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RINGKASAN EKSEKUTIF
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, menyebutkan bahwa pembangunan
kehutanan diselenggarakan berdasarkan azas manfaat dan lestari, kerakyatan,
kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan tujuan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Selanjutnya
disebutkan bahwa tujuan pembangunan kehutanan,

adalah : (1). Menjamin

keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; (2).
Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem termasuk perairannya yang
meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu dan non kayu, jasa
lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang
simbang dan lestari; (3). Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; (4).
Mendorong peran serta masyarakat; dan (5). Menjamin distribusi manfaat yang
berkeadilan dan berkelanjutan.
Sesuai dengan amanat pasal 13 ayat (1) PP No 6 TAHUN 2007 JO PP No 3
TAHUN 2008 bahwa Kepala KPH, menyusun Rencana Pengelolaan Hutan dan
pada ayat (3) disebutkan bahwa Rencana Pengelolaan Hutan jangka panjang
disusun oleh Kepala KPH. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang disusun
oleh Kepala KPH dinilai oleh Gubernur dan disahkan oleh Menteri dan menjadi
pedoman dan acuan seluruh kegiatan pengelolaan hutan

diwilayah KPH yang

bersangkutan .
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang disusun dari hasil tata hutan
dan mengacu pada rencana

kehutanan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

serta memperhatikan aspirasi, nilai

Budaya masyarakat setempat dan kondisi

lingkungan. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang memuat unsur – unsur
1) Tujuan yang akan dicapai, 2) Kondisi yang dihadapi, 3) Strategi serta kelayakan
pengembangan pengelolaan hutan yang meliputi tata hutan, pemanfaatan dan
penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan
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dan konservasi alam, 4) Arahan kegiatan pembangunan jangka panjang KPH.
Selanjutnya Rencana Pengelolaan Hutan jangka Panjang dituangkan dalam
dokumen “ Buku Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang “.
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dilakukan untuk
mendesaian fungsi-fingsi manajemen KPHP Unit III Lakompa sejak tahun 20152024

yaitu

perencanaan

(planning),

organisasi

(organizing),

pelaksanaan

(actuating) dan pengawasan (controlling) ditinjau dari aspek SDM (man),
pembiayaan/anggaran (money), metodologi (methods), material (materials),
peralatan (machine).
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 795/Menhut–II/ 2009
tanggal 7 Desember 2009 ditetapkan KPHP Model Unit III Lakompa seluas ± 30.
600 Ha, terletak antara 05º27′15,6” - 05º40′59,1” Lintang Selatan dan
122º35′37,6” - 122º59′1,44” Bujur Timur dan secara administrasi Wilayah
Kelolanya berada dalam wilayah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.
Seiring dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Buton Selatan
maka wilayah kerja KPHP Lakompa dapat mengalami penyesuaian.
Organisasi KPHP model unit III Lakompa dibentuk melalui Peraturan Daerah
Kabupaten Buton Nomor 27 Tahun 2013 tanggal 13 November 2013, merupakan
salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buton dan
bertanggung jawab kepada Bupati. Strukturnya terdiri atas Kepala KPHP, Kepala
Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Penataan dan Perlindungan HUtan dan
Kepala Seksi Produksi, Rehabilitasi dan Investasi.
Visi KPHP Lakompa Kabupaten Buton adalah ” Terwujudnya pengelolaan
sumber daya hutan berbasis kearifan lokal menuju masyarakat industri
Tahun 2024 ”

(mantap dari aspek kawasannya, dinamis dan lestari dari aspek

pengelolaannya, melalui peranserta masyarakat yang mandiri menuju kualitas
lingkungan yang baik)
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Untuk mewujudkan visi diatas maka misi dan tujuan masing masing misi
ditetapkan sebagai berikut :
a. Mewujudkan sistem pengelolaan Jati Buton dan spesies endemik lainya
secara terpadu melalui integrasi sumber daya, mengubah perilaku dan
cara berpikir stakeholder yang terkait terhadap sumber daya hutan dan
lahan.
b. Memantapkan status dan fungsi wilayah KPHP Lakompa sebagai sentra
pengembangan Jati Buton

yang terintegrasi dengan pembangunan

daerah Kabupaten Buton.
c. Memantapkan sistem Pengelolaan KPHP Lakompa yang adaptif.
d. Menjamin kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya
e. Mengembangkan upaya pemanfaatan dan konservasi Sumberdaya hutan
melalui peranserta mandiri masyarakat sekitar kawasan hutan dan
daerah secara lestari menuju perbaikan lingkungan
Dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang mengacu
pada Visi Misi KPH, Rencana Strategis Kehutanan Tingkat Nasional 2009-2014,
Rencana Kehutanan

Tingkat Provinsi 2011-2030, Rencana Strategi Dinas

Kehutanan Sulawesi Tenggara 2009-2013,

Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Buton 2005-2025, Permasalahan, hambatan atau
kendala yang diprediksi

terjadi kedepan. Permasalahan Utama yang muncul

sebagai KPH yang baru akan beroperasi adalah belum ada alokasi sumber daya
KPH, belum bergeraknya fungsi-fungsi manajemen, tidak tersedianya data yang
akurat, kurang lengkap dan tidak tertata dengan baik terkait dengan penyusunan
Rencana tersebut. Adapun permasalahan teknis yaitu belum mantapnya kawasan
hutan, perambahan, pembalakan/illegal loging, banyaknya lahan kritis, kemiskinan
dan tekanan terhadap hutan cukup tinggi.
Berdasarkan visi, misi dan permasalahan tersebut, disusun Program Pokok
yang direncanakan selama tahun 2015-2024

Rencana Pengelolaan Hutan KPHP Lakompa Kabupaten Buton

yaitu

Alokasi suberdaya (SDM,
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Dana, sarpras dll), menggerakkan fungsi dan unsur manajemen KPH, Pemantapan
Kawasan Hutan, Tata hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka
panjang & jangka pendek KPH, Rehabilitasi lahan kritis, Pemanfaatan dan
penggunan kawasan hutan, Pemberdayaan masyarakat, Optimalisasi peran dan
fungsi DAS sebagai daya Dukung, Perlindungan hutan dan konsevasi alam .
Program-Program tersebut dijabarkan menjadi kegiatan kegiatan pada setiap
tahun menurut skala prioritas, sehingga diharapkan pada pada tahun 2024
menjadi KPH Mandiri .
Pelaksanaan kegiatan Tata hutan yaitu inventarisasi potensi, inventarisasi
sosial budaya telah dilaksanakan pada Tahun 2012 dengan sumber dana dari BPKH
Wil

VII

Makasar.

Menyusul

kegiatan

Penyusunan

Rencana

Pengelolaan,

pemenuhan Sarpras (bangunan kantor, kendaraan roda 4, roda dua, perlengkapan
kantor, komputer/laptop) pada tahun 2012 dengan sumber dana yang sama. Pada
tahun 2012 ini juga terdapat alokasi Dana Alokasi Umum khusus untuk
pembangunan KPHP Lakompa yang sifatnya substitute atau sharing anggaran dan
sasarannya kepada pengadaan hal-hal yang belum terpenuhi oleh fasilitasi BPKH
Wilayah VII Makassar, antara lain GPS, printer, dll.
Prioritas kegiatan lain adalah pemantapan kawasan untuk mendapat
kepastian hukum tentang kawasan hutan yang menjadi wilayah kelola KPH,
Pembagian blok/zonasi, rehabilitasi, Perlindungan dan pengamanan hutan,
mendorong pemegang izin HTR,HKm, HD, perdagangan Karbon, meningkatkan
kualitas SDM dll. Untuk melaksanakan kegiatan dalam implementasinya peran
koordinasi dengan para stackeholder dan menghidupkan forum multi pihak
menjadi sangat penting.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis
lapangan secara umum sudah berjalan, akan tetapi belum optimal sesuai standart

operating system (SOP) yang baku sesuai indikator pencapaian kinerja yang
ditetapkan dalam rencana tahunan, meliputi indikator masukan/input, indikator
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keluaran/output, indikator hasil/outcome; indikator manfaat/benefit, indikator
dampak/impact pada setiap jenjang manajemen yang sudah tertuang dalam DPAAPBD. Kondisi tersebut karena belum tertampungnya seluruh struktur aparatur
pelaksana KPH (Seksi pada KPH, Resort KPH, Tenaga Fungsional dan Mandor)
dalam tatanan struktur dan jabatan organisasi KPH.
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KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan
hidayahNya, buku Rencana Pengelolaan Hutan KPHP Lakompa Kabupaten Buton
Provinsi Sulawesi Tenggara dapat diselesaikan.
Sebagai salah satu kebijakan prioritas nasional, KPH ditargetkan segera
beroperasi di tingkat tapak dengan indikator Renstra sebanyak 120 Unit KPH
beroperasi sampai dengan tahun 2014. Konsekuensi pencapaian indikator tersebut
adalah pemenuhan syarat KPH beroperasi, yakni : ditetapkannya wilayah KPH,
terbentuknya kelembagaan (meliputi terbentuknya organisasi KPH, tersedianya
sarpras pendukung operasionalisasi, tersedianya SDM profesional) dan telah
dimulainya aktifitas pengelolaan hutan (penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan
rencana pengelolaan hutan).
Rencana Pengelolaan Hutan ini merupakan Rencana Pengelolaan Hutan
Jangka Panjang (RPHJP) selama 10 tahun yang berisikan kerangka umum untuk
pengelolaan hutan yang bersifat utuh dan menyeluruh, memuat aspek kegiatan
termasuk keadaan sosial ekonomi masyarakat disekitar KPHP Lakompa.
RPHJP ini diharapkan akan menjadi panduan makro bagi pelaksanaan kegiatan
pengelolaan kawasan hutan diwilayah KPHP Lakompa. Selain itu, dokumen ini juga
menjadi arahan umum bagi semua pelaku ijin usaha yang ada dan beroperasi
didalam kawasan KPHP Lakompa. Karena Rencana Pengelolan ini merupakan
integrasi dari semua kondisi, potensi, status, kegiatan dan permasalahan yang ada
didalam semua wilayah KPHP Lakompa.
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan ini telah melalui serangkaian proses
yang melibatkan berbagai stakeholder. Serangkaian pembahasan telah dilakukan oleh
Tim Kerja yang terdiri dari BPKH Wilayah VII Makassar, Kantor KPHP Lakompa, Dinas
Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Kehutanan Kabupaten Buton, BPDAS
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Sampara, dan BKSDA Sulawesi Tenggara serta didampingi oleh Tim Ahli dari Jurusan
Kehutanan Universitas Haluoleo Kendari. Tata hutan KPHP Model Lakompa sebagai
salah satu substansi yang dianalisis dalam rencana pengelolaan hutan telah dibahas
oleh stakeholder terkait melalui Konsultasi Publik.
Meskipun demikian, disadari bahwa Rencana Pengelolaan Hutan ini masih
memiliki banyak kekurangan terlebih bila menyadari kondisi aktual di lapangan yang
menuntut agar institusi KPH memiliki dokumen perencanaan yang relatif fleksibel dan
mampu menjawab berbagai dinamika perubahan di tingkat tapak. Disamping itu,
buku ini masih melalui serangkaian proses penilaian dan pengesahan sebagaimana
Pasal 11 ayat (1) Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP, yang menyebutkan
bahwa “Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang disusun oleh Kepala KPHL dan
KPHP dinilai oleh Gubernur dan disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk”.
Begitu pula rencana pengelolaan hutan ini akan melalui prosedur tersebut serta
masih akan melalui perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan
masukan yang membangun kami terima dengan baik demi penyempurnaannya.
Kepada seluruh pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan buku
ini kami ucapkan terima kasih, semoga buku ini bermanfaat untuk semua pihak serta
akan menjadi dokumen perencanaan yang baik bagi Kantor KPHP Lakompa
Kabupaten Buton.

Sampolawa,

Januari 2015

Kepala Kantor,
TTD
LA ODE RAHMAT SALIM, S.Hut
NIP. 19730617 200003 1 006
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I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang
Bangsa Indonesia patut bersyukur kepada Maha Pencipta karena telah
dikaruniai sumberdaya hutan yang sangat luas diantaranya berupa kawasan
hutan sekitar 120,35 juta haktar atau 68 % dari luas wilayah daratan
(Anonim, 2007). Hutan Indonesia merupakan hutan tropis terbesar ketiga
setelah Brazil dan Zaire, memiliki kekayaan dengan hidupan liar dan beragam
ekosistem (mega biodiversity) serta mempunyai peran strategis sebagai
penyangga sistem kehidupan dan sumber mata pencaharian masyarakat.
Selama lebih dari tiga dekade, hutan Indonesia telah memberikan
kontribusi nyata sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional yang
memberikan dampak positif dalam perolehan devisa, penyedia lapangan
kerja, mendorong pengembangan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi baru serta menjadi penyangga sistem hidrologi dan kesuburan
lahan. Dimasa lalu pembangunan sektor kehutanan yang merupakan bagian
integral dari kebijakan makro pembangunan nasional tersebut seringkali tidak
mampu menghadapi berbagai tekanan eksternal yang ternyata banyak
menyisakan berbagai masalah baik dari sisi ekonomi, sosial maupun
lingkungan. Kebijakan otonomi daerah yang telah digulirkan dan diharapkan
menjadi pendorong pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan juga belum
berjalan optimal bahkan dibeberapa daerah cenderung tidak terkendali.
Bahkan dengan adanya kewenangan pengelolaan daerah, maka kondisi hutan
yang dikelola oleh daerah justru hanya dijadikan sapi perahan untuk
meningkatkan pendapatan daerah. Perhatian terhadap perambahan dan
pencurian kayu seolah menjadi hal lumrah tanpa adanya penegakan hukum
yang memadai dan diikuti dengan konflik.
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Dalam perspektif pengelolaan sumberdaya alam, pengelolaan hutan
banyak mengalami pergeseran paradigma akibat begitu kuatnya tuntutan
semua pihak terhadap pemenuhan kebutuhan dari sumberdaya hutan
terutama pada masyarakat lokal. Pemahaman bahwa pengelolaan hutan
selama ini hanya menguntungkan segelintir pengusaha harus segera diganti
dengan kesejahteraan bersama, sehingga keberadaan masyarakat terutama
yang berasal dari sekitar kawasan hutan tidak menjadi menjadi penonton
dinegeri sendiri. Karena perbedaan persepsi yang kemudian menimbulkan
berbagai macam konflik antara masyarakat dan pengusaha serta pemerintah.
Akar masalah terutama pada lemahnya kepastian hak atas kawasan
hutan, yang menyebabkan konflik pemanfaatan lahan antara negara dan
masyarakat, dan kedua, pada lemahnya kelembagaan pengembangan
kehutanan yang dapat menangani masalah di lapangan, yang tercermin dari
belum adanya lembaga pengelolaan di tingkat tapak. Namun demikian,
terkait kepastian hak atas kawasan hutan terdapat konflik atau potensi
konflik baik di kawasan yang dikelola dan yang tidak dikelola. Selain konflik
hak atas kawasan hutan, masalah kehutanan semakin kompleks dengan
adanya persoalan kelembagaan, termasuk masih lemahnya hubungan
pemerintah pusat-daerah dan terlalu memprioritaskan perlindungan dan
rehabilitasi hutan daripada mengatasi akar masalah seperti tumpang tindih
klaim lahan. Secara de facto hutan dikuasai oleh pemegang izin. Ketika izin
berakhir atau tidak berjalan, hutan tersebut dalam kondisi terbuka (open

access) yang memudahkan siapapun memanfaatkannya tanpa kontrol dan
kemudian

menyebabkan

kerusakan

besar-besaran.

Selanjutnya,

fokus

pengelolaan kehutanan yang dikembangkan oleh pemegang izin menciptakan
kondisi dimana pemerintah pusat maupun daerah tidak memiliki informasi
atas potensi sumber daya, mekanisme kontrol dan dasar penetapan alokasi
pemanfaatan hutan secara memadai. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan
Hutan menjadi solusi strategis untuk mengatasi situasi ini. Karena sebagian
Rencana Pengelolaan KPHP Model Unit III Lakompa Kabupaten Buton

I-2

masalah lingkungan termasuk sumberdaya alam disebabkan oleh manusia.
Oleh sebab itu maka upaya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan
merupakan suatu alternatif pendekatan menyelesaikan masalah-masalah
tersebut. Dengan demikian maka rencana pengelolaan sumberdaya hutan
akan mendapatkan dukungan dari masyarakat dan penyelesaian masalah
yang layak dan adil dapat dikembangkan.
Menurut

UU

No.

41

Tahun

1999

tentang

Kehutanan,

bahwa

penyelenggaraan kehutanan terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan,
pengelolaan,

penelitian

dan

pengembangan

serta

pengawasan.

Dari

keseluruhan kegiatan tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, antara
lain karena belum terbentuknya wilayah pengelolaan hutan yang terdiri dari
wilayah pengelolaan hutan tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan
tingkat unit pengelolaan.
Saat ini, pembentukan wilayah pengelolaan hutan pada tingkat untuk
pengelolaan dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada Kawasan
Hutan Produksi (KPHP) dalam pengertian pola teknis kawasan telah dan
sedang dalam proses pelaksanaan yang mengacu pada Peraturan Menteri
Kehutanan No.6/Menhut-II/2009 Tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH) dan Peraturan Menteri Kehutanan No.6/MenhutII/2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan
pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi (KPHP). Tahap berikutnya adalah proses pembentukan KPH
adalah pelaksanaan pembentukan institusi pengelolaan pada setiap unit KPH
serta penyusunan rencana pengelolaan sebagai dasar operasional KPH di
lapangan.
Sesuai dengan PP No. 44 Tahun 2004 pasal 32 ayat (1), Institusi
pengelolaan bertanggung jawab terhadap penyelengaraan pengelolaan hutan
yang meliputi: 1) perencanaan pengelolaan; 2) pengorganisasian; 3)
pelaksanaan pengelolaan; serta 4) pengendalian dan pengawasan. Sebagai
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konsekuensi dari pemberian tanggung jawab tersebut, maka diperlukan
kejelasan hak dan wewenang dari institusi pengelola agar tanggung jawab
tersebut dapat dilaksanakan.
KPH secara umum tercakup dari tiga (3) fungsi kawasan yaitu lindung,
produksi dan konservasi. Terbentuknya fungsi-fungsi hutan di dalam unitunit KPH melalui proses rancang bangun, arahan pencadangan, pembentukan
dan penetapan. Proses-proses ini di dukung pula dengan salah satu kegiatan
yang mengarahkan unit KPH di tingkat tapak berisi kerangka umum untuk
pengelolaan bersifat utuh dan menyeluruh, memuat seluruh aspek kegiatan
di dalam pengelolaan hutan antara lain : aspek ekologi, aspek sosial budaya,
aspek

ekonomi

dan

kelembagaan/institusi

melalui

pengumpulan

bahan/informasi, risalah, diagram model awal, analisis, visi dan misi serta
strategi program, pengembangan model, rencana aksi, penganggaran,
implementasi dan evaluasi tingkat unit pengelolaan melalui rancangan
pembangunan KPH.
Agar pembangunan KPH dapat berlangsung sesuai dengan target yang
ditetapkan, maka diperlukan rencana sebagai pedoman pelaksanaan dan
sekaligus sebagai standar evaluasi kinerja pembangunan KPH sesuai dengan
tingkat kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, rencana pengelolaan
KPH harus mempertimbangkan, yaitu: mandat pembangunan KPH; rencana
dan evaluasi; strategi implementasi; dan mobilisasi sumberdaya.
Daratan Sulawesi Tenggara seluas 3.814.000 Ha dengan luas kawasan
hutan berdasarkan SK. Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 454/KptsII/1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulawesi
Tenggara seluas 2.600.137 Ha, sehingga Luas daratan Sulawesi Tenggara di
dominasi oleh kawasan hutan sebesar 68,17% dan diluar kawasan hutan
sebesar 31,83%. Kawasan Hutan tersebut telah di integrasi dalam unit
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
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Luas KPHP Unit III Lakompa Kabupaten Buton adalah 30.600 Ha yang
terdiri dari Hutan Lindung 12.432 Ha, Hutan Produksi 11.880 Ha, Hutan
Produksi Terbatas 6.288 Ha berdasarkan penetapan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan No SK.795/Menhut-II/2009, tanggal 7 Desember 2009.
Karena

pengelolaan

hutan

pada

dasarnya

adalah

kewenangan

pemerintah dan atau pemerintah daerah, maka mengingat berbagai
kekhasan serta kondisi sosial dan lingkungan yang terkait dengan kelestarian
hutan dan kepentingan masyarakat itu sendiri, maka hutan membutuhkan
pengelolaan yang khusus. Oleh karena itu, KPH yang melibatkan masyarakat
dan badan usaha dapat menjadi solusi melalui pembentukan wilayah
pengelolaan yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang
efisien dan lestari.
Strategi pembentukan KPH dalam rangka mewujudkan pengelolaan
hutan lestari meliputi: manajemen kawasan (pemantapan, penataan, dan
pengamanan kawasan), pengelolaan hutan (kelola produksi, lingkungan dan
sosial), dan manajemen kelembagaan (penataan organisasi, sumberdaya
manusia, keuangan, materil, metode dan waktu).
Berdasarkan Permenhut Nomor P.06/Menhut-II/2010 tentang Norma,
Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan
Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP),
salah satu tugas dan fungsi organisasi KPHL dan KPHP adalah penyusunan
tata hutan dan rencana pengelolaan hutan, agar pembentukan KPH dapat
memenuhi target yang ditetapkan sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan
pengelolaan hutan bagi KPH.
Rencana Pengelolaan Hutan KPH Lakompa Kabupaten Buton difokuskan
pada target dan rencana pengelolaan yang disusun melalui analisis proyeksi,
target pencapaian sebagai dasar dalam penyusunan Kegiatan yang terencana
pada setiap blok-blok pengelolaan. Dengan demikian, rencana pengelolaan
KPH Lakompa diharapkan dapat membentuk arah dan perencanaan kerja,
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yang melibatkan semua pihak dalam upaya pengembangan KPH di Provinsi
Sulawesi Tenggara.

B. Tujuan
Penyusunan rencana pengelolaan bertujuan untuk memberikan arahan
kegiatan pembangunan KPHP Model Lakompa dan juga acuan dalam
melakukan

evaluasi

proses

pembangunan

KPH,

sehingga

proses

pembangunan KPHP Model Lakompa dapat berjalan secara sistimatis dan
terarah menuju pencapaian target pembangunan KPH.

C. Sasaran
Sasaran kegiatan adalah tersusunnya rencana pengelolaan jangka
panjang (sepuluh tahun) pada KPH Model Lakompa Kabupaten Buton dalam
rangka beroperasinya KPH secara mandiri. Sasaran kegiatan periode 2015 –
2024 (10 tahun) adalah :
1. Terwujudkan sistem pengelolaan Jati Buton dan spesies endemik

lainya secara terpadu melalui integrasi sumber daya, mengubah
perilaku dan cara berpikir stakeholder yang terkait terhadap sumber
daya hutan dan lahan
2. Terwujudkan status dan fungsi wilayah KPHP Lakompa sebagai sentra

pengembangan Jati Buton

yang terintegrasi dengan pembangunan

daerah Kabupaten Buton.
3. Terwujudkan sistem Pengelolaan KPHP Lakompa yang adaptif dengan

menjamin ketersediaan bahan baku guna menumbuh kembangkan
sentra industri kecil.
4. Terwujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
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5. Terwujudkan upaya pemanfaatan dan konservasi Sumberdaya hutan

melalui peranserta mandiri masyarakat sekitar kawasan hutan dan
daerah secara lestari menuju perbaikan lingkungan.
6. Terwujudnya kelas perusahaan rotan.
7. Terwujudnya Pemberdayaan masyarakat

dengan adanya pemanfaatan

kawasan hutan Wilayah Tertentu.
8. Terwujudnya Perencanaan Jangka panjang Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Hutan Alam Restorasi Ekosistem, pada Arahan blok HHK-HA dan
HHK-HT Hutan Produksi dan Pemanfaatan HHBK, Jasling dan penjualan
karbon (carbon trading) pada arahan blok Pemanfatan HL.
9. Penyelesaian masalah konflik tenurial.
10. Terbinanya pemegang ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan
hutan.
11. Terjaminnya perlindungan dan pengamanan hutan dalam wilayah kelola
KPHP Lakompa secara berkelanjutan.

D. Ruang Lingkup
Berdasarkan Perdirjen Nomor P. 5/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk
Teknis Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan pada KPHL dan KPHP, ruang
lingkup penyusunan rencana pengelolaan meliputi :
I.

Pendahuluan

II.

Deskripsi Kawasan

III.

Visi & Misi Pengelolaan Hutan

IV.

Analisis & Proyeksi

V.

Rencana Kegiatan

VI.

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

VII.

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

VIII. Penutup
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E. Batasan Pengertian
1.

Hutan adalah kesatuan ekosistem pada suatu hamparan lahan yang
berisikan sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam
persekutuan dengan alam lingkungannya, dimana antara satu dengan
yang lain tidak dapat dipisahkan.

2.

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi utama
sebagai pendukung kelestarian ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS)
dan sebagai pendukung bagi upaya optimalisasi fungsi sumberdaya
buatan yang ada pada bagian hilir DAS.

3.

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok
memproduksi hasil hutan.

4.

Hasil hutan adalah aneka produk berupa barang dan atau jasa yang
diperoleh atau berasal dari sumberdaya hutan yang dapat dimanfaatkan
dan atau diperdagangkan.

5.

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu daratan yang merupakan
suatu kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak sungai yang
melintasi daerah tersebut, yang berfungsi untuk menampung dan
menyimpan air hujan ataupun air yang berasal dari sumber lainnya,
serta mengalirkan air termaksud ke laut melalui badan-badan sungai.

6.

Sub DAS adalah bagian wilayah dari DAS yang dibatasi oleh pemisah
topografi berupa punggung bukit

yang menerima air hujan dan

mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama.
7.

Degradasi hutan adalah penurunan luasan dan kualitas sumberdaya
hutan, yang berakibat pada penurunan potensi, nilai manfaat, dan
fungsi hutan yang bersangkutan.

8.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau
ditetapkan

oleh

pemerintah

untuk

dipertahankan

keberadaannya

sebagai hutan tetap.
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9.

Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan
hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara
terpadu.

10. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, jenis dan
tahapan kegiatan, serta penentuan perangkat yang diperlukan dalam
pengurusan hutan, yang diharapkan dapat mendasari dan sekaligus
menjadi pedoman dan pemberi arah bagi penyelenggaraan kehutanan
sehingga sumberdaya hutan dapat didayagunakan sebesar-besarnya
bagi kemakmuran rakyat, secara berkeadilan dan berkelanjutan
11. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah unit pengelolaan hutan
terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang diharapkan dapat
mendukung dan atau menjamin pengelolaan sumberdaya hutan secara
efisien dan lestari
12. KPH Model adalah wujud awal dari KPH yang diharapkan dapat
dikembangkan secara bertahap menuju situasi dan kondisi KPH aktual
pada tingkat tapak, yang diindikasikan oleh kemampuan dalam
menyerap tenaga kerja dan investasi, serta memproduksi barang dan
jasa kehutanan secara melembaga dalam sistem pengelolaan hutan
yang efisien dan lestari
13. Arahan Pencadangan KPH adalah suatu kebijakan yang diwujudkan
melalui surat keputusan dan peta pencadangan KPH, yang ditetapkan
oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan a.n. Menteri Kehutanan
berdasarkan

hasil

pengkajian

Rancang

Bangun

KPH

dengan

memperhatikan kriteria dan standar pembentukan KPH
14. Model adalah perwakilan atau abstraksi dari sebuah obyek atau situasi
aktual, yang juga dapat dimaknai sebagai bentuk atau wujud
penyederhanaan dari suatu realitas yang kompleks
15. Pembentukan KPH adalah proses pengembangan kesepahaman dan
kesepakatan

pihak-pihak

terkait

dalam

hal
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Pencadangan KPH ke dalam unit pengelolaan hutan pada suatu wilayah,
yang dapat meliputi satu wilayah kabupaten / kota tertentu, ataupun
meliputi wilayah beberapa kabupaten / kota, yang hasilnya dituangkan
dalam bentuk buku dan peta KPHP
16. Penetapan KPH adalah rangkaian akhir dari pembentukan KPH berupa
pengesahan KPH oleh Menteri Kehutanan
17. Rancang Bangun KPH adalah rancangan makro KPH yang memuat hasil
identifikasi dan delinasi areal yang akan dibentuk menjadi KPH dalam
bentuk buku dan peta
18. Kriteria dan standar pembentukan KPHP adalah ukuran yang menjadi
dasar penilaian atau penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan
19. Komoditas andalan kehutanan adalah produk kehutanan yang dapat
dikelola dan lebih dikembangkan menjadi kekuatan utama untuk
mendukung pertumbuhan wilayah, yang dicirikan oleh daya serap
tenaga kerja yang relatif tinggi, kontribusi terhadap pendapatan daerah
yang relatif besar, serta daya mengangkat atau daya dorong terhadap
pertumbuhan sektor non kehutanan yang relatif kuat
20. Komoditas komersial kehutanan adalah hasil-hasil hutan yang memiliki
keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif untuk diusahakan
atau dimanfaatkan sebagai komoditas bisnis berbasis kehutanan
21. Komoditas unggulan kehutanan adalah produk kehutanan yang mampu
bersaing dengan komoditas serupa yang berasal dari provinsi atau
negara lain, baik pada pasar nasional maupun pada pasar internasional
22. Konservasi

adalah upaya mempertahankan, meningkatkan

dan

atau mengembalikan daya dukung lahan hutan, untuk menjamin
kelestarian fungsi dan manfaat lahan hutan yang bersangkutan, melalui
pemanfaatan secara bijaksana.
23. Perlindungan dan Pengamanan Hutan adalah upaya-upaya untuk
melindungi dan mengamankan sumberdaya hutan dari berbagai
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gangguan seperti, kebakaran hutan, serangan hama dan penyakit,
perambahan dan pencurian hasil hutan, perburuan liar, dan lain-lain
24. Kemitraan adalah suatu kerjasama yang sinergis diantara para
pemangku

kepentingan

yang

didasari

prinsip-prinsip

:

saling

ketergantungan, saling membutuhkan, saling mempercayai, saling
mendukung dan saling melindungi, demi terwujudnya tujuan dan
sasaran pengembangan
25. Konflik adalah ketegangan atau ketidakharmonisan hubungan antar
individu atau kelompok-kelompok sosial sebagai akibat dari adanya
perbedaan pemahaman, perbedaan persepsi dan atau perbedaan
kepentingan

dalam

upaya

pencapaian

tujuan

atau

sasaram

pengembangan
26. Jejaring

adalah

sistem

komunikasi

yang

dikembangkan

dan

memungkinkan semua stakeholder untuk saling berinteraksi (bertukar
informasi)

secara

langsung

ataupun

tidak

langsung,

dengan

menggunakan beragam media (multi-media), dalam kedudukan yang
setara atas dasar saling membutuhkan dan saling ketergantungan
27. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat di dalam suatu kawasan
geografis tertentu, meliputi penduduk asli atau penduduk tradisional
dan para pendatang yang melakukan pemukiman swakarsa
28. Stakeholders adalah pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung
secara maupun tidak langsung, dengan suatu program atau kegiatan
29. Peran multipihak adalah fungsi, kedudukan dan tugas yang seharusnya
diemban

oleh

masing-masing

stakeholder dalam kaitan dengan

pembentukan dan pengembangan KPH
30. Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) adalah segala upaya yang
ditujukan untuk peningkatan mutu, baik dalam kualifikasi maupun
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produktivitas SDM, pada hakekatnya diwujudkan melalui kegiatankegiatan pemberdayaan masyarakat
31. Pengusahaan hutan adalah upaya pemanfaatan sumberdaya hutan
berdasarkan azas kelestarian fungsi dan azas perusahaan yang meliputi
penanaman, pemeliharaan dan pengamanan, pemanen hasil, serta
pengolahan dan pemasaran hasil hutan
32. Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya-upaya pemulihan, dan
peningkatan

fungsi

lahan

dan

hutan

sehingga

daya

dukung,

produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga
kehidupan tetap berjalan
33. Social forestry adalah sistem pengelolaan kawasan hutan negara dan
atau hutan hak, melalui pelibatan masyarakat setempat sebagai pelaku
dan atau mitra utama dalam rangka peningkatan kesejahteraan mereka
dan perwujudan kelestarian hutan
34. Wilayah pengelolaan hutan pada tingkat kabupaten / kota adalah
himpunan unit-unit pengelolaan hutan di wilayah kabupaten / kota
35. Wilayah pengelolaan hutan pada tingkat provinsi adalah himpunan
wilayah-wilayah pengelolaan hutan pada tingkat kabupaten / kota dan
unit pengelolaan hutan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi.
36. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan,
mencakup kegiatan pengelompokan sumberdaya hutan sesuai dengan
tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan
untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat
secara lestari.
37. Pengelolaan hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan
penyususnan

rencana

pengelolaan

hutan,

pemanfaatan

hutan,

penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta
perlindungan hutan dan konservasi alam.
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38. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan
hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu
dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan
masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
39. Blok adalah bagian dari wilayah KPH dengan persamaan karakteristik
biogeofisik dan sosial budaya, bersifat relatif permanen yang ditetapkan
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen.
40. Petak adalah bagian dari blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit
usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan dan
silvikultur yang sama.
41. Wilayah tertentu antara lain adalah wilayah hutan yang situasi dan
kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan
pemanfaatannya berada diluar areal ijin pemanfaatan dan penggunaan
kawasan hutan.
42. Lakompa adalah nama lokal dari masyarakat untuk mernamai gugusan
pegunungan yang terletak dikawasan selatan pulau Buton, tepatnya
kawasan

hutan

di

sekitar

Kecamatan

Lapandewa,

Kecamatan

Sampolawa, Kecamatan Batauga, dan Kecamatan Pasarwajo.

F. Landasan Hukum
-

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

-

PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.

-

PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No 3 Tahun 2008 : Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

-

PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

-

PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

-

Permenhut No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH.
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-

Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur
dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP.

-

Permendagri No. 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata
Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi di Daerah.

-

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 27 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Buton.

-

Perdirjen Planologi Kehutanan Nomor P. 5/VII-WP3H/2012 : Petunjuk
Teknis Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan KPHL dan KPHP.

-

Peraturan

Menteri

P.47/MENHUT-II/2013

Kehutanan
tentang

Republik
Pedoman,

Indonesia
Kriteria

Nomor

Dan

:

Standar

Pemanfaatan Hutan Di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan
Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.
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II. DESKRIPSI KAWASAN

A. Risalah Wilayah
1. Letak dan Luas Wilayah KPH Lakompa
Wilayah kerja penyusunan rencana pengelolaan KPHP ModelUnit III
Lakompa di Kabupaten Buton secara geografis terletak antara 122°35’ 37,6”
Bujur Timur sampai dengan 122° 59’ 1,44” Bujur Timur dan 05° 27’ 15,6”
Lintang Selatan sampai dengan 05° 40’ 59,1” Lintang Selatan dengan luas
unit pengelolaan adalah 30.600 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung 12.432
Ha, Hutan Produksi 11.880 Ha, Hutan Produksi Terbatas 6.288 Ha
berdasarkan

penetapan

Surat

Keputusan

Menteri

Kehutanan

No

SK.795/Menhut-II/2009, tanggal 7 Desember 2009. Berdasarkan administrasi
pemerintahan, KPHP Model Unit III Lakompa berada di Kabupaten Buton
wilayah Kecamatan Batauga, Sampolawa, Pasarwajo, Wabula dan Lapandewa
yang berbatasan dengan:
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sorawolio dan Betoambari
Kota Bau-Bau.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores
Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores
Sebelah Barat berbatasan dengan Selatan Buton.
Namun seiring adanya pemekaran daerah dengan terbentuknya
Kabupaten Buton Selatan pada tanggal 24 Juni 2014 maka cakupan wilayah
KPHP Lakompa berada pada 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Buton dan
Kabupaten Buton Selatan.
Berdasarkan

administrasi

kehutanan,

areal

penyusunan

rencana

pengelolaan KPHP Model Unit III Lakompa Kabupaten Buton berada di
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Kelompok Hutan Sampolawa, Batauga

dan Lakompa yang berbatasan

dengan:
•

Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Bau-Bau dan UPTD Kehutanan
Pasarwajo.

•

Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores

•

Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores

•

Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Buton

2. Pembagian Blok pada Wilayah KPHP Lakompa
Pengertian blok di kehutanan digunakan untuk berbagai pengertian dan
tujuan yang berbeda. Dalam kegiatan pemanfaatan hutan kayu, blok
digunakan untuk satuan luas tebangan rencana karya lima tahun dan rencana
karya tahunan. Pengertian ini berbeda dengan konsepsi blok dalam rangka
tata hutan dalam KPH. Dalam tata hutan pada KPH, blok diartikan bagian dari
wilayah KPH dengan persamaan karakteristik biogeofisik dan sosial budaya,
bersifat relatif permanen yang ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi manajemen. Dengan demikian pembentukan blok didasarkan faktor
biogeofisik dan sosial budaya. Faktor-faktor biogeofisik yang berpengaruh
antara lain penutupan lahan, potensi sumber daya hutan, bentang alam,
topografi dan ekosistem. Faktor sosial budaya yang berpengaruh antara lain
jumlah penduduk, mata pencaharian, pemilikan lahan, jarak pemukiman,
pola-pola pemanfaatan hutan oleh masyarakat, keberadaan hutan adat, dsb.
Terminologi blok ini digunakan pada hutan produksi, hutan lindung dan
kawasan konservasi selain taman nasional. Untuk taman nasional, terminologi
yang digunakan adalah zona.
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Berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan dalam petunjuk
teknis tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan di wilayah KPH, maka
wilayah KPHPLakompa dikelompokkan dalam2blok pengelolaan yaitu:
1. Blok pada wilayah KPHP yang kawasan hutannya berfungsi sebagai HL.
a. Blok inti merupakan blok yang difungsingkan sebagai perlindungan
lainnya serta sulit untuk dimanfaatkan.
Kriteria Blok inti antara lain:
Kurang memiliki potensi jasa lingkungan, wisata alam, potensi hasil
hutan non kayu
Dalam

RKTN/RKTP/RKTK

termasuk

dalam

Kawasan

untuk

perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut atau untuk kawasan
rehabilitasi
b. Blok pemanfaatan merupakan blok yang difungsikan sebagai areal
yang direncanakan untuk pemanfaatan terbatas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undagan pemanfaatan hutan pada
kawasan hutan yang berfungsi HL
Kriteria Blok ini antara lain:
Mempunyai potensi jasa lingkungan, wisata alam, potensi hasil
hutan non kayu
Terdapat ijin pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan
non kayu
Arealnya dekat masyarakat sekitar atau dalam kawasan hutan
Mempunyai aksesbilitas yang tinggi
Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam kawasan
untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut atau untuk
kawasan rehabilitasi
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c. Blok Khusus merupakan Blok yang difungsikan sebagai areal untuk
menampung kepentingan-kepentingan khusus yang ada di wilayah
KPHP yang bersangkutan.
Kriteria Blok ini antara lain:
Terdapat pemakaian wilayah kawasan hutan untuk kepentingan
antara lain: religi, kebun raya, kawasan dengan tujuan khusus
(KHDTK), wilayah adat/ulayat
Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam kawasan
untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut atau untuk
kawasan rehabilitasi.
d. Blok Wilayah Tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan
kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan
pemanfaatannya

berada

di

luar

areal

ijin

pemanfaatan

dan

penggunaan kawasan hutan. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan di
wilayah tertentu pada kawasan hutan lindung, dapat berupa:
Pemanfaatan

Kawasan,

Pemanfaatan

Jasa

Lingkungan,

dan

Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
Kriteria Blok ini antara lain:
Tidak ada rencana investasi lain;
Layak diusahakan.
2. Blok pada wilayah KPHP yang kawasan hutannya berfungsi sebagai HP.
a. Blok

perlindungan

merupakan

blok

yang

difungsikan

sebagai

perlindungan tata air dan perlindungan lainnya serta direncanakan
untuk tidak dimanfaatkan.
Kriteria blok ini antara lain:
Termasuk dalam kriteria kawasan lindung
Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam kawasan
hutan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut atau
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untuk kawasan rehabilitasi atau kawasan hutan untuk pengusahaan
hutan skala besar atau kecil.
b. Blok Pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan HHBK adalah
merupakan blok yang telah ada ijin pemanfaatan kawasan, jasa
lingkungan, dan HHBK sesuai dengan potensi kawasan yang telah
dihasilkan dari proses inventarisasi. Dalam blok ini diupayakan
berintegrasi dengan upaya solusi konflik atau upaya pemberdayaan
masyarakat melalui pemanfaatan kawasan atau jasa lingkungan atau
HHBK.
Kriteria blok ini antara lain:
Mempunyai potensi jasa lingkungan, wisata alam, potensi hasil
hutan non kayu
Terdapat izin pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan
non kayu
Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam kawasan
untuk perlindungan hutan alam dan lahan gambut atau untuk
kawasan rehabilitasi atau kawasan hutan untuk pengusahaan hutan
skala besar atau skala kecil.
c. Blok pemanfaatan HHK/HHA merupakan blok yang telah ada izin
pemanfaatan HHK/HHA dan yang akan difungsikan sebagai areal yang
direncanakan untuk pemanfaatan HHK/HHA sesuai dengan potensi
kawasan yang telah dihasilkan dari proses tata hutan.
Kriteria blok ini antara lain:
Dalam RKTN/RKTP/RKTK diarahkan sebagai kawasah hutan untuk
pengusahaan hutan skala besar
Mempunyai potensi hasil hutan kayu cukup tinggi
Terdapat izin pemanfaatan HHK/HHA
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Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam kawasan
hutan untuk pengusaahan hutan skala besar.
d. Blok Pemanfaatan HHK/HT merupakan blok yang telah ada izin
pemanfaatan HHK/HT dan yang akan difungsikan sebagai areal yang
direncanakan untuk pemanfaatan HHK/HHT sesuai dengan potensi
kawasan yang telah dihasilkan dari proses tata hutan.
Kriteria Blok ini antara lain:
Dalam RKTN/RKTP/RKTK diarahkan sebagai kawasan hutan untuk
pengusahaan hutan skala besar.
Mempunyai potensi hasil hutan kayu rendah
Merupakan areal yang tidak berhutan
Terdapat izin pemanfaatan HHK/HT
Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam kawasan
rehabilitasi atau kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala
besar atau skala kecil
e. Blok pemberdayaan masyarakat merupakan blok yang telah ada upaya
pemberdayaan masyarakat (AL: Hutan kemasyarakatan/Hkm, Hutan
desa, Hutan Tanaman Rakyat/HTR) dan yang akan difungsikan
sebagai

areal

yang

direncanakan

untuk

upaya

pemberdayaan

masyarakat sesuai dengan potensi kawasan yang telah dihasilkan dari
proses tata hutan.
Kriteria Blok ini antara lain:
Dalam RKTN/RKTP/RKTK diarahkan sebagai kawasan hutan untuk
pengusahaan hutan skala kecil
Mempunyai potensi hasil hutan kayu rendah
Merupakan areal yang tidak berhutan
Terdapat izin pemanfaatan hutan untuk Hkm, Hutan Desa, HTR
Arealnya dekat masyarakat didalam dan sekitar hutan
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Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam kawasan
rehabilitasi atau kawasan untuk pengusahaan kawasan hutan skala
atau skala kecil.
f. Blok khusus merupakan blok yang difungsikan sebagai areal untuk
menampung kepentingan-kepentingan khusus yang ada diwilayah
KPHP yang bersangkutan.
Kriteria Blok ini antara lain:
Terdapat pemakaian wilayah kawasan hutan untuk kepentingan
anatara lain: Religi, Kebun raya, Kawasan dengan tujuan khusus
(KHDTK), wilayah adat/ulayat
Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam kawasan
untuk perlindungan hutan alam dan lahan gambut atau untuk
kawasan rehabilitasi atau kawasan hutan untuk pengusahaan
kawasan hutan skala besar atau skala kecil
g. Blok Wilayah Tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan
kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan
pemanfaatannya

berada

di

luar

areal

ijin

pemanfaatan

dan

penggunaan kawasan hutan. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan di
wilayah tertentu pada kawasan hutan produksi, dapat berupa:
Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu, dan Pemungutan Hasil Hutan Kayu
dan Bukan Kayu.
Kriteria Blok ini antara lain:
Tidak ada rencana investasi lain;
Layak diusahakan.
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3. Aksesibilitas Kawasan
Wilayah KPHP Lakompa dari aspek aksesibilitas tergolong wilayah yang
mudah untuk diakses dari ibukotaKota Bau-Bau dan Kabupaten Buton. Hal
tersebut karena wilayah KPHP Lakompa meliputi Wilayah Kecamatan Wabula,
Kecamatan Batauga, Kecamatan Sampolawa, dan Kecamatan Lapandewa.
Untuk mencapai Wilayah KPHP Lakompa terdapat 4 jalur utama yang
berada dalam wilayah maupun sangat dekat dengan wilayah KPHP Lakompa.
Yaitu (1) Jalur Bau-Bau – Sampolawa, (2) Bau-Bau – Batauga – Sampolawa
(3) Pasarwajo – Sampolawa, (4) Pasarwajo – Lapandewa – Sampolawa.
Wilayah KPHP Lakompa dapat dikatakan memiliki aksesibilitas yang tinggi, hal
ini tentu akan memberikan dampak pada potensi kerusakan hutan akibat
perambahan dan illegal loging.

Indikasi tersebut sudah mulai nampak

melalui analisis SIG yang menunjukkan Areal dengan tutupan hutan sekunder
rawan perambahan dan illegal logging dengan indikator banyaknya tutupan
non hutan berupa pertanian lahan kering campuran dan

semak belukar,

yang memerlukan kegiatan rehabilitasi lahan.
4.

Sejarah Wilayah Kelola KPHP Lakompa
Secara umum luas kawasan hutan di Kabupaten Buton 152.834 Ha

terdiri dari Hutan Produksi (HP) seluas 49.647 Ha, Hutan Produksi Terbatas
(HPT) seluas 23.411 Ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas
10.071 Ha, Hutan Lindung (HL) seluas 40.385 Ha, dan hutan Suaka Alam
(HSA) seluas 29.320 Ha, dibagi dalam 4 unit KPH yaitu KPH unit 1 seluas
14.719,66 Ha, KPH unit 2 seluas 44.568,87 Ha, KPH unit 3 (KPH Lakompa)
seluas 32.907,70 Ha dan KPH unit 4 seluas 20.110,15 Ha. Pembentukan KPH
ini dimaksudkan untuk mencapai pengelolaan hutan secara efisien dan
lestari.Saat ini kawasan hutan yang ada di Kabupaten Buton belum
termanfaatkan secara optimal. Karena itu dengan terbentuknya KPH ini,
Rencana Pengelolaan KPHP Model Unit III Lakompa Kabupaten Buton

II - 22

diharapkan sebagai cara atau pendekatan yang efektif dalam mewujudkan
pengelolaan hutan yang berkesinambungan, efisien dan lestari.
KPH model yang telah dibentuk di Kabupaten Buton bernama “KPH
Lakompa” dengan luas 32.907,70 Ha terdiri dari Hutan Produksi (HP) seluas
15.856,24 Ha dan Hutan Lindung (HL) seluas 17.051,46 Ha meliputi 5
Kecamatan (Pasarwajo, Wabula, Lapandewa, Sampolawa dan Batauga).
Potensi yang ada dalam Hutan Produksi antara lain : Hutan tanaman Jati,
Rotan, Potensi tambang Aspal, Minyak Bumi, pasir, batu Kapur, sumber air
bersih dan hasil hutan non kayu lainnya. Di lokasi ini terdapat 3 (tiga) Unit
Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Kehutanan sebagai perpanjangan tangan
Dinas Kehutanan yaitu ; UPTD Pasarwajo, UPTD Batauga dan UPTD
Sampolawa.
Sejarah kawasan hutan yang menjadi wilayah kelola Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lakompa berdasarkan penetapan Surat
Keputusan

Menteri Kehutanan No SK.795/Menhut-II/2009, tanggal 7

Desember 2009dengan luas unit pengelolaan adalah 30.600 Ha yang terdiri
dari Hutan Lindung 12.432 Ha, Hutan Produksi 11.880 Ha, Hutan Produksi
Terbatas 6.288 Ha. Dengan adanya penurunan status kawasan hutan pada
tahun 2012 luas kawasan hutan KPHP Lakompa menjadi28.149,88Ha yang
terdiri dari Hutan Lindung12.494,95 Ha, Hutan Produksi dan Hutan Produksi
Terbatas seluas15.654,93 Ha.
Adapun dasar pembentukan KPH Model Lakompa di Kabupaten Buton
adalah Peraturan Bupati Buton Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Serta Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kabupaten Buton yang terdiri dari Kepala
Kantor (eselon IIIa), Sub bagian Tata Usaha (eselon IVa), Seksi Penataan
dan Perlindungan Hutan (eselon IVa), Seksi Produksi dan Investasi (eselon
IVa), dan Kelompok jabatan fungsional.
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Tugas Pokok Kantor KPHP Lakompa adalah sebagai unsur pendukung
pelaksanaan tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
dibidang pengelolaan hutan yang meliputi penataan dan penyusunan rencana
pengelolaan, pemanfaatan, penggunaan kawasan, rehabilitasi, reklamasi,
perlindungan hutan dan konservasi alam sebagai penjabaran kebijakan
nasional/provinsi di bidang kehutanan dalam melaksanakan perencanaan,
pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan
pemantauan serta penilaian atas kegiatan pengelolaan hutan dan membuka
peluang investasi.

B. Potensi Wilayah
1. Iklim
Provinsi Sulawesi Tenggara hanya dikenal 2 (dua) musim yaitu musim
hujan dan musim kemarau, dengan periode waktu curah hujan antar satu
daerah dengan daerah lainya berdasarkan bulan awal setiap musim
bervariasi. Rata-rata curah hujan dari data dan hasil pengamatan periode
1973–2000 dari tipe iklim menurut parameter Schmidt dan Ferguson (1951)
menunjukkan bahwa setiap kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi
Tenggara

memiliki

intensitas

rata-rata

curah

hujan

tahunan

adalah

Kabupaten Buton rata-rata curah hujan tahunan tertinggi adalah 1.994 mm di
Kecamatan Pasar Wajo.

Berdasarkan klasifikasi dan parameter tipe iklim

seperti di jelaskan di atas, maka di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 5
(lima) tipe iklim yaitu B, C, D, E dan G dan di Kabupaten Buton terdapat 4
tipe iklim yaitu tipe C, D, E.
Kabupaten Buton memiliki tipe iklim berdasarkan curah hujan oleh
Schmidt dan Ferguson adalah tipe iklim C. Menurut data curah hujan tahun
1990 s.d tahun 2000 di stasiun pengamat Lawele menurut Schmidt dan
Ferguson bertipe iklim E Nilai Q adalah 112% jumlah curah hujan tahun 1990
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s.d 2000 adalah 11.534,3 mm dan rata-rata curah hujan pertahun adalah
1.153,43 mm. Jumlah hari hujan tahun 1990 s.d tahun 2000 adalah 1.028
hari dan rata-rata hari hujan pertahun adalah 102,80 hari.
2. Hidrografi
Lokasi rencana pengelolaan KPH Model Unit III Lakompa Kabupaten
Buton berada di Sub Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Baubau yang masuk DAS Wandoke Walengke dikarenakan daerah tangkapan
air (catchment area) bermuara ke Sungai Wandoke Walengke, sungai-sungai
yang berada di KPHP Model Unit III Lakompa antara lain: Sungai
Wandoke/Sampolawa, S.Kolaha, dan S. Uwemagari.
3. Sistem Lahan Hutan

a. Geologi
Secara geologi, jenis batuan di Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk
karst yang terdiri atas beberapa macam tingkatan perkembangan dari karst
itu sendiri. Berdasarkan kajian dari pendekatan struktur, maka kondisi
Geologi Tata Lingkungan Pulau Buton terdiri atas 4 (empat) macam sub
struktur Geologi Tata Lingkungan yang meliputi:
•

Geologi Tata Lingkungan Pulau Buton (1)
Kondisi potensi geologi ialah bentuk morfologinya dataran landai sampai
datar dengan kemiringan lereng 0–5%; lithologi terdiri atas kerikil,
kerakal, pasir, lumpur, dan gambut hasil endapan sungai, rawa dan
pantai; sifat batuan lunak, tidak padu, lepas, mudah luruh dan mudah
digali; Akuifer dengan produktifitas setempat sedang, tidak menerus,
debit air sumur kecil umumnya > 51/det, mineral terdiri atas bahan
galian C berupa pasir dan kerikil. Adanya potensi geologi seperti tersebut,
beberapa kendala geologi yang akan dihadapi adalah tebing yang tidak
stabil pada lereng yang curam cenderung longsor.
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•

Geologi Tata Lingkungan Pulau Buton (2)
Kondisi potensi geologi ialah bentuk morfologi bergelombang dengan
kemiringan

lereng

5–15

%;

Lithologi

adalah

napal

(formasi

Sampolakosa), konglomerat dengan perselingan batu pasir (formasi
Tondo); sifat batuan napal bersifat massif, konglomerat bersifat padu
dengan perselingan pasir, lanau berlempung bersifat kurang padu;
Akuifer sedang, aliran air tanah terbatas pada zona celahan, pelarutan,
muka air tanah dalam dengan debit mata air beragam dan umumnya
kecil 10 1/det. Adanya potensi geologi seperti tersebut, beberapa kendala
geologi yang akan dihadapi adalah tebing dengan lereng yang terjal
cenderung runtuh.
•

Geologi Tata Lingkungan Pulau Buton (3)
Kondisi potensi geologi bahwa bentuk morfologi adalah berombak sampai
berbukit dengan kelerengan 15–25%; lithologi berbentuk batu gamping
terumbu, batu gamping sedimen (kalsilutit)dari formasi Tondo; sifat
batuan ialah batu gamping keras rekah-rekah terlihat pembentukan karst
dengan membentuk lereng yang mantap; Akuifer produktifitas sedang
aliran air tanah terbatas pada rekahan dan pelarutan. Debit sumur dan
mata air beragam dalam kisaran yang besar sampai 1–10 1/det susunan
mineral terdiri atas batu gamping untuk industri, dijumpai rembesan
aspal. Adanya potensi geologiseperti tesebut, dalam pengembangannya
banyak kendala geologi yang akan dihadapi seperti tebing dengan lereng
yang terjal cenderung runtuh.

•

Geologi Tata Lingkungan Pulau Buton (4)
Kondisi potensi geologi bahwa bentuk morfologi adalah berbukit sampai
bergunung dengan kelerengan > 25 %; lithologi berbentuk batu gamping
terumbu (formasi Tondo), kalsilutit berlapis baik (formasi Tobelo),
komplek ultra basa; sifat batuan batu gamping keras dan ultra basa keras
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serta membentuk lereng yang mantap; Akuifer dengan produktifitas
rendah sampai langkah, air tanah umumnya dijumpai setempatsetempat; susunan mineral terdiri atas batu belah, batu gamping untuk
bahan

industri.

Adanya

potensi

geologi

seperti

tersebut,

dalam

pengembangannya banyak kendala geologi yang akan dihadapi seperti
tebing dengan lereng yang terjal cenderung runtuh.
Berdasarkan Peta Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara Skala 1 :
500.000

khususnya

Peta

Geologi,

lokasi

Penyusunan

Rancangan

Pembangunan KPHP Model Unit III Lakompa Kabupaten Buton memiliki jenis
batuan sedimen (neogen dan Meozoikum tak dibedakan) dan batuan basa
termasuk termasuk kelompok ofiolit ditimur. Pembagian geologi di Unit III
KPH Komplek Wakonti Sampolawa dan Lakompa berdasarkan peta repport
Tahun 1985 disajikan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.
Tabel 2.1.Klasifikasi Geologi di Unit III KPH (Fungsi Lindung) Kabupaten
Buton.
JENIS BATUAN

JUMLAH

% JENIS
GEOLOGI

Endapan aluvium: kerikil, kerakal, pasir, lempung dan
lumpur (alluvial deposit: gravel, pebble, sand, clay and
26,8
0,16
mud)/umur kuarter (holocene)/Qal
Batu gamping koral, konglomerat dan batu pasir (Kuarter
14.493,7
85,00
jenis plistosen dan tersier jenis pliosen) /Qpl
Konglomerat, batu pasir, batu lanau, napal, batu lempung,
lempung pasiran, napal pasiran dan batu gamping; stempat
2.530,9
14,84
lensa batu bara (Tersier jenis pliosen dan mionsene)/Tmps
Luas (Ha)
17.051,4
100,00
Sumber Data:Peta Geologi Tahun 1993 dan Peta Tata batas kawasan Hutan Prov. Sulawesi
Tenggara.

Tabel 2.2.Klasifikasi Geologi KPHP Unit III Lakompa (Fungsi Produksi)
Kabupaten Buton.
JENIS BATUAN
Batu Gamping,
Napal
Alluvium muda
berasal dari
campuran endapan
muara dan laut
Batu Gamping

HP

FUNGSI HUTAN (HA)
%
HPT

%
15,5
5

JUMLAH

% JENIS
GEOLOGI

2.416

15,2

1.574,8

15,07

840,90

0

0,00

360,10

6,66

360

2,3

7.157,6

68,49

1.802,0

33,3

8.960

56,5

Rencana Pengelolaan KPHP Model Unit III Lakompa Kabupaten Buton

II - 27

Batu Pasir
konglomerat,batu
lumpur
LUAS (Ha)

1.717,83

16,44

0

3

2.403,0
0

44,4
5

4.121

26,0

10.450,2
100,00
5.406
100
15.856
100,0
3
Sumber Data:Repprot tahun 1995 dan Peta Tata batas kawasan Hutan Prov. Sulawesi
Tenggara.

b. Tanah
Secara morfologi gambaran keadaan umum daratan Pulau Buton
adalah: wilayah daratan Pulau Buton umumnya dan pada ketinggian 0
sampai dengan 1500 m dari permukaan air laut; wilayah dengan ketinggian
<1000 m dari permukaan air laut berada pada lereng antara 0–8% berada
dan pada daratan aluvial di lembah antara sungai wilayah bagian timur dan
barat Pulau Buton.
Berdasarkan Peta Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara Skala 1 :
500.000 khususnya Peta Tanah, lokasi Penyusunan Rencana Pengelolaan
KPHP

Model

III

Lakompa

Kabupaten

Buton

memiliki

jenis

tanah

mediteranean.Pembagian tanah secara rinci disajikan pada Tabel 2.3.
Tabel 2.3.Klasifikasi Tanah di KPHP Unit III Lakompa Kabupaten Buton.
TAKSONOMI
TANAH
Rendzina,
mediteran
Merah Kuning,
Latosol
Regosol
Rendzina,
Latosol
Latosol,
Podsolik Merah
Kuning
Latosol
Latosol dan
Mediteran
Latosol dan
regosol
Jumlah

HP

%

FUNGSI HUTAN (HA)
HPT
%

HL

%

JUMLAH
(HA)

% JENIS
TANAH

572.61

5.48

840.90

15.55

0.00

0.00

1,413.51

4.30

0.00

0.00

360.10

6.66

0.00

0.00

360.10

1.09

8,159.80

78.08 1,802.00

33.33

0.00

0.00

9,961.80

30.27

1,717.83

16.44 2,403.00

44.45

0.00

0.00

4,120.83

12.52

0.00

0.00

0.00

0.00

7,823.00

45.88

7,823.00

23.77

0.00

0.00

0.00

0.00

1,797.46

10.54

1,797.46

5.46

0.00

0.00

0.00

0.00

7,431.00

43.58

7,431.00

22.58

10,450.2 100.0
100.0
100.0
5,406.00
17,051.46
32,907.70
100.00
4
0
0
0
Sumber Data: Peta Tanah Tinjau Tahun 1988 dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Prov. Sulawesi
Tenggara.
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c. Topografi
Keadaan topografi rencana pengelolaan lokasi KPHP Model Unit III
Lakompa Kabupaten Buton di sajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.Klasifikasi Kemiringan Lahan di KPHP Unit III Lakompa Kabupaten
Buton.
Kelas
Kemiringan

Hutan Produksi
Terbatas
Luas
%
(Ha)

Hutan Produksi

Jumlah
(Ha)

%

14.21

4,110.43

12.49

6,798.48

39.87

14,043.47

42.67

50.68

2,609.70

15.30

8,343.70

25.35

1,190.57

22.02

4,012.10

23.53

5,202.67

15.81

0.00

0.00

0.00

1,207.43

7.08

1,207.43

3.67

100

5,406.27

100

17,051.46

100

32,907.70

100

Luas
(Ha)

%

A (0-8%)

1,145.51

10.96

541.17

B (8-15%)

6,310.76

60.39

C (15-25%)

2,993.97

D (25-40%)
E ( > 40% )
Jumlah

Hutan Lindung
Luas
(Ha)

%

10.01

2,423.75

934.23

17.28

28.65

2,740.03

0.00

0.00

0.00
10,450.24

Sumber Data: Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1: 5.000

d. Fisiografi/Morfologi
Geomorfologi atau bentuk lahan di lokasi rencana pengelolaanKPHP
Model Unit III lakompa Kabupaten Buton berdasarkan Peta Repport Tahun
1985 secara rinci disajikan pada Tabel 2.5.
Tabel 2.5.Klasifikasi Fisiografi/Morfologi
Kabupaten Buton.
No
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Deskripsi Umum

Lebar Lebar
Relief
Puncak Lembah
(m)
(m)
(m)

Dataran karstik yang
datar sampai
berombak dengan
2-10
bukit karst kecil yang
bersebar
Datarn karst berbukt
11-50
kecil yang linier
Dataran
bergelombang
11-50
dengan bukit-bukit
kecil karst konikal
Punggung bukit dan
gunung karstik yang >300
tidak rata
Punggung bukit karst 51linier
300
Bidang patahan dan
51tebing tegak batu
300

< 50

< 25

< 50
< 25

HP

KPHP

HPT

%

Unit

III

Lakompa

HL

%

Jumlah
(Ha)

%

0.00

0.00

0.0

0.00

1,211.07

7.10

1,002.2

9.59

0.0

0.00

188.38

1.10

1,190.58

3.62

572.61

5.48

840.9

15.55

1,010.60

5.93

2,424.11

7.37

68.49 1,802.0

33.33

2,531.46 14.85 11,491.06

34.92
34.04

7,157.60
< 25

%

di

1,211.07

0.00

0.00

0.0

0.00 11,200.30 65.69 11,200.30

0.00

0.00

0.0

0.00
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909.65

3.68

2.76

7.
8.

gaping
Dataran lumpur antar
pasang surut di
<2
0.00
0.00 360.0
6.66
0.00 0.00
360.10
1.09
bawah halofit
Punggung bukit
51sedimen asimetrik tak
< 50 25 – 200 1,717.83 16.44 2,403.0 44.45
0.00 0.00 4,120.83 12.52
300
terorientasi
Jumlah
10,450.24 100.00 5,406.0 100.00 17,051.46 100.0 32,907.70 100.00
Sumber Data: Peta Repprot Tahun 1985 dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan.

e. Tipe Hutan dan Penggunaan Lahan Hutan
Tipe hutan yang ada di KPHP Unit III Lakompa Kabupaten Buton
Provinsi Sulawesi Tenggara terbagi menjadi 2 yaitu tipe hutan tanah kering
dan payau dengan formasi hutan terbagi menjadi 2 yaitu:
•

Hutan Payau (mangrove)

•

Hutab Hujan Tropika (tropical rain forest) dengan ketinggian bertipe
hutan hujan bawah 2–100 m dpl.
Penutupan lahan di Unit III KPH Kabupaten Buton berdasarkan Data

Citra Landsat TM Perekaman September 2011 disajikan pada Tabel 2.6.
Tabel 2.6.Penutupan Lahan di KPHP Unit III Lakompa Kabupaten Buton.
Klasifikasi Penutupan
HP dan
Jumlah
%
HL
%
%
Lahan
HPT
(Dalam Ha)
1. Hutan
4,980.24
31.41
8,666.21
50.82
13,646.45
41.47
2. Hutan Jarang
0
0.00
769.35
4.51
769.35
2.34
3. Kebun/ Ladang
818
5.16
519.71
3.05
1,337.71
4.07
4. Savana
899
5.67
5,266.15
30.88
6,165.15
18.73
5. Tanah Terbuka/Kosong
329
2.07
0.00
0.00
329.00
1.00
6. Mangrove Sekunder
10
0.06
0.00
0.00
10.00
0.03
7. Pertanian Lahan Kering
2,322
14.64
0.00
0.00
2,322.00
7.06
8. Semak/Belukar
6,142
38.74
1,830.04
10.71
7,972.04
24.23
9. Awan
356
2.25
0.00
0.00
356.00
1.08
Jumlah Total
15,856.24
100.00 17,051.46
100.00
32,907.70
100
Sumber Data:Citra Landsat TM perekaman tahun 2011 dan penunjukan Kawasan Hutan dan
PerairanProv. Sultra Tahun 1999.
No.

f.

Potensi Hasil Hutan

1. Hutan Produksi
-

Hasil Hutan Kayu
Dugaan rata-rata potensi hasil hutan kayu pada KPHP Unit III Lakompa
Kabupaten Buton untuk jenis-jenis kayu perdagangan sebagai berikut:
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Tabel 2.7.

NO.

KELOMPOK JENIS

1

Meranti/Kelompok
Komersil Satu
Kayu Rimba
Campuran/Kelompok
Komersil Dua
Kayu Eboni
/Kelompok Indah Satu
Kayu Indah/Kelompok
Indah Dua
Kayu Rimba
Campuran lainnya
Total

2

3
4
5

Dugaan Potensi Hasil Hutan Kayu per Hektar KPHP Unit III
Lakompa (Fungsi Produksi) Kabupaten Buton.

10-19
N
VOL
(Batang) (M3)

20-29
N
VOL
(Batang) (M3)

KELAS DIAMETER
30-39
40-49
N
VOL
N
VOL
3
(Batang) (M ) (Batang) (M3)

50-59
N
VOL
(Batang) (M3)

60 UP
N
VOL
(Batang) (M3)

TOTAL
N
(Batang)

3,0263 0,1695

3,5526 0,7904

2,7632 1,2801 1,5789 1,1917 0,7895 1,3738 1,0526

5,0397 12,7631

7,2368 0,5241

7,3684 1,8714

3,9474 2,3475 4,6053 4,8442 1,5789 3,1708 1,1842

6,2796 25,9210 19,0376

0,6579 0,0293

0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1316

0,1661

0,7895

0,1954

5,2632 0,2342

2,8947 0,4093

0,7895 0,3550 0,2632 0,1229 0,2632 0,3405 0,0000

0,0000

9,4738

1,4619

III Lakompa Kabupaten Buton di dominasi oleh kelompok jenis kayu Rimba
Campuran/Komersial Dua. Adapun rincian dari dugaan potensi menurut
kelompok jenis dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut:
Tabel 2.8. Dugaan Potensi Jenis-Jenis Kayu pada KPHP Unit III Lakompa
(Fungsi Produksi).

1

KELOMPOK
JENIS

NAMA JENIS
LOKAL

Meranti/Kelomp Bayam
ok Komersil Satu Dama-Dama
Inalo
Kalapi
Kase
Kuma
Kumea
Uru
Wonu
Jumlah 1

2

9,8452

14,4737 0,7187 9,0789 1,9947 5,2632 2,6651 2,6316 2,6013 1,4474 2,0546 2,1053 11,6513 35,0001 21,6857
30,6579 1,6758 22,8946 5,0658 12,7633 6,6477 9,0790 8,7601 4,0790 6,9397 4,4737 23,1367 83,9475 52,2258

Jenis-jenis kayu niagawai (komersial) yang terdapat pada KPHP Unit

No.

VOL
(M3)

Kayu Rimba
Campuran/Kelo
mpok Komersil
Dua

Bangkali
Bebele
Bintangur
Bolongita
Eha
Eucalyptus
Kalumpa
Kapopo
Longida
Manu

POTENSI
N
VOL
ILMIAH
(Batang)
(M3)
Instsia bijuga
0,2632
0,1825
Canarium aspenum
0,3947
1,3787
Palaquium obovatum
0,9211
0,2630
Madhuca philippinensis
0,6579
0,2183
Pometia pinata
1,5789
1,5820
Palaquium luzoniensis
0,9211
0,8353
Manikara calophylloides
4,7368
1,6799
Elmemlia ovalis
0,2632
0,2365
Alstonia spedabilis
3,0263
3,4689
12,7632
9,8451

Anthocepalus
macrophyllus
Eugenia spp
Calophyllum waworoenti
Tetrameles nudiflora
Castanopsis bunuana
Eucalyptus alba
Sterculia foetida
Buchanania arborecens
Naudea orientalis
Malletus paniculatus
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0,2632

0,2776

2,7632
1,0526
0,3947
0,1316
0,9211
0,1316
0,1316
0,2632
0,3947

2,2782
0,4884
0,2519
0,0793
0,0264
0,3992
0,1724
0,0035
0,1700
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No.

KELOMPOK
JENIS

NAMA JENIS
LOKAL

ILMIAH

Wayu
Wola

Toona sureni
Cananga odonata
Litsea fanma
Crataxylon cochinenses
Antocarpus elastic
Terminalia supitiana
Koordensidendrom
pinnatum
Pterospenmum celebica
Vitex cofassus

Manggis hutan

Dyospyros malabarica

Meida
Ondolia
Ponto
Sisio
Teo
Tolihe
Uwi

Jumlah 2
3

Kayu Eboni
/Kelompok
Indah Satu
Jumlah 3

4

5

Kayu
Cendrana
Indah/Kelompok Dau
Indah Dua
Pololi
Tandanguli
Welalo
Jumlah 4
Kayu Rimba
Akasia
Campuran
Holea
lainnya
Kabongkabongka
Kandole
Kolaka
Kondongio
Korea
Korumba
Kole
Kumbawa
Lea
Lobani
Lolo
Motolindi
Onai
Puta
Roda
Romba
Soli
Taimanu
Tokulo
Umba
Walatu
Waru

Pterocarpus indicus
Dracontamelon
mangiferum
Quercus celebica
Podoacarpus blumei
Albizzia sapanaria
Accacia auriculiformis
Clesitanthus laevis
Pterocymbina
viridiforum
Diploknema spp
Parinanium
carymbosum
Dysaxylum densiforum
Hesfeldia
Arytera littolaris
Parinanium
carymbosum
Cryptonia spp
Cauthovia celebica
Xylopia sp
Millingtonia hortensis
Aphanamixis
Gaunsia
Baringtonia racemosa
Arythrina variegate
Broussenatia papyrifera
Kickxia arborea
Planchonella nitida
Kleinhova hespita
Bischoffa javanica
Nephelium lappaceum
Hibiscus tiliaceus
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POTENSI
N
VOL
(Batang)
(M3)
0,3947
0,1245
1,0526
0,2765
0,9211
0,0605
1,1842
0,2029
2,6316
1,1929
0,1316
0,0036
0,5263
0,5266
3,9474
8,6842
25,9211

1,7986
10,7049
19,0376

0,7895

0,1954

0,7895

0,1954

6,3158
0,1316

0,3949
0,0391

0,5263
0,6579
1,8421
9,4737
0,2632
0,5263
0,2632

0,3456
0,2360
0,4464
1,4620
0,0972
3,3920
0,1056

0,5263
1,1842

0,4993
0,5995

1,0526
2,7632
2,8947
0,9211

0,3188
1,1286
1,8459
0,2439

0,2632
0,5263
0,9211
1,1842
0,1316
2,5000
1,4474
0,3947
0,1316
0,5263
1,0526
4,3421
0,9211
1,9737
5,5263

0,1882
0,3028
0,1216
0,9906
0,3280
0,6420
0,0800
2,6337
0,3280
0,5143
0,9520
3,0526
1,7925
0,5177
0,1318
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NAMA JENIS

KELOMPOK
JENIS

No.

LOKAL

POTENSI
N
VOL
(Batang)
(M3)
1,7105
0,4256
0,7895
0,7345
0,2632
0,0322
35,0000 21,6857
83,9474 52,2258

ILMIAH

Ficus variegate
Planchonella valida
Tak teridentifikasi

Wehuko
Wewu
Lantari
Jumlah 5
Grand total
Sumber : Biphut Sultra 2007.

Selain jenis kayu rimba, juga terdapat jenis kayu tanaman yaitu jati
(Tectona grandis). Luas hutan tanaman pada KPHP Unit III Lakompa
Kabupaten Buton adalah 596 Ha dengan taksiran volume 88.113,61 Ha atau
176,8 m3/Ha. Dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2.9. Dugaan Potensi Hasil Hutan Kayu Jati per Hektar KPHP Unit III
Lakompa (Fungsi Produksi).
No
1.

Jenis

20-29
Batang M3

30-39
Batang M3

Kelas Diameter
40-49
50-59
Batang
M3
Batang M3

60 Up
Batang M3

Total
Batang

M3

Jati (Tectona
grandis)

9,06

3,33

13,44

13,53

57,24

57,24

22,19

61,01

10,94 41,68

88,44

176,78

Jumlah

9,06

3,33

13,44

13,53

57,24

57,24

22,19

61,01

10,94 41,68

88,44

176,78

Sumber : Biphut Sultra 2007.

2. Hutan Lindung
Analisis vegetasi di dalam kawasan hutan lindung seluas 17.051 Ha
berada di Kelompok Hutan Sampolawa dan Lakompa yang terdiri dari tingkat
semai, pancang, tiang dan pohon secara lengkap disajikan pada lampiran dan
berdasarkan rangking sebagai berikut:
-

Semai: Kerapatan Relatif Rangking I jenis Kalumpa dan Hopali= 8,43%;
II. Jenis Welago= 8,01% dan III. Jenis Taimanu= 7,17%; Frekuensi
Relatif Rangking I jenis Hopali= 8,77%; II. Jenis Welago= 8,33% dan III.
Jenis Kalumpa= 7,89%

-

Pancang: Kerapatan Relatif Rangking I jenis Kalumpa= 7,63%; II. Jenis
Welago= 7,12% dan III. Jenis Wintonu= 6,62%; Frekuensi Relatif
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Rangking I jenis Welago= 7,46%; II. Jenis Kalumpa= 6,93% dan III.
Jenis Hopali= 6,66%
-

Tiang: Kerapatan Relatif Ranking I jenis Hopali= 5,75%; II. Jenis
Taimanu= 5,61% dan III. Jenis Bolongita= 4,54%; Frekuensi Relatif
Rangking I jenis Hopali= 6,06%; II. Jenis Bolongita= 4,59% dan III.
Jenis Wakirasa= 4,26%; Dominasi Relatif Rangking I jenis Taimanu=
5,99%; II. Jenis Hopali= 5,73% dan III. Jenis Wakirasa= 5,01%

-

Pohon: Kerapatan Relatif Rangking Ijenis Hopali= 7,13%; II. Jenis
Taimanu= 6,48% dan III. Jenis Wakirasa= 4,42%; Frekuensi Relatif
Rangking I jenis Hopali= 6,74%; II. Jenis Kapila= 4,61% dan III. Jenis
Wakirasa= 4,49%; Dominasi Relatif Rangking I jenis Hopali= 8,95%; II.
Jenis Taimanu= 6,51% dan III. Jenis Kapila= 4,58%.

4. Keberadaan Flora dan Fauna
Analisis vegetasi di dalam Kawasan hutan lindung yang terdiri dari jenis
Kalumpa, Hopali, Walego, Taimanu, Bolongita, dan Wakirasa. Flora langka
yang terdapat di KPHP Lakompa yaituJati, Bitti, Bayam, dan Cendana. Fauna
langka yang terdapat di KPHP Lakompa yaitu Rusa, Tarsius, Buaya Rawa,
Burung Halo, Kaka tua jambul kuning, dan Lipan terbang.
Keberadaan Flora dan Fauna langka yang terancam punah dan menjadi
Spesies Endemik

Wallaceadiwilayah ini memerlukan Studi Penelitian dan

Pengembangan spesifik lebih lanjut. KPHP Lakompa juga merupakan habitat
alami dari Konservasi Habitat Buaya di Sungai Sampolawa.
5. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Hasil hutan non kayu yang menonjol adalah Ubi Koro (Gadung) dengan
potensi 436,4 Batang/Ha dan taksiran berat buah (umbi) adalah 1,486
Buah/Kg, 1 batang = 7,08 Buah dan 1 buah = 0,67 Kg.
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Selain ubi koro (gadung), juga terdapat jenis hasil hutan non kayu
lainnya yang dapat dikembangkan yaitu Rotan (Calamus sp), Aren (Arenga

pinnata), getah pinus, gula madu, kemiri, danKenari.
6. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
Manfaat hutan sebagai penyedia jasa lingkungan sangat memberikan
kontribusi

yang

nyata

karena

kemampuannya

dalam

menyediakan

sumberdaya air, memasok oksigen, menyerap karbon, jasa wisata alam,
perlindungan keanekaragaman Hayati, pengatur iklim global dan sebagainya.
Segala manfaat tersebut bisa dicapai dengan syarat kelestarian hutan tetap
terjaga, antara lain melalui upaya rehabilitasi maupun reforestasi.
Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam di wilayah KPHP
Lakompa yang dapat dikembangkan seperti

ekowisata air terjun Labusa

Kecamatan Batauga, permandian kaburaburana Desa Lawela Selatan
Kecamatan Batauga , dan air terjun Rahantoowa Kecamatan Sampolawa.
C. Sumber Daya Sosial Ekonomi dan Budaya
1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk
Luas wilayah, jumlah penduduk dan Rumah Tangga di Lokasi rencana
pengelolaan KPHP Model Lakompa Kabupaten Buton berada di Kecamatan
Batauga, Sampolawa, Pasarwajo, Wabula dan Lapandewa disajikan pada
Tabel 2.10.
Tabel 2.10. Luas Wilayah, Jumlah
Berdasarkan Desa
No.

Kecamatan dan
Desa/Kelurahan

1. Batauga
a. Molagina
b. Busoa

Penduduk

dan

Jumlah
Luas Presentas
Penduduk Jumlah KK
2
(Km )
e (%)
(Jiwa)
94.64
100
15.651
3.857
16.00
16,9
842
216
14.58
22,5
1.567
400

Rencana Pengelolaan KPHP Model Unit III Lakompa Kabupaten Buton

Rumah

Tangga

Kepadatan
Penduduk
Jiwa/Km
165
53
107
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No.

Kecamatan dan
Desa/Kelurahan

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
4.
a.
b.

Lawela
Lampanairi
Poogalampa
Bola
Majapahit
Masiri
Laompo
Lakambau
Lawela Selatan
Bandar Batauga
Sampolawa
Jaya Bakti
Todombulu
Gunung Sejuk
Sandang Pangan
Hendea
Bangun
Wawoangi
Katilombu
Lipu Mangau
Tira
Bahari
Gerak makmur
Pasarwajo
Kondowa
Dongkala
Wagola
Takimpo
Kombeli
Awainulu
Laburunci
Banabungi
Kambulambulana
Pasarwajo
Saragi
Wakaokili
Waangungu
Warinta
Lapodi
Wasaga
Kahulungaya
Kancinaa
Winning
Halimbomo jaya
Kambawakole
Mantowu
Wabula
Wasuemba
Wabula

Jumlah
Luas Presentas
Penduduk Jumlah KK
2
(Km )
e (%)
(Jiwa)
8.74
9,2
754
230
4.10
4,3
936
231
3.27
3,45
1.065
227
2.71
2,86
1.042
245
3,34
3,5
1.162
294
15.33
16,2
2.243
573
5.83
6,2
2.024
488
10.50
11,09
1.819
462
5.43
5,73
1046
231
4.86
5,13
1047
260
153,58
100
23.221
5.162
8.72
5,68
3.053
637
48.96
31,88
1.050
272
15.08
9,82
1.690
349
20.19
13,15
1.919
343
10,00
6,51
1.605
415
6.63
4,32
1.581
376
6.62
4,31
1.604
340
8.89
5,79
1.989
447
10.25
6,67
1.051
210
6.09
3,97
1.922
448
6.29
4,10
2.948
617
5.86
3,81
2.809
678
356,40
100
38.314
9.253
4,44
1,25
2.376
594
4,47
1,32
1.906
477
3,00
0,84
1.058
235
3,52
0,99
1.799
410
1,00
0,28
3.644
1065
4,52
1,27
1.483
290
0,50
0,24
2.363
645
0,52
0,15
2.434
510
0,85
0,24
1.978
432
0,95
0,27
3.524
713
1,38
0,39
2.028
500
20,64
5,79
687
169
20,00
5,61
972
208
124,00
34,79
1.423
350
136,09
38,18
1.951
464
6,00
1,68
2.519
555
4,00
1,12
1.208
306
3,09
0.87
586
105
3,16
0,89
1.489
360
9,00
2,53
1.251
289
3,00
0,84
818
395
2,04
0,57
817
202
51,58
100
5.614
1.323
16.32
31,64
719
178
14,00
27,14
2.418
591
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Kepadatan
Penduduk
Jiwa/Km
86
228
326
385
348
153
348
173
193
215
151
350
21
112
95
161
238
242
224
103
316
469
479
108
535
405
353
511
3644
328
4726
4681
2327
3710
1470
33
11
11
14
302
302
190
471
139
273
400
109
44
173
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No.

Jumlah
Luas Presentas
Penduduk Jumlah KK
2
(Km )
e (%)
(Jiwa)
10,32
20,01
812
186
5,94
11,52
1.229
282
5,00
9,69
436
86
44,54
100
9.117
2.060
629
14,12
938
210

Kecamatan dan
Desa/Kelurahan

c.
d.
e.
5.
a.

Kepadatan
Penduduk
Jiwa/Km
79
207
87
205
149

Wasampela
Holimombo
Koholimombono
Lapandewa
Lapandewa
Makmur
b. Gaya Baru
828
18,59
1.331
299
161
c. Burangasi Rumbia
828
18,59
1.467
329
177
d. Burangasi
827
18,57
1.337
298
162
e. Lapandewa
610
13,70
2.754
604
451
f. Lapandewa
732
16,43
1.290
320
176
Kaindea
Sumber Data: Statistik kecamatan Batauga, Sampolawa, Pasarwajo, Lapandewa dan
Wabula Tahun 2012

2. Perkembangan Penduduk
Perkembangan

Penduduk

Menurut

Desa

/Kelurahan

di

lokasi

Penyusunan Rancangan Pembangunan KPH Model Komplek Sampolawa dan
Lakompa Kabupaten Buton berada di Kecamatan Batauga, Sampolawa,
Pasarwajo, Wabula dan Lapandewa disajikan pada Tabel 2.11.
Tabel 2.11. Perkembangan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan
Laju
Pertumbuhan
(%)
1. Batauga
14.591
15.561
6,65
2. Sampolawa
22.150
23.221
4,8
3. Pasarwajo
37.066
38.314
3,37
4. Wabula
5.540
5.614
1,33
5. Lapandewa
8.843
9.117
3,1
Jumlah
88.190
91.827
4,12
Sumber Data: Statistik Kecamatan Batauga, Sampolawa, Pasarwajo, Lapandewa
dan Wabula Tahun 2012
No.

Kecamatan dan
Desa/Kelurahan

Tahun 2010

Tahun 2011

Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di lima kecamatan di
sekitar KPHP Lakompa adalah tertinggi di Batauga 6,65% dan terendah di
Wabula

1,33%

dengan

rata-rata

pertumbuhan

sebesar

4,12%.

Perkembangan ini sangat tinggi untuk daerah pertanian lahan kering yang
menyebbakan tekanan terhadap hutan akan semakin tinggi. Tingginya laju
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pertumbuhan di Batuga karena daerah ini merupakan salah satu daerah
tujuan penempatan eksodus Maluku.Sementara Kecamatan Wabula cukup
rendah karena daerah ini baru dimekarkan tahun 2011 dan berada di daerah
yang masih terisolir.

3. Penggunaan Tanah dan Kebutuhan Lahan
Pemukiman Penduduk di Kabupaten Buton dari tahun ke tahun
fasilitasnya terus membaik walaupun terjadi krisis ekonomi. Pengembangan
pemanfaatan lahan untuk pemukiman terus bertambah sesuai kebutuhan
terhadap

pertumbuhan

penduduk.

Apabila

pertumbuhan

penduduk

bertambah maka lahan untuk pemukiman akan bertambah pula walaupun
luas lahan tidak bertambah. Hasil analisis pertambahan penduduk terhadap
kebutuhan lahan untuk pemukiman secara periode 15 tahun mendatang
dengan asumsi bahwa per Kepala Keluarga lahan yang dibutuhkan untuk
pemukiman perkotaan seluas 0,05 Ha, pemukiman pedesaan seluas 0,18 Ha
sedang pemukiman diartikan hunian berikut 10% untuk fasilitas sosial
ekonomi budaya seperti sekolah, kesehatan, tempat peribadatan, pasar dan
kegiatan sosial lainnya. Kebutuhan lahan untuk pemukiman kota dan desa
dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12. Kebutuhan Lahan Untuk Pemukiman di Kabupaten Buton
Kabupaten

Tahun

Buton

2002
2007
2012
2018

Jumlah Penduduk (Kk)
Perkotaan
8.290
10.114
12.339
15.054

Pedesaan
80.759
98.525
120.201
14.665

Lahan yang Dibutuhkan
(Ha)
Perkotaan
Pedesaan
415
1.453.662
506
1.773.450
617
2.163.618
753
263.970

Umumnya kawasan yang diusahakan untuk meningkatkan pendapatan
dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, masyarakat membutuhkan lahan
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dalam bentuk penggunaan tanah. Pengunaan lahan terluas di Kabupaten
Buton khususnya di KPH III adalah Hutan Negara (21.333,4 Ha), Tegal/kebun
(7.502,50 Ha), Ladang/huma (4.354 Ha), penggunaan lainnya mencapai
1.160 Ha. Sisanya adalah pemukiman, padang rumput dan lahan yang tidak
diusahakan yang dapat dilihat pada Tabel 2.13. Data ini menunjukkan bahwa
potensi hutan masih sangat besar, namun kebutuhan lahan masyarakat
untuk pertanian cukup tinggi yang meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 2.13.Luas Penggunaan Tanah
Penggunaan Tanah Berdasarkan Kecamatan (Hektar)
Penggunaan
Jumlah
Tanah
Batauga % Sampolawa % Pasarwajo %
Wabula
% Lapandewa % Total (Ha)
1 Tanah Sawah
0,00 0,00
0,00
2 Bangunan
132,00 1,79
426,00 1,20
30,60 0,59
588,60
dan Halaman
3 Tegal/Kebun 2.331,00 31,57
1.121,40 7,30 2.856,00 8,01 761,00 14,75
433,10 9,57 7.502,50
4 Ladang/Huma 680,00 9,21
1.367,00 8,90 1.726,00 4,48 243,00 4,71
338.00 7,47 4.354,00
5 Padang
300,00 4,60
300,00
Rumput
6 Rawa yang
0,00 0,00
0,00
tidak Ditanami
7 Tambak,
0,00 0,00
0,00
Kolam dan
Empang
8 Lahan tidak
1.280,00 17,34
1.280,00
Diusahakan
9 Lahan
0,00 0,00
0,00
Tanaman
Berkayu
10 Hutan Negara 1.500,00 20,32
16.783,00 47,09 3.051,40 59,16
21.334,40
11 Perkebunan
0,00 0,00
0,00
12 Tanah Kering
0,00 0,00
13.849,00 38,86
41,26 0,80
13 Lainnya
1.160,00 15,71
1.160,00
Jumlah
7.383,00 100,00
2.488,40 16,20 35.640,00 100,00 4.127,26 80,02
771,10 17,04 36.519,50
Luas
7.383,00 100,00 15.358,00 100,00 35.640,00 100,00 5.158,00 100,00 4.525,00 100,00 68.064,00
Kecamatan
Luas Belum
0,00 0,00 12.869,60 0,00
0,00 0,00 1.030,74 19,98 3.753,90 82,96 31.544,50
Teregister
Sumber Data: Kecamatan Dalam Angka Tahun 2012

No.

4. Jenis Mata Pencaharian
Jenis mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya meliputi berbagai macam bidang usaha antara lain: di bidang
pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan perindustrian, secara lebih
rinci disajikan pada Tabel 2.14.
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Tabel 2.14. Mata Pencaharian Masyarakat
Kecamatan (Jiwa)
No.

Mata Pencaharian

Batauga

Sampolawa Pasarwajo

1.
2.
3.
4.

Petani
1.887
1.658
Perikanan Nelayan
765
847
Perdagangan
235
95
Kerajinan Rumah
231
298
Tangga
5. PNS, TNI-POLRI
208
347
6. Pensiunan
7. Buruh
8. Jasa-jasa
138
86
9. Lain-lain
Jumlah
3.464
3.331
Jumlah Rumah Tangga
3.412
3.853
Jumlah Penduduk
15.561
23.221
Sumber Data: Statistik Kecamatan Tahun 2012

Wabula

Lapandewa

4.240
1.252
997
-

534
87
-

514
222
122
114

665
96
461
51
7.762
7.677
38.314

95
2
92
17
810
1.170
5.614

34
69
1.075
1.455
9.117

5. Perindustrian dan Perdagangan
Bidang perindustrian yang diusahakan dalam bentuk produksi usaha
industry dari tingkat rumah tangga, industri kecil, menengah dan atas di Unit
III KPH Lakompa Kabupaten Buton, disajikan pada Tabel 2.15.
Tabel 2.15.Data Perindustrian dan Perdagangan
No.
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Kecamatan dan
Desa/Kelurahan
Batauga
Lawela
Busoa
Lawela Selatan
Lampanairi
Poogalampa
Bola
Majapahit
Masiri
Laompo
Lakambau
Sampolawa
Jaya Bakti
Todombulu
Gunung Sejuk
Sandang Pangan
Hendea
Bangun
Wawoangi

Industri
Besar
1
1
-

Pesebaran Industri dan Perdagangan
Industri
Industri
Industri
Sedang
Kecil
Rumah
Tangga
0
0
124
0
19
0
1
11
25
26
17
25
1
1
178
15
11
12
1
10
8
39
16
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h. Katilombu
i. Lipu Mangau
3. Pasarwajo
a. Wagola
b. Takimpo
c. Laburunci
d. Banabungi
e. Wakaokili
f. Waanguangu
g. Warinta
h. Lapodi
4. Wabula
a. Wasuemba
b. Wabula
c. Wasampela
d. Holimombo
5. Lapandewa
a. Lapandewa Makmur
b. Gaya Baru
c. Burangasi Rumbia
d. Burangasi
e. Lapandewa
f. Lapandewa Kaindea
Sumber Data: Statistik Kecamatan Batauga, Sampolawa, Pasarwajo, Lapandewa dan
Wabula Tahun 2012

18
68
7
5
15
8
23
10

Bidang perdagangan yang dimiliki masyarakat di sekitar Unit III KPH
Lakompa Kabupaten Buton yaitu pasar umum, took, kios/warung, KUD,
Koperasi dan Bank yang biasanya disebut sarana perekonomian yang
disajikan pada Tabel 2.16.
Tabel 2.16.Jumlah Sarana Perekonomian
No.
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
2.
a.
b.
c.
d.
e.

Kecamatan dan
Desa/Kelurahan
Batauga
Lawela
Busoa
Lawela Selatan
Lampanairi
Poogalampa
Bola
Majapahit
Masiri
Laompo
Lakambau
Sampolawa
Jaya Bakti
Todombulu
Gunung Sejuk
Sandang Pangan
Hendea

Pasar Umum
2
1
1
2
-

Sarana Perekonomian
Toko
Kios/Warung
233
18
28
3
19
18
15
23
26
51
32
0
91
56
1
-
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KUD
1
1
1
1
11
12
10
8

Bank
0

Non KUD

0
-

3
3
-
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f. Bangun
g. Wawoangi
h. Katilombu
i. Lipu Mangau
7
3. Pasarwajo
a. Wagola
0
b. Takimpo
1
c. Laburunci
0
d. Banabungi
1
e. Wakaokili
1
f. Waanguangu
0
g. Warinta
0
h. Lapodi
1
1
4. Wabula
a. Wasuemba
1
b. Wabula
0
c. Wasampela
0
d. Holimombo
0
1
5. Lapandewa
a. Lapandewa Makmur
b. Gaya Baru
c. Burangasi Rumbia
d. Burangasi
e. Lapandewa
f. Lapandewa Kaindea
1
Sumber Data: Statistik Kecamatan Batauga,
2012.

39
16
18
7
412
6
0
5
1
0
15
1
0
17
0
5
131
0
0
7
1
0
4
0
0
8
0
0
10
1
0
39
0
0
6
0
0
16
0
0
6
0
11
0
117
68
12
7
10
5
14
15
16
8
28
23
37
10
Sampolawa, Pasarwajo, Lapandewa dan Wabula

3
2
1
Tahun

D. Pemanfaatan Dan Penggunaan Kawasan
Pemanfaatan kawasan hutan pada wilayah KPHP Lakompa melalui
kegiatan perhutanan sosial dengan skema pemanfaatan kawasan hutan
Wilayah Tertentu dan pembagian blok kawasan hutan. Luas areal kerja KPHP
Lakompa di Kabupaten Butonseluas ± 30.600 hektarberdasarkan penetapan
Surat Keputusan Menteri Kehutanan No SK.795/Menhut-II/2009, tanggal 7
Desember

2009.Luas

Pemanfaatan

Wilayah

Teretentuyaitu

seluas

20.109,15Ha, yang terdiri dari HL 6.642,98 Ha, HP 10.276,16 Ha, dan
HPT3.190,01 Ha. Sedangkan pembagian blok kawasan hutan seluas
28.149,88 Ha yangterdiri dari HL seluas 12.494,95 Hadan HP/HPT seluas
15.654,93 Ha. Blok HL terdiri dari Blok Inti seluas 3.570,16 Ha, Blok Khusus
2.281,81 Ha, dan Blok Pemanfaatan 6.642,98 Ha. Sedangkan Blok HP/HPT
terdiri dari Blok Pemanfaatan HHK-HA seluas 3.190,01 Ha, Blok Pemanfaatan
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HHK-HT seluas 10.276,16 Ha, dan Blok Pemberdayaan Masyarakat seluas
2.188,75 Ha.
Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kegiatan secara
permanen (Pemukiman, Transmigrasi, Perkebunan desa) diselenggarakan
melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan relokasi fungsi, serta tukar
menukar kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan luar
kehutanan

secara sementara dilakukan melalui prosedur pinjam pakai

kawasan

hutan

tanpa

mengubah

status,

fungsi

serta

peruntukannya.Penggunaan kawasan di KPHP Lakompa untuk keperluan
diluar kehutanan belum terdapatbentuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
yang dikelola oleh pemegang izin.

E. Aspek Sosial Budaya
1. Nilai dan Norma
Pada umumnya, masyarakat di kabupaten Buton, khususnya di wilayah
Lakompa adalah masyarakat agraris yang menggantungkan hidupnya pada
hutan sebagai sistem pertanian lahan kering.Kondisi ini menyebabkan
hubungan antara masyarakat dengan hutan disekitarnya telah terjalin pada
suatu sistem budaya yang melahirkan kearifan lokal.Salah satu kearifan lokal
masyarakat dalam pengelolaan hutan adalah hutan Kaombo.
Dari aspek budaya masyarakat di daerah ini semua menganut sistem
adat kesultanan Buton yang berlandasakan pada ajaran Agama Islam.Dengan
demikian semua tatanan dalam masyarakat dan pengelolaan sumberdaya
alam masih menganut sistem adat.
Dalam pengelolaan sumberdaya alam misalnya pada pembukaan lahan
khususnya lahan kering, peranan lembaga adat Parabela bersama perangkat
adat masih dipercaya oleh masyarakat. Fungsi Parabela ini menyangkut
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semua

hajatan

masyarakat

termasuk

yang

akan

mengarahkan

dan

memberikan informasi mengenai tatacara pemanfaatan dan pengelolaan
sumberdaya alam termasuk hutan dan lahan serta hasil hutan.
Adat istiadat masyarakat masing-masing daerah memiliki keunikan
tersendiri.Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebiasaan-kebiasaan atau
adat istiadat masih tetap tinggi. Adat istiadat/kebiasaan yang masih melekat
dan dijunjung tinggi oleh masyarakat antara lain adalah upacara-upacara
kematian dan syukuran.

Kebiasaan lain yang masih berlaku dalam

masyarakat adalah semangat gotong royong dalam melaksanakan kegiatan
baik kegiatan yang berhubungan dengan upacara syukuran atau upacara
adat yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

2. Teknologi dan Pengetahuan Lokal
Keberhasilan pengelolaan hutan selain ditentukan oleh faktor budaya
dan adat istiadat, juga ditentukan oleh perkembangan teknologi dan
pengetahuan lokal yang dimiliki.Masyarakat yang berada di sekitar kawasan
hutan umumnya memiliki tingkatpengetahuan yang relatif rendah.Hal ini
dapat

menyebabkan

rendahnya

penguasaan

terhadap

teknologi

modern.Namun demikian, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan
juga memiliki pengetahuan lokal dalam kegiatan usaha tani yang diperoleh
secara turun temurun dari leluhur mereka.
Kalender musiman masyarakat dalam bercocok tanam berdasarkan
perhitungan awal hujan di musim barat.Mereka masih mengantungkan
perhitungan pada tanda-tanda alam untuk memperkirakan perubahan
musim.Pada kondisi ini peranan lembaga adat informal masih sangat penting
dalam kehidupan sosial budaya masyarakat.

3. Kearifan Lokal
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Setiap penduduk ataupun masyarakat yang hidup dalam satu sistem
budaya, memiliki nilai-nilai kearifan lokal tersendiri. Secara umum, kearifan
lokal di wilayah Lakompa menyangkut

hubungan manusia dan alam

lingkungannya cukup baik. Utamanya masyarakat yang sering mengalami
bencana alam seperti banjir dan tanah longsor serta kekeringan, sehingga
mereka sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Karena itu
aturan-aturan adat menuntut adanya kewajiban untuk ikut menjaga
kelestarian hutan, sehingga tidak ada alasan untuk melarang pemanfaatan
sumberdaya hutan dan lahan atau perairan yang ada dalam wilayah Lakompa
sepanjang proses pemanfaatannya tetap menjaga peranan dan fungsi
kawasan secara benar. Kearifan dan pengetahuan penduduk terutama yang
bermukim di daerah tangkapan air menuntut masyarakat untuk tidak
menebang hutan apalagi merambahnya menjadi areal perladangan.
Bentuk kearifan dalam pemanfaatan lahan dan hutan di sebut dengan

kaombo atau hutan yang dilindungi.Lokasi Hutan Kaombo di sekitar
Lakompa.Kaombo ditetapkan yakni pada masa pemerintahan Sultan Murhum
maka atas persetujuan Sara. Struktur Lembaga Adat Hutan Kaombo terdiri
dari: Parabela (Ketua adat), Waci (Wakil Parabela) dan akanamia (Bawahan
Waci/ orang yang bertugas mengumpulkan masyarakat, apabila akan
diadakan upacara adat. Masyarakat menjadikan/menganggap Parabelasama
atau setara dengan kepala desa/lurah. Pada beberapa tempat, hutan Kaombo
dipimpin oleh seorang Pangalasa.
Hutan kaombo tidak bisa diolah menjadi kebun, akan tetapi hasil
hutannya seperti Rotan, kayu-kayu besar, ubi hutan, bisa dimanfaatkan yaitu
harus dengan izin/meminta (aemani). Apabila ada yang sembarangan
mengambil/melanggar akan terkena karimbi (denda). Dendanya berupa 12
boka untuk sangsi menebang kayu,dan disesuaikan sesuai besarnya
pelanggaran yang dilakukan (1 boka = Rp. 24.000).
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Masyarakat menganggap hutan Kaombo sebagai hutan yang dilindungi
atau disayangi, karena didalamnya terdapat hasil hutan yang disimpan atau
dipersiapkan

apabila

masyarakat

gagal

panen/

kekurangan

bahan

makanan.Apabila ada masyarakat yang miskin/ tidak memiliki uang untuk
membangun rumah dalam hutan Kaombo tetapi tidak boleh serakah, harus
secara bijaksana dan sesuai kebutuhan saja agar tidak rusak dan masyarakat
generasi selanjutnya tetap bisa dimanfaatkan.
Semua peristiwa seperti menanam/ panen akan dimulai oleh Perabela
selaku kepala adat dan tiap tahun hingga saat ini masih diadakan upacara
adat berupa pesta kampong setiap akan memulai masa tanam, untuk
memohon kepada Tuhan agar hasil panen selanjutnya berhasil.
Seiring dengan waktu, maka berbagai lembaga formal sudah mulai ada
berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Seperti Kepala Desa, Badan
Perwakilan Desa, PKK, Majelis Taqlim, Karang Taruna, Koperasi dan lain-lain.
Pengangkatan pimpinan lembaga formal masih dilihat pada aspek turunan
seperti masa silam.Peranan adat juga masih terasa dominan pada
masyarakat khususnya sekitar kawasan hutan.

F. KPHP Unit III Lakompa dalam perspektif Tata Ruang Wilayah
dan Pembangunan Daerah
Pembangunan

akan

memerlukan

berbagai sumberdaya juga menghendaki keterseediaan lahan

yang cukup

antara

lain

nasional

untuk

berkelanjutan

memenuhi

pertanian,perkotaan,pemukiman,

selain

ekspansi

perhubungan

dan

pembangunan
pertambangan.

Keperluan akan lahan tersebut secara bertahap akan diperoleh melalui
konversi lahan hutan menjadi non hutan.
Berdasarkan

Undang-undang

Tata

Ruang

Nomor

26

Tahun

2007,penetapan tata ruang dilakukan melalui kajian teknis dan analisa
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kebutuhan dari berbagai sektor diwilayah tersebut. Sekalipun demikian
seringkali hasil akhir ditentukan melalui konsensus antar sektor yang
berkepentingan.
Hal lain yang mendorong terus mengemukanya isu tata ruang adalah
Penataaan ruang yang member peluang pengkajian tataruang provinsi dan
kabupaten kota

dalam setiap lima tahun sekali. Selain itu seiring dengan

meningkatnya dinamika pembangunan daerah yaitu munculnya pemekaran
daerah kabupaten sehingga makinmempersulit penataan ruang provinsi dan
berimplikasi pada ketidakpastian alokasi lahan diwilayah tersebut yang pada
akhirnya menghambat pembangunan nasional secara umum dan khususnya
pembangunan daerah termsuk pembangunan kehutanan di KPH Lakompa
unit III.
Penataan ruang wilayah KPH khususnya KPHP Lakompa merupakan
KPH yang berada di Kabupaten Buton memiliki luas kawasan hutan
32.907Ha dan berada pada beberapa wilayah administrasi pemerintahan
kecamatan yaitu kecamatan Sampolawa, Batauga, Wabula dan Pasarwajo.
Maka dalam melaksanakan pembangunan hutan dan kehutanan senantiasa
berkaitan langsung dengan pemanfaatan ruang/wilayah dan sumber daya
lainnya.

Terkait dengan pemanfaatan ruang maka

koordinasi dan

harus memperhatikan

kebijakan penataan ruang/wilayah dan pelaksanaan

pembangunan daerah berada di level kabupaten. KPHP Lakompa dalam tata
ruang wilayah merupakan wilayah yang peruntukkan sebagai hutan
produksi.Sehingga dalam implementasinya senantiasa terjadi sinergisitas dan
sinkronisasi tidak terjadi tumpang tindih program/kegiatan sehingga tidak
mengorbankan kepentingan pembangunan pada umumnya.

G. Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan
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Sebagai lembaga yang baru terbentuk dalam rangka melaksanakan
pembangunan

kehutanan

yang

berkelanjutan

dan

berkeadilan

untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat didalam dan disekitar hutan serta
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional maka isi-isu
strategis, kendala dan permasalahan yang muncul adalah masalah kehutanan
pada wilayah kelola KPHP Lakompa (unit III)

yang diperkirakan akan

mempengaruhi beroperasinya KPHP Lakompa.
Adapun

isu-isu

strategis

yang

berkaitan

denganberoperasinya

KPHPLakompa adalah:
a. Berdasarkan Permendagri Nomor 61 bahwa dasar hukum KPH harus
berbentuk Peraturan Daerah. Namun Perda sebagai payung hukum
beroperasinya KPH Lakompa masih sementara proses, sehingga aspek
dukungan pemerintah daerah masih lemah.
b. Belum adanya personil definitif yang menduduki jabatan struktural
mengenai pembentukan organisasi dan tata Kerja UPTD KPHP Lakompa
(Unit III)
c.

Belum adanya alokasi Pendanaan dari APBD maupun

APBN

untuk

membiayai gaji pegawai dan operasional KPHP unit III Lakompa
d. Belum adanya peraturan perundangan yang mengatur secara khusus
tentang operasional/Kegiatan KPH
e. Belum adanya Sarana dan Prasarana seperti Bangunan

Kantor

KPH,Kendaraan opersional, peralatan kantor seperti : meja kursi, lemari
kantor, elektronik kantor, Komputer,Peralatan operasional seperti : Alat
Komunikasi, Alat alat survey, Sarana pendukung pengelolaan hutan.
f.

Belum adanya Sarana dan prasarana Administrasi Perkantoran seperti
ATK,dll ,untuk menunjang pelayanan pada masyarakat

g. Tidak adanya kelompok kerja/Tim khusus yang mengawal beroperasinya
KPHP Lakompa (unit III)
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h. Lemahnya koordinasi antara penylenggara kehutanan : Kemenhut, Dishut
Prov, Dishut Kab/Kota, BPKH Makasar dan UPT Pusat di Daerah serta
stakeholder terkaitIsu, kendala dan permasalahan kehutanan pada
Wilayah kelola KPHP Lakompa.
i.

Minimnya Sarana dan Prasarana Perlindungan Hutan

j.

Belum adanya alokasi dana operasional Pengamanan Hutan

k. Minimnya tenaga fungsional Jagawana/Polhut, Penyuluh kehutanan dan
Pengelola Ekosistem Hutan (PEH)
l.

Belum mantapnya prakondisi bagi berkembangnya usaha pemanfaatan
hutan (kepastian areal kerja, konflik dengan masyarakat).

m. Semakin bertambahnya luas lahan kritis pada kawasan hutan akibat
kegiatan perambahan hutan, tingginya intensitas ilegal loging,ilegal
minning dan maraknya peredaran hasil hutan illegal
n. Banyaknya aktifitas

perladangan masyarakat didalam dan sekitar

kawasan hutan
o. Kurangnya pemahaman para pihak diluar kehutanan terhadap multi
fungsi hutan antara lain fungsi ekologis, (pemahaman terbatas pada
hutan sebagai sumber kayu) sehingga laju deforestasi terus berlanjut
serta Konsep hutan masih berada ditatanan teknis dan belum berada
p. Adanya

potensi

konflik

antara

pemangku

kepentingan

seperti

masyarakat, sektor privat dan pemerintah, terutama pada aspek
perambahan dan upaya alih fungsi kawasan.
q. Belum optimlnya pemanfaatan kawasan hutan dalam sektor kehutanan
yang telah ditetapkan dalam skema HTR dan HKM.
r.

Belum adanya skema pemberdayaan masyarakat yang jelas didalam dan
disekitar kawasan hutan.

s.

Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran kehutanan sehingga
menyebabkan semakin meningkatnya gangguan keamanan hutan.
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t.

Belum optimalnya fungsi kontrol Dinas Kehutanan Kabupaten Buton
menyebabkan masih terus berlangsungnya aktifitas illegal logging dan
perambahan kawasan untuk perladangan.

u. Tingginnya laju pertumbuhan dan tekanan penduduk terhadap kawasan
hutan.
v. Banyak terdapat situs budaya (benteng dan perkuburan) disekitar
kawasan hutan KPHP Lakompa.
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III. VISI, MISI PENGELOLAAN HUTAN

Hutan dengan segala isinya adalah karunia Tuhan dan yang menjadi
warisan kekayaan alam yang tak ternilai harganya, oleh karenanya harus
dikelola secara bijaksana, terencana, optimal dan bertanggungjawab sesuai
dengan daya dukungnya serta memperhatikan kelestarian fungsi dan
keseimbangan

lingkungan

hidup guna menjamin

pemanfaatan

hutan

berkelanjutan, yang ditujukan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat yang
berkeadilan dimasa kini dan masa yang akan datang. Jadi pemanfaatan
sumberdaya

hutan

harus

dilaksanakan

berdasarkan

rasionalitas

dan

optimalitas secara bertanggungjawab guna menjamin kelestarian dan
keseimbangan

ekosistem

serta

pembangunan

berkelanjutan

secara

berkeadilan.
Hutan

bukan

hanya

sekedar

sekumpulan

pepohonan

untuk

menyediakan kayu, akan tetapi sebagai ekosistem penyangga kehidupan
bagi manusia dimuka bumi karena hutan memiliki karakteristik yang tidak
dimiliki oleh sumberdaya alam lainnya, yaitu :
1. Keanekaragaman hayati.

Berbagai macam spesies flora, fauna

serta

sistem abiotik yang membentuk hutan, memberikan manfaat yang sangat
besar bagi kehidupan dimuka bumi sehingga

untuk mempertahankan

kelimpahan keanekaragaman hayati tersebut memerlukan ruang dalam
luasan tertentu agar mata rantai kehidupan dapat berjalan normal.
2. Keragaman Peluang Pemanfaatan. Hutan bukan hanya menghasilkan
sumberdaya fisik berupa kayu dan non kayu (tangible) tapi juga hutan
menghasilkan jasa lingkungan (intangible) yang tidak ternilai. Hasil ini
membuka berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan
manusia dan kelestarian lingkungan.
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3. Kepentingan

Antar

Generasi.

Keberlanjutan

pengelolaan

hutan

mengandung makna bahwa hutan dapat menjembatani kepentingan saat
ini maupun yang akan datang.
4. Memerlukan Waktu yang Panjang. Hutan dan kawasannya bukan sekadar
kumpulan

pohon-pohon,

tapi

juga

hidupnya

berbagai

ekosistem.

Pembentukan ekosistem yang stabil membutuhkan waktu yang panjang,
sehingga hutan memerlukan pengelolaan yang tepat untuk memastikan
bahwa manfaat hutan dan kesejahteraan masyarakat dapat bersinergi
secara terus menerus.
5. Kepentingan Umum. Fungsi hutan sebagai bagian dari lingkungan tidak
terbatas oleh kepentingan administrasi dan sektor. Fungsi hutan akan
dinikmati oleh mahluk apapun sepanjang keberadaan hutan tetap lestari
karena melampaui batas waktu dan tempat serta kepentingan.
6. Interaksi dengan Masyarakat. Ekosistem hutan tidak hanya bermakna
hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan fisiknya, tetapi juga
menyangkut manusia dan budayanya. Hutan telah membentuk budaya
masyarakat desa hutan dengan kelembagaannya yang tercermin dari
kearifannya

lokal.

Hubungan

manusia

dan

hutan

memungkinkan

terciptanya hubungan simbiosis mutualisme, sehingga keberadaan hutan
bagi manusia merupakan sumber kesejahteraan hidup, sehingga manusia
akan selalu bertanggungjawab terhadap kelestarian hutan.
Karakter Sumberdaya hutan diatas menunjukkan bahwa hutan
mempunyai kedudukan fungsi dan peran yang sangat penting dan vital bag
kehidupan sosial budaya, perekonomian serta kelestarian dan kualitas
lingkungan hidup. Dengan demikian pengelolaan sumberdaya hutan harus
dilakukan secara lestari guna memenuhi fungsi sosial, ekonomi dan ekologi
secara optimal.
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Sesuai Karakteristik sumberdaya hutan tesebut dan sejalan dengan
peran strategis KPH, yaitu optimalisasi akses masyarakat terhadap hutan;
resolusi konflik; desentralisasi dan demokratisasi kehutanan; bagian dari
pengelolaan berbasis masyarakat; bentuk pengelolaan yang tepat sasaran,
lokasi,

kegiatan

dan

pendanaan;

mendukung

kemudahan

investasi

kehutanan; meningkatkan upaya pembinaan, pengawasan (masyarakat),
rehabilitasi dan reklamasi; dan mendukung komitmen perubahan iklim.
Berdasarkan karaktersitik hutan dan fungsi KPH sebagaimana amanat
peraturan perundang-undangan, maka ditetapkan Visi rencana pengelolaan
KPHP Lakompa Kabupaten Buton.
Organisasi KPHP Lakompa Kabupaten Buton yang merupakan salah
satu institusi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis yang dalam
operasionalnya senantiasa merujuk dan menyelaraskan pada kebijakan dan
strategi visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Buton yaitu :
“ Terwujudnya masyarakat Industri dan Berbudaya di Kabupaten
Buton Tahun 2025 “ dan Kementerian Kehutanan, hal ini didasarkan pada
tujuan dasar pembentukan KPH di daerah. Untuk mengintegrasikan sasaran
pembangunan pada KPHP Lakompa Kabupaten Buton maka ditempuh
langkah-langkah strategis menetapkan visi misi pengelolaan yaitu :
A.

Visi
Visi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

Lakompa

Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara adalah:
” Terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan berbasis
kearifan lokal menuju masyarakat industri Tahun 2024”
(mantap dari aspek kawasannya, dinamis dan lestari dari aspek

pengelolaannya, melalui peran serta masyarakat yang mandiri menuju
kualitas lingkungan yang baik)
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B.

Misi
Visi

pengelolaan

di

KPHP

Lakompa

Kabupaten

Buton

perlu

dikembangkan berbentuk misi pengelolaan adalah sebagai berikut:
a. Mewujudkan sistem pengelolaan Jati Buton dan spesies endemik
lainya secara terpadu melalui integrasi sumber daya, mengubah
perilaku dan cara berpikir stakeholder yang terkait terhadap
sumber daya hutan dan lahan.
b. Memantapkan status dan fungsi wilayah KPHP Lakompa sebagai
sentra pengembangan Jati Buton

yang terintegrasi dengan

pembangunan daerah Kabupaten Buton.
c. Memantapkan sistem Pengelolaan KPHP Lakompa yang adaptif
dengan menjamin ketersediaan bahan baku guna menumbuh
kembangkan sentra industri kecil.
d. Menjamin kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya
e. Mengembangkan upaya pemanfaatan dan konservasi Sumberdaya
hutan melalui peranserta mandiri masyarakat sekitar kawasan
hutan dan daerah secara lestari menuju perbaikan lingkungan.
Visi dan misi diperlukan target (goal) dan bidang sasaran yang
disadur dan dikembangkan dari tujuan serta sasaran di KPHP Lakompa
Kabupaten Buton adalah sebagai berikut:
Tujuan Pengelolaan KPHP Lakompa dijabarkan berdasarkan misi yaitu :
Misi 1 : Mewujudkan sistem pengelolaan Jati Buton dan jenis
kayu endemik lainya secara terpadu melalui integrasi sumber
daya, mengubah perilaku dan cara berpikir stakeholder yang
terkait terhadap sumber daya hutan dan lahan, mencakup
tujuan :

Rencana Pengelolaan KPHP Model Unit III Lakompa Kabupaten Buton

III - 54

a. Membangun dan mengembangkan unit KPHP Lakompa sebagai
basis utama pengembagan Jati Buton.
b. Memberdayakan unit KPHP Lakompa untuk usaha masyarakat desa
hutan.
c. Menentukan arah keseimbangan pemanfaatan sumber daya.
d. Membangun orientasi berpikir masyarakat di unit KPHP Lakompa.

Misi 2 : Memantapkan status dan fungsi wilayah KPHP
Lakompa sebagai sentra pengembangan Jati Buton

yang

terintegrasi dengan pembangunan daerah Kabupaten Buton,
mencakup tujuan :
a. Penguatan status tata batas kawasan hutan pada wilayah KPHP
Lakompa Kabupaten Buton.
b. Penataan dan penetapan tata batas, blok,petak/anak petak KPHP
Lakompa.

Misi 3 : Memantapkan sistem pengelolaaan KPHP Lakompa
yang adaptif dengan menjamin ketersediaan bahan baku guna
menumbuh kembangkan sentra industri kecil, mencakup
tujuan :
a. Mengembangkan institusi pengelola KPHP Lakompa Kabupaten
Buton sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
b. Mengembangkan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM)
yang mampu mendukung pengelolaan KPHP Lakompa Kabupaten
Buton.
c. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan KPHP Lakompa
Kabupaten Buton.
d. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari
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dengan memberdayakan dan menciptakan peluang usaha bagi
masyarakat sekitar hutan.
e. Mengembangkan sistem pendanaan mandiri dan berkelanjutan
guna mendukung Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton.
f. Memantapkan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi
pengelolaan KPHP Lakompa Kabupaten Buton.
g. Mengembangkan mekanisme kerjasama pengelolaan dengan para
pihak.
h. Mengembangkan sistem pengelolaan kolaboratif KPHP Lakompa
Kabupeten Buton.

Misi 4 : Menjamin kelestarian sumberdaya hutan serta
ekosistemnya, mencakup tujuan :
a. Membangun sistem informasi data potensi sumber daya hutan di
KPHP Lakompa Kabupaten Buton.
b. Meningkatkan

kegiatan

penelitian

dan

pengembangan

ilmu

pengetahuan dan teknologi yang mendukung KPHP Lakompa
Kabupaten Buton sebagai Pusat Penelitian dan Pengembangan Jati
Buton serta tanaman hutan endemik Wallacea.
c. Pembinaan habitat dan populasi spesies jenis langka dan terancam
punah.
d. Meningkatkan sistem pengawasan dan pengamanan kawasan
hutan, pemungutan dan peredaran hasil hutan kayu/bukan kayu.
e. Penguatan regulasi, perangkat dan penegakan hukum (termasuk
hukum adat).
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Misi 5 : Mengembangkan upaya konservasi dan pemanfaatan
sumber daya hutan dan ekosistemnya melalui peran serta
mandiri masyarakat sekitar kawasan dan daerah secara
lestari menuju perbaikan lingkungan, mencakup :
a. Meningkatkan monitoring dan pengawasan pemanfaatan sumber
daya alam dan pemantauan ekosistem.
b. Mengembangkan mekanisme pemanfaatan sumberdaya alam
hayati dan ekosistemnya dan pemantauan lingkungan.
c. Mengadopsi

dan

mengembangkan

kearifan

lokal

dalam

pemanfaatan lahan yang selaras dengan kelestarian sumberdaya
alam hutan dan ekosistemnya.
d. Mengembangkan pemanfaatan jasa sumber air, aliran air, jasa
lingkungan dan pariwisata alam dan budaya.
e. Mendorong pengembangan hutan rakyat, hutan kemasyarakatan,
hutan desa, hutan adat (kaombo dan kadie) yang lestari dan
berkelanjutan.
2. Sasaran Pengelolaan
Sasaran Pengelolaan KPHP Lakompa Kabupaten Buton diuraikan
sebagai berikut :
Misi 1 : Mewujudkan sistem pengeloaan hutan terpadu
melalui integrasi sumber daya, mengubah perilaku dan cara
berpikir stackeholder yang terkait terhadap sumberdaya
hutan dan lahan, dengan sasaran :
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan
Rehabilitasi dan Reklamasi Kawasan Hutan
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
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Misi 2 : Pemantapan status dan fungsi kawasan hutan pada
wilayah KPHP Lakompa Kabupaten Buton yang terintegrasi
dengan wilayah Kabupaten Buton, dengan sasaran :
a. Penguatan status pal batas kawasan hutan sebagai batas wilayah
KPHP Lakompa Kabupaten Buton :
1).Pal batas kawasan hutan pada wilayah KPHP Lakompa Kabupaten
Buton

disepakati

bersama

oleh

seluruh

elemen

terkait

(Pemerintah dan masyarakat) yang dituangkan dalam Berita
Acara serta tercantum secara jelas pada peta batas kawasan
hutan diwilayah KPHP Lakompa serta menjadi acuan para pihak.
2).Pada setiap koordinat batas yang ditentukan dilengkapi dengan
tanda berupa patok sesuai standar teknis.
b. Penataan dan penetapan blok, petak/anak petak KPHP Lakompa :
1).Blok, petak/anak petak KPHP Lakompa disahkan oleh Dirjen
Planologi dan diketahui oleh Bupati Buton dan Forum konsultasi
masyarakat Kabupaten Buton.
2).Blok, petak/anak petak terintegrasi dalam Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Buton dan menjadi acuan bagi para pihak dalam
implementasinya;
3).Ada tanda/patok pal batas, blok, petak/anak petak dilapangan
dan panduan pengetahuan pengenalan batas wilayah KPHP
Lakompa.
4).Pal batas kawasan hutan pada wilayah KPHP Lakompa Kabupaten
Buton diketahui dan dipahami oleh masyarakat luas.
Misi 3 : Memantapkan sistem Pengelolaan KPHP Lakompa
Kabupaten

Buton

yang

adaptif

dengan

menjamin

ketersediaan bahan baku guna menumbuh kembangkan
sentra industri kecil dengan sasaran :
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a. Mengembangkan institusi pengelola KPHP Lakompa Kabupaten
Buton:
1) Hasil assesment tentang struktur organisasi Kantor KPHP
Lakompa Kabupaten Buton yang sesuai

dengan kebutuhan

pengelolaan KPHP.
2) Formasi jabatan struktural, fungsional dan tenaga teknis lainnya
terisi oleh tenaga profesional.
b. Mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia yang
mampu

mendukung

pengelolaan KPHP

Lakompa

Kabupaten

Buton :
1) Adanya uraian tugas dan jabatan untuk setiap formasi.
2) Daftar kualifikasi dan jumlah kebutuhan pegawai.
3) Daftar kebutuhan pendidikan, pelatihan, penyegaran yang
sesuai dengan tupoksi.
4) Adanya

pedoman

tentang

pembinaan

(mentoring

dan

conselling) bagi setiap pegawai (hubungan bawahan atasan).
5) Adanya mekanisme penilaian kinerja, pemberian sanksi dan
penghargaan yang jelas dan proporsional.
c. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan KPHP Lakompa
Kabupaten Buton:
1) Tersedianya sarana prasarana pengelolaan KPHP Lakompa
Kabupaten Buton sesuai dengan kebutuhan dan standar.
2) Terpeliharanya sarana prasarana pengelolaan KPHP Lakompa.
3) Adanya

kriteria

kelayakan

operasional

sarana

prasarana

(kepentingan replacement).
d. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari
dengan memberdayakan dan menciptakan peluang usaha bagi
masyarakat sekitar hutan :
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1). Tersedianya pasokan bahan baku kayu dan non kayu bagi
industri kecil.
2). Adanya kepastian usaha dengan menekan adanya sistem
perizinan ekonomi biaya tinggi.
3). Terjaminnya ketersediaan produksi distribusi dan pemasaran.
e. Mengembangkan sistem pendanaan yang berkelanjutan :
1) Tersedianya analisa kebutuhan pendanaan yang rasional.
2) Adanya standarisasi pembiayaan untuk setiap jenis kegiatan
pengelolaan.
3) Adanya analisa peluang penggalangan sumber pendanaan yang
berkelanjutan.
4) Tersedianya mekanisme pendanaan alternatif.
f. Memantapkan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi
pengelolaan KPHP Lakompa Kabupaten Buton :
1) Tersusunnya rencana pengelolaan KPHP Lakompa Kabupaten
Buton yang dapat dijadikan acuan bagi para pihak.
2) Tersusun dan terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi
pengelolaan KPHP Lakompa Kabupaten Buton sebagai umpan
balik perencanaan dan pengelolaan.
g. Mengembangkan mekanisme kerjasama pengelolaan dengan para
pihak :
1) Tersedianya analisa kebutuhan jenis kegiatan yang akan
dikerjasamakan dan tersosialisasikan kepada publik.
2) Tersedianya

panduan

monitoring

dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan kegiatan kerjasama.
3) Adanya analisa dan identifikasi profil parapihak dalam rangka
pengembangan kerjasama.
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h. Mengembangkan sistem pengelolaan kolaboratif KPHP Lakompa
Kabupaten Buton :
1) Adanya analisa peran parapihak dalam pengelolaan kolaboratif.
2) Terwujudnya

kesepahaman

parapihak

tentang

sistem

pengelolaan kolaboratif.
3) Terbentuknya

kelembagaan

dan

mekanisme

pengelolaan

kolaboratif.
4) Adanya

mekanisme

monitoring

dan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan pengelolaan kolaboratif.
Misi 4 : Menjamin terciptanya kelestarian dan konservasi
sumberdaya hutan dan ekosistemnya,dengan sasaran :
a. Membangun sistem informasi data potensi sumberdaya alam KPHP
Lakompa :
1) Terbangunnya baseline data yang terus diperbaharui dan
menjadi referensi dalam pengelolaan KPHP Lakompa.
2) Dapat diaksesnya baseline data oleh para pihak.
b. Monitoring status sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya :
1) Tersedianya panduan teknis/protokol monitoring sumberdaya
alam hayati dan ekosistemnya sesuai kebutuhan.
2) Adanya analisa sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya
sebagai input bagi pengelolaan.
3) Tersusunya profil status sumberdaya alam pada KPHP Lakompa.
c. Menginisiasi program kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi secara terintegrasi dengan lembaga
penelitian dan perguruan tinggi yang mendukung pengembangan
KPHP Lakompa Kabupaten Buton sebagai pusat penelitian dan
pengembangan Jati Buton dan penelitian keanekaragaman species
tanaman hutan endemik di garis Wallacea :
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1) Adanya analisa kebutuhan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan upaya
pelestarian

dan

pemanfaatan

sumberdaya

alam

secara

berkelanjutan.
2) Adanya

program

penelitian

dan

pengembangan

ilmu

pengetahuan dan teknologi dalam rangka perwujudan KPHP
Lakompa sebagai Pusat Penelitian dan Pengembangan Jati
Buton dan Penelitian Tanaman Hutan.
d. Meningkatkan pengawasan dan pengamanan kawasan hutan dan
wilayah KPHP Lakompa.
1) Tersedianya

peta

kerawanan

dan

gangguan

terhadap

sumberdaya kawasan dan wilayah KPHP Lakompa.
2) Terlaksananya

pengawasan

dan

pengamanan

kawasan

berdasarkan ketentuan yang sesuai dan berlaku.
3) Terbentuk dan berfungsinya tim koordinasi pengawasan dan
pengamanan KPHP Lakompa.
e. Penguatan regulasi, perangkat dan penegakan hukum (termasuk
ketentuan adat) :
1) Adanya

peraturan

perundang-undangan

yang

mendukung

efektifitas pengelolaan.
2) Tersosialisasinya

peraturan

perundang-undangan

kepada

masyarakat dan penegak hukum.
3) Terlaksananya

komitmen

para

penegak

hukum

dalam

penegakan hukum.
Misi 5 : Mengembangkan upaya konservasi dan pemanfaatan
sumberdaya hutan beserta ekosistemnya bagi kesejahteraan
masyarakat

dan

daerah

secara

berkelanjutan,

dengan

sasaran:
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a.

Meningkatkan

monitoring

pemanfaatan

sumberdaya

alam

(hutan,tanah dan air) :
1) Terlaksananya

monitoring pemanfaatan sumberdaya alam

hayati sesuai dengan protokol.
2) Tersedianya data pemanfaatan SDAH sebagai dasar dalam
pengaturan pemanfaatan secara berkelanjutan.
b. Mengembangkan mekanisme pemanfaatan sumber daya alam
hayati :
1) Adanya

petunjuk

teknis

pemanfaatan

SDAH

secara

berkelanjutan.
2) Adanya analisa pemanfaatan sumberdaya alam hayati.
c. Mengadopsi kearifan lokal dalam pemanfaatan sumberdaya hutan
yang selaras dengan konservasi sumberdaya alam hayati dan
ekosistem :
1) Tersedianya informasi praktek-praktek kearifan lokal dalam
pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
2) Adanya analisa kesesuaian

praktek-praktek kearifan lokal

dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan
dalam rangka pengelolaan adaptif.
3) Adanya panduan/petunjuk teknis monitoring dan evaluasi
praktek-praktek

kearifan

lokal

dalam

pemanfaatan

sumberdaya alam secara berkelanjutan.
d.

Mengembangkan pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam
dan budaya :
1) Tersedianya informasi jenis, potensi dan daya dukung
pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam dan budaya.
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2) Adanya petunjuk teknis dan prosedur pemanfaatan jasa
lingkungan, pariwisata alam dan budaya yang disahkan oleh
yang berwenang.
3) Terselenggaranya promosi pemanfaatan jasa lingkungan,
pariwisata alam dan budaya.
4) Terwujudnya pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam
dan budaya.
5) Tersedianya

desain

pengembangan

pemanfaatan

jasa

lingkungan, pariwisata alam dan budaya.
e. Mendorong upaya pengembangan sektor pertambangan, pertanian
dan kelautan unggulan yang spesifik dan berkelanjutan :
1) Tersedianya data dan sebaran pemanfaatan kawasan hutan
bagi

pertambangan,

wilayah

lahan

pertanian

dan

pemanfaatan

pesisir sebagai dasar sinkronisasi program yang

terintegrasi.
2) Terbentuknya sistem dan kerangka kerja yang terintegrasi
dengan pihak terkait dalam konservasi dan

pemanfaatan

sumberdaya alam berkelanjutan.
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IV. ANALISIS DAN PROYEKSI

A. Analisis Situasi
a. Pemilihan Model KPH Unit III Lakompa
Dasar pemilihan KPHP Unit III Lakompa dari unit-unit lainnya adalah:
-

Memiliki data dasar unit yang telah di identifikasi pengumpulan data
primer (ekologi, ekonomi dan sosial budaya) pada Tahun 2004,

-

Memiliki kekhasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan
peran sektor pemerintahan, LSM, penyiapan prakondisi kelembagaan unit
(Tingkatan

Pemanfaatan

Hutan),

keberadaan

kawasan,

GERHAN

(Persemaian Jati Plus),
-

Unit III KPHP Lakompa memiliki keragaman yang menonjol dari segi
politik, percepatan pertumbuhan ekonomi mikro, pemerintahan, ekologi
dan sosial budaya dan dapat dijadikan pembanding bagi unit-unit KPH di
Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pembentukan awal di Unit III KPHP Lakompa dimulai Tahun 2002

dengan rancang bangun KPHP, arahan pencadangan KPHP dan pembentukan
KPHP dengan luas Unit III KPHP Lakompa (Fungsi Produksi) seluas 15.856,24
Ha yang telah didesain berdasarkan petak. Namun pada Tahun 2007 unit
tersebut mengalami integrasi dengan fungsi lindung seluas 17.051,46 Ha,
sehingga Unit III KPH menjadi 32.907 Ha.
b. Data Awal
Data awal Unit III KPHP Lakompa di Kabupaten Buton terbagi menjadi 2
yaitu:
-

Data Primer terdiri dari: data potensi hasil hutan dan kawasan serta
data sosial budaya telah disajikan pada gambaran umum lokasi dan
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lampiran, sedangkan karakteristik unit pengelolaan disajikan pada
Tabel 4.1.
Tabel 4.1. Karakter Unit III KPHP Lakompa Kabupaten Buton
No.

Uraian

Data Dasar

(1)

(2)

(3)

1
a.

Aspek Ekologi
Penutupan Lahan

b.

Topografi

c.

Geomorfologi

d.

Tanah

e.
f.

Hidrologi
Geologi

g.

Tipe Hutan

2
a.
-

Aspek Ekonomi
Potensi Kayu
Rimba Campuran

Fungsi Produksi: LOA= 31,41%; Belukar/Semak= 38,73%; Savana=
5,67%; Tanah Terbuka= 2,07%; Mangrove Sekunder= 0,06%;
Pertanian Lahan Kering+Campuran Semak= 19,8% dan Tidak ada
data= 2,25%
Fungsi Lindung: Hutan= 41,47%; Semak Belukar= 24,23%;
Savana= 18,73%
Fungsi Produksi: A (0–8%)= 10,64%; B (8–15%)= 45,69%; C (15–
25%)= 36,16%; D (25–40%)= 7,51%; E (>40%)= 0%
Fungsi Lindung: Kelas B (8–15%) seluas 6.798,48 Ha/39,87%;
Kelas D (25–40%) seluas 4.012,10 Ha/23,53%; Kelas C (15–25%)
seluas 2.609,70 Ha/15,30%
Fungsi Produksi: Daerah Karst= 71,74%; Punggung Bukit Sedimen
= 25,99%; dan Dataran Lumpur= 2,27%
Fungsi Lindung: Pungggung bukit karst linier seluas 11.200,30
Ha/65,69%; Punggung bukit dan gunung karstik yang tidak rata
seluas 2.531,46 Ha/14,85%; Dataran karstik yang datar sampai
berombak dengan bukit karst kecil yang tersebar seluas 1.211,07
Ha/7,10%
Fungsi Produksi: Rendzina, Mediteran Merah Kuning, Latosol=
8,9%; Regosol= 2,3%; Rendzina, Latosol= 62,8%; Podsolik Merah
Kuning= 26%
Fungsi Lindung: Latosol seluas 7.823 Ha atau 45,88%; Latosol dan
Regosol seluas 7.431 Ha atau 43,58%; Latosol dan Mediteran seluas
1.797,46 Ha atau 10,54%
Sub Wilayah Pengelolaan DAS Wonco Sub DAS Wandoke Walengke
Fungsi Produksi: Batu Gamping= 71,7%; Batu Pasir, Lumpur dan
Konglomerat= 26% dan Alluvium Muda= 2,3%
Fungsi Lindung: Batu gamping koral, konglomerat dan batu pasir
seluas 14.493,7 Ha/85%; Konglomerat, batu pasir, batu lanau, napal,
batu lempung, lempung pasiran, napal pasiran dan batu gamping,
stempat lensa batu bara seluas 2.530,9 Ha/14,84%; Endapan
alluvium: kerikil, kerakal, pasir, lempung dan lumpur seluas 26,8
Ha/0,16%
Hutan Payau, Pantai dan Hutan Hujan Tropika (Tropical rain forest)
dengan ketinggian bertipe hutan hujan bawah 2–1000 m dpl.

Fungsi Produksi: 84 Batang/Ha (Meranti 15%; Komersil II 31%;
3
Indah I= 1%; Indah II= 11% dan Rimba Lainnya= 42%); 52.285 M /Ha
(Meranti 18,85%; Komersil II 36,45%; Indah I= 0,37%; Indah II=
2,80% dan Rimba Lainnya= 41,52%
Fungsi Lindung: Batu gamping koral, konglomerat dan batu pasir
seluas 14.493,7 Ha/85%; Konglomerat, batu pasir, batu lanau, napal,
batu lempung, lempung pasiran, napal pasiran dan batu gamping,
stempat lensa batu bara seluas 2.530,9 Ha/14,84%; Endapan
alluvium: kerikil, kerakal, pasir, lempung dan lumpur seluas 26,8
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No.

Uraian

(1)

(2)
-

b.
c.

d.

(1)
3
a.

b.

Jati
Potensi Hasil Hutan
Non Kayu
Aksesbilitas/
Penataan KPH
(Tapak)
Analisis Vegetasi

Data Dasar
(3)
Ha/0,16%
3
Fungsi Produksi: 88 Batang/Ha dan 176,78 M /Ha dari luasan 596
Ha
Fungsi Produksi: Ubi Koro/Gadung= 2.426.820 Batang; 17.166.140
Buah dan 11.501.313 Ton dari luasan 5.561 Ha
Jalan lingkar di Unit KPH dan terdiri dari 159 Petak/Comparteme
Base
Fungsi Lindung:
Semai: Kerapatan Relatif Rangkin I jenis Kalumpa dan Hopali=
8,43%; II. Jenis Welago= 8,01% dan III. Jenis Taimanu= 7,17%;
Frekuensi Relatif Rangkin I jenis Hopali= 8,77%; II. Jenis Welago=
8,33% dan III. Jenis Kalumpa= 7,89%
Pancang: Kerapatan Relatif Rangking I jenis Kalumpa= 7,63%; II.
Jenis Welago= 7,12% dan III. Jenis Wintonu= 6,62%; Frekuensi
Relatif Rangking I jenis Welago= 7,46%; II. Jenis Kalumpa=
6,93% dan III. Jenis Hopali= 6,66%
Tiang: Kerapatan Relatif Ranking I jenis Hopali= 5,75%; II. Jenis
Taimanu= 5,61% dan III. Jenis Bolongita= 4,54%; Frekuensi
Relatif Rangking I jenis Hopali= 6,06%; II. Jenis Bolongita= 4,59%
dan III. Jenis Wakirasa= 4,26%; Dominasi Relatif Rangking I jenis
Taimanu= 5,99%; II. Jenis Hopali= 5,73% dan III. Jenis Wakirasa=
5,01%
Pohon: Kerapatan Relatif Rangking I jenis Hopali= 7,13%; II. Jenis
Taimanu= 6,48% dan III. Jenis Wakirasa= 4,42%; Frekuensi
Relatif Rangking I jenis Hopali= 6,74%; II. Jenis Kapila= 4,61%
dan III. Jenis Wakirasa= 4,49%; Dominasi Relatif Rangking I jenis
Hopali= 8,95%; II. Jenis Taimanu= 6,51% dan III. Jenis Kapila=
4,58%
(3)

(2)
Aspek Sosial Budaya
Sejarah Desa-Desa
Secara umum di Unit Pengelolaan terdiri dari 7 Desa/Kelurahan di
Kecamatan Batauga dan 8 Desa/Kelurahan di Kecamatan
Sampolawa dengan sejarah desa yang ada antara lain:
Desa Bola= pemekaran Kel. Masiri terdiri dari 6 dusun luas
wilayah 830 Ha dan 570 KK, belum bersertifikat (SHM)
Kelurahan Laompo terdiri dari 6 lingkungan dibentuk Tahun 1971
dengan kampung lama= Wabagere
Desa Wawoangi pemekaran Desa Bangun dengan 3 dusun
Kel. Jaya Bakti terbentuk pada Tahun 1963 terdiri dari 6 kampung
yaitu : Kampung Todombulu; Lapola; Kawo-Kawo; Tanauko;
Wakase dan Saumolewa; Tahun 1969 dari 6 kampung tersebut
terpecah menjadi 2 bagian yakni Desa Jaya Bakti dan Desa
Todombulu.
Sekarang: Jaya Bakti terbagi menjadi 6 lingkungan
Todombulu merupakan Resletement Tahun 1967 dari kampung
lama yakni Todombulu Lama Tahun 1969 terbentuk Desa
Todombulu terdiri dari 3 lingkungan
Adat Istiadat
Pembukaan lahan-panen oleh Ketua Adat dengan sistem
“Kapapada”
Lembaga Adat yang ada antara lain: 1. Parabela, 2. Moji, 3.
Pandebatata, 4. Waci, 5. Ompunoliwu, 6. Pande Ngkoale, dan 7.
Kinia
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No.
(1)
c.

Uraian

Data Dasar

(2)

(3)

Kalender Musim

Pembukaan lahan pada bulan Juni s/d November
Musim tanam pada bulan November, Desember disebut istilah
Musim Barat
Musim Timur pada bulan April, Mei dan Juni
Kelembagaan Desa
BPD, PKK, Majelis Ta’lim, Kelompok Tani, Karang Taruna, KSU
Maimo Jaya dengan modal kerja 13 jt, KSU Lamaindo dengan modal
kerja 50 jt (usaha laut); KUD Pasumbala Jaya; AMPI
Dukungan
Realisasikan di lapangan, Sosialisasi yang jelas dan terarah,
Pengelolaan
Keterkaitan langsung masyarakat setermpat, Pengawasan intensif
dan berkelanjutan, Pemberdayaan kelompok tani
Aspek Kelembagaan dan Investasi
Pengembangan
17 Kelompok Tani (8 Sampolawa dan 9 Batauga)
Kapasitas
Pengembangan Hasil Kopi, Jahe, Rotan dan Kemiri (PUM-SHP), sudah berjalan selama 3
Hutan Non Kayu
tahun
Pengembangan Jati
1 Lokasi (Persemaian Permanen dan Kebun Benih)
Muna
Mitra Binaan
Koperasi Sampolawa Batauga (SAMBAT) Jaya Lestari

d.

e.

4
a.
b.
c.
d.

c. Situasi Pendukung Lainnya
-

Kebiasaan masyarakat di sekitar dan di dalam unit pengelolaan
berbentuk pemungutan hasil hutan antara lain: kayu untuk kayu
bakar, usaha lebah madu, pemungutan rotan, pemenuhan bahan baku
rumah untuk tempat tinggal dan fasilitas umum, pengelolaan
agroforestry untuk tanaman jangka pendek, pengambilan hasil aren,
upah tenaga didalam proyek yang sifatnya musiman seperti:
penanaman (GERHAN) dan atau proyek pemerintahan lainnya.

-

Batas kawasan hutan sebagai batas unit pengelolaan menggunakan
batas buatan yaitu antara batas kawasan hutan produksi/hutan
lindung dengan batas luar kawasan hutan atau hak-hak pihak ketiga
lainnya. Batas ini telah dilakukan pengukuran, pemasangan pal batas
dan pemetaan pada Tahun 1986 dan Proses Berita Acara Tata Batas
Luar ini telah disahkan oleh Menteri Kehutanan. Saat ini batas luar
telah mengalami perubahan secara drastis dikarenakan perkembangan
masyarakat yang dinamis tidak dibarengi dengan perubahan bentuk
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kawasan hutan (statis) sehingga penggunaan lahan oleh masyarakat di
dalam kawasan hutan merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan
masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan,
namun kesadaran tentang sumberdaya hutan perlu dilakukan tindakan
prefentif dan represif. Persepsi masyarakat terhadap batas yang
mengurangi pemenuhan kebutuhan dan peningkatan taraf hidupnya
sehingga konflik terhadap batas kawasan hutan merupakan faktor
yang perlu diperhatikan dan diperhitungkan didalam analisis model ini.
-

Bentuk keikutsertaan masyarakat telah dituangkan melalui Peraturan
Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.01/VI-BPHA/2005
Tanggal

6

Januari

2005

Tentang

Pedoman

Umum

Kegiatan

Peningkatan Usaha Masyarakat di Sekitar Hutan Produksi (PUMSHP)
dengan prinsip kelola kawasan, kelola kelembagaan, kelola usaha
melalui Focus Group Discussion, atau FGD yang dihadiri dari seluruh
desa di sekitar unit pengelolaan dengan hasil: terbentuknya Koperasi
Sambat (Sampolawa Batauga).
-

Batas administrasi pemerintahan antara Kota Baubau, Kabupaten
Buton dan Kabupaten Buton Selatan harus diperjelas di tingkat
lapangan dan berdasarkan faktor pembatas prioritas adalah batas
administrasi pemerintahan.

-

Status hukum kawasan hutan di lapangan telah dilakukan penataan
batas definitif dan memiliki Berita Acara Tata Batas.

-

Sistem tatanan adat masih berlaku dan merujuk kepada kekratonan
Buton dalam hal acara pernikahan, kematian, musim tanam, panen
dan situs budaya berada di dalam lokasi Unit III KPH.

-

Sumber-sumber ekonomi masyarakat (mata pencaharian) berdasarkan
keseimbangan antara darat dan laut (musim), karena unit ini dikelilingi
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laut dengan gambaran lokasi berikut aksesibilitas (jalan) adalah
sepanjang pantai.
-

Sistem pengolahan tanah yang belum mengarah pada teknik
konservasi tanah dan ladang berpindah masih berlaku di unit ini.

-

Adanya eksodus kerusuhan Ambon yang tertampung di kelima wilayah
kecamatan dan saat ini berkebun di dalam kawasan dan namun belum
mengarah pada tingkat sosialisasi budaya (sistem tatanan sosial
budaya Buton).

-

Unit III KPHP Lakompa terdiri dari 5 kecamatan dan 57 desa, asumsi
jumlah RT= 5 orang, kebutuhan lahan (asumsi 2 Ha per KK) adalah
21.655 Ha (30,5%) total luas wilayah, maka ada sekitar 70,76 %
harus menggunakan kawasan hutan KPHP Lakompa (30.600 Ha).
Persentase luasan Unit III KPHP Lakompa adalah 43,67% dan luar
kawasan hutan adalah 56,33% Secara lengkap disajikan pada Tabel
4.2.
Tabel 4.2. Analisa Kependudukan di Unit III KPH
No.
1
2
3
4
5

Kecamatan
Batauga
Sampolawa
Pasarwajo
Wabula
Lapandewa
Jumlah

Jumlah
Desa
12
12
22
5
6
57

Jumlah
Penduduk

Jumlah KK

15.561
23.221
38.314
5.614
9.117
91.827

3.857
5.162
9.253
1.323
2.060
21.655

Luas
Wilayah (Ha)
9.464
15.358
35.640
5.158
4.454
70.074

Sumber Data: Statistik Kecamatan Tahun 2012

-

Pemanfaatan air dari Unit III KPHP Lakompa terutama fungsi lindung
di wilayah Kecamatan Pasarwajo dan dicadangkan untuk PDAM di Kota
Pasarwajo dan sumber mata air Laloya di Desa Gunung Sejuk telah
diusaha komersialkan dalam bentuk air dalam kemasan.
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B. Identifikasi Faktor-faktor Berpengaruh terhadap Pencapaian
Tujuan
Identifikasi

faktor-faktor

yang

berpengaruh

terhadap

rencana

pembangunan KPH berdasarkan situasi saat ini dan prediksi adalah:
1. Unit III KPHP Lakompa berada dalam 1 DAS dan 5 administrasi
pemerintahan kecamatan, sehingga dimungkinkan terjadinya kompensasi
hulu hilir karena dampak lingkungan, perbedaan persepsi dan tatanan
budaya/pemerintahan.
2. Saat ini pabrik pengolahan kayu telah mengalami stagnasi disebabkan
kondisi standing stock berkurang dan ketidakpercayaan pada sistem
pemerintahan dan tekanan sosial budaya masyarakat desa hutan.
3. Terjadinya klaim hukum kawasan hutan dilapangan dan administrasi
disebabkan faktor beda persepsi dan tatanan Unit III KPHP Lakompa di
Kabupaten Buton telah memiliki struktur adat di dalam pengelolaan lahan
menggunakan sistem “kadie” melalui penerapan 7 lokasi lahan berkebun
dengan pengolahan selama 8 tahun.
4. Ketersediaan standing stock tanaman jati Tahun 1933 yang akan
dikembangkan benih jati plus, namun belum memiliki sertifikasi benih dari
segi mutu dan kualitas benih.
5. Masyarakat desa hutan di Unit III KPHP Lakompa dengan kondisi
hutannya telah mengalami kesulitan air, ditandai dengan sungai-sungai
yang kering dan penurunan debit Sungai Sampolawa, hal ini dipengaruhi
faktor dampak lingkungan.
6. Batas administrasi pemerintahan yang belum jelas antara Kota Bau-Bau
dan Kabupaten Buton, menimbulkan politik ekonomi masyarakat dan
berpengaruh

pada

Unit

III

KPHP

Lakompa,
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ketidakpercayaan terhadap sistem pemerintahan yang mengarah pada
perambahan kawasan serta tertumpu pada tatanan adat.
7. Adanya spot ladang dan lahan tani di sekitar dan dalam Unit III KPHP
Lakompa dipengaruhi oleh faktor tata ruang yang tidak teratur dan
kejelasan batas hutan di tingkat lapangan.
8. Perubahan penggunaan lahan di Unit III KPHP Lakompa dipengaruhi oleh
dinamisasi kependudukan, dengan perbedaan pandangan antara lahan
yang sifatnya statis dan penduduk yang sifatnya dinamis.
9. Program GERHAN di Unit III KPHP Lakompa telah berjalan, namun belum
memiliki sistem yang jelas pada arah pemanfaatan dan pemungutannya
dari sisi sistem bagi hasil.
10. Mata pencaharian masyarakat desa di Unit III KPHP Lakompa sebesar
53% adalah petani dan nelayan adalah 19%. Berdasarkan persentase
angka nelayan tersebut, dikenal musim pancaroba, angin timur dan barat.
Hal ini mempengaruhi kondisi Unit III KPHP Lakompa.
11. Ruang APL di Unit III KPHP Lakompa belum teratur disebabkan belum
tertatanya lahan, sehingga terhadap unit telah terjadi perubahan
penggunaan lahan.

C. Proyeksi Rencana Pengelolaan
1. Asumsi
Proyeksi rencana pengelolaan KPHP Lakompa didasarkan pada
beberapa asumsi, antara lain:
a. KPH didasarkan pada perundangan Kehutanan dan menjadi embrio kelola
usaha, hutan dan sosial.
b. Areal Unit KPH dipertahankan dengan sistem diversifikasi pengelolaan.
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c.

Promosi dan publikasi Unit III KPHP Lakompa serta keberlanjutan
pengelolaan dari sisi anggaran dan investasi lokal.

d. Penerapan konsep KPH di tingkat lapang.
e. Membangun komitmen KPH antara pemerintah (pusat, provinsi dan
kabupaten), organisasi non pemerintah, masyarakat desa hutan dan
legislatif.

2. Tata Guna Lahan
Rencana pengelolaan di Unit III KPHP Lakompa Kabupaten Buton
Provinsi Sulawesi Tenggara diarahkan untuk mempertahankan kawasan
dengan tetap memproduksi hasil hutan secara kontinyu (diversifikasi usaha),
promosi dan publikasi unit, permanenisasi keterlibatan masyarakat desa
hutan yang memiliki ketergantungan terhadap unit yang sangat tinggi namun
belum memiliki sistem kelola dan usaha yang dapat dibangun.
Meningkatnya kebutuhan penggunaan lahan di dalam Unit III KPHP
Lakompa yang belum didasarkan pada detail tata ruang di Areal Penggunaan
Lain (identifikasi kebutuhan dan penggunaan lahan oleh masyarakat),
sehingga

berkembangnya

spot-spot

penggunaan

lahan

dengan

tipe

konvensional.
Itikad yang baik antara pemerintah dan masyarakat yang ingin
membangun kawasan hutan di Unit III KPHP Lakompa dengan sistem
transparansi, pengelolaan yang mengakomodir dari bottom to up dan bentuk
realisasi di tingkat lapang, merupakan bentuk keseriusan sebagai langkah
awal menuju pengelolaan Unit III berkelanjutan melalui Unit III KPHP
Lakompa.
Mengingat

Unit

III

KPHP

Lakompa

di

Kabupaten

Buton

ingin

direalisasikan dalam bentuk lembaga yang menangani pengelolaan hutan,
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maka konsep Model ini diharapkan dapat diarahkan melalui percepatan
kelembagaan dari sisi organisasi dan peraturan yang akan digunakan sebagai
payung hukum di dalam pelaksanaan pengelolaan.

3. Kondisi ekologi, ekonomi dan sosial budaya
Observasi dilakukan setelah pengkajian terhadap studi pustaka mulai
dari rancang bangun, arahan pencadangan, pembentukan KPH, data statistik
kabupaten dan kecamatan, rencana strategis kabupaten, maka hasil
observasi di lapangan berbentuk pengumpulan bahan identifikasi lapangan
disajikan pada Tabel 4.3.
Tabel 4.3. Analisa Transek
Penggunaan
Lahan I

Pantai

Biofisik (*)
Kondisi Vegatasi Kelapa dan
Waru
Kondisi Ekologi
Kondisi Sosial,
Ekonomi dan
Budaya

Kelembagaan

Erosi Sedang
Nelayan
tergantung
Musim Barat
dan Timur
serta
budidaya
rumput laut
KUD, KSU,
Kelompok
Tani

Penggunaan
Lahan II
Biofisik (*)
Kondisi Vegatasi

Kondisi Ekologi
Kondisi Sosial,
Ekonomi dan
Budaya
Kelembagaan
Penggunaan
Lahan III
Biofisik (*)

Pemukiman,
Perkebunan
dan Pertanian
Jambu Mete, Ubi
Kayu

Semak dan
Belukar

LOA

Tanaman
Perkebunan

Stratum D dan
E

Erosi Sedang
Pertanian dan
perkebunan
belum intensif

Erosi Tinggi
Monokultur

Erosi Tinggi
-

KSU

KUD dan KSU

-

-

Mangrove

Pemukiman dan
kebun

Jati Reboisasi

LOA

Nipah dan
Avicenia sp

Jambu Mete dan
pertanian
campuran
(tanaman baru)
Erosi Tinggi

Tanaman
Tahun 1933
sebagai areal
Kebun Benih
Erosi Rendah
Rawan
pencurian
kayu
Kebun

Hutan Dataran
Rendah dengan
kerapatan sedang

Erosi Sedang

Hutan Jarang
dan Belukar

Kebun Jambu
Mete

Semak

Kelompok Tani
Pemukiman dan
Kebun
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Hutan Dataran
Rendah dengan
kerapatan sedang
Erosi Rendah
Umumnya untuk
kayu bakar dan
bahan rumah

Erosi Rendah
Umumnya untuk
kayu bakar dan
bahan rumah
LOA
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Penggunaan
Lahan I
Kondisi Vegatasi

Pantai
Stratum C
dan D

Pemukiman,
Perkebunan
dan Pertanian
Stratum D dan
E

Semak dan
Belukar

Jambu Mete dan
Kelapa

Jambu Mete
dan Pertanian
campuran
(tanaman
baru)
Erosi Tinggi
Rawan
perambahan

Hutan Dataran
Rendah dengan
kerapatan sedang

Erosi Sedang
Kayu bakar
dan ramuan
rumah

Penggunaan
Lahan IV

Pantai

Kebun Kelapa,
Jambu Mete
dan Pemukiman

Semak belukar
dengan solum
tanah < 30 cm

Kelapa dan
Waru

Stratum B dan
C, pondok
kerja/
perumahan
tidak permanen
Erosi Sedang
Belum dikelola
secara intensif

Strutum E

Sisa
penebangan

Hutan Dataran
Rendah dengan
kerapatan sedang

Erosi Tinggi
-

Erosi Tinggi
Rawan
perambahan

Kelompok Tani

-

Pengusaha

Erosi Rendah
Umumnya untuk
kayu bakar dan
bahan rumah
-

Kondisi Ekologi Erosi Sedang
Kondisi Sosial,
Hasil
Ekonomi dan
sampingan
Budaya
Kelembagaan
Sumber : Biphut Sultra, 2007

Erosi Rendah
Mata
pencaharian
sampingan
Kelompok Tani

LOA

Kondisi Ekologi
Kondisi Sosial,
Ekonomi dan
Budaya
Kelembagaan

Biofisik (*)
Kondisi Vegatasi

Erosi Tinggi
Belum dikelola
secara intensif

Kebun Jambu
Mete

Kelompok
Tani
Jati HTI
Trubusan

Erosi Rendah
Umumnya untuk
kayu bakar dan
bahan rumah
LOA

4. Konsultasi Publik
Penentuan rencana pengelolaan KPHP Model Unit III Lakompa
Kabupaten Buton disusun berdasarkan hasil konsultasi publik. Forum ini
merupakan forum lintas stakeholder yang membahas rencana pengelolaan
pembentukan KPH baik yang menyangkut sosialisasi KPH maupun rencana
pembentukan institusi. Para pemeteri terdiri dari pihak perguruan tinggi
(Universitas Haluoleo) dan instansi terkait seperti BPKH Makassar, Dinas
Kehutanan Kabupaten Buton. Forum ini di hadiri oleh unsur terkait di di
Kabupaten Buton dan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terdiri dari:
- Unsur instansi teknis kabupaten antara lain: Bappeda, Dinas Tata Ruang,
Kabid SDA, Dinas Kehutanan, Kantor Pertanahan, Dinas Kehutanan
Kabupaten Buton.
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- Organisasi Non Pemerintah
- Unsur Kebijakan dan Teknis Administrasi Pemerintahan antara lain: Kepala
Desa di sekitar unit KPH, Tokoh Adat/Masyarakat, Camat (Pasarwajo,
Sampolawa, Lapandewa, Wabula dan Batauga) yang dibuka oleh Bupati
Buton
- Unsur Pemerintah Provinsi: Dinas Kehutanan Provinsi dan BIPHUT Sultra
- Perguruan tinggi setempat
Beberapa tanggapan, masukan dan pertanyaan peserta yang dianggap
masalah oleh peserta yang dirakum dari konsultasi public tersebut antara
lain:
- KPH dianggap dapat menjadi beban pemerintah daerah, khususnya dalam
hal penganggaran dan penambahan lembaga baru.
- Akan terjadi tumpang tindih pengelolaan antara hutan lindung, dan hutan
produksi, maupun terjadinya tumpang tindih kelembagaan antara KPH dan
UPTD yang bergerak dibidang kehutanan selama ini.
- Adanya beda persepsi kelembagaan KPH apakah membentuk UPTD baru
atau bagian dari Dinas Kehutanan atau masuk disekretariat daerah. Dan
perlu ada kejelasan pembagian wewenang antara KPH dan UPTD jika
dibentuk lembaga terpisah
- Adanya ketakutan tentang termarginalnya masyarakat lokal. Sebagai
contoh adalah pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan konsep
hutan lestari masyarakat sejahtera tidak tercapai.
- Adanya ketakutan bahwa izin pengelolaan resmi yang lebih luas akan
mebuat kerusakan hutan lebih besar. Tetapi pihak yang tertuduh nantinya
justru masyaralat sekitar kawasan hutan
- Adanya masukan agar ada program KPH memberi alih profesi (pekerjaan
alternatif)
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- Menyangkut kelembagaan, Pemda telah membahas mengenai Perda
kelembagaan, akan tetapi kelembagaan KPH belum termasuk dalam draft
perda tersebut.
- Melalui KPH, diharapkan masalah kehutanan perlahan-lahan dapat teratasi
seperti perambahan dan illegal logging.
- Mudah-mudahan tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tugas
masing-masing
- Diharapkan pengelolaan hutan melalui KPH Model di Kabupaten Buton
dapat disesuaikan dengan peruntukannya
- Memperhatikan budaya lokal dan situs budaya yang banyak tersebar di
sekitar KPHP Lakompa.
- Lebih baik KPH dijadikan bagian dari Dinas Kehutanan, misalnya sebagai
bidang pengelolaan satwa dan hutan.
- Adakah aturan bagi masyarakat miskin untuk dapat mengelola hutan tanpa
melanggar hutan dengan model KPH
- UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang bertugas membantu
sebagian tugas dinas
- Tupoksi perlu dikaji lebih mendalam agar tidak terjadi kerusakan fungsi
hutan dan tidak dimanfaatkan secara politik oleh pihak-pihak tertentu.
- Terkait penangkapan masyarakat yang mengolah kayu dihutan, adalah
karena telah merambah kawasan hutan yang dilindungi. Dinas tidak
pernah membatasi masyarakat untuk mengelola hutan selama masih
dalam kawasan hutan masyarakat
- Yang dimaksud dengan tebang pilih telah jelas diatur dalam Undangundang kehutanan dan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar
pelaksanaanya. Telah ditentukan diameter/ukuran kayu yang layak untuk
ditebang
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- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengenal
diskriminasi dalam akses pengelolaan maupun penegakan hukumnya.
Siapa saja yang melakukan perambahan hutan secara melawan hukum,
akan dikenakan sanksi pidana. Masyarakat tidak perlu takut bila mereka
memanfatkan kayu hasil perkebunannya.
- Masyarakat sudah mendapatkan manfaat dari hutan tanpa mengakses
hutan secara ekonomi
- Perlunya model KPH disinergikan dengan model hutan adat yang sudah
ada sejak turun temurun di Kabupaten Buton yang dikenal istilah hutan

Kaombo dan Kadie.
- KPH harus dapat memperhatikan kearifan lokal
- KPH dapat meningkatkan peluang kerja dan pendapatan masyarakat
sekitar kawasan hutan.
- Bagaimana metode pengelolaan hutan melalui KPH model, sehingga
melahirkan sambutan positif dari masyarakat, khususnya di Kabupaten
Buton.
Dari berbagai tanggapan dan pertanyaan peserta, pemateri secara
bergantian memberi penjelasan bahwa penerapan KPH akan membawa
berbagai manfaat baik yang berkaitan dengan hutan maupun sosial ekonomi
masyarakat, yang terangkum sebagai berikut :
- Untuk

menghindari

terjadinya

tumpang

tindih

kewenangan

antara

kelembagaan, maka perlu dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten
sebagai payung hukum KPH.
- KPH tidak akan melampaui kewenangan pemerintah setempat terkait
menangani hutan dalam bidang rehabilitasi dan keamanan,

KPH akan

mengisi kekosongon fungsi pengelolaan hutan, seperti halnya penataan
hutan, pemanfaatan, promosi dan lain-lain.
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- Isu utama dalam KPH adalah pendanaan, KPH ingin menawarkan solusi
bahwa hutan dapat menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. Bagi
masyarakat miskin diberikan akses untuk mengelola hutan produksi baik
secara perorangan, organisasi, maupun koperasi.
- Untuk menjadikan hutan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah
daerah, yakni melalui pengelolaan hutan oleh

tenaga pengelola yang

profesional dan berbasis kesejahteraan. Ketersedian hutan di Kabupaten
Buton begitu luas.
- Masalah pendanaan tidak akan merugikan atau memberatkan Pemerintah
Daerah karena telah disiapkan dana awal dari APBN dan dana lain yang
sah menurut undang-undang.
- Menyangkut alih profesi masyarakat, program KPH memungkinkan itu
tanpa harus mengganggu fungsi hutan.
-

KPH Model memberikan akses kepada masyarakat miskin untuk mengelola
hutan dengan ijin dari KPH tanpa merusak fungsi hutan.

- Pengelolaan hutan model KPH melegalkan usaha usaha pengelolaan dan
pemanfaatan hutan tanpa merusak fungsi kawasan hutan
- Pemerintah Pusat melalui dana APBN telah 2 tahun menganggarkan dana
bagi kelembagaan KPH kabupaten buton. Oleh karena itu Pemerintah
Daerah Kabupaten Buton, diharapkan dapat bertindak cepat membentuk
kelembagaan KPH untuk memanfaatkan dana APBN yang telah disiapkan
oleh pemerintah pusat tersebut.
- Dari perspektif masyarakat yang sangat membutuhkan lahan, kehadiran
KPH sangat membantu masyarakat
- Terkait

sarana

prasarana,

adalah

tergantung

kondisi.

Menyangkut

sumberdaya manusia (SDM) adalah memberdayakan SDM yang telah ada.
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- Kepala KPH adalah orang yang telah mengetahui kondisi setempat, tidak
mendatangkan

dari

pemerintah

pusat.

Artinya

bahwa

pimpinan

kelembagaan KPH di tingkat Kabupaten adalah orang-orang di daerah
tersebut yang dapat bekerja profesional menjaga kelestarian fungsi hutan
- Melalui KPH, masyarakat diberikan ruang yang lebih besar untuk
mengelola hutan
- KPH tidak menyalahi fungsi dinas terkait dan tidak merusak hutan
- KPH

menjawab

permasalahan-permasalahan

yang

ada

menyangkut

pengelolaan hutan.
- Menyangkut

kelembagaan,

integrasi

institusi

adalah

opsi

dalam

kelembagaan KPH
- KPH

menjawab

adanya

kesenjangan

antara

masyarakat

dengan

Pemerintah Daerah
- KPH bertujuan untuk melindungi fungsi hutan dan memberikan manfaat
sebesar-besarnya

bagi

kesejahteraan

masyarakat,

bukan

untuk

menghabiskan hutan melalui perambahan bebas.
- KPH memungkinkan adanya perijinan, hutan tanaman rakyat (HTR),
kawasan hutan masyarakat di dalamnya.
- Secara umum dapat disimpulkan bahwa : Kehadiran KPH adalah amanat
peraturan perundang-undangan, sehingga KPH dapat bersinergi dengan
fungsi Dinas Kehutanan; Adanya KPH model menjadi suplemen bagi Dinas
Kehutanan,

bukan

menjadi

hambatan

dalam

melaksanakan

tugas

pengawasan hutan; dan perlu ada percepatan Perda KPH untuk
memanfaatkan dana-dana pengelolaan hutan yang bersumber dari APBD
dan APBN serta bantuan lain yang tidak mengikat (hibah).
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5. Struktur Kelembagaan
Struktur organisasi pembangunan KPHP Lakompa Kabupaten Buton
adalah:
Pengarah : 1. Bupati Buton
2. Ketua DPRD
Ketua

: Wakil Bupati

Sekretaris : Kepala Dinas Kehutanan Kab. Buton
Anggota

:
1. Kepala Bappeda
2. Kepala Bapedalda
3. Kepala Bagian Ekonomi
4. Kepala Bagian Pemerintahan
5. Kepala BKD
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7. Kepala Dinas Pertanian
8. Kepala Dinas Perkebunan
9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton
10.LSM Operation Wallacea/Elsain
11.Koperasi Sampolawa Batauga

Struktur organisasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Buton dari
segi pengurusan hutan melalui unsur Dinas Kehutanan Kabupaten yang
membawahi 3 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada wilayah kerja Unit
III KPHP Lakompa yaitu:
-

UPTD Kehutanan Wilayah Batauga

-

UPTD Kehutanan Wilayah Sampolawa

-

UPTD Kehutanan Wilayah Pasarwajo
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Sedangkan kecamatan dan desa yang ada di sekitar Unit III KPHP
Lakompa terdiri dari: a) Kecamatan Batauga terdiri dari 10 Desa; b)
Kecamatan Sampolawa terdiri dari 9 Desa; c) Kecamatan Pasarwajo terdiri
dari 8 Desa; d) Kecamatan Wabula terdiri dari 4 Desa; dan e) Kecamatan
Lapandewa terdiri dari 6 Desa.
Organisasi non pemerintah yang saat ini terlibat dalam Unit III KPHP
Lakompa terdiri dari 1 LSM yaitu Elsain dan bentuk usaha yang telah
dikembangkan adalah Koperasi Sambat dengan membentuk kelompok tani
yang saat ini usahanya masih terbatas dalam kegiatan GERHAN.

6. Pendalaman Manajemen SDM
Manajemen SDM yang akan mengelola Unit III KPHP Lakompa bila
diperhatikan dari segi-segi pengelolaan terbagi menjadi:
- Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan merupakan suatu
kegiatan penyiapan prakondisi di tingkat tapak yang dapat berfungsi
ekologi, ekonomi dan sosial budaya belum memiliki ketenagaan yang
memadai, sehingga diperlukan fasilitasi dari tingkat pusat, provinsi dan
kabupaten untuk memberdayakan tenaga dibidang ini dalam bentuk
pelatihan dan pendidikan melalui sistem recruitment tenaga kerja.
- Pemanfaatan Hutan melalui manajemen SDM diperlukan pola-pola bentuk
usaha sesuai prosedur yang dapat diterapkan pada Unit III KPHP Lakompa
dengan kondisi lembaga terbentuk dalam tahap embrio dan masih
memerlukan

tenaga

terampil

yang

memiliki

pola

pikir

ekonomi

berwawasan lingkungan dan untuk bidang ini belum teridentifikasi data
sebagai penggerak usaha pemanfaatan mandiri.
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- Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan di Unit III KPHP Lakompa telah dilakukan
dengan kegiatan GERHAN melalui pembentukan kelompok tani-kelompok
tani, namun sifatnya yang musiman (tergantung proyek) sehingga
bentukan ini belum permanen dan masih memerlukan tenaga ditingkat top

management dan middle management.
- Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam telah dilakukan namun dari sisi
pengurusan hutan melalui UPTD-UPTD yang dibentuk oleh Dinas
Kehutanan, sedangkan dari sisi pengelolaan peran multipihak yang peduli
teradap kegiatan ini ditingkat organisai non pemerintahan antara lain: LSM
lokal dan Operation Wallacea.
Mengingat rendahnya manajemen SDM ditingkat penyusunan rancangan
pembangunan KPH Model diperlukan alternatif gabungan kegiatan dari hasil
formulasi kebijakan SDM Tingkat Provinsi yang dapat digunakan sebagai
bahan pembanding untuk membangun Unit III KPH.

7. Struktur Organisasi KPH

a. Diagram Struktur Organisasi KPH
Struktur organisasi KPH Unit III Lakompa Kabupaten Buton disajikan
pada Gambar 4.1 berikut.
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
(KPHP) LAKOMPA KABUPATEN BUTON

KEPALA KANTOR

SUB BAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKSI PENATAAN DAN
PERLINDUNGAN HUTAN

SEKSI PRODUKSI, REHABILITASI
DAN INVESTASI

RESORT KPHP SAMPOLAWA
RESORT KPHP BATAUGA
RESORT KPHP PASARWAJO
RESORT KPHP WABULA
RESORT KPHP LAPANDEWA

Gambar 4.1. Struktur Organisasi KPH Model Unit III Lakompa
Kabupaten Buton
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Kepala Kantor
Kepala

Kantor

KPHP

mempunyai

tugas

sebagian

unsur

pendukung

pelaksanaan tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
dibidang pengelolaan hutan yang meliputi penataan dan penyusunan rencana
pengelolaan, pemanfaatan, penggunaan kawasan, rehabilitasi, reklamasi,
perlindungan hutan dan konservasi alam

sebagai penjabaran kebijakan

nasional/provinsi dibidang kehutanan dalam melaksanakan perencenaan,
pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan
pemantauan serta penilaian atas kegiatan pengelolaan hutan dan membuka
peluang investasi.
Fungsi:
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,
Kantor KPHP Lakompa mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaan pengelolaan hutan yaitu tata hutan, penyusunan rencana
pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan,
rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan dan konservasi alam.
b. Penjabaran

kebijakan

Nasional,

Provinsi

dan

Kabupaten

dibidang

Kehutanan untuk diimplementasikan diwilayahnya sesuai peraturan
perundang-undangan.
c. Pelaksanaan pelayanan umum.
d. Pelaksanaan

kegiatan

pengelolaan

hutan

diwilayahnya

mulai

dari

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta
pengendalian.
e. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian pengelolaan hutan di wilayahnya.
f. Pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan
pengelolaan hutan.
g. Penyusunan laporan hasil pelaksaan tugas
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h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
Sub Bag Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf
b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor dalam pelayanan
administrasi dan ketatausahaan kepada seluruh satuan organisasi lingkup
Kantor

KPHP

yang

meliputi

urusan

Keuangan

dan

perlengkapan,

Kepegawaian, Hukum, Umum, Humas dan Protokol, serta Pendidikan dan
Pelatihan.
Fungsi :
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Sub
Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan

urusan

keuangan,

perbendaharaan

dan

penyusunan

anggaran serta penyusunan laporan ;
b. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan
hukum serta pendidikan dan pelatihan;
c. Pelaksanaan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga
serta urusan kehumasan dan protokol;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor;
Seksi Penataan
Seksi Penataan dan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalampasal 6
ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor
dalam penyelenggaraan kegiatan perencanaan, penataan, perlindungan dan
pengamanan kawasan hutan.
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Fungsi :
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, seksi
Penataan, dan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan perencanaan kegiatan survey, inventarisasi dan pemetaan
kawasan hutan yang menjadi wewenang lingkup kerja kantor KPHP;
b. Pelaksanaan penataan pemanfaatan, pengelolaan kawasan hutan dan
hasil hutan yang menjadi wewenang lingkup kerja kantor KPHP;
c. Pelaksanaan kegiatan pengamanan, perlindungan, pengawasan hutan dan
peredaran hasil hutan;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor;
Seksi Produksi
Seksi Produksi, Rehabiltasi dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal
6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor
dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan hasil hutan dan peluang
investasi
Fungsi :
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10,
Seksi Produksi, dan Investasi mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan hasil hutan;
b. Pelaksanaan pengujian, penetapan tarif

pungutan, dan kelayakan

pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan
dan melakukan pemasaran;
c. Pelaksanaan Konservasi, rehabilitasi hutan, dan lahan, pengembangan
hutan kemasyarakatan dan hutan milk serta pengembangan hutan
tanaman rakyat
d. Pelaksanaan dan pengkoordinasian serta mencari peluang investasi;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor;
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8. Implementasi (Komitmen Para Pihak)

Rencana pengelolaan KPHP Model Unit III Lakompa di Kabupaten Buton
Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan model dari 26 Unit KPH di Sulawesi
Tenggara

yang

mengarahkan

fungsi-fungsi

kawasan

hutan

dikelola

berdasarkan aspek kebijakan, ekologi, ekonomi dan sosial budaya berbasis
kelola usaha, sosial dan lingkungan. Pencapaian target tersebut dapat
dituangkan melalui implementasi dan komitmen para pihak melalui:
-

Kepedulian aktif terhadap unit KPH yang dapat dimaksimalkan fungsinya
dari tingkat pusat, legislatif di daerah, eksekutif, perguruan tinggi,
organisasi non pemerintah dan masyarakat desa hutan di sekitar dan
dalam unit.

-

Kesamaan persepsi didalam pengelolaan hutan perlu menjadi prioritas,
agar arah dan tujuan pengelolaan dapat diwujudkan sehingga slogan
Kesatuan Pengelolaan Hutan bukan merupakan milik Departemen
Kehutanan tetapi Milik Masyarakat Sulawesi Tenggara.

-

Peluang-peluang usaha di Unit III KPH meliputi: dalam dan luar unit perlu
ditelusuri berbentuk promosi dan publikasi mengingat keterbatasan dana
untuk membangun unit III KPH, sehingga diperlukan kemandirian
pengelolaan karena unit ini belum memiliki kemandirian usaha yang
kontinu dan diperlukan strategi pengelolaan yang telah diuraikan di atas.

-

Komitmen para pihak (multistakeholder) yang terkait dengan Unit III KPH
perlu dibangun secara riil, agar unit ini dapat berfungsi secara ekonomi,
sosial dan lingkungan dan meminimalkan kebijakan politik pemerintah
daerah,

mengingat

memerlukan

kelembangaan

tenaga-tenaga

KPH

professional

belum
dalam

Rencana Pengelolaan KPHP Model Unit III Lakompa Kabupaten Buton

terbentuk

serta

pengelolaan

unit

IV - 88

berprinsip “Mengubah pola piker (Behavior) dan akan Mengubah
perilaku” melalui penerapan “The Right Man on The Right Place”.
-

Unit III KPH berada dalam 1 administrasi pemerintahan dan dampaknya
secara catchment area berada di 2 administrasi pemerintahan, sehingga
unit ini diarahkan melalui filosofi kempensasi hulu hilir yang dapat
diterapkan melalui ketersediaan dan keakuratan data sumberdaya,
peluang usaha, dan partisipasi masyarakat desa hutan dan dituangkan
berbentuk perangkat lunak dan mengintensifkan PDRB kabupaten
menjadi PDRB Hijau Kabupaten.

-

Dampak politik masyarakat di sekitar Unit III KPH perlu ditangani secara
serius dan mengarahkan pengelolaan dengan melibatkan masyarakat
perlu

ditingkatkan

dibidang

investasi.

dengan
Politik

dukungan

peraturan-peraturan

masyarakat

dapat

daerah

mengakibatkan

ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan member dampak pada Unit
III KPH.
-

Sistem tatanan budaya adat Buton yang telah membagi lahan
berdasarkan “Kadie” (desa adat di zaman Kesultanan Buton), yaitu
sistem perkebunan konvensional melalui penerapan 7 lokasi lahan
berkebun dengan pengelolaan selama 8 tahun dan berulang) perlu
diadopsi

dan

diselaraskan

dalam

Tata

Ruang

Detail

Unit

agar

pembangunan KPHP dapat diwujudkan.

9. Rencana Strategis
Berdasarkan analisis situasi diatas, maka ditemukan berbagai kondisi
lingkungan internal (kekuatan atau strengths, kelemahan atau weaknesses)
dan lingkungan eksternal (peluang atau opportunities dan tantangan atau

threats) maka dirumuskan sejumlah startegi yang meliputi strategi SO,
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strategi ST, strategi WO, strategi WT. Perumusan strategi ini lebih populer
dikenal sebagai analisis SWOT dengan model tersaji pada Tabel 4.4 berikut :
Tabel 4.4. Analisis SWOT Rencana Pengelolaan KPH Model Unit III
Kabupaten Buton
Faktor Internal

Susunan Daftar
Kekuatan
(Strength)
1. Dukungan kebijakan
2. Struktur Kelembagaan
3. Pendanaan yang
memadai

Faktor Eksternal

Susunan Daftar
Peluang

Strategi SO

Susunan Daftar
Kelemahan
(Weakness)
1. Mutu dan kualitas benih
yang rendah
2. Tata ruang yang tumpang
tindih
3. Koordinasi yang lemah
4. Perbedaan persepsi antar
stakoholder
5. Pemasaran hasil hutan yang
sulit
6. Konflik pertanahan
7. Pemahaman Pemda yang
lemah terhadap KPH

Strategi WO

(Opportunities)
1. Dukungan
kelembagaan
masyarakat
2. Kebijakan nasional
dan daerah
3. Dukungan
internasional
4. Dukungan LSM
5. Dukungan Media
massa

-

-

Susunan Daftar
Ancaman
(Threats)
1.
2.
3.
4.
5.

Efek
dampak
lingkungan
Dinamika
kependudukan
Perambahan hutan
Kemiskinan
masyarakat
Ketidakpercayaan
masyarakat

Penguatan lembaga dan
stakeholder
Kebijakan Pengelolaan
Hutan Berbasis
masyarakat
Pengembangan
Pertanian dan Pedesaan
Koordinasi lembaga

- Sosialisasi dan konsultasi
publik
- Penataan ruang
- Pemberdayaan lembaga
adat
- Penataan Sumberdaya
Tanah
- Perlindungan Kehati
- Peningkatan
peranan
lembaga pemasaran

Strategi ST
-

-

Pengentasan
Kemiskinan sekitar
kawasan hutan
Penegakan hukum
Peningkatan ketahanan
pangan
Pengelolaan konflik
Hutan dan agraria
Keamanan Pangan

Strategi WT
- Pengendalian
Kependudukan
- Bantuan
Sarana
dan
prasarana
- Peningkatan
akses
dan
pasar hasil hutan yang
bernilai sosial-ekonomi
- Peningkatan produksi secara
kualitas dan kuantitas
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Faktor Internal

Susunan Daftar
Kekuatan
(Strength)
1. Dukungan kebijakan
2. Struktur Kelembagaan
3. Pendanaan yang
memadai

Faktor Eksternal

6.

terhadap pemerintah
Penyalahgunaan izin
pengelolaan

-

masyarakat kawasan
Komunikasi antar Pemda

Susunan Daftar
Kelemahan
(Weakness)
1. Mutu dan kualitas benih
yang rendah
2. Tata ruang yang tumpang
tindih
3. Koordinasi yang lemah
4. Perbedaan persepsi antar
stakoholder
5. Pemasaran hasil hutan yang
sulit
6. Konflik pertanahan
7. Pemahaman Pemda yang
lemah terhadap KPH
- Peningkatan
pengawasan
dan pengamanan
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V. RENCANA KEGIATAN

A. Pendekatan Rencana KPHP
Untuk lebih memahami proses perencanaan tindak pengelolaan KPHP
Lakompa Kabupaten Buton, maka persepsi stakeholder terhadap pendekatan
pengelolaan KPH perlu disamakan terlebih dahulu. Paling tidak ada tiga
pendekatan pengelolaan KPH yang perlu diketahui yang menjadi dasar rencana
pengelolaan KPH diterapkan di Kabupaten Buton.
1. Pendekatan “Sebab”
Persepsi kebanyakan orang terhadap pengelolaan KPH sampai saat ini
masih beragam terutama stakeholder di daerah dan pemahaman tersebut
seringkali

mengarah

kepada

pengelolaan

“dampak”

seperti

reboisasi,

penghijauan dan lain-lain akibat deforestrasi dan illegal logging, perambahan,
kebakaran hutandan sebagainya. Hal ini diperkuat dengan kenyataan lapangan
bahwa semua aksi nyata (action) dan kebijakan yang diambil mengarah kepada
pengelolaan dampak tersebut. Dengan persepsi yang demikian, maka tidaklah
mengherankan kalau kebanyakan orang berpendapat bahwa pengelolaan KPH
nanti akan mahal, sulit, dan tidak tuntas serta mengambil alih tugas, fungsi dan
tanggungjawab instansi lain. Padahal pengelolaan KPH itu sesungguhnya
murah, mudah dan tuntas serta mampu menjawab berbagai persoalan
kehutanan dan masyarakat/dunia usaha selama ini, kalau kita melakukan
pengelolaan KPH dari pengelolaan “sebab”. Untuk itu dibutuhkan pemikiranpemikiran dan sosialisasi yang lintas sektoral dan lintas disiplin.
2. Pendekatan “Kewilayahan”
Pendekatan pengelolaan KPH juga harus didasarkan pada pendekatan
kewilayahan (spatial). Karena keadaan suatu wilayah sangat ditentukan
keberadaan kegiatan yang ada didalamnya. Sementara jumlah kegiatan ini bisa
jadi berkembang dan mempengaruhi keadaan wilayah termasuk wilayah yang
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dominan. Pengertian wilayah dalam pendekatan ini adalah ruang yang
merupakan kesatuan geografis beserta unsurnya yang terkait, batas dan
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek geografis atau aspek fungsional.
Aspek geografis meliputi jenis, potensi dan sebaran: bentuk bentang alam,
sumber daya (baik sumber daya alam hayati maupun non hayati), sumber daya
manusia, sumber daya buatan, teknologi, nilai-nilai kemanusiaan, organisasi
masyarakat, adat kebiasaan dan budaya, perekonomian, dan lingkungan politik
lokal, lingkungan politik regional maupun nasional.
Kewilayahan adalah sedapat mungkin mengarah kepada suatu kesatuan
kawasan hutan. Kesatuan kawasan hutan ini seperti hutan konservasi, hutan
lindung dan hutan produksi pada kesatuan ekologis seperti ekologis pantai,
ekologis dataran tinggi, ekologis mangrove dan lain sebagainya. Oleh karena itu
pembatasan berdasarkan batas kawasan dominan ini lebih penting bagi
pekerjaan pengelolaan KPH. Tetapi bisa juga satu wilayah administratif
Kabupaten/Kota terdiri dari lebih dari satu kawasan, maka itu ditangani oleh
KPH tingkat Provinsi. Dalam kasus seperti ini, pendekatan kesatuan kawasan
tetap lebih dipentingkan khususnya dalam menganalisis masalah hutan. Hal ini
justru semakin mengukuhkan bahwa pendekatan pengelolaan KPH yang multi
disiplin dan multi sektoral harus bisa mengatasi lintas wilayah administratif
ataupun ekologis ini. Dalam hal pengelolaan KPH yang didasari pada kesatuan
ekologis yang berada di dua atau lebih wilayah administrasi, maka koordinasi
dapat dilakukan oleh pemerintah yang lebih tinggi atau berdasarkan
kesepakatan bersama. Sebagai contoh pengelolaan KPH pada kawasan yang
melalui dua Kabupaten/Kota atau lebih dalam satu provinsi.
3. Pendekatan Keterpaduan Program
Pendekatan proyek dan kuatnya egosektoral menyebabkan terjadinya
pengkotak-kotakan program pengelolaan hutan selama ini. Hal ini membuat
pengelolaan hutan menjadi tidak sinergik. Keterpaduan program KPH diarahkan
untuk mengintegrasikan kebijaksanaan, program dan proyek yang berkaitan
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dengan pengelolaan hutan pada berbagai stakeholder baik ditingkat pusat
maupun daerah, dunia usaha dan masyarakat. Dengan demikian keterpaduan
ini menjadi suatu kesatuan gerak dan arah dalam mencapai tujuan
pembangunan sektor lingkungan kehutanan yang efisien dan lestari. Kesatuan
ini akan menjamin efisiensi dan efektifitas penggunaan energi (dana), waktu,
sumber

daya

manusia,

dan

sumber

daya

lainnya

dalam

menjamin

kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan.
B. ProsesRencana Pengelolaan KPH
Rencana pengelolaan KPH adalah perencanaan yang bersifat partisipatif.
Dengan demikian pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dapat berperan
aktif dan menggalang kemitraan dalam pengelolaan hutan sejak awal
prosesnya. Dalam pelaksanaannya KPH merupakan gabungan antara kegiatankegiatan yang bersifat administrasi, teknis produksi dan partisipatif. Kegiatan
administrasi

adalah

kegiatan

pengusulan

izin

pengelolaan,

pembinaan,

pemantauan oleh pihak KPH terhadap pemegang izin. Kegiatan teknis yang
dimaksud disini adalah kegiatan pengelolaan hutan sesuai fungsi dan
peruntukkannya oleh masyarakat atau badan usaha yang telah memperoleh izin
dari pihak terkait. Sementara itu kegiatan partisipatif dilakukan dengan
melibatkan seluruh pihak yang terkait secara langsung dan aktif dalam
pengelolaan hutan. Hubungan antara kegiatan adminstrasi, teknis produksi dan
partisipatif dalam proses pelaksanaanaction planKPH seperti Gambar 5.1
berikut:
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Administrasi

1. Tata hutan

Kegiatan Partisipatif

1.

Penggalangan dukungan para

stakeholder
4. Pengawasan

1.

Inventarisasi wilayah kelola & penataan
hutannya

2.

Pemanfaatan hutan pada wil tertentu

3.

Pemberdayaan masyarakat

4.

Pembinaan & pemantuan areal KPHP
yang ada ijin pemanfaatan/penggunaan

5.

Rehabilitasi areal diluar ijin

6.

Pembinaan/pemantauan
rehabilitasi/reklamasi areal yang berijin

pengambil keputusan dan

2. Perizinan
3. Pembinaan

Rencana Pengelolaan

2.

Penyahihan informasi kehutanan

3.

Analisis masalah KPH
-

Konsultasi publik

-

Menetapkan masalah pokok

-

Menetapkan akar masalah

7. Evaluasi

-

Menetapkan tujuan

7.

Perlindungan hutan & konservasi alam

8. Pelaporan

-

Menetapkan alternatif

8.

Koordinasi & singkronisasi antar
pemegang ijin

9.

Koordinasi/sinergi dengan
instansi/stakeholder

5. Pengendalian
6. Pemantuan

program
-

Menetapkan peran

-

Rekomendasi perencanaan

4.

Pembentukan institusi KPH

10. Penyediaan & peningkatan kapasitas
SDM

5.

Penyusunan rencana

11. Penyediaan pendanaan

pengelolaan KPH

12. Pengembangan database

-

Rencana jangka panjang

13. Rasionalisasi wilayah kelola

-

Rencana jangka pedek

14. Review rencana pengelolaan

-

Matrik program

15. Pengembangan investasi

Gambar 5.1. Proses kegiatan administrasi, partisipatif dan rencana
pengelolaan KPHP Lakompa
Pada dasarnya ada 28 bagian proses pelaksanaan KPH. Dari enam bagian
tersebut terdapat 8 kegiatan administrasi, 5 kegiatan partisipatif dan 15
kegiatan teknis pengelolaan, yaitu:
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1. Kegiatan Administrasi
Kegiatan administrasi proses pelaknaaan KPH pada dasarnya mengacu
pada tugas pokok dan fungsi KPH sebagaimana PP No 6 tahun 2007 jo PP No 3
tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan rencana Pengelolaan dan
pemanfaatan Hutan, Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6./Menhut-II/2009
tentang pembentukan Wilayah KPH dan No. P.6/Menhut-II/2010 tentang NSPK
Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP. Kegiatan administrasi ini secara garis
besar meliputi Tata hutan, Perizinan, Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian,
Pemantuan, Evaluasi, Pelaporan dan lain-lain.

2. Kegiatan Partisipatif
-

Penggalangan
Stakeholders

Dukungan

Para

Pengambil

Keputusan

dan

Dalam langkah ini digunakan metodeforum seperti seminar atau
lokakarya. Tujuan adalah untuk memberikan informasi, mendapatkan dukungan
dan menumbuhkan kesadaran para pengambil keputusan di kalangan
pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat. Karena tanpa
adanya komitmen yang kuat dari para pengambil keputusan, segala langkah
berikut menjadi sia-sia. Forum-forum seperti ini menjadi titik yang cukup
krusial, oleh karena itu perlu dipersiapkan dengan cukup matang.
-

Penyahihan Informasi Kehutanan
Pada tahap ini informasi kehutanan yang dikumpulkan kembali disajikan

secara formal untuk mendapatkan penyahihan. Informasi yang kurang akurat
dapat didiskusikan bersama dan diputuskan kebenarannya. Informasi ini
disahihkan melalui suatu lokakarya. Lokakarya tersebut merupakan kegiatan
partisipatif yang melibatkan semua pihak terkait dalam suatu wilayah.
Kesepakatan yang dicapai dalam lokakarya ini penting artinya dalam
melaksanakan analisis masalah kehutanan.
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-

Analisis Masalah KPH
Langkah

berikut

setelah

informasi

kehutanan

teridentifikasi

dan

tersahihkan adalah menganalisis seluruh aspek perencanaan yang ada. Tahap
ini lebih dikenal dengan istilah analisis masalah KPH. Hasil analisis ini akan
digunakan dalam langkah berikutnya sebagai bahan untuk mengembangkan
perencanaan kerja terpadu pengelolaan KPH.
Tujuan analisis masalah KPH adalah untuk mendapatkan beberapa
informasi dasar untuk menyusun perencanaan kerja terpadu pengelolaan KPH,
yaitu:
1. Konsultasi publik
2. Menetapkan Masalah Pokok
3. Menetapkan Akar Masalah
4. Menetapkan Tujuan
5. Menetapkan Alternatif Program
6. Menetapkan Peran
7. Rekomendasi Perencanaan
Dalam analisis ini digunakan metode pohon masalah, pohon tujuan, dan
pohon alternatif. Hasil analisis merupakan dasr untuk menentukan pilihan
program strategis, hingga kepada pengembangan anggaran dan pembagian
peran. Di samping untuk kebutuhan aspek teknik perencanaan terpadu
pengelolaan

KPH

mengembangkan

itu

sendiri,

kemitraan

analisis

yang

baik

keadaan
antara

ini

bermanfaat

sesama

pihak

untuk
yang

berkepentingan melalui pencaharian akar permasalahan bersama. Pada langkah
ini, alternatif aksi nyata dan analisis peran yang telah disepakati dijabarkan
lebih lanjut hingga jelas “siapa melakukan apa; bilamana; dimana; bagaimana;
dan mengapa”?. Pada akhir langkah ini di hasilkan rekomendasi
perencanaan program.
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bagi

-

Pembentukan Institusi KPH
Institusi KPH dibentuk dengan tujuan agar ada kewenangan kelembagaan

yang mengatur pelaksanaa program pengelolaan KPH yang akan dilaksanakan.
Pembentukan Institusi ini meliputi organisasi yang sederhana dan fleksibel,
personalia yang professional dibidangnya (memahami masalah kehutanan),
infrasturktur (kantor dan fasilitas penunjang), anggaran dan aturan main
pelaksanaan KPH ditingkat teknis/lapangan. Institusi KPH diharapkan agar :
mampu menyelenggarakan pengelolaan hutan yang dapat menghasilkan nilai
ekonomi dari pemanfaatan hutan dalam kesimbangan fungsi konservasi,
perlindungan dan sosial hutan, mampu mengembangkan investasi dan
lapangan kerja, mampu melakukan perlindungan dan menjawab jangkauan
dampak pengelolaan hutan ditingkat lokal, nasional dan global.
-

Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH
Rencana pengelolaan KPH yang dihasilkan dari langkah 4 yang diatas

harus dikembalikan kepada para pengambil keputusan dan pakar untuk
mendapatkan dukungan. Apabila ini telah diterima dan dinyatakan sah sebagai
dasar rencana pengelolaan KPH di daerah yang bersangkutan, maka langkah
selanjutnya adalah mengembangkan Matriks Rincian Kerja oleh masing-masing
pihak terkait. Sementara informasi kegiatan secara umum bagi para pengambail
keputusan dalam bentuk Matriks Perencanaan Program dikembangkan setelah
informasi rincian kerja ini selesai. Jadi dalam proses ini akan terdapat tiga
langkah KPH yaitu:
1. Rencana pengelolaan jangka panjang
2. Rencana Program tahunan
3. Matriks Rincian Kerja
C. Rencana Kegiatan Pengelolaan KPHP Lakompa
Pengelolaan hutan pada dasarnya adalah kewenangan pemerintah dan
atau pemerintah daerah. Mengingat kekhasan daerah serta kondisi sosial dan
lingkungannya yang berkaitan dengan kelestarian hutan dan kepentingan

RPHJP KPHP Model Lakompa 2015 – 2024

V-98

masyrakat, sehingga membutuhkan pengelolaan khusus seperti KPH. KPH ini
dibentuk yang merupakan proses untuk menghasilkan wujud nyata unit
pengelolaan hutan ditingkat tapak (lapangan). Pengelolaan KPH ini meliputi
penyusunan rencana pengelolaan untuk di laksanakan setelah terbentuk unitunit wilayah kelola KPH dan institusinya.
Perencanaan Program dan Kegiatan KPHP Unit III Lakompa mengacu
pada Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2010 – 2014, Rencana
Kehutanan Tingkat Propinsi (RKTP) Sulawesi Tenggara Tahun 2011 – 2030,
Rencana Strategi Dinas Kehutanan Kabupaten Buton, isu Strategis dan
permasalahan. Berdasarkan hal tersebut ditetapkan Visi Misi KPHP Lakompa
untuk tahun 2015– 2024 untuk selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kegiatan
kegiatan guna mencapai tujuan KPHP Lakompa yang ditetapkan hingga tahun
2024. Kegiatan KPH Lakompa selama 10 tahun mulai tahun 2015 -2024 adalah
sebagai berikut :

1. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Penataan Hutannya
Tahap kegiatanini dilakukan pengumpulan data potensi riilhutan,
khususnya kegiatan, rencana kegiatan dan masalah kehutanan. Informasi ini
awalnya bisa dikumpulkan dari data sekunder yang tersedia di berbagai instasi
baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Selain itu data juga dicek
kebenaranya dilapangan dengan cara melakukan pengecekkan lapangan.
Dalam pengecekan lapangan ini, pelaksana harus dapat mengidentifikasi
langsung dari kondisi lapangan atau mendapatkan melalui wawancara dengan
masyarakat. Inventarisasi data potensi hutan ini didokumentasikan ke dalam
format yang di bakukan. Kemudian data ini dianalisis dan divisualisasikan
melalui peta kehutanan.
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
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masyarakat

secara

lestari.Inventarisasi adalah kegiatan yang dilaksankan untuk mengetahui dan
memperoleh data serta informasi tentang sumberdaya, potensi sumber daya
hutan serta lingkungannya secara lengkap dengan tujuan untuk mendapatkan
data dan informasi yang dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan
perumusan kebijaksanaan strategi jangka panjang, jangka menengah dan
operasional

jangka

pendek

sesuai

dengan

tingkatan

dan

kedalaman

inventarisasi yang dilaksanakan.
Kegiatan tata hutan di KPHP Unit III Lakompa terdiri atas: (a). tata
batas; (b). inventarisasi hutan; (c). pembagian ke dalam blok atau zona; (d).
pembagian petak dan anak petak; dan (e) pemetaan. Hasil kegiatan berupa
inventarisasi penataan hutan yang disusun dalam bentuk buku dan peta
penataan KPH.
Sesuai kondisi lokasi dan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan No SK.795/Menhut-II/2009, tanggal 7 Desember 2009tentang
Penetapan Wilayah KPHP Model unit III di Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi
Tenggara bahwa luas KPHP Model Lakompa Unit III seluas ± 30.600 Hayang
terdiri dari Hutan Lindung 12.432 Ha, Hutan Produksi 11.880 Ha, Hutan
Produksi Terbatas 6.288 Ha, selanjutnya disusun rencana kegiatan penataan
hutan dan inventarisasi selama jangka 2015-2024 di KPHP Lakompa disajikan
pada Tabel 5.1.
Tabel 5.1. Rekapitulasi Rencana Kegiatan Tata Hutan dan Inventarisasi KPHP
Lakompa jangka 2015-2024
No
a.
b.

c.

Uraian Kegiatan
- Penataan Batas, Pengukuhan dan Penata
gunaan Kawasan Hutan (dishut prov)
Inventarisasi :
- Inventarisasi Citra RST /RT
- Inventarisasi terestris,
- Sosial ,Ekonomi,
Budaya,Pengumpulan data sekunder

Target

Anggaran

(satuan)

(Rp)

Pm

Pm

Pm

Pm

Penataan Hutan :
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d.

e.

f.

e.

f.

- Pembagian Zona atau Blok,
- Penataan Hutan diatas peta
Pembagian Petak dan Anak Petak

Pm

Pm

Pm

Pm

Pm

Pm

Pm

Pm

Pm

Pm

Pm

Pm

Pemetaan

Inventarisasi Tahunan pada blok operasional

Penyusunan Rencana Pengelolaan KPHP
Jangka Panjang
Penyusunan Rencana Penglolaan KPHP
Jangka Pendek

2. Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Tertentu
Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya
belum menarik bagi pihak ketiga atau belum diminati oleh pihak ketiga untuk
mengembangkan usaha pemanfaatanya. Wilayah kelola KPHP Lakompa unit III
yang belum diminati oleh investor akan dikelola sendiri sesuai dengan fungsi
hutan dan potensinya. Pemanfaatan pada Wilayah tertentu akan dilaksanakan
setelah KPHP Lakompa berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) dan mendapat
penunjukan dari Menteri Kehutanan.
Rencana Kegiatan Pemanfaatan Pada Wilayah Tertentu selama jangka
2015-2024 di KPHP Lakompa per kegiatan disajikan pada Tabel 5.2.
Tabel 5.2. Rekapitulasi rencana Kegiatan Pemanfaatan Pada Wilayah Tertentu
KPH Lakompa jangka 2015-2024.
No
a.

b.

Uraian Kegiatan

Target
(satuan)

Anggaran

pm

Pm

pm

Pm

(Rp)

Inventarisasi hutan pada wilayah tertentu

Prakondisi KPHP menjadi Badan Layanan
Umum ( BLU)
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Sasaran Kawasan Hutan Wilayah Tertentu dapat meningkatnya usaha
pemanfaatan hutan yang lestari, berkelanjutan pada wilayah tertentu untuk
menciptakan peluang kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
PAD serta kontribusi sector kehutanan terhadap peningkatan devisa Negara.
Sedangkan prioritas arah kebijakan yaitu :
1. Pemetaan dan penetapan jenis dan bentuk pemanfaatan hutan pada wilayah
tertentu yang memenuhi standard kelestarian dan keberlanjutan.
2. Pedoman operasional manual pemanfaatan hutan wilayah tertentu
Kegiatan Pokok Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu yaitu :
1. Rapat koordinasi/konsultasi bertujuan untuk melakukan pembahasan dan
penetapan jenis dan bentuk, lokasi pemanfaatan hutan pada wilayah
tertentu sehingga pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu diterima dan
diakui secara legal oleh seluruh pemangku kepentingan dan pemanfaat.
2. Pemetaan dan tata batas lokasi pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu,
yang bertujuan untuk menentukan tata batas wilayah kelola menurut jenis
dan bentuk peruntukan kawasan tertentu.
3. Pengembangan tanaman hutan pola agroforestri berbasis masyarakat local,
pengembagan

dan

penelitian

agroforestri,

pembuatan

hutan

untuk

kebutuhan fasilitas umum, konservasi lingkungan dan ekowisata, budidaya
tanaman, pemungutan hasil hutan Kayu, dan HHBK (Rotan dan madu) dan
bukan hasil hutan (Jagung), kebun benih, dan aneka pengembangan usaha
kehutanan.
4. Penyusunan manual operasional pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu
(prosedur perizinan dan operasional lapangan) sesuai jenis dan bentuk
pemanfaatannya, yang bertujuan untuk mengatur pelaksanaan tata kelola
pemanfaatan kawasan hutan agar dapat dioperasionalkan dengan baik dan
tepat serta semua pihak memperolah jaminan atas hak dan kewajiban.
5. Pelaksanaan studi kelayakan dan Amdal pemanfaatan potensi penjualan
tegakan dan jenis pemanfaatan lainnya, bertujuan untuk mengetahui apakah
bentuk dan jenis pemanfaatan hutan pada kawasan tertentu layak (memberi
keuntungan) secara ekonomi dengan resiko dampak lingkungan yang relative
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kecil, dan dapat dikendalikan dengan teknologi yang sederhana dan biaya
yang relative murah.
6. Penyusunan buku profil dan media informasi mengenai jenis dan bentuk
pemanfaatan hutan wilayah tertentu, bertujuan untuk menyiapkan salah satu
media informasi pengembangan usaha investasi pada sector kehutanan
KPHP Lakompa.
Wilayah tertentu pada KPH Lakompa memiliki luas22.297,91Ha yang
didalamnya setidaknya terdapat

3 blok yang direncanakan akan menjadi

wilayah yang akan dikelola oleh KPH Lakompa ke depannya baik dengan pola
swakelola maupun dengan kemitraan atau dengan investor, masyarakat
ataupun pihak lain yang berminat.
perusahaan

dan rencana

Selengkapnya sebaran spasial, kelas

program kegiatan pada wilayah tertentu KPH

Lakompa di sajikan pada tabel di bawah ini.
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Tabel5.3. Pembagian Blok dan Penentuan Wilayah Tertentu.

FungsiHutan

Blok

Izin/Pemanfaatan/
Penggunaan

Luas (Ha)

1

2

3

4

1. Inti

-Untuk perlindungan tata air, Perlindungan ekosistem dan penyerapan
karbon

3.570,16

2. Blok Khusus

- Kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK)

2.281,81

3. Pemanfaatan

- Wilayah tertentu untuk Pemungutan HHBK (Rotan, getah pinus dan
Madu), perlindungan ekosistem, pemanfaatan jasa lingkungan dan
penyerapan karbon

6.642,98

1. Pemanfaatan HHK-HT (HP)

- Wilayah tertentu untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
Tanaman (Tanaman jati)

10.276,16

2. Pemanfaatan HHK-HA (HPT)

- Wilayah tertentu untuk pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam
(HHK –HA) , pemanfaatan Hasil Hutan kayu Hutan Alam Restorasi
Ekosistem (HHK-HA/RE).

3.190,01

3. Pemberdayaanmasyarakat
(HPT/HP)

- PemanfaatanHHBK (Rotan, getah pinus, dan Madu) dan lain-lain
melalui skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm),
Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

2.188,75

HL

HP dan HPT
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Tabel 5.4. Sebaran Lokasi Wilayah Tertentu Dan Rencana Program Kegiatan Pada Wilayah Tertentu KPHPLakompa.
No

AraHan Blok

Kelas PerusaHaan

Program

Rencana Kegiatan

1

2

3

4

5

1

Blok Pemanfaatan
HHK-HA (HPT)

Kelas Perusahaan Produksi
Hutan Alam

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan
Alam (HHK – HA)

Pemanfaatan HHK – HA dan HHK – HA/RE

2.

Blok Pemanfaatan
HHK-HT (HP)

Kelas Perusahaan Produksi
Hutan Tanaman

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan
Tanaman (HHK – HT)

Pemanfaatan HHK – HT dengan membuka peluang
kerjasama/kemitraan dengan Investor dalam Pembangunan
Hutan Tanaman Jati

3.

Blok Pemanfaatan
(HL)

Kelas Perusahaan HHBK
dan Jasa Lingkungan

Pemungutan HHBK dan pemanfaatan jasa
lingkungan

Pemungutan HHBK dan pemanfaatan jasa lingkungan
dengan membuka peluang kerajasama/kemitraan.

sumber : Hasil Analisis SIG, 2012
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Prioritas kegiatan pada pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu di dalam
wilayah KPH Lakompa direncanakan pada pengembangan 3 (tiga) core bisnis di
wilayah-wilayah blok yang telah ditentukan. Pengembangan usaha tersebut
adalah sebagai berikut :
1. Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Tanaman Jati (commercial

supertic)
2. Pengelolaan dan Pengembangan Usaha HHBK(Rotan, getah pinus, dan
Madu) dan pengembangan usaha pertanian (Jagung).
3. Pengelolaan Jasa lingkungan Ekowisata
Tabel 5.5.Prioritas Kegiatan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu
di Wilayah KPH Lakompa.
No
1

Jenis Usaha

Blok

Arahan Pencapaian

Pengelolaan dan Pengembangan
Usaha Hutan Tanaman Jati
Unggul Nusantara (Commercial

Wilayah
tertentu

Terbentuknya Usaha dan Kelembagaan
Pengelola Hutan Tanaman Jati Unggulan
Nusantara

Wilayah
Tertentu

• Terbentuknya Usaha Pengelolaan HHBK
• Terbangun usaha tanaman HHBK untuk
mendukung bahan baku industri
produk pengolahan HHBK
• Terbentuknya
usaha
pengeloaan
Jagung
• Terbentuknya usaha pengembangan
pertanian (Tanaman Jagung)
Termanfaatkannya jasa lingkungan

supertic) :
2

Pengelolaan dan Pengembangan
Usaha
HHBK(Rotan,
getah
pinus,
dan
Madu)
dan
pengembangan usaha pertanian
(Jagung).

3

Pengelolaan
Ekowisata

Jasa

lingkungan

Wilayah
Tertentu

Sumber: Hasil analisis potensi di lapangan, 2013.
Selanjutnya untuk melaksanakan program-program kerja yang telah
diuraikan di atas maka terdapat beberapa kegiatan strategis yang perlu
dilakukan dalam pemanfaatan wilayah tertentu pada KPH Lakompa Periode
2015 – 2024. Selengkapnya disajikan pada table di bawah ini :
Tabel 5.6. Rekapitulasi Rencana Kegiatan Strategis Pemanfaatan Pada
Wilayah Tertentu KPH Lakompa dan Target Capainnya.
No

Uraian Kegiatan

1

Inventarisasi hutan pada
wilayah tertentu Tahun I

•
•

Target pencapaian

2

Penataan hutan dan
penetapan areal kelola
pemanfaatan wilayah

•
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Diperoleh data potensi baik kayu maupun non kayu
Diketahuinya penyebaran kelas diameter berbagai jenis
tegakan komersil dan non komersil.
Ditetapkannya batas dan luas areal pemanfaatan, blok, petak
dan anak petak pada areal pemanfaatan wilayah tertentu yang
dikelola KPHP
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3

4

5

6

tertentu KPHP Tahun II

•

Prakondisi KPHP
menerapkan pola
Pengelolaan Badan
Layanan Umum(BLU)
Tahun I
Pembuatan Buisinessplan
dan Penentuan kelas
perusahaan (KP)
Oprasionalisasi
Pengusahaan Hutan
Tanaman dan Hutan Alam
Tahun I

•

Operasionalisasi Usaha
Ekowisata alam air terjun

•

Berdasarkan Hasil inventarisasi dan penataan tersebut dapat
dilakukan pengaturan hasil berdasarkan etat luas dan
berdasarkan etat volume
Penunjukan KPHP Lakompa mengelola wilayah tertentu oleh
Mentri
Penetapan KPHP sebagai lembaga yang menerapkan pola
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD )
oleh Gubernur
Tersusunnya Buku Buisinessplan dan Master plan
Terbentuknya kelas perusaHaan HHK , HHBK , JASLING

•
•
•
•
•
•
•
•
•

7

Operasionalisasi Usaha
Jasa Lingkungan Tahun I

Terlaksananya kegiatan Pengusahaan Hutan Tanaman pada
areal wilayah tertentu
Terbangunnya kemitraan dan kerjasama dengan investor dan
atau masyarakat dalam kegiatan Pengusahaan Hutan
Tersusunnnya buku Renstra Buisiness
Tersusunnya RKT/bagan kerja
Terbentuknya Operasionalisasi produksi dan pemasaran.
Terlaksananya kegiatan Usaha ekowisata alam terbuka air
terjun
Terbangunnya kerjasama dengan investor yang tertarik sebagai
mitra pada pengusahaan pariwisata tersebut.
Tersusunnya desain atau rancangan bangunan serta tata letak
prasarana dan sarana pendukung ekowisata alam air terjun
Adanya mekanisme pengelolaan wisata yang jelas dengan
pihak investor (apabila usaha tersebut dilakukan dengan
kerjasamaan kemitraan)

Terlaksananya kegiatan usaha Jasling berbasis penjualan karbon
pada hutan lindung

3. Pemberdayaan Masyarakat
Dalam rangka pemanfatan sumberdaya hutan secara optimal dan
berkelanjutan perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, baik
melalui pengembangan kapasitasmaupun pemberian akses

pemanfaatan

sumber daya hutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
didalam dan disekitar hutan. Pemberdayaan masyarakat setempat tersebut
merupakan

kewajiban

pemerintah,

pemerintah

provinsi

dan

pemrintah

kabupaten/kota yang pelaksanaannya menjadi tanggungjawab KPH. Program
pemberdayaan masyarakat setempat dapat memanfaatkan skema Hutan Desa,
Hutan Kemasyarakatan dan Kemitraan, serta dapat pula melalui skea HTR.
Untuk menunjang upaya sinergisitas dan kerjasama antar pihak ,maka KPHP
Lakompa memfasilitasi terbentuknya forum multi pihak. Pembentukan forum ini
dalam rangka mengakomodir aspirasi dari berbagai pihak.
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Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat selama jangka 2015-2024
di KPHP Lakompa disajikan pada Table 5.7.
Tabel 5.7. Rekapitulasi Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat KPH
Lakompa jangka 2015-2024.
Target
(satuan)

Anggaran

Pengembangan Sumber daya Manusia
(petani, Polhut,peneliti, pelaku
bisnis,Birokrasi,LSM,

Pm

Pm

2.

Pengembangan Kelembagaan
ekonomi rakyat

Pm

Pm

3.

Pengembangan kemampuan
Permodalan

Pm

Pm

4.

Peningkatan Daya Saing

Pm

Pm

5.

Pembinaan jejaring dan kemitraan

Pm

Pm

6.

Pembentukan forum multi pihak

Pm

Pm

7.

Membangun model kelembagaan
masyarakat sekitar hutan produksi
dan alam rangka peningkatan usaha
masyarakat sekitar hutan produksi

Pm

Pm

8.

Membangun kemitraan dalam
pengelolaan hutan

Pm

Pm

9.

Fasilitasi Pembangunan dan
pengembangan Hutan Tanaman
Rakyat dan Hutan Desa
Pemberdayaan masyarakat dalam
pengelolaan hutan dan ekosistimnya

Pm

Pm

Pm

Pm

11.

Fasilitasi Pembangunan dan
Pengembangan hutan
kemasyarakatan (HKm)

Pm

Pm

12.

Pembentukan HHBK unggulan

Pm

Pm

No.

Uraian Kegiatan

1.

10.

(Rp)

Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan KPHP Lakompa harus
ditingkatkan. Permasalah yang muncul dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:
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1. Masyarakat yang berdomisili disekitar kawasan hutan, pada umumnya
bekerja sebagai petani dan menggantungkan hidup pada sumber daya
hutan, dilain pihak sering dianggap sebagai paladang berpindah/perambah
hutan yang dapat merusak kelestarian hutan.
2. Hal tersebut diatas mungkin disebabkan karna belum adanya wilayah atau
kawasan khusus yang diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat baik
alokasi untuk areal pemukiman maupun untuk aktifitas usaha tani atau
ekonomi masyarakat setempat.
Dengan
meningkatkan

adanya
partisipasi

program

pemberdayaan

masyarakat

dalam

masyarakat

pelestarian

hutan

dapat
dan

meningkatnya pendapatan masyarakat disekitar kawasan hutan.Prioritas arah
kebijakannya yaitu adanya legalitas dan kepastian kawasan kelola bagi
masyarakt

setempat

dan

mencega

aktifitas

perambahan

hutan

oleh

masyarakat. Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan antara lain:
1. Sosialisasi tata batas kawasan hutan untuk pemberdayaan masyarakat
Bentuk pemberdayaan masyarakat disekitar hutan disesuaikan dengan
kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
2. Pembentukan kelompok tani hutan
Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk wadah yang dapat menghimpun
aspirasi, masalah dan kebutuhan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan
yang diharapkan dapat menjadi media untuk peningkatan pengetahuan dan
keterampilan terkait dengan pengelolaan usaha tani berbasis sumberdaya
hutan guna peningkatan pendapatan dan partisipasinya terhadap pelestarian
hutan. Dalam pembentukan kelompok tani hutan dilakukan secara bertahap,
yaitu: sosialisasi tujuan dan rencana pembentukan kelompok tani, pertemuan
pembentukan dan pemilihan pengurus, dan pengukuhan pengurus kelompok
tani dan pengurus terpilih oleh pemerintah.
3. Pelatihan dan penyuluhan
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
petani disekitar hutan terkait dengan pemanfaatan sumberdaya hutan secara
menguntungkan, lestari dan berkelanjutan kegiatannya meliputi:
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a. Identifikasi dan pemetaan isu, masalah dan tindakan penanganan yang
dibutuhkan (analisis kebutuhan pelatihan dan penyuluhan).
b. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyuluhan
c. Pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan, sesuai dengan rencana yang
sudah dibuat
d. Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan dan
penyuluhan
e. Evaluasi dampak/feed back kegiatan pelatihan dan penyuluhan.
Dalam implementasinya di wilayah KPH Lakompa terdapat Blok
Pemberdayaan masyarakat, yang lokasinya berada pada wilayah yang telah
terdapat aktivitas masyarakat di dalam kawasan hutan tersebut atau
masyarakat memiliki akses yang tinggi terhadap kawasan hutan tersebut dan
berada di luar areal ijin pengusahaan hutan.

Secara spasial lokasi blok

pemberdayaan masyarakat tersebar di 2 kecamatan dengan total luas 2.188,75
Ha. Penutupan lahan yang terdapat paling banyak pada blok pemberdayaan
yaitu berupa semak belukar (B), pertanian campuran (Pc) dan Hutan sekunder
(HS).
Untuk mendukung kegiatan pengembangan masyarakat pada blok
pemberdayaan secara lebih luas dari aspek kapasitas sumberdaya manusia,
sosial ekonomi, dan kelembagaannya, maka perlu diperluas dengan program
kegiatan lainnya yang terukur. Kegiatan pendukung dalam meningkatkan
kapasitas dan kemampuan di dalam dan sekitar areal KPH Lakompa diuraikan
pada tabel berikut.
Tabel 5.8. Rekapitulasi Rencana Kegiatan Pendukung Dalam Pemberdayaan
MasyarakatKPH LakompaJangka 2015-2024.
No

Uraian Kegiatan

1

Pengembangan
Sumber
daya
Manusia
(petani,Polhut,peneliti, pelaku bisnis,Birokrasi,LSM) ;
• Pelatihan
• Studi banding
• Workshop/Seminar
• Kursus / magang
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Indikator /Target
Terlaksananya
pelatihan, studi
workshop/seminar
dan magang

kegiatan
banding,
,kursus
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2

3
4

5

6

7
8

Pengembangan Kelembagaan ekonomiRakyat
• Membuat Regulasi
• Pembentukan Forum Multipihak
• Pendampingan Kelembagaan
Pengembangan kemampuan Permodalan
• Membangun skema mikro finance untuk masyarakat
Peningkatan Daya Saing
• Sertifikasi produk
• Industrialisasi produk berbasis masyarakat (home
industri)
Pembinaan jejaring dan kemitraan
• Kemitraan bisnis
• Kemitraan Perlindungan dan konservasi hutan
Membangun model kelembagaan masyarakat sekitar
hutan produksi dalam rangka peningkatan usaha
masyarakat sekitar hutan produksi
Fasilitasi Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat dan
Hutan Desa serta Hutan Kemasyarakatan (HKm)
Pengembangan centra HHBK unggulan

Terwujudnya
regulasi,
terbentuknya forum multi
pihak, dan terlaksananya
pendampingan kelembagaan
Terbangunnya skema mikro
finance
Terwujudnya
sertifikasi
produk dan industrialisasi
produk berbasis masyarakat
Terlaksananya
kemitraan
bisnis,perlindungan,
dan
konservasi hutan
Terbangunnya
model
kelembagaan
masyarakat
sekitar hutan produksi
Terbangunnya HTR, HD dan
Hkm
Berkembangnya HHBK

Seperti yang terlihat pada tabel di atas pada poin 7 dan 8, secara teknis
program pemberdayaan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan khusus
pada Blok Pemberdayaan Masyarakat pada KPH Lakompa, dapat dilakukan
dengan skema Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan
dan Pengembangan HHBK. Untuk menunjang upaya sinergisitas dan kerjasama
antar pihak, maka KPHP Lakompa memfasilitasi terbentuknya forum multi
pihak. Pembentukan forum ini dalam rangka mengakomodir aspirasi dari
berbagai pihak dan membangun jejaring kemitraan.
Pelaksanaan kegiatan pada Blok Pemberdayaan Masyarakat bertujuan
untuk meningkatkan serapan tenaga kerja lokal, proses kemitraan dan
penyediaan akses usaha kehutanan dan ekonomi produktif lainnya bagi
masyarakat. Diperlukan prasyarat awal untuk melaksankan program kegiatan
dan pencapaian tujuan dari

Rencana pengembangan blok pemberdayaan

masyarakat di wilayah KPH Lakompa, sebagaimana dapat dilihat pada tabel
berikut.
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Tabel 5.9. Rencana Pemberdayaan Masyarakat dalam Bentuk Penyerapan Tenaga Lokal, Kemitraan, Penyediaan
AksesUsaha Kehutanandan Ekonomi Produktif lainnya.
No

Kegiatan

Tujuan

Metode

Lokasi

Hasil

1

Sosialisasi KPH (membangun
kepercayaan ke masyarakat
dan pemerintah desa)

Memperkenalkan rencana kerja
KPHPLakompa dalam kaitannya dengan
pemberdayaan masyarakat di sekitar
kawasan KPHPlakompa

Pendekatan
Interpersonal dan
Kelembagaan

Prioritas lokasi Desa
yangmemiliki potensi

KPH lakompa dikenal oleh
masyarakat di sekitar Wilayah
KPH Lakompa dan SULTRA
secara Umum

2.

Mengumpulkan data desa
(monografi atau profil desa)

- Data desa, data BPS, identifikasi
program-program yang masuk ke desa.

Pendekatan
Interpersonal dan
Kelembagaan

Prioritas Lokasi Hutan
Tanaman Jati dan
Rotan

Data Desa

FGD (Focus Group
Discussion),

Prioritas Lokasi Hutan
Tanaman Jati dan
Rotan

Historis Daerah, Potensi Desa
(SDA) Jenis Program yang
masuk, Terlibatnya pemangku
kepentingan

- Identifikasi institusi desa, tokoh
masyarakat, karang taruna, kelompok
tani, kelompok pengelolah hutan, dll

3.

4.

Lokakarya atau pertemuanpertemuan kampung (desa)

Menghimpun data dari
masyarakat/Kelompok, Sejarah
Desa/Kelompok, Analisis potensi, Analisis
Stakeholder, keterlibatan para pihak

Penilaian tentang kebutuhan
kapasitas

Peran serta Masyarakat dalam aktifitas
FGD (Focus Group
kelompok, transformasi pengetahuan,
Discussion),
membangun dalam upaya meningkatkan
penghasilan kelompok/masyarakat.
Menentukan komoditi prioritas berdasarkan
pasar.

Prioritas Lokasi
Pemberdayaan
Masyarakat

Kelompok desa, ruang saling
berbagi informasi, menilai
komiditi yang menjadi prioritas
desa

Jasa lingkungan

Menunjang nilai ekonomi

Prioritas yang memiliki
Air terjun dan wisata
lainnya

Tata kelola berdasarkan jasa
lingkungannya
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4. Pembinaan dan Pemantauan Pada Areal KPH yang ada Hak atau
Izin Pemanfaatan Maupun Penggunaan Kawasan Hutan
Wilayah KPHP Lakompa belum terdapat izin pemanfaatan maupun
penggunaan kawasan hutan, tetapi KPHP Lakompa masih dalam tahap
sosialisasi izin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan yang akan
diajukan

untuk

dijadikan

pencadangan

areal

pemanfaatan

maupun

penggunaan kawasan hutan.
Pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan
secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan
sifat, karakteristik dan kerentanannya serta tidak dibenarkan mengubah
fungsi pokok hutan, fungsi konservasi, lindung dan produksi. Kesesuaian
ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting dalam
pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus tetap sinergi.
Secara umum pemanfaatan hutan pada hutan pada hutan produksi
dapat diselenggarakan melalui kegiatan: (1) pemanfaatan kawasan, (2)
pemanfaatan jasa lingkngan, (3) pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan
kayu,(4). Sebaliknya Pemanfaatan hutan pada hutan lindung dibatasi pada
jenis(1) pemanfaatan kawasan, (2) pemanfaatan jasa lingkungan, dan (3)
Pemungutan hasil hutan bukan kayu.
Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan
sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan
kehutanan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan,sedangkan
perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawsan hutan
menjadi bukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan adalah
perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa
kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain.
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(a) Pinjam pakai kawasan hutan.
Implementasi Penggunaan kawasan hutan adalah sebagai berikut :
i)

Hanya dapat dilakukan didalam Kawasan Hutan Produksi dan atau
Kawasan Hutan Lindung.

ii) Dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan
iii) Mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta
kelestarian lingkungan.
iv) Kegiatan yang mempunyai tujuan strategis, dalam arti yang
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat pentng
secara nasional terhadap kedaulatan Negara, pertahanan keamanan
Negara, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan atau lingkungan
seperti :
-

Religi,

-

Pertambangan

-

Pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar, radio,
stasiun relay televisi.

-

Jalan umum, jalan tol, jalur kereta api

-

Sarana transportasi yang tidak dikatagorikan sebagai srana
transportasi umum untuk keperluan pengakutan hasil produksi,

-

Sarana prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan
intalasi air, dan saluran air bersih dan atau air limbah,

-

Fasilitas umum

-

Industri terkait kehutanan

-

Pertahanan keamanan

-

Prasarana

penunjang

keselamatan

umum,

penampungan

sementara korban bencana alam
Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dapat
dilakukan pada kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Pada
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hutan produksi dapat dilakukan dengan (a) Pola pertambangan terbuka, (b)
Pola pertambangan bawah tanah. Sedangkan pada hutan lindung hanya
dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah
dengan ketentuan dilarang mengakibatkan a) Turunnnya permukaan air
tanah b) berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen c) terjadi
kerusakan akuiver air tanah
Penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai
kawasan hutan :
i)

Izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi lahan,untuk
kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya dibawah 30 %
dari luasdaerah aliran sungai, pulau dan atau provinsi, dengan ketentuan
kompensasi lahan dengan rasio paling sedikit 1 : 1 untuk non komersial
dan paling sedikit 1 : 2 untuk komersial

ii) Izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi membayar
penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) penggunaan kawasan hutan dan
melakukan

penanaman

dalam

rangka

rehabilitasi

daerah

alira

sungai,untuk kawasan hutan pada propinsi yang luas kawasan hutannya
diatas 30 % dari luasdaerah aliran sungai,pulau dan atau provinsi
dengan ketentuan : 1) Penggunaan untuk non komersial dikenakan
kompensasi membayar PNBP penggunaan kawasan hutan dan melakukan
penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan rasio 1
: 1, 2) Penggunaan untuk komerial dikenakan kompensasi membayar
PNBP penggunaan kawasan hutan dan melakukan penanaman dalam
rangka rehabilitasi daerah aliran sungai paling sedikit dengan rasio 1 : 1
iii) Izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi lahan atau tanpa
kompensasi membayar

PNBP penggunaan kawasan hutan dan tanpa

melakukan penanaman dalam rangka rhabilitasi daerah aliran sungai
dengan ketentuan hanya untuk : 1) Kegiatan pertahanan Negara, sarana
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keselamatan lalu lintas laut dan udara, cek dam, embung, sabo, dan
sarana meteorologi, klimatologi dan,geofisika. 2) Kegiatan survey dan
eksplorasi.
Penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai
kawasan hutan yang diberikan oleh enteri kehutanan. Penggunaan kawasan
hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan luas dan
bernilai strategis harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR).
Menteri menerbitkan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan
sebelum menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada pemohon
yang memenuhi persyaratan. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan
diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun

sejak diterbitkan dan

dapat diperpanjang berdasarka hasil evaluasi.
Prinsip memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon yang
meliputi :
i.

Melaksanakan tata batas terhadap kawasan hutan yang disetujui dan
lahan kompensasi serta proses pengukuhannya

ii.

Melaksanakan inventarisasi tegakan

iii.

Membuat pernyataan kesanggupan membayar penerimaan

Negara

Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan kawasan hutan dan melakukan
penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai
iv.

Menyerahkan dan menghutankan lahan untuk dijadikan kawasan hutan
dalam hal kompensasi berupa lahan

v.

Melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri
Dalam hal pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan

telah memenuhi seluruh kewajban, Menteri Kehutanan menerbitkan izin
Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang didalam izin tersebut diantaranya berisi
kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang meliputi :
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i.

Membayar Peneriman Negara Bukan Pajak PNBP penggunaan kawasan
hutan

ii.

Melakukan penanaman dalam rangka rehabiitasi daerah aliran sungai

iii. Melaksanakan reboisasi pada lahan kompensasi
iv. Menyelenggarakan perlindungan hutan
v. Melaksanakan reklamasi dan atau reboisasi pada kawasan hutan yang
dipinjam pakai yang sudah tidak digunakan
vi. Melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh menteri

(b) Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya KPH tidak mempunyai peran
dalam perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, namun sesuai
dengan prinsip pengelolaan, maka setiap kegiatan yang berada diwilyah
kelolah KPH, maka KPH wajib mengetahuinya.
Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan
hutan menjadi bukan kawaswan hutan. Perubahan peruntukan kawasan
hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional
serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi
distribusi fungsi, manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan
serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran
yang proporsional.
Perubahan peruntukan kawasan hutan meliputiperubahan peruntukan
kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan. Perubahan peruntukan
hanya dapat dilakukan pada hutan produksi tetap dan hutan produksi
terbatas melalui tukar menukar kawasan hutan yang dapat dilakukan secara
parsialatau untuk wilayah provinsi yang melalui tukar menukar kawasan
hutan atau pelepasan kawasan hutan.
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Tukar menukar kawasan hutandilakukan untuk pembangunan diluar
kegiatan kehutanan yang bersifat permanen, menghilangkan enclave atau
memperbaiki batas kawasan hutan dengan ketentuan :
1) Tetap terjaminnya luas kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas
daerah aliran sungai, pulau dan atau provinsi dengan

sebaran yang

proporsional.
2) Mempertahankan daya dukung kawasan hutan tetap layak kelola.
Perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi dapat
dilakukan pada hutan konservasi, hutan lindung atau hutan produksi
berdasarkan usulan dari Gubernur kepada Menteri Kehutanan.
(c) Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
Perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau
seluruh

fungsi hutan dalam satu atau beberapa elompok hutan menjadi

fungsi kawasan hutan yang lain. Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan
untuk memantapkan dan mengoptimalisasikan fungsi kawasan hutan yang
dapat dilakukan pada hutan dengan fungsi pokok: hutan konservasi, hutan
lindung dan hutan produksi. Perubahan fungsi dilakukan mengingat adanya
keterbatasan
kawasan

data dan informasi yang tersedia pada saat penunjukan

hutan,

dinamika

pembangunan,factor

masyarakat, maka perlu dilakukan

alam

maupun

faktor

evaluasi fungsi kawasan hutan. Dalam

penetapan perubahan fungsi kawasan hutan tetap mengacu pada kriteria
masing-masing fungsi hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi.
Rencana Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan pada areal KPH yang
telah ada hak atau Izin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan selama
jangka 2015-2024 di KPHP Lakompa disajikan pada Tabel 5.10.
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Tabel 5.10. Rekapitulasi rencana Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan
pada areal yang telah ada hak atau izin pemanfaatan
maupun penggunaan kawasan KPHP Lakompa Jangka 20152024.
No.

Uraian Kegiatan

a.

Inventarisasi Pemanfaatan dan penggunaan
kawasan hutan
Pembinaan,Monitoringdan evaluasi
Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung
seperti :
1. Pemanfaatan kawasan,
2. Pemanfaatan jasa lingkungan
3. Pemungutan hasil hutan bukan kayu
Pembinaan,Monitoring dan Evaluasi
Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi
seperti :
1. Pemanfaatan kawasan
2. Pemanfaatan Jasa lingkungan
3. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan
bukan kayu (pemanfaatan hasil hutan
kayu dalam hutan alam,
Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam
hutan tanaman melalui HTR,HTI dan
HTHR, Pemanfaatan hasil hutan
bukan kayu dalam hutan
alam,Pemanfaatan hasil hutan bukan
kayu dalam hutan tanaman )
4. Pemungutan hasil hutan kayu dalam
hutan alam,
5. Pemungutan hasil hutan bukan kayu
dalam hutan alam ,
6. Pemungutan hasil hutan bukan kayu
dalam hutan tanaman
Pembinaan ,Monitoring,Evaluasi dan
pelaporan penggunaan kawasan hutan
untuk pertambangan, sarana
perhubungan/jalan,sarana
telekomunikasi/radio, Pinjam Pakai kawasan
hutan, transmigrasi

b.

c.

d.

Target

Anggaran

(satuan)

(Rp)

Pm

Pm

Pm

Pm

Pm

Pm

Pm

Pm
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5. Penyelenggaraan Rehabilitasi Pada Areal Diluar Izin
Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan berpedoman pada PP.76/ dan
Permenhut Nomor P.39/Menhut-II/2010 tentang Pola Umum, kriteria dan
Standar Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
Pola umum Rehabilitasi hutan disusun dengan maksud memberikan
kerangka dasar dalam penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan yang
memuat

prinsip dan pendekatan serta dengan tujuan

landasan

bersama

mengenai

pendekatan

dasar,

agar

diperoleh

prinsip-prinsip

pola

penyelenggaraa dan mekanisme pengendalian pelaksanaan, agar diperoleh
hasil dan dampak yang efektif sesuai dengan tujuan rehabilitasi hutan.
Prinsip penyelenggaraan Reabilitasi Hutan yaitu:
a.

Sistim pengangggaran yang berkesinambungan (multi years)

b. Kejelasan kewenangan
c.

Andil biaya (cost sharing)

d. Penerapan sistim insentif
e.

Pemberdayaan masyarakat dan kapasitas kelembagaan

f.

Pendekatan partisipatif

g.

Transparasi dan akuntabilitas
Untuk

keberhasilan

pendekatan melalui aspek

penyelenggaraan

rehabilitasi

dilakukan

Politik, Sosial, Ekonomi, Ekosistem dan

Kelembagan dan Organisasi. Tujuan Rehabilitasi hutan adalah untuk
memulihkan sumber daya hutan pada hutan produksi dan hutan lindung yang
rusak sehingga dapat berfungsi secara optimal, mampu memberi manfaat
kepada seluruh stakeholder, menjamin keseimbangan lingkungan dan tata air
DAS serta mendukung kelangsungan industry Kehutanan. Rehabilitas hutan
dilaksanakan ketika pengelolaan hutan lestari mengalami kegagalan dalam
system perlindungan hutan khususnya dalam hal mengatasi perambahan

Rencana Pengelolaan KPHP Model Unit III Lakompa Kabupaten Buton

VI-120

hutan, illegal logging dan alih fungsi hutan tidak terencana sehingga dapat
terjadi deforestasi dan degradasi fungsi hutan.
Rehabilitasi hutan merupakan bagian sistim pengelolaan hutan, yang
ditempatkan pada kerangka daerah aliran sungai (DAS) yakni suatu wilayah
daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya
yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung
yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan
dan mengalirkannya kedanau atau laut secara alami.
Pengelolaan DAS pada prinsipnya adalah pengaturan tata guna lahan
atau optimalisasi penggunaan lahan untuk berbagai kepentingan secara
rasional serta praktek lainnya yang ramah lingkungan sehingga dapat dinilai
denga indicator kunci kuantitas, kualitas dan kontinuitas aliran sungai pada
titik pengeluaran (outlet) DAS, jadi salah satu karakteristik DAS adalah
adanya keterkaitan biofisik antara daerah hulu dengan daerah hilir melalui
daur hidrologi.
Tingkat Kekritisan Suatu DAS ditunjukkan oleh menurunnya penutupan
vegetasi

permanendanmeluasnya

lahan

kritis

sehingga

menurunkan

kemampuan DAS dalam menyimpan air yang berdampak pada meningkatnya
frekuensi banjir, erosi dan penyebaran tanah longsor pada musim penghujan
dan kekeringan pada musim kemarau. Kekritisan DAS ditunjukan dengan
DAS Prioritas I, II dan III. DAS Prioritas I adalah DAS yang prioritas
pengelolaannya paing tinggi karena menunjukan kondisi DAS paling”kritis“
atau “tidak sehat“ Prioritas II adalah DAS DAS yang prioritas pengelolaannya
sedang, sedangkan DAS prioritas III
ditangani

dianggap kurang prioritas untuk

karena kondisi biofisik dan soseknya masih relative baik (tidak

kritis) atau DAS tersebut dianggap masih sehat.
Sasaran Rehabilitasi Hutan adalah hutan produksi dan hutan lindung
yang telah terdegradasi dan merupakan DAS Prioritas berdasarkan kriteria
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kondisi spesifik biofisik, sosial ekonomi, lahan kritis pada bagian hulu DAS
dan wilayah hutan yang rentan perubahan iklim. DAS Prioritas itu terutama
pada :
a. Bagian hulu DAS yang rawan memberikan dampak bencana banjir,
kekeringan dan tanah longsor
b. Daerah Tangkapan air (catchment area)

dari waduk, bendungan dan

Danau
c.

Daerah resapan air (recharge area) di hulu DAS

d. Daerah sempadan Sungai, mata air, danau dan waduk
e. Bagian hilir DAS yang rawan bencana tsunami, intrusi air laut dan abrasi
pantai.
Rehabilitasi pada hakekatnya adalah upaya untuk menghutankan
kembali

kawasan

peruntukannya.
pada

agar

dapat

berfungsi

optimal

sebagaimana

Rencana Lokasi Penyelenggaraan Rehabilitasi diarahkan

areal-areal

berpenutupan

hutan

yang

semak

tutupan
belukar

hutannya
sebagai

telah

akibat

terbuka
aktivitas

atau

yang

perambahan

masyarakat. Namun prioritas kegiatan rehabilitasi lebih diarahkan pada
kawasan hutan lindung dengan tutupan-tutupan hutannya telah terbuka atau
yang berpenutupan semak belukar sebagai akibat aktivitas perambahan
masyarakat. Hal tersebut mengingat fungsi utama dari hutan lindung yaitu
sebagai Perlindungan dan Pengawetan Tata Air dan Orologi. Lokasi rencana
kegiatan rehabilitasi tahun 2013-2015 pada kawasan hutan lindung di
Wilayah KPHP Lakompa yaitu terdapat di Kecamatan Lapandewa dan
Kecamatan Batauga seluas 1.000 Ha.Hutan lindung yang tutupan hutannya
berupa semak belukar dan belum dirambah masyarakat dilakukan rehabilitasi
lahan melalui program Konvergensi RHL dengan sistem pembuatan tanaman
dan pengkayaan tanaman, sedang yang telah dirambah masyarakat dalam
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bentuk pertanian lahan kering(pt) dan atau pertanian campur semak (PC)
maka dilakukan rehabilitasi pola agroforestry.
Pelaksanaan rehabilitasi terkait dengan areal diluar izin dilakukan pada
areal sesuai kelas perusahaan, kegiatan kemitraan dan konservasi yang
kondisilahannya

tergolong

kritis

sehingga

perlu

direhabilitasi.Hasil

pengamatan lapang dan wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa
masyarakat menginginkan pengembangan beberapa jenis komoditas baik
berupa kayu-kayuan maupun komoditas MPTS (Multi Purpose Tree Spesies)
pada pelaksanaan RHL. Berdasarkan pertimbangan keadaan di lapangan yaitu
masyarakat yang telah melakukan kegiatan usaha tani di dalam kawasan
hutan, maka pola rehabilitasi yang diusulkan adalah pola agroforestry.
Dengan demikian masyarakat tersebut tetap akan mendapatkan kebutuhan
hariannya, sementara mereka juga akan membangun tegakan hutan dengan
menanam tanaman jenis kayu-kayuan. Jenis-jenis yang diinginkam oleh
masyarakat antara lain Jati, Jabon, Kemiri, dan Kayu Putih.
Rehabilitasi hutan diwilayah KPH diselenggarakan oleh KPHyang
dilaksanakan melalui kegiatan : reboisasi, pemeliharaan tanaman,pengayaan
tanaman dan penerapan teknik konservasi tanah.
a. Reboisasi
Pelaksanaan Reboisasi dimulai dengan tahap persiapan berupa :
1) Penyiapan kelembagaan: meliputi penyiapan organisasi pelaksana dan
koordnasi dengan pihak terkait untuk penyiapn lokasi, bibit dan tenaga
kerja yang akan melakukan penanaman.
2) Penyiapan Sarana Prasarana seperti penyiapan rancangan pembuatan
tanaman,

penyiapan

dokumen

dokumen

untuk

pembuatan

tanaman,penyiapan bahan dan alat, penyiapan bibit tanaman
3) Penyiapan areal seperti pembagian blok petak, pembuatan jalan
pemeriksaan, Pelaksanaan penanaman. Adapun teknik penanaman
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dapat dilakukan melalui 3 sistem yaitu system cemplongan, system
jalur dan sistem tugal (zerro tillage)
b. Pemeliharaan Tanaman
Pada Prinsipnya pemeliharaan tanaman dilakukan sampai dengan
tanaman mencapai umur tebang. Pada umumnya pemeliharaan hanya
dilakukan sampai dengan tahun kedua. Hal ini semata karna keterbatasan
dana yang disediakan oleh pemerintah. Untuk itu KPH harus mampu
menyediakan anggaran mulai tahun ketiga sampai dengan tanaman siap
dipanen. Pemeliharaan tanaman melalui perawatan tanaman dan
pengendalian hama dan penyakit dilaksanakan oleh KPH. atau pemegang
izin / hak untuk kawasan hutan yang telah dibebani hak atau izin.
Pelaksanaan pemeliharaan dilakukan sebagai berikut :
1) Pemeliharaan I, dilaksanakan pada tahun kedua dengan komponen
pekrjaan penyiangan, pendangiran, pemberantasan hama penyakit
dan penyulaman.Jumlah bibit untuk penyulaman pada pemeliharaan I
sebanyak 20 % dari jumlah yang ditanam semula. Pemeliharaan I
dapat dilakukan apabila prosentase tumbuh tanaman pada tahun I
minimal 70 %
2) Pemeliharaan II,dilaksankan pada tahun ketiga, dengan komponen
pekerjaan penyiangan, pendangiran dan pemberantasan hama
penyakit. Pemeliharaan II dapat dilakukan apabila

prosentase

tumbuh tanaman setelah pemliharaan I minimal 80%
3) Pemeliharaan

Lanjutan,

untuk

jenis

jenis

tanaman

tertentu

pemeliharaan dapat dilanjutkan sampai dengan tanaman siap
dipanen sepanjang dana memungkinkan.
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c.

Pengayaan Tanaman
Istilah pengkayaan tanaman ditunjukan pada hutan alam yang telah
dilakukan penebangan pada pohon pohon yang diizinkan. Pengkayaan
tanaman adalah kegiatan penambahan anakan pohon pada areal hutan
rawang yang memiliki tegakan berupa aakan, pancang, tiang dan pohon
500 – 700 batang per hektar, dengan maksud untuk meningkatkan nilai
tegakan

hutan

fungsinya.Pengayaan

baik

kualitas

tanaman

maupun

ditujukan

kuantitas
untuk

sesuai

meningkatkan

produktifitas hutan, dengan pemanfaatan ruang tumbuh secara optima
melalui jumlah dan keragaman jenis tanaman. Pengayaan tanaman
dilaksanakan pada hutan rawang baik dihutan produksi maupun hutan
lindung.

Pengayaan

Tanaman

meliputi

kegiatan

persemaian,

penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pengamanan
d. Penerapan Teknik Konservasi
Teknik konservasi disesuaikan dengan jenis dan kondisi kemiringan
tanah.
Rencana Penyelenggaraan Rehabilitasi pada areal diluar izin selama
jangka 2015-2024 di KPHP Lakompa disajikan pada Tabel 5.11.

Tabel 5.11. Rekapitulasi rencana Penyelenggaraan Rehabilitasi pada areal
diluar izin KPH Lakompa jangka 2015-2024
No
a.

Uraian Kegiatan
Pendataan Lahan Kritis pada lahan yang

Target
(satuan)

Anggaran

pm

Pm

Pm

Pm

(Rp)

tidak dibebani hak Pada hutan produksi
dan hutan lindung
b.

Penyelenggaraan RHL seperti Reboisasi,
pemeliharaan tanaman,pengayaan
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tanaman,penerapan teknik konservasi
tanah di DAS Prioritas ( RHL kawasan
Produksi, RHL Kawasan Lindung,RHL
Kawasan Konservasi,Rehabilitasi Lahan
Kritis, Rehabilitasi Hutan Mangrove)
c.

Kampanye Pengelolaan DAS Terpadu

pm

Pm

6. Pembinaan
dan
Pemantauan
(Controlling)
pelaksanaan
Rehabilitasi dan Reklamasi pada areal yang sudah ada hak atau
izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutannya
Mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor P.6/Menhut-II/2010 Tentang Norma Standard Kriteria Pengelolaan
Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) pasal 22 bahwa Rehabilitasi hutan
diwilayah KPHL dan KPHP diselenggarakan oleh KPHL dan KPHP. Bahwa
rehabilitasi hutan di dalam kawasan hutan sebagaimana dilaksanakan melalui
kegiatan: a.) reboisasi, b.) pemeliharaan tanaman, c.) pengayaan tanaman,
d.) penerapan teknik konservasi tanah dan rehabilitasi hutan diselenggarakan
sesuai peraturan perundang-undangan.
Untuk kegiatan reklamasi hutan dilakukan pada lahan dan vegetasi
hutan pada kawasan hutan yang telah mengalami perubahan pemukaan
tanah dan perubahan penutupan tanah. Reklamasi hutan dilaksanakan dan
menjadi tanggung jawab pemegang izin penggunaan kawasan hutan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemegang izin
penggunaan kawaan hutan telah melaksanakan reklamasi hutan. Kepala KPH
berwajib melaksanakan Pengamanan dan Perlindungan atas Reklamasi hutan
yang bersangkutan.Kepala KPH wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan
dan evaluasi atas pelaksanaan rekalmasi hutan diwilayahnya dan melaporkan
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setiap tiga (3) bulan kepada menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan
Bupati/walikota.
Penggunaan Kawasan Hutan
Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi
areal adalah pelaksanaan revegetasi eks tambang, sesuai dengan perjanjian
atau kontrak kerja yang disusun berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja
yang disusun berdasarkan RKT dan RKL perusahaan tersebut.
Pemanfaatan Kawasan Hutan
Pembinaan pemanfaatan kawasan hutan seperti kegiatan penyadapan
getah pinus adalah pemeriksaan dokumen perjanjian yang berkaitan dengan
kegiatan rehabilitasi hutan atas pemanfaatan hasil hutan kayu maupun bukan
kayu seperti getah pinus oleh perusahaan.
Rencana

KegiatanPembinaan

Rehabilitasi dan Reklamasi

dan

Pemantauan

Pelaksanaan

pada areal yang sudah ada hak

atau izin

Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan selama jangka 2015-2024 di KPHP
Lakompa dan rekapitulasi per kegiatan disajikan pada Tabel 5.12.
Tabel 5.12.Rekapitulasi rencana Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi pada areal yang
sudah ada hak atau izin Pemanfaatan dan Penggunaan
Kawasan KPHP Lakompa Jangka 2015-2024.
Anggaran
Target
No.
Uraian Kegiatan
(satuan)
(Rp)
a.

Pendataan Lahan Kritis pada lahan
yang dibebani izin / hak Pada hutan
produksi dan hutan lindung

Pm

pm

b.

Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan oleh
Pemegang izin pemanfaatan dan atau
penggunaan kawasan hutan.

Pm

Pm
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c.

Membuat Rencana Reklamasi Hutan
yang meliputi Inventarisasi
lokasi,Penetapan lokasi reklamasi
hutan,

Pm

pm

d.

Pembinaan , Pemantauan dan
Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Hutan
oleh Pemegang izin /hak

Pm

Pm

e.

Pembinaan Penyelenggaraan
Pengelolaan DAS ( Penglolaan DAS
Terpadu,Base Line DAS,Data dan Peta
Lahan Kritis )

pm

Pm

7. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Penyelenggaraan

perlindungan

hutan

bertujuan

untuk

menjaga

hutan,kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi hutan lindung, fungsi
konservasi dan fungsi produksi tercapai secra optimal dan lestari. Prinsip
prinsip

perlindungan

hutan

yang

sekaligus

merupakan

pengertian

perlindungan hutan adalah usaha untuk:
a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak,kebakaran,daya
daya alam,hama serta penyakit
b. Mempertahankan dan menjaga hak hak Negara, masyarakat dan
perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta
perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan
Menurut PP 6 / 2007 jo PP 3/2008 bahwa yang termasuk kegiatan
Perlindungan hutan antara lain :
a. Mencegah adanya pemanenan pohon tanpa izin
b. Mencegah atau memadamkan kebakaran hutan
c.

Menyediakan sarana dan prasarana pengamanan hutan

d. Mencegah perburuan satwa liar dan atau satwa yang dlindungi
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e. Mencegah penggarapan dan atau penggunaan dan atau menduduki
kawasan hutan secara tidak sah
f.

Mencegah Perambahan kawasan hutan

g. Mencegah terhadap gangguan hama dan penyakit
h. Membangun unit satuan pengamanan hutan
Perlindungan

hutan

diwilayah

KPH

diselenggarakan

oleh

KPH.

Pelaksanaan perlindungan hutan pada wilayah yang telah dibebani izin/hak
pemanfaatan hutan dilakukan oleh pemegang izin/hak yang bersangkutan,
sedangkan pada wilyah yang tidak dibebani izin/hak

pelaksanaannya

dialkukan oleh KPH yang meliputi :
a. mengamankan areal kerjanya menyangkut hutan, kawasan hutan dan
hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa
b. Mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak ,
kebakaran hutan, hama dan penyakit serta daya daya alam
c.

Mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan
keamanan hutan diareal kerjanya.

d. Melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hokum diareal kerjanya
kepada instansi kehutanan setempat
e. Menyediakan srana dan prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang
sesuai dengan kebutuhan
Untuk mencegah, membatasi kerusakan hutan dan mempertahankan
serta mennjaga kawasan hutan dan hasil hutan, pemerintah, pemerintah
daerah dan unit Pengelolaan sebagai pelakana perlindungan hutan,
melaksanakan kegiatan :
a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang undangan
dibidang kehutanan
b. melakukan inventarisasi permasalahan
c.

mendorong peningkatan produktifitas masyarakat
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d. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat
e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan
f.

melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin

g. meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan
h. mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat
i.

meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan

j.

mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan
keamanan hutan

k. mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum
Jenis perlindungan Hutan dari Kebakaran HutanUntuk mencegah dan
membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran, dilakukan
kegiatan

pengendalian

Penanganan

pasca

yang

kebakaran.

meliputi
Kepala

Pencegahan,
Kesatuan

Pemadaman,dan

Pengelolaan

Hutan

menetapkan rencana kegiatan pengendalian kebakaran hutan yang menjadi
tanggungjawabnya .
Dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan, KPH sebagai unit
Pengelolaan Hutan membentuk lembaga pengendalian kebakaran hutan yang
disebut brigade

pengendalan kebakaran hutan yang bertugas menyusun

dan melaksanakan program pengendalian kebakaran hutan.
1. Pencegahan
Pencegahan kebakaran hutan pada tingkat KPH. izin pemanfaatan
hutan,izin penggunaan kawasan hutan dan hutan hak, dilakukan kegiatan
antara lain :
-

Melakukan inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan

-

Menginventarisasi faktor penyebab krbakaran hutan

-

Menyiapkan regu regu pemadam kebakaran

-

Membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan

-

Mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan
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Membuat sekat bakar

-

2. Pemadaman
Dalam rangka pemadaman , maka setiap pemegang izin pemanfaatan
hutan,pemegang izin penggunaan kawasan hutan, pemilik hutan hak dan
tau

kepala

KPH,

berkewajiban

melakukan

rangkaian

tindakan

pemadaman dengan cara melakukan deteksi terjadinya kebakaran hutan,
mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada, membuat sekat bakar
dalam rangka melokalisir api, dan memobilisasi masyarakat untuk
mempercepat pemadaman.
Pemegang izin pemanfaatan hutan, pemeggang izin penggunaan
kawasan hutan, pemilik hutan hak dan atau kepala KPH melakukan :
- Koordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat dalam rangka
mempercepat pemadaman, evaluasi, litigasi dan mencegah bencana
- Pelaporan kepada Bupati tentang kebakaran Hutan yang terjadi dan
tindakan pemadaman yang dilakukan.
3. Penanganan Pasca Kebakaran
Penanganan pasca kebakaran hutan dilakukan upaya kegiatan meliputi
identifikasi dan evaluasi , rehabilitasi ,penegakan hukum. Kepala KPH,
pemegang izin pemanfaatan,pemegang izin penggunaan kawasan hutan
melakukan kegiatan identifikasi dan evaluasi yang berupa pengumpulan
data dan informasi terjadinya kebakaran hutan, pengukuran dan sketsa
lokasi kebakaran, dan analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi.
Jenis-jenis perlindungan hutan terdiri atas:
a. Perlindungan Hutan Atas Hasil Hutan
KPH sebagai unit pengelola berkewajiban dalam melindungi hasil hutan
dari kegiatan illegal logging dan illegal trade. Perlindungan hasil Hutan
dilaksanakan untuk menghindari pemanfaatan hutan secara berlrbihan
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dan atau tidak sah dan dilaksanakan melalui kegiatan

pembinaan ,

pengawasan dan penertiban.
Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
dilakukan apabila telah memiliki izin

hanya dapat

dari pejabat yang berwewenang.

Kegiatan pemanfaatan hutan yang tergolong tidak memiliki izin adalah :
- Pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan diluar areal yang diberi
izin
- Pemegang izin melakukan pemanfaatan melebihi target volume yang
diizinkan
- Pemegang izin melakukan penangkapan/ pengumpulan flora fauna
melebihi target/kuota yang telah ditetapkan
- Pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan dalam radius dari lokasi
tertentu yang dilarang undang undang
b. Perlindungan Hutan dari Gangguan Ternak
Kepala KPH dapat menetapkan lokasi penggemblaan ternak dalam hutan
produksi untuk mencegah dan membatasi gangguan ternak . Sebaliknya
juga Kepala KPH mempunyai kewenangan untuk menutup lokasi
penggembalaan ternak untuk kepentingan konservasi dan rehabilitasi
hutan , tanah dan air
c.

Perlindungan Hutan Dari Daya Daya Alam
Usaha usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang
disebabkan oleh daya alam yang berupa gunung meletus, tanah longsor,
gempa, badai, banjir dan kekeringan dilaksanakan kegiatan:
- Memantau biofisik lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana
alam
- Membuat peta lokasi kerawanan bencana
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- Membangun bangunan civil teknis
- Melakukan pembinaan kesadaran dan penyuluhan kepada masyarakat
- Menjaga kelestarian nilai dan fungsi hutan serta lingkungan
- Menjaga mutu , nilai serta kegunaan hasil hutan
d. Perlindungan Hutan dari Hama dan Penyakit
Untuk mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh hama
dan penyakit, Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah :
- Menyelenggarakan penelitian hama dan penyakit tumbuhan dan satwa
- Mengendalikan

hama

dan

penyakit

dengan

metoda

biologis,

mekanis,kimiawi dan atau terpadu
- Hasil penelitian disampaikan kepada KPH untuk dilaksanakan
4. Polisi Kehutanan
Polisi

Kehutanan

memiliki

wewenang

memiliki

tugas

diwilayah

hukumnya yang meliputi :
a. Mengadakan patrol/ perondaan didalam kawasan hutan atau wilayah
hukumnya
b. Memeriksa

surat

surat

atau

dokumen

yang

berkaitan

dengan

pengangkutan hasil hutan didalam kawasan hutan atau wilayah
hukumnya
c.

Menerima

laporan

tentang

telah

terjadinya

tindak

pidana

yang

menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan
d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang
menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan
e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk
diserhkan kepada yang berwewenang
f.

Membuat laporan danmenandatangani laporan tentang terjadinya tindak
pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
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Rencana Kegiatan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam selama
jangka 2015-2024di KPHP Lakompa disajikan pada Tabel 5.13.
Tabel

5.13.Rekapitulasi Rencana
Kegiatan
Perlindungan Hutan
danKonservasi Alam pada KPH Lakompa jangka 2015-2024.
Target
(satuan)

Anggaran
(Rp)

Sarana dan Prasarana antara lain
Pembangunan Kantor dan Perumahan
Polhut, Kendaraan roda 4
Pickup,sepedamotor,senjata api laras
panjang,senjata api genggam,
HT,Rig,,GPS,Kompas,Kamera
saku,Tenda Regu,Peralatan masak

Pm

Pm

b.

Membentuk Brigade Pengamanan
Hutan

pm

Pm

c.

Patroli Pengamanan Hutan pada areal
yang tidak dibebani izin

Pm

Pm

d.

Penyusunan Rencana Penanggulangan
Kebakaran Hutan antara lain
melakukan Inventarisasi sumber air,
pemukiman sekitar kawasan hutan,
perladangan,tegakan hutan, patroli
hutan ,pemadaman api .

pm

Pm

e.

Penyusunan Rencana Kerja
Penanggulangan Pencurian Hasil
Hutan antara lain melalui
Pengumpulan bahan dan keterangan,
pemeliharaan dan pengamanan batas
hutan,penjagaan, patroli,operasi
pengamanan, operasi yustisi

Pm

Pm

f.

Penyusunan Rencana Penanggulangan
Perambahan Hutan yang meliputi
inventarisasi ladang dan pemukiman

pm

Pm

No.

Uraian Kegiatan

a.
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No.

Uraian Kegiatan

Target
(satuan)

Anggaran
(Rp)

dalam hutan,inventarisasi pemukiman
sekitar kawasan hutan, Penurunan
Perambah dari dalam kawasan hutan.
g.

Penyusunan Rencana Penaggulangan
Hama Penyakit meliputi inventarisasi
tumbuhan eksotik dan gulma,
inventarisasi satwa
eksotik,inventarisasi satwa liar,
monitoring kesehatan tegakan hutan.

Pm

Pm

h.

Preemtif : Sosialisasi dan Penyuluhan
Peraturan perundang undangan
dibidang kehutanan

pm

Pm

i.

Pembentukan kader konservasi

Pm

Pm

j.

Bina Cinta Alam

pm

Pm

I

Pendekatan Kesejahteraan
masyarakat di daerah penyangga dan
didalam serta disekitar hutan

Pm

Pm

l.

Sosialisasi batas batas kawasan hutan

pm

Pm

m.

Temu wicara tentang konservasi
hutan dan kehutanan

Pm

Pm

n.

Koordinasi dengan instansi terkait

pm

Pm

o.

Preventif : Pengumpulan Bahan dan
Keterangan

Pm

Pm

p.

Pemeliharaan dan Pengamanan batas
Kawasan Hutan

pm

Pm

q.

Penjagaan Pengamanan Hutan

Pm

Pm

r.

Sosialisasi batas batas kawasan hutan

Pm

P
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No.

Uraian Kegiatan

Target
(satuan)

Anggaran
(Rp)

s.

Patroli Pengamanan Hutan

Pm

Pm

t.

Represif : Operasi Taktis

Pm

Pm

u.

Operasi Yustisi

Pm

Pm

8. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang
Izin
Dalam Rangka mewujudkan program pengelolaan hutan lestari maka
dalam pelaksanaannya dilakukan koordinasidansinkronisasi kegiatan sehingga
sinergi antara kegiatan KPH dan Pemegang izin. Kegiatan yang harus
dilakukan dengan pemegang izin minimal 1 tahun sekali mengadakan rapat
koordinasi. KPHP Lakompa belum memiliki areal yang sudah dibebani izin
untuk penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dalam wilayah KPHP
Lakompa.Dengan adanya hal tersebut KPHP Lakompa harus memperhatikan
masalah yang sering timbul antara pemegang izin yang berada dalam satu
unit pengelolaan hutan yaitu sering terjadi benturan kepentingan antara yang
satu dengan yang lainnya. Untuk menghindari masalah tersebut maka harus
dicegah terjadinya konflik anatar pemegang izin pemanfaatan hasil hutan
atau penggunaan kawasan hutan dalam satu unit pengelolaan kawasan
hutan. Prioritas arah kebijakan yaitu menjamin hak izin dan sinkronisasi
penggunaan fasilitas umum dalam menunjang kegiatan pemanfaatan hasil
hutan

dan

penggunaan

kawasan

hutan.Kegiatan

pokok

yang

harus

dilaksanakan yaitu:
1. Pemantauan dan monitoring masalah antara pihak pemegang izin.
2. Fasilitas pertemuan dan sinkronisasi antara pihak pemegang izin.
3. Evaluasi pelaksanaan kesepakatan antara pihak pemegang izin.
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KPHP Lakompa berperan sebagai penyelenggara pengelolaan hutan di
tingkat tapak harus menjamin bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara
lestari sesuai fungsinya. Keberadaan KPHP Lakompa sebagai institusi negara
menyelenggarakan kewenangan tertentu pemerintah, pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten/kota sesuai mandat undang-undang yaitu hutan
dikuasai negara dan harus dikelola secara lestari. Sesuai dengan pasal 9
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah No. 3
Tahun 2007 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.
P.6/Menhut-II/2010 yang mengatur mengenai norma, standar, prosedur dan
kriteria pengelolaan hutan pada KPHL dan KPHP, dijelaskan bahwa fungsi
kerja KPH dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan secara operasional
diantaranya melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja
pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang izin pemanfaatan hutan
dan penggunaan kawasan hutan, termasuk dalam bidang rehabilitasi dan
reklamasi hutan, serta perlindungan hutan.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, koordinasi dan sinkronisasi antara
pemegang izin dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan dilaksanakan
dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan hutan di wilayah kelola KPHP
Lakompa sebagaimana termuat dalam Rencana Pengelolaan Hutan KPHP
Lakompa. Untuk itu koordinasi dan sinkronisasi pemegang izin pemanfaatan
hutan dan kawasan hutan di wilayah kelola KPHP Lakompa dilaksanakan
menurut arahan kerangka kerja sebagai berikut:
1. Evaluasi dan sinkronisasi Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja
Tahunan(RKT) pemegang izin, mengacu pada Rencana Pengelolaan
Jangka Panjang dan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek KPHP Lakompa.
2. Pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja pemegang izin mengacu pada
RKU, dan RKT pemegang izin yang bersangkutan.
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3. Jenis perizinan dan ruang lingkup kegiatan yang menjadi kewenangan
KPHP Lakompa atas pemegang izin sebagai bahan evaluasi perencanaan,
sinkronisasi, pembinaan dan evaluasi.
Berdasarkan Hasil analisa peraturan perundang-undangan, lingkup
perencanaan pemegang izin yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan
penilaian

kinerja

pemegang

izin

meliputi

pokok-pokok

materi

yaitu

Penyusunan Rencana Karya/Kerja, Penataan batas areal kerja, Pelaksanaan
system

silvikultur,

Penggunaan

peralatan

pemanfaatan

Hasil

hutan,

PenatausaHaan Hasil hutan, Pengukuran atau pengujian Hasil hutan,
Perlindungan

hutan,

Penggunaan

professional,

tenaga

Pemberdayaan

masyarakat, dan Kondisi financial termasuk iuran kehutanan.

9. Koordinasi dan
kepentingan

Sinergi

dengan

instansi

dan

Pemangku

Dalam keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan yang
telah ditetapkan seringkali menjumpai hambatan/kendala non teknis, dalam
arti kendala dari stakeholder lain yang sudah barang tentu mereka juga
sudah menetapkan rencana, tujuan dan kegiatan yang sama sehingga terjadi
tarik menarik kepentingan. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi yang
mantap dengan para stake holder

sehingga

program dan kegiatannya

bersinergi.Efektifitas koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan diwadahi
dengan keberadaan lembaga forum Multi Pihak yang sudah terbentuk
beberapa waktu yang lalu. Anggota forum ini

terdiri dari

Unsur Dinas

Kehutanan Propinsi Sultra, BAPPEDA Sultra, Dinas Kehutanan Kabupaten
Buton, Dinas Pertanian Kabupaten Buton, Dinas Tata Ruang Kabupaten
Buton, Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Buton, Dinas
Pertambangan Kabupaten Buton, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
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Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Buton, Badan Perencana
Daerah (BAPEDA), BKSDA Sultra, BPDAS Sampara, BPKH Wil XXII Kendari,
BPKH Wil VII Makasar, BIPHUT Kendari, Fakultas Kehutanan Universitas
Halu Oleo Kendari, LSM (LSM Lingkar Sultra), dan Badan Pemberdayaan
Masyarakat Sultra. Kegiatan forum antara lain terlibat dalam penyusunan
rencana pengelolaan KPH dan rapat koordinasi yang

diselenggarakan

minimal setahun sekali. Adapun bentuk dan alur koordinasi dengan Instansi
Terkait dalam membangun sinergi program kegiatan pengelolaan KPH
diuraikan pada Tabel 5.14.
Tabel 5.14. Jenis kegiatan dan bentuk koordinasi Instansi.
NO.
1.

Produksi
Kehutanan
Kayu dan non
kayu

Instansi Terkait

Bentuk Koordinasi yang
dibutuhkan

• Perindustrian
• Perdagangan
• Pertanian

Peningkatan kapasitas
produksi kayu penyesuaian
perizinan pemanfaatan hasil
hutan kayu dan non kayu (biji,
getah, rotan, dan madu)

Badan Revitasliasi
Industri Kehutanan

Penyesuaian perizinan dan
kapasitas jatah tebangan

2.

Jasa Air

PDAM

• Perlakuan dan
pengembangan kapasitas
DAS
• Perlakuan mata air
• Pengaturan penggunaan
debit air pada masingmasing DAS dan Sub DAS

3.

Jasa
Lingkungan

Pariwisata

Pengembangan dan
pendayagunaan potensi
kawasan wisata alam
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4.

Akses jalan

Dinas PU

Pembangunan jalan umum
yang melintasi kawasan hutan

5.

Tata guna
lahan

• BPN
• Bappeda
• Pemda

Penatagunaan Kawasan hutan,
dan penyesuaiannya RTRWP

6.

Dampak
Lingkungan

Kantor Lingkungan
Hidup

Mitigasi dampak negatif
kegiatan pengelolaan kawasan
hutan

Dalam pelaksanaan dan pemanfaatan kawasan hutan melibatkan
berbagai instansi dan stakeholder oleh karena itu koordinasi dan sinergi
dengan instansi terkait merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting
untuk dilakukan agar kewenangan, kepentingan dan program kegiatan
pengelolaan dari unsur-unsur terkait sinergi antara satu dengan yang
lainnya.Program pengelolaan KPHP Lakompa dilaksanakan secara partisipatif,
terencana dan terpadu dengan melibatkan semua pihak terkait (instansi,
stakeholder terkait).Dinas kehutanan dengan instansi terkait dan stakeholder
serta

masyarakat

bersinergi

dalam

melaksanakan

pengelolaan

KPH

Lakompa.Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan yaitu:
1. Koordinasi dan sinergi pelaksaan tata batas kawasan hutan, kegiatan ini
untuk sinkronisasi batas-batas fungsi hutan dan fungsi areal penggunaan
lain diluar kawasan hutan dan menghindari tumpang tindih fungsi dan
sarana pendukung sector lain.
2. Koordinasi dan sinergi pelaksanaan ITSP, bertujuan agar pelaksana
cruising perlu mendapatakan pelatihan dan sertifikat crusing dari badan
pendidikan dan latihan kehutanan.
3. Koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan PWH, untuk menghindari
tumpang tindih penggunaan lahan dan kerusakan sumber daya hutan dari
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pembuatan jalan dan akses menuju kawasan hutan dan tetap menjaga
sumber-sumber mata air.
4. Koordinasi

dan

sinergi

pelaksanaan

penebangan,

bertujuan

agar

pelaksanaan penebangan sesuai dengan hasil crusing tidak mengganggu
ekosistem DAS.
5. Koordinasi dan sinergi pelaksanaan Pengamanan Hutan dan Pengendalian
Kebakaran Hutan, bertujuan secara bersama-sama mencaga kawasan
hutan dan hasil-hasilnya dari kebakaran dan pencurian hasil hutan.
6. Koordinasi dan sinergi Pelaksanaan Hutan (Rehabilitasi), bertujuan untuk
secara bersama-sama memanfaatkan hasil penelitian dan aplikasi teknologi
dalam rangka mendukung optimalisasi hasil hutan dan menjaga kelestarian
kawasan hutan.
7. Koordinasi dan sinergi pelaksanaan kegiatan jasa air, bertujuan agar
kegiatan pemanfaatan sumber daya air dapat dilaksanakan secara optimal
dan lestari.
8. Koordinasi dan sinergi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.
Koordinasi dan sinergi antara instansi terkait dengan kawasan hutan
dapat dibagi berdasarkan kepentingan unsure-unsur terkait dari produk
hutan, baik berupa barang maupun berupa jasa.
10. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM
Berdasarkan Permendagri nomor 61 tahun 2010 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Keja kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara
nomor42 tahun 2011 tentang Pembentukan organisasi dan Tata kerja UPTD
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Lakompa (Unit III) kabupaten Buton
Provinsi Sulawesi Tenggara telah terbentuk KPHP Lakompa (unit III)
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Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara dengan bentuk Struktur dan
Susunan Organisasi tipe A sebagai berikut :
a. Kepala
b. Sub bagian Tata Usaha
c.

Seksi Penataan Pemanfatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

d. Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan Hutan
e. Kelompok Jabatan Fungsional
Persyaratan Organisasi KPH sebagai tolok ukur kebehasilan kapasitas
SDM meliputi:
1. Sebuah organisasi pengelola hutan yang :
a. Mampu menyelenggarakan pengelolaan yang dapatmenghasilkan nilai
ekonomi

dari

pemanfaatanhutan

dalam

keseimbangan

dengan

fungsikonservasi, perlindungan dan sosial dari hutan;
b. Mampu mengembangkan investasi danmenggerakkan lapangan kerja;
c.Mempunyai kompetensi menyusun perencanaandan monitoring/evaluasi
berbasis spasial;
d. Mempunyai kompetensi untuk melindungikepentingan hutan (termasuk
kepentingan publikdari hutan);
e. Mampu menjawab jangkauan dampak pengelolaanhutan yang bersifat
lokal, nasional dan sekaligusglobal (misal: peran hutan dalam mitigasi
perubahaniklim global/climate change); dan
f. Berbasis pada profesionalisme kehutanan.
2. Organisasi yang merupakan cerminan integrasi(kolaborasi/sinergi) dari
Pusat, Provinsi danKabupaten.
3. Pembentukan organisasi KPH tetap menghormatikeberadaan unit-unit
(izin-izin) pemanfaatan hutanyang telah ada.

Rencana Pengelolaan KPHP Model Unit III Lakompa Kabupaten Buton

VI-142

4. Struktur organisasi dan rincian tugas dan fungsinyamemberikan jaminan
dapat memfasilitasiterselenggaranya pengelolaan hutan secara lestari.
5. Organisasi yang memiliki kelenturan (fleksibel) untukmenyesuaikan dengan
kondisi/tipologi setempat sertaperubahan lingkungan strategis yang
berpengaruhterhadap pengelolaan hutan.

a ) Persyaratan Jabatan
Untuk menduduki jabatan structural pada KPHP Lakompa disamping
harus memenuhi persyaratan umum PNS juga harus memenuhi persyaratan
khusus sesuai Permenhut nomor 42 tahun 2011 sebagai berikut :
Tabel 5.15. Persyaratan Administrasi Minimal SDM KPH
No.

Persyaratan

Kepala
KPH

Kepala
Seksi

Kepala
SBTU

Kepala
Unit
Pengelol
aan/Resort

Staf
Adm

Staf
Resort

Polhut

2

3

4

5

6

7

8

9

Pangkat/Gol/
Ruang

Penata Tk I ,
Gol III/d

Penata
Muda Tk I,
Gol.III/b

Penata
Muda Tk
I,
Gol.III/b

-

-

2

Hsl Penilaian
Kinerja (DP-3)

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

3

Tkt.
Pendidikan
Formal

S1/D-IV
Kehutanan,
S1 non
Kehutanan
berlatar
belakang
pendidikan
Kehutanan(S
KMA/SMK
Kehutana,DII
IKehutanan)
dengan
pengalaman
dibidang
kehutanan
lima tahun

SKMA/SM
K,
Kehutanan
D-III,
Kehutanan
D-III non
Kehutanan
dengan
pengelama
n dibidang
Kehutanan
lima tahun

SKMA/SM
K
Kehutanan
,
D-III
Kehutana,
D-III non
Kehutanan
dengan
pengalama
n dibidang
Kehutanan
dua tahun

SLTA

SLTA

1
1

SLTA/
D-III

Pengatur
Tk I, Gol
.II/b
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No.

1
4

Persyaratan

Kepala
KPH

Kepala
Seksi

Kepala
SBTU

Kepala
Unit
Pengelol
aan/Resort

Staf
Adm

Staf
Resort

Polhut

2

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

Diklat
Kepemimpinan

Diklatpim III

Diklatpim
IV

Diklatpim
IV

5

Diklat Teknis

Diklat CKPH
Kemenhut

Diklat
Teknis
Kehutanan
seperti
PEH,Polhu
t,dll

IV.a

-

-

-

6

Esselon

III.a

IV.a

IV.a

-

-

-

7

Kebutuhan
Personil

1

2

1

1

8

5

27

Kebutuhan tenaga untuk jabatan struktural berdasarkan forrmasi pada
struktur organisasi yang berlaku namun untuk jabatan funsional seperti
tenaga Polhut, (Jagawana), PEH dan tenaga teknis Kehutanan lainnya,
kebutuhannya didsarkan pada luasan hutan yang dikelola dan kemampuan
tenaga yang bersangkutan.
Analisis kebutuhan tenaga teknisi lapangan termasuk Jagawana
didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap staf tenaga teknis pada tingkat
seksi kemampuan mengurus hutan adalah 10.000 Ha/orang, sedangkan pada
tingkat lapangan (Jagawana) adalah 5.000 Ha/orang. Luas areal unit KPHP
Lakompa ± 30.600 Ha
(b) Kompetensi SDM Pengelola KPH
Untuk mewujudkan Pengelolaan Hutan lestari , maka pengelolaan
hutan harus dilakukan oleh tenaga profesional bidang kehutanan

serta

mempunyai kompetensi tertentu dibidang kehutanan . Tenaga profesional
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dibidang kehutanan adalah sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah
yang meliputi lulusan sekolah kehutanan menengah atas 9 SKMA), Sekolah
Menengah Kejuruan Kehutanan, Diploma Kehutanan, serta tenaga tenaga
hasil pendidikan dan latihan kehutanan antara lain penguji kayu ( grader ),
perisalah hutan ( cruiser) dan pengukur ( scaler )
Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada KPH telah diatur dalam
Permenhut 42 / 2011 tentang estándar kompetensi bidang teknis kehutanan
pada KPHP dan KPHL.
KPH dikelola oleh pegawai yang mempunyai kompetensi

teknis

dibidang kehutanan terdiri dari jabatan struktural, fungsional serta kepala
resort wajib memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensi jabatan.
Secara administrasi pegawai KPH harus memenuhi syarat administrasi
meliputi pangkat , golongan/ ruang, hasil penilaian kinerja,dan tingkat
pendidikan formal.

Secara . singkat pegawi KPH harus memiliki sertifikasi

kompetensi jabatan struktural atau fungsonal yang dilakukan oleh lembaga
sertifikasi profesi dibidang kehutanan atau pengakuan oleh menteri
Pada tabel 5.9 disajikan kelompok kompetensi jabatan struktural dan
kepala resort pada Organisasi tipe A yang menunjukan kompetensi yang
harus dimiliki oleh pejabat struktural dalam organisasi KPH.
Tabel 5.16. Kelompok Kompetensi Jabatan Struktural dan Kepala Unit
Pengelola pada Organisasi KPHP Unit III Lakompa.
Kelompok Kompetensi

1
Kemampuan berpikir
Pengelolaan tugas
Pengelolaan SDM
Karakter personal
Pengelolaan sarpras dan keuangan
Pengelolaan program dan kegiatan

Pengelolaan para pihak

Jabatan
Ka
KPH

Kasi
P3KH

Kasi
RPKH

Kepala
SBTU

Kepala
UP/Resort

2
V
V
V
V
V
V
V

3
V
V
V
V
V
V
V

4
V
V
V
V
V
V
V

5
V
V
V
V
V

6
V
V
V
V
V
V
V
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Kelompok Kompetensi

Jabatan
Ka
KPH

Kasi
P3KH

Kasi
RPKH

V
V

V
V

V

V

V
V
V
v

V
V
V
V

Penyelenggaraan Pemanfaatan Hutan
a. Pemanfaatan kawasan
b. Pemanfaatan Jaa Lingkungan
c. Pemanfaatan hasil hutan kayu
d. Pemanfaatan hasil Hutan Bukan Kayu
e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu
f. Pemungutan Hasil Hutan non Kayu

V
V
V
V
V
v

V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
v

Penyelenggaraan Penggunaan Kawasan
Hutan
Penyelenggaraan Rehabilitasi dan
Reklamasi Hutan

V

V

V

V

V

V

V

Penyelnggaraan Perlindungan Hutan dan
konservasi alam

V

V

V

Pengelolaan informasi dan pengendalian
manajemen hutan

V

V

V

(komunikasi,negosiasi,konsultasi,fasilitasi,p
engelolaan konflik ,dll )
Pengelolaan usaha / bisnis
Penyelenggaraan tata hutan dan
penyusunan rencana pngelolaan hutan
a.
b.
c.
d.

Inventarisasi
Penataan Hutan
Penyusunan Pengaturan Hasil
Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan

V

Kepala
SBTU

Kepala
UP/Resort

c) Penataan dan Pengembangan Personil
Untuk memenuhi tenaga dengan persyaratan tersebut di atas, dapat
dilakukan dengan cara:
1. Penataan personil yang ada di lingkup Pemda Kabupaten Buton, dan atau
2. Berasal dari wilayah Kabupaten lain dalam Provinsi Sulawesi Tenggara
dan atau ;
Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja lingkup KPHP Lakompa seperti
struktur organisasi dilaksanakan sesuai kebutuhan minimal dalam rangka
efisiensi dan efektif pelaksanaan pembangunan KPH. Artinya untuk tahap
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awal pembangunan KPH, rekruitmen tenaga kerja disesuaikan dengan
kebutuhan yang mendesak, dan pada tahap pengembangannya dapat
diadakan tenaga kerja sesuai kebutuhan.
11. Penyediaan Pendanaan
Keterbatasan dalam menjabarkan rencana kerja jangka panjang
kedalam

kerja

tahunan

dikaitkan

dengan

arah

kebijakan

belanja

pembangunan kehutanan baik nasional maupun daerah.Sasaran yang harus
dicapai yaitu penyediaan dan pengelolaan berbasis kinerja. Prioritas arah
kebijakan yaitu mengalokasi anggaran belanja tersedia sesuai kegiatan
pengelolaan KPH yang direncanakan, yang dikelola dengan asas transparansi
dan akuntabilitas.Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan yaitu:
1. Koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Kehutanan tentang
perencanaan anggaran pembangunan KPH.
2. Manual oprasional penyusunan anggaran tahun berjalan tentang alokasi
anggaran kegiatan berdasar skala prioritas
3. Desiminasi dan sosialisasi manual oprasional penyusunan anggaran belanja
pengelolaan KPH.
4. Musrembang secara berjenjeng mulai dari petaka, blok, unit pengelolaan
UPTD Kabupaten dan UPTD Provinsi.
5. Asistensi dan konsultasi usulan anggaran UPTD daerah
6. Rapat penambahan dan penetapan anggaran
7. Skim pembiayaan melalui invenstror dan perbankan
Berdasarkan pasal 10 PP No 6 tahun 2007, Pemerintah, Pemerintah
Provinsi

dan

Pemerinah

kabupaten/Kota

sesuai

kewenangannya

bertanggungjawab terhadap pembangunan KPH dan infrastrukturnya. Dana
untuk pembangunan KPH Kabupaten berasal dari APBD dan sumber lain yang
sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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Perencanaan pembiayaan

harus dilakukan secara terpadu antara

pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/ Kota untuk
efisiensi dan menghindari pengadaan
Pembiayaan

dengan

sumber

dana

suatu sarpras tumpang tindih.
APBN,

selain

digunakan

untuk

pembangunan sarana prasarana juga dimungkinkan untuk membiayai
kegiatan pengelolaan hutan. Menggunakan KPH sebagai bagian penguatan
system

pengurusan hutan dengan mewujudkan integrasi program atau

konvergensi program kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota
(rehabilitasi,

inventarisasi,

pemberdayaan

masyarakat,

dll),

sehingga

diperoleh sinergisitas kegiatan pembangunan kehutanan. Dengan banyaknya
aktivitas

kegiatan kehutanan di lokasi KPH , maka secara otomatis akan

menarik para rimbawan muda untuk bekerja dilapangan.
Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan yang diusulkan
diharapkan tersedia sesuai kebutuhan

baik jumlahnya maupun waktu

pelaksanaan kegiatan, akan tetapi hal ini selalu menjadi masalah, karena
sumber sumber pendanaan pembangunan tidak pernah mencukupi dan selalu
terbatas. Selama jangka waktu pengelolaan 2015 – 2024 sumber pendanaan
pembangunan KPHP Lakompa unit III diharapkan berasal daro APBN
(Dekonsentrasi), DAK bidang kehutanan, DAU (pendamping DAK) dan APBD
Kabupaten Buton.
Penggalian sumber pembiayaan dari sumber lain yang tidak mengikat
sangat dimungkinkan, dengan menyampaikan program yang telah disusun
sesuai dengan rencana pengelolaan jangka panjang kepada lembaga donor.
Cukup banyak lembaga donor yang bersedia membantu pembangunan KPH
karena diyakni dengan adanya KPH akan memberikan dampak positip dalam
pengelolaan hutan. Organisasi KPH harus pandai membuat jejaring dengan
berbagai

intitusi

untuk

mempromosikan

atau

menjual

potensi

yang

dimilikinya.
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Anggaran yang diperlukan berdasarkan skala prioritas di dalam
rancangan pembangunan Unit KPH lakompa. Mengingat jumlah anggaran
yang dibutuhkan dalam pembangunan Unit III KPH cukup besar sehingga
diperlukan peran pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten
untuk menganggarkan dana tersebut melalui APBN, APBD dan dana lainnya
yang tidak mengikat. Konvergensi kegiatan anggaran dan penjadwalan
disajikan pada Tabel 5.17.
Tabel 5.17. Jadwal Pembangunan Unit III KPHP Lakompa Kabupaten Buton
Provinsi Sulawesi Tenggara.
Jadwal Pembangunan KPH
No.

Fokus Kegiatan
2012

2013 -2022

1

Penyiapan Prakondisi
Model Unit III

1. Pembentukan
KPHP
2. Fasilitas
restrukrurisasi
KPH

1. Penyusunan Perda
2. Lokalatih personal KPH
3. SOP KPH
4. Peningkatan kapasitas dan
kapabilitas
5. Action plan KPH tingkat
kabupaten

2

Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana
Pengelolaan Kawasan
Hutan

Penyusunan
Rencana
Pengelolaan
Kawasan

1. Sosialisasi dan koordinasi
status hukum kawasan
(promosi dan publikasi)
2. Sistem informasi
pengelolaan hutan
terpadu
3. Penyusunan rencana
pengelolaan (jangka
pendek) dan analisa BEP
4. Kompartemenisasi

3

Pemanfaatan dan
Penggunaan Kawasan
Hutan

4

Rehabilitasi dan
Reklamasi Kawasan
Hutan

Pengaturan tata ruang
detail, fasilitas
pembangunan APL,
intensifikasi APL
Pola RTL, RTT, Rancangan
Teknis berpola tapak dan
Sertifikasi Benih
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Jadwal Pembangunan KPH
No.

Fokus Kegiatan
2012
Perlindungan dan
Konservasi Alam

5

2013 -2022
Rasionalisasi Kelembagaan
Dampak

12. Penyediaan Sarana dan Prasarana
Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, KPH memerlukan sarana
prasarana guna menunjang kegiatan KPH. Berdasrkan Permenhut no 41
tahun 2011 psal 3 dan PP 45 pasal 10 bahwa sarana prasarana KPH terdiri
dari :
a. Bangunan kantor
b. Kendaraan operasional yang meliputi kendaraan roda empat, kendaraan
roda dua dan tau kendaraan perairan
c.

Peralatan kantor yang meliputi : meja dan kuris kerja, lemari kantordan
peralatan elektronik kantor

d. Peralatan operasional meliputi alat komuknikasi dan perangkat lunak
computer
e. Perangkat keras komputer dan peralatan survey
f.

Sarana pendukung kegiatan penglolaan hutan misalnya pembuatan pal
batas blok atau petak

g. Pembuatan jalan pendukung pengelolaan hutan
h. Perangkat yang berhubungan dengan penglolaan hutan antara lain pal
batas hutan, pos jaga, papan informasi , menara pengawas, sarana
komunikasi dan sarana transportasi.
i.

Sarana perlindungan hutan dapat berupa alat
hutan

baik

perangkat

lunak

maupun

pemadam kebakaran

perangkat
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komunikasi,perlngkapan satuan pengaman hutan,tanda batas kawasan
hutan plang/ tanda tanda larangan
j.

Prasarana Perlindungan hutan dapat berupa asrama satuan pengaman
hutan, rumah jaga, jalan jalan pemeriksaan, menara pengawas dan parit
batas.
Rencana Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana selama jangka

2015-2024 di KPHP Lakompa disajikan pada Tabel 5.18.
Tabel 5.18. Rekapitulasi Rencana
Kegiatan Penyediaan Sarana dan
Prasarana KPH Lakompa Jangka 2015-2024
No.

Uraian Kegiatan

a.
b.

Pembangunan Kantor KPHP Lakompa
Pengadaan Kendaraan Opersional
Roda 4 ( FWD 4 x 4, max 4000 cc )
Pengadaan Kendaraan Operasional
Roda 2 ( trail / semi trail max 200
cm)
Peralatan Kantor ( Meja,kursi, Lemari
kantor , elektronik Kantor)
Peralatan Operasional ( alat
komunikasi, Perangkat lunak
Komputer,Perangkat Keras Komputer,
Laptop dan Peralatan Survey )
Sarpras Pendukung Kegiatan
Pengelolaan Hutan :
- Pembuatan Pal Batas blok atau
petak
- Pembuatan Jalan Pendukung
pengelolaan hutan
- Pembuatan Pos Jaga, asrama
satuan pengaman hutan,Papan
Informasi
- Pembuatan menara pengawas

c.

d.
e.

f.

Target
(satuan)
1 unit
Pm

Anggaran
(Rp)
Pm
pm

Pm

Pm

Pm

pm

Pm

Pm

Pm

pm
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13. Pengembangan Data Base
Sasaran pengembangan data base yaitu tersedianya data dan
informasi yang rinci, actual dan akurat tentang aspek teknis kawasan hutan
menurut unit pengelolaan, data social ekonomi masyarakat serta variable lain
terkait pengelolaan KPHP Lakompa.Prioritas arah kebijakanyaitu pengadaan
dan pengelolaan bank data KPH Lakompa, berbasis teknologi informasi
secara professional dan terpercaya.Kegiatan-kegiatan pokok pengembangan
data base yaitu:
1. Penyusunan/pembuatan

desain

Sistem

Informasi

perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan dan pengelolaan
KPH Lakompa, yang terintegrasi antara UPTD KPHP Lakompa dengan
UPTD Unit Pengelolaan di daerah kabupaten.
2. Pengadaan software dan peralatan pendukungnya
3. Pelatihan tenaga operator
4. Evaluasi kinerja SIM Data Base
Date Base Kondisi Lapangan
Untuk mendukung pembuatan data base kondisi lapangan yang selalu

up to date, khususnya kondisi di lapangan, maka diperlukan manajemen
khusus yakni; pembuatan dan pengukuran Plot Ukur Permanen (PUP) di
lapangan. Out put yang diharapkan dari PUP ini adalah adanya data
pertumbuhan riap tanaman yang dikualifikasikan berdasarkan kondisi tempat
tumbuh (Bonita) tanaman. Selanjutnya data ini, menjadi pertimbangan utama
pelaksanaan penenbangan. Dilaksanakan pembuatan PUP sebanyak 0,1 %
dilapangan dengan pengamatan 1 kali dala setahun. Demikian juga dengan
pelaksanaan ITSP, sebaiknya menggunakan

Sitetop (system informasi

topografi), agar semua pengukuran jalur yang dijalani oleh cruiser dan arah
penebangan dapat dilaksanakan secara detail.
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Kepentingan data base species dan provenance adalah untuk
memperoleh sumber bibit yang baik dan bernilai ekonomis. Pentingnya
penelitian yang memuat semua risalah kegiatan sebagai bank data,
khususnya data dilapangan.
Data Base Sistem Manajemen Keuangan KPH
Manajemen keuangan sangat penting dibuat data basenya, untuk
mengetahui biaya-biaya atau yang telah dikeluarkan dalam petak dan blok,
sehingga dapat diketahui biaya produksi per hektar dan biaya produksi per
meter kubik produksi hutan.
Selain itu, pihak kementerian kehutanan juga dapat mengetahui
besaranyang

telah

pengelola/pemegangizinpemanfaatan/penggunaan

dialokasikan
hutan

sebagai

kewajibannya yang telah digunakan pada kegiatan-kegiatan pembinaan
hutan, pemeliharaan tegakan dan kegiatan pembinaan social dan bina
lingkungan.
Data Base SDM
Data base SDM juga penting dikembangkan, karena pengelolaan hutan
secara professional harus didukung oleh tenaga-tenaga RIMBAWAN yang
kapabel sesuai bidangnya. Untuk ini pembuatan data base sangat penting
dilaksanakan manajemen KPH untuk terus mengupgrade tenaga teknis dan
tata usaha guna mengikuti perkembangan teknologi kehutanan.
Rencana Kegiatan

Pengembangan Data Base selama jangka 2015-

2024 di KPHP Lakompa secara detail disajikan pada lampiran sedangkan
rekapitulasi perkegiatan disajikan pada Tabel 5.19.
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Tabel 5.19. Rekapitulasi Rencana Kegiatan Pengembangan Data Base KPH
Lakompa jangka 2015-2024

No.
a.

Uraian Kegiatan

Target

Anggaran

(satuan)

(Rp)

Inventarisasi dan perpetaan

pm

pm

pm

pm

sumberdaya hutan
b.

Pemanfaatan Data sekunder tentang
pengelolaan Hutan lestari di
Kabupaten Buton

14. Rasionalisasi Wilayah Kelola
Permasalahan pada wilayah kelola KPHP Unit III Lakompadapat
dikatakan belum ada karena lembaga ini baru akan beroperasi setelah ada
alokasi dan mobilisasi sumberdaya misalnya alokasi sumberdaya pendanaan,
sumberdaya manusia, mobilisasi sarana dan prasarana serta adanya rugulasi
yang mengatur tentang administrasi dan kegiatan KPH.Strategi yang
ditempuh adalah proaktif dalam melakukan koordinasi penjemputan program
dan alokasi sumberdaya tersebut. sehinga pemerintah pusat, provinsi dan
kabupaten/kota memahami peran dan fungsi serta kebutuhan KPHP yang
mendesak. Namun demikian tantangannya adalah bahwa masih kurangnya
pemahaman tentang peran strategis

dan pentingnya KPH

terhadap

pembangunan Daerah dan nasional. Disisi lain keterbatasan dana menjadi
kendala klasik yang harus senantiasa dicarikan solusinya.
Dalam penetapan KPH dan blok pengelolaan masih terdapat unit lahan
yang belum didelineasi sesuai dengan fungsinya atau terdapat interprestasi
yang berbeda dengan kondisi actual lapangan. Sasarannya adalah untuk
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mengetahui dan menetapkan luasan pengelolaan efektif secara rasional pada
masing-masing petak pengelolaan.Prioritas arah kebijakan pengelolaan KPH
dilaksanakan secara tepat sesuai SOP pengelolaan hutan lestari dan
mengakomodasi aspek social ekonomi masyarakat setempat dan kepentingan
lainnya.
Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan antara lain; rasionalisasi
wilayah kelolah KPHP Lakompa dilaksanakan bersamaan dengan pengukuran
petak. Dimana batas-batas yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan non
kehutanan akan ditandai dengan batas fungsi lain. Sementara yang benarbenar dikerjakan akan diberi tata batas yang jelas, sehingga di dalam
kawasan pengelolaan nanti terdapat dua pal batas yakni batas fungsi dan
batas

pengelolaan.

Demikian

pula

dengan

batas-batas

penggunaan

sementara oleh penduduk atau kepentingan lain, akan tetap dicatat sebagai
kawasan hutan. Dengan demikian pengelolaan oleh KPHP Lakompa yang
tidak dikelola akan terlihat produktivitasnya, dengan kata lain bahwa
rasionalisasi untuk mengetahui luasan efektif pengelolaan. Adapun kegiatan
yang akan dilaksanakan mencakup:
1. Pengukuran dan pemasangan batas fungsi dan batas pengelolaan.
2. Review luasan efektif blok dan unit pengelolaan
3. Rapat koordinasi review luasan KPHP Lakompa

15. Review Rencana Pengelolaan (minimal 5 tahun sekali)
Sesuai dengan ketentuan maka kegiatan ini dilakukan minimal 5 (lima)
tahun sekali dalam rangka penyusunn rencana pengelolaan dan perolehan
data terkini.
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16. Pengembangan investasi
Pengembangan investasi diarahkan kepada paa pemegang ijin skala
besar maupun skala kecil seperti izin IUPHHK HTR . Disamping peserta Hkm,
Hutan Desa, pelaku ekonomi lainnya terutama pelaku ekonomi berbasis
kehutanan skla kecil.

17. Kegiatan lain yang relevan
Bila Kegiatan KPHP Lakompa unitIII ini sudah berjalan sesungguhnya
banyak kegiatan lain yang relevan yang harus dilaksanakan untuk menunjang
kegiatan pokok KPHP Lakompa, seperti pembinaan pada hutan rakyat,
pembentukan radio komunitas kelompok tani hutan untuk mempromosikan
potensi dan kebutuhan masyarakat desa didalam dan disekitar hutan, dll.
D. Isu Pokok Pengelolaan KPHP Lakompa
Perencanaan kegiatan pengelolaan yang telah disebutkan mendukung
pengelolaan KPH di Kabupaten Buton adalah berangkat dari permasalahan
yang dihadapi, aspirasi yang berkembang serta kondisi sosial dan lingkungan
setempat. Untuk mendukung perencanaan, maka sesuai dengan tujuan
pembentukan KPH yang harus dilaksanakan ada empat (4) isu pokok untuk
mendukung rencana pengelolaan yaitu :
1. Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan : koordinasi dan
sinergi dengan intansi & stakeholder; penyediaan dan peningkatan
kapaistas SDM; penyediaan pendanaan; pengembangan database;
2. Pengelolaan Sumberdaya Hutan: Inventarisasi berkala wilayah kelola;
pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu; pembinaan dan pemantauan
areal yang berizin; koordinasi & singkronisasi pemegang ijin; rasionalisasi
wilayah kelola; review rencana pengelolaan; pengembangan investasi
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3. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan; pemberdayaan
masyarakat;
4. Rehabilitasi Lahan, perlindungan hutan dan peningkatan produksi:
penyelenggaraan rehabilitasi pada areal diluar izin; pembinaan dan
pemantauan pelaksanaan rehabilitasi pada areal berizin; perlindungan
dan konservasi alam;

Tabel 5.20.

Perencanaan Aksi KPH pada isu pokok Pembentukan dan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Strategi

Arah

Penguatan
kelembagaan
kehutanan

Optimalisasi
peran KPH dan
institusi
kehutanan

2.

Peningkatan
kapasitas
kelembagaan

Pengembanga
n kesadaran
masyarakat

3.

Penguatan
koordinasi
lembaga dan
stakeholder

Peningkatan
kemampuan,
koordinasi dan
kapasitas
daerah dalam
hutan

No.

1.

Penurunan
resiko
kebakaran
hutan/lahan
dan
perambahan
kawasan
4.

Peningkatan
peranan
lembaga
pemasaran

Meningkatkan
akses pasar
dan sumber
permodalan
masyarakat

Rencana
Pengelolaan

Evaluasi
(indikator)

Pemantuan

Pelaporan

Pembentukan
institusi
pengelolaan KPH

Terbentuknya
institusi KPH

I (Tinggi)

Sosialisasikehutan
an dan
dampaknya

Adanya
pengetahuan
masyarakat
terhadap
manfaat hutan
dan KPH
Terjadinya
pertemuan rutin
antara
stakeholder

I (Tinggi)

I (Tinggi)

Kehutanan

Penyebarluasan
informasi tentang
kebakaran dan
perambahan serta
dampaknya

Masyarakat
mengetahui
dampak
kebakaran dan
perambahan
hutan

I (Tinggi)

Kehutanan;
media massa

Membentuk
Koperasi hasil
hutan

Terbentuknya
koperasi hasil
hutan

III (Tinggi)

Dinas Koperasi

Kordinasi lembaga
KPH dengan
stakeholder;
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Meningkatkan
keterampilan
pemanfaatan
dan pasar hasil
hutan
5.
.

Penegakkan
hukum

Memperkuat
peraturan dan
pelaksanaan
hukum untuk
pengelolaan
lahan berbasis
masyarakat
berkelanjutan;
Menguransi
resiko
pemanfaatan

Pelatihan
keterampilan

Sosialisasi hukum
Kehutanan

Pembangunan
Pos pemeriksaan
Ronda Bersama
masyarakat

Sosialisasi dan
penyuluhan
Pengendalian
kerusakan hutan

Masyarakat
dapat
memanfaatkan
hasil hutan
untuk kegiatan
ekonomi
Terciptanya
kesadaran
masyarakat
tentang
kehutanan dan
KPH

II (Tinggi)

Dinas
perindustrian;
Tenaga Kerja
& Transmigrasi

III, IV, V
(Tinggi)

Kehutanan;
Polisi; jaksa
Pengadilan

Adanya pos
pemeriksaan

II (Tinggi)

Polisi hutan;

Terjadinya
ronda bersama
secara rutin

II (Tinggi)

Masyarakat
dan Polsus

Lahirnya
kesadaran
masyarakat
Tingkat
kerusakan hutan
yang rendah

II (Tinggi)

Kehutanan

II (Tinggi)

Kehutanan

Tabel 5.21. Perencanaan Aksi KPH pada isu pokok Pengelolaan
Sumberdaya Hutan

No.

1.

2.

Strategi

Arah Program

Izin
pengelola
an

Adanya
kepastian areal
yang diusahakan

Perlindun
gan
Keanekar
agaman
Hayati

Meningkatkan
pembentukan
sistem kawasan
lindung berikut
pengelolaanya
secara efektif;

Program Aksi

IndikatorEvaluasi

Tahun Ke
(Skala
Prioritas)

Stakeholder

Pemberian izin
pengelolaan

Terbitnya izin
pengelolaan

II (Tinggi)

Dinas
Kehutanan,
KKPH

Membentuk daerah
perlindungan adat

Terbentuknya
daerah
Perlindungan Adat

II (Tinggi)

Pertanian;
DKP; Camat;
Kepala Desa
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Melestarikan
keanekaragaman
hayati
pada
kawasan
agroekosistem
dan
kawasan
non
lindung/produksi
;
Melindungi
sistem
pengetahuan
masyarakat
tradisional serta
meningkatkan
seluruh
sistem
pengetahuan
yang
ada
tentang
konservasi dan
keanekaragaman
hayati;
Mengembangkan
sistem
pengelolaan
pertanian
berbasis kearifan
local

3.

Peningkat
an Nilai
ekonomi
dari hasil
hutan
non kayu
untuk
meningka
tkan
penghasil
an

Diversifikasi
produk dan Nilai
tambah
dari
produk hutan

Pemeliharaan
kearifan lokal
dalam Kehati

Adanya dokumen
kearifan lokal
mengenai Kehati

IV (Tinggi)

Bappeda;
Pertanian;
Kehutanan

Pelestarian
keanekaragaman
hayati secara insitu;

Adanya program
pelestarian kehati
secara in-situ

III, IV
(Tinggi)

Kehutanan;
Pertanian

Kampanye
perlindungan Kehati
berbasis
kearifan
lokal

Adanya
peran
serta stakeholder
dalam
perlindungan
Kehati

III, IV
(Tinggi)

Kehutanan;
Pariwisata;per
guruan tinggi;
LSM;masyarak
at

Litbang Kehati

Adanya dokumen
system pertanian
berbasis kearifan
lokal

III
(Tinggi)

Bappeda;
Kehutanan;
Perguruan
Tinggi; LSM

Management
colaboratif

Terbangunnya
pengelolaan
bersama

II, III, IV, V
(Tinggi

Stakeholder

Pembuatan
kerajinan yang
berbahan baku
hasil hutan

Adanya kerajinan
yang berhan baku
hasil hutan

III (Tinggi)

Perindustrian;
Koperasi

Pengelolaan
ekowisata

Terbentuknya
kawasan wisata

Agroindustri/agribis
nis produk hutan

Terbangunnya
agroindustri/agribi
snis produk hutan

III (Tinggi)

Perindustrian;
pertanian;
kehutanan
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Tabel 5.22. Perencanaan Pengelolaan KPH pada isu pokok Pemberdayaan
Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan.
No.

1.

Strategi

Arah
Program

Pengentasan
Kemiskinan
sekitar
kawasan
hutan

Pemerataan
dan
Peningkatan
keterampilan

Peningkatan
penghasilan
berkelanjutan
;

Kepastian
hukum atas
lahan
masyarakat
Pelestarian
fungsi
sumber daya
hutan
khususnya
bagi
kemiskinan
perdesaan.

2.

Peningkatan
ketahanan
pangan

Pengembang
an produksi,
konsumsi
pangan dan
kecukupan
gizi berbasis
sumberdaya
lokal;
Diversifikasi
produksi
sumber daya
pangan;
Pola

Program Aksi

Indikator Evaluasi

Tahun Ke
(Skala
Prioritas)

Stakeholder

Distribusi lahan
dan sarana
pertanian

Lahan terdistribusi
dengan cukup
kepada masyarakat

III (Sedang)

Kehutanan;
BPN; Pemda

Pendidikan dan
latihan

Keikutsertaan
peserta KPH dalam
diklat

III (Sedang)

Kehutanan;
pemda

Bantuan sarana
pembibitan

Tersedianya sarana
pembibitan

I (Sedang)

PU;
Pertanian

Pendampingan
oleh penyuluh
pertanian

Adanya penyuluh
pertanian yang
mendapingi

I (Sedang)

Pertanian

Lahan telah
disertifikasi/diterbitk
an surat jaminan

III (Sedang)

BPN;
kehutanan;
pertanian

Adanya program
rehabilitasi

III (Sedang)

Pemda;
Kehutanan;
Lingkungan
Hidup;

Tidak adanya
protes setelah
sIstem kompensasi

III (Sedang)

Kehutanan;
Pertanian;

Berkurangya
masuknya pangan
dari luar
masyarakat

III (Sedang)

Pertanian;
Kehutanan

Budidaya tumpang
sari telah dilakukan

III, IV, V(Sedang)

Pertanian

Adanya kesadaran

III (Sedang)

Pertanian;

Sertifikasi lahan

Rehabilitasi
kawasan

Kompensasi
sistem produksi
dan
kepemilikan/aset
Perlindungan
sumberdaya
pangan lokal

Sistem budidaya
tumpang sari

Penyuluhan
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produksi dan
sumber daya
pangan
secara
efisien.
3.

Pembinaan
Masyarakat

Analisis
kesimbangan
daya dukung

Perumusan
integrasi
kebijakan
kependuduka
n, lingkungan
dan
pembanguna
n
berkelanjutan
pada tingkat
lokal;
Pengendalia
n dan
integrasi
kependuduka
n, SD Hutan
di
masyarakat.
4.

Pengelolaan
konflik Hutan
dan agraria

Pengembang
an
mekanisme
penyelesaian
adat;
Pengendalia
n keamanan
hutan

5.

Kebijakan
Pengelolaan
Hutan
Berbasis

Optimalisasi
Pengelolaan
KPH yang
mendukung

sistem
pemanfaatan dan
konsumsi pangan

Penyusunan data
base dan sistem
informasi
kependudukan
sekitar kawasan
hutan
Penyusunan
Kelembagaan dan
Peraturan
Daerah/Peraturan
Desa Tentang
Pengelolaan
Hutan

Pembinaan
masyarakat dan
pengembangan
ekonomi jasa
lingkungan.

Penyusunan
Road Map/ Aturan
Kelembagaan
Adat

masyarakat tentang
pangan lokal

Tersedianya buku
data base/system
informasi
kependudukan

Badan
Ketahanan
Pangan

III (Sedang)

Bappeda;
Statistik;

Lahirnya
Perda/Perdes

III (Tinggi)

Bappeda;
DPRD;
Kehutanan

Kesadaran
masyarakat
mengembangkan
ekonomi jasa
lingkungan

III, IV, V
(Sedang)

Tenaga kerja
&
Transmigrasi
;
Koperasi;
Pariwisata

Tersusunya aturan
kelembagaan adat

Kerjasama
Penyuluhan
Kamtibmas

Berkurangnya
pelanggaran
terhadap hutan

Penataan tata
batas permanen
kawasan hutan

Adanya peta
kawasan partisipatif
dan berkurangnya
pelanggaran batas

Pelayanan
perizinan
pemanfaatan

Masyarakat telah
diberi izin
pemanfaatan
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III (Sedang i)

Bappeda;
Sekda;
Camat;
Lembaga
Adat

III, IV, V
(Sedang)

Polhut;
masyarakat
adat

III (Sedang)

Bappeda;
Kehutanan;
Pertanian;
Tata Ruang

III, IV, V
(Sedang)

Pemda;
Perizinan;
Kehutanan
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Masyarakat

PAD dan
kesejahteraa
n masyarakat

hutan
Bantuan
infrastruktur
jalan/transportasi

Lancarnya akses
lumbung ekonomi
dengan pasar

III (Sedang)

Bupati; PU;
Kehutanan

Tabel 5.23. Perencanaan Aksi KPH pada isu pokok Pengelolaan Lahan dan
peningkatan produksi sekitar kawasan hutan

No.
1

Strategi

Budidaya
pertanian

Arah Program

Mengembangkan
dan memelihara
produksi lahan
secara terpadu
dan
berkelanjutan;

Mempertahankan
kapasitas tanah
terhadap
kesuburan dan air
Mempertahankan
dan
meningkatkan
peranserta
masyarakat di
sekitar kawasan
hutan;
2

Pengembang
an Pertanian
dan
Pedesaan

Pengkajian
kebijakan,
perencanaan dan
program terpadu
pertanian,
kehutanan dan
peternakan;
Perbaikan
produksi

Program Aksi
Regenerasi,
rehabilitasi, dan
perlindungan;

Keterampilan
pengelolaan
hutan secara
berkelanjutan.

Sistem budidaya
konservasi

Pembinaan
masyarakat
sekitar kawasan
hutan

Indikator
Evaluasi
Terjadinya
regenerasi
pohon pada
lahan yang
gundul
Adanya
keterampilan
masyarakat
pada
pengelolaan
hutan
Masyarakat
telah
menerapkan
budidaya
konservasi
Terbinanya
dan adanya
peran serta
masyarakat
dalam
program KPH

Tahun Ke
(Skala
Prioritas)

Stakeholder

IV (Rendah)

Kehutanan;
Pertanian;

IV (Rendah)

Bappeda;
kehutanan

IV (Rendah)

Kehutanan;
Pertanian

IV (Rendah)

Kehutanan;
Pertanian;
Camat; Kepala
Desa

Konservasi dan
rehabilitasi
tanah
Pengendalian
hama terpadu;

Berkurangnya
erosi tanah

IV (Rendah)

Kehutanan

Berkurangnya
serangan
hama/penyakit

IV (Rendah)

Pertanian;
Peternakan;
DKP

Peningkatan
produksi pangan

Meningkatnya
produksi

IV(Rendah)

Perdagangan;
Pertanian;
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pertanian dan
sistem bertani
melalui
diversifikasi usah
tani dan upaya
pengembangan
prasarana
pendukung;

Peningkatan
peranserta petani
dan peningkatan
kualitas
sumberdaya
manusia;

3

Peningkatan
akses dan
pasar hasil
hutan yang
bernilai
sosialekonomi

Pemanfatan hasil
hutan non-kayu
dan jasa
lingkungan

Kerjasama
pemasaran
dengan lembaga
ekonomi

Peningkatan
produksi
secara
kualitas dan
kuantitas

pangan
masyarakat

Pembinaan
kelembagaan
sosial-ekonomi
petani/nelayan
Peningkatan
teknologi
produksi

Munculnya
peluang usaha
baru
masyarakat
Meningkatnya
produksi
masyarakat

IV (Rendah)

Pertanian;

IV (Rendah)

Badan
Ketahanan
Pangan;
Perindustrian

Pemanfaatan
madu,
ekowisata

Munculnya
usaha
pengelolaan
hutan non
kayu dan
ekowisata
Stabilnya
harga produk
dalam
masyarakat

IV (Rendah)

Pariwisata,
Perindustrian

IV (Rendah)

Perdagangan

Perlindungan
harga melalui
koperasi

Kehutanan;
Perkebunan

Pembinaan
dengan sistem
bapak angkat

Meningkatnya
usaha ekonomi
produktif

IV (Rendah)

Koperasi

Kualitas,
Ketersediaan, dan
distribusi
kebutuhan benih;

Pembangunan
kebun benih

Adanya kebun
benih dan
program
sertifikasi
benih

IV (Rendah)

Pertanian;
kehutanan

Ketersediaan
sarana produksi;

Bantuan sarana
produksi melalui
Koperasi

Koperasi telah
menyediakan
sarana
produksi

IV (Rendah)

Kehutanan

Peningkatan
akses pasar
melalui
pembangunan
infrastruktur
pemasaran

Penyediaan
transportasi
pedesaan dan
jalan usaha tani

Tersedianya
transportasi
dan jalan
usaha tani

IV (Rendah)

PU,
Perhubungan

Peningkatan
kapasitas
berusaha
4

melalui sistem
agroforestri.
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5

Keamanan
Pangan
masyarakat
sekitar
kawasan

Pengembangan
sistem pertanian
ramah
lingkungan;
Pengembangan
sistem budidaya
sumberdaya
pangan lokal di
dalam kawasan

Pengembangan
sistem pertanian
ramah
lingkungan;

Sistem pertanian
organik

Adanya sistem
pertanian
organik

IV (Rendah)

Pertanian

Pupuk ramah
lingkungan

Adanya pupuk
organik yang
digunakan
masyarakat
Tersusunya
dokumen
pedoman
keamanan
pangan

IV (Rendah)

Pertanian

IV (Rendah)

Bappeda;
Badan
Ketahanan
pangan;
Perguruan
Tinggi

IV (Rendah)

Pertanian;
kehutanan

Penyusunan
pedoman
keamanan
pangan

Sistem pertanian
agroforesty,
wana tani dll

Terbentuknya
sistem
pertanian
agroforestri,
atau wana tani
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VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Berdasarkan PP 44 Tahun 2004 pasal 32 menyatakan bahwa pada unit
pengelolaan hutan dibentuk institusi pengelola yang bertanggungjawab
terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi perencanaan
pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian
dan pengawasan.
Organisasi KPH adalah organisasi pemerintah daerah yang mempunyai
fungsi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan
pengelolaan hutan diwilayahnya. Disisi lain organisasi KPH adalah organisasi
pengelolaan hutan ditingkat tapak yang perlu dibina oleh institusi pengurusan
yaitu Kementerian Kehutanan dan Gubernur serta Bupati.
Kepala KPHP Lakompa wajib melaksanakan, pemantauan dan evaluasi
atas pelaksanaan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemegang izin
seperti

izin

pemanfaatan

hutan,

izin

penggunaan

kawasan

hutan,

pelaksanaan rehabilitasi hutan, pelaksanaan reklamasi hutan diwilayah
KPHnya dan wajib melaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan
tembusan kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota. Disamping itu kepala KPHP
Lakompa juga berkewajiban melakukan pembinaan, pengendalian dan
pengawasan terhadap kegiatan sebagaimana tugas pokok dan fungsi dari
organisasi KPH.
Untuk lebih teknisnya, pembinaan, pengendalian dan pengawasan
mengacu pada Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar,
Propsedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada KPHL dan KPHP Pasal 31,
yaitu (1) Menteri melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan
teknis

atas

penyelenggaraan

tata

hutan

dan
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pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan,
rehabilitasi dan reklamasi hutan dan perlindungan hutan oleh KPHL dan
KPHP. (2) Menteri dapat menugaskan kepada Gubernur untuk melakukan
pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) di atas.
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VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pemantauan
Sistem monitoring dan evaluasi dalam wilayah pengelolaan hutan
dalam suatu wadah KPH

merupakan salah satu komponen utama dalam

system pemantauan dan pengendalian. Sistem pemantauan dan pengndalian
itu sendiri merupakan suatu perangkat system yeng bertugas untuk
membangkitkan dan menyediakan informasi sehingga data dan informasi
tersebut dapat digunakan untuk memberikan umpan balik sehingga seluruh
dinamika system manajemen dapat dijaga pada status dan kondisi yang
diinginkan.
Sebagaimana dijelaskan pada tujuan, tugas pokok dan fungsi KPH,
maka sistem

monitoring dan

evaluasi

yang

dikembangkan

haruslah

merupakan bentuk umpan balik yang positif yaitu perangkat pemantauan dan
pengendalian

yang

mempunyai

kapasitas

untuk

mengakses

system

manajemen dan melakukan perubahan terhadap sitemnya sendiri apabila
memang diperlukan. Dengan demikian maka system monitoring dan evaluasi
akan mencakup (i) seluruh tingkat (level) dan perangkat organisasi
(ii)input,proses dan output yang dilaksanakan oleh KPH, (iii) fungsi fungsi
yang dijalankan KPH.
Didalam proses manajmen monitoring dapat mengambil bagian
dihampir seluruh tingkatan baik ditingkat perencanaan,tingkatan operasional
kegiatan (implementasi) maupun tingkatan pasca implementasi. Evaluasi
ditujukan untuk membuat justifikasi terhadap rencana yang dibuat,
pencapaian tujuan dan pelaksanaan rencana serta dampak yang ditimbulkan
terhadap lingkungan maupun kinerja manajemen dilingkup KPH sendiri.
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B. Evaluasi
Evaluasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses
perencanaan, termasuk rencana pengelolaan KPH. Dalam kegiatan ini,
evaluasi ini bisa dilakukan untuk perencanaan program tahunan ataupun
untuk program perencanaan jangka menengah. Untuk program perencanaan
tahunan, evaluasi melekat kepada Matriks Rincian Kerja action plan. Karena
di dalam matriks ini terdapat Paket Kerja yang berhubungan dengan Pokok
Kerja Pengendalian. Oleh karena itu rencana pengelolaan ini secara otomatis
menjadi alat untuk mengevaluasi program tahunan yang dijalankan. Apabila
dari paket kerja ini dinilai bahwa program tidak berjalan sesuai rencana,
maka disana dijelaskan tindakan apa yang akan dilakukan.
Sementara itu proses evaluasi untuk pengelolaan KPH yang menjadi
bagian dari perencanaan jangka menengah, disarankan untuk dilakukan dua
kali yaitu evaluasi tengah program dan evaluasi akhir. Evaluasi tengah
program biasanya dilakukan diawal tahun ketiga program dan evaluasi akhir
di tahun terakhir program. Apabila dari hasil evaluasi tengah progaram
terlihat ada penyimpangan atau ada perubahan keadaan dari proses
pembangunan yang sedang berlangsung, maka program harus segera
menyesuaikan diri secepatnya dengan kembali menganalisis kedaan yaitu
meninjau ulang langkah Analisis Masalah KPH. Dari proses Analisis Masalah
KPH ini kita bisa menilai program apa yang masih relevan dan program mana
yang harus segera disesuaikan. Karena hasil evaluasi tengah program ini
harus sudah dilaksanakan pada kegiatan tahun berikutnya, maka proses
evaluasi tengah program ini harus sudah berakhir sebelum proses
perencanaan pembangunan tahunan di daerah. Dengan demikian perubahan
anggaran bisa langsung masuk ke dalam perencanaan tahun berikutnya.
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Evaluasi akhir dilakukan ditahun terakhir perencanaan pembangunan di
daerah jangka menengah. Hasil evaluasi akhir ini akan menjadi masukan bagi
KPH guna merencanakan perencanaan jangka menengah pada fase
berikutnya. Dengan pertimbangan bahwa proses penerapan KPH telah
memasuki fase berikutnya yang tentunya telah melalui tahun-tahun penuh
kegiatan, maka data-data kehutanan semakin tertata baik, sumber daya
manusianya

sudah

semakin

siap,

metode

partisipasi

semakin

biasa

diterapkan, sehingga di fase berikutnya tidak lagi membutuhkan waktu yang
lama. Dengan demikian KPH tidak lagi harus dilakukan minus dua tahun
terhadap perencanaan pembangunan di daerah, tetapi sudah bisa langsung
dilakukan setelah evaluasi akhir.

Tabel 7.1. Proses Pelaksanaan Evaluasi Rencana Pengelolaan KPHP
Lakompa
Tahun 1

Tahun 2
(Pelaksanaan)

Semester 1

Semester 2

Semester 1

Semester 2

Inventarisasi
Masalah
yang
berkaitan
dengan KPH

Proses
Rencana
Pengelolaan
KPH

Terintegrasi
dalam
Pelaksanaan
Pembangunan
daerah

Evaluasi
Pembangunan
Tahunan
dengan
indikator
peningkatan
kelestarian
Hutan dan
partisipasi
masyarakat/
badan usaha

Tahun 3-4
(Pelaksanaan)
Semester 1

Semester 2

Lanjutan

Lanjutan
dengan
indikator
peningkatan
kelestarian
hutan dan
partisipasi
masyarakat/
badan usaha
semakin
tinggi

Tahun 5-10

Evaluasi
Pembangunan
Lima dan
Sepuluh Tahunan
dengan Indikator
Peningkatan
Kesejahteraan
Masyarakat dan
kelestarian hutan

Evaluasi terhadap pengelolaan Unit III KPHP Lakompa dimulai pada saat
perencanaan pembangunan KPH, organisasi, pelaksanaan dan kontrol
pembangunan KPH dengan sistem sebagai berikut:
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-

Evaluasi pembangunan KPH oleh Bupati Buton dan KPHP Unit III
Lakompa berada di wilayah Kabupaten Buton dengan sistem pengawasan
melekat.

-

Evaluasi pembangunan Unit III KPHP Lakompa dapat dilakukan oleh tim
pengendali pembangunan KPH tingkat provinsi apabila ada kendala teknis
dan administrasi pengelolaan.

-

Evaluasi pembangunan unit III KPHP Lakompa dapat dilakukan oleh tim
pengarah pusat dan provinsi agar arah dan tujuan pengelolaan dapat
diterapkan secara riil.

-

Evaluasi teknis sebelum terbangunnya KPHP Lakompa melalui kerjasama
sektoral sebagai pioneer pembangunan KPH.

-

Evaluasi KPH dilakukan juga melalui kesiapan perangkat peraturan dan
up to date peraturan agar kesalahan prosedur pengelolaan dapat
diminimalisir.

-

Evaluasi teknis pelaksanaan pembangunan KPH dapat diminimalisir oleh
tim provinsi dan pusat apabila “Standart Operating Procedure (SOP)”
telah ada dan meliputi kegiatan pengelolaan.

C. Pelaporan
Untuk mekanisme pelaporan ditujukan kepada instansi terkait yang
secara kewenangan mempunyai tupoksi untuk mendukung pelaksanaan
kegiatan KPHP Lakompa. Pada bidang/aspek pemantauan dan evaluasi:
1. Mengelola

data

dan

informasi

yang

meliputi

kompilasi,

analisis,

penyimpanan, pembangkitan dan pelayanan penggunaan data/informasi.
2. Menyusun register (catatan terformat) pelaksanaan rencana
3. Menetapkan ambang penyimpangan pelaksanaan terhadap rencana
4. Melakukan pemutakhiran data dan informasi
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5. Memberikan laporan peringatan ketika ambang penyimpangan telah
terlewati
6. Menyelenggarakan evaluasi totalitas rencana dan memberikan laporan
koreksi
Untuk lebih jelasnya hubungan antara pemantauan, evaluasi dan
pelaporan setiap kegiatan berdasarkan isu pokok dapat dilihat pada Tabel
dibawah ini.
Tabel 7.2. Rencana Kegiatan Pengelolaan KPH pada Isi Pokok Pembentukan
dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
No

1.

2.

Pemantuan

Kegiatan
Koordinasi dan
sinergi dengan
intansi &
stakeholder

Penyediaan
Peningkatan
kapasitas SDM

&

Penyediaan
pendanaan

Pelaporan

2 kali setahun

Terjadinya
pertemuan
rutin antara
stakeholder

Bupati, DPRD,
Dinas Kehutanan
Kabupaten

1 kali setahun

Stakeholder
mengetahui
keberadaan
KPHP dan
programnya

Bupati, DPRD,
Dinas Kehutanan
Kabupaten

1 kali setahun

1 kali setahun

3.

Evaluasi
(indikator)

1 setahun

Jumlah &
kualitas
personil KPHP
yang memadai
Pelatihan staf

Adanya
pendanaan
APDB setiap
tahun
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No

Kegiatan

Pemantuan

1 kali setahun

4.

Pengembangan
database

2 kali setahun

Evaluasi
(indikator)
Adanya
pendanaan
dari APBN
setiap tahun

Tersedianya
database
Sistem
informasi
tersedia
dengan cepat
dan akurat

Tabel

No
1.

2.

7.3.

Rencana Kegiatan Pengelolaan
Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Kegiatan

Pemantauan

Inventarisasi
berkala wilayah
kelola;

Setiap tahun

Pemanfaatan
hutan pada
wilayah tertentu

Setiap tahun

Setiap tahun

3.

Pembinaan dan
pemantauan areal
yang berizin

2 kali setahun

KPHP

Pelaporan

Menteri
Kehutanan,
Bupati, DPRD,
Dinas Kehutanan
Kabupaten
Dinas Kehutanan
Kabupaten
Dinas Kehutanan
Kabupaten, Dinas
Infokom

pada

Evaluasi

Isu

Pokok

Pelaporan

Tersedianya data
potensi hutan yang
lengkap dan akurat

Dinas
Kehutanan
Kabupaten

Hutan
dimanfaatkan
sesuai dengan
peruntukkan
alaminya

Dinas
Kehutanan
Kabupaten

Pengembangan
jasa lingkungan

Dinas
Kehutanan
Kabupaten

Pembinaan &
pemantauan
berjalan sesuai
dengan SOP

Dinas
Kehutanan
Kabupaten
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No

4

5

Kegiatan

Koordinasi &
singkronisasi
pemegang ijin

Rasionalisasi
wilayah kelola

Pemantauan

Setiap tahun

Setiap tahun

6

Review rencana
pengelolaan

Setiap tahun

7

Pengembangan
investasi

Setiap tahun

Tabel
No
1.

7.4.

Evaluasi

Pelaporan

Adanya dokumen
pembinaan dan
pemantauan

Dinas
Kehutanan
Kabupaten

Dokumen perijinan
yang lengkap, sah
dan sesuai

Dinas
Kehutanan

Review berkala
terhadap
implementasi
kegiatan pemegang
izin

Dinas
Kehutanan

Wilayah kelola
berjalan sesuai
rencana

Dinas
Kehutanan

Wilayah kelola tidak
tumpang tindih

Dinas
Kehutanan

Tersedianya
program tahunan

Dinas
Kehutanan

Promosi

Dinas
Kehutanan

Rencana Kegiatan Pengelolaan KPHP pada isu
Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan

Kegiatan

Pemantauan

Pengentasan
Setiap tahun
Kemiskinan
sekitar kawasan
hutan
Setiap tahun

Evaluasi

pokok

Pelaporan

Keikutsertaan
masyarakat dalam
KPH

Kehutanan;
pemda

Naiknya pendapatan
masyarakat sekitar
KPH

Dinas
Perdagangan
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No

Kegiatan

Pemantauan
Setiap tahun

Setiap tahun

2.

Pengelolaan
Setiap tahun
konflik
Hutan
dan agraria

Setiap tahun

Setiap tahun

Evaluasi

Pelaporan

Pendampingan
penyuluh
pertanian/kehutanan

Pertanian

Lancarnya akses
lumbung ekonomi
dengan pasar

Dinas
Perhubungan

Tersusunnya aturan
kelembagaan adat

Bappeda;
Sekda;
Camat;
Lembaga
Adat

Berkurangnya
pelanggaran
terhadap hutan

Polhut;
masyarakat
adat

Adanya peta
kawasan partisipatif
dan berkurangnya
pelanggaran batas

Bappeda;
Kehutanan;
Pertanian;
Tata Ruang
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Tabel 7.5. Rencana Kegiatan Pengelolaan KPHP pada isu pokok Rehabilitasi
Lahan, perlindungan hutan dan Konservasi Alam
No
1

Kegiatan
Penyelenggaraan
rehabilitasi pada
areal diluar izin

Pemantauan
2 kali setahun

2 kali setahun

2

Pembinaan dan
pemantauan
pelaksanaan
rehabilitasi pada
areal berizin;

2 kali setahun
2 kali setahun

2 kali setahun

3.
.

Perlindungan dan
konservasi alam

2 kali setahun

2 kali setahun

2 kali setahun

2 kali setahun

Evaluasi

Pelaporan

Terjadinya
regenerasi pohon
pada lahan yang
gundul/kritis
Adanya
keikutsertaan
masyarakat pada
rehabilitasi hutan

Kehutanan;
Pertanian;

Berkurangnya erosi
tanah
Penanaman kembali
dilakukan sesuai
aturan

Kehutanan

Jumlah dan kualitas
pohon yang tumbuh

Perdagangan;
Pertanian;
Kehutanan;
Perkebunan

Terciptanya
kesadaran
masyarakat tentang
kehutanan dan KPH

Kehutanan;
Polisi; jaksa,
tokoh
masyarakat

Terlaksananya
patroli bersama
secara rutin

Masyarakat dan
Polhut

Masyarakat telah
menerapkan
budidaya konservasi
Terbinanya dan
adanya peran serta
masyarakat dalam
pengamanan hutan

Kehutanan;
Pertanian
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VIII. PENUTUP

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Unit III Lakompa
tahun 2015 - 2024 ini diharapkan dapat menjadi arah atau pedoman
pengurusan / pembangunan kehutanan untuk dapat mencapai kondisi
dimana tahun 2024 nanti dapat terbangun sesuai dengan visi dan

misi

pembangunan KPHP Lakompa.
Kondisi
menyimpan

areal
potensi

wilayah
yang

kerja

seluas

menjanjikan

30.600

manfaat

hektar

untuk

disamping

pembangunan

daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keseimbangan
lingkungan hidup, ternyata juga berpotensi untuk terjadinya degradasi fungsi
lahan, deforestasi sebagai akibat dari

kegiatan pemanfaatan hutan,

penggunaan kawasan hutan untuk non kehutanan serta aktifitas illegal dan
perambahan.
Arahan dalam Rencana Pengelolaan Hutan KPHP Lakompa tahun 2015
– 2024 ini sangat diharapkan dapat mewujudkan lembaga KPH yang mandiri,
menjadi KPHP percontohan sebagai KPH Model di Indonesia dan, dapat
mewujudkan kawasan hutan yang lestari dan masyarakat sejahtera.
Proses penyusunan rencana pengelolaan hutan ini yang melibatkan
berbagai pihak dan sektor diharapkan dapat terbangun dukungn kuat dari
para pihak dan sektor terkait dalam implementasinya.
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