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RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembangunan

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model

Rajabasa merupakan salah satu KPH dari 16 unit KPH (9 KPHP dan 7 KPHL)
lingkup Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan SK Menteri Kehutanan Nomor
SK.68/Menhut-II/2010 tentang Penetapan Wiklayah KPHL dan KPHP Provinsi
Lampung.
KPHL Model Rajabasa ditetapkan dengan keputusan Menteri Kehutanan
Nomor SK.367/Menhut-II/2011, seluas + 5.160 hektar, terletak di Kabupaten
Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

KPHL Model Rajabasa sebagai unit

pengelolaan hutan ditingkat tapak bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan
secara efektif, efisien dan lestari.
Rencana kegiatan selama 10 tahun kedepan dituangkan dalam bentuk
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)

KPHL Model Rajabasa

Periode Tahun 2014 – 2023. RPHJP ini yang berisi rumusan visi dan misi yang
didasarkan atas kondisi, isu-isu strategis yang diangkat dari berbagai problematika
yang menjadi tantangan dalam pengelolaan sumberdaya hutan saat ini dan harapan
di masa yang akan datang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki.
Visi KPHL Model Rajabasa adalah “Menjadi Tujuan Wisata Di Lampung
Berbasis Kesletarian Hutan Dan Pemberdayaan Masyarakat” Visi tersebut akan
dicapai melalui 5 Misi sebagai barikut : (1) Memanfaatkan sumberdaya alam secara
optimal; (2) Peningkatan kualitas SDM; (3) Pengembangan potensi ekowisata; (4)
Peningkatan perlindungan dan pengamanan hutan, dan (5) Pemberdayaan
amsyarakat di sekitar hutan.
KPHL Model Rajabasa memiliki potensi : (1) Potensi kayu mencapai 139,32
m3 per hektar, (2) Potensi hasil hutan bukan kayu, seperti getah damar, rotan, buahbuahan, yang sudah dikelola bersama masyarakat, (3) Kawasan KPJHL Rajabasa
merupakan habitat satwa liar dari jenis burung, mamalia, primata, dan reptil, (4)
Potensi untuk kegiatan pendidikan, penelitian, penangkaran dan pemanfaatan hasil
hutan lainnya, (5) Objek wisata potensial berupa danau dan air panas; dan (6)
sumber panas bumi (geothermal), yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber
pendanaan KPHL dan pendapatan daerah.
ii

Secara garis besar, kegiatan utama yang akan dilaksanakan oleh KPHL Model
Rajabasa selama tahun 2014 – 2023, yang diselaraskan dengan visi, misi, potensi
yang ada adalah : (1) Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya,
(2) Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu, (3) Pemberdayaan masyarakat, (4)
Rehabilitasi hutan, (5) Koordinasi dan sinergi dengan Instansi dan stakeholder
terkait, (6) Rencana penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM, (7) Penyediaan
pendanaan, (8) Pengembangan database, (9) Rencana rasionalisasi wilayah kelola,
(10) Review rencana pengelolaan, dan (11) Pengembangan investasi.
Sebagai pelengkap dalam rangka mendukung kegiatan perencanaan dan
implementasi kegiatan pengelolaan hutan di KPHL Model Rajabasa, dokumen
RPHJP dilengkapi dengan data dan informasi spasial berupa peta.
Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan jawaban atas berbagai
permasalahan yang dihadapi KPHL Model Rajabasa selama 10 tahun ke depan,
sehingga diharapkan KPHL Model Rajabasa mampu menjadi unit pengelolaan hutan
yang efektif, efisien dan mandiri.

iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan
karunia-Nya, Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Rajabasa dapat diselesaikan dengan
baik.
Setiap kegiatan diawali dengan pembuatan rencana, dengan tujuan agar
kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Pengelolaan hutan yang saat ini diserahkan kepada KPH juga membutuhkan
pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di wilayah KPH.
KPHL Model Rajabasa merupakan salah satu

KPHL Model di Provinsi

Lampung memerlukan suatu perencanaan yang terintegrasi dan komprehensif.
Penyusunan RPHJP merupakan tugas awal Kepala KPH dalam melakukan
pengelolaan wilayah kelolanya. Penyusunan RPHJP ini merupakan hasil kerjasama
Kepala KPHL Rajabasa dan BPKH Wilayah II Palembang, serta dukungan parapihak
terkait lainnya. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada parapihak yang
telah membantu dalam penyusunan RPHJP ini. Semoga kerja keras kita memberi
manfaat bagi pengelolaan hutan yang lebih baik.

Kalianda,

Desember 2013

Kepala KPHL Model Rajabasa,

KHAIRIL ANWAR, SE.
NIP. 19600312 198302 1 009

iv

iii

8 PENUTUP
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang disusun sebagai acuan,
pedoman dan arahan berbagai strategi kegiatan agar pengelolaan KPH dilaksanakan
secara benar, efisien dan efektif. Rencana kegiatan disusun berdasarkan informasi
yang tersedia, meliputi berbagai potensi, permasalahan dan peluang yang ada di
KPHL Rajabasa.

Hasil analisa data tersebut diwujudkan dalam butiran rencana

kegiatan yang ditujukan untuk menjabarkan setiap misi yang telah ditetapkan guna
mewujudkan visi KPHL Rajabasa.
KPHL Rajabasa memiliki banyak potensi, terutama potensi ekowisata. KPHL
Rajabasa menetapkan ekowisata sebagai bentuk pengelolaan yang menjadi fokus
utama. Berbagai kegiatan direncanakan akan dilaksanakan untuk mendukung hal
tersebut, dimulai dengan Pemantapan pengelolaan sumberdaya alam hayati dan
ekosistemnya di kawasan KPHL Model dan sekitarnya secara terpadu, Optimalisasi
pemanfaatan sumberdaya hutan secara lestari, berkelanjutan dan mandiri,
Rehabilitasi Hutan, Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola KPH dan
masyarakat sebagai mitra pembangunan KPH, Pemantauan dan evaluasi kinerja
pengelolaan KPHL, Peningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat,
pemerintah dan swasta (mitra usaha) dalam mendukung pembangunan kehutanan,
Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola KPH dan masyarakat
sebagai mitra pembangunan KPH, Pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan
KPHL, Peningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah dan
swasta (mitra usaha) dalam mendukung pembangunan kehutanan, dan Peningkatan
upaya perlindungan hutan, penegakan hukum dan keamanan;
Potensi geothermal yang sangat besar di KPHL Rajabasa saat ini masih
menjadi permasalahan yang cukup pelik karena berhubungan dengan penentuan
blok pemanfaatan dan blok inti yang akan diusulkan. Hal ini tentu saja akan menjadi
kendala penentuan blok dan petak pengelolaan kegiatan lainnya.

RPHJP KPHL RAJABASA 2014 – 2023
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perijinan yang masih cukup pelik dan panjang perlu mendapat perhatian dari
Kementrian Kehutanan dan Kementrian Pertambangan dan Energi.
Berbagai program kegiatan yang direncanakan diharapkan dapat menjawab
berbagai permasalahan yang saat ini dihadapi KPHL Rajabasa hingga sepuluh tahun
kedepan, sehingga KPHL Rajabasa mampu menjadi unit pengelolaan hutan yang
efektif, efisien dan mandiri.
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1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Seluruh hutan di wilayah Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

Untuk mewujudkan hal tersebut negara memberi kewenangan kepada

pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan
hutan. Pengelolaan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya
serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat.
Untuk kepentingan pengelolaan hutan agar terwujudnya keberlangsungan
fungsi ekonomi, ekologi dan sosial, seluruh kawasan hutan akan dibagi menjadi unitunit kewilayahan dalam skala manajemen dalam bentuk KPH (Pasal 17 UU No 41
Tahun 1999). KPH dirancang sesuai dengan fungsi hutan, dan sesuai dengan Pasal
6 ayat 1 dalam UU 41 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa hutan mempunyai tiga
fungsi, yaitu

fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi, maka KPH

dibentuk mengikuti nomenklatur tersebut. Sehingga terdapat tiga bentuk KPH, yaitu
Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
Penetapan wilayah KPH memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengelolaan
hutan dalam satu wilayah daerah aliran sungai (DAS) atau satu kesatuan wilayah
ekosistem, sehingga dalam satu wilayah KPH dapat terdiri dari satu atau lebih fungsi
hutan dan satu atau lebih wilayah administrasi pemerintahan kabupaten.

Untuk

wilayah KPH yang memiliki lebih dari satu fungsi hutan, nomenklaturnya mengikuti
fungsi hutan yang paling dominan, sedangkan wilayah KPH yang terdiri dari lebih
dari satu wilayah administrasi kabupaten menjadi wilayah kelola provinsi.
Sebagai upaya untuk menekan terjadinya degradasi hutan dan seiring dengan
kebijakan Pemerintah Pusat tentang pengelolaan hutan, Pemerintah Provinsi
Lampung melalui Dinas Kehutanan Provinsi Lampung telah mengusulkan seluruh
kawasan hutannya untuk dijadikan unit-unit kelola tingkat tapak.

Usulan tersebut

telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan SK Nomor 68/Menhut-II/ 2010
tanggal 28 Januari 2010, sehingga kawasan hutan di Provinsi Lampung terbagi
RPHJP KPHL RAJABASA 2014 – 2023
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menjadi 16 wilayah KPHL dan KPHP di Provinsi Lampung, yang terdiri dari 9 unit
KPHP dan 7 unit KPHL. Salah satu unit KPHL tersebut telah dibentuk sebagai KPHL
Model yang ditetapkan dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 367/Menhut-II/2011
tanggal 7 Juli 2011 tentang Penetapan Wilayah KPHL Model Rejabasa (UnitXIV)
seluas + 5.200 hektar, yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi
Lampung.
. Penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh KPHL dan KPHP telah diatur
dengan diterbitkannya Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 tentang norma, strandar,
prosedur dan kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP. Salah satu
kegiatan penting dan strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan adalah
penyusunan rencana pengelolaan hutan.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang pada dasarnya menjadi tanggung
jawab kepala KPHL dan KPHP serta dibantu oleh tim kerja yang dibentuk oleh
kepala BKPH. Dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
didasarkan pada hasil tata hutan dan mengacu kepada Rencana Kehutanan Tingkat
Nasional/ Provinsi/Kabupaten/ Kota. Kegiatan penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan Jangka Panjang didahului dengan pengumpulan, pengelolaan dan analisia
data yang diperoleh dari kegiatan tata hutan.

Hasil pengolahan data digunakan

untuk menentukan strategi pengembangan pengelolaan hutan pada KPHL dan
KPHP selama sepuluh tahun mendatang.
Operasionalisasi KPHL Rajabasa dilaksanakan setelah ada Keputusan Menteri
Kehutanan RI Nomor SK. 367/Menhut-II./2011 tanggal 7 Juli 2011, melalui berbagai
kegiatan diantaranya:
a. Kegiatan yang difasilitasi oleh BPKH Wilayah II

Palembang, yaitu untuk

menyiapkan prakondisi pengelolaan hutan adalah :
 Pengadaan sarana dan prasarana
 Tata Hutan, yang terdiri atas kegiatan : Inventarisasi hutan, Pembagian ke
dalam blok, Pembagian petak, Tata batas dalam wilayah KPHL/P, dan
Pemetaan.
 Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (RPH)
b. Konvergensi kegiatan teknis pada lokasi KPH dari UPT Kemenhut, dan Dinas
Kehutanan Provinsi/Kabupaten.
RPHJP KPHL RAJABASA 2014 – 2023
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c. Mengingat pengesahan RPH yang diatur dengan Permenhut P.46/MenhutII/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka
Panjang KPHL dan KPHP baru terbit tahun 2013, dan dari hasil diskusi dengan
para Kepala KPH lingkup Regional Sumatera, maka RPHJP KPHL/P disepakati
mulai Periode tahun 2014 – 2023.

1.2 Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHL
Rajabasa adalah untuk :
a. Mewujudkan hasil tata hutan dalam bentuk rancang bangun wilayah KPHL
Rajabasa untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan hutan.
b. Menjadikan rencana pengelolaan hutan sebagai acuan dan arahan bagi KPHL
Rajabasa dalam pencapaian fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial secara
optimal.
c. Merumuskan strategi pengelolaan hutan yang rasional, efektif dan efisien
untuk menjawab isu permasalahan yang ada pada KPHL Model Rajabasa
dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan
1.3 Sasaran
Sasaran yang akan dicapai dalam penyusunan RPHJP ini adalah tersusunnya
suatu kerangka formal pengelolaan hutan untuk 10 (sepuluh) tahun ke depan yang
menjadi acuan bagi penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek (1 tahun).
Rencana Pengelolaan hutan ini akan menjadi arahan dan kerangka kerja yang
terpadu serta komprehensif dalam pelaksanaan pengelolaan KPHL Rajabasa yang
lebih efektif, efisien dan bermanfaat.
1.4 Ruang Lingkup
Ruang lingkung Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang ini adalah
sebagai berikut:
a. Rencana pengelolaan hutan disusun berdasarkan hasil tata hutan dan
mengacu

pada

RPHJP KPHL RAJABASA 2014 – 2023
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Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota (RKTN/RKTP/RKTK), serta memperhatikan
aspirasi nilai budaya masyarakat setempat dan kondisi lingkungan.
b. Substansi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang memuat: tujuan yang
akan dicapai KPHL Rajabasa, kondisi yang dihadapi, dan strategi serta
kelayakan pengembangan pengelolaan hutan yang meliputi antara lain:
inventarisasi dan penataan hutan, pemanfaataan dan penggunaan kawasan
hutan pada wilayah tertentu, pemberdayaan masyarakat, penyelengaraan
rehabilitas

dan

reklamasi,

penyelenggaraan

perlindungan

hutan

dan

konservasi alam, koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder
terkait, penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM, penyediaan pendanaan,
pengembangan database, rasionalisasi wilayah kelola, riview rencana
pengelolaan, dan pengembangan investasi.
c. Keluaran kegiatan penyusunan rencana pengelolaan hutan adalah buku
rencana pengelolaan hutan yang dilampiri dengan peta
d. Sistematika

Rencana

Pengelolaan

Hutan

Jangka

Panjang

meliputi:

Pendahuluan (Latar Belakang, Tujuan, Ruang Lingkup, dan Pengertian),
Deskripsi Kawasan (Keadaan Kawasan, Potensi Kawasan, Kondisi Sosial
Budaya Masyarakat, Isu Strategis, Kendala, dan Permasalahan), Visi dan Misi
RPJP, Analisis dan Proyeksi, Rencana Kegiatan, Pembinaan, Pengawasan,
Pengendalian, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.
1.5 Batasan Pengertian
(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

RPHJP KPHL RAJABASA 2014 – 2023
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(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

Penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan
pembangunan diluar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok
kawasan hutan.

(10) Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah
pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola
secara efisien dan lestari.
(11) Kesatuan pengelolaan Hutan Konservasi selanjutnya disebut KPHK adalah
KPH yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan
hutan konservasi
(12) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah KPH
yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan
hutan lindung
(13) Kesatuan pengelolaan Hutan produksi selanjutnya disebut KPHP adalah KPH
yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan
hutan produksi.
(14) Resort Pengelolaan Hutan adalah kawasan hutan dalam wilayah KPHL dan
KPHP yang merupakan bagian dari wilayah KPHL dan KPHP yang dipimpin
oleh Kepala Resort KPHL dan KPHP dan bertanggung jawab Kepada Kepala
KPHL dan KPHP
RPHJP KPHL RAJABASA 2014 – 2023

Halaman 1 - 5

PENDAHULUAN

(15) Blok Pengelolaan pada wilayah KPHL dan KPHP adalah bagian dari wilayah
KPHL dan KPHP yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pengelolaan.
(16) Petak adalah bagian dari Blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha
pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan dan silvikultur
yang sama.
(17) Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang
kehutanan.
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2 DESKRIPSI KAWASAN
2.1 Risalah Wilayah KPHL Rajabasa
Secara geografis kawasan Hutan Lindung Gunung Rajabasa terletak pada 5°44̕
47,88 ̋ s.d 5°49̕ 19,42 ̋ LS dan 105°35̕ 48,00 ̋ s.d 105°41̕ 21,00 ̋ BT. Panjang batas
kawasan 60.220,70 meter. Secara Administrasi wilayah KPHL Rajabasa termasuk ke
dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Kalianda, Penengahan, Rajabasa dan
Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Luas kawasan KPHL Model Rajabasa
yaitu 5.160 Ha yang terdiri dari 176 Ha merupakan hutan primer, 3.148 Ha hutan
sekunder dan 1.836 Ha non hutan. Adapun batas-batas wilayah KPHL Rajabasa
adalah :
 Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa
 Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Betung
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda

Gambar 2.1 Peta wilayah KPHL Rajabasa
Tanah di wilayah KPHL Rajabasa termasuk dari jenis tanah Andosol Coklat
Tua Kemerahan dengan tingkat kepekatan tanah terhadap erosi adalah agak peka
(Lembaga Penelitian Tanah Bogor Tahun 1971). KPHL Model Rajabasa formasi
geologinya terdiri dari bahan induk tuva intermedier.
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Batuan Gunung Rajabasa termasuk ke dalam kelompok Phono Tephrite dan Basaltic
Trachy Andesite (Le Bas et al, 1986). Seri batuan ini masih dalam kelompok basa
intermedian.
Berdasarkan kategori tipe iklim Schmidt J.H. Ferguson, KPHL Rajabasa
termasuk ke dalam wilayah dengan kategori iklim B dengan rata-rata curah hujan
1.298 mm/tahun dengan intensitas 17 mm/hari. Wilayah KPHL Rajabasa merupakan
sumber air bagi penduduk Kalianda dan sekitarnya dan termasuk ke dalam wilayah
Daerah AliranSungai (DAS) Way Sekampung. Kebanyakan sungai-sungai yang ada
adalah sungai kecil yang bermuara langsung ke laut karena jarak hutan lindung
relatif dekat dengan laut. Sungai yang paling besar di kawasan hutan lindung
tersebut oleh masyarakat setempat disebut dengan nama Way Rajabasa dan Way
Pisang.
Berdasarkan topografinya, wilayah KPHL Model Rajabasa terdiri dari
beberapa group vulkan andestik. Beberapa vulkan andestik tersebut terdiri dari
lereng tengah, lereng bawah dan dataran vulkan bergelombang. Sebagai wilayah
pegunungan, topografi di KPHL Rajabasa tergolong berat dengan kelerengan
berkisar ± 25 – 45 % atau termasuk ke dalam kelas lereng 4 (curam) dan 5 ( sangat
curam).
Sarana transportasi di sekitar KPHL Model Rajabasa yaitu berupa jalan aspal
yang menghubungkan antara kecamatan Kalianda dengan Kecamatan Raja basah,
Kecamatan Panengahan, Kecamatan Palas dan Kecamatan Bakauheni. Sarana
angkutan yang ada wilayah tersebut yaitu sarana angkutan darat berupa kendaraan
roda dua dan kendaraan roda empat (mobil).

Sejarah KPHL Model Rajabasa didasarkan pada Besluit Residen Lampung
Distrik No 307 Tanggal 31 Maret 1941 seluas 4.900 Ha.

Kemudian dikukuhkan

dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 67/Kpts-II/91 Tangal 31 Januari 1991
menjadi KHL Gunung Rajabasa. Dan ditetapkan kembali dengan Surat Keputusan
Menhut Nomor 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000.

Melalui SK Menteri

Kehutanan Nomor 367/Menhut-II/2011 tanggal 7 Juli 2011. Luasan wilayah kerja
KPHL Rajabasa seluas 5. 200 Ha yang keseluruhannya adalah hutan lindung. KPHL
Rajabasa seluruhnya berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Lampung
Selatan.
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Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 Tanggal 15 September 2011
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPTD)
KPHL Model Rajabasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan.
Menurut luasan wilayahnya KPHL Model Rajabasa dibagi kedalam 3 (tiga)
Resort Pengelolaan yaitu Resort I mencakup wilayah Penengahan, Resort II wilayah
Kalianda dan Resort III wilayah Rajabasa.
Sampai saat ini di wilayah KPHL Model Rajabasa belum ada izin pemanfaatan
hutan maupun izin penggunaan kawasan hutan, baik oleh masyarakat maupun pihak
swasta/korporasi.
2.2 Potensi Wilayah KPHL Rajabasa
2.2.1 Potensi Flora dan Hasil Hutan Bukan Kayu
Berdasarkan data dari citra lansat tahun 1999, sebagian besar lahan (61,01%)
lahan di wilayah KPHL Model Rajabasa merupakan Hutan Lahan Kering Sekunder,
dan hanya sebagian kecil (3,41%) yang hutan primer yang terjaga di wilayah ini.
Secara lengkap data tutupan lahan di wilayah KPHL Rajabasa disajikan dalam Tabel
2.1 berikut.
Tabel. 2.1 Tutupan Lahan di Wilayah KPHL Model Rajabasa
No

Tutupan Lahan

1
2
3
4
5

Hutan Lahan Kering Primer
Hutan Lahan Kering Sekunder
Semak/Belukar
Pertanian Lahan Kering
Pertanian Lahan Kering Bercampur
Semak
Jumlah
Sumber : Citra landsat tahun 2009

Luas
(Ha)
175,98
3.147,88
124,38
151,81
1.559,69

Persentase
(%)
3,41
61,01
2,41
2,94
30,23

5.159,75

100,00

Hasil analisis vegetasi diketahui bahwa potensi kayu di wilayah KPHL Model
Rajabasa tergolong cukup besar dengan volume mencapai 139,32 m 3 per hektar.
Kayu-kayu tersebut terdiri dari jenis-jenis komersil kelas tinggi seperti Medang (Litsea
spp), kungkil, bebeka, arang-arang, balam, bengkal, dan damar (Shorea spp).
Permudaan alami tegakan di wilayah ini pun tergolong sangat baik, hal ini
ditunjukkan dengan jumlah individu yang semakin besar untuk kelas pertumbuhan
tanaman yang lebih rendah. Secara lengkap jenis dominan, jumlah individu untuk
masing-masing kelas pertumbuhan disajikan pada tabel 2.2 berikut.
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Tabel 2.2 Vegetasi di KPHL Model Rajabasa
No

Kelas
Pertumbuhan

Jenis dominan

1.

Pohon

Medang (Litsea spp), kungkil,
bebeka, arang-arang, balam,
bengkal, dan damar (Shorea spp

78

2.

Tiang

Nangsi, pantis, sepat, bebay,
medang, kungkil, bebeka, arangarang, balam, bengkal, dammar

652

3.

Sapihan

Damar, kungkil, bebeka, arang-arang,
balam, bengkal, medang

4.

Semai

Balam, kungkil, bebeka, bebay,
arang-arang, bengkal, damar
Sumber BKPH Wil II Palembang, 2012

Jumlah
individu

2.536
8.554

Berdasarkan tipe iklim dan letak ketinggiannya, kawasan KPHL Model
Rajabasa tergolong ke dalam hutan hujan tropis Sub Montana, selain berbagai
pohon yang mendominasi di atas, kawasan ini juga dihuni berbagai spesies Anggrek
dan Paku-pakuan.
Walaupun izin definitif pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat belum
pernah diterbitkan, namun pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan KPHL
Model Rajabasa telah sejak lama berjalan. Pemberdayaan masyarakat di wilayah
kelola yang telah berjalan selama ini memberi peluang masyarakat dalam
berpartisipasi dalam pengelolaan hutan yang berbasis kelestarian. Masyarakat telah
membudidayakan dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu seperti : Getah Damar,
Rotan, Durian, Pala, Petai, jengkol, dll. Di wilayah ini juga terdapat banyak buahbuahan lokal yang saat ini keberadaannya sudah sangat sulit dijumpai seperti
kecapi, ketupak, dan rukam.
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Gambar 2.2
2.2.2

Beberapa HHBK yang dapat ditemukan di wilayah KPHL Rajabasa.

Potensi Fauna
Berdasarkan formasi klimatis, KPHL Model Rajabasa tergolong tipe Hutan

Hujan Tropika (tropical rain forest), dan secara formasi Edafis tergolong Zona Hutan
Hujan Tropika Bawah (low tropical rain forest). Dengan kondisi demikian, kawasan
KPHL merupakan habitat yang sangat baik bagi kehidupan sebagian besar satwa liar
tropis. Di wilayah ini dijumpai banyak satwa liar yang tergolong dilindungi dan sangat
dilindungi. Secara lengkap berbagai spesies satwa liar dilindungi yang dapat
ditemukan di wilayah KPHL Model Rajabasa disajikan pada Tabel 3 berikut :
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Tabel 2.3. Jenis-jenis Satwa Liar yang dapat ditemukan di wilayah KPHL Model
Rajabasa
No. Jenis
1.
Aves (Burung)

Nama Ilmiah
Buceros sp
Spizaetus batelsi
Galus galus
Buceros bucernis
Strix leptorammica
Haliastur indus
Iktinaetus malayensis
Milvus migrans
Collacalia maxima

2.

Mamalia

3.

Primata

4.

Reptile

Corvus enca
Panthera tigris sumatraensis
Helarctos malayanus
Panthera pardus
Cervus timorensis
Muntiacus muncak
Babyrousa babyrusa
Hystric brachyuran
Laricus insignis
Hylobates malayanus
Macaca fascicularis
Pebytis cristata
Manis javanicus

Nama Lokal
Burung Rangkon
Elang
Ayam
Hutan
Merah
Rangkong
Burung Hantu
Elang Bondol
Elang hitam
Elang paria
Walet
sarang
hitam
Gagak hitam
Harimau Sumatera
Beruang madu
Macan tutul
Rusa
Kijang
Babi
Landak
Tupai
Siamang
Monyet
Lutungabu-abu
Ular
Biawak
Trenggiling

2.2.3 Potensi Wisata
a. Wisata pendidikan
KPHL Model Rajabasa terletak pada ketinggian 0—1.282 meter diatas
permukaan laut. Titik tertinggi terletak pada titik P.67 yang merupakan puncak
tertinggi dari Gunung Rajabasa dengan ketinggian 1.282 meter di atas permukaan
laut.

Dengan rentang ketinggian tempat yang begitu lebar, jenis flora dan fauna

yang mampu hidup di wilayah ini juga sangat beragam, mulai flora dan fauna dataran
rendah sampai dataran tinggi.
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Beragamnya jenis flora dan fauna yang hidup dan berkembang di wilayah tersebut
merupakan potensi yang sangat besar untuk kegiatan pendidikan, pengkajian,
pariwisata, penangkaran dan pemanfaatan lain secara bijaksana dengan menganut
azas kelestarian.
b. Wisata Alam dan Petualangan
Posisi geografis KPHL Model Rajabasa mempunyai keunikan karena merupakan
pegunungan yang dekat dengan pantai dan berada di tengah jalan lingkar pesisir
dan jalur utama trans Sumatera serta memiliki potensi wisata alam seperti Air Terjun,
Air Panas dan sebagai wilayah pendakian dengan panorama laut. Tutupan hutan di
wilayah Register 3 Gunung Rajabasa meliputi areal seluas 3.323.86 atau 63,42 %
dari luas total areal KPHL Model Gunung Rajabasa. Ketinggian lokasi KPHL Model
Rajabasa yang mencapai 1.282 meter dengan topografi yang cukup berat dan
didukung dengan vegetasi yang cukup baik (tutupan lahan hutan mencapai 63,42 %)
merupakan potensi besar bagi pengembangan wisata alam dan petualangan di
wilayah ini. Lokasinya yang dekat dengan Kota Kalianda (8,5 km dari pusat kota),
dan perairan Teluk Lampung serta selat sunda menambah indah panorama di
kawasan ini, terutama jika dilihat dari ketinggian.

Lokasi Gunung Rajabasa juga

dekat dengan kawasan pariwisata pantai yang sudah lebih dahulu ada seperti Batu
Kapal, Pantai Canti, Banding Resort,

Pantai Wartawan Dan Pantai Kahai. Dari

sekitar pantai tersebut kita bisa melihat pesona Anak Gunung Krakatau. Kondisi ini
ditunjang dengan aksesibilitas yang sangat baik dari Ibukota Negara, Ibukota
Provinsi, maupun Ibukota Kabupaten, ke lokasi KPHL.
Beberapa objek andalan sebagai daya tarik wisata di wilayah ini antara lain:
 Danau. Terdapat sebuah danau yang terletak di atas puncak gunung. Danau
ini sangat berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai objek wisata alam dan
ziarah.

Ditepi danau ini terdapat batu cukup.

Terdapat mitos bahwa

seberapapun orang yang berdiri atau duduk di atas batu tersebut akan selalu
cukup.
 Air panas Way Belerang.

Merupakan sebuah mata air alami yang

mengeluarkan air panas dengan kandungan belerang. Sumber air panas ini
dpat dijangkau dengan mudah karena lokasinya yang dekat dengan desa
(hanya 2km dari Desa Kecapi) dan terdapat jalan track dengan kondisi yang
sangat baik.
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 Wilayah KPHL Rajabasa terdapat beberapa air tejun, baik yang berkuran kecil
maupun sedang. Beberapa dari air teerjun tersebut telah dimanfaatkan oleh
masyarakat sebagai objek wisata alam, seperti Air Terjun Way Kalam, Air
Terjun Tanjung Heran, Air Terjun Cugung, Air Terjun Semanak ,Air Terjun
Pangkul Sukaraja, Air Terjun Cugung, Air Terjun Canti Air Terjun Kecapi dan
Air Terjun/Way Guyuran

Gambar 2.3 Air terjun Way kalam di dalam kawasan KPHL Rajabasa
2.2.4. Potensi Pertambangan dan Energi
Wilayah KPHL Rajabasa memiliki potensi langka yaitu energi panas bumi
(geothermal).

Pemanfaatan sumber panas bumi diharapkan menyumbang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sumber panas bumi tersebut berada di zona pemanfaatan sehingga dapat
digunakan sebagai sumber energi ramah lingkungan. Belum diketahui secara pasti
besarnya energi yang dapat dimanfaatkan dari sumber panas bumi tersebut, namun
saat ini wacana untuk pemanfaatan sumber panas bumi tersebut sudah mulai
didengungkan.
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Gambar 2.4 Sumber panas bumi (geothermal) di kawasan KPHL Model Rajabasa
Sumber air panas Way Belerang juga memiliki potensi mineral berupa
belerang.

Belerang merupakan zat yang telah diketahui secara luas berkhasiat

untuk menyembuhkan berbagai penyakit kulit seperti panu, kadas, kurap eksim,
gatal-gatal, dan lain-lain. Keberadaan way belerang juga merupakan potensi besar
sebagai bahan mineral tambang, di samping keberadaannya sebagai lokasi wisata
pemandian air panas dan belerang.

Gambar 2.5 Pemandian air panas Way Belerang
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Air terjun di wilayah KPHL Rajabasa, selain berpotensi sebagai tempat wisata,
juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi mikrohidro bagi
wilayah pedesaan di sekitar hutan yang belum terjangkau aliran listrik. Di masa yang
akan datang energi mikrohidro ini dapat dikembangkan dengan memberdayakan
masyarakat agar masyarakat turut menjaga kelestarian hutan dan kawasan hutan.
2.2.5 Potensi Jasa Lingkungan
Sebagai kawasan hutan lindung, potensi jasa lingkungan kawasan ini sangat
besar. KPHL Rajabasa merupakan kawasan lindung bagi pengawetan kesuburan
tanah dan tata air bagi Kota Kalianda dan sekitarnya.

Kawasan yang hijau dan

didominasi oleh hutan alam primer merupakan paru-paru bagi wilayah Kalianda dan
sekitarnya. Potensi sumber air permukaan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber
air bersih bagi masyarakat Kota Kalianda, maupun perusahaan air minum, baik
swasta maupun pemerintah.
2.3 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
2.3.1 Kondisi Sosial
Terdapat 26 desa yang berbatasan langsung dengan KPHL Rajabasa dengan
latar belakang suku Lampung, Sunda dan Jawa dan Batak. Secara umum
masyarakat yang berada di sekitar KHL Rajabasa mempunyai tradisi yang arif dalam
pengelolaan hutan, hal ini nampak pada pola-pola pengembangan pertanian
disekitar kawasan hutan yang mengkombinasikan pola pertanian atau perkebunan
dengan kehutanan seperti Repong Damar, penanaman durian, pala, jengkol, petai
dan lain-lain.
2.3.2 Kondisi Ekonomi
Sebagian besar masyarakat disekitar KPHL Rajabasa bermatapencaharian
sebagai petani dengan komoditi utama berupa : Kakao, Kopi, Pisang, Durian,
Jengkol, Petai, Tangkil. Sebagian lainya bekerja sebagai Pedagang, Nelayan dan
Buruh.

Desakan ekonomi masyarakat dan terbatasnya lahan pertanian, telah

memicu

masyarakat

disekitar

KPHL

Rajabasa

merambah

kawasan

hutan.

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum turut pula menjadi faktor pemacu
peningkatan luas lahan terambah dan jumlah petani perambah hutan.
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Sampai saat ini telah ada 1.147 kepala keluarga yang melakukan aktifitas pertanian
di dalam kawasan hutan.

Secara lengkap data jumlah perambah untuk masing-

masing kecamatan dan desa disekitar KPHL Rajabasa disajikan dalam Tabel 4
Berikut.
Tabel 2.4 Jumlah petani perambah hutan di KPHL Rajabasa
No.

Kecamatan

Desa

Jumlah Penggarap

1

Kalianda

1. Kesugihan

6 KK

2. Negeri Pandan

6 KK

3. Palembapang

6 KK

4. Tajimalela

6 KK

5. Buah Berak

6 KK

6. Babulang

54 KK

7. Sukaratu

6 KK

8. Pematang

164 KK

9. Sumur Kumbang

103 KK

10. Jondong

154 KK

11. Kecapi

82 KK

1. Sukaraja

102 KK

2. Cugung

95 KK

3. Banding

6 KK

4. Kota Guring

27 KK

5. Way Muli

28 KK

1. Way Kalam

109 KK

2. Merambung Padan

51 KK

3. Tanjung Heran

48 KK

1. Totoharjo

65 KK

2. Semana

32 KK

2

3

4

Rajabasa

Penengahan

Bakau Heni

JUMLAH TOTAL

21 Desa

1.147 KK

Sumber data dari hasil Inventarisasi KPHL Rajabasa Tahun 2013
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2.4 Posisi KPHL Rajabasa dalam Pembangunan Daerah
Berdasarkan Pasal 8, Peraturan daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan disebutkan bahwa KPHL
Model Rajabasa difungsikan sebagai pusat kegiatan pariwisata, perkebunan,
kawasan lindung dan energi ( PLT Panas Bumi ). Pada Pasal 44 ayat 4 disebutkan
bahwa Kawasan strategis dengan sudut kepentingan teknologi tinggi berada di
Kawasan Gunung Rajabasa.Dalam peraturan tesebut juga diatur bahwa dalam
rangka mewujudkan kawasan strategis untuk kepentingan teknologi tinggi berupa
kawasan Gunung Rajabasa harus memenuhi persyaratan :
a.

pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan teknologi di KPHL
Rajabasa;

b.

pelarangan kegiatan budidaya di sekitar kawasan teknologi di KPHL Rajabasa;

c.

pemberian insentif terhadap masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaan
kawasan teknologi di KPHL Rajabasa; dan

d.

sosialisasi dan workshop mengenai pengelolaan dan pengendalian kawasan
teknologi di KPHL Rajabasa.
Berkaitan dengan peruntukan tersebut, kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan

untuk dilakukan di dalam kawasan KPHL Model Rajabasa adalah: (1). kegiatan
wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak
merubah bentang alam, (2) pemanfaatan

kawasan hutan, jasa lingkungan, dan

pemungutan hasil hutan bukan kayu, dan (3) pemanfaatan lahan untuk lokasi
evakuasi bencana.
Sementara kegiatan yang diizinkan, untuk dilakukan dengan beberapa syarat
khusus yaitu: (1) penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah
fungsi pokok kawasan hutan,dan (2) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan
pertambangan dan panas bumi dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh
Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta
pelestarian lingkungan hidup.
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Kegiatan yang dilarang untuk dilakukan di dalam kawasan KPHL Rajabasa
meliputi (1) kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan, (2)
penambangan dengan pola penambangan terbuka, dan (3) pencegahan kegiatan
budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat
mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup
2.5 Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan
Saat ini tingkat perambahan hutan hutan di wilayah KPHL Rajabasa tergolong
cukup besar, yaitu mencakup areal seluas 16.865.07 hektar atau

kurang lebih

35,58% lahan diwilayah KPHL. Kondisi ini tampak pada lahan di dalam kawasan
yang telah berubah fungsinya menjadi lahan pertanian, dan semak belukar yang
merupakan indikasi adanya kegiatan pertanian. Berdasarkan jumlah petani
perambah, saat ini terdapat 1.147 kepala keluarga yang beraktifitas ekonomi di
dalam kawasan hutan.
Terbatasnya sumberdaya manusia pengelola KPHL, baik pada level
managerial sampai dengan personil pengaman hutan.

KPHL saat ini hanya

memeiliki enam orang sumberdaya manusia pengelola, dimana dua diantaranya
merupakan pejabat struktural dan empat merupakan staff administrasi yang tiga
diantaranya merupakan tenaga honorer.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh

KPHL Rajabasa juga masih jauh dari mencukupi.

Jumlah kendaraan yang

diperlukan untuk memantau hutan seluas hampir 5.200 hektar hanya terdiri dari satu
buah mobil dan satu buah sepeda motor. Bahkan sampai saat ini KPHL Rajabasa
belum memiliki staff polisi hutan yang keberadaannya sangat vital dalam
mengamnankan dan menjaga keberadaan kawasan hutan serta segala sumberdaya
yang ada di dalamnya.
Potensi wisata yang begitu besar, tidak diimbangi dengan kemampuan daerah
untuk mengelola dan mengembangkan potensi tersebut. Keterbatasan tersebut tidak
hanya pada keterbatasan sumber dana tetapi juga keterbatasan sumberdaya
manusia pengelolanya.

Potensi wisata yang ada saat ini masih dikelola dengan

sangat sederhana oleh masyarakat setempat.

Pengelola pun belum mampu

mendapat sumber pendapatan dari potensi wisata yang ada. Belum ada keterlibatan
investor swasta yang secara profesional mampu bekerjasama dengan pengelola
untuk memanfaatkan secara optimal sumberdaya pariwisata di wilayah KPHL
Rajabasa.
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3 VISI DAN MISI
3.1 Visi
Selaras dengan visi Kabupaten Lampung Selatan yaitu “Terwujudnya
Kabupaten Lampung Selatan yang maju dan sejahtera berbasis ekonomi
kerakyatan”, maka visi KPHL Model Rajabasa disusun untuk mendukung visi
tersebut. Adapun Visi dari KPHL Model Rajabasa adalah sebagai berikut :
“MENJADI TUJUAN WISATA DI LAMPUNG BERBASIS KELESTARIAN
HUTAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT”
Kelestarian yang diharapkan merupakan kelestarian kawasan hutan secara
keseluruhan, baik kelestarian keragaman hayati, kelestarian bentang alam maupun
kelestarian lanskap kawasan.

3.2 Misi
Untuk mewujudkan visi KPHL Rajabasa yang telah ditetapkan, maka disusunlah misi
sebagai berikut:
1. Pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
3. Pengembangan potensi ekowisata
4. Peningkatan perlindungan dan pengamanan hutan
5. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan
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3.3 Tujuan Pengelolaan
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pengelolaan KPHL Rajabasa
mempunyai tujuan dalam pencapaian visi dan misi yaitu sebagai berikut:
1. Pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistem ditujukan untuk
pengendalian fungsi pemanfaatan secara lestari, bijaksana dan berkelanjutan
dalam rangka pengembangan ekowisata di wilayah KPHL Rajabasa
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ditujukan untuk mempersiapkan
aparatur pengelola dalam pelayanan publik, penyusun struktur organisasi,
fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab serta tata hubungan yang
efektif dan efisien dalam pengembangan ekowisata di KPHL Rajabasa
3. Pengembangan potensi ekowisata ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat

dan

pertimbangan

untuk

perencanaan

strategis

menuju

pengelolaan hutan lestari dan KPH yang mandiri
4. Peningkatan perlindungan dan pengamanan hutan ditujukan untuk menjaga
fungsi perlindungan, pelestarian serta revitalisasi hutan sesuai dengan fungsi
peruntukannya demi tercapainya kondisi hutan yang lestari
5. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan ditujukan untuk meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama dengan multi
pihak

dalam

pengembangan

ekowisata

di

KPHL

Rajabasa

menempatkan masyarakat sebagai mitra yang sejajar
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4

ANALISIS DAN PROYEKSI

4.1 Analisis Data dan Informasi
KPHL Model Rajabasa merupakan bagian ekosistem penting Kabupaten
Lampung Selatan. Kawasan hutan lindung ini menjadi penyangga kehidupan bagi
Kabupaten Lampung Selatan, sebagai penyedia berbagai jasa lingkungan, seperti
air, hasil hutan bukan kayu, dan wisata. Berbagai peluang dan tantangan di atas
menuntut KPHL Model Rajabasa untuk ikut

serta

berperan

menyelesaikan

permasalahan sektor kehutanan yang ada.
Untuk mengatasi permasalahan

dan tindakan yang akan dilakukan KPHL

Model Rajabasa, perlu menentukan langkah-langkah strategis melalui Analisis
Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE), yang lebih
dikenal dengan Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats).
Berdasarkan hasil identifikasi lingkungan internal dan eksternal yang dikumpulkan,
kegiatan-kegiatan strategis yang dapat dirumuskan sebagaimana Tabel 4.1.
Analisis lingkungan internal dan ekternal tersebut, diperoleh langkah-langkah
strategi yang dirumuskan sesuai analisis SWOT dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Strategi SO : Strategi meningkatkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang
2. Strategi ST : Strategi memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman
3. Strategi WO : Strategi mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
4. Strategi WT : Strategi mengatasi kelemahan untuk mengatasi ancaman

RPHJP KPHL RAJABASA 2014 – 2023

Halaman 4 - 1

Tabel 4.1 : Analisis SWOT :
Analisis Lingkungan
Internal

Analisis Lingkungan
Eksternal
Peluang (O) :
1. Adanya dukungan parapihak
2. Partisipasi masyarakat
dalam mendukung
keberadaan KPH

3. Pengembangan jasa
lingkungan yang didukung
kebijakan pemerintah

4. Adanya kearifan lokal
masyarakat di sekitar
wilayah KPH

Ancaman (T) :
1. Kegiatan illegal logging dan
illegal mining
2. Adanya perambahan di
dalam kawasan

3. Inkonsistensi kebijakan
kehutanan

4. Rendahnya pendidikan dan
taraf hidup masyarakat di
sekitar KPH

Kekuatan (S) :
1. Ditetapkan sebagai KPHL
Model
2. Kelembagaan sudah jelas
3. Adanya potensi Jasa
Lingkungan
4. Adanya potensi wisata alam
yang tinggi
5. Adanya potensi geothermal
6. Terdapat keanekaragaman
hayati
Strategi SO :
1. Potensi pemanfaatan jasling,
wisata alam, geothermal
dalam kawasan KPHL
didukung parapihak,
masyarakat, kearifan lokal,
dan pemerintah.
2. KPHL Rajabasa perlu
membuat SOP : Partisipasi
Masyarakat, Pemanfaatan
Jasling, WA, dan
Pemanfaatan Geothermal
3. Keanekaragaman hayati
mendapat dukungan
parapihak, masyarakat,
pemerintah, dan kearifan
lokal setempat untuk
mempertahankan
keberadaannya.
Strategi ST :
1. Penetapan KPHL Model
Rajabasa akan mereduksi
inkonsistensi kebijakan
kehutanan.
2. Kelembagaan KPHL
Rajabasa perlu menyusun
SOP terkait dengan illegal
looging, illegal mining, dan
perambahan kawasan, serta
penegakan hukumnya.
3. Pemanfaatan potensi jasa
lingkungan, wisata alam,
dan geothermal akan
mengurangi tindak pidana
kehutanan dan
meningkatkan tarap
pendidikan dan
kesejahteraan masyarakat.
4. Regulasi keanekaragaman
hayati yang jelas akan
menghindari inkonsistensi
kebijakan kehutanan
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Kelemahan (W) :
1. SDM terbatas
2. Data potensi KPHL belum
lengkap
3. Ketidakjelasan pembagian
tugas, hak, dan kewenang-an
antara Dinas dan KPHL
4. Sarana dan prasarana belum
memadai
5. Dana operasional belum ada
Strategi WO :
1. Keterbatasan SDM dapat
diatasi dengan dukungan
parapihak dan partisipasi
masyakarat dalam
pengelolaan KPH.
2. Untuk melengkapi data
potensi perlu memanfaatkan
dukungan dan kerjasama
parapihak dan masyarakat.
3. Untuk memenuhi sarana dan
prasarana serta memenuhi
dana operasional KPH perlu
memanfaatkan dukungan dan
kerjasama parapihak.

Strategi WT :
1. Peningkatan SDM akan
mereduksi pelanggaranpelanggaran kehutanan.
2. Dengan data yang lengkap
dan akurat, pelanggaran
tindak pidana kehutanan
dapat dipetakan dan diatasi
sejak dini.
3. Dengan peningkatan sarana,
parasarana dan operasional
KPH, dapat dilakukan patroli
dan operasi rutin untuk
mencegak berbagai ancaman
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4.2 Proyeksi Kondisi Wilayah KPHL Rajabasa di masa yang akan datang
Analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal,

menghasilkan

kegiatan strategis, sebagaimana strategi SO, strategi ST, strategi WO, dan strategi
WT sebagaimana tersebut pada table 4.1. Selain itu, rencana staretgis perlu
dilakukan adalah :
1. Pemantapan kawasan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam hayati
dan ekosistemnya di dalam kawasan KPHL Model Rajabasa.
2. Rehabilitasi hutan
3. Peningkatan kapasitas SDM pengelola KPH dan masyarakat sebagai mitra
pembangunan KPH.
4. Pemantauan dan eveluasi kinerja pengelolaan KPHKL Model Rajabasa.
5. Peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah, dan mitra usaha
(swasdta) dalam mendukung pembangunan KPH.
6. Peningkatan upaya perlindungan hutan dan penegakan hukum.
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3 VISI DAN MISI
3.1 Visi
Selaras dengan visi Kabupaten Lampung Selatan yaitu “Terwujudnya
Kabupaten Lampung Selatan yang maju dan sejahtera berbasis ekonomi
kerakyatan”, maka visi KPHL Model Rajabasa disusun untuk mendukung visi
tersebut. Adapun Visi dari KPHL Model Rajabasa adalah sebagai berikut :
“MENJADI TUJUAN WISATA DI LAMPUNG BERBASIS KELESTARIAN
HUTAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT”
Kelestarian yang diharapkan merupakan kelestarian kawasan hutan secara
keseluruhan, baik kelestarian keragaman hayati, kelestarian bentang alam maupun
kelestarian lanskap kawasan.

3.2 Misi
Untuk mewujudkan visi KPHL Rajabasa yang telah ditetapkan, maka disusunlah misi
sebagai berikut:
1. Pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
3. Pengembangan potensi ekowisata
4. Peningkatan perlindungan dan pengamanan hutan
5. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan
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3.3 Tujuan Pengelolaan
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pengelolaan KPHL Rajabasa
mempunyai tujuan dalam pencapaian visi dan misi yaitu sebagai berikut:
1. Pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistem ditujukan untuk
pengendalian fungsi pemanfaatan secara lestari, bijaksana dan berkelanjutan
dalam rangka pengembangan ekowisata di wilayah KPHL Rajabasa
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ditujukan untuk mempersiapkan
aparatur pengelola dalam pelayanan publik, penyusun struktur organisasi,
fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab serta tata hubungan yang
efektif dan efisien dalam pengembangan ekowisata di KPHL Rajabasa
3. Pengembangan potensi ekowisata ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat

dan

pertimbangan

untuk

perencanaan

strategis

menuju

pengelolaan hutan lestari dan KPH yang mandiri
4. Peningkatan perlindungan dan pengamanan hutan ditujukan untuk menjaga
fungsi perlindungan, pelestarian serta revitalisasi hutan sesuai dengan fungsi
peruntukannya demi tercapainya kondisi hutan yang lestari
5. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan ditujukan untuk meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama dengan multi
pihak

dalam

pengembangan

ekowisata

di

KPHL

Rajabasa

menempatkan masyarakat sebagai mitra yang sejajar
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5 RENCANA KEGIATAN
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Rajabasa tahun 2014-2023
dibuat sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Nomor: P.5/VIIWP3H/2012 Tanggal 14 Mei 2012 sebagai acuan dan pedoman untuk melakukan
rencana pengelolaan hutan dalam jangka waktu 10 tahun kedepan. Adapun
substansi pengelolaan hutan jangka panjang memuat : tujuan yang akan dicapai oleh
KPH, kondisi yang dihadapi, dan strategi serta kelayakan pengembangan
pengelolaan hutan yang meliputi tata hutan, pemanfaatan, dan penggunaan
kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan perlindungan hutan dan konservasi
alam. Hal ini di tujukan untuk mendukung tercapainya visi KPHL Rajabasa yaitu :
”Menjadi Tujuan Wisata Di Lampung Berbasis Kelestarian Hutan Dan
Pemberdayaan Masyarakat”
Adapun program yang direncanakan adalah sebagai berikut :
1. Inventarisasi secara berkala wilayah kelola serta penataan hutannya
a. Tata batas
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui batas defenitif kawasan hutan
agar

memperoleh

kepastian

hukum

wilayah

kelola.

Kegiatan

ini

direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2014 dan 2019, bersumber
dari dana APBD dan APBN.

b. Inventarisasi hutan
Kegiatan ini Bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data tentang
potensi dan kekayaan Sumber Daya Hutan (SDH) dengan harapan
memperoleh data tentang potensi dan kekayaan SDH untuk memudahkan
dalam

hal

pengelolaan

hutan.

Kegiatan

ini

direncanakan

akan

dilaksanakan pada tahun 2014 s/d 2015 dan bersumber dari dana APBD
dan APBN.
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c. Pembagian kedalam blok atau zona
Kegiatan ini bertujuan untuk membagi fungsi dari blok inti (blok lindung)
dan blok pemanfaatan, dengan harapan menetapkan blok inti sebagai
perlindungan dan tata air dan blok pemanfaatan sebagai tempat budidaya
atau pemberdayaan masyarakat, jasa lingkungan dan hasil hutan bukan
kayu (HHBK). Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada tahun
2014 s/d 2016, bersumber dari dana APBD dan APBN.

d. Pembagian petak
Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan identifikasi data perambah dan
luas garapan. Dengan harapan untuk mendapatkan data yang akurat
untuk menentukan kebijakan, program dan solusinya. Kegiatan ini
direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2014 s/d 2016, bersumber
dari dana APBD dan APBN.

e. Pemetaan
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui batas wilayah dan luas
wilayahnya agar memperoleh kepastian hukum. Kegiatan ini direncanakan
akan dilaksanakan pada tahun 2014 s/d 2015, bersumber dari dana APBD
dan APBN.
2. Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu
a. Penanaman bibit jenis tanaman MPTS di blok pemanfaatan
Kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi hutan agar lebih baik
dengan harapan agar dapat meningkatan penghasilan dan pemberdayaan
masyarakat disekitar hutan. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan
pada tahun 2014 s/d 2018, bersumber dari dana APBD, APBN, Mitra dan
Lembaga Donor.

b. Budi daya lebah madu
Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan budidaya lebah madu oleh
masyarakat di sekitar hutan dengan harapan meningkatkan penghasilan
tanpa bergantung pada hasil hutan. Kegiatan ini direncanakan akan
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dilaksanakan pada tahun 2014 s/d 2018, bersumber dari dana APBD,
APBN, Mitra dan Lembaga Donor.

c. Pengembangan potensi air terjun dan air panas
Kegiatan ini bertujuan untuk membangun sarana fasilitas wisata agar
dapat mendatangkan wisatawan domestik dan mancanegara, dengan
harapan

meningkatan

PAD,

menciptakan

lapangan

kerja

dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta salah satu sumber
pendapatan KPH. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada
tahun 2014 s/d 2023, bersumber dari dana APBD, APBN, Mitra dan
Lembaga Donor.

d. Pembuatan penangkaran rusa
Kegiatan

ini

bertujuan

untuk

membantu

pemerintah

dalam

hal

swasembada daging, dengan harapan wisata kuliner KPHL sebagai wisata
andalan. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2014
s/d 2018, bersumber dari dana APBD, APBN, Mitra dan Lembaga Donor.
3. Pemberdayaan masyarakat
a. Sosialisasi Peranan KPH
Kegiatan ini bertujuan untuk merobah image masyarakat terhadap
lembaga/instansi kehutanan yang selama ini kurang bersahabat. Dengan
harapan meningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga dan
mengelola hutan sebagai mitra KPH. Kegiatan ini direncanakan akan
dilaksanakan pada tahun 2014 s.d 2016 dan bersumber dari dana APBD,
APBN, Mitra dan Lembaga Donor.

b. Penguatan kelembagaan
Tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat memperoleh pengakuan
dalam hal pengelolaan hutan dengan memberikan izin Hutan Desa (HD)
kemitraan kehutanan atau Hutan Kemasyarakatan (HKm). Kegiatan ini
direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2014 s.d 2018 dan
bersumber dari dana APBD, APBN, Mitra dan Lembaga Donor.
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c. Kerjasama dengan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan dan
pemungutan HHBK
Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin kerjasama antara pihak KPHL
dengan masyarakat dalam pengelolaan potensi wisata dengan adanya
kesepakatan berupa MoU antara KPHL dengan masyarakat terkait
pengembangan objek wisata, objek wisata tersebut berupa wisata air
terjun dan air panas. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada
tahun 2014 s.d 2023 dan bersumber dari dana APBD, APBN, Mitra dan
Lembaga Donor.

d. Kerjasama dengan masyarakat sekitar dalam pengelolaan potensi
wisata kawasan
Kegiatan ini ditujukan untuk MOU antara KPHL dengan masyarakat terkait
pengembangan objek wisata air terjun, air panas (way belerang), sehingga
terjalin kesepekatan antara KPHL dengan masyarakat dan KPHL dengan
mitra. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2014 s.d
2023 dan bersumber dari dana APBD, APBN, Mitra dan Lembaga Donor.

e. Pembinaan kemitraan dan legalisasi pengelolaan hutan kepada
masyarakat
Tujuan kegiatan ini adalah agar masyarakat memperoleh izin dan legalitas
dalam hal pengelolaan hutan sehingga terbentuknya kelembagaan di
tingkat desa sebagai mitra pengelolaan hutan. Dengan memberikan
perizinan berupa pembentukan hutan desa (HD), kemitraan kehutanan dan
hutan

kemasyarakatan

(HKm).

Kegiatan

ini

direncanakan

akan

dilaksanakan pada tahun 2014 s.d 2016 dan bersumber dari dana APBD,
APBN, Mitra dan Lembaga Donor.
4. Pembinaan dan pemantauan pemanfaatan hutan dan penggunaan
kawasan hutan pada areal yang berizin
Di KPHL Rajabasa kegiatan ini tidak ada izin. Sehingga tidak dapat dilakukan
pembinaan dan pemantauan
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5. Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal kerja di luar izin
a. Rehabilitasi hutan di areal yang tidak berizin
Kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi hutan dan tutupan lahan
menjadi lebih baik dengan cara melakukan penanaman pohon. Kegiatan
ini direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2014 s.d 2023 dan
bersumber dari dana APBD, APBN, Mitra dan Lembaga Donor.

b. Membangunan

persemaian

untuk

memenuhi

kebutuhan

bibit

masyarakat sekitar hutan
Kegiatan ini bertujuan untuk membangun unit persemaian jenis tanaman
langka dan endemik yang dikelola oleh masyarakat sekitar hutan sehingga
tersedianya bibit dalam jumlah dan kualitas yang cukup bagi kegiatan
rehabilitasi hutan diseluruh wilayah KPHL Rajabasa. Direncanakan akan
dilaksanakan pada tahun 2015, 2017, 2019, 2021 dan 2023 yang
bersumber dari dana APBD, APBN, Mitra dan Lembaga Donor.

c. Penyediaan bibit tanaman langka dan tanaman endemik
Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan bibit tanaman langka agar bisa
di budidayakan oleh masyarakat sebagai ciri khas daerah atau wilayah
yang terdapat diwilayah KPHL, sehingga mencegah dari kepunahan.
Direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2015, 2018 dan 2021 dan
bersumber dari dana APBD, APBN, Mitra dan Lembaga Donor.
d. Pemberian bantuan bibit untuk ditanam di wilayah sekitar KPHL
Rajabasa
Kegiatan ini berupa pembagian bibit secara gratis kepada masyarakat
desa di empat kecamatan yang berbatasan dengan KPHL Rajabasa
sehingga meningkatkan jumlah pohon yang ditanam untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Direncanakan akan dilaksanakan pada tahun
2014, 2016, 2018, 2020, dan 2022 serta sumber dana berasal dari dana
APBD, APBN, Mitra dan Lembaga Donor.
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e. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi
Kegiatan ini merupakan penilaian dan evaluasi kegiatan di lapangan yang
bertujuan untuk mengurangi luas lahan kritis dan menambah tutupan lahan
di seluruh blok pemanfaatan yang direhabilitasi. Direncanakan akan
dilaksanakan pada tahun 2014 s.d 2023 dan bersumber dari dana APBD,
APBN.
6. Pembinaan dan pemantauan rehabilitasi dan reklamasi di dalam areal
yang berizin
Di KPHL Rajabasa kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada izin.
7. Penyelengaraan perlindungan hutan dan konservasi alam
a. Patroli pengamanan hutan
Kegiatan ini bertujuan untuk Menurunkan tingkat gangguan keamanan
hutan di dalam kawasan hutan dengan cara menambah Anggota Polisi
Kehutanan (POLHUT) dalam jumlah yang memadai dan pembentukan
tenaga

Pengamanan

Swakarsa

dari

masyarakat

sekitar

hutan.

Direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2014 s.d 2023 dan
bersumber dari dana APBD dan APBN.

b. Sosialisasi undang-undang dan peraturan tentang kehutanan
Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
hutan dan manfaatnya, dengan membuat dan memasang papan
peringatan dan melakukan penyuluhan. Kegiatan ini direncanakan akan
dilaksanakan pada tahun 2014 s.d 2023 dan bersumber dari dana APBD
dan APBN.

c. Pencegahan

dan

penanggulangan,

deteksi

dini

dan

mitigasi

kebakaran hutan.
Kegiatan ini bertujuan untuk Menurunkan tingkat kebakaran hutan dan
menambah kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan,
kegiatan tersebut berupa menyediakan sarana dan prasarana untuk
pencegahan, penanggulangan, deteksi dini, dan mitigasi kebakaran hutan.
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Direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2014 s.d 2023 dan
bersumber dari dana APBD dan APBN.
8. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin
Di KPHL Rajabasa kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada izin.
9. Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait
a. Pembahasan dan penyusunan organisasi KPH, melakukan rapat
koordinasi baik di daerah maupun di pusat
Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin kerjasama dan hubungan kerja yang
lebih baik antara instansi terkait baik di daerah maupun pusat dan
stakeholder dengan menyatukan persepsi dan tata hubungan kerja.
Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2014 s.d 2023
dan bersumber dari dana APBD dan APBN.
10. Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM
a. Mengikutsertakan diklat bagi manajerial dan staf pengelola KPHL
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan
staf pengelola KPH agar dalam menjalankan serta mengelola KPH dapat
berjalan sesuai harapan dan ketentuan yang ada. Direncanakan akan
dilaksanakan pada tahun 2014 s.d 2023 dan bersumber dari dana APBD
dan APBN.

b. Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat mitra KPH
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan
dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan hutan. Agar masyarakat
merasa memiliki keberadaan hutan sehingga mereka ikut dan peduli untuk
menjaga dan melestarikan hutan.Dilaksanakan pada tahun 2014 s.d 2018
dan bersumber dari dana APBD, APBN, Mitra dan Lembaga Donor.
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11. Penyediaan pendanaan
Pengajuan

usulan

rencana

anggaran

kepada

pemda

kab/prov.

Kemenhut
Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan dana anggaran untuk menunjang
operasional kegiatan KPH dalam menjalankan tugas pokon dan fungsi KPH
agar dapat bejalan secara maksimal. Direncanakan akan dilaksanakan pada
tahun 2014 s.d 2023 dan bersumber dari dana APBD dan APBN.
12. Pengembangan database
a. Pembuatan website KPHL Rajabasa
Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan situs mengenai KPHL Rajabasa
dengan cara menyediakan informasi lengkap mengenai KPHL Rajabasa.
Agar

masyarakat

tahu

mengenai

potensi

wisata

dan

lain-lain.

Direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2014 s.d 2023 dan
bersumber dari dana APBD, APBN Dan Lembaga Donor.

b. Membangun manajemen pusat sistem informasi
Kegiantan ini bertujuan untuk mengadakan pelatihan SDM pengelola data
base sehingga dapat melakukkan kegiatan promosi yang bertujuan untuk
memperkenalkan

potensi

KPHL

Rajabasa.

Direncanakan

akan

dilaksanakan pada tahun 2014, 2016, 2018, 2020 dan 2022 bersumber
dari dana APBD, APBN Dan Lembaga Donor.
13. Rasionalisasi wilayah kelola
KPHL Rajabasa dengan luas ± 5.200 Ha, sudah sangat layak dan pantas
untuk dijadikan wilayah kelola, jadi tidak diperlukan rasionalisasi.
14. Review rencana pengelolaan
Evaluasi rencana pengelolaan
Kegiatan ini merupakan monitoring masing-masing kegiatan untuk menindak
lanjuti hasil evaliuasi dan monitoring untuk perbaikan secara menyeluruh .
Direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2023 dan bersumber
dari dana APBN dan APBD.
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15. Pengembangan investasi
a. Di KPHL Tidak dapat memanfaatkan hasil hutan berupa kayu
Di KPHL Rajabasa pengembangan investasi untuk mendapatkan hasil
hutan berupa kayu tidak dapat dilakukan, karena merupakan KPH
Lindung.
b. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (Lebah Madu, Buah-buahan,
dll)
Kegiatan ini merupakan upaya untuk menyediakan hasil hutan bukan kayu
berupa madu, buah-buahan, getah, rotan, dll. Tujuan kegiatan ini adalah
untuk kesejahteraan masyarakat serta menjadi sumber pendapatan KPH.
Adapun

beberapa desa yang direncanakan dalam kegiatan ini adalah

desa Padan, desa Way Kalam, desa Semanak, dan desa Cugung.
Direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2014 s.d 2023 dan
bersumber dari dana APBD, APBN, Mitra dan Lembaga Donor.
c. Pemanfaatan Jasa lingkungan
Kegiatan ini direncanakan akan dilakukang pengembangan objek wisata
air terjun dari desa Way Kalam s.d desa Way Guyuran, pengembangan
objek wisata air panas di desa Kecapi, dan pengembangan industri
pengelolaan air minum kemasan di kawasan KPHL Rajabasa. sebagai
sumber PAD dan salah satu pendapatan untuk KPH. Direncanakan akan
dilaksanakan pada tahun 2014 s.d 2023 dan bersumber dari dana APBD,
APBN, Mitra dan Lembaga Donor.
d. Pengembangan dan pemanfaatan wisata alam
Kegiatan ini bertujuan untuk membangun penangkaran rusa, membangun
para layang dan membangun Camping Ground sebagai sumber PAD dan
salah satu pendapatan untuk KPH. Direncanakan akan dilaksanakan pada
tahun 2014 s.d 2018 dan bersumber dari dana APBD, APBN, Mitra dan
Lembaga Donor.
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e. Melanjutkan pembangunan jogging track
Kegiatan ini adalah melanjutkan pembanguna jogging track yang sudah
ada yang telah dilaksanakan dari tahun 2011 sepanjang 20 Km dan tahun
2013 sepanjang 20 Km, dengan tujuan sebagai jalan patroli dan jalan
wisata dengan harapan pengunjung/wisatawan dapat menikmati indahnya
hutan sambil berjalan kaki, bersepeda maupun menggunakan sepeda
motor. Direncanakan dilaksanakan pada tahun 2014 s.d 2015 dan
bersumber dari dana APBD dan APBN.
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Rencana kegiatan strategis pengelolaan hutan KPHL Model Rajabasa

TATA WAKTU
PROGRAM
1. Inventarisasi
secara berkala
wilayah kelola
serta penataan
hutannya

KEGIATAN

TUJUAN

HASIL

SUMBER
DANA

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

RPHJP KPHL RAJABASA 2014 – 2023

Tabel 5.1

LOKASI/
SASARAN

Untuk
mengetahui
batas definitif
kawasan

Memperoleh
kepastian
hukum wilayah
kelola

APBD, APBN

Seluruh
kawasan
KPHL
Rajabasa

b. Inventarisasi
hutan

Untuk
mengetahui dan
memperoleh
data tentang
potensi dan
kekayaan SDH

- Memperoleh
data tentang
potensi dan
kekayaan
SDH
- Memudahkan
dalam hal
pengelolaan
hutan

APBD, APBN

Seluruh
kawasan
KPHL
Rajabasa
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a. Tata batas

PROGRAM

KEGIATAN

HASIL

c. Pembagian
kedalam blok
atau zona

Untuk membagi
fungsi antara
blok inti dan blok
pemanfaatan

APBD, APBN

d. Pembagian
petak

Untuk
mendapatkan
identifikasi data
perambah dan
luas garapan

- Menetapkan
blok inti
sebagai
perlindungan
dan tata air
- Menetapkan
blok
pemanfaatan
sebagai
pemberdayaa
n masyarakat,
jasling dan
HHBK
Mendapatkan
data yang
akurat untuk
menentukan
kebijakan,
program dan
solusinya

e.

Untuk
mengetahui
batas wilayah
dan luasnya

Memperoleh
kepastian
hukum

APBD, APBN

Pemetaan

LOKASI/
SASARAN
Seluruh
kawasan
KPHL
Rajabasa

APBD, APBN
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TUJUAN

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
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TATA WAKTU
SUMBER
DANA

PROGRAM
2.

Pemanfaatan
hutan pada
wilayah
tertentu

HASIL

LOKASI/
SASARAN

a. Penanaman
bibit tanaman
jenis MPTS di
blok
pemanfaatan

Untuk
mengembalikan
fungsi hutan agar
lebih baik

Meningkatkan
penghasilan dan
pemberdayaan
masyarakat

APBD, APBN,
MITRA,
LEMBAGA
DONOR

Wilayah KPHL
Gunung
Rajabasa yang
berpotensi
ekowisata

b. Budidaya lebah
madu

Pengembangan
budidaya lebah
madu oleh
masyarakat

APBD, APBN,
MITRA,
LEMBAGA
DONOR

Blok
Pemanfataan

c. Pengembangan
potensi wisata
air terjun, air
panas belerang

Mendatangkan
wisatawan baik
domestik
maupun
mancanegara

APBD, APBN,
MITRA,
LEMBAGA
DONOR

Blok inti dan
blok
pemanfaatan

d. Pembuatan
penangkaran
rusa

Membantu
pemerintah
dalam hal
swasembada
daging

Meningkatan
penghasilan
dan lapangan
pekerjaan tanpa
bergantung
pada hasil
hutan
- Meningkatkan
PAD
- Meningkatkan
lapangan
kerja dan
kesejahteraan
masyarakat
- Sumber
pendapatan
KPH
Menjadikan
andalan wisata
kuliner di KPHL
Rajabasa

APBD, APBN,
MITRA,
LEMBAGA
DONOR

Blok
pemanfaatan
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TUJUAN

KEGIATAN

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
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TATA WAKTU
SUMBER
DANA

PROGRAM
3. Pemberdayaan
Masyarakat

a.

KEGIATAN

TUJUAN

Sosialisasi
peranan KPH

Merobah image
masyarakat
terhadap
lembaga/instansi
kehutanan

Agar masyarakat
memperoleh
pengakuan
dalam hal
pengelolaan
hutan

c.

MOU tentang
pengelolaan
HHBK di blok
pemanfaatan
antara KPHL dan
masyrakat
diantaranya
pengembangan
budidaya lebah
madu,
pengolahan air
minum kemasan
dan HHBK
lainnya

Kerjasama
dengan
masyarakat
sekitar dalam
pengelolaan
hutan dan
pemungutan
HHBK

Meningkatkan
peran serta
masyarakat
dalam menjaga
dan mengelola
hutan sebagai
mitra KPH
- Hutan Desa
(HD)
- Kemitraan
kehutanan
- HKm

APBD, APBN,
MITRA,
LEMBAGA
DONOR

Terbentuknya
kesepakatan
antara
masyarakat dan
KPHL tentang
pengelolaan
HHBK di KPHL
Rajabasa

APBD, APBN,
MITRA,
LEMBAGA
DONOR

APBD, APBN,
MITRA,
LEMBAGA
DONOR

LOKASI/
SASARAN
Desa-desa di
empat
Kecamatan
yang
berbatasan
dengan KPHL
Rajabasa
Desa-desa di
empat
Kecamatan
yang
berbatasan
dengan KPHL
Rajabasa
Desa-desa di
empat
Kecamatan
yang
berbatasan
dengan KPHL
Rajabasa
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b. Penguatan
kelembagaan

HASIL

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
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TATA WAKTU
SUMBER
DANA

PROGRAM

KEGIATAN

TUJUAN

HASIL

MOU antara
KPHL dengan
masyarakat
terkait
pengembangan
objek wisata air
terjun, air panas
(way belerang)

- Kesepakatan
antara KPHL
dengan
masyarakat
- Kesepakatan
antara KPHL
dengan mitra

e. Pembinaan
kemitraan dan
Legalisasi
pengelolaan
hutan kepada
masyarakat

Terbentuknya
- Masyarakat
kelembagaan
memperoleh
di tingkat desa
ijin dan
sebagai mitra
legalitas dalam
pengelolaan
hal
hutan :
pengelolaan
hutan
- Pembentukan
Hutan Desa
- Kemitraan
kehutanan
- HKm

LOKASI/
SASARAN

APBD, APBN,
MITRA,
LEMBAGA
DONOR

Wilayah
tertentu

APBD, APBN,
MITRA,
LEMBAGA
DONOR

Blok
pemanfaatan

RENCANA KEGIATAN

Halaman 5 - 15

d. Kerjasama
dengan
masyarakat
sekitar dalam
pengelolaan
potensi wisata
kawasan.

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
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TATA WAKTU
SUMBER
DANA

PROGRAM
4. Pembinaan
dan
Pemantauan
Pemanfaatan
Hutan dan
Penggunaan
Kawasan
Hutan pada
areal yang
Berizin
5. Rehabilitasi
pada areal
kerja di luar
izin

KEGIATAN

TUJUAN

HASIL

Di KPHL Rajabasa
belum ada izin

-

-

-

a. Rehabilitasi
hutan
di areal yang
tidak berizin

Pulihnya kondisi
hutan dan
tutupan lahan
menjadi lebih
baik

Penanaman
pohon

APBD, APBN,
MITRA,
LEMBAGA
DONOR

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
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TATA WAKTU
SUMBER
DANA

LOKASI/
SASARAN
-

Semua blok
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PROGRAM

TUJUAN

HASIL

b. membangun
persemaian
untuk memenuhi
kebutuhan bibit
masyarakat di
sekitar hutan.

Membangun unit
persemaian jenis
tanaman langka
dan endemik
yang dikelola
oleh masyarakat
sekitar hutan

c.

Menyediakan
bibit tanaman
langka agar bisa
di budi dayakan
oleh masyarakat
sebagai ciri khas
daerah atau
wilayah yang
terdapat di
wilayah KPHL

Tersedianya
bibit dalam
jumlah dan
kualitas yang
cukup bagi
kegiatan
rehabilitasi
hutan di
seluruh wilayah
KPHL
Rajabasa
Mencegah dari
kepunahan

Penyediaan bibit
tanaman langka
dan tanaman
endemik

LOKASI/
SASARAN

APBD, APBN,
MITRA,
LEMBAGA
DONOR

Blok
pemanfaatan
(kawasan
ekowisata)

APBD, APBN,
MITRA,
LEMBAGA
DONOR

Wilayah KPHL
Rajabasa
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KEGIATAN

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
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TATA WAKTU
SUMBER
DANA

PROGRAM

KEGIATAN

TUJUAN

HASIL

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
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TATA WAKTU
SUMBER
DANA

LOKASI/
SASARAN

d. Pemberian
bantuan
bibit untuk
ditanam di
wilayah
sekitar
KPHL
Rajabasa

pendistribusian
bibit pohon
kepada
masyarakat di
empat
kecamatan yang
berbatasan
dengan KPHL
Rajabasa

Meningkatan
jumlah pohon
yang ditanam
untuk
kesejahteraan
masyarakat

APBD, APBN,
MITRA,
LEMBAGA
DONOR

Desa-desa di
empat
Kecamatan
yang
berbatasan
dengan KPHL
Rajabasa

e. Pembinaan dan
pemantauan
pelaksanaan
rehabilitasi

Penilaian dan
evaluasi kegiatan
di lapangan

Berkurangnya
luas lahan kritis,
Bertambahnya
tutupan lahan

APBD, APBN

Seluruh blok
pemanfataan
yang
direhabilitasi
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PROGRAM

KEGIATAN

TUJUAN

Tidak Ada Izin

-

7. Rencana
Penyelenggara
an
Perlindungan
Hutan dan
Konservasi
Alam

a. patroli
pengamanan
hutan

Menurunnya
tingkat
gangguan
keamanan hutan
di dalam
kawasan hutan

-

- Penambahan
personil
pengamanan
hutan
(POLHUT)
dalam jumlah
yang
memadai
- pembentukan
tenaga
Pengamanan
Swakarsa dari
masyarakat
sekitar hutan

LOKASI/
SASARAN

-

-

APBD, APBN

Organisasi
KPHL
Rajabasa
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6. Pembinaan dan
pemantauan
pelaksanaan
rehabilitasi dan
reklamasi pada
areal yang
sudah ada izin
pemanfaatan.
Dan
penggunaan
kawasan
hutannya

HASIL

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
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TATA WAKTU
SUMBER
DANA

PROGRAM

TUJUAN

HASIL

b. sosialisasi
undang-undang
dan peraturan
tentang
kehutanan
c. Pencegahan dan
penanggulangan,
deteksi dini dan
mitigasi
kebakaran hutan.

Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
tentang hutan
dan manfaatnya
Menurunnya
tingkat
kebakaran hutan
dan
bertambahnya
kesadaran
masyarakat
terhadap bahaya
kebakaran hutan.
-

Membuat papan
peringatan dan
melakukan
penyuluhan

APBD, APBN

Seluruh
kawasan
KPHL
Rajabasa

Tersedianya
sarana dan
prasarana untuk
penanggulanga
n, kebakaran
hutan

APBD, APBN

Seluruh
kawasan
KPHL
Rajabasa

-

-

-

Tidak Ada Izin
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8. Penyelenggara
an Koordinasi
dan
Sinkronisasi
antar
Pemegang izin

LOKASI/
SASARAN

KEGIATAN

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
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TATA WAKTU
SUMBER
DANA

PROGRAM

KEGIATAN

TUJUAN

HASIL

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
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TATA WAKTU
SUMBER
DANA

LOKASI/
SASARAN

APBD, APBN
9. Koordinasi dan
Sinergi Dengan
Instansi dan
Stakeholder
terkait

Pembahasan dan
penyusunan
organisasi KPH,
melakukan rapat
koordinasi baik di
daerah maupun di
pusat

10.Penyediaan dan a. Mengikutsertakan
Peningkatan
diklat bagi
Kapasitas SDM
manajerial dan
staf pengelola
KPHL

Penyatuan
persepsi dan
tata hubungana
kerja

Menigkatnya
kemampuan
manajerial dan
staf pengelola
KPH

Agar dalam
menjalankan
serta mengelola
KPH dapat
berjalan sesuai
dengan harapan
dan ketentuan
yang ada

Seluruh
instansi terkait
baik di daerah
maupun pusat

APBD, APBN

Seluruh
pengelola
KPHL
Rajabasa
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Terjalinnya
kerjasama dan
hubungan kerja
yang lebih baik
antara instansi
dan stakeholder
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TATA WAKTU
KEGIATAN
b.

11.Penyediaan
Pendanaan

Pengembang
an Data base

Pengajuan usulan
rencana anggaran
kepada pemda
kab/prov.
Kemenhut

a. Pembuatan
website KPHL
Rajabasa

HASIL

Meningkatkan
pengetahuan,
keterampilan dan
kesadaran
masyarakat
dalam
pengelolaan
hutan

Masyarakat
merasa memiliki
keberadaan
hutan sehingga
mereka ikut dan
peduli untuk
menjaga dan
melestarikan
hutan

APBD, APBN,
LEMBAGA
DONOR

Masyarakat di
empat
kecamatan di
sekitar KPHL
Rajabasa

Tersedianya
dana untuk
menunjang
operasional
kegiatan KPH

Dalam
menjalankan
tugas, pokok
dan fungsi KPH
dapat berjalan
secara
maksimal
Tersedia
informasi
mengenai
potensi wisata
dll, di KPHL
Rajabasa

APBD, APBN

Organisasi
KPH dan mitra
KPH

APBD, APBN,
LEMBAGA
DONOR

Masyarakat,
investor,
wisatawan,
stake holder

Tersedianya
situs mengenai
KPHL Rajabasa
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12.

Pendidikan dan
pelatihan bagi
masyarakat
mitra KPH

LOKASI/
SASARAN

TUJUAN

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

PROGRAM

SUMBER
DANA

PROGRAM

13. Rasionalisasi
Wilayah Kelola

14. Review
Rencana
Pengelolaan

KEGIATAN

TUJUAN

b. Membangun
manajemen pusat
sistem informasi

Mengadakan
pelatihan SDM
pengelola data
base

-

-

Evaluasi rencana
pengelolaan

-

LOKASI/
SASARAN

melakukan
kegiatan
promosi yang
bertujuan untuk
memperkenalka
n potensi KPHL
Rajabasa
-

APBD, APBN,
LEMBAGA
DONOR

Masyarakat

-

-

Menindaklanjuti
hasil evaluasi
dan monitoring
untuk perbaikan
secara
menyeluruh
-

APBD, APBN,
MITRA,
LEMBAGA
DONOR

KPHL
Rajabasa

-

-

RENCANA KEGIATAN

Halaman 5 - 23

15. Pengembanga a. Di KPHL Tidak
n Investasi
dapat
memanfaatkan
hasil hutan
berupa kayu

monitoring
terhadap
masing-masing
kegiatan

HASIL

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
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TATA WAKTU
SUMBER
DANA

PROGRAM

KEGIATAN

b.Pemanfaatan
Hasil Hutan
Bukan Kayu
(Lebah Madu,
Buah-buahan, dll)

c.Pemanfaatan
Jasa lingkungan

TUJUAN
Tersedianya
hasil hutan
berupa buahbuahan, madu,
getah, rotan, dll

pemanfaatan
hasil hutan
bukan kayu
yang berasal
dari KPHL
Rajabasa untuk
kesejahteraan
masyarakat dan
pendapatan
KPH
Pemasukan
untuk PAD dan
sumber
pendapatan
untuk KPH

LOKASI/
SASARAN

APBD, APBN,
MITRA,
LEMBAGA
DONOR

- Desa Padan,
Way kalam,
Semanak,
Cugung.
- KPHL
Rajabasa

APBD, APBN,
MITRA,
LEMBAGA
DONOR

- Ds. Way
Kalam-way
guyuran
- Ds. Kecapi
- KPHL
Rajabasa

RENCANA KEGIATAN

Halaman 5 - 24

- Pengembanga
n Objek Wisata
Air Terjun,
- Pengembanga
n Objek Wisata
Air Panas
(Belerang),
- Pengembanga
n Industri
Pengolahan Air
Minum
Kemasan

HASIL

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
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TATA WAKTU
SUMBER
DANA

PROGRAM

KEGIATAN

d. Pengembangan
dan pemanfaatan
wisata alam

e. Melanjutkan
pembangunan
jogging track

TUJUAN

HASIL

- Membangun
Penangkaran
rusa
- Membangunan
Paralayang
- Membangun
Camping
Ground

Pemasukan
untuk PAD
dan sumber
pendapatan
untuk KPH

APBD, APBN,
MITRA,
LEMBAGA
DONOR

sebagai jalan
patroli dan
jalan wisata

APBD, APBN

LOKASI/
SASARAN
- Areal Ds.
Semanak
- Areal Ds.
Pematang
- Areal Ds.
Tengkujuh.
(diwilayah
KPHL
Rajabasa)
Blok
pemanfaata
n di Resort
Penengahan
, Bakauheni
dan
Rajabasa
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melanjutkan
pembanguna
jogging track
yang sudah ada
yang telah
dilaksanakan
dari tahun 2011
sepanjang 20
Km dan tahun
2013 sepanjang
20 Km

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
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6 PEMBINAAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
6.1 Pembinaan
Pembinaan adalah segala usaha tindakan yang berhubungan langsung
dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan,
penggunaan serta pengendalian segala-segala suatu secara berdaya guna dan
berhasil guna. Pembinaan atas penyelenggaraan KPHL Rajabasa adalah upaya
yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan tersebut.
Pembinaan atas penyelenggaraan kegiatan di KPHL dilaksanakan oleh Kepala Dinas
Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan atau Pemerintah Daerah Lampung Selatan,
Pemerintah Daerah Provinsi Lampung (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung) dan
Pemerintah Pusat (Kementerian Kehutanan).
Kegiatan pembinaan tersebut dapat meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Koordinasi Kepala KPHL Rajabasa dengan Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Lampung Selatan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan
Kementerian Kehutanan;
2. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan administrasi;
3. Pemberian bimbingan,

supervisi,

dan

konsultasi pelaksanaan

urusan

administrasi;
4. Pendidikan dan pelatihan; dan
5. Perencanaan,

penelitian,

pengembangan,

pemantauan,

dan

pelaksanaan administrasi dan kegiatan
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6.2 Pengawasan
Pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai
kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan atau kegiatan,
apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan atau tidak.
Pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan di KPHL Rajabasa adalah
proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan
sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan di KPHL Rajabasa dilaksanakan oleh
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan yang meliputi:
1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan administrasi;
2. Pengawasan

terhadap

pelaksanaan

peraturan

daerah

dan

peraturan

gubernur, serta peraturan pemerintah lainnya.
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan atas nama Pemerintah
Daerah

dapat memberikan penghargaan kepada KPHL Rajabasa dalam

pelaksanaan kegiatan jika ada prestasi yang dapat diraihnya. Selain itu dapat
memberikan sanksi dalam rangka pengawasan penyelenggaraan kegiatan apabila
diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh pelaksanaan tugas
tersebut. Sanksi dimaksud antara lain dapat berupa penataan kembali pejabat KPH,
pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu
kebijakan daerah baik peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan ketentuan
lain yang ditetapkan daerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6.3 Pengendalian
Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan
agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan. Tanpa adanya pengendalian, maka kegiatan yang sudah direncanakan
tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau bahkan melenceng dari sasaran yang
seharusnya.

Untuk

itu

dalam

pengelolaan

KPHL

Rajabasa

perlu

pengendalian program yang sudah direncanakan.
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Kegiatan pengendalian yang dilakukan antara lain adalah:
-

Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana
Pengelolaan Hutan

-

Melaksanakan pengendalian Kebijakan dibidang Kehutanan.

-

Melaksanakan

pengendalian

terhadap

pelaksanaan

tata

hutan

dan

pemanfaatan

hutan

dan

atau

penyusunan rencana pengelolaan hutan.
-

Melaksanakan

pengendalian

terhadap

pengolahan hasil hutan.
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7 PEMANTAUAN EVALUASI DAN
PELAPORAN
Kegiatan

pemantauan merupakan upaya yang perlu dilakukan secara

kuantitatif baik yang menyangkut pelaksanaan kegiatan maupun hasil dari
proses-proses yang dilakukan. Kegiatan pemantauan harus melibatkan alat dan
sistem pemantauan yang terintegrasi sehingga para pemangku kepentingan
dapat

melakukan

pemantauan

terhadap

proses-proses

dan

mengukur

keberhasilan dan kegagalan dari proses yang dijalankan. Beberapa kegiatan
penting pemantauan yang perlu dilakukan secara singkat disajikan pada Tabel
7.1. di bawah ini.
Tabel 7.1. Kegiatan Pemantauan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
KPHL Rajabasa











Tipe Pemantauan
Kondisi lingkungan
Kondisi tata air
Kondisi sosial ekonomi
Penataan hutan
Kondisi Flora dan fauna
Erosi dan sedimentasi
Kualitas air
Pengembangan wisata alam
Sosial ekonomi masyarakat
Implementasi kegiatan













Frekuensi
Tahunan
Tahunan
Tahunan
1—2 Tahun
1—2 tahun
tahunan
1-2 tahun
Tahunan
tahunan
Jejak kemajuan
Analisis
arah
perubahan












Skala
Wilayah KPHL
Wiayah KPHL
Desa/Kecamatan
Wialyah KPHL
Wilayah KPHL
Wilayah KPHL
Wilayah KPHL
Wilayah KPHL
Desa/Kecamatan
Blok/Tapak

Evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan dilakukan oleh Menteri atau
Gubernur atau Bupati/Walikota atau Kepala KPHL sesuai dengan tingkatannya.
Evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dilakukan paling sedikit 5
(lima) tahun sekali. Setelah dilakukan evaluasi terhadap rencana pengelolaan hutan,
dan sekiranya didapati hal-hal yang ternyata sudah tidak sesuai dengan
perkembangan kondisi yang ada, maka dapat dilakukan pengkajian ulang (review)
terhadap Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang tersebut. Revisi Rencana
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Pengelolaan Jangka Panjang dilakukan oleh Kepala KPHL dengan melibatkan
pemangku kepentingan dan mengajukan kembali ke Menteri Kehutanan atau pejabat
yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.
Evaluasi rencana yang efektif harus meliputi 5 komponen yaitu:
monitoring, penilaian kinerja, adaptif manajemen, operasional dan prosedur
serta menyusun laporan final kegiatan.

Pada tahapan evaluasi harus dapat

diidentifikasi apakah rencana yang telah ditetapkan dapat tercapai, apa hambatan
yang ditemui serta masukan apa yang diperlukan untuk perbaiakan di kemudian
hari. Tahapan evaluasi digambarkan pada Gambar 7-1.

Menetapkan dan
Identifikasi Pemecahan
Pemecahan Masalah

Mendifinisikan
Masalah

TIM EVALUASI
Mengukur Kriteria
Kesuksesan Dan
Melakukan
Penyesuaian

Implementasi dan
Kontrol Terhadap
Kegiatan

Gambar 7.1. Alur Pelaksanaan Evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan

Sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan dan evaluasi, maka perlu
disusun laporan.

Laporan menguraikan tentang hasil-hasil kegiatan yang telah

diperoleh selama kurun waktu minimal 5 (lima) tahun sejak Rencana Pengelolaan
Hutan Jangka Panjang ini dilaksanakan. Penyusunan laporan hendaknya disusun
secara sistematis untuk mempermudah pengungkapan data/informasi dan kasus
secara logis. Laporan yang dihasilkan merupakan bahan kajian untuk pelaksanaan
Rencana Pengelolaan Hutan lima tahun selanjutnya.
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