ini bukan merupakan kepemilikan atas
kawasan hutan, karena itu dilarang memindahtangankan atau mengagunkan,
serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan. Intinya hak pengelolaan hutan
desa dilarang digunakan untuk kepentingan di luar rencana pengelolaan hutan,
dan harus dikelola berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari.
Penyelenggaraan hutan desa dimaksudkan untuk memberikan akses kepada
masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya
hutan secara lestari. Penyelenggaraan hutan desa bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.
Rencana penyelenggaraan hutan desa di wilayah KPHP Model Gunung Sinopa
adalah di desa Loleo, desa Air Salobar, desa Tilope dan desa Sosowomo.
Sasaran penyelenggaraan hutan desa adalah hutan produksi (HPT dan HP).
Kondisi tutupan lahan hutan yang direncanakan untuk hutan desa adalah hutan
sekunder/log over area (LOA), areal tidak berhutan, dan semak belukar.
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Dalam Permenhut No. P.53/Menhut-II/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 Tentang Hutan Desa
terdapat beberapa pengertian dan ketentuan yang harus dipahami dalam proses
pengusulan hutan desa sbb.:
Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan
untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.
Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disebut Lembaga
Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan
Desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa yang secara fungsional
berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
Areal kerja hutan desa adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang
dapat dikelola oleh lembaga desa secara lestari.
Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan desa adalah izin usaha
yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan
desa pada hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan,
pemanenan, dan pemasaran.
Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh
sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat
ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi
jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi
utamanya.
Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan
mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan
dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
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Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan
dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak
lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk
mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan
batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
Penetapan areal kerja hutan desa adalah pencadangan areal kawasan hutan
oleh Menteri untuk areal kerja hutan desa.
Hak pengelolaan hutan desa bukan merupakan hak kepemilikan atas
kawasan hutan, dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan, serta
mengubah status dan fungsi kawasan hutan. Hak pengelolaan hutan desa
dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan
dan harus dikelola berdasarkan kaedah-kaedah pengelolaan hutan lestari.
Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa diajukan oleh Lembaga Desa
kepada Gubernur melalui Bupati/walikota dengan melampirkan persyaratan:
a. peraturan desa tentang penetapan lembaga desa; b. surat pernyataan dari
kepala desa yang menyatakan wilayah administrasi desa yang bersangkutan
yang diketahui camat; c. luas areal kerja yang dimohon; dan d. rencana
kegiatan dan bidang usaha lembaga desa.
Dalam penyelenggaraan hutan desa, lembaga desa yang diserahi tugas dalam
pengelolaan hutan difasilitasi oleh pemerintah / pemerintah daerah. Fasilitasi
dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas lembaga desa dalam pengelolaan
hutan. Jenis fasilitasi meliputi: a. pendidikan dan latihan; b. pengembangan
kelembagaan; c. bimbingan penyusunan rencana kerja hutan desa; d. bimbingan
teknologi; e. pemberian informasi pasar dan modal; dan f. pengembangan usaha.
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Hak pengelolaan hutan desa dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 35
(tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang. Hak Pengelolaan Hutan Desa
dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan paling lama setiap 5
(lima) tahun satu kali oleh pemberi hak.
Lembaga Desa pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa dapat mengajukan
IUPHHK dalam hutan desa yang terdiri dari IUPHHK Hutan Alam atau
IUPHHK Hutan Tanaman. IUPHHK Hutan Alam atau IUPHHK Hutan
Tanaman dalam Hutan Desa hanya dapat diajukan pada areal kerja Hak
Pengelolaan Hutan Desa yang berada dalam Hutan Produksi. Dalam hal di areal
Hak Pengelolaan Hutan Desa terdapat hutan alam yang berpotensi hasil hutan
kayu, maka Lembaga Desa dapat mengajukan permohonan IUPHHK Hutan
Alam dalam Hutan Desa. Dalam hal di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa dapat
dikembangkan hutan tanaman, maka Lembaga Desa dapat mengajukan
permohonan IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa.
Rencana kerja hak pengelolaan hutan desa dimaksudkan sebagai acuan bagi
pemegang hak dalam pengelolaan hutan desa dalam melaksanakan kegiatan
pengelolaan hutan dan alat pengendalian bagi Pemerintah, provinsi, dan
kabupaten. Rencana kerja hak pengelolaan hutan desa terdiri dari: Rencana
Kerja Hutan Desa (RKHD); dan Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD). RKHD
merupakan rencana pengelolaan hutan desa selama jangka waktu pemberian hak
35 tahun yang menjamin berlangsungnya kelestarian fungsi hutan secara
ekonomi, ekologi, sosial dan budaya setempat. RKHD meliputi aspek-aspek:
Kelola kawasan; Kelola kelembagaan; Kelola usaha; dan Kelola sumberdaya
manusia. RKHD disusun oleh lembaga desa yang dilakukan secara partisipatif
dalam satu kesatuan hak pengelolaan hutan desa.RKHD disahkan oleh Gubernur
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yang dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan
tanggung jawab di bidang kehutanan. Lembaga Desa menyampaikan RKHD
yang telah disahkan Gubernur kepada Menteri dengan tembusan kepada Bupati.
Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD) merupakan penjabaran lebih rinci dari
RKHD yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan targettarget yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. RTHD
memuat rencana yang meliputi: rencana tata batas areal kerja; rencana
penanaman; rencana pemeliharaan; rencana pemanfaatan; dan rencana
perlindungan. RTHD disahkan oleh Bupati yang dapat didelegasikan kepada
Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di
Kabupaten.Lembaga Desa menyampaikan RTHD yang telah disahkan kepada
Gubernur dengan tembusan kepada Menteri
Lembaga desa yang akan mengelola hutan desa mengajukan permohonan hak
pengelolaan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota. Apabila disetujui, hak
pengelolaan hutan desa diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun, dan
dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi yang dilakukan paling lama setiap
lima tahun sekali.
Apabila di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa terdapat hutan alam yang
berpotensi hasil hutan kayu, maka lembaga desa dapat mengajukan permohonan
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam dalam
Hutan Desa, dan apabila di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa dapat
dikembangkan hutan tanaman, maka Lembaga Desa dapat mengajukan
permohonan IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa. Namun dalam
pemanfaatannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang pemanfaatan hasill hutan kayu pada hutan alam maupun hutan
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tanaman. Selain itu pemungutannya dibatasi paling banyak 50 m3 tiap lembaga
desa per tahun.
Dengan mendapat hak pengelolaan hutan desa, masyarakat yang tinggal di
dalam dan di sekitar hutan berpotensi sangat besar dalam meningkatkan
kesejahteraan hidupnya. Hal ini dimungkinkan karena pemegang hak
pengelolaan hutan desa berhak memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan,
pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Namun untuk di hutan lindung
tidak diizinkan memanfaatkan dan memungut hasil hutan kayu.
Terhadap lahan-lahan hutan yang telah lama diolah tersebut dan digunakan oleh
penduduk setempat dalam bercocok tanam usahatani lahan kering dengan
tanaman tahunan seperti kakao, cengkeh serta tanaman semusim diupayakan
dilakukan pembinaan secara intensif dengan tetap mengedepankan hak-hak
mereka selaku pengguna lahan hutan. Karena itu diarahkan pembinaannya
secara in-situ dengan ketentuan mereka harus menaati ketentuan peraturan
perundang-undangan yang ada.
3.

Rencana Usaha Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
Hutan tanaman rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman
pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk
meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan
silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
Sasaran lahan hutan pengembangan usaha hutan tanaman rakyat (HTR) di
wilayah KPH ini adalah lahan-lahan hutan yang telah lama diokupasi penduduk
dalam bercocok tanaman semusim dan tahunan, serta lahan-lahan hutan
produksi dengan kondisi rusak dengan penutupan vegetasi hutan jarang.
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Sasaran lokasi pengembangan HTR di wilayah KPH adalah hutan produksi yang
tidak lagi produktif yaitu pada kawasan HP Ake Kobe seluas 1.228,04 Ha.
Pengembangan HTR diarahkan pada desa Loleo, Aer Salobar, Tilope dan
Sosowomo, Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah. Untuk
jelasnya tersaji pada peta rancangan KPHP Model Gunung Sinopa.
Pengembangan

usaha

HTR

diarahkan

pada

hasil

hutan

kayu

pertukangan/Plywood berumur pendek-sedang (7-10 tahun) seperti : Jabon
Merah, Jabon Putih, Binuang, Sengon,

dan lain-lain. Jenis-jenis tersebut

memiliki daya adaptasi tumbuh yang baik, dikenal masyarakat, dan pasar
lokal/regional yang jelas. Pada lahan-lahan hutan yang telah dimanfaatkan
penduduk dalam bercocok tanaman tahunan dan menjadi sasaran pengembangan
HTR, dapat diterapkan pola pertanaman campuran dalam sistem agroforestri,
sedangkan pada lahan-lahan hutan produksi dengan penutupan vegetasi jarang
dan semak belukar dapat diterapkan pola pertanaman secara monokultur (jenis
kayu-kayuan).
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat yang
selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin usaha yang diberikan untuk
memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi yang dibangun oleh
perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan
produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian
sumber daya hutan. Kegiatan UPHHK-HTR diatur tersendiri dalam Permenhut
No.: P. 3/Menhut-II/2012 Tentang Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat. Dalam Permenhut ini dijelaskan
beberapa hal berikut:
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Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
Rakyat yang selanjutnya disingkat RKUPHHK-HTR adalah rencana kerja
IUPHHK-HTR untuk seluruh areal kerja yang berlaku selama daur tanaman
pokok yang dominan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan,
kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial
ekonomi setempat.
Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat RKTUPHHK-HTR adalah
rencana kerja IUPHHK-HTR dalam satu KTH dan/atau Koperasi dengan
jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTR.
Kelompok Tani Hutan HTR yang selanjutnya disingkat KTH adalah
kumpulan individu petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh
berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan untuk
bekerjasama dalam rangka pembangunan usaha hutan tanaman dalam rangka
kesejahteraan anggotanya.
Tanaman Pokok HTR adalah tanaman untuk tujuan produksi hasil hutan
berupa kayu perkakas/pertukangan dan atau bukan perkakas/ pertukangan.
Berdasarkan batasan di atas maka KPHP Model Gunung Sinopa bertindak
selaku fasilitator dan pengembang HTR di wilayah kerjanya sesuai standar,
norma dan kriteria yang belaku.
Dalam rangka percepatan pembangunan HTR di wilayahnya, pengelola KPH
perlu segera melakukan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis serta
pelatihan-pelatihan kepada calon peserta pembangunan HTR sesuai dengan
desa-desa sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RP KPH ini. MateriRencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHP Model Gunung Sinopa,
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materi sosialisasi dan pembelajaran usaha HTR yang dinilai penting dan
mendasar diberikan kepada calon peserta HTR, diantaranya adalah sistem
pembiayaan,

budidaya

tanaman

kehutanan

(teknik/sistem

silvilkultur),

organisasi dan kelembagaan usaha kelompok, teknik-teknik kerjasama kemitraan
dan pemasaran hasil hutan dan lain-lain.
Guna meningkatkan minat masyarakat calon peserta HTR untuk ikut dalam
program HTR ini, pengelola KPHP dapat mengembangkan sistem kemitraan
dengan perusahaan perkayuan skala local/regional, seperti industri sawmill,
plywood dan perusahaan meubel. Untuk penyusunan RKU dan RKT
selengkapnya mengikuti format pada Lampiran Permenhut Nomor P.3/MenhutII/2012 tentang Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
dalam Hutan Tanaman Rakyat.

D. Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan
Hutan pada Areal yang Berizin.
Di wilayah KPHP Model Gunung Sinopa berdasarkan hasil inventarisasi,
menunjukkan bahwa tak ada izin penggunaan kawasan hutan. Akan tetapi, di
sebagian kecil areal hutan produksi (HP Ake Kobe) di kabupaten Halmahera Tengah
terdapat izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HA) yang dikelola oleh
PT Taiwi II (Tunas Forestra) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 394/Kpts-II/1992
tanggal 22 April 1992 dengan luas 1.779,59 Ha (Luas total izin pemanfaatan hutan
sesuai SK adalah 42.300 ha). Selain itu juga terdapat rencana pemanfaatan hutan
oleh masyarakat sekitar hutan melalui skema hutan kemasyarakatan (HKm), yaitu di
Kecamatan Weda seluas 269,74 Ha yang berada di HPT Ake Oba-Ake Kobe, dan
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Kecamatan Weda Selatan seluas 506,98 Ha yang berada di HP Ake Kobe dan HPT
Ake Oba-Ake Kobe.
Blok pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di KPHP Gunung Sinopa
merupakan bagian tidak terpisahkan dari kawasan KPHP Gunung Sinopa, karena
keberadaanya menjaga keberlangsungan pengelolaan KPHP Gunung Sinopa. Para
calon pemegang izin maupun yang telah memegang izin pemanfaatan dan
penggunaan kawasan hutan di KPHP Gunung Sinopa harus dilakukan pembinaan
dan pemantauan secara terus-menerus, pembinaan dan pemantauan tersebut
mengacu kepada model pembelajaran bersama dan kesetaraan, sehingga partisipasi
dan asimilasi antara KPH dan masyarakat pemegang izin pemanfaatan dan
penggunaan kawasan hutan terjalin hubungan yang cukup baik.
Pembangunan diblok pemanfaatan diarahkan berdasarkan potensi dan kemampuan
masyarakat itu sendiri. Penggalian-pengalian potensi dan kemampuan masyarakat
sampai membangun perencanaan kegiatan diperlukan pemahaman dan kapasitas
bagi staf KPHP Gunung Sinopa untuk belajar dan menambah kemampuan
bagaimana bekerja di masyarakat. Kapasitas ini didapatkan melalui berbagai sarana
maupun pelatihan-pelatihan yang menunjang kapasitas staf, baik di internal KPHP
Gunung Sinopa maupun diluar. Proses pembinaan dan pengawasan terhadap pihak
pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan tidak lepas dari peran
dan interaksi staf KPHP Gunung Sinopa dengan para pemegang izin. semakin tinggi
peran dan interaksi dijalankan maka semakin tinggi pola hubungan yang terbangun
antara masyarakat pemegang izin dan Staf KPHP Gunung Sinopa, sehingga jika
terjadi masalah yang berada di wilayah izin dapat dipecahkan bersama.
Peran-peran dan kemampuan pihak lain seperti pemerintah daerah, swasta, dan LSM
sangat signifikan dalam membantu pembinaan dan pengawasan terhadap para
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pemegang izin, sehingga sinergi program antar lembaga dalam pemberdayaan
masyarakat akan menghadirkan nilai yang bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan
jangka panjang dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap para pemegang
izin meliputi :
1. Meningkatkan kapasitas personil KPH dalam hal Pembinaan dan Pengawasan
melalui pelatihan tenaga pembinan dan pengawasan.
2. Pencermatan terhadap Rencana Pengelolaan pemegang izin
3. Identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada dan yang akan muncul dalam
pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
4. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pembinaan dan pengawasan
dengan para pemegang izin.
5. Menempatkan tenaga binwas pada izin pemanfaatan yang telah ada.

E. Rehabilitasi Pada Areal Kerja Di Luar Berizin
Rehabilitasi hutan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan
meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya
dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Reklamasi hutan,
pada pihak lain, diartikan sebagai usaha untuk memperbaiki atau memulihkan
kembali lahan dan vegetasi hutan yang telah rusak agar dapat berfungsi kembali
secara optimal. Baik rehabilitasi maupun reklamasi dapat memiliki kegiatankegiatan yang serupa seperti reboisasi, pemeliharaan tanaman, pengayaan tanaman,
dan penerapan teknik konservasi tanah; namun tujuan akhir dapat berbeda. Jika
rehabilitasi bersifat memulihkan, meningkatkan, dan mempertahankan fungsi awal;
maka reklamasi dapat mengarah pada fungsi yang berbeda dari fungsi awal namun
dalam kelompok yang serupa.
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Sesuai Permenhut No.P.37/Menhut-V/2010 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dijelaskan bahwa setiap rencana
rehabilitasi hutan dan lahan perlu didukung oleh dokumen Rencana Pengelolaan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL). RPRHL adalah acuan bagi Rencana
Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL), dan RTnRHL adalah acuan bagi
penyusunan Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RK-RHL). RKRHL merupakan bestek bagi pelaksanaan RHL di lapangan.
Dokumen RPRHL DAS disusun dengan mengacu pada RTkRHL DAS. RTk RHL
DAS adalah dokumen rencana RHL jangka panjang (15 tahun: Periode 2010-2024),
sedangkan RPRHL DAS adalah management plan RHL jangka menengah (5tahun).
Selanjutnya RTnRHL adalah dokumen rencana tahunan yang menggambarkan
sebaran lokasi sasaran kegiatan RHL dalam tahun tersebut.Setiap lokasi sasaran
kegiatan RHL dalam dokumen RTnRHL wajib disusun dokumen RK-RHL-nya.
Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan di Indonesia telah diatur dalam
Peraturan Menteri Kehutanan secara berjenjang sbb.:
1. Permenhut Nomor P.32/Menhut-V/2009 tentang Penyusunan Rencana Teknis
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTk-RHL DAS).
2. Permenhut

Nomor

P.37/Menhut-V/2010

tentang

Penyusunan

Rencana

Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RP-RHL
DAS).
3. Permenhut Nomor P.38/Menhut-V/2010 tentang Penyusunan Rencana Tahunan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTn-RHL DAS).
4. Permenhut Nomor P.70/Menhut-II/2008 jo. Nomor P.26/Menhut-II/2010 tentang
Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Dalam ini Permenhut diatur
pula Out line RK-RHL.
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Kondisi hutan dalam wilayah KPHP Model Gunung Sinopa sebagian telah kritis
sehingga kegiatan rehabilitasi hutan menjadi kegiatan prioritas yang harus
dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat sambil menata dan memantapkan batas
kawasan hutan. Keterlibatan masyarakat di sekitar hutan dalam kegiatan rehabilitasi
hutan ini diharapkan terjadi sejak dari pembibitan sampai dengan penanaman dan
pemeliharaan. Manfaat keterlibatan ini sejalan dengan analisis rencana pengelolaan
KPHP yaitu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Disamping itu, keterlibatan masyarakat di dalam/sekitar hutan dalam kegiatan
rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan akan meningkatkan rasa memiliki
sehingga pada akhirnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan
hutan bisa meningkat. Apabila kepedulian masyarakat akan keberadaan hutan telah
menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat, penataan batas kawasan hutan akan
bebas konflik dan berjalan dengan baik.
Agar keterlibatan masyarakat dalam kegiatan rehabiltasi hutan berjalan efektif dan
efisien, pelatihan tentang pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman perlu
diadakan bagi masyarakat yang masih membutuhkan. Pelatihan pengolahan HHBK
juga perlu diadakan agar kedepan masyarakat tidak mudah dipermainkan oleh para
pedagang pengumpul karena HHBK tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah
tapi sudah dalam bentuk bahan jadi atau setengah jadi. Pelatihan pengolahan HHBK
ini dalam jangka panjang menjadi penting karena kegiatan rehabilitasi hutan akan
semakin berkurang sehingga pergeseran tenaga kerja dari kegiatan rehabilitasi hutan
ke kegiatan pengolahan hasil hutan dapat berjalan dengan baik.
Luas Lahan Kritis di wilayah KPHP Model Gunung Sinopa dapat dilihat pada table
berikut :
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Tabel 21. Luas Lahan Kritis di KPHP Model Gunung Sinopa
Nama Kawasan
Hutan

Nama Blok

Tidak
Kritis

Kategori Kritis (Ha)
Potensial
Agak
Kritis
Kritis
Kritis

Sangat
Kritis

HL Inti
HB. Ake Kobe

26,06

174,42

53,44

HL. Gn. Sinopa

6.341,64

5.777,31

56,49

HL. Gn. Sinopa

5.421,65

1.428,51

173,52

HL Pemanfaatan
HP Pemanfaatan
HHK-HA

HP Pemanfaatan
HHK-HT

HP Pemanfaatan
Jasling dan HHBK
HP Pemberdayaan
Masyarakat

HP Perlindungan

HP. Ake Kobe
HPT. Ake Oba-Ake
Kobe

394,62

3.501,14

319,86

139,67

497,66

10.508,08

305,48

76,81

HP. Ake Kobe
HPT. Ake Oba-Ake
Kobe
HPT. Ake Oba-Ake
Kobe

41,12

430,09

911,32

25,80

124,37

110,47

57,45

78,48

474,54

61,45

HP. Ake Kobe
HPT. Ake Oba-Ake
Kobe
HPT. Ake Oba-Ake
Kobe

257,48

656,23

344,89

29,44

578,68

48,77

71,21

14,52

15,64

34,52

1.123,94

834,97

286,98

28.953,24

10.625,21

955,89

13,42

HPT. Gn. Sinopa
Jumlah

1.287,80

1,10

1,10

Sumber: BPDAS Ake Malamo dan Pengolahan Data BPKH Wilayah VI (2012)

Berdasarkan Tabel 21 di atas, dapat dilihat bahwa wilayah KPHP Model Gunung
Sinopa didominasi oleh lahan dengan kategori potensial kritis (69,23%) dan agak
kritis (25,40%). Lahan-lahan yang berpotensi kritis ini harus segera diperbaiki
melalui kegiatan rehabilitasi hutan sebelum berubah menjadi lahan kritis dan atau
sangat kritis. Kegiatan rehabilitasi hutan ini harus dilakukan dengan prioritas di
lahan yang sangat kritis, kritis dan agak kritis, pada tahun-tahun awal RKU untuk
memulihkan keadaan hutan menjadi tidak kritis, serta meningkatkan sediaan tegakan
pada jangka panjang. Dengan demikian potensi tegakan menjadi meningkat dan
pada akhirnya jatah tebangan tahunan juga akan mengalami peningkatan. Selain
kegiatan rehabilitasi hutan, perlu juga dilakukan kegiatan permudaan/ penanaman
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kembali setelah kegiatan penebangan untuk menggantikan pohon-pohon yang telah
ditebang. Keberhasilan dalam kegiatan rehabilitasi lahan dan permudaan akan
menentukan tercapainya kelestarian produksi dan kelestarian hutan.
Rehabilitasi hutan dalam blok pemanfaatan di kawasan hutan lindung bisa diarahkan
untuk tanaman buah-buahan seperti Pala, Sukun, Durian dan lain-lain sehingga
dalam jangka panjang fungsi pemanfaatannya meningkat secara nyata. Untuk
mencegah gagal tumbuhnya tanaman rehabilitasi hutan, kesesuaian lahan di areal
KPHP perlu dikaji terlebih dahulu.
Rehabilitasi hutan blok inti di kawasan hutan lindung perlu dilakukan dengan
tanaman-tanaman kayu bernilai ekonomi rendah agar tidak menimbulkan keinginan
masyarakat untuk merambah kembali. Agar kawasan hutan lindung di KPHP
bermanfaat bagi pengelola KPHP, kedepan perlu diusahakan juga agar kawasan
tersebut menjadi salah satu areal yang bisa dimasukkan dalam perdagangan karbon.
Rehabilitasi hutan blok-blok pemanfaatan HHK, selain perlu melibatkan masyarakat
sekitar hutan, juga sebaiknya ditanami dengan tanaman kayu yang cepat tumbuh
seperti Jabon Merah, Jabon Putih, Binuang dan Sengon agar dalam waktu singkat
sudah dapat menghasilkan. Penggunaan tanaman cepat tumbuh lokal sebagai
tanaman rehabilitasi dan reklamasi sangat dianjurkan agar keragaman hayati di areal
KPHP tidak rusak oleh jenis-jenis tanaman kayu yang dimasukkan dari luar daerah.
Sebagaimana diketahui bahwa jenis-jenis tanaman kayu cepat tumbuh yang berasal
dari luar daerah bisa bersifat sangat ekspansif sehingga jenis-jenis lokal tertekan dan
bisa punah.
Uraian kegiatan rehabilitasi lahan di masing-masing blok pengelolaan yang prioritas
segera dilakukan adalah disajikan pada Tabel berikut.
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Tabel 22. Rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Model Gunung Sinopa
No.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nama Blok

Jenis Tanaman

HL Inti

Luas (Ha)*

Tanaman kayu bernilai
ekonomi rendah
HL Pemanfataan Tanaman kayu buahbuahan seperti kemiri,
sukun dan aren
HP Pemanfaatan Tanaman kayu lokal yang
HHK-HA
cepat tumbuh seperti
Jabon atau Sengon
HP Pemanfaatan Tanaman kayu lokal yang
HHK-HT
cepat tumbuh seperti
Jabon atau Sengon
HP
Tanaman kayu yang cepat
Pemberdayaan
tumbuh seperti : Jabon,
Masyarakat
Kayu Putih, dan tanaman
kayu buah-buahan seperti
Sukun, Durian dll.
HP Perlindungan Tanaman kayu bernilai
ekonomi rendah

5.887,24

HP Pemanfaatan Tanaman kayu bernilai
Jasa Lingkungan ekonomi rendah, buahdan HHBK
buahan
seperti
Pala,
Sukun, kemiri, dll.
Jumlah

535,98

1.602,03

842,93

1.047,59

494,32

1.172,11

Lokasi
Kawasan Hutan
Kecamatan
HB. Ake Kobe
Weda Selatan
HL. Gn. Sinopa
Oba, Oba Selatan
HL. Gn. Sinopa
Weda
Weda Selatan
HP. Ake Kobe
HPT. Ake ObaAke Kobe
HP. Ake Kobe
HPT. Ake ObaAke Kobe
HP. Ake Kobe
HPT. Ake ObaAke Kobe

Weda
Weda Selatan

HPT.Gn. Sinopa
HPT. Ake ObaAke Kobe
HPT. Ake ObaAke Kobe

Oba Selatan

Weda Selatan

Weda
Weda Selatan

Weda

11.582,20

Keterangan: *) Luas lahan kategori sangat kritis, kritis dan agak kritis
Sumber: Pengolahan Data BPKH Wilayah VI (2012)

Pada tahap awal kegiatan rehabilitasi lahan dilakukan dengan menggunakan
anggaran yang bersumber dari APBN dan atau APBD dengan melibatkan instansi
terkait seperti Dinas yang membidangi kehutanan Provinsi Maluku Utara,
Kabupaten Halmahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan dan BPDAS Ake Malamo.
Sedangkan kegiatan permudaan menjadi tanggung jawab pengelola KPHP atau
investor yang memiliki izin pemanfaatan hutan. Pelaksanaan kegiatan RHL
dikawasan yang sudah tidak berhutan menggunakan jarak tanam 3 x 3 meter dengan
jumlah bibit per hektare adalah 1200 bibit/ha termasuk bibit sulaman 10%. Jika luas
lahan yang direhabilitasi mencapai 11.582,20 Ha maka jumlah bibit yang
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dibutuhkan mencapai 13.898.640. bibit. Penyedian jenis tanaman untuk RHL
mengikuti proporsi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan dimana
pelaksanaan rehabilitasi di kawasan hutan produksi tanaman kehutanan mencapai
80% dan tanaman MPTS mencapai 20% dari total bibit yang disediakan. Sedangkan
untuk kawasan hutan lindung proporsi tanaman kehutanan mencapai 60% dan
MPTS mencapai 40%.

F. Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi di dalam Areal yang
Berizin.
Pembinaan dan Pemantauan kegiatan Rehabilitasi dan Reklamasi di dalam areal
yang berizin dilakukan secara intensif oleh personil KPH sebagai pengelola hutan
ditingkat tapak. Kegiatan pembinaan dan Pemantauan dalam pelaksanaan RHL di
dalam areal yang berizin dilakukan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :
a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pembinaan dan pengawasan
kegiatan Rehabilitasi dan Reklamasi dengan para pemegang izin.
b. Membekali petugas pengawas/pemantau dengan pendidikan dan pelatihan RHL.
c. Menempatkan petugas pengawas RHL pada areal yang akan direhabilitasi atau
reklamasi.
Pembinaan merupakan pemberian pedoman/juklak/juknis, bimbingan, pelatihan,
arahan dan supervisi. Dalam konteks pembinaan pelaksanaan rehabilitasi terhadap
blok yang sudah ada izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan diarahkan untuk
pembinaan teknis dan administrasi. Pembinaan teknis menyangkut hal-hal yang
berkaitan dengan ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan, sedangkan pembinaan
adminsitrasi menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan administrasi

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHP Model Gunung Sinopa,

108

keuangan. Pelaksanaan pembinaan terhadap para pemegang izin dilaksanakan oleh
organisasi sebagai berikut :
1. Menteri Kehutanan c.q Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan
Sosial dibantu oleh Kepala Balai Pengelolaan DAS setempat, melaksanakan
pembinaan teknis.
2. Gubernur dibantu oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara.
3. Kepala KPH yang dibantu oleh kepala resort.
Dalam proses pemantauan terhadap kegiatan RHL dan reklamasi maka perlu
melibatkan beberapa pihak seperti :
1. Monitoring pelaksanaan RHL dilakukan oleh KPHP Gunung Sinopa sesuai
lokasi dan jenis kegiatan. Kegiatan ini meliputi pengumpulan data numerik,
spasial dan visual (dokumentasi) setiap tahapan kegiatan RHL untuk kegiatan
perencanaan, persiapan lapangan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan;
2. Evaluasi hasil kegiatan RHL dilaksanakan oleh Tim Penilai Pekerjaan (TPP)
atau Lembaga Penilai Independen (LPI) yang ditetapkan oleh KPA. Susunan
keanggotaan TPP terdiri dari unsur pelaksana kegiatan, Tim Pembina RHL
Kabupaten/Kota dan pihak lain yang dianggap perlu. LPI adalah lembaga
konsultan penilai yang kompeten dan telah diakreditasi oleh lembaga
berwenang.

G. Rencana Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Perlindungan hutan dimaksudkan sebagai usaha untuk mencegah dan membatasi
kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan akibat berbagai faktor seperti
aktivitas manusia, ternak, api, daya alam, hama, dan penyakit.
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Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan,
kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan
fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan Hutan dan
Konservasi Alam di KPHP Gunung Sinopa adalah sebagai berikut :
1. Delinasi Areal Perlindungan Setempat
Kegiatan perlindungan direncanakan blok-blok inti dan blok-blok perlindungan
untuk pelindungan tata air, perlindungan habitat dan sumber-sumber plasma
nutfah. Adapun blok-blok inti seluas 5.212,21 ha dan blok-blok perlindungan
hutan seluas 4.360,32 ha.
Secara umum kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam perlindungan hutan
adalah sebagai berikut :
Pencegahan pemanenan pohon tanpa izin.
Pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan.
Penyediaan sarana dan prasarana pengamanan hutan.
Pencegahan perburuan satwa liar dan/atau satwa yang dilindungi.
Pencegahan penggunaan dan pendudukan kawasan hutan secara tidak sah.
Pencegahan perambahan kawasan hutan.
Pencegahan gangguan hama dan penyakit; serta
Pengupayaan satuan pengamanan hutan.
Operasionalisasi pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dilakukan oleh KPH,
dan dalam hal ini berupa langkah-langkah berikut.
1) Pengamanan areal kerja yang meliputi ekosistem hutan, kawasan hutan, dan
hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa.
2) Pencegahan kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran
hutan, hama penyakit, dan daya-daya alam.
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3) Pengambilan tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan
keamanan hutan di areal kerja KPH.
4) Melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerja kepada
instansi kehutanan terdekat.
5) Menyediakan sarana, prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai
dengan kebutuhan.
Dalam rangka pelaskanaan perlindungan hutan di wilayah KPH mengacu pada
Permenhut Nomor : P.6/Menhut-II/2010. Jenis-jenis kegiatan perlindungan hutan
yang dapat dilakukan antara lain meliputi: patroli areal, operasi gabungan,
penyuluhan dan sosialisasi, proses hukum. Untuk jelasnya disajikan pada Tabel
berikut.
Tabel 23. Jenis Kegiatan Perlindungan Hutan di Wilayah KPHP Model Gunung
Sinopa
No.

Jenis Kegiatan

1

Patroli Areal

2

Operasi Gabungan

3

Penyuluhan hukum dan sosialisasi kebijakan

4

Proses hokum

5

Perlindungan flora dan fauna langka dan
dilindungi

Satuan
1 kali/bln
Paket

Keterangan
Rutin
Sesuai
kondisi

1 kali/6 bln

Persemester

Paket

Sesuai kasus

Seluruh
wilayah KPHP

Sesuai
kebutuhan

2. Upaya Perlindungan dan Pengawetan Flora dan Fauna yang dilindungi
Pengelolaan konservasi alam dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan
pengelolaan kawasan KPHP Gunung Sinopa yang didasarkan pada status hukum
yang kuat, pengelolaan data dan informasi yang berbasiskan kawasan,
mengembangkan pembinaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta
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meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan produk-produk tumbuhan dan satwa
liar dimaksudkan untuk menjaga, mengawetkan dan mempercepat pemulihan
jenis dan populasi di dalam kawasan.
3. Upaya Konservasi HCVF
High Conservation Value Forest (HCVF) atau Hutan Bernilai Konservasi Tinggi
(HBKT) adalah suatu areal hutan yang memiliki satu atau lebih Nilai Konservasi
Tinggi (NKT). Di dalam pengelolaan hutan di wilayah KPHP Gunung Sinopa
perlu

diupayakan

untuk

mengidentifikasi

kawasn

hutan

yang

dapat

dikategorikan sebagai HBKT dengan berpedoman pada panduan NKT yang
terbaru. Dengan demikian nantinya akan menghasilkan saran tindak pengelolaan
yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan rencana pengelolaan Nilai
Konservasi Tinggi (NKT) secara multi pihak antara KPHP Gunung Sinopa dan
stakeholder lainnnya.

H. Rencana Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Izin.
KPHP Model Gunung Sinopa sebagai unit pengelolaan hutan dalam melakukan
aktivitas memerlukan berkoordinasi dan bersinergi dengan beberapa instansi dan
stakeholder terkait. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang
Izin sangat diperlukan agar terjadi sinergitas yang tinggi dalam pengelolaan potensi
sumberdaya alam yang ada di wilayah KPHP gunung Sinopa, sekaligus menghindari
terjadinya sengketa atau permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya alam
tersebut.
Sistem kordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait, sebagaimana
disajikan pada Tabel berikut.
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Tabel 24. Sistem Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakholder Terkait
No.

Jenis
Kegiatan Usaha

1

2

A

1

2
3
4

B

PHHBKRotan/Getah/Madu hutan
UPJL-JA (jasa lingkungan
air)
UP RAP- KARBON
dan/atau UP PANKARBON

Hutan Desa (HD)

3

Hutan Tanaman Rakyat
(HTR)

C

Rencana Rehabilitasi
Hutan

1

4

5

Klpk Tani Hutan
Klpk Usaha
Pengelola jasa air
BPKH, Bappeda,
LSM. UNREDD
Provinsi

Dana,
Binwasdal

Industri Pengolahan
HHBK
Dinas PU. Pengairan

Dana,
Binwasdal
Dana,
Binwasdal

Lembaga
Internasional &
Masyarakat

Dana,
Binwasdal

BPDAS/Dishut
Provinsi

Dana,
Binwasdal

BPDAS/Dishut
Provinsi

Dana,
Binwasdal

BP2HP/Dishut
Provinsi

Dana,
Binwasdal

BPDAS, Petani
Hutan

Dana,
Binwasdal

BPDAS, Petani
Hutan

Dana,
Binwasdal

Rencana Pemberdayaan
Masyarakat

2

D

Kebutuhan

BPKH, BP2HP,
Dishut Prov.,
Dinas yang
membidangi
Kehutanan
Kab/Kota

IUPHHK-HT dan
IUPHHK-HA

HKm

2

Sinergi KPHP
dengan.....

Rencana Pemanfaatan (Wil. Tertentu dan
Wil. Izin Usaha).

1

1

Koordinasi
KPHP
dengan....
3

BPKH,
Pemdes/Petani
Hutan
BPKH,
Pemdes/Petani
Hutan
BPKH, Pemdes/
Klpk Tani Hutan

RH-HL
BPDAS, Petani
(Reboisasi/Pengkayaan
Hutan
reboisasi)
RH-HP
BPDAS, Petani
(HT/Reboisasi/Pengkayaan
Hutan
Reboisasi)
Rencana Perlindungan Hutan dan
Konservasi Alam

Perlindungan Hutan

Pemegang izin
usaha

Dishut Prov, Dinas
yg membidangi
Kehutanan
Dana,
Kab/Kota, Pemcam, Binwasdal
Pemdes, Masyarakat,
Pemegang izin usaha
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No.

Jenis
Kegiatan Usaha

1

2

Koordinasi
KPHP
dengan....
3

2

Perlindungan tata air (PLTA)

Pemdes

3

Perlindungan Blok inti HL

Pemdes

Sinergi KPHP
dengan.....
4
Dishut Prov, Dinas
yg membidangi
Kehutanan
Kab/Kota, Pemcam,
Pemdes, Masyarakat
Dishut Prov, Dinas
yg membidangi
Kehutanan
Kab/Kota, Pemcam,
Pemdes, Masyarakat

Kebutuhan
5
Dana,
Binwasdal

Dana,
Binwasdal

Keterangan: Binwasdal = Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian. KPHP Model Gunung Sinopa adalah
bagian dari Dishut Provinsi Maluku Utara.

I. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait
Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder terkait dalam pengelolaan
sumber daya alam di wilayah KPHPModel Gunung Sinopa yang meliputi
Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan Sangatlah dibutuhkan.
Pengembangan program bersama akan tercapai jika koordinasi dan sinergi antar
pihak berjalan dengan baik. Koordinasi dan sinergi mengambil peran yang
signifikan dalam mengontrol berjalan atau tidaknya pencapaian program, baik di
internal maupun di eksternal KPHP Gunung Sinopa. Koordinasi dan sinergi di
internal lebih mengacu kepada standar operasional prosedur (SOP) atau prosedur
kerja yang ada saat ini, sedangkan koordinasi dan sinergi di eksternal dapat
dilakukan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan antar pihak.
Untuk menjamin koordinasi dan sinergi lebih baik, maka diperlukan kegiatan antara
lain:
(1) Membentuk kelembagaan kolaboratif yang melibatkan para pihak
Kelembagaan yang kolaboratif dan melibatkan para pihak seperti masyarakat,
pemerintah pusat, NGO/LSM dan pihak lain yang relevan, merupakan langkah
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yang baik dan memudahkan koordinasi dan sinergi antar pihak. Kelembagaan
kolaboratif berdasarkan kesetaraan masing-masing pihak dalam mengakomodir
kepentingan dan keinginan bersama yang tertuang dalam perencanaan bersama.
Perencanaan dan implementasi kegiatannya, juga harus dibangun berdasarkan
kepentingan bersama sehingga proses koordinasi dan sinergi terus berjalan.
(2) Membangun kolaborasi pengelolaan blok pemanfaatan dan blok pemberdayaan
antar pihak.
Blok pemanfaatan dan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang
harus menjadi perhatian dalam pengelolaan, karena ada interaksi manusia pada
wilayah tersebut. Disatu sisi, mengurangi tekanan terhadap kawasan dan sisi
yang lain bermanfaat langsung kepada masyarakat. Pengelolaan blok
pemanfaatan

dan

blok

pemberdayaan

masyarakat

diharapkan

dapat

menjembatani kepentingan semua pihak seperti investor ataupun pihak swasta
dengan masyarakat sehingga meredam konflik sumber daya alam yang ada di
masyarakat.
J. Rencana Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM
1. Sumberdaya Manusia
Dalam penguatan kapasitas kelembagaan KPHP Model Gunung Sinopa menuju
KPH yang mandiri dibutuhkan peningkatan sumberdaya manusia (SDM) yang
mengelolanya, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Kualitas SDM
terutama yang terkait dengan kualifikasi dan kompetensi staf yang memiliki
relevansi dengan komponen-komponen kegiatan yang akan ditanganinya.
Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan KPH dalam
menangani wilayah kelolanya, dinilai penting menyelenggarakan resort-resort di
wilayah tertentu.
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Dalam Permenhut No.: P. 42/Menhut-II/ 2011 Tentang Standar Kompetensi
Bidang Teknis Kehutanan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, dijelaskan beberapa hal terkait dengan
standar kompetensi SDM untuk pengelolaan KPHP sebagai berikut:
a. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh
seseorang, mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara profesional, efektif
dan efisien.
b. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seseorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaan pada
suatu organisasi.
Dalam memberikan pertimbangan teknis dan mengusulkan penetapan organisasi
KPH, khususnya yang berkaitan dengan sumberdaya manusia, Pemerintah
Provinsi (UPTD KPH) perlu memperhatikan Standar Kompetensi Bidang Teknis
Kehutanan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi sesuai Permenhut Nomor P.42/Menhut-II/2011
antara lain; Persyaratan Administrasi Minimal bagi Pegawai KPHP Tipe A.
KPHP Model Gunung Sinopa termasuk dalam Tipe A. Selanjutnya berdasarkan
Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah, pengangkatan
jabatan dan pegawai KPHP Model Gunung Sinopa harus memenuhi standar
kompetensi bidang teknis kehutanan.
Struktur Organisasi KPHP Model Gunung Sinopa sebagai KPH tipe A sesuai
Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2011 terdiri dari Kepala
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KPH, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 2 Kepala Seksi. Sedangkan untuk
pengelolaan sampai ketingkat tapak masih diperlukan kepala-kepala resort KPH.
Karena itu untuk menjadikan KPH terkelola baik sesuai arahan rencana
pengelolaan hutan dipandang perlu membentuk resort-resort KPH yang baru,
Dari analisis kondisi kawasan hutan dan kondisi geografis wilayah serta letak
kantor KPH Gunung Sinopa, lokasi-lokasi strategis penempatan resort KPH
dalam pengelolaannya sesuai dengan wilayah pengelolaan yang terletak di
Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan, maka resort yang
dibutuhkan sebanyak 4 resort yaitu Resort Oba, Resort Oba Selatan, Resor Weda
dan Resort Weda Selatan. Penempatan resort KPH dapat dievaluasi kedepannya
setiap 5 tahun. Pembentukan dan ditetapkan kepala resort-nya, perlu segera
ditindaklanjuti dengan pembangunan kantor dan fasilitas penunjangnya serta
penambahan personil KPH pada tingkat resort.
Selanjutnya analisis kebutuhan tenaga teknisi lapangan termasuk Jagawana pada
KPHP Model Gunung Sinopa didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap staf
tenaga teknis pada tingkat seksi dengan kemampuan mengurus hutan adalah
10.000 Ha/orang, sedangkan pada tingkat lapangan (Jagawana) adalah 5.000
Ha/orang.

2. Penataan Personil:
Untuk memenuhi tenaga dengan persyaratan tersebut di atas, dapat dilakukan
dengan cara : Penataan personil yang ada di lingkup Pemda Kabupaten
Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulaun, dan atau berasal dari wilayah
Provinsi Maluku Utara, dan atau; berasal dari wilayah provinsi lainnya dan atau
dari pusat maupun penempatan tenaga lulusan SMK Kehutanan.
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Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja lingkup KPHP Model Gunung Sinopa dapat
dilaksanakan sesuai kebutuhan minimal dalam rangka efisiensi dan efektif
pelaksanaan pembangunan KPH.

3. Pengembangan SDM Pengelola KPH:
Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dimaksudkan untuk memenuhi
kualifikasi SDM dan jumlah pengelola KPH sesuai PP Nomor 3 Tahun 2008.
Tujuannya adalah mempercepat berfungsinya KPH sebagai penguatan
pengelolaan hutan di tingkat tapak.
Kegiatan pengembangan SDM pengelola KPH di tingkat tapak meliputi:
pelatihan teknis pengelolaan hutan dan perencanaan hutan lingkup KPH serta
pelatihan manajerial KPH dalam hubungannya pemerintahan, dll.
Selanjutnya bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan
kawasan hutan di wilayah KPHP Model Gunung Sinopa (jika telah ada) dapat
merekrut kebutuhan tenaga kerja sesuai kebutuhannya, namun tetap mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian Kehutanan.
4. Sarana dan Prasarana
Dalam Permenhut No.: P.41/Menhut-II/2011 Tentang Standar Fasilitasi Sarana
dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi “Model”, dijelaskan beberapa hal terkait dengan sarana dan
prasarana KPHP sebagai berikut:
a. Sarana adalah barang atau benda bergerak yang dapat dipakai sebagai alat
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi meliputi peralatan
perkantoran, peralatan transportasi dan peralatan lainnya.
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b. Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang
atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi antara lain
tanah, bangunan, ruang kantor.
c. Fasilitasi sarana dan prasarana adalah bentuk dukungan Pemerintah kepada
KPHL dan KPHP berupa sarana dan prasarana.
d. Fasilitasi sarana dan prasarana KPHP Model Gunung Sinopa yang diberikan
oleh Pemerintah Pusat dan juga oleh Pemerintah Daerah guna mendorong
beroperasinya KPH di lapangan.
Dalam kegiatan pengelolaan, sarana dan prasarana berfungsi untuk menunjang
kelancaran kegiatan. Agar pengelolaan berjalan lebih efektif dan efisien maka
dukungan sarana dan prasarana yang memadai disesuaikan dengan jenis dan
jumlah kebutuhan yang diperlukan. Sarana dan prasarana di KPHP Model
Gunung Sinopa terdiri dari sarana prasarana perkantoran pada kesekretariatan,
Satuan Pengelolaan Wilayah, sarana prasarana penunjang pengelolaan sumber
daya alam hayati dan ekosistemnya, serta sarana prasarana kegiatan dalam
menunjang perlindungan dan pengamanan kawasan.
Kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan diperoleh dengan pengadaan
baru maupun pemeliharaan yang telah ada. Sarana prasarana diperoleh dari
pengusulan dalam setiap tahun anggaran kegiatan. Kebutuhan sarana prasarana
penunjang pengelolaan KPHP Model Gunung Sinopa mencakup :
1. Pembangunan Kantor KPHP Model Gunung Sinopa.
2. Pembangunan rumah jabatan dan mess lapangan.
3. Pembangunan kantor resort lapangan berdasarkan fungsi kawasan hutan,
pondok kerja, pondok jaga dan pos jaga.
4. Pengadaan kendaraan roda 4 dan 2.
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5. Peningkatan peralatan kantor.
6. Peningkatan perlengkapan kerja personil
7. Pengadaan peralatan komunikasi lapangan
8. Penyediaan sarana penunjang dan pelayanan pengelolaan Ekowisata
9. Pembangunan mini hidro dan instalasi air bersih
10. Pembangunan jalan pemeriksaan di dalam kawasan KPHP
11. Pemeliharaan, perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana

K. Penyediaan Pendanaan
Pengelolaan KPHP Model Gunung Sinopa membutuhkan dana yang tidak kecil
dalam penyelenggaraan setiap jenis kegiatan usahanya. Karena itu dalam
penyelenggaraan setiap jenis kegiatan usaha akan dilakukan dalam bentuk kemitraan
dengan berbagai pihak akan berminat berinvestasi di wilayahnya.
Pendanaan pengelolaan KPHP Model Gunung Sinopa dipenuhi dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN). Pengelolaan KPHP Model Gunung Sinopa yang optimal membutuhkan
dana yang cukup besar mengingat wilayah kelola KPH sangat luas. Dana tersebut
tidak mungkin dicukupi hanya dari keuangan negara. Oleh karena itu, keterlibatan
pihak lain seperti pemerintah provinsi untuk menyediakan dana bagi KPHP Model
Gunung Sinopa sebagai bagian dari desentralisasi kekuasaan politik, anggaran dan
administrasi bisa menjadi alternatif pendanaan. Cara pendanaan lainnya adalah dari
sumber-sumber lain yang tidak mengikat, antara lain adalah bermitra dengan LSM
misalnya Burung Indonesia dan lain-lain yang sering mendapatkan bantuan dana
internasional untuk melakukan aktivitas konservasi di KPHP Model Gunung
Sinopa.
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Pendanaan lainnya bisa dengan “menjual” kekayaan KPHP Model Gunung Sinopa.
KPHP Model Gunung Sinopa kaya akan ragam ekosistem hutan yang mengandung
keragaman hayati, potensi kayu, memiliki banyak sumber mata air yang mengalir di
dua provinsi dan dan juga mengandung mineral sebagai wujud potensi sumber daya
alam yang sangat tinggi. Namun demikian potensi ini belum sepenuhnya digunakan
secara optimal untuk memperkuat pengelolaan KPHP Model Gunung Sinopa,
memberdayakan masyarakat sekitar hutan, mengembangkan ekonomi wilayah.
Beberapa potensi yang dimiliki KPHP Model Gunung Sinopa ini dapat
dikembangkan untuk bisa mendatangkan dana melalui mekanisme pembayaran jasa
lingkungan (payment for environmental services) seperti misalnya daya serap
karbon, keindahan landscape, perlindungan DAS dan tata air serta kekayaan
keragaman hayati. Daya serap karbon dapat diujudkan dengan mekanisme
pembayaran rehabilitasi dan restorasi ekosistem di areal yang perlu direhabilitasi
seperti bekas penyerobotan lahan, eks areal HPH yang telah dibalak, bekas
perambahan hutan, bekas kebakaran dan kerusakan hutan lainnya. Skema
perdagangan karbon juga bisa direalisasikan melalui pengembangan program
pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Pembayaran jasa lingkungan lainnya yang dapat dikembangkan adalah konservasi
keragaman hayati dan perlindungan tata air. KPHP Model Gunung Sinopa
merupakan hulu banyak sungai dan anak sungai yang mengalir di dua Kabupaten
Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan. Kemungkinan pemanfaatan air
baku untuk masyarakat luas dan pengembangan perusahaan air minum dalam
kemasan juga layak untuk dipikirkan. Sumber lainnya mungkin dapat diperoleh dari
mengembangkan sumber pendapatan innovative, misalnya pajak dari perusahaan
yang melakukan pengambilan yang lestari hasil hutan non-kayu dari blok tetentu di
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dalam kawasan KPHP Model Gunung Sinopa. Keragaman hayati, keunikan species
flora dan fauna, keindahan bentang alam dan sosial budaya masyarkat lokal dapat
dikemas dalam paket wisata yang memilik nilai tinggi. Produk-produk yang
dihasilkan dari budidaya masyarakat lokal juga dapat dikemas dan diberi label
konservasi untuk diperdagangkan di pasar hijau. Untuk mendukung program ini,
dipersiapkan kegiatan umum untuk jangka panjang yang mencakup :
1. Membangun mekanisme penggalangan dana.
Proses dan skema pendanaan lain dapat ditempuh dengan penggalangan bersama
melalui mekanisme yang baik dan menguntungkan antar pihak. Secara
sederhana

mekanisme

ini

dapat

berupa

aturan-aturan

yang

sangat

memungkinkan dilaksanakan dan tidak menyimpang dari regulasi yang sudah
disepakati bersama. Selain itu mekanisme ini juga dibangun diatas kebijakan
yang berlaku
2. Penyusunan proposal dukungan pendanaan
Proposal dukungan pendanaan terbangun berdasarkan kemampuan KPHP Model
Gunung Sinopa saat ini dan dibandingkan dengan kekurangan yang ada.
Kekurangan yang terjadi ini diupayakan sebagai langkah penyusunan proposal
untuk memperoleh dukungan pendanaan pihak lain. Di beberapa pemberi dana
biasanya melihat dana pendamping yang dikeluarkan oleh pihak lain dalam
implementasi program. Kekurangan yang ada baru disusun melalui proposal
yang diinginkan. Penyusunan proposal dan mencari dukungan pendanaan dapat
dilakukan dan bersama pihak-pihak lain seperti konsultan ataupun NGO/LSM,
BUMN, Swasta.
Untuk mencapai maksud tersebut, KPHP “model” menawarkan berbagai produk
pemanfaatan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Dalam rencana
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sepuluh tahun ke depan, KPHP Model Gunung Sinopa menawarkan rencana
usaha pemanfaatan hutan, yaitu rencana pemanfaatan hasil hutan kayu dalam
hutan tanaman pada hutan produksi (HHK-HT/HTI), rencana pemanfaatan jasa
lingkungan (jasa wisata alam, jasa aliran air dan jasa karbon), dan rencana
pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan lindung
(HHBK-rotan/getah/dll.). Rencana-rencana usaha pemanfaatan kawasan hutan
dan hasil hutan tersebut diharapkan pendanaannya bersumber dari pemegang
izin usaha.

L. Pengembangan Database
Teknologi informasi dan globalisasi saat ini, memerlukan database yang baik untuk
mendukung operasional pengelolaan, terutama pada tahap perencanaan, tahap
pelaksanaan pengelolaan, dan tahap evaluasi dan pengendalian.Melalui penyajian
database yang sistematis, akurat, menjadikan suatu lembaga, tak terkecuali lembaga
KPHP Model Gunung Sinopa dalam melaksanakan pengelolaan hutannya.
Database kawasan dan potensi hutan KPHP yang terkelola baik akan menjadi
sistem informasi kehutanan yang memiliki “nilai jual” yang tinggi dan alat kontrol
yang optimal dalam mengukur kinerja lembaga dan personil pengelolanya. KPHP
Model Gunung Sinopa sepantasnya membangun sistem database-nya lebih awal
sebelumnya memasarkan produk-produk nya kepada publik.Karena sistem database
yang on-line diharapkan KPHP ini mampu menembus pasar internasional dalam
menawarkan rencana produk pengelolaan hutannya.Sehubungan dengan uraian
tersebut, dengan sistem database yang telah terbangun dapat dikembangkan menjadi
sistem informasi kehutanan KPHP Model Gunung Sinopa (SISHUT KPHP Model
Gunung Sinopa).
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Dalam Permnhut No.: P.02/Menhut-II/2010 Tentang Sistem Informasi Kehutanan.
Untuk itu maka dalam pengembangan database KPHP Model Gunung Sinopa akan
mengacu pada Permenhut tersebut dengan beberapa batasan tentang sistem
informasi kehutanan sebagai berikut:
Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan
sistem Informasi kehutanan pada tingkat KPHP.
Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan sistem informasi
kehutanan pada tingkat KPHP
Data adalah gambaran dari sekumpulan fakta, konsep atau instruksi yang
tersusun dalam suatu cara atau bentuk yang formal sehingga sesuai untuk
komunikasi, interpretasi atau pemrosesan secara manual atau otomasi.
Data digital adalah data yang telah diubah dalam bentuk atau format yang dapat
dibaca oleh perangkat elektronik.
Data spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan dan pencitraan terhadap
suatu unsur keruangan yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi
dengan poisisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional.
Data numerik adalah data yang merupakan atribut dari data spasial atau data lain
yang tidak terkait dengan aspek keruangan.
Basis data adalah Koleksi dari sekumpulan data yang berhubungan atau terkait
satu sama lain, disimpan dan dikontrol bersama dengan suatu skema atau aturan
yang spesifik sesuai dengan struktur yang dibuat.
Sistem Informasi Kehutanan adalah kegiatan pengelolaan data kehutanan yang
meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta tata caranya
secara digital.
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Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,
menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan
informasi.
Penerapan sistem informasi kehutanan KPHP dimaksudkan sebagai acuan dalam
penyelenggaraan sistem informasi kehutanan sebagai norma, standar, prosedur dan
kriteria dalam penyelenggaraan sistem informasi kehutanan di tingkat KPH.
Tujuan penetapan sistem informasi kehutanan KPH adalah terlaksananya
penyelenggaraan sistem informasi kehutanan secara terkoordinasi dan terintegrasi
sebagai pendukung dalam proses pengambilan keputusan serta peningkatan
pelayanan bagi publik dan dunia usaha.
Jenis data kehutanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan sistem informasi
kehutanan pada KPHP Model Gunung Sinopa meliputi data: a. Kawasan dan
potensi hutan; b. Industri kehutanan; c. Perdagangan hasil hutan; d. Rehabilitasi
lahan kritis; e. Pemberdayaan masyarakat; dan f. Tata kelola kehutanan.
1. Data kawasan dan potensi Hutan
antara lain meliputi: a. Luas kawasan hutan dan perairan; b. Tata batas kawasan
hutan; c. Luas kawasan hutan yang telah ditetapkan; d. Luas dan letak perubahan
fungsi dan peruntukan kawasan hutan; e. Luas dan letak kesatuan pengelolaan
hutan; f. Potensi hasil hutan kayu; g. Potensi hasil hutan bukan kayu; h. Luas
areal yang tertutup dan tidak tertutup hutan; i. Luas dan letak areal penggunaan
kawasan hutan; j. Jenis flora dan fauna yang dilindungi; k. Gangguan keamanan
hutan; l. Lokasi dan luas areal kebakaran hutan; dan m. Perlindungan hutan.
2. Data industri kehutanan
antara lain meliputi: a. Jumlah dan luas izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;
b. Jumlah dan luas izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; c. Jumlah
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dan luas izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam; d. Jumlah izin
pengusahaan tumbuhan dan satwa liar; e. Produksi kayu bulat dan kayu olahan
(Produksi hasil hutan bukan kayu dan Pelaksanaan sistem silvikultur intensif); f.
Jumlah dan kapasitas industri primer kehutanan; dan g. Sertifikasi pengelolaan
hutan.
3. Data perdagangan hasil hutan
antara lain meliputi: a. Volume dan nilai ekspor hasil hutan kayu dan bukan
kayu; b. Volume dan nilai impor kayu bulat dan kayu olahan; c. Nilai
perdagangan tumbuhan dan satwa liar; d. Potensi penyerapan dan perdagangan
karbon; e. Nilai PNBP dari penggunaan kawasan hutan; dan f. Kontribusi sektor
kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto.
4. Data rehabilitasi lahan kritis
antara lain meliputi: a. Lokasi dan luas lahan kritis berdasarkan DAS; b. Laju
deforestasi dan degradasi; c. Hasil kegiatan rehablitasi hutan dan lahan; d. Luas
dan lokasi kegiatan reklamasi kawasan hutan; dan e. Pengembangan kegiatan
perbenihan.
5. Data pemberdayaan masyarakat
antara lain meliputi: a. Lokasi dan luas hutan desa; b. Jumlah, letak dan luas
areal hutan tanaman rakyat; c. Letak dan luas areal hutan rakyat; d. Letak dan
luas areal hutan kemasyarakatan; e. Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat
(PHBM); f. Pembangunan masyarakat desa hutan (PMDH); g. Peningkatan
ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi; dan h. Peningkatan usaha
masyarakat di sekitar hutan produksi.
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6. Data tata kelola kehutanan
antara lain meliputi: a. Jumlah dan sebaran PNS instansi kehutanan; b. Alokasi
dan realisasi anggaran; c. Sarana dan prasarana instansi kehutanan; d. Realisasi
audit reguler dan khusus; e. Penyuluhan kehutanan; dan f. Teknologi produk dan
informasi ilmiah.
Dalam rangka penyajian data-data tersebut mengikuti format pada Lampiran
Permenhut No.: P.02/Menhut-II/2010 atau perubahannya jika telah ada.

M. Rencana Rasionalisasi Wilayah Kelola
Kelembagaan KPHP Model Gunung Sinopa telah terbentuk sejak tahun 2011,
namun baru operasional pada tahun 2013 dan telah melaksanakan kegiatan, terutama
yang terkait dengan pelayanan adminstrasi perkantoran, peningkatan sarana
prasarana, peningkatan disiplin aparatur, pemanfaatan SDM, reboisasi/pengkayaan,
sosialisasi pembangunan KPH kepada pihak terkait dan diskusi publik, termasuk
rasionalisasi wilayah kerja. Dalam proses perjalanan KPH ini terbuka peluang untuk
merasionalisasi kawasannya sesuai keadaan yang berkembang, baik yang terkait
dengan perkembangan kebijakan dibidang pengelolaan hutan maupun yang terkait
dengan kondisi hutan di tingkat tapak.
KPHP Model Gunung Sinopa dalam penyusunan rencana pengelolaan jangka
panjang mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. Menhut
No. 377/MENHUT-II/2010 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi (KPHP) Model Gunung Sinopa, Kabupaten Halmahera Tengah dan
Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara.
Rasionalisasi model pengelolaan kawasan dapat dilakukan beberapa hal, seperti
dengan diadakan rencana pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu, seperti perlunya
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memberikan ruang hidup di wilayah KPHP bagi masyarakat setempat serta area
untuk pemanfaatan karbon, dll.
Dalam proses pengelolaan KPHP Model Gunung Sinopa 10 tahun kedepan, apabila
dalam rentang waktu tersebut terdapat beberapa rencana usaha yang tidak
memungkinkan dilaksanakan setelah dilakukan studi-studi kelayakan ataupun
terdapat rencana kegiatan yang belum teridentifikasi saat penyusunan rencana ini
maka dapat dilakukan rasionalisasi wilayah kelola. Termasuk dalam rasionalisasi ini
adalah pengurangan dan atau penambahan luas areal wilayah kelola pada kegiatan
usaha-usaha tertentu dalam wilayah KPHP.
Dalam rasionalisasi wilayah kelola KPHP Model Gunung Sinopa yang terpenting
dilakukan dengan segera adalah penyelarasan/sinkronisasi batas-batas luar wilayah
KPH, antara peta hasil tata batas luar kawasan hutan wilayah KPH oleh Dishut
Provinsi Maluku Utara dengan peta penetapan KPHP Model Gunung Sinopa.

N. Review Rencana Pengelolaan (Minimal 5 tahun sekali)
Seperti halnya dengan rasionalisasi wilayah kelola, maka review rencana pngelolaan
KPHP Model Gunung Sinopa memungkinkan pula dilakukan, selama proses dan
maksud serta tujuan review tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang
ada.
Apabila dalam proses pelaksanaan pengelolaan, di wilayah KPHP ternyata terdapat
potensi tambang dan pengembangan HTI, tentunya dapat dilakukan review untuk
mengakomodir rencana investasi tersebut. Namun demikian dalam merencanakan
investasi tambang di wilayah KPHP perlu dilakukan secara ekstra hati-hati oleh
Pengelola KPH, karena hampir seluruh wilayah KPH ini rentang terhadap bencana
alam, dan kawasan hutan yang ada menjadi penyangga utama bagi permukiman dan
lahan pertanian pada di kawasan bawahannya. Karena itu, setiap rencana
Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHP Model Gunung Sinopa,
128

pengelolaan kawasan hutan terkait dengan rencana investasi tambang perlu
mendapat persetujuan tertulis dari kelompok-kelompok masyarakat yang akan
terkena dampaknya, yang disaksikan oleh LSM, Pemerintah Desa dan Kecamatan.
Izin penggunaan tambang berpedoman pada Permenhut No.P. 38/Menhut-II/2012
tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
Keterbatasan data saat ini memungkinkan pengelola KPHP untuk melakukan revisi
rencana pengelolaan jangka panjang minimal 5 (lima) tahun sekali. Hal ini tentunya
perlu ditunjang dengan data yang lebih akurat dan detail. Dengan demikian,
kegiatan KPHP yang tidak kalah pentingnya dalam jangka panjang adalah
melakukan inventarisasi yang lebih rinci di semua blok agar kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan dalam KPHP ini benar-benar tepat sasaran.
Rencana review pengelolaan hutan di wilayah KPHP Model Gunung Sinopa yang
rencananya dilakukan minimal lima tahun sekali adalah waktu cukup mengukur
suatu kinerja pengelolaan hutan. Tentunya terhadap pengelolaan hutan yang dinilai
menjadi penyumbang dampak negatif besar bagi lingkungan serta menjadi sumber
potensi konflik besar perlu dievaluasi kelayakan eksistensinya.
Review dimaksudkan pula untuk mensinkronkan setiap perubahan kebijakan
pemerintah di bidang pengelolaan hutan yang mungkin terjadi selama jangka waktu
tertentu pengelolaan hutan, seperti perubahan perundang-undangan di bidang
kehutanan, perubahan peraturan pemerintah terkait pengelolaan dan pemanfaatan
hasil hutan, dsb.
O. Pengembangan Investasi
Rencana pengembangan investasi di wilayah KPHP Model Gunung Sinopa
didasarkan pada peluang, kekuatan, ancaman dan tantangan terhadap setiap rencana
investasi di wilayah ini.
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Guna menyakinkan investor menanamkan modalnya di wilayah KPHP dilakukan
analisis kelayakan terhadap beberapa rencana usaha pemanfaatan hutan yang
diselenggarakan oleh KPHP Model Gunung Sinopa.
Rencana Pengembangan Investasi di wilayah KPHP Model Gunung Sinopa
difokuskan pada perhitungan kelayakan usaha pemanfaatan hutan produksi melalui
pembangunan hutan tanaman seperti pembangunan hutan tanaman rakyat, hutan
tanaman industri atau hutan tanaman lainnya, termasuk kegiatan rehabilitasi hutan.
Dalam rencana Pengembangan Investasi diperlukan analisis sebagai berikut:
1. Pembiayaan dan Tata Waktu:
Besarnya anggaran pembangunan hutan tanaman lima tahun terakhir dari
berbagai sumber anggaran beserta realisasinya dijadikan acuan dalam
merencanakan jumlah anggaran untuk lima tahun berikutnya.
Rencana anggaran pada dasarnya merupakan terjemahan dari input menjadi
unit uang dengan menggunakan satuan biaya (unit cost) yang berlaku serta
asumsi-asumsi tertentu.
Satuan biaya yang digunakan didasarkan pada hasil studi lapangan pada
waktu dan tempat tertentu dan/atau ketetapan instansi-instansi yang
berwenang.
Pembiayaan kegiatan pembangunan hutan tanaman bersumber dari
APBN/APBD dan sumber-sumber lain yang berpotensi membiayai kegiatan
pada untuk masa lima tahun kedepan (masa review rencana pengelolaan
hutan). Selain pembiayaan tersebut, pembiayaan kegiatan juga dapat berasal
dari DBH DR, DAK Bidang Kehutanan, dan lain-lain termasuk pembiayaan
secara swadaya masyarakat maupun kemitraan.
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Analisis finansial dilaksanakan untuk menentukan sampai seberapa besar
suatu program/kegiatan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dari
biaya (investasi) yang diperlukan dari sudut ekonomi maupun perbaikan
kondisi lingkungan.
Analisa finansial merupakan alat bagi pembuat keputusan untuk menetapkan
layak atau tidaknya suatu program/kegiatan dilaksanakan.
Keuntungan atau manfaat dari program/kegiatan dapat berupa keuntungan
langsung, atau tidak langsung dan tidak dapat dinilai dengan uang
(intangable), misalnya perbaikan lingkungan hidup, perbaikan iklim mikro,
meningkatkan stabilitas nasional dan sebagainya.
Pendekatan kelayakan ekonomi digunakan untuk menilai kegiatan atau
program dengan cara menghitung: a. Net Present Value (NPV); b. Internal
Rate of Return (IRR); c. Benefit Cost Ratio (BCR);
Analisis finansial hanya dilakukan untuk rencana usaha di kawasan hutan
produksi, karena kegiatan pada hutan lindung lebih dititikberatkan kepada
upaya konservasi dan perbaikan lingkungan.
2. Analisis Kelayakan Ekonomi:
Analisis kelayakan ekonomi bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan
ekonomi dari kegiatan usaha yang akan dilaksanakan ditinjau dari segi ekonomi.
Kriteria yang digunakan dalam analisis ekonomi ini adalah Net Present Value
(NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Benefit Cost Ratio (BCR).
NPV merupakan keuntungan bersih di akhir tahun projek yaitu jumlah benefit
dikurangi biaya di akhir tahun projek. Dengan kata lain NPV merupakan selisih
antara “present value benefit” dan “present value” dari biaya yang dinyatakan
dengan rumus:
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NPV merupakan tingkat keuntungan/profitabilitas relatif.
n

t

NPV = ∑

[Bt – Ct]/[1+i]

t-i

Keterangan:
Bt= manfaat projek pada tahun t
Ct = biaya pada tahun t
i
= discount rate (tingkat bunga)
t
= umur projek.
Kriteria penilaian:
Bila nilai NPV < 1 dan positip berarti projek dapat dilaksanakan, karena
akan memberikan manfaat.
Bilai nilai NPV = 0, berarti projek tersebut mengembalikan persis sebesar
biaya (cost) yang dilakukan.
Bila nilai NPV < 0, berarti projek tidak akan memberikan manfaat sehingga
tidak layak dilaksanakan.
IRR adalah nilai discount rate (i) sehingga NPV program/projek sama
dengan nol. NPV dapat dinyatakan dengan persamaan:
n

t

NPV = ∑

[Bt – Ct]/[1+IRR] = 0

t-i

Kriteria penilaian:
Bilai nilai IRR >social discount rate, maka program/projek layak
dilaksanakan.
Bilai nilai IRR <social discount rate, maka program/projek tidak layak
dilaksanakan.
BCR adalah perbandingan antara benefit dan cost yang sudah disesuaikan
nilai sekarang (present value). B/C ratio dapat dinyatakan dengan
persamaan:
n

B/C

t

n

t

= ∑ { [Bt]/[1+t] }/{ ∑ { [Ct]/[1+i] }

t-it-i

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHP Model Gunung Sinopa,

132

Kriteria penilaian:
Bila nilai BCR > 1 berarti projek layak untuk dilaksanakan.
Bila nilai BCR < 1 berarti projek tidak layak untuk dilaksanakan.
Beberapa asumsi yang dijadikan dasar dalam perhitungan analisis ekonomi
projek ini adalah:
a. Pelaksanaan projek ditetapkan minimal 15 tahun untuk jenis kayukayuan, sedangkan untuk jenis tanaman tahunan (buah-buahan)
ditetapkan 5 tahun.
b. Satuan harga diambil pada tahun berjalan.
c. Tingkat suku bunga (interest) sama dengan tingkat suku bunga di bank.
Penetapan angka suku bunga ini didasarkan pada kecenderungan yang
nampak, bunga tabungan jangka panjang berdasarkan harga yang
berlaku (nominal) di sektor moneter rerata diperkirakan berada di
tingkat nilai bunga per tahun. Dengan perkiraan tingkat inflasi normal
dalam jangka panjang per tahun selama lima belas tahun, maka tingkat
suku bunga riil per tahun dapat ditentukan.
d. Setiap kegiatan projek dibebankan pada sumber dana APBN/APBD
Provinsi, dan atau bantuan dana dari sumber-sumber sah lainnya.
3. Pendapatan Unit Kegiatan Rencana Usaha Hutan Tanaman:
Pendapatan setiap unit kegiatan usaha diperoleh dari nilai output yang bisa
dihasilkan unit kegiatan. Untuk kepentingan penyusunan dokumen rencana ini,
pendapatan setiap unit kegiatan usaha diperoleh dari hasil penjualan hasil hutan
kayu-kayuan dan MPTS.

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHP Model Gunung Sinopa,

133

Harapan hasil kayudiperoleh sejak pemanenan pertama (umur 10 tahun hasil
penjarangan) dan pemanenan akhir (umur 15 tahun) untuk jenis kayu-kayuan
dan mulai tahun ke-5 untuk jenis tanaman perkebunan.Untuk mengetahui
pendapatan harga pasar dikalikan dengan jumlah volume produksi (m³, kg atau
ton) akan diperoleh perkiraan pendapatan untuk jenis komoditi yang diusahakan
bersama-sama masyarakat pengguna lahan hutan.
4. Keuntungan Finansial (Commercial Profitability)
Kriteria yang dipilih dalam analisis ini adalah berupa angka nilai sekarang netto
(NPV) yakni keuntungan dalam nilai rupiah dengan memasukkan biaya
opportunitas modal (bunga), rasio pendapatan biaya terdiskon (BC ratio) yakni
tingkat keterhubungan relatif terhadap biaya termasuk biaya bunga, serta
prosentase keuntungan internal (internal/financial rate of return atau IRR/FRR),
yakni tingkat keuntungan mutlak dinyatakan dalam prosentase biaya. Seperti
telah dijelaskan bahwa perhitungan besarnya NPV dan BCR didasarkan biaya
suku bunga riil sebesar modal yang menjadi beban investor kepada kridetur
(seluruh biaya unit kegiatan dianggap berasal dari pinjaman). Demikian juga
halnya dengan tingkat keuntungan yang digunakan sebagai angka pembanding
IRR yang ditemukan.
Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan usaha hutan tanaman
harus didukung dengan biaya yang cukup untuk menjamin ketersediaan sumber
daya yang diperlukan. Untuk itu perlu dilakukan perhitungan yang cermat agar
sumber daya yang dibutuhkan selalu tersedia.
Penyelenggaraan kegiatan usaha hutan tanaman pada hutan produksi yang telah
dibebani izin pemanfaatan hutan atau izin penggunaan kawasan hutan dibiayai
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oleh pemegang izin. Dasar pertimbangan yang digunakan dalam menentukan
pembiayaan kegiatan usaha hutan tanaman termasuk rehabilitasi hutan
didasarkan kepada:
a. Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan (BUK) tentang
penetapan biaya satuan yang terbaru.
b. Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial
(BPDASPS) tentang penetapan biaya satuan bidang reboisasi dan
rehabilitasi lahan yan terbaru.
c. Standarisasi Kebutuhan Tenaga Kerja (HOK/Ha) dari pejabat berwenang.
d. Standar biaya di wilayah kerja sasaran kegiatan dari hasil pengamatan
lapangan dan konsultasi dengan instansi terkait.
e. Harga satuan pokok kegiatan Provinsi Sulawesi Utara atau Kabupaten yang
terbaru.
f. Kemungkinan kenaikan harga dalam kurun 5 (lima) tahun.

Blok perlindungan dalam kawasan hutan produksi, seperti halnya kawasan hutan
lindung, perlu dimasukkan dalam perdagangan karbon agar bermanfaat bagi
pengelola KPHP. Untuk mencegah timbulnya keinginan perambahan dari
masyarakat, rehabilitasi dan/atau reklamasi blok-blok tersebut harus dilakukan
dengan tanaman kayu bernilai ekonomi rendah.
Sampai sejauh ini, rencana kegiatan-kegiatan di dalam KPHP masih menjadi
tanggung jawab bersama pengelola KPHP bersama Dinas Kehutanan Provinsi
dan Kabupaten atau investor (khusus blok pemanfaatan HHK) karena sumber
anggaran kegiatan KPHP masih berasal dari APBN dan APBD atau investor. Di
masa yang akan datang, untuk mewujudkan KPHP yang mandiri, pengelola
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KPHP perlu diberikan kewenangan lebih dalam pemanfaatan dan pengawasan
HHK maupun HHBK, baik yang dikelola oleh pengelola KPHP bersama Dinas
Kehutanan atau oleh masyarakat sekitar hutan atau oleh pemegang izin. Apabila
hal ini bisa terwujud, sumber anggaran untuk kegiatan-kegiatan KPHP yang
berasal dari APBN maupun APBD dapat dikurangi secara bertahap sehingga
kredibilitas pengelola KPHP meningkat dimata masyarakat dan pemegang izin.
Dengan demikian, koordinasi dan sinkronisasi antar pengelola KPHP dengan
masyarakat sekitar hutan atau dengan pemegang izin akan lebih mudah dan
berjalan baik.
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Tabel 25. Rencana Kegiatan Jangka Panjang (2014 s/d 2024) KPHP Model Gunung Sinopa
No.
1.

Blok
HL Inti

Rencana Kegiatan Jangka Panjang

Penanggung Jawab

1. Penataan dan pemantapan batas kawasan hutan (Pemasangan
dan sosialisasi pal batas ke masyarakat)

Pengelola KPH serta Dinas

Sumber
Anggaran
APBN dan APBD

Kehutanan Propinsi dan
Kabupaten

2. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Penanaman tanaman kayu

Pengelola KPH serta Dinas

bernilai ekonomi rendah dengan melibatkan masyarakat

Kehutanan Propinsi dan

sekitar hutan mulai dari pembibitan sampai penanaman dan

Kabupaten

APBN dan APBD

pemeliharaan)
3. Inventarisasi potensi sumberdaya hutan secara berkala

Pengelola KPH

APBN dan APBD

4. Pelatihan pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman

Pengelola KPH serta Dinas

APBN dan APBD

bagi masyarakat

Kehutanan Propinsi dan
Kabupaten

5. Perdagangan karbon

Pengelola KPH serta Dinas

APBN dan APBD

Kehutanan Propinsi dan
Kabupaten
2.

HL Pemanfaatan

1. Penataan dan pemantapan batas kawasan hutan (Pemasangan
dan sosialisasi pal batas ke masyarakat)

Pengelola KPH dan Kelompok
Tani / Masyarakat sekitar hutan

2. Pengawasan pemanfaatan HHBK (rotan, damar, bamboo,
buah-buahan, dll)

Pengelola KPH serta Dinas
Kehutanan Propinsi dan
Kabupaten
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APBN dan APBD

No.

Blok

Rencana Kegiatan Jangka Panjang

Penanggung Jawab

3. Inventarisasi potensi sumberdaya hutan secara berkala

Pengelola KPH

Sumber
Anggaran
APBN dan APBD

4. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Penanaman tanaman kayu

Pengelola KPH dan Kelompok

APBN dan APBD

buah-buahan seperti kemiri dan sukun, atau aren dengan

Tani / Masyarakat sekitar hutan

melibatkan masyarakat sekitar hutan mulai dari pembibitan
sampai penanaman dan pemeliharaan)
5. Pelatihan pembibitan, penamanan dan pemeliharaan tanaman,
serta pengolahan hasil hutan bagi masyarakat

Pengelola KPH serta Dinas

APBN dan APBD

Kehutanan Propinsi dan
Kabupaten

6. Pemanfaatan Wilayah Tertentu (pemanfaatan kawasan,
pemanfaatan jasa lingkungan dan Pemungutan HHBK)

Pengelola KPH, Dinas

APBN, APBD

Kehutanan Propinsi dan

dan mitra/investor

Kabupaten, serta investor
7. Perdagangan karbon

Pengelola KPH serta Dinas

APBN dan APBD

Kehutanan Propinsi dan
Kabupaten
3.

HP Pemanfaatan HHKHA

1. Penataan dan pemantapan batas kawasan hutan (Pemasangan

Pengelola KPH serta Dinas

dan sosialisasi pal batas ke pemegang izin dan masyarakat

Kehutanan Propinsi dan

sekitar hutan)

Kabupaten

2. Pemanfaatan Wilayah Tertentu (Areal Tak Berizin) :

APBN dan APBD

Pengelola KPH, Dinas

APBN, APBD

pemanfaatan kawasan, pemanfaatan HHK dan HHBK, jasa

Kehutanan Propinsi dan

dan mitra/investor

lingkungan, serta Pemungutan HHK dan HHBK

Kabupaten, serta investor
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No.

Blok

Rencana Kegiatan Jangka Panjang

Penanggung Jawab

3. Pengawasan pemanfaatan HHK (Areal berizin)

Pengelola KPH

Sumber
Anggaran
APBN dan APBD

4. Inventarisasi potensi sumberdaya hutan secara berkala

Pengelola KPH

APBN dan APBD

5. Pemanfaatan HHK (Areal tak berizin, bisa melibatkan

Pengelola KPH, Dinas

APBN, APBD

mitra/investor dan penebangan selektif dengan

Kehutanan Propinsi dan

dan mitra/investor

memberdayakan tenaga kerja lokal)

Kabupaten, serta investor

6. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Penanaman tanaman kayu

Pengelola KPH serta Dinas

yang cepat tumbuh lokal seperti Jabon atau Sengon dengan

Kehutanan Propinsi dan

melibatkan masyarakat sekitar hutan mulai dari pembibitan

Kabupaten

APBN dan APBD

sampai penanaman dan pemeliharaan)
7. Pelatihan pembibitan, penamanan dan pemeliharaan tanaman,
serta pengolahan hasil hutan bagi masyarakat

Pengelola KPH serta Dinas

APBN dan APBD

Kehutanan Propinsi dan
Kabupaten

4.

HP Pemanfaatan HHKHT

1. Penataan dan pemantapan pal batas (Pemasangan dan

Pengelola KPH serta Dinas

sosialisasi pal batas ke pemegang izin dan masyarakat sekitar

Kehutanan Propinsi dan

hutan)

Kabupaten

APBN dan APBD

2. Pengawasan pemanfaatan HHK (Areal berizin)

Pengelola KPH

APBN dan APBD

3. Inventarisasi potensi sumberdaya hutan secara berkala

Pengelola KPH

APBN dan APBD

4. Pemanfaatan HHK (Areal tak berizin, bisa melibatkan

Pengelola KPH, Dinas

APBN, APBD,

mitra/investor dan penebangan selektif dengan

Kehutanan Propinsi dan

dan mitra/investor

memberdayakan tenaga kerja lokal)

Kabupaten, serta investor
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No.

Blok

Rencana Kegiatan Jangka Panjang

Penanggung Jawab
Pengelola KPH, Dinas

Sumber
Anggaran
APBN, APBD

pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan HHK dan HHBK

Kehutanan Propinsi dan

dan mitra/investor

dan Pemungutan HHK dan HHBK)

Kabupaten, serta investor

5. Pemanfaatan Wilayah Tertentu (pemanfaatan kawasan,

6. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Penanaman tanaman kayu

Pengelola KPH serta Dinas

yang cepat tumbuh lokal seperti Samama, Jabon, Binuang

Kehutanan Propinsi dan

atau Sengon dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan

Kabupaten

APBN dan APBD

mulai dari pembibitan sampai penanaman dan pemeliharaan)
5.

HP Pemberdayaan
Masyarakat

1. Penataan dan pemantapan batas kawasan hutan (Pemasangan
dan sosialisasi pal batas ke masyarakat)

Pengelola KPH, Dinas

APBN dan APBD

Kehutanan Propinsi dan
Kabupaten, serta Kelompok
Masyarakat/Tani

2. Pengawasan pemanfaatan HHBK dan HHK

Pengelola KPH

APBN dan APBD

3. Inventarisasi potensi sumberdaya hutan secara berkala

Pengelola KPH

APBN dan APBD

7. Pemanfaatan Wilayah Tertentu (pemanfaatan kawasan,

Pengelola KPH, Dinas

APBN, APBD

pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan HHK dan HHBK

Kehutanan Propinsi dan

dan mitra/investor

dan Pemungutan HHK dan HHBK)

Kabupaten, serta investor

4. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Penanaman tanaman kayu
yang cepat tumbuh, tanaman kayu buah-buahan seperti kemiri
dan sukun, atau aren yang sepenuhnya dikelola oleh kelompok
masyarakat/tani yang telah terbentuk)
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Pengelola KPH dan Kelompok

APBD dan

Masyarakat/Tani

Kelompok
Masyarakat

No.

Blok

Rencana Kegiatan Jangka Panjang

Penanggung Jawab

5. Pembuatan Demo Plot : Kayu Putih, Gaharu dan lain-lain

Pengelola KPH serta Dinas

6. Pelatihan masyarakat sekitar hutan untuk pengolahan HHBK

Kehutanan Propinsi dan

dan HHK
6.

HP Perlindungan
(termasuk sempadan

Kabupaten

1. Penataan dan pemantapan batas kawasan hutan (Pemasangan
dan sosialisasi pal batas ke masyarakat)

Pengelola KPH serta Dinas

APBN dan APBD

Kehutanan Propinsi dan

sungai, danau, dan mata
air)

Sumber
Anggaran
APBN dan APBD

Kabupaten
2. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Penanaman tanaman kayu

Pengelola KPH serta Dinas

bernilai ekonomi rendah dengan melibatkan masyarakat

Kehutanan Propinsi dan

sekitar hutan mulai dari pembibitan sampai penanaman dan

Kabupaten

APBN dan APBD

pemeliharaan)
3. Inventarisasi potensi sumberdaya hutan secara berkala

Pengelola KPH

APBN dan APBD

4. Perdagangan karbon

Pengelola KPH serta Dinas

APBN dan APBD

Kehutanan Propinsi dan
Kabupaten
7.

HP Pemanfaatan Jasa
Lingkungan dan HHBK

1. Penataan dan pemantapan batas kawasan hutan (Pemasangan
dan sosialisasi pal batas ke masyarakat)

Pengelola KPH serta Dinas

APBN dan APBD

Kehutanan Propinsi dan
Kabupaten

2. Pemanfaatan Wilayah Tertentu (pemanfaatan kawasan,
pemanfaatan jasa lingkungan, dan Pemungutan HHBK)

Pengelola KPH, Dinas

APBN, APBD

Kehutanan Propinsi dan

dan mitra/investor

Kabupaten, serta investor
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No.

Blok

Rencana Kegiatan Jangka Panjang

Penanggung Jawab

3. Inventarisasi potensi sumberdaya hutan secara berkala

Pengelola KPH

Sumber
Anggaran
APBN dan APBD

4. Pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan dan HHBK

Pengelola KPH

APBN dan APBD

5. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Penanaman tanaman kayu

Pengelola KPH dan Kelompok

APBD dan

Masyarakat/Tani

Kelompok

bernilai ekonomi rendah, buah-buahan seperti Pala, Durian
dan sukun, dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan mulai

Masyarakat

dari pembibitan sampai penanaman dan pemeliharaan)
6. Pelatihan masyarakat sekitar hutan untuk pemanfaatan air dan
pengolahan HHBK

Pengelola KPH serta Dinas
Kehutanan Propinsi dan
Kabupaten
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APBN dan APBD

VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian merupakan tindakan pencegahan
yang sangat diperlukan dalam pengelolaan KPHP Model Gunung Sinopa agar semua
kegiatan yang telah direncanakan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, dapat
berjalan dengan baik. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam KPHP Model
Gunung Sinopa bukan hanya bersifat eksternal tapi juga internal karena dalam
pengelolaan suatu KPHP, personil pengelola KPHP harus bekerja bersama-sama
masyarakat di sekitar hutan, para pemegang izin, dan penyandang dana/investor.
Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan
serta Pemanfaatan Hutan, dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan
Kepala KPH terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan
hutan serta pemanfaatan hutan oleh KPH, pemanfaatan hutan dan/atau pengolah hasil
hutan.
Untuk tertibnya pelaksanaan tata hutan dan rencana pengelolaan hutan serta
pemanfaatan hutan, Menteri berwenang membina dan mengendalikan kebijakan bidang
kehutanan yang dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan/atau Kepala
KPH.Sementara Gubernur berwenang membina dan mengendalikan kebijakan bidang
kehutanan

yang

dilaksanakan

oleh

Bupati/Walikota

dan/atau

Kepala

KPH.

Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap
pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan
hutan yang dilaksanakan oleh kepala KPH, pemanfaatan hutan, dan/atau pengolah hasil
hutan.
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Tertib yang dimaksudkan diatas berkaitan dengan pembagian tugas dan
kewenangan antar pemerintah, pemerintah daerah dan KPH sehingga diharapkan
terbangun tata hubungan kerja yang harmonis dan menghindari terjadinya tumpang
tindih tugas dan kewenangan khususnya dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian
dan pengawasan. Uraian mengenai pembinaan, pengendalian dan pengawasan yaitu
sebagai berikut :
A.

Pembinaan
Pengertian Pembinaan menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah suatu usaha,
tindakan, dan/atau kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk
memperoleh hasil yg lebih baik. Dalam pelaksanaan tata hutan dan penyusunan
rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan,
rehabilitasi dan reklamasi hutan dan perlindungan hutan, pembinaan juga dapat
diartikan sebagai upaya untuk memperbaharui dan/atau menyempurnakan suatu
usaha, kegiatan, ataupun kebijakan yang sudah ada sehingga hasil yang
diharapkan lebih optimal.
Adapun bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati
meliputi pemberian : pedoman; bimbingan; pelatihan; arahan dan/atau supervisi.
Pedoman ditujukan terhadap pelaksanaan tata hutan danpenyusunan rencana
pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan. Sementara bimbingan ditujukan
terhadap penyusunan prosedur dan tatakerja. Adapun pelatihan ditujukan terhadap
sumber daya manusia dan aparatur. Mengenai arahan mencakup kegiatan
penyusunan rencana dan program. Untuk supervisi ditujukan terhadap
pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta
pemanfaatan hutan.
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Pembinaan yang dilakukan Kepala KPH khususnya dalam menyelenggarakan
pengelolaan hutan oleh organisasi KPH, pemanfaat hutan dan/atau pengolah hasil
hutan meliputi :
1.

Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.
Dalam pelaksanaannya Kepala KPH melakukan pembinaan berupa :
Memberikan penilaian dan masukan dalam proses penyusunantata hutan
dan rencana pengelolaan hutan;
Memberikan penilaian dan masukan terhadap draft yang telah tersusun
hingga dihasilkan tata hutan dan rencana pengelolaan hutan untuk
disahkan;
Memberikan arahan kepada pegawai KPH terkait kegiatan penyusunan
rencana pengelolaan hutan;
Memberikan arahan kepada pegawai KPH untuk mengembangkan
kapasitasnya;
Memberikan arahan kepada pegawai KPH agar sentiasa melaksanakan
kegiatan sesuai dengan aturan perundangan yang terkait

2.

Pemanfaatan hutan.
Dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan Kepala KPH memberikan pembinaan
antara lain :
• Pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan izin pemanfaatan
hutan di wilayah KPH-nya dan dilaporkan kepada Menteri setiap 3 (tiga)
bulan dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati;
• Memberikan informasi mengenai aturan perundangan yang mengatur
pemanfaatan hutan kepada para pemegang izin pemanfaatan hutan;
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• Mengingatkan kepada para pemegang izin pemanfaatan hutan khususnya
mengenai kewajiban yang harus dipenuhi;
• Memberikan peringatan kepada para pemegang izin pemanfaatan hutan
yang melakukan aktifitas pemanfaataan yang tidak sesuai dengan aturan
perundangan yang mengatur;
• Memberikan penilaian dan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan
pemanfaatan hutan;
3.

Penggunaan kawasan hutan.
Pemberian pembinaan oleh Kepala KPH meliputi :
Pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan izin penggunaan
kawasan hutan di wilayah KPH-nya dan dilaporkan kepada Menteri setiap
3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
Memberikan informasi mengenai aturan perundangan yang mengatur
pemanfaatan hutan kepada para pemegang izin penggunaan hutan;
Mengingatkan kepada para pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan
khususnya mengenai kewajiban yang harus dipenuhi;
Memberikan peringatan kepada para pemegang izin pinjam pakai yang
melakukan aktifitas pemanfaataan yang tidak sesuai dengan aturan
perundangan yang mengatur;
Memberikan penilaian dan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan
penggunaan kawasan hutan;

4.

Rehabilitasi Hutan dan Reklamasi.
Pembinaan Kepala KPH antara lain :
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- Pembinaan atas pelaksanaan rehabilitasi hutan di wilayah KPH-nya dan
dilaporkan kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada
Gubernur dan Bupati;
- Memberikan informasi mengenai aturan perundangan yang mengatur
rehabilitas hutan;
- Pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan reklamasi hutan di
wilayah KPH-nya dan dilaporkan kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan
dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati;
- Memberikan informasi mengenai aturan perundangan yang mengatur
rehabilitas hutan dan reklamasi kepada para pemegang izin pinjam pakai
kawasan hutan;
- Memberikan penilaian dan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan
rehabilitasi dan reklamasi hutan;
5.

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
Bentuk konkrit pembinaan yang dilakukan oleh Kepala KPH antara lain :
Memberikan informasi aturan perundangan yang mengatur mengenai
perlindungan hutan dan konservasi alam;
Melaporkan

serta

memberikan

masukan

kepada

pemerintah

dan

pemerintah daerah mengenai pelaksanaan kegiatan perlindungan dan
konservasi alam di wilayah KPH secara berkala;
Memberikan penilaian dan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan
perlindungan hutan dan konservasi alam;
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B. Pengendalian
Pengertian Pengendalian dalam kamus besar bahasa Indonesia memberikan
defenisi yang beragam terhadap kata pengendalian, yaitu antara lain: melakukan
pembatasan, memberikan pengaruh, melakukan penyesuaian dan/atau pengaturan
terhadap suatu kegiatan, kebijakan ataupun suatu usaha antara hasil yang telah
dicapai dengan sasaran yang ingin dicapai agar sesuai dengan yang diharapkan.
Dalam pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta
pemanfaatan hutan, pengendalian dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk
mempengaruhi, mensinkronkan, serta melakukan pembatasan terhadap suatu
kebijakan atau pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan hutan oleh KPH,
pemanfaat hutan dan/atau pengolah hasil hutan agar sesuai dengan sasaran yang
ingin dicapai. Pengendalian meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi. Monitoring
merupakan kegiatan untuk memperoleh data daninformasi, kebijakan, dan
pelaksanaan pengelolaan hutan, sementara evaluasi merupakan kegiatan untuk
menilai keberhasilan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari yaitu tata hutan dan
penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan yang dilakukan
secara periodik disesuaikan dengan jenis perizinannya.
Adapun bentuk pengendalian yang dilakukan oleh Kepala KPH dalam setiap
penyelenggaraan kegiatan pengelolaan hutan antara lain :
1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan.
Pengendalian yang dilakukan antara lain :
•

Memberikan penilaian dan saran penyesuaian terhadap draft tata hutan dan
rencana pengelolaan hutan yang telah disusun agar lebih sesuai dengan
kondisi situasional tingkat tapak untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai.
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•

Memberikan masukan dan rekomendasi dalam perekrutan tenaga KPH agar
memenuhi standar kompetensi yang diinginkan;

2. Pemanfaatan hutan
Dalam pelaksanaannya, Kepala KPH melakukan pengendalian antara lain :
Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan izin pemanfaatan hutan di
wilayah KPH-nya dan dilaporkan kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan
dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati;
Memantau dan mengevaluasi pemenuhan kewajiban para pemegang izin
pemanfaatan hutan;
Memberikan peringatan kepada para pemegang izin bilamana terdapat
pelaksanaan izin yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku;
Memberikan sanksi atas pelanggaran pelaksanaan izin pemanfaatan hutan
oleh pemegang izin sesuai dengan kewenangannya;
3. Penggunaan kawasan hutan.
Pengendalian yang dilakukan Kepala KPH antara lain :
Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan izin pinjam pakai kawasan hutan
di wilayah KPH-nya dan dilaporkan kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan
dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati;
Memantau dan mengevaluasi pemenuhan kewajiban para pemegang izin
pinjam pakai kawasan hutan;
Memberikan peringatan kepada para pemegang izin bilamana terdapat
pelaksanaan izin yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku;
Memberikan sanksi sesuai dengan kewenangannya atas pelanggaran
pelaksanaan izin pinjam pakai kawasan hutan oleh pemegang izin;
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4. Rehabilitasi hutan dan reklamasi.
Bentuk konkrit pengendalian oleh Kepala KPH antara lain :
-

Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi hutan di wilayah
KPH-nya dan dilaporkan kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan dengan
tembusan kepada Gubernur dan Bupati;

-

Memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan dan
reklamasi;

-

Memberikan penilaian keberhasilan atas pelaksanaan rehabilitasi hutan dan
reklamasi;

5. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
Pengendalian yang dilaksanakan oleh Kepala KPH antara lain :
Memberikan

penilaian

keberhasilan

terhadap

pelaksanaan

kegiatan

perlindungan hutan dan konservasi alam;

C. Pengawasan
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengawasan didefenisikan sebagai suatu
upaya penilikan, penjagaan terhadap suatu barang, kegiatan atau kebijakan yang
diterpakan.

Dalam

konteks

peyelenggaraan

kegiatan

pengelolaan

hutan,

pengawasan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menilik atau mengamati
dan/atau mengawal proses pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana
pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan.
Pengawasan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Menteri, Gubernur,
Bupati, sampai palaksana di tingkat tapak sesuai dengan kewenangan masingmasing. Adapun uraian pelaksanaan pengawasan oleh Kepala KPH pada setiap
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kegiatan pengelolaan hutan oleh KPH, pemanfaat hutan dan/atau pengolah hasil
hutan adalah sebagai berikut :
1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.
Pengawasan oleh Kepala KPH berupa :
• Mengawal dan mengamati proses dan perkembangan pelaksanaan tata hutan
dan penyusunan rencana pengelolaan;
• Mengawal dan menjaga profesionalisme pegawai KPH dalam melaksanakan
tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
2. Pemanfaatan hutan.
Bentuk konkrit pengawasan oleh Kepala KPH antara lain :
Mengawal dan mengamati pelaksanaan atas izin pemanfaatan hutan;
Menjaga hubungan yang baik dengan para pemegang izin;
Mengawal pemenuhan kewajiban oleh para pemegang izin;
Mengawal masa berlaku izin pemanfaatan hutan
3. Penggunaan kawasan hutan.
Kepala KPH melakukan pengawasan dalam bentuk :
Mengawal dan mengamati pelaksanaan atas izin pinjam pakai kawasan hutan
di wilayah KPH;
Menjaga hubungan yang baik dengan para pemegang izin;
Mengawal pemenuhan kewajiban oleh para pemegang izin;
Memperhatikan masa berlaku izin pinjam pakai kawasan hutan;
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4. Rehabilitasi hutan dan reklamasi.
Bentuk konkrit pengawasan oleh Kepala KPH antara lain :
- Mengawal dan mengamati pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
- Mengawal
5. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
Pengawasan oleh Kepala KPH antara lain :
Mengawal dan mengamati pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi
alam ;

D.

Organisasi Pembina, Pengawas dan Pengendali Kinerja KPHP
Untuk melihat keefektifan pembinaan, pengawasan dan pengendali kinerja
pengelolaan KPHP Gunung Sinopa maka salah satu satunya bisa dikaji melalui
pola interaksi antar institusi. Interaksi yang dimaksud adalah pola koordinasi yang
dilakukan oleh para pihak. Hal ini sesuai dengan pendapat Uphoff (1986) yang
menyatakan bahwa kinerja suatu institusi dapat diukur melalui bagaimana institusi
dapat menyelesaikan tugas pokoknya antara lain dengan koordinasi. Identifikasi
interaksi stakeholder dilakukan dengan metode 4R’s (Rights, Responsibility,
Reward dan Relationship). Pola interaksi ini hanya dibatasi pada stakeholder kunci
yang mempunyai pengaruh dan kepentingan tinggi terhadap pengelolaan KPHP
Gunung Sinopa. Mengacu kepada kajian SWOT yang telah diungkapkan
sebelumnya stakeholder kunci dalam pengelolaan KPHP adalah sebagai berikut:
Berdasarkan hasil identifikasi seperti pada tabel di halaman sebelumnya maka
stakeholder yang berperan dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian KPHP
Gunung Sinopa adalah stakeholder subyek, stakeholder kunci dan stakeholder
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pendukung. Kelompok stakeholder subyek adalah stakeholder yang terkena
langsung baik positif maupun negatife oleh suatu rencana atau proyek serta
mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan kegiatan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian KPHP Gunung Sinopa. Stakeholder yang termasuk dalam
kelompok ini meliputi kepala desa dan masyarakat lokal. Kelompok stakeholder
kunci adalah kelompok yang memiliki kewenangan dalam hal pengambilan
keputusan. Dalam penyusunan dokumen, stakeholder kunci diidentifikasi
berdasarkan kewenangannya dalam mengambil keputusan terkait dengan proses
pengelolaan KPHP. Stakeholder yang termasuk dalam kelompok ini adalah,
Kementerian kehutanan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VI Manado,
Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan dan
Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Kepala KPHP Gunung Sinopa, Badan
Lingkungan Hidup. Sedangkan stakeholder pendukung adalah stakeholder yang
tidak memiliki kepentingan langsung terhadap proyek tapi memiliki kepedulian.
Mereka dapat menjadi intermediaries atau fasilitator dalam proses dan cukup
berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Kelompok yang termasuk dalam
stakeholder ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA),
Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Tanaman
Pangan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Badan Penyuluh Pertanian, PDAM,
perguruan tinggi, LSM dan Lembaga Donor.
Dalam pengelolaan KPHP Model Gunung Sinopa, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian eksternal perlu dilaksanakan secara terukur, persuasif, dan
terintegrasi agar peluang terjadinya pelanggaran-pelanggaran oleh masyarakat
sekitar hutan, pemegang izin, maupun investor dapat diminimalkan. Pembinaan,
pengawasan dan pengendalian terukur disini berarti tidak berlebihan sehingga tidak
Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHP Model Gunung Sinopa,

153

berpeluang menimbulkan konflik yang baru antar pengelola KPHP dan masyarakat,
antar pengelola KPHP dan pemegang izin, antar pengelola KPHP dan investor,
antar masyarakat dan pemegang izin, atau antar masyarakat dan investor.
Terintegrasi disini berarti melibatkan semua stakeholder, termasuk pemerintah
setempat dan dinas terkait, untuk berpartisipasi aktif dalam pembinaan,
pengawasan dan pengendalian sesuai tangung jawab masing-masing agar
kepentingan semua pihak terakomodir dalam pengelolaan KPHP.
Kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan di wilayah kerja KPHP
Model Gunung Sinopa merupakan faktor yang sangat penting karena pelaksanaan
pengelolaan KPHP akan melibatkan banyak stakeholder dalam pemanfaatan hutan,
penggunaan kawasan hutan, serta rehabilitasi dan reklamasi hutan. Oleh karena itu,
perlu disusun standar operasi dan prosedur (SOP) sebagai pedoman UPTD KPHP
dalam menjalankan tugas dan fungsinya. SOP tersebut harus memuat hal-hal
tentang: rentang kendali unit-unit kegiatan pengelolaan/pemanfaatan hutan, tata
kelola administrasi dan keuangan UPTD KPHP, pendidikan-pelatihan-penyuluhanbimbingan teknis, rekruitmen dan promosi staf, koordinasi dan sinkronisasi serta
sinegisitas, reward dan punishment.
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VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pemantauan adalah kegiatan pengamatan secara terus menerus terhadap
pelaksanaan suatu tugas dan fungsi satuan organisasi. Kegiatan pemantauan yang
dilanjutkan dengan evaluasi dapat dilakukan oleh unsur internal KPHP Gunung Sinopa
maupun unsur eksternal baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat. Pemantauan
atau monitoring terhadap jalannya pengelolaan kawasan dilaksanakan oleh KPHP
Gunung Sinopa bersama-sama dengan instansi terkait dan pihak Lembaga Swadaya
Masyarakat sebagai mitra. Pemantauan dilaksanakan dengan melakukan penilaian
terhadap seluruh komponen pengelolaan. Hasil yang diperoleh dari pemantauan akan
dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi pengelolaan. Jangka waktu
pemantauan dapat dilakukan secara berkala Evaluasi dilakukan dengan melihat ukuran
kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan, yang
dikategorikan kedalam kelompok masukan (inputs), keluaran (outputs) , hasil
(outcomes), dan manfaat (benefits). Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup :
1.

Pemantauan dan evaluasi oleh internal KPHP Gunung Sinopa.

2.

Pemantauan dan evaluasi oleh institusi lain.

3.

Pemantauan dan evaluasi oleh masyarakat.

Evaluasi keberhasilan program pengelolaan KPHP Gunung Sinopa dapat diukur dari :
1.

Tingkat perambahan terhadap kawasan KPHP Gunung Sinopa semakin menurun.

2.

Timbulnya kesadaran dan meningkatnya peran aktif masyarakat terutama yang
disekitar kawasan untuk menjaga dan melindungi kawasan KPHP Gunung Sinopa
dari gangguan keamanan kawasan serta berkembangnya nilai-nilai kearifan lokal
masyarakat dalam mendukung pengelolaan kawasan.
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3.

Berhasilnya program pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan sebagai upaya
alternatif dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

4.

Meningkatnya pengelolaan kawasan oleh seluruh stakeholder terkait yang memiliki
kepedulian terhadap kawasan KPHP Gunung Sinopa yang dimulai dari Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, KPHP Gunung Sinopa sebagai Unit Pelaksana Teknis
pengelolaan dan pihak mitra pendukung.

5.

Tersedianya data dan informasi mengenai potensi kawasan Pelaporan merupakan
bentuk pertanggungjawaban kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, monitoring dan evaluasi. Pada instansi pemerintah, pelaporan seluruh
kegiatan yang dilaksanakan disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi

Pemerintah

(LAKIP).

Pelaporan

kinerja

dimaksudkan

untuk

mengkomunikasikan capaian kinerja dari suatu instansi pemerintah dalam satu
tahun anggaran, yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan sasarannya.
Penyampaian laporan disampaikan kepada pihak yang memiliki hak atau yang
berkewenangan meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Pada kegiatan pelaporan, KPHP Gunung Sinopa melaporkan hasil akhir dari
seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPHP Gunung Sinopa sesuai dengan
fungsi dan tugasnya secara berkala. Acuan yang digunakan dalam pelaporan adalah
berdasarkan standar prosedur operasional yang berlaku. Pelaporan disusun dengan
mengacu kepada Prosedur Kerja KPHP Gunung Sinopa. Tahapan dari penyampaian
laporan dimulai dari penyiapan format laporan, penyusunan bahan laporan dan resume
telaahan bahan laporan sampai ke pada tahap penyusunan Laporan Bulanan, Laporan
Triwulanan, Laporan Semesteran, dan Laporan Tahunan. Seluruh laporan yang telah
tersusun ditandatangani oleh Kepala KPH dan disampaikan kepada Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Maluku Utara.
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Evaluasi adalah tahapan lainnya yang penting dalam pengelolaan KPHP dan
perlu dilaksanakan secara berkala. Hasil evaluasi, selain memberikan gambaran
keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan dalam
pelaksanaan rencana kegiatan, juga akan memberikan gambaran perlu tidak dilakukan
revisi/ perubahan rencana kegiatan baik jangka panjang maupun jangka pendek.
Tahapan evaluasi juga bisa menghasilkan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan
yang sulit diatasi di lapangan. Pada tahapan ini, pengelola KPHP bersama stakeholder
terkait dan tim independen atau tenaga ahli yang terlibat pada tahapan pemantauan
diharapkan untuk duduk bersama membahas keberhasilan dan permasalahanpermasalahan di lapangan. Jika diperlukan, pengelola KPHP dapat melakukan revisi
pembagian blok atau petak beserta rencana kegiatannya berdasarkan hasil evaluasi.
Hasil evaluasi atas pencapaian kinerja dari proses pelaksanaan rencana ditindaklanjuti
dengan proses pengendalian berupa perbaikan dengan melakukan perubahan pada
rencana pengelolaan pada tahap berikutnya. Proses pemantauan dan evaluasi terhadap
rencana pengelolaan dapat diilustrasikan pada gambar berikut.

Pengendalian
Implementasi

Tujuan

Indikator
Monitoring
Indikator
Monitoring

Evaluasi

Capacity Building

Perencanaan

Aliran Tindakan
Aliran Informasi
Sumber: Rustiadi dkk (2009)

Gambar 10. Proses Pemantauan dan Evaluasi terhadap Perencanaan
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Kriteria dan indikator dalam evaluasi atau penilaian kinerja KPH meliputi: (1)
kemantapan kawasan, (2) tata hutan, (3) rencana kelola, (4) kapasitas organisasi, (5)
hubungan antar strata pemerintahan dan regulasi, (6) mekanisme investasi, (7)
ketersediaan akses dan hak masyarakat, dan (8) mekanisme penyelesaian sengketa
kehutanan (Kartodiharjo dkk, 2011). Menurut Kartodiharjo dkk, (2011), mekanisme
penilaian KPH dapat dilakukan sesuai Gambar 3 berikut.
Berdasarkan Gambar 3 di bawah, UPTD KPHP Model Gunung Sinopa dapat
mengukur kinerjanya secara internal, demikian pula tim penilai independen KPH dapat
melakukan penilaian kinerja KPH. Mekanisme penilaian seperti Gambar 3 tersebut
cukup jelas menggambarkan bahwa dalam implementasinya, pengelola KPH dengan
dokumen rencana pengelolaan KPH jangka panjang yang dimilikinya menjadi acuan
tim penilai dalam mengukur kinerjanya.
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Gambar 11. Mekanisme Penilaian Kinerja KPH
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Apabila tahapan pemantauan dan evaluasi telah dilaksanakan dengan baik dan
akurat, tahapan pelaporan merupakan kegiatan yang perlu dilakukan oleh pengelola
KPHP Model Gunung Sinopa kepada semua instansi dan stakeholder terkait. Pelaporan
selain akurat harus juga terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan sehingga
kewibawaan pengelola KPHP meningkat dan semua pihak yang berkepentingan dengan
KPHP Model Gunung Sinopa akan terpacu untuk membantu pengelola KPHP jika
dibutuhkan.
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VIII. PENUTUP

Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model
Gunung Sinopa merupakan salah satu upaya mewujudkan suatu bentuk pengelolaan
hutan yang efisien dan lestari khususnya di Provinsi Maluku Utara, sehingga diharapkan
pengelolaan KPHP Model Gunung Sinopa ini menjadi salah satu strategi untuk
mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan, mempercepat proses rehabilitasi hutan
dan lahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Pengelolaan
KPHP Model Gunung Sinopa membutuhkan peran aktif dari para pihak/ instansi terkait
khususnya Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara,
pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan, dalam
bentuk program kegiatan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
Upaya percepatan pengelolaan KPHP Model Gunung Sinopa secara mandiri
membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik, serta komitmen yang kuat dari
para pihak yang terkait dalam mendukung pengelolaan hutan yang lestari. Institusi
pengelola KPHP Model Gunung Sinopa harus menjalankan kegiatan-kegiatan
pengelolaan hutan yang termuat dalam buku tata hutan dan rencana pengelolaan,
sehingga KPH Model dimaksud dapat berjalan dengan baik dan optimal.
Pihak pengelola KPHP Model Gunung Sinopa diharapkan dapat menjabarkan
rencana pengelolaan jangka panjang dalam buku tata hutan dan rencana pengelolaan
kedalam rencana pengelolaan jangka pendek/ tahunan. Disamping itu, pihak pengelola
KPHP Model Gunung Sinopa diharapkan melibatkan secara aktif masyarakat di sekitar
wilayah KPH dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan, sehingga memberikan
kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan untuk
mengurangi/ mencegah terjadinya konflik lahan dengan masyarakat. Agar upaya
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keterlibatan masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien, pihak pengelola KPHP
Model Gunung Sinopa perlu melakukan sosialisasi dan penyuluhan yang intensif
kepada masyarakat di semua desa sekitar wilayah KPH tentang tujuan dan sasaran
pembentukan KPHP Model Gunung Sinopa.
Berdasarkan hasil tata hutan, KPHP Model Gunung Sinopa terbagi kedalam 5
(lima) blok pada hutan produksi dan 2 (dua) blok pada hutan lindung. Hutan produksi
terbagi menjadi Blok Pemanfaatan HHK HA, Blok Pemanfaatan HHK HT, Blok
Perlindungan, Blok Pemberdayaan Masyarakat, dan Blok Pemanfaatan Jasa Lingkungan
dan HHBK, sedangkan hutan lindung terdiri dari Blok Inti dan Blok Pemanfaatan. Hasil
pembagian blok tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rencana
pengelolaan dan dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan pada setiap blok dan petak
dengan memperhatikan potensi sumberdaya hutan yang ada, peluang pengembangan
investasi, dan keberadaan masyarakat lokal.
Blok-blok dalam wilayah KPH yang belum dibebani izin pemanfaatan hutan dan
penggunaan kawasan hutan diarahkan menjadi wilayah tertentu yang akan dikelola
sendiri oleh Pengelola KPH sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam perkembangannya apabila ditemukan hal-hal lain yang strategis namun
belum terangkum dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang ini, memungkinkan
pengelola KPHP untuk melakukan revisi Rencana Pengelolaan Jangka Panjang minimal
5 (lima) tahun sekali.
Demikian Buku Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Periode 2014 s/d 2024)
KPHP Model Gunung Sinopa ini disusun, kiranya dapat menjadi pedoman bagi
pengelolaan Hutan di wilayah KPHP Model Gunung Sinopa untuk mewujudkan
Pengelolaan Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera.
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