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BAB I

1.1.

I-1

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Pengelolaan hutan pada umumnya selalu mengacu pada sistem revegetasi
tegakan secara berkelanjutan dan berpedoman pada peraturan hutan normal.
Pengelolaan hutan merupakan usaha untuk mewujudkan pengelolaan hutan
lestari

berdasar

tata hutan, rencana pengelolaan, pemanfaatan

hutan,

rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi. Untuk mewujudkan
pengelolaan hutan lestari maka seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam unitunit manajemen yang jelas dalam aspek manajerial termasuk kelembagaanya
antara lain, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH merupakan kesatuan
pengelolaan hutan terkecil sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukkannya
yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, berperan juga sebagai
penyelenggara pengelolaan hutan di tingkat tapak.
KPH menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional,
propinsi dan kabupaten/kota. Keberadaan KPH menjadi semakin kuat dengan
dikeluarkannya Permendagri No. 61/2010 yang mengamanatkan bentuk
organisasi KPH sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, ditetapkan
dengan Peraturan Daerah, dan bertanggung jawab kepada Gubernur atau
Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.
SK.76/Menhut-II/2010 tanggal 10 Pebruari 2010, merupakan landasan hukum
pembentukan KPH Produksi

Unit V Rawas seluas 121.585 ha. Secara

administrasi wilayah KPH Produksi

Unit V Rawas berada di kabupaten Musi

Rawas Utara. Berdasarkan Peraturan Bupati Musi rawas Nomor 27 tahun 2010
kelembagaan KPH Produksi Unit V Rawas merupakan Unit Pelaksana Teknis
Dinas (UPTD) Dinas kehutanan Kabupaten Musi Rawas.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Unit V Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara
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Permasalahan hutan secara umum saat ini adalah terjadinya penguasaan
lahan oleh masyarakat secara individu atau pun kelompok yang dijadikan
sebagai areal perkebunan, pertanian, pemukiman, sarana umum dan sarana
sosial. Khususnya di KPH Produksi Unit V Rawas, selain permasalahan
penguasaan lahan terdapat permasalahan lain seperti ilegal maining dan terjadi
konflik antara masyarakat dan pemegang izin. Tidak adanya pengelola hutan di
tingkat tapak maka permasalahan tersebut akan terus berlanjut, open acces
kawasan hutan semakin luas dan tekanan terhadap kerusakan hutan yang
berupa deforestasi dan degradasi hutan akan semakin meningkat. Untuk
mengatasi hal tersebut diperlukan adanya lembaga yang mengelola hutan di
tingkat tapak yaitu KPH.
KPH diharapkan mampu menjadi garis depan dan menyembatani untuk
mewujudkan harmonisasi pemanfaatan hutan oleh berbagai pihak dalam
kerangka pengelolaan hutan lestari, dapat mengidentifikasi keberadaan dan
kebutuhan masyarakat terhadap manfaat sumberdaya hutan dengan lebih jelas
dan cermat, sehingga proses-proses pengakuan hak, ijin, maupun kolaborasi
menjadi lebih mungkin dilakukan. Demikian pula penyelesaian konflik maupun
pencegahan terjadinya konflik lebih dapat dikendalikan. Selain itu, KPH
diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dengan Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah untuk menata hak dan akses masyarakat terhadap
sumberdaya hutan.
Untuk mewujudkan KPH dapat berjalan pada arah yang benar, mencapai
tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien, serta pencapaian muti manfaat
berdasarkan fungsi pokoknya , maka diperlukan adanya rencana pengelolaan.
Dalam menyusun rencana pengelolaan KPH diperlukan kuantifikasi dan
formulasi, strategi dan program kerja, serta struktur organisasi dan aspek
finansial untuk menyiapkan kondisi pemungkin pelaksanaan agar dapat
dimonitor, dilaporkan dan diverifikasi dalam suatu basis unit-unit kelestarian
yang permanen. Dengan adanya rencana pengelolaan jangka panjang yang
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mantap maka akan memudahkan penyusunan rencana pengelolaan jangka
pendek yang lebih terukur.
Pada kerangka inilah maka perlu disusun Rencana Pengelolaan Hutan
Jangka Panjang (RPHJP) KPH Produksi Unit V Rawas sebagai acuan rencana
kerja di tingkat tapak dalam bentuk unit-unit pengelolaan yang akan mengelola
hutan secara terintegrasi melalui kaidah-kaidah pengelolaan hutan yang dapat
menjamin

keberlangsungan

sebagaimana

yang

fungsinya

dimandatkan

(sustainable

dalam

peraturan

forest

management)

perundangan

yang

mengharuskan adanya dokumen perencanaan untuk pengelolaan jangka
panjang. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang (10 tahun) bersifat
komprehensif dan indikatif yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana
pengelolaan jangka pendek dan rencana-rencana teknis yang lebih operasional
di tingkat lapangan.
1.2.

Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH
Produksi Model Unit V Rawas adalah sebagai acuan kerangka operasional
penyelenggaraan pengelolaan hutan, sedangkan tujuannya adalah untuk
menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan sesuai dengan fungsinya dan
memberikan manfaat secara sosial, ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan
melalui pengelolaan kawasan dan seluruh potensinya secara komprehensif.
Selain itu bertujuan juga untuk menjadi acuan bagi rencana pengelolaan jangka
pendek dan rencana-rencana teknis pemanfatan dan penggunaan tapak hutan
KPH Produksi Model Unit V Rawas di tingkat Tapak.

1.3.

Sasaran
Sasaran

yang

ingin

dicapai

dari

penyusunan

Dokumen

Rencana

Pengelolaan ini adalah tersusunnya rencana, kaidah pengelolaan KPH Produksi
Model Unit V Rawas pada luasan wilayah 121.585 ha yang mencakup kawasan
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hutan produksi terbatas seluas 32.074 ha dan kawasan hutan produksi seluas
89.511 ha serta keterkaitan dengan para pihak lainnya.
1.4.

Ruang Lingkup
Ruang lingkup penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang
meliputi aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya, yang datanya diperoleh dari
data informasi hasil produksi inventarisasi hutan dan penataan hutan serta
sumber data lainnya, baik data primer ataupun data sekunder.

Unsu-unsur

materi yang disusun mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan Nomor: P.5/VII-WP3H/2012 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)
dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yang meliputi: Pendahuluan;
Deskripsi kawasan yang didalamnya terdapat informasi risalah wilayah KPH,
potensi wilayah KPH, data informasi sosial budaya, serta data informasi perijinan
yang telah ada; Visi dan misi dalam pengelolaan hutan; Analisis dan proyeksi,
yang memuat analisis data dan informasi yang saat ini tersedia baik primer
maupun sekunder serta proyeksi kondisi wilayah KPH di masa yang akan datang;
Rencana kegiatan, yang memuat rencana kegiatan strategi selama jangka waktu
pengelolaan antara lain: inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan
hutannya,

Pemanfaatan

hutan

pada

wilayah

tertentu,

pemberdayaan

masyarakat, pembinaan dan pemantauan (controlling) pada areal KPHP yang
telah

ada

ijin

pemanfaatan

maupun

penggunaan

kawasan

hutan,

penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar ijin, Pembinaan dan pemantauan
(controlling) pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal yang sudah ada
ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutannya, penyelenggaraan
perlindungan hutan dan konservasi alam, penyelenggaraan koordinasi dan
sinkronisasi antar pemegang ijin, koordinasi dan sinergi dengan Instansi dan
stakeholder terkait, Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM, Penyediaan
pendanaan, Pengembangan database, Rasionalisasi wilayah kelola, Review
Rencana Pengelolaan (minimal 5 tahun sekali), dan Pengembangan investasi.
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Selain itu dalam dokumen ini juga memuat yang terkait dengan pembinaan,
pengawasan dan pengendalian serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
1.5.

Batasan pengertian
1) Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya
alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan
lingkungannya, yang satu dengan lainya tidak dapat dipisahkan.
2) Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan
oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3) Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah hutan produksi yang dilakukan
pembatasan pada pemanenan hasi/produksi kayu dikarenakan pertimbangan
perlindungan kawasan
4) Hutan Produksi Tetap (HP) adalah hutan dengan peruntukkan untuk
produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu yang dapat dikelolan secara
intensif dengan pola sistim silvikultur tebang habis
5) Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang
merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang
dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang
berfungsi menampung air yang berasal dari hujan dan sumber-sumber air
lainnya, menyimpan serta mengalirkannya ke danau atau laut secara alami.
6) Pengurusan Hutan, meliputi kegiatan penyelenggaraan (UU 41 pasal 10
ayat 2) yaitu perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan
pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan dan
pengawasan.
7) Perencanaan Hutan, meliputi (UU 41 pasal 12) kegiatan inventarisasi
hutan,

pengukuhan

pembentukan

wilayah

kawasan

hutan,

pengelolaan

penatagunaan

hutan,

dan

kawasan

penyusunan

hutan,
rencana

kehutanan.
8) Pengelolaan hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan rencana
pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan,
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rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi
alam.
9) 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.
10) Penggunaan

hutan

merupakan

penggunaan

untuk

kepentingan

pembangunan diluar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok
kawasan hutan.
11) Unit Pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi
pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari,
antara lain KPHL, KPHK, KPHP, KPHKM, KPHA, dan KPDAS. Unit pengelolaan
hutan merupakan kesatuan pengelolaan terkecil pada hamparan lahan hutan
sebagai wadah kegiatan pengelolaan hutan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan yang terdiri dari KPHP, KPHL dan KPHK. Unit (KPHP, KPHL, dan
KPHK) adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil yang dapat dikelola secara
efisien dan lestari. Rencana Pengelolaan Unit (KPHP, KPHL dan KPHK) adalah
arah dan pedoman serta pilihan prioritas cara mencapai tujuan. Institusi
Pengelolaan Unit (KPHP, KPHL dan KPHK) adalah penentu atas pilihan nilai
yang menentukan kerja.
12) Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah
pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat
dikelola secara efisien dan lestari.
13) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi selanjutnya disebut KPHP adalah
KPH yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari
kawasan hutan produksi.
14) KPH

Model

adalah

wujud

awal

dari

KPH

yang

secara

bertahap

dikembangkan menuju situasi dan mondisi aktual organisasi KPH di tingkat
tapak
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15) 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.
16) Tata batas adalah pengukuran dan pemancangan batas kawasan hutan
17) Rekontruksi batas adalah pemeriksaan dan pengukuran ulang batas
kawasan hutan
18) Inventarisasi Hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk
megetahui keadaan dan potensi sumberdaya hutan serta lingkungan secara
lengkap.
19) Blok adalah Bagian dari KPH yang secara geografis bersifat permanen, yang
secara strategis ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
manajemen, terutama

dalam

fungsi perlindungan

hidro-orologi,

yang

menjadikannya sebagai kesatuan pengelolaan perlindungan hidroorologi
lestari.
20) Petak adalah unit terkecil lahan hutan yang lokasi geografisnya bersifat
permanen, sebagai basis pemberian perlakuan pengelolaan, dan menjadi
satuan administrasi dari setiap kegiatan pengelolaan yang diterapkan atasnya.
21) Anak petak adalah bagian dari petak yang bersifat temporer, yang oleh
sebab yang tertentu memperoleh perlakuan silvikultur atau kegiatan
pengelolaan yang khusus.
22) Wilayah Tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum
menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya
23) Rencana Pengelolaan Hutan adalah konfigurasi peta situasi, visi-misi,
tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam resep atau arah manajemen
strategis yang terpadu yang menyangkut kelola kawasan, kelola pemanfaatan
hutan, kelola pasar, kelola konservasi, dan kelola rehabilitasi-restorasi dalam
kerangka pencapaian fungsi ekonomi, lingkungan, dan sosial yang optimal.
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Jangka

Panjang
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Rencana

pengelolaan hutan pada tingkat strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun
atau selama jangka benah pembangunan KPH.
25) Rencana

Pengelolaan

Hutan

Jangka

Pendek

adalah

Rencana

Pengelolaan Hutan berjangka waktu satu tahun pada tingkat kegiatan
operasional berbasis petak dan/atau zona dan/atau blok.
26) Rehabilitasi

Hutan

dan

lahan

adalah

upaya

untuk

memulihkan,

mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya
dukung, produktifitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga
kehidupan tetap terjaga
27) Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan
kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara
optimal sesuai dengan peruntukannya.
28) Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi
kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh
perbuatan manusia, ternak, kebakaran daya-daya alam, hama, penyakit, serta
mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan
atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan investasi serta perangkat yang
berhubungan dengan pengelolaan hutan.
29) Pemberdayaan Masyarakat adalah perlibatan masyarakat sekitar kawasan
hutan dalam kegiatan pembinaan serta perlindungan hutan berdasarkan pada
pola kerjasama yang saling menguntungkan dengan tetap menjaga fungsi
utama kawasan hutan
30) Kehutanan Sosial adalah terbangunnya pembangunan kawasan hutan
melalui pemanfaatan hutan dan keterpaduan dengan kegiatan lain luar sektor
kehutanan
31) Konflik Kawasan adalah timbulnya permasalahan sosial dan tata guna lahan
kawasan hutan sebagai dampak dari disharmonisasi

dan disorientasi

pemanfaatan kawasan hutan dengan kepentingan masyarakat atau pihak lain
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32) Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu yang dapat diperoleh dari
pengelolaan kawasan hutan berdasarkan kaidah kelestarian.
33) Hasil Hutan Bukan Kayu adalah manfaat dan hasil yang dapat deperoleh
dari kawasan hutan berupa hasil ikutan dan hasil sampingan
34) Jasa Lingkungan adalah manfaat dan hasil yang dapat deperoleh dari
kawasan hutan berupa hasil yang merupakan fungsi ekologis dan estetika
hutan yang dapat memberikan nilai ekonomi
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DESKRIPSI KAWASAN

2.1 Risalah Wilayah KPH.
2.1.1 Letak
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:
SK 688/Menhut-VII/2012, tentang Penetapan Wilayah KPHP Model Unit V
Rawas, secara administrasi berada di Kabupaten Musi Rawas Provinsi
Sumatera Selatan. Pada bulan September 2013 terjadi pemekaran wilayah
kabupaten, sehingga saat ini wilayah KPHP Model Unit V Rawas berada di
Kabupaten Musi Rawas Utara, yang termasuk di 5 (lima) kecamatan yakni
Kecamatan Rupit, Karang Jaya, Rawas Ulu, Ulu Rawas dan Nibung.
Berdasarkan fungsi hutan, KPHP Unit V Rawas berada di dua fungsi
hutan yakni Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
HP dan HPT tersebut berada di lima kelompok hutan yakni HPT Rawas
Lakitan, HPT Rawas Utara, HP Rawas Lakitan, HP Rawas Utara II, dan HP
Meranti Hulu Sungai Kapas.
2.1.2 Luas
Luas Keseluruhan KPHP Model Unit V Rawas sebagaimana yang
tercantum pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.
SK.76/Menhut-II/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 tentang penetapan KPHL dan
KPHP Provinsi Sumatera Selatan dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik
Indonesia Nomor: SK 688/Menhut-VII/2012, tentang Penetapan Wilayah
KPHP Model Unit V Rawas, adalah 121.585 ha. Berdasarkan hasil tata batas
BPKH wilayah II Palembang yang ditetapkan melalui Keputusan menteri
Kehutanan

RI

Nomor:

SK.822/Menhut-II/2013

tentang

perubahan

peruntukkan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan, luas KPHP
Unit V Rawas adalah 118.514,51 ha yang terdiri dari 83.129,54 merupakan
hutan produksi dan 35.384,97 ha hutan produksi terbatas. Secara terperinci
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luasan masing-masing kelompok hutan yang berada di dua fungsi hutan
tersebut di sajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.1 Luas KPHP Rawas berdasarkan fungsi dan kelompok hutan
Fungsi Hutan
HP
HP
HP
HPT
HPT

Kelompok Hutan
Rawas Lakitan
Rawas Utara II
Meranti Hulu Sungai kapas
Jumlah HP
Rawas Lakitan
Rawas Utara
Jumlah HPT
Total HP + HPT

Luas
44.686,38
2.799,75
35.643,42
83.643,42
31.150,54
4.234,43
35.384,97
118.514,51

2.1.3 Batas-Batas
Secara geografis dan administrasi wilayah KPHP Model Unit V Rawas
dibagian Barat Daya sampai ke Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi. Di
sebelah Timur secara administrasi berbatasan dengan Kabupaten Musi
Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan berdasarkan pemanfaatan
hutan berbatasan dengan IUPHHK PT. Bumi Persada Permai. Di bagian Barat
Daya berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat dan Hutan Produksi
Konversi yang sudah dimohon untuk perkebunan kelapa sawit. Di tengah
bagian tenggara semuanya merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang
sudah dimanfaatkan menjadi pemukiman, perkebunan rakyat dan perkebunan
yang dikelola oleh perusahaan.
2.1.4 Bio Fisik
a. Iklim
Berdasarkan tipe iklim di Sumatera Selatan secara umum, juga yang
termasuk di wilayah KPHP Unit V Rawas beriklim tropis. Pernyataan iklim
tropis ini digambarkan oleh beberapa ahli dengan berbagai istilah :
• Termasuk iklim Afa (iklim hujan tropis), menurut Koppen.
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• Termasuk iklim A (daerah sangat basah), menurut Schmidt-Ferguson
1950.
• Termasuk iklim B1 (daerah dengan 7 sampai 9 bulan basah dan dua
bulan kering), menurut Oldeman 1979.
Berdasarkan data pengukuran curah hujan tahun 2009 yang diperoleh
dari data Dinas Kehutanan Musi Rawas (hasil pengamatan cuaca di stasiun
klimatologi BMKG Musi Rawas) terdekat yaitu di Muara Rupit. diketahui
bahwa wilayah KPHP Unit III Rawas termasuk ke dalam iklim tropis basah
dengan variasi curah hujan cukup tinggi yaitu antara 2.500 – 3.000
mm/tahun, dimana setiap tahun jarang sekali ditemukan bulan kering.
Rata-rata suhu udara adalah 25 °C dengan klasifikasi iklim dari Schmidt
dan Ferguson wilayah KPHP Unit III Rawas termasuk ke dalam tipe iklim A
yang didefiniskan sebagai daerah dengan iklim tropis basah dengan
vegetasi hutan hujan tropika. Curah hujan tertinggi umumnya terjadi pada
dua puncak dalam satu tahun yaitu pada Bulan Maret dan Bulan Desember,
sementara curah hujan terendah terjadi antara bulan Mei – September
dengan puncak musim kering pada Bulan Juli setiap tahunnya. Dalam peta
iklim yang ada di lampiran, disebutkan secara keseluruhan wilayah KPHP
Unit V Rawas termasuk pada tipe iklim B yang penggolongannya
didasarkan menurut Oldeman.
b. Jenis Tanah dan Geologi
Struktur tanah di KPHP Rawas pada umumnya tersusun dari tanah
podsolik

merah

kuning, podsolik

coklat,

hidromorf

kelabu, aluvial

hidromorf, litosol, regosol kelabu, dan podsol. Sebaran tanah dapat dilihat
pada peta tanah yang disajikan di lampiran, sedangkan persentasi struktur
tanah yang ada pada areal KPHP Rawas disajikan pada (tabel 2.2).
Keadaan beberapa jenis tanah ini adalah:
1) Tanah Podsolik
Berasal dari batuan dan tuff, yang mempunyai lapisan permukaan
yang sangat terlindi (highly leached), berwarna kelabu cerah sampai
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kekuningan di atas horison yang bertekstur relatif berat dengan struktur
gumpal, agregat kurang stabil dan permeabilitas rendah. Tanah podsolik
di wilayah KPHP adalah podsolik merah kekuning dan podsolik coklat.

2) Tanah Podsolik Merah Kuning
Merupakan tanah sangat tercuci yang berwarna abu-abu muda
sampai kekuningan pada horison permukaan sedang lapisan bawah
berwarna merah atau kuning dengan kadar bahan organik dan
kejenuhan basa yang rendah serta reaksi tanah yang masam sampai
sangat masam (pH 4.2 – 4.8). Pada horison bawah permukaan terjadi
akumulasi liat dengan struktur tanah gumpal dengan permeabilitas
rendah. Tanah mempunyai bahan induk batu endapan bersilika, napal,
batu pasir dan batu liat. Tanah ini dijumpai pada ketinggian antara 50 –
350 m dengan curah hujan antara 2500 – 3500 mm/tahun. Tanah ini
merupakan tanah mineral telah berkembang, solum (kedalaman) dalam,
tekstur lempung hingga berpasir, konsistensi lekat, kesuburan rendah
hingga sedang, kejenuhan basa rendah, dan peka erosi. Tanah jenis ini
dapat dimanfaatkan untuk perladangan, kebun karet, kopi dan kelapa
sawit.
3) Tanah Podsolik Coklat
Merupakan tanah muda, tetapi lebih berkembang daripada
entison (inceptum permulaan). Tanah yang terbentuk dari batuan beku,
sedimen, atau metamorf masam atau basa. Inceptisol memiliki ciri-ciri
sebagai berikut, yaitu adanya horizon kambik , dimana terdapat horizon
penumpukan liat <20% dari horizon diatasnya, tanah yang mulai
berkembang tetapi belum matang yang ditandai oleh perkembangan
profil yang lebih lemah, mencakup tanah sulfat masam (Sulfaquept)
yang mengandung horison sulfurik yang

sangat masam, tanah

sawah(aquept) dan tanah latosol. Tanah ini dapat digunakan untuk
perladangan dan perkebunan.
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4) Tanah Hidromorf Kelabu
Jenis tanah ini perkembangannya lebih dipengaruhi oleh faktor
lokal, yaitu topografi merupakan dataran rendah atau cekungan, hampir
selalu tergenang air, solum tanah sedang, warna kelabu hingga
kekuningan, tekstur geluh hingga lempung, struktur berlumpur hingga
masif, konsistensi lekat, bersifat asam (pH 4.5-6.0), kandungan bahan
organik. Ciri khas tanah ini adanya lapisan glei kontinu yang berwarna
kelabu pucat pada kedalaman kurang dari 0.5 meter akibat dari profil
tanah selalu jenuh air. Penyebaran di daerah beriklim humid hingga sub
humid, curah hujan lebih dari 2000 mm/tahun. Tanah jenis ini dapat
dimanfaatkan untuk persawahan.
5) Litosol
Merupakan tanah mineral yang sedikit mempunyai perkembangan
profil, batuan induknya merupakan batuan beku atau batuan sedimen
keras, kedalaman tanah dangkal (< 30 cm) bahkan kadang-kadang
merupakan

singkapan

batuan

induk

(outerop).

Tekstur

tanah

beranekaragam, dan pada umumnya berpasir dan tidak berstruktur,
terdapat kandungan batu, kerikil, dan kesuburannya bervariasi. Tanah
litosol dapat dijumpai pada segala iklim, umumnya di topografi berbukit,
pegunungan, lereng miring sampai curam. Tanah jenis ini dapat
dipergunakan untuk areal pertanian.
6) Regosol Kelabu.
Merupakan tanah muda yang berkembang dari bahan induk lepas
(unconsolidated) yang bukan dari bahan endapan alluvial dengan
perkembangan profil tanah lemah atau tanpa perkembangan profil
tanah. Jenis tanah ini masih muda, belum mengalami diferensiasi
horizon, tekstur pasir, struktur berbukit tunggal, konsistensi lepas-lepas,
pH umumnya netral, kesuburan sedang, berasal dari bahan induk
material vulkanik piroklastis atau pasir pantai. Penyebarannya di daerah
lereng vulkanik muda dan di daerah beting pantai dan gumuk-gumuk
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pasir pantai. Tanah jenis ini dapat digunakan sebagai lahan persawahan,
perkebunan dan tanaman palawija.
7) Podsol
Merupakan tanah dengan bahan organik cukup tinggi yang
terdapat diatas lapisan berpasir yang mengalami pencucian dan
berwarna kelabu pucat atau terang. Dibawah horison berpasir terdapat
horison iluviasi berwarna coklat tua sampai kemerahan akibat adanya
iluviasi bahan organik dengan oksida besi dan alumunium. Tekstur
lempung hingga pasir, struktur gumpal, konsistensi lekat, kandungan
pasir kuarsanya tinggi, sangat masam, kesuburan rendah, kapasitas
pertukaran kation sangat rendah, peka terhadap erosi . Tanah ini
berkembang dari bahan induk endapan yang mengandung silika , batu
pasir atau tufa volkanik masam. Tanah dijumpai mulai dari permukaan
laut sampai 2000 m dengan curah hujan 2500 – 3500 mm/tahun. Tanah
jenis ini dapat digunakan untuk perkebunan dan perladangan.
8) Glei Humus
Tanah ini terbentuk dari hasil endapan bahan aluvial. Tanah ini
terbentuk diwilayah dengan curah hujan lebih dari 1.500 mm/tahun.
Tanah glei humus jenuh air dan memiliki kandungan bahan organik
tinggi di lapisan atas. Tanah jenis ini tersebar di dataran rendah yang
berawa-rawa.

Pada umumnya tanah ini banyak digunakan untuk

persawahan.
9) Organosol
Merupakan tanah yang terjadi dari bahan induk organik, seperti
gambut dan rumput rawa pada iklim basah dengan curah hujan lebih
dari 2.500 mm/tahun. Tanah ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut,
yaitu tidak tejadi deferensiasi horison secara jelas, ketebalan lebih dari
0,5 m, warna coklat hingga kehitaman, tekstur debu lempung, tidak
berstruktur, konsistensi agak lekat, kandungan organik lebih dari 30%
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untuk tanah tekstur lempung dan lebih dari 20% untuk tanah tekstur
pasir, umumnya bersifat sangat asam (pH 4,0), dan kandungan unsur
hara rendah. Tanah jenis ini dapat dimanfaatkan untuk pertanian atau
perkebunan.
Tabel 2.2 Luas dan persentasi jenis tanah yang ada di KPHP Rawas.
No.
1
2
3
4
5
6
7

Jenis Tanah
A. Glei Humus & GH Renda
A. Glei Humus & Organosol
A. Litosol & Latosol Cokku
A. Podsolik merah kuning & Podsolik coklat kuning
A. Podsolik Coklat & Liat
A. Podsolik Coklat&Podsol
A. Renzina & Litosol

8
9
10
11
12
13
14
15

A.Glei Humus,Organosol&A
Aluvial Hidromorf
Hidromorf Kelabuan
Litosol
Podsolik Coklat Kekuning
Podsolik Merah Kekuningan
Regosol Coklat Kekelabua
Regosol Kelabu

Sumber : BPKH Wialayh II Palembang

Persentasi Luas (%)
2,43
3,31
0,49
22,34
6,52
5,04
1,32
2,41
8,65
17,37
0,87
19,92
3,89
0,24
5,21

Geologi wilayah KPHP Rawas terdiri dari berbagai batuan
diantaranya batu pasir, batubara, sedimen epiclastika, tuf, tuf pasiran,
lava, breksi, andesit, aluvium. Sebaran geologi di areal KPHP dapat
dilihat pada peta geologi yang disajikan di lampiran.
Batu pasir merupakan batuan endapan yang terutama terdiri
dari mineral berukuran pasir atau butiran batuan. Sebagian besar batu
pasir terbentuk oleh kuarsa atau feldspar karena mineral-mineral
tersebut paling banyak terdapat di kulit bumi. Seperti halnya pasir, batu
pasir dapat memiliki berbagai jenis warna, dengan warna umum adalah
coklat muda, coklat, kuning, merah, abu-abu dan putih. Karena lapisan
batu pasir sering kali membentuk karang atau bentukan topografis tinggi
lainnya, warna tertentu batu pasir dapat diidentikkan dengan daerah
tertentu.
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Batubara batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari
endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk
melalui proses pembatubaraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari
karbon, hidrogen dan oksigen.
Sedimen epiclastika terbentuk dari sedimentasi campuran
bahan rombakan batuan piroklastik dengan batuan epiklastik baik yang
bersifat vulkanik maupun yang non-vulkanik, sehingga menurut William
(1954) diberi nama sesuai dengan ukurannya dan masing-masing diberi
kata vulkanik. Batuan epiklastik dapat terjadi karena pencampuran
batuan sedimen vulkanik dengan batuan vulkanik melalui proses aliran
langsung dari pusat erupsi gunung api.
Tuf adalah batuan gunung api yang terbentuk dari suatu
campuran fragmen mineral batuan gunung api dalam matrik debu
gunung api. Tuff terbentuk dari kombinasi debu, batuan dan fragmen
mineral (piroklastik atau tephra) yang dilemparkan ke udara dan
kemudian jatuh kepermukaan bumi sebagai suatu endapan campuran.
Kebanyakan dari fragmen batuan cenderung merupakan batuan gunung
api yang terkonsolidasi dari hasil erupsi gunung api. Kadangkala material
erupsi yang masih panas mencapai permukaan bumi dan kemudian
membeku menjadi “welded tuff”.
Tuf pasiran merupakan Batuan piroklastik yang mengandung
campuran epiklas. Lava adalah cairan larutan magma pijar yang
mengalir keluar dari dalam bumi melalui kawah gunung berapi atau
melalui celah (patahan) yang kemudian membeku menjadi batuan yang
bentuknya bermacam-macam. Bila cairan tersebut encer akan meleleh
jauh dari sumbernya membentuk aliran seperti sungai melalui lembah
dan membeku menjadi batuan seperti lava ropi atau lava lava blok blok.
Bila agak kental, akan mengalir tidak jauh dari sumbernya membentuk
kubah lava dan pada bagian pinggirnya membeku membentuk blok-blok
lava tetapi suhunya masih tinggi, bila posisinya tidak stabil akan
mengalir membentuk awan panas guguran dari lava.
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Breksi adalah batuan sedimen yang tersusun dari fragmenfragmen (pecahan-pecahan) batuan yang ujungnya (bersudut) runcing
dan telah tersementasi (terekat) oleh material-material batuan yang
lebih halus (biasanya mengandung kalsium karbonat dan silikat).
Andesit adalah batuan yang berasal dari lelehan lava gunung merapi
yang meletus, batu Andesit terbentuk (membeku) ketika temperatur lava
yang meleleh turun antara 900 sampai dengan 1,100 derajat Celsius.
Merupakan jenis batuan beku luar. Massa Jenis berkisar 2,8 – 3
gram/cm3 dengan warna agak gelap (abu-abu tua). Batuan aluvium
adalah batuan sedimen yang dibentuk atau diendapkan oleh sungaisungai.
c. Topografi
Berdasarkan peta kelas lereng dari BPKH Wilayah II Palembang,
Wilayah KPHP Unit V Rawas berada di empat kelas lereng yakni datar,
landai, agak curam dan curam. Keadaan topografi landai atau yang
memiliki kelas lereng

8-15% adalah yang paling dominan mencapai

52.997,71 ha atau 45,62% dari keseluruhan luas wilayah KPHP Unit V
Rawas. Luasan ke-dua yang memiliki kelas lereng datar dengan tingkat
kemiringan (0-8%) mencapai 46.201, 16 ha atau 39,77% dan terdapat
topografi extrim yakni kelas lereng sangat curam (≥40%) mencapai
13.868,24 ha atau 11,94%. Persentase dan luasan dari setiap kelas lereng
dapat dilihat pada (tabel 3).
Untuk wilayah yang termasuk di kelompok hutan Meranti Hulu
Sungai Kapas topografinya relatif datar dengan nilai kemiringan (0–8%)
dan hanya sedikit di bagian Barat Laut termasuk katagori landai dengan
nilai kemiringan (8-15%). Wilayah HP Rawas Utara dan HP Rawas Lakitan
juga didominasi oleh topografi datar dan landai. Untuk wilayah HPT Rawas
Utara didominasi oleh topografi agak curam dengan tingkat kelerengan
(15-25%) dan hanya sedikit yang termasuk pada topografi landai dan
sangat curam. Berbeda halnya dengan wilayah yang termasuk di HPT
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Rawas Lakitan yang didominasi oleh topografi sangat curam dengan
tingkat kelerengan ( ≥40%) dan hanya sedikit yang termasuk landai. Pada
umumnya areal yang memilki tingkat kelas lereng sangat curam adalah
areal yang berada di bagian Barat Daya yang berbatasan dengan Taman
Nasional Kerinci Seblat.
Tabel 2.3 Kualifikasi Tingkat Kemiringan Wilayah KPHP Rawas
Kelas lereng
1
2
3
4
5

Tingkat Kemiringan
0–8
8 – 15
15 – 25
25 – 40
≥ 40

Sumber :BPKH Wilayah II Palembang

Kualifikasi
Datar
Landai
Agak Curam
Curam
Sangat Curam

Persentasi Luas (%)
39,77
45,62
2,66
11,94

d. Hidrologi dan Karakteristik Wilayah DAS
Berdasarkan hasil analisis hidrologi KPHP Unit V Rawas termasuk
kedalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Rawas yang merupakan bagian (Sub
DAS) dari DAS yang lebih besar yaitu DAS Sungai Musi (disebut juga DAS
Batanghari). Untuk areal HP dan HPT Rawas Lakitan dan Rawas Utara
terdapat dua sungai besar yang merupakan anak sungai Rawas yakni
Sungai Rupit yang mengalir di bagian selatan wilayah KPH dan Sungai
Minak yang mengalir di bagian tengah wilayah KPH. Selain itu terdapat
beberapa anak sungai yang berada di wilayah KPHP Rawas seperti S.
Menawar. S. Kutu. S. Leko, S. Tani, S. Batang Empu, S. Tiku. Anak-anak
sungai tersebut ada yang langsung bermuara ke Sungai Rawas dan ada
yang bermuara ke Sungai Rupit. Untuk wilayah HP Meranti Hulu Sungai
Kapas termasuk juga dalam DAS Rawas yang didalamnya terdapat Sungai
Nibung, Sungai Keruh dan Sungai Kelumpang yang bermuara ke Sungai
Rawas. Data-data sungai lainnya disajikan pada tabel 2.4.
Sungai Rawas memiliki lebar sekitar ±100 meter dengan kedalaman
rata-rata saat musim penghujan (tengah penampang sungai) sekitar 3
meter. Sungai Rawas mengalir sepanjang tahun dan memiliki banyak anak
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sungai seperti Sungai Rupit, Sungai Batang Empu, Sungai Tamiang dan
Sungai Senawar. Catatan sejarah desa di sepanjang Sungai Rawas
menunjukan bahwa dalam periode musim hujan tertentu Sungai Rawas
dapat meluap hingga ke permukiman masyarakat.
Sungai Rawas ini memiliki peran sangat penting bagi masyarakat,
karena sungai digunakan masyarakat sebagai tempat untuk mandi, cuci,
serta sumber protein ikan bagi masyarakat. Kualitas air yang masih relatif
baik menjadi alasan banyak masyarakat yang masih mengandalkan Sungai
Rawas sebagai tempat mandi dan mencuci, meskipun diakui kualitas air
terus menurun dari tahun ke tahun yang disebabkan semakin tingginya
beban sedimentasi dan pencemaran yang diakibatkan berbagai kegiatan
masyarakat.
Tabel 2.4: Nama Sungai yang Mengalir di Wilayah KPHP Rawas
No

Kecamatan

Nama Sungai
Betapa, Kelumpang, Batang, Gempa, Keruh dan
1 Nibung
Ridan
Rupit, Ulas
2 Rupit
Salik, Rawas, Sembailagi,
3 Rawas Ulu
Pokus,Nuso,Timbangan,Gersik, Batu Putih,
Tingkip
Rupit, Uyo, Telep, Latang, Batang Empu,Randi,
4 Karang Jaya
Tapik, Leko, Sipang Kanan, Mekuyu, Makat,
senabing, Lubuk Napu, Kelingi, Tubuh Gabe,
Macang, Muit, Gelga, Sarian, Belinau, jau, Begok,
Pusan, Gambir Mataling, Melambingan, Petai,
Acan, Tembang, Bernai, Bakul, Jamban, Keli
Sekeling, Napal Melambingan, Liam, Petanang,
Mina, Noman, Putih, Tiga dan Melan.
Rawas, Kulam Senawar, Kuis, Kutu, Landai, Seri,
5 Ulu Rawas
Tamiang, Suban, Benalu, Pandan.
Sumber : Kecamatan dalam angka
2.1.5 Aksesibilitas kawasan hutan
Perjalanan menuju wilayah KPHP Model Unit V Rawas umumnya
dilakukan melalui jalan darat. Akses menuju lokasi dapat ditempuh melalui
ibukota Kabupaten Musi Rawas Muara Beliti, masuk ke Kota Linggau
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dilanjutkan melalui jalan Lintas Sumatera ke arah Jambi menuju lokasi Karang
jaya sebelah kiri jalan dan lokasi Nibung sebelah kanan jalan. Jarak tempuh
terdekat adalah wilayah Karang Jaya yang dapat ditempuh selama 2 jam dari
kota Linggau, sedangkan yang terjauh adalah wilayah Nibung yang
memerlukan waktu tempuh sampai 4 jam dari Kota Linggau. Akses menuju
desa-desa terdekat dapat ditempuh melalui jalan darat berupa jalan aspal,
jalan tanah dan dapat pula memanfaatkan jalan perkebunan.
Adapun akses jalan dalam kawasan hutan, untuk kawasan hutan Rawas
Lakitan terdapat akses jalan yang cukup baik dengan kontruksi aspal, kerikil,
dan tanah yang diperkeras yang mana dalam kawasan tersebut terdapat
pertambangan emas PT. Dwinad Nusa Sejahtera (DNS).

Base Camp dan

akses jalan yang dipakai oleh PT. DNS adalah melanjutkan base camp dan
akses jalan logging HPH PT. Kurnia Musi Plywood Industri (KMPI). Saat ini
akses jalan tersebut selain di manfaatkan oleh PT DNS juga di gunakan akses
masyarakat karena sudah terdapat banyak pemukiman selepas berhentinya
HPH PT. KMPI. Pemukiman masyarakat berada di sekitar Sungai Pusan yang
terkenal dengan dusun KMPI.
Akses jalan dalam kawasan hutan HP Meranti Hulu Sungai Kapas yang
ada saat ini adalah akses jalan yang digunakan oleh HTI PT. Buana Sriwijaya
Sejahtera (BSS) melanjutkan akses jalan logging yang dibangun oleh HPH PT.
Tuah Megow. Selain itu terdapat beberapa akses jalan yang digunakan oleh
masyarakat sekitar beserta masyarakat suku anak dalam yang sudah menetap
berupa jalan setapak.
2.1.6 Sejarah wilayah KPH
Seiring dengan kebijakan pengelolaan hutan di era tahun 70-an, adalah
dengan cara pemberian ijin kepada HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yaitu
melakukan penebangan dengan menggunakan sistim silvikutur Tebang Pilih
Indonesia (TPI) yang selanjutnya disempurnakan menjadi Tebang Pilih Tanam
Indonesia (TPTI). Untuk HP Meranti Hulu Sungai Kapas, HPH yang ada saat
itu antara lain PT. Tuah Megow (Hutrindo Group), sedangkan HPH yang ada
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di kelompok hutan HP dan HPT Rawas Lakitan adalah PT Kurnia Musi Plywood
Industri (KMPI). HPH tersebut sudah habis masa konsesinya di tahun 90-an.
Wilayah ex Tuah Megow kemudian dilanjutkan dengan pemanfaatan hutan
industri melalui IUPHHK-HTI oleh PT. Tunas Bentala patungan dengan PT.
Inhutani V.

Wilayah ex KMPI pernah diberikan untuk pemanfaatan hutan

industri kepada PT. Persada Karya Kahuripan melalui IUPHHK-HT Kepmenhut
No. SK.606/Menhut-II/2009 tanggal 5 Oktober 2009, namun perusahaan
tersebut tidak aktif operasional sehingga saat ini sudah dilakukan pencabutan
izin pemanfaatan melalui SK.500/Menhut-II/2013 tanggal 16 Juli 2013.
Periode pasca HPH, lahan-lahan hutan yang telah dibuka pada periode
HPH sebagian kini diubah menjadi tanaman perkebunan karet oleh
masyarakat sementara sebagian lainnya ditinggalkan menjadi semak belukar
atau secara perlahan kembali menempuh tahapan suksesi untuk menjadi
hutan sekunder muda dan hutan sekunder. Dalam kurun waktu 20 (dua
puluh) tahun terakhir, seiring dengan perkembangan jumlah penduduk
pengurangan lahan hutan terus terjadi. Perluasan perkebunan karet juga
semakin cepat ketika pada tahun 1990-an program transmigrasi dimulai di
Kecamatan Rawas Ulu. Beberapa desa yang secara langsung terkena program
transmigrasi

mengalami

percepatan

perubahan

lahan

untuk

menjadi

perumahan dan perkebunan dari lahan yang semula berhutan, terlebih
setelah pengembangan infrastruktur jalan yang menghubungkan Kecamatan
Rawas Ulu dengan daerah lain di Kabupaten Musi Rawas.
2.1.7 Pembagian Blok/Zona
Untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasannya, wilayah KPHP
dibagi

menjadi

beberapa

blok/zone.

Dasar

pembagian

blok

ini

mempertimbangkan karakteristik biofisik lapangan, kondisi sosial ekonomi
masyarakat sekitar, potensi sumberdaya alam, dan keberadaan hak-hak atau
izin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan (Permenhut
P.6/Menhut-II/2010). Jumlah blok yang ada juga harus memperhatikan
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kondisi kelembagaan terutama tingkat ketersediaan sumber daya manusia,
dana, dan sarana dan prasarananya saat ini. Blok pengelolaan yang dapat
dibangun pada kawasan KPHP Model Unit V Rawas antara lain blok
pemanfaatan, blok perlindungan, blok pemberdayaan masyarakat dan blok
wilayah tertentu.
2.2 . Potensi Wilayah KPH
2.2.1 Informasi penutupan vegetasi
Berdasarkan peta penutupan lahan hasil penafsiran citra landsat tahun
2012 yang bersumber dari BPKH wilayah II Palembang, jenis penutupan lahan
yang berada di wilayah KPHP Unit V Rawas terdiri dari 7 jenis penutupan
lahan yakni hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder,
pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur semak , perkebunan,
semak belukar dan pertambangan.

Jenis penutupan lahan yang paling

dominan adalah pertanian lahan kering campur semak (Pc) mencapai 67,27%
dan yang paling sedikit adalah yang berupa pertanian lahan kering murni (Pl)
hanya 1,57% serta terdapat areal pertambangan 0,23% (kondisi tahun 2012),
lebih terperinci luasan dan persentasi tutupan lahan disajikan pada (tabel
2.5).
Tabel 2.5. Luas dan Presentasi Jenis Penutupan Lahan
No.
1
2
3
4
5
6
7

Jenis Penutupan
Belukar (B)
Hutan Lahan Kering Primer (Hp)
Hutan Lahan Kering Sekunder (Hs)
Perkebunan (Pk)
Pertambangan (Tb)
Pertanian Lahan Kering (Pl)
Pertanian Lahan Kering Campur (Pc)
Jumlah

Sumber : BPKH wilayah II Palembang

Luas (Ha)
7.387,10
14.500,94
9.504,22
5.253,76
275,53
1.863,89
79.729,07
118.514,51

%
6,23
12,24
8,02
4,43
0,23
1,57
67,27
100,00
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2.2.2 Potensi Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu
(HHBK).
a. Hasil Hutan kayu
Potensi kayu alam yang masih terdapat di areal KPHP Unit III Rawas
masih cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh hasil survey potensi kayu Tim
BPKH wilayah III Palembang yang mengambarkan bahwa masih terdapat
kayu komersil kelas satu seperti meranti, medang, kempas, keruing,
petaling, petanang, dll.

Disamping itu terdapat juga kayu komersil dua

yang tergolong pada kayu rimba campuran (KRC), dan kayu indah.
Pengambilan sample dilakukan di areal HPT Rawas Lakitan dengan tipe
tutupan lahan hutan primer. Diameter yang diamati berkisar dari diameter
20 cm - ≥50 cm yang selanjutnya dikelompokkan menjadi empat kelas
diameter. Kesimpulan sementara, untuk kayu kelas komersial satu terdapat
29 batang/ha dengan volume 26,663 m3/ha dari seluruh kelas diameter.
Apa bila dilihat dari kelas diameter, jumlah pohon yang paling banyak
adalah kayu-kayu yang memiliki diameter antara (20-29) cm yaitu terdapat
28 batang/ha, sedangkan yang memberikan nilai volume tertinggi adalah
pada kelas diameter (40-49) cm yaitu 17,18 m3/ha . Lebih terperinci nilainilai kelas diameter dan volume dari setiap kelas kualitas kayu dapat dilihat
pada (tabel 2.6).
Hasil kayu lainnya adalah yang berasal dari hasil produksi hutan
tanaman yang berasal dari tanaman pokok, tanaman unggulan, dan
tanaman kehidupan. Saat ini PT. Buana Sriwijaya Sejahtera menanam
tanaman pokok adalah karet, tanaman unggulan pulai dan sunkai dan
tanaman kehidupannya adalah karet. Selain itu hasil hutan kayu bisa
didapat dari wilayah pemberdayaan masyarakat dan areal-areal hutan yang
sudah dikelola oleh masyarakat.
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Tabel 2.6. Potensi kayu di areal HPT KPHP Rawas
Kelas Diameter
.No.

1
2
3
4
5

Kelompok
Jenis
Komersil
Satu
Komersil
Dua (KRC)
Kayu Indah
satu
Kayu Indah
Dua

Lain-lain
Jumlah dan
volume seluruh
jenis
Rata-rata per
Hektar seluruh
jenis

20 cm - 29 cm
N
V
(btg)
(m3)

30 cm - 39 cm
N
(btg)
V (m3)

40 cm - 49 cm
N
(btg)
V (m3)

≥ 50 cm
N
V
(btg)
(m3)

Jumlah

N
(btg)

Rata /Ha

V (m3)

N
(btg)

V
(m3)

94

38,813

53

46,010

38

57,130

16

44,690

201

186,643

29

26,663

40

17,010

45

37,110

12

17,852

5

17,540

102

89,512

15

12,787

49

18,639

20

16,324

30

42,940

3

6,530

102

84,433

15

12,062

9

3,180

3

2,657

2

2,310

4

9,339

18

17,486

4

1,222

4

2,472

0

0,000

0

0,000

8

3,694

3
1

2,498
0,528

196

78,864

125

104,573

82

120,232

28

78,099

431

381,768

62

54,538

28,00

11,27

17,86

4,00

11,16

62

54,538

14,94

11,71

17,18

Sumber hasil survey Tim BPKH wilayah II palembang tahun 2013

b. Hasil Hutan Bukan Kayu
Potensi hasil hutan bukan kayu antara lain getah, rotan dan madu.
Getah berasal dari getah karet yang menjadi tanaman kehidupan HTI atau
dari beberapa kawasan hutan yang diusahakan oleh masyarakat. Potensi
rotan dapat didapat dari kawasan HPT Rawas Lakitan dan beberapa areal
yang berada di bantaran sungai.
2.2.3 Keberadaan flora dan fauna langka
Perlindungan flora dan fauna di Indonesia didasarkan atas UU No 5
tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan ekosistemnya,
yang selanjutnya diperinci dalam PP No. 7 Tahun 1999 tentang perlindungan
jenis tumbuhan dan satwa liar. Berdasarkan hasil survey potensi kayu yang
dilakukan oleh tim survey BPKH wilayah II Palembang tidak dijumpai jenis
flora yang dilindungi oleh UU, tetapi ada beberapa daftar jenis yang masuk
pada daftar Appendix CITES dan daftar Red List IUCN baik yang tergolong
pada LR (Low Risk) atau resiko rendah ataupun CR (Critically Endangered)
atau kritis.
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Berdasarkan hasil survey Tim BPKH wilayah II Palembang dan studi
literatur, bahwa di wilayah KPHP Unit V Rawas masih terdapat beberapa jenis
satwa dilindungi baik yang termasuk pada Klas mamalia, reptil Aves dan
Amphibi. Perlindungan tersebut didasarkan pada PP No. 7/1999, daftar CITES
dan Daftar Red List IUCN. Daftar satwa dilindungi disajikan pada tabel
berikut:
Tabel 2.7. Daftar jenis satwa dan status perlindungan di wilayah KPHP
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Sumber: Laporan hasil identifikasi NKT PT. ARU
Keterangan:
DD/Data Deficient (Informasi Kurang), LC/Least Concern (kurang
diperhatikan),
NT/Near Threatened (Mendekati Terancam), VU/Vulnerable (rawan),
dan EN/Endangered (Genting).
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Tabel 2.8. Daftar jenis tumbuhan dan status perlindungan di wilayah KPHP
No

Nama Ilmiah

Nam Lokal

1

Alstonia spatulata Blume

Pulai pipit

2

Santiria griffithii

Kedondong hutan

3

Hopea mengarawan

Ngerawan/Merawan

4

Koompassia malaccensis

Kempas

5

Nephelium cuspidatum

Rambutan hutan

6

dll

Belum diidentifikasi

PP No
7/99

Status Perlindungan
CITES
IUCN

II

LR/Ic ver 2.3
(1994)
LR/Ic ver 2.3
(1994)
CR/Ic cd,B1+2c
ver2.3 (1994)
LR/Ic ver 2.3
(1994)
LR/Ic ver 2.3
(1994)

2.2.4. Potensi jasa lingkungan dan wisata alam
Jasa lingkungan didefinisikan sebagai jasa yang diberikan oleh fungsi
ekosistem alam maupun buatan yang nilai dan manfaatnya dapat dirasakan
secara langsung maupun tidak langsung oleh para pemangku kepentingan
(stakeholder) dalam rangka membantu memelihara dan/atau meningkatkan
kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan
ekosistem secara berkelanjutan ( Sriyanto,2007). Dalam bentang alam wilayah
KPHP Model Unit V Rawas terdapat beberapa potensi jasa lingkungan antara
lain.
a) Areal Hutan Produksi Tetap
Areal hutan produksi tetap merupakan daerah hulu dengan tingkat
kemiringan lereng yang sangat curam. Sungai-sungai yang berada di areal
tersebut mempunyai nilai artistik yang natural dengan kondisi air yang jernih.
Hal ini sangat memungkinkan menjadi objek wisata alam. Selain itu keaslian
hutan produksi terbatas relatif masih terjaga sehingga sangat memungkinkan
dijadikan sebagai stock atau keseimbangan keanekaragaman hayati dan sumber
genetik. Kondisi ini sangat memungkikan untuk dilakukannya berbagai aktivitas
penelitian bidang kehutanan secara umum dan biodiversity.
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b) Areal ex Tambang Emas
Areal ex pertambangan berpotensi untuk dijadikan daerah wisata alam,
dengan akses jalan baik, pemandangan yang artistik

dan areal yang dapat

ditata disesuaikan dengan pelaksanaan reklamasi. Pasar wisata yang bisa di
kembangkan dari wilayah ini diarahkan pada eko wisata dan wisata adventure.
Beberapa kativitas dapat dilakukan antara lain perkemahan, out bond, serta
wisata alam lainnya.
2.3.

Karakteristik Masyarakat di Dalam dan Sekitar KPH

2.3.1. Kondisi Sosial Kependudukan
Secara administrasi wilayah KPHP Unit V Rawas berada di 5 (lima)
kecamatan yakni Kecamatan Nibung, Rupit, Rawas

Ulu, Karang Jaya dan

kecamatan Ulu Rawas. Dari lima kecamatan tersebut terdapat desa-desa yang
wilayahnya berada di dalam dan sekitar kawasan KPHP Unit V Rawas. Tercatat
ada 32 desa yang tersebar di 5 kecamatan yang wilayahnya berada di dalam
dan sekitar kawasan KPHP Unit V rawas, desa-desa yang dimaksud di sajikan
pada tabel berikut.
Tabel 2.9. Sebaran desa dari setiap kecamatan yang wilayahnya berada
di dalam dan sekitar KPH Rawas
Kecamatan
Nibung

Rupit
Rawas Ulu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
1
2

Desa
Sumber Makmur
Mulya Jaya
Kelumpang Jaya
Srijaya Makmur
Karya makmur
Tebing Tinggi
Bumi Makmur
Sumber Sari
Jadi Mulya I
Jumlah
Batu Gajah
Maur Lama
Jumlah
Pangkalan
Teladas

Luas Wilayah Km2
36,4012
18,5881
27,8118
30,1506
24,5841
246,6522
25,4778
12,2741
78,0404
499,9803

8,6408
68,44440
77,0852

39,6232
41,1732
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3
4
5
6
7
8
9

Karang Jaya

1
2
3
4
5
6
7
8

Ulu Rawas

1
2
3
4
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Luas Wilayah Km2
21,7683
34,4137
52,7033
18,9675
15,4501
26,4756
37,0201

Desa
Kerta Dewa
Pulau Lebar
Sungai Baung
Sarulangun
Lesung Batu
Lubuk Mas
Sungai Lanang
Jumlah
Lubuk Kumbang
Tanjung Agung
Rantau Telang
Sukamenang
Terusan
Karang Jaya
Muara Tiku
Embacang Lama
Jumlah
Muara Kulam
Muara Kuis
Pulai Kidak
Jangkat
Jumlah

287,595

20,69207
43,17891
2,06708
2,79991
7,19100
7,83596
15,39172
19,37200
118,52865

19,62120
12,63685
44,79357
36,8077

80,73239

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas

Jumlah penduduk secara keseluruhan yang berada di masing-masing
kecamatan adalah disajikan pada tabel (2.10), sedangkan jumlah penduduk
menurut jenis kelamin disajikan pada tabel (2.11).
Tabel 2.10. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di setiap Kecamatan
No

Kecamatan

1
1
2
3
4

2

5

Nibung
Rupit
Rawas Ulu
Karang Jaya
Ulu Rawas
Jumlah

Jumlah
Penduduk

Luas Lahan (Km2)

4
20.433
4.046

Kepadatan
Penduduk
(Jiwa/Km2)
5

17.262

499,980
77,085
287,595
118,528

40,87
52,49
53,08
145,66

7.016

80,732

86,90

64.024

1.063,920

60,18

15.267

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas
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Tabel 2.11: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di setiap Kecamatan
No

Kecamatan

Laki- Laki

Perempuan

Sex Ratio (%)

1

2

3

4

5

10.600
1.996
7.653
8.722
3.521

9.833
2.050
7.765
8.540
3.495

107,800264
97,3658537
98,5576304
102,131148
100,74392

32.492

31.683

1
2
3
4
5

Nibung
Rupit
Rawas Ulu
Karang Jaya
Ulu Rawas
Jumlah

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas

2.3.2. Kondisi Sosial Ekonomi
Perkembangan

sosial

ekonomi

masyarakat

ditopang

berkembangnya sektor perkebunan terutama karet dan sawit.
kecamatan

Nibung

perkembangan

ekonomi

didukung

dengan
Khusus di

dengan

adanya

pembangunan lahan transmigrasi yang berhasil membentuk produktivitas lahan,
di jadikan perkebunan karet dan sawit. Untuk menunjang hal tersebut dilakukan
pembangunan sarana prasarana infrastruktur terutama jalan poros sebagai
sarana pengangkutan hasil usaha perkebunan dengan keadaan jalan yang
bervariasi dari pengerasan sirtu, aspal dan hotmik.
Mata pencaharian penduduk yang ada di dalam dan sekitar wilayah KPH
Unit V Rawas paling dominan adalah petani, yakni petani karet dan sawit. Selain
petani ada juga yang berprofesi sebagai pedagang, pegawai (PNS), dan buruh.
Rekapitulasi jenis profesi pekerjaaan yang ada di masing-masing kecamatan
disajikan pada (tabel 2.12), yang dilihat dari usia angkatan kerja / usia produktif
terdata ada sudah bekerja,tidak bekerja dan status mencari pekerjaan seperti.
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Tabel 2.12 : Jumlah Penduduk Menurut Status Pekerjaannya di setiap
Kecamatan
Mencari
Lainnya
Tidak Bekerja/
No
Kecamatan
Bekerja
Pekerjaan (Sekolah
Pengangguran
dll)
1

1
2
3
4
5

2

Nibung
Rupit
Rawas Ulu
Karang Jaya
Ulu Rawas
Jumlah

3

4

5

6

5.085
2.541
1.093
8.719

4.636
604
306
5.546

4.637
356
159
5.152

4.637
995
388
6.020

Sumber : Kecamatan dalam angka

2.3.3. Kondisi Sosial Budaya
Keadaan penduduk desa di wilayah ini tergolong heterogen, selain
penduduk lokal yang berasal dari Rawas Ilir, Ulu Rawas, Musi,Rupit dan
masyarakat pendatang.

Masyarakat pendatang tersebut ada yang datang

melalui program transmigrasi dan ada juga yang datang secara mandiri melalui
keluarganya. Daerah asal pendatang antara lain Jawa Timur, Jawa Barat, Bali
dan Medan.
Kondisi sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar KPHP Unit V
Rawas adalah etnis Rawas, Musi, Jawa, Sunda, Bali dan Batak. Adat istiadat
yang ada di beberapa desa di wilayah KPHP Unit V Rawas pada umumnya sama
halnya dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat Sumatera Selatan.
Prosesi adat dilakukan hanya pada saat pernikahan, kelahiran anak, upacara
kematian, dan dalam memecahkan konflik warga. Adat istiadat masyarakat di
daerah ini dipengaruhi oleh hukum Islam.
2.3.4. Agama
Dalam

upaya

meningkatkan

kualitas

kehidupan

beragama

dan

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta memperkokoh kesatuan dan
persatuan bangsa perlu dilakukan upaya kehidupan beragama yang bertujuan
mewujudkan dan mengembangkan suasana kehidupan yang berkesinambungan,
selaras, serasi dan seimbang dalam hubungan dengan sesama manusia,
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terhadap lingkungan hidup serta hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha
Esa. Data-data yang terkait dengan agama disajikan pada tabel berikut.
Berdasarkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan
dalam angka, agam yang dominan dipeluk oleh masyarakat adalah agama Islam.
Untuk kecamatan Rupit dan Rawas Ulu masyarakatnya 100% memeluk agama
Islam, sedangkan di Kecamatan Karang Jaya selain Islam ada juga masyarakat
yang memeluk agama Kristen.

Di Kecamatan Nibung terdapat heterogenitas

variasi agama yang dianut oleh masyarakat yang terdiri dari agama Islam,
Kristen dan Hindu, lebih lengkap data tersebut dapat dilihat pada (tabel 2.13).
Dalam melaksanakan ibadah, dari setiap agama mempunyai tempat ibadah
masing-masing antara lain mesjid atau mushola untuk pemeluk agama Islam,
Gereja untu pemeluk agama Kristen dan Pure untuk pemeluk agama Hindu.
Jumlah tempat ibadah yang ada di setiap kecamatan di tampilkan pada (tabel
2.14).
Tabel 2.13: Jumlah Pemeluk Agama di setiap Kecamatan
No

Kecamatan

Islam

Protestan

Khatolik

Hindu

1

2

3

4

5

6

14.135
3.629
15.267
18.624

27
213

39
-

820
-

1
2
3
4

Nibung
Rupit
Rawas Ulu
Karang Jaya
Jumlah

51.655

240

39

820

Sumber : Kecamatan dalam angka (BPS, 2013)

Tabel 2.14: Jumlah Tempat Ibadat di setiap Kecamatan
No

Desa/ Kelurahan

Masjid

Mushola

Gereja

Pura

1
1
2
3
4
5

2
Nibung
Rupit
Rawas Ulu
Karang Jaya
Ulu Rawas

3
21
2
11
13
9

4
32
1
13
8
4

5
3
1

6
5
-

Jumlah

56

58

4

5

Sumber : Kecamatan dalam angka

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Unit V Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara

Bab 2 Deskripsi Kawasan

II - 34

2.3.5. Pendidikan
Secara umum pendidikan di masing-masing kecamatan sekitar wilayah
KPHP Unit V Rawas cukup memadai hal ini ditunjukan dari jumlah murid dan
guru untuk tingkat SD, SMP dan SMA. Sarana pendidikan yang ada di setiap
desa terdiri dari Taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah
Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU), Pondok Pesantren
(Ponpes) dan Madrasah. Sebaran jumlah murid dan guru yang ada di setiap
kecamatan disajikan pada (tabel 2.15), sedangkan sebaran dan jumlah sekolahsekolah disajikan pada (tabel 2.16).
Tabel 2.15: Jumlah Guru dan Murid Sekolah di setiap Kecamatan

No

Desa/
Kelurahan

SD

SMP

SMA

Guru

Murid

Guru

Murid

Guru

Murid

Madrasah
Aliyah Swasta
Guru
Murid

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5

Nibung
Rupit
Rawas Ulu
Karang Jaya
Ulu Rawas

151
118
109
71

2.660
472
2.011
2.424
1.118

44
22
34
32

865
272
530
294

19
49

220
465

13
16
-

22
54
38
-

449

8685

132

1961

68

685

29

114

Jumlah

Sumber : Kantor Dinas Musi Rawas

Tabel 2.16: Jumlah Sekolah dan Gedung Sekolah di Setiap Kecamatan

No

SD

Kecamatan

SMP

Madrasah
Aliyah Swasta

SMA

Sekolah

Gedung

Sekolah

Gedung

Sekolah

Gedung

Sekolah

Gedung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5

Nibung
Rupit
Rawas Ulu
Karang Jaya
Ulu Rawas

9

13

3

3

1

1

1

1

3
11
11
7

2
29
11
11

2
1
2

6
1
8

3
1
2

1
1

1
2
-

4
-

41

66

8

18

7

3

4

5

Jumlah

Sumber : Kantor Dinas Musi Rawas
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2.3.6. Kesehatan
Fasilitas kesehatan berupa Puskesmas ada di Kecamatan Nibung dan
Karang Jaya, sedangkan di kecamatan lainnya hanya terdapat Puskesmas
Pembantu, Pos yandu dan Poli Klinik Desa. Pada (tabel 2.17) ditampilkan data
sarana kesehatan di setiap kecamatan, sedangkan pada (tabel 2.18) merupakan
informasi jumlah tenaga kesehatan di setiap kecamatan.
Sumber air minum yang digunakan ada yang sudah menggunakan sumur,
namun masih juga terdapat yang masih menggunaka air sungai, danau dan air
hujan. Untuk menunjang pengadaan sumber air minum masyarakatpun sudah
ada yang memanfaatkan jasa penjualan air minum/air kemasan.
Tabel 2.17: Jumlah Sarana Kesehatan di setiap Kecamatan
Sarana Kesehatan (dalam unit)
No

1

1
2
3
4
5

Desa/ Kelurahan
Puskesmas

Pustu

Posyandu

Polindes

3

4

5

6

1
1
-

7
2
4
5
-

23
1
10
5
13

10
1
9
5
12

2

18

52

37

2

Nibung
Rupit
Rawas Ulu
Karang Jaya
Ulu Rawas
Jumlah

Sumber : Kecamatan dalam angka tahun 2013

Tabel 2.18: Jumlah Tenaga Kesehatan di Setiap Kecamatan
Tenaga Kesehatan
No

Desa/ Kelurahan

1
1
2
3
4
5

2
Nibung
Rupit
Rawas Ulu
Karang Jaya
Ulu Rawas
Jumlah

Dokter

Para
Medis

Bidan

Dukun
Bayi

3
2
1
1
2

4
11
2
8
8
4

5
10
1
9
9
4

6
14
11
14
14
24

6

33

33

77

Sumber : Kecamatan dalam angka 2013
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2.3.7. Keberadaan masyarakat hukum adat
Pengertian masyarakat adat yang berdasarkan hasil Kongres Masyarakat
Adat Nasional I yang dikemukakan oleh Moniaga (2004), yaitu kelompok
masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah
geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya,
sosial dan wilayah sendiri, sedangkan menurut AMAN mengemukaan bahwa
masyarakat adat adalah Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul
leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki
kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur
oleh Hukum adat dan Lembaga adat yang mengelola keberlangsungan
kehidupan masyarakatnya”.
Berdasarkan pengertian tersebut di wilayah KPHP Unit V rawas terdapat
beberapa kelompok masyarakat hukum adat suku anak dalam (SAD). Kehidupan
mereka ada yang sudah menetap ada juga yang masih pindah-pindah dari satu
tempat ke tempat lain. Tempat kehidupan mereka semakin hari terus terdesak
oleh kegiatan pengembangan kehutanan dan perkebunan baik yang dilakukan
oleh penduduk setempat maupun oleh perusahaan. Mereka bergerak mencari
lokasi-lokasi hutan yang utuh dari wilayah Suamtera Selatan ke arah Jambi
sampai ke wilayah kabupaten Indragiri Hulu provinsi Riau. Mereka memiliki
hubungan baik dengan sukun Anak Dalam Talang Mama yang ada di wilayah
kabupaten Indragiri Hulu.
Beberapa faktor yang menyebabkan Suku Anak Dalam berpindah-pindah
dari satu lokasi ke lokasi lainnya antara lain karena mata pencaharian mereka
meramu, sehingga mereka sangat tergantung pada hasil hutan. Selain itu
mereka berladang dengan sistem nomaden. Untuk SAD yang masih berada di
hutan dan berpindah-pindah memiliki kepercayaan dan adat istiadat yang
berbeda dang masih menganut

kepercayaan animisme. Selain itu mereka

memiliki adat kebiasan ”melangu” yaitu pergi meninggal tempat tinggalnya jika
ada salah satu anggota keluarganya meninggal dunia. Adat kebiasaan ini juga
yang meyebabkan mereka berpindah-pidah dari satu tempat ke tempat lainnya.
Faktor lain yang menyebabkan mereka tidak mau berdekatan dengan penduduk
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dari kelompok etnis lainnya untuk menghidari konflik karena mereka memiliki
kebiasan makanan tertentu, seperti babi, ular dan binatang-binatang lain yang
tidak pernah dimakan oleh penduduk desa.
Suku Anak Dalam yang berada di wilayah Kecamatan Ulu Rawas yang
sudah menetap berada di Desa Pulau Kidak menempati sebagian rumah-rumah
yang dibangun oleh Dinas Sosial, sedangkan yang masih berada di hutan,
berada di wilayah HPT Rawas Lakitan dan Rawas Utara dengan wilayah
pergerakan ke arah Jambi Kabupaten Sarolangun di wilayah Sungai Limun.
Suku Anak dalam yang berada di wilayah Kecamatan Nibung yang sudah
menetap berada di Desa Tebing Tinggi, menempat rumah yang sudah
dibangunkan oleh Dinas Sosial, sedang yang masih berada di hutan, berada di
wilayah hutan produksi Meranti Hulu Sungai Kapas dengan daerah pergerakan
ke wilayah hutan Meranti yakni HP di Desa Sako Suban dan Desa Lubuk Bintialo
Kecamatan Batang Harileko Kabupaten Musi Banyuasin menyambung ke
kawasan konsesi PT. Reki di Jambi.
Diantara mereka yang sudah menetap, mata pencaharian mereka adalah
berkebun karet, sawit serta menanam tanaman pertanian seperti padi dan ubi.
Disamping itu mereka masih tetap mengandalkan meramu hasil hutan. Pada
kalangan anak-anak mudanya ada yang telah memiliki sepeda motor, sehingga
mereka dapat bersosialisasi dengan penduduk sekitarnya.
2.4.

Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

2.4.1. Pemanfaatan Hutan
Izin pemanfaatan kawasan hutan yang ada di wilayah KPHP Model Unit
V Rawas saat ini adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan
Tanaman Industri (IUPHHK-HT) PT. Buana Sriwijaya Sejahtera (BSS) dan
PT. Persada Karya Kahuripan (PKK). Untuk

status PT. Persada Karya

Kahuripan saat ini sudah dicabut izin pemanfaatannya melalui Keputusan
Mentri Kehutanan Nomor. SK.500/Menhut-II/2013 tanggal 16 Juli 2013.
Selain itu terdapat pemanfaatan berupa Hutan Kemasyarakatan (HKM)
sedang dalam proses perizinan seluas 11.100 ha yang berada di wilayah
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4.500 ha dan Desa Sumber

Makmur 3.000 ha. Keberadaan izin pemanfaatan hutan tersebut dirangkum
pada tabel berikut.
Tabel 2.19. Rekapitulasi Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan
No
1

Nama Perusahaan
PT. Persada Karya
Kahuripan

2

PT. Buana
Kepmenhut No. 29.010
Sriwijaya Sejahtera SK.686/MenhutII/2009 tanggal
16 Oktober
2009
Hutan
11.100
Kemasyarakat

3

Keberadaan

PT.

SK Penunjukkan
Luas (ha)
Kepmenhut No. 48.347
SK.606/MenhutII/2009 tanggal
5 Oktober 2009

BSS

saat

ini

aktif

Keterangan
Izin sudah
dicabut
(Kepmenhut
No. SK.500/
MenhutII/2013 tgl
16 Juli 2013
Aktif

Proses
usulan

menjalankan

operasional

pembangunan HTI dengan tanaman pokok karet. Saat ini tanaman karet
sudah mencapai umur 2 tahun. Untuk tanaman unggulan memilih species
pulai dan sunkai, sedangkan tanaman kehidupan adalah karet. Berdasarkan
informasi karyawan PT. BSS tanaman sunkai sudah mencapai 66 ha dan
tanaman pulai 33 ha.
2.4.2. Keberadaan izin Penggunaan kawasan hutan
Kawasan hutan yang digunakan untuk aktivitas luar kehutanan yang
ada di wilayah KPHP Model Unit V Rawas adalah aktivitas migas dan
pertambangan yang terdiri dari pertambangan batu bara, emas, batu besi
dan timah hitam. Izin-izin penggunaan kawasan hutan definitif dan aktivitas
operasionalnya berjalan, serta izin yang sedang dalam proses usulan
disajikan pada tabel berikut.
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Tabel 2.20. Daftar pemegang izin Penggunaan kawasan hutan
No

2

Izin
Pemegang Izin
Lokasi
Penggunaan
Batu besi dan PT.
Galtam HP. Rawas
timah hitam
Sumatera
lakitan
Mineral
Batubara
PT. Triaryani
HP. Meranti

3

Batubara

4

Batubara

5

Migas

6

Emas

1

2.5.

PT. Mura Reka
Batubara
PT. Karya Bumi
Pratama
PT.
Seleraya
Merangin II
PT.
Dwinad
Nusa Sejahtera

Luas
(ha)
360

Keterangan

650,80

Akti tahap
operasi
Aktif tahap
operasi

HP. Meranti

693

HP. Meranti

1.710

HP. Meranti

11,43

HPT. Rawas
Lakitan

5.000

Tidak aktif

Aktif tahap
operasi
Aktif tahap
konstruksi

Posisi Areal Kerja Dalam Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan
Daerah
Peran strategis KPHP Unit V Rawas dalam tata ruang Provinsi Sumatera
Selatan diarahkan pada upaya untuk memanfaatkan ruang beserta sumber
daya hutan, baik yang berupa hasil hutan kayu ataupun hasil hutan bukan
kayu bagi kepentingan negara, masyarakat, industri, dan ekspor dengan tetap
menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Status fungsi
kawasan di dalam KPHP Unit V Rawas berstatus sebagai hutan produksi dan
hutan produksi terbatas sehingga pola pemanfaatan ruang yang tertuang
dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 14 tahun 2006
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan untuk
arahan kawasan budidaya diarahkan kepada kawasan budidaya hutan,
perkebunan dan pertanian lahan kering.
Berdasarkan peta geologi yang bersumber dari BPKH wilayah II
Palembang, formasi batuan yang ada di wilayah KPH Unit V Rawas
diantaranya adalah pembawa formasi batubara, breksi dan tufa sehingga
pada wilayah tersebut memiliki potensi sumberdaya bumi berupa batubara
dan mineral bijih seperti bijih besi, bijh emas dan bijih-bijih lainnya. Jadi pada
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wilayah KPHP Unit V Rawas berdasarkan pola pemanfaatan ruang ada
beberapa

wilayah

yang

diarahkan

untuk

pengembangan

kawasan

pertambangan, (RTRW Prov. Sumsel tahun 2005-2019).
2.6.

Isu Strategsi Kendala dan Permasalahan
Beberapa permasalahan yang muncul yang merupakan ganggunan,
tantangan dan kendala dalam pengelolaan hutan KPHP Unit V Rawas adalah:

2.6.1. Perambahan Hutan
Perambahan hutan yang berupa okupasi lahan yang dilakukan oleh
masyarakat baik dijadikan areal perkebunan ataupun pemukiman terjadi
hampir di seluruh wilayah nusantara. Begitu juga dengan yang terjadi di
kawasan hutan KPHP Unit V Rawas. Wilayah yang diokupasi dalam bentuk
pemukiman kebanyakan berada di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung
dan Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya, sedangkan yang
diokupasi dalam bentuk perkebunan hampir di seluruh kawasan baik yang
berbatasan dengan pemukiman ataupun yang berada di bagian dalam
kawasan.

Kawasan yang aman dari okupasi lahan hanya terbatas pada

areal yang tingkat kelerengannya tingi (terjal) seperti di wilayah kawasan
hutan HPT Rawas Lakitan. Bentuk okupasi lahan yang dijadikan
perkebunan biasanya diusahakan sebagai kebun karet dan kebun sawit.
2.6.2. Konflik Masyarakat dengan Perusahaan
Kebijakan pemerintah memberikan izin pengusahaan hutan kepada
perusahaan baik dalam bentuk IUPHHK-HT ataupun IUPHHK-HA, sering
kali dianggap tidak adil oleh masyarakat.
wilayah

yang

diberikan

izin

Selain itu banyak kejadian

pengusahaan

kepada

perusahaan

sesungguhnya wilayah tersebut sudah terlebih dahulu dikelola oleh
masyarakan diusahakan sebagai kebun. Kondisi ini diperparah dengan
kurangnya sosialisasi dari pemilik izin, sehingga tidak sedikit kondisi seperti
ini berujung terjadinya konflik antar perusahaan pemilik izin dengan
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masyarakat. Begitu juga dengan yang terjadi di kawasan hutan KPHP Unit
V Rawas, terjadi konflik antara perusahaan PT. Buana Sriwijaya Sejahtera
dengan masyarakat.
2.6.3. Ilegal Maining
Diwilayah KPHP Unit V Rawas terdapat banyak potensi sumberdaya
alam tambang antara lain tambang batubara, bijih besi dan bijih emas.
Pertambangan liar yang terjadi bisa dilakukan oleh masyarakat secara
individu, kelompok ataupun oleh

perusahaan secara kelembagaan.

Pertambangan liar yang paling marak terjadi di areal pertambangan emas
yang terletak di HPT Rawas Lakitan dan secara administrasi berada di
Kecamatan Karang Jaya. Pertambangan liar dilakukan oleh masyarakat
desa secara individu atau berkelompok ataupun dilakukan oleh suku anak
dalam. Peralatan yang digunakan bervariasi dari alat tradisional dengan
cara mendulang di sungai (piring dulang) dan yang memakai mesin
(dompeng).
melakukan

Pada areal potensi emas yang ada di daratan, masyarakat
penambangan

dengan

melakukan pencucian di sungai.

cara

menggali

tanah

kemudian

Penambangan liar yang dilakukan oleh

perusahaan terjadi di areal penambangan bijih emas.

Modus yang

digunakan adalah di sub kontrakan, padahal pemilik izin yang memberi
kuasapun sudah tidak legal karena sudah dicabut izinnya. Hal ini harus
menjadi perhatian instansi terkait yakni Dinas Pertambangan dan Dinas
kehutanan.

Ke

depan

diharapkan

KPH

bisa

berpartisipasi

dalam

pengamanan hutan terutama dalam kasus-kasus seperti ini.

2.7.

Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan.
Dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan hutan dilaksanakan
analisis faktor internal dan eksternal yang ada saat ini sebagai bahan
pertimbangan untuk pengambilan keputusan melalui analisa SWOT. Secara
rinci analisis ini membandingkan antara faktor internal kekuatan (Strengths)
dan kelemahan (Weaknesses) dengan faktor external peluang (Opportunities)
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dan ancaman (Threats). Beberapa realisasi dan kondisi yang ada diprediksi
akan berkembang menjadi potensi kekuatan atau menjadi permasalahan,
bahkan tidak menutup kemungkinan akan berpotensi menjadi konflik.
Tahap analisis data untuk menyusun faktor strategi, diolah dalam
bentuk matriks SWOT.

Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas

bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang memungkinkan muncul,
demikian juga penyesuaian dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.
Matriks dapat menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategi secara
detail.

Desain rancangan hasil analisis strategi pengelolaan dalam bentuk

matriks SWOT dapat dilihat pada tabel 2.21.
Tabel 2.21 Standar Analisis Dalam Matriks SWOT

Faktor
Eksternal

Faktor
Internal

Kekuatan (S)

Peluang (O)

Strategi kekuatan peluang
menciptakan strategi yang
menggunakan kekuatan untuk
memanfaatkan peluang
Ancaman T)
Strategi
kekuatan
ancaman
menciptakan
strategi
yang
menggunakan kekuatan untuk
menghindari ancaman
Sumber: Rangkuti, 2008

2.7.1.

Kelemahan (W)
Strategi kelemahan peluang
menciptakan strategi yang
meminimalkan kelemahan
untuk memanfaatkan peluang
Strategi kelemahan ancaman
menciptakan strategi yang
meminimalkan kelemahan dan
menghindari ancaman

Analisis Lingkungan Internal
a) Kekuatan (Strengths)
1. Telah terbentuknya kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan di
tingkat tapak.
2. Memilik kawasan hutan produksi yang cukup luas
3. Mempunyai potensi hutan sekunder yang cukup luas berada di
hutan produksi terbatas
4. KPH memiliki kewenangan dalam pengolahan hutan sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
5. Adanya Fasilitasi Sarana Prasarana dari Kemenhut melalui APBN
6. Memiliki potensi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu
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b) Kelemahan (Weaknesses)
1. Lemahnya perlindungan dan pengamanan terhadap hutan dan
kawasan hutan
2. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana
kehutanan
3. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia /
tenaga kerja pengelola sumber daya hutan.
4. Sarana dan prasarana pendukung belum memadai
2.7.2.

Analisis Lingkungan Eksternal
a) Peluang (Opportunities)
1. Adanya kebijakan skema pemberdayaan masyarakat untuk hutan
produksi seperti HTR, HD dan HKm.
2. Adanya

alokasi

dukungan

pendanaan

melalui

APBD

yang

berorientasi terhadap kinerja
3. Dapat dibangun kemitraan dan kerjasama dengan stakeholder/
pihak

luar

(pemerintah

pusat,

institusi

pendidikan,

praktisi

lingkungan, swasta, dll).
4. KPHP Unit V Rawas berada di Kabupaten baru/ pemekaran
5. Terdapat beberapa perusahaan perkebunan yang berada di sekitar
kawasan
6. Memilik akses jalan yang baik menuju kawasan hutan
7. Terdapat masyarakat hukum adat
b) Ancaman (Threat)
1. Masih tingginya minat masyarakat terhadap usaha perkebunan
dalam kawasan hutan
2. Belum seluruh kawasan wilayah KPHP dilakukan tata batas.
3. Jumlah penduduk yang semakin meningkat, sehingga kebutuhan
akan lahan garapan semakin tinggi.
4. Terdapat ego sektoral /konflik kepentingan
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5. Lemahnya jaminan keamanan investasi
6. Banyak pemukiman yang berada di dalam kawasan KPHP
7. Terbatasnya pendanaan untuk pembangunan sektor kehutanan.
8. Banyak areal hutan sudah digarap oleh masyarakat menjadi kebun
karet dan sawit.
9. Terdapat banyak izin penggunaan hutan dalam kawasan (tambang
emas, batubara, bijih besi)
2.7.3.

Strategi Kekuatan Peluang (Strategi S-O)
Pada strategi ini

faktor kekuatan dan faktor peluang, dibuat

untuk memanfaatkan seluruh kekuatan guna memanfaatkan peluang
sebesar-besarnya. Berbagai macam strategi tersebut diuraikan pada
matrik berikut.
Tabel.2.22: Matrik strategi kekuatan peluang
Kekuatan (S)

Peluang (O)

1. Telah
terbentuknya 1.
kelembagaan Kesatuan
Pengelolaan Hutan di
tingkat tapak.
2. Memilik kawasan hutan
produksi yang cukup luas 2.
3. Mempunyai
potensi
hutan sekunder yang
cukup luas berada di
hutan produksi terbatas
4. KPH
memiliki 3.
kewenangan
dalam
pengolahan hutan sesuai
dengan
peraturan
perundangan-undangan
yang berlaku.
5. Adanya Fasilitasi Sarana
Prasarana dari Kemenhut
melalui APBN
4.
6. Memiliki potensi hasil
hutan kayu dan hasil
hutan bukan kayu
5.

6.
7.

Adanya kebijakan skema
pemberdayaan
masyarakat untuk hutan
produksi seperti HTR,
HD dan HKm.
Adanya
alokasi
dukungan
pendanaan
melalui
APBD
yang
berorientasi
terhadap
kinerja
Dapat
dibangun
kemitraan
dan
kerjasama
dengan
stakeholder/ pihak luar
(pemerintah
pusat,
institusi
pendidikan,
praktisi
lingkungan,
swasta, dll).
KPHP
Unit V Rawas
berada di Kabupaten
baru/ pemekaran
Terdapat
beberapa
perusahaan perkebunan
yang berada di sekitar
kawasan
Memilik akses jalan yang
baik menuju kawasan
hutan
Terdapat
masyarakat

Keterkaitan
S1 + S2 + O1

S2 + S5 + S6 +
O2 + O3

Strategi (S-O)
KPH dapat
menginventarisir hutan
produksi secara akurat
untuk diusulkan menjadi
HTR, HD atau Hkm
KPH dapat
mengintensifkan
pemanfaatan lahan
berbasis kemitraan

S4 + O4 + O7

KPH dapatmenjalin
hubungan kerjasama lebih
efiktif dan lokal spesifik

S5+O5+O6

Aksesibilitasi dan daya
dukung kawasan bisa
lebih ditingkatkan
KPH dapat menentukan
blok Pemanfaatan dan
mengoptimalkan hasil

S2 + S3 + O4 +
O2 + O3
S3 + O3 + O7

KPH dapat menjalankan
Pola pemberdayaan
masyarakat dalam
pengelolaan hutan

S3+S4+O1+O3

KPH dapat melakukan
embinaan dan
pengembangan usaha
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Kekuatan (S)

Peluang (O)

Keterkaitan

hukum adat
S2+S3+S4+O3

S3+O3+O5

2.7.4.
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Strategi (S-O)
produktif terhadap
masyarakat sekitar
Optimalisasi kerjasama
dengan berbagai pihak dan
lembaga lain, termasuk
lembaga donor dalam
pengembangan kelola
hutan.
Mendorong Operasional
KPH dan pengembangan
HHBK dengan
mengoptimalkan potensi
keanekaragaman hayati
yang dimiliki.

Strategi Kelemahan Peluang (Strategi (W – O)
Pada strategi ini faktor kelemahan dan faktor peluang, diterapkan
berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan
kelemahan yang ada. Strategi kombinasi antara kelemahan peluang
disajikan pada matrik berikut.

Tabel. 2.23. Matrik strategi kelemahan peluang
Kelemahan (W)

Peluang (O)

1.

Lemahnya perlindungan 1.
dan
pengamanan
terhadap
hutan
dan
kawasan hutan
2. Lemahnya
penegakan 2.
hukum
terhadap
pelanggaran
tindak
pidana kehutanan
3. Masih rendahnya kualitas
dan
kuantitas 3.
sumberdaya manusia /
tenaga kerja pengelola
sumber daya hutan.
4. Sarana dan prasarana
pendukung
belum
memadai
4.
5.

6.

pemberdayaan
masyarakat untuk hutan
produksi seperti HTR, HD
dan HKm.
Adanya
alokasi
dukungan
pendanaan
melalui
APBD
yang
berorientasi
terhadap
kinerja
Dapat
dibangun
kemitraan dan kerjasama
dengan
stakeholder/
pihak luar (pemerintah
pusat,
institusi
pendidikan,
praktisi
lingkungan, swasta, dll).
KPHP
Unit V Rawas
berada di Kabupaten
baru/ pemekaran
Terdapat
beberapa
perusahaan perkebunan
yang berada di sekitar
kawasan
Memilik akses jalan yang
baik menuju kawasan
hutan

Keterkaitan

Strategi (W-O)

W1 + O1 + O5

KPH dapat meningkatkan
kerjasama kemitraan
pengamanan hutan dengan
masyarakat dan pihak ke
tiga

W1+ W2 + O1+
O3

Memitigasi peningkatan
lahan kritis dan laju
deforestasi melalui skema
pengelolaan hutan yang
berbasis masyarakat (HR,
HKm, HD) serta
optimalisasi kelembagaan
DAS.
KPH dapat meningkatan
kualitas personil secara
selektif dan prioritas
melalui Pelatihan
peningkatan kualitas dan
kapasitas SDM serta
reformasi birokrasi pada
sektor kehutanan
KPH dapat bekerja sama
untuk mendapatkan
dukungan para pihak
dalam pengadaan sarana

W3 + O3 +O4

W4 + O4 + O5
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Kelemahan (W)

Peluang (O)
7.

Keterkaitan

Terdapat
masyarakat
hukum adat

W1 + W2+ W4
+ O1 + O3

W1 + W2 + O2
+ O3+O4

W4 + O3 + O6

1.7.5.
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Strategi (W-O)
prasarana
Menjalin bentuk kemitraan
sesuai dengan regulasi
yang ada serta
menumbuhkembangkan
kesadaran lingkungan
terutama sumberdaya
hutan di seluruh lapisan
masyarakat
KPH dapat mengupayakan
penataan kawasan hutan
secara bertahap sesuai
anggaran tersedia dan
melalui kerjasama dengan
berbagai pihak
Mengoptimalkan sarana
jalan yang ada dan
kemitraan untuk
menpercepatan
pembangunan kawasan

Strategi Kekuatan Ancaman (Strategi S – T)
Pada

srategi

ini

faktor

kekuatan

dan

faktor

ancaman,

dikombinasikan dengan cara menggunakan seluruh kekuatan untuk
mengatasi ancaman. Strategi kekuatan ancaman diuraikan pada matrik
berikut.
Tabel. 2.24. Matrik strategi kekuatan ancaman
Kekuatan (S)
1.

2.
3.

4.

5.

Telah
terbentuknya 1.
kelembagaan Kesatuan
Pengelolaan Hutan di
tingkat tapak.
Memilik kawasan hutan 2.
produksi yang cukup luas
Mempunyai
potensi
hutan sekunder yang 3.
cukup luas berada di
hutan produksi terbatas
KPH
memiliki
kewenangan
dalam
pengolahan hutan sesuai 4.
dengan
peraturan
perundangan-undangan
5.
yang berlaku.
Adanya Fasilitasi Sarana 6.

Ancaman (T)
Masih tingginya minat
masyarakat
terhadap
usaha perkebunan dalam
kawasan hutan
Belum seluruh kawasan
wilayah KPHP dilakukan
tata batas.
Jumlah penduduk yang
semakin
meningkat,
sehingga
kebutuhan
akan
lahan
garapan
semakin tinggi.
Terdapat ego sektoral
/konflik kepentingan
Lemahnya
jaminan
keamanan investasi
Banyak pemukiman yang

Keterkaitan

Strategi (S-T)

S1 + S2 + T2 +
T3 + T6 + T8

KPHP dapa membangun
tata kelola kawasan secara
profesional

S1+ S3 + T4 +
T5

KPH dapat meningkatkan
koordinasi manejemen
kawasan bersama-sama
dengan Dinas
Kabupaten,Propinsi dan
UPT Kemenhut dalam
pengelolaan Wilayah KPH
Dapat meningkatkan
pengawasan dan mitigasi
konflik dalam pelaksanaan
perizinan pemanfaatan dan
penggunaan kawasan
hutan.

S4 + T4 + T9
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Kekuatan (S)

Ancaman (T)

Keterkaitan

Strategi (S-T)

Prasarana dari Kemenhut
melalui APBN
6. Memiliki potensi hasil
hutan kayu dan hasil
hutan bukan kayu

berada
di
dalam
kawasan KPHP
7. Terbatasnya pendanaan
untuk
pembangunan
sektor kehutanan.
8. Banyak
areal
hutan
sudah
digarap
oleh
masyarakat
menjadi
kebun karet dan sawit.
9. Terdapat banyak izin
penggunaan
hutan
dalam
kawasan
(tambang
emas,
batubara, bijih besi)

S5 + S6 + T5 +
T8

KPH dapat
mengoptimalkan aspek
pendanaan kegiatan
berdasarkan skala prioritas

S2 + S6 + T5 +
T7

KPH dapat meningkatkan
upaya pemahaman
masyarakat terhadap
status kawasan dan
fungsinya
Peningkatan koordinasi dan
komunikasi terbuka dengan
instansi terkait untuk
mengatasi ancaman
terhadap fungsi DAS dan
gangguan kawasan hutan
Dapat melakukan
peningkatan produktivitas
lahan dan hasil hutan kayu
dan bukan kayu untuk
peningkatan penghasilan
masyarakat sekitar hutan

S1 + S4 + T1 +
T4 + T5

S4+S6+T1+T3

1.7.6.

Strategi Kelemahan Ancaman (Strategi W – T)
Pada strategi ini faktor kelemahan dan faktor ancaman, diarahkan
pada kegiatan yang bersifat bertahan dan berusaha meminimalkan
kelemahan. Arahan strateginya diuraikan pada matrik berikut

Tabel. 2.25. Matrik strategi kelemahan ancaman
Kelemahan (W)
1.

2.

3.

4.

Lemahnya perlindungan
dan
pengamanan
terhadap
hutan
dan
kawasan hutan
Lemahnya
penegakan
hukum
terhadap
pelanggaran
tindak
pidana kehutanan
Masih rendahnya kualitas
dan
kuantitas
sumberdaya manusia /
tenaga kerja pengelola
sumber daya hutan.
Sarana dan prasarana
pendukung
belum
memadai

Ancaman (T)
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Masih tingginya minat
masyarakat
terhadap
usaha
perkebunan
dalam kawasan hutan
Belum seluruh kawasan
wilayah KPHP dilakukan
tata batas.
Jumlah penduduk yang
semakin
meningkat,
sehingga
kebutuhan
akan lahan garapan
semakin tinggi.
Terdapat ego sektoral
/konflik kepentingan
Lemahnya
jaminan
keamanan investasi
Banyak
pemukiman
yang berada di dalam

Keterkaitan

Strategi (W-T)

W1 + T1 + T8

KPH dapat melakukan
percepatan pembangunan
kelembagaan dalam
pengelolaan hutan melalui
pemberdayaan/ kemitraan
dan masyarakat

W2 + T2 + T6 +
T8

Dapat melakukan
percepatan upaya
rehabilitasi kawasan hutan
dan DAS kritis serta
mitigasi konflik dengan
melibatkan seluruh
stakeholder.
Diversifikasi usaha-usaha
berbasis kehutanan dalam
mengatasi peningkatan
kebutuhan lapangan kerja

W3 + W4 +
T1+T3+ T7+T8
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Kelemahan (W)

Ancaman (T)
7.

8.

9.

kawasan KPHP
Terbatasnya
pendanaan
untuk
pembangunan sektor
kehutanan.
Banyak areal hutan
sudah digarap oleh
masyarakat
menjadi
kebun karet dan sawit.
Terdapat banyak izin
penggunaan
hutan
dalam
kawasan
(tambang
emas,
batubara, bijih besi)

Keterkaitan
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Strategi (W-T)
dan pengembangan
wilayah.

W1 + W2 + T3 +
T7 + T8
W1 + W2 + T7 +
T8 + T9

W3 + W4 + T4 +
T7

KPH dapat
mengoptimalkan
pendekatan pengelolaan
dengan biaya tersedia
KPH dapat bekerjasam
Dengan pihak lain dalam
pengamanan kawasan
hutan
Penguatan kelembagaan
dan koordinasi pusatdaerah.
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ARAH KEBIJAKAN KPH
DAN VISI MISI
PENGOLAAN HUTAN

BAB III

KPHP Model Unit V Rawas merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Kehutanan Kabupaten Musi Rawas, sehingga arah strategis pembangunan KPH perlu
sejalan dengan arah strategis pembangunan wilayah/daerah. Demikian halnya
dengan

tujuan

pengembangan

KPH

perlu

diselaraskan

dengan

tujuan

pengembangan wilayah kabupaten Musi Rawas dan Dinas Kehutanan Kabupaten
Musi Rawas. Dengan demikian berarti harus merujuk pada rencana pembangunan
daerah kabupaten. Rencana pembangunan daerah ini meliputi rencana jangka
panjang (20 tahun) dan rencana jangka menengah (5 tahun).

3.1.

Arah Strategis Pembangunan Daerah
Arah strategis pembangunan pengelolaan hutan Musi Rawas dalam jangka

panjang diarahkan pada pendayagunaan hutan, pertanian melalui pengelolaan
dan pemanfaatan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab
dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang (RPJPD
Mura 2005-2025).
Tujuan pembangunan kehutanan Musi Rawas jangka menengah adalah
mewujudkan kelestarian sumber daya hutan. Strategi pembangunan dilakukan
melalui revitalisasi pertanian (RPJMD Mura 2011-2015). Sesuai dengan Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Musi Rawas maka sasaran utama
pembangunan kehutanan yang diinginkan adalah percepatan pembentukan
kelembagaan dan pembangunan KPH, pengusahaan aneka usaha kehutanan
non kayu, terlaksananya kegiatan wisata alam, dan terkendalinya penggunaan
kawasan hutan.

Adapun strategi yang akan diterapkan adalah rehabilitasi,

pemantapan kawasan, pengamanan, pengendalian kebakaran hutan, fasilitasi
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pembangunan KPHP, pemberdayaan masyarakat dan penguatan SDM serta
kelembagaan kehutanan (Renstra Dishut Mura 2011-2015).
Tabel 3.1. Arah Strategis Pembangunan Kehutanan Kabupaten Musi
Rawas
Arah
Pembangunan
Kabupaten
Musi Rawas
Jangka
Panjang
(2005-2025)
Sasaran
Pembangunan
Musi Rawas
Jangka
Panjang
(2005-2025)

Tujuan
Pembangunan
Jangka
Menengah
Musi Rawas
(2011-2015)

(i) Mewujudkan Daya Saing Kabupaten Musi Rawas
(ii) Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan
Berkeadilan
(iii) Mewujudkan Kabupaten Musi Rawas Yang Asri dan
Lestari
(iv) Mewujudkan ”Good Governance”
berlandaskan
Hukum
(v) Mewujudkan Masyarakat yang religius, bermoral,
beretika dan berbudaya
(i) Kualitas SDM yang terus meningkat dengan ditandai
oleh meningkatnya nilai IPM
(ii) Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang stabil dan
berkelanjutan, sehingga PDRB per kapita mencapai di
atas US$ 7,000
(iii) Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
(iv) Terwujudnya jaringan infrastruktur transportasi dan
ekonomi yang handal dan terintegrasi
(v) Terwujudnya pasokan energi listrik dan air bersih
(vi) Terwujudnya Musi Rawas Cyber District
(vii) Terwujudnya Kabupaten Musi Rawas yang aman,
tertib dan damai
(viii) Tingkat pembangunan semakin merata diseluruh
wilayah
(ix) Terwujudnya kemandirian pangan
(x) Terpenuhinya kebutuhan perumahan yang dilengkapi
dengan prasarana dan sarana pendukungnya
(vi) Terwujudnya Kabupaten Musi Rawas Yang Asri dan
Lestari
(vii) Terwujudnya”Good Governance”
berlandaskan
Hukum
(xi) Terwujudnya masyarakat yang religius, bermoral,
beretika dan berbudaya
(i)

Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pemasaran
produk pertanian
(ii) Mewujudkan infrastruktur agropolitan dan kawasan
cepat tumbuh
(iii) Memberdayakan kelembagaan kemitraan pertanian
(iv) Meningkatkan ketahanan pangan dan swasembada
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Strategi
Pembangunan
Jangka
Menengah
Musi Rawas
(2011-2015)
Sasaran
Pembangunan
Sektor
Kehutanan
Musi Rawas
(2011 – 2015)

(v)
(vi)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)

Strategi
Pembangunan
Sektor
Kehutanan
Musi
Rawas(2007 –
2012)

(xv)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
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berkelanjutan
Meningkatkan kesejahteraan petani
Mewujudkan kelestarian sumber daya hutan
Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan
penciptaan landasan pembangunan yang kokoh
Strategi penataan kembali Kabupaten Musi Rawas
Memperkuat
strategi
antar
urusan
dan
pengarusutamaan
Memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan.
Percepatan pembentukan kelembagaan dan pembangunan
KPH.
Pengusahaan aneka usaha kehutanan non kayu.
Terlaksananya kegiatan wisata alam.
Terkendalinya penggunaan kawasan hutan.
Meningkatnya upaya perlindungan terhadap kerusakan
sumber daya hutan (deforestasi).
Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan.
Meningkatnya fungsi hutan.
Meningkatnya pelestarian dan pengawetan tanaman
langka dan yang dilindungi.
Pengkayaan jenis langka.
Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan.
Terciptanya kawasan terbuka hijau.
Kondisi DAS berfungsi dengan baik.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemulihan
kembali fungsi hutan dan lahan.
Peran serta masyarakat di dalam dan sekitar hutan dalam
pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
Profesionalisme.
Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung Daerah
Aliran Sungai (DAS).
Pemantapan kawasan hutan.
Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan.
Fasilitasi pembangunanKPHP
Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan melalui
program HTR
Penguatan SDM dan kelembagaan kehutanan.

Sumber: RPJP Mura, RPJM Mura, dan Renstra Dishut Mura, diolah
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Arah Kebijakan Pengembangan Pembangunan Daerah
Kebijakan pengembangan KPHP Model Unit V Rawas perlu searah dengan

kebijakan pengembangan wilayah/daerah.

Berarti menjadi penting untuk

mensinergikan kebijakan pengembangan KPHP ini dengan rencana kebijakan
pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas dan sektoral (Dinas Kehutanan).
Arah kebijakan pengembangan sektor kehutanan Kabupaten Sumatera
Selatan, mengacu pada arah kebijakan pengembangan provinsi. Kebijakan
utama pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Selatan di bidang
kehutanan adalah meningkatkan upaya pemberantasan penebangan liar dan
penanganan kebakaran, memacu upaya rehabilitasi dan konservasi, dan
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan (RPJMD Sumsel
2008-2013). Adapun kebijakan sektor kehutanan Sumatera Selatan adalah
optimalisasi

pemanfaatan

perlindungan

hutan,

potensi

pengembangan

sumberdaya
hutan

hutan,

tanaman

rehabilitasi
dan

dan

kelembagaan

kehutanan (Renstra Dishut Sumsel 2008-2013). Berikut disajikan ringkasan arah
kebijakan pengembangan sektor kehutanan provinsi Sumatera Selatan dan
Kabupaten Musi Rawas.
Tabel 3.2. Kebijakan Pengembangan Kehutanan Provinsi Sumatera
Selatan dan Kabupaten Musi Rawas
Kebijakan
Pengembangan
Kehutanan
Sumatera
Selatan

Kebijakan
Sektor
Kehutanan
Sumatera
Selatan

(i) Meningkatkan upaya pemberantasan penebangan
liar.
(ii) Memacu upaya rehabilitasi dan konservasi.
(iii) Merestrukturisasi sektor kehutanan.
(iv) Memacu investasi bidang kehutanan.
(v) Mengembangkan upaya dan partisipasi dalam
penanganan kebakaranhutan dan lahan.
(vi) Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dalam
pengelolaan hutan.
(i) Kebijakan
optimalisasi
pemanfaatan
potensi
sumberdaya hutan.
(ii) Kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan.
(iii) Kebijakan pengembangan hutan tanaman.
(iv) Kebijakan perlindungan hutan.
(v) Kebijakan pengembangan kelembagaan kehutanan.
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Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Sumber
daya Hutan dilakukan dengan strategi:
(i) Restrukturisasi dan rasionalisasi industri primer
kehutanan.
(ii) Melaksanakan penataan dan pengelolaan hutan
secara lestari.
(iii) Melaksanakan
evaluasi/
penilaian
kinerja
kegiatan industri hasil hutan.
(iv) Melaksanakan evaluasi industri primer hasil
hutan.
(v) Rekonsiliasi dokumen penerimaan kehutanan
dan tata usaha hasil hutan.
(vi) Meningkatkan intensitas penyuluhan kehutanan.
(vii) Pembentukan
kelembagaan
Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
(viii)
Pembentukan kelembagaan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).
(ix) Penyelesaian permasalahan proses penggunaan
kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan
dan pinjam pakai kawasan hutan.
Kebijakan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan
dilakukan dengan strategi:
(i) Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan pada
areal tidak produktif dan kritis.
(ii) Pengelolaan hutan
melalui
pendekatan
perhutanan sosial.
(iii) Mendorong usaha rehabilitasi dan konservasi
lahan milik masyarakat.
(iv) Pengembangan demplot/ percontohan dan
mem-berikan bantuan bibit untuk merangsang
pengelolaan hutan rakyat dan penghijauan.
Kebijakan pengembangan hutan tanaman dilakukan
dengan strategi:
(i) Peningkatan produktifitas hutan dengan pola
kemitraan dengan masyarakat.
(ii) Mendorong dan memfasilitasi pembangunan
Hutan Tanaman Industri oleh mitra kehutanan.
Kebijakan perlindungan hutan dilakukan dengan
strategi:
(i) Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan
dan lahan dengan melibatkan seluruh unsur
terkait.
(ii) Pengamanan hutan secara terpadu dengan
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melibatkan instansi terkait.
(iii) Upaya
peningkatan penegakan hukum
di
bidang kehutanan yang konsisten dan adil.
(iv) Pengembangan kelembagaan masyarakat dan
penerapan pola perhutanan sosial pada wilayah
rawan gangguan keamanan.
Kebijakan Pengembangan kelembagaan kehutanan
dilakukan dengan strategi:
(i) Penyusunan rencana pembangunan kehutanan
di daerah.
(ii) Pengintegrasian
rencana
pembangunan
kehutanan di daerah.
(iii) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di
bidang kehutanan.
(iv) Penyediaan sarana dan prasarana.
Kebijakan
Pembangunan
Sektor
Kehutanan Musi
Rawas

(i) Melakukan rehabilitasi hutan dan peningkatan daya
dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).
(ii) Melakukan pemantapan kawasan hutan.
(iii) Melakukan pengamanan hutan dan pengendalian
kebakaran hutan.
(iv) Memfasilitasi pembangunan KPHP.
(v) Memberdayakan masyarakat di sekitar hutan melalui
program HTR
(vi) Melakukan penguatan SDM dan kelembagaan
kehutanan.

Sumber: RPJP Sumsel, RPJP Mura, RPJM Sumsel, RPJM Mura, Renstra Dishut
Sumsel, dan Renstra Dishut Mura, diolah

3.3.

Visi Misi Daerah dan Dinas Kehutanan
Visi pembangunan sektor kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (2008-

2013) adalah “Menjadikan hutan di Provinsi Sumatera Selatan sebagai
penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat”, sedangkan visi sektor
kehutanan kabupaten Musi Rawas adalah “Terwujudnya Optimalisasi Manfaat
Sumber Daya Hutan secara berkelanjutan dengan Melibatkan Masyarakat secara
Aktif yang Menjamin Pengelolaan Hutan Lestari".
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Tabel 3.3. Visi pembangunan sektor kehutanan provinsi dan kabupaten
Visi Sektor
Kehutanan
Sumatera
Selatan
(2008-2013)
Visi Sektor
Kehutanan Musi
Rawas (20112015)

“Hutan sebagai penyangga
kemakmuran rakyat”.

Uraian Visi
Kehutanan Musi
Rawas

•

kehidupan

dan

sumber

“Terwujudnya Optimalisasi Manfaat Sumber Daya Hutan
secara Berkelanjutan dengan Melibatkan Masyarakat secara
Aktif yang Menjamin Pengelolaan Hutan Lestari".

•

Sumber Daya Hutan merupakan sumberdaya yang
potensial bagi pembangunan wilayah di Kabupaten Musi
Rawas, untuk itu perlu dimanfaatkan seoptimal
mungkin agar dapat memberikan kontribusi kepada
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di
dalam maupun sekitar kawasan hutan.
Sumber Daya Hutan juga harus dapat memberikan
fungsi sebagai penyangga kehidupan masyarakat
sekitarnya baik secara ekologi, ekonomi dan sosial
budaya dengan tetap menjamin dan menjaga
kelestariannya terutama dalam mendukung dan
menjaga terwujudnya wilayah agropolitan.

Sumber: Renstra Dishut Sumsel dan Renstra Dishut Mura, diolah

Agar dapat mencapai visi yang telah ditetapkan maka perlu ditetapkan misi
pengelolaan. Misi ini merupakan pengejawantahan dari visi yang ingin diraih
pada masa mendatang.

Misi yang disusun dapat menjadi arahan bagi

penentuan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Misi pembangunan jangka
panjang Sumatera Selatan (2008-2025) yang terkait dengan pembangunan
kehutanan adalah meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam guna
penyediaan sumberdaya energi dan pangan yang berkelanjutan. Beberapa misi
pembangunan jangka menengah Sumatera Selatan (2008-2013) yang terkait
dengan pembangunan sektor kehutanan adalah membangun pertanian terutama
pangan dan perkebunan berskala teknis dan ekonomis dengan infrastruktur
yang cukup dan penerapan teknologi tepat guna dan

membangun industri

pengolahan dan manufaktur yang berdaya saing global dengan menciptakan
nilai tambah potensial yang proporsional dengan memperkokoh kemitraan huluhilir, serta industri kecil, menengah, dan besar.
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Misi utama sektor kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (2008-2013) yang
terkait dengan pengelolaan hutan adalah tercapainya produktifitas dan
peningkatan kualitas pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan konservasi sumber
daya hutan dan lahan yang berkelanjutan dan mendayagunakan sumber daya
hutan secara optimal, adil dan bertanggung jawab dengan melibatkan peran
aktif masyarakat untuk mewujudkan Sumatera Selatan sebagai lumbung kayu
nasional.
Tabel 3.4 Misi Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
Misi
Pembangunan
Sumatera
Selatan Jangka
Panjang (20082025)

(i)

Menjadikan Sumatera Selatan sebagai penggerak
pertumbuhan ekonomi regional.
(ii) Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam
guna penyediaan sumberdaya energi dan pangan yang
berkelanjutan.
(iii) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas.
(iv) Meningkatkan kapasitas manajemen pemerintahan.

Misi
Pembangunan
Sumatera
Selatan Jangka
Menengah
(2008-2013)

(i)

(ii)

(iii)
(iv)

(v)

(vi)
(vii)

Mengembangkan dan membina, serta memfasilitasi
pembentukan
sumberdaya
manusia
(SDM)
Sumatera Selatan yang kreatif, sehat, produktif,
inovatif, dan peduli melalui semua jalur dan jenjang
pendidikan, baik formal maupun informal;
Membangun pertanian terutama pangan dan
perkebunan berskala teknis dan ekonomis dengan
infrastruktur yang cukup dan penerapan teknologi
tepat guna;
Mendayagunakan sumberdaya pertambangan dan
energi (fosil dan terbarukan) dengan cerdas, arif,
dan bijaksana demi kepentingan masyarakat luas;
Membangun industri pengolahan dan manufaktur
yang berdaya saing global dengan menciptakan nilai
tambah potensial yang proporsional dengan
memperkokoh kemitraan hulu-hilir, serta industri
kecil, menengah, dan besar;
Membangun dan menumbuhkembangkan pusatpusat inovasi yang berbasis pada perguruan tinggi
dan lembaga penelitian untuk meningkatkan nilai
tambah
dan
produktivitas
sektor
ekonomi
berkelanjutan;
Meningkatkan dan memeratakan pembangunan
menuju kesejahteraan yang bermartabat;
Membangun dan memperkuat jejaring kerjasama
regional, nasional dan internasional di bidang
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ekonomi, industri, perdagangan dan kelembagaan;
(viii) Membangun
pemerintahan
yang
amanah
berdasarkan prinsip demokratis, berkeadilan, jujur
dan bertanggungjawab, serta akuntabel;
(ix) Mengembangkan dan membina budaya daerah
yang berakar pada nilai-nilai luhur "Simbur Cahaya";
(x) Membina toleransi dan keserasian dalam kehidupan
beragama.
(i)

Tercapainya produktifitas dan peningkatan kualitas
pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan konservasi
sumber daya hutan dan lahan yang berkelanjutan.
(ii) Mendayagunakan sumber daya hutan secara optimal,
adil dan bertanggung jawab dengan melibatkan peran
aktif masyarakat untuk mewujudkan Sumatera Selatan
sebagai lumbung kayu nasional dengan produksi kayu 8
juta m3.
(iii) Menguatkan kelembagaan dalam penyelenggaraan
pengelolaan kawasan hutan.

Misi Sektor
Kehutanan
Sumatera
Selatan
(2008-2013)

Sumber: RPJP Sumsel, RPJM Sumsel, dan Renstra Dishut Sumsel, diolah
Misi utama pembangunan jangka panjang Musi Rawas (2005-2025) yang
terkait dengan bidang kehutanan adalah mewujudkan Kabupaten Musi Rawas
yang asri dan lestari. Adapun misi utama pembangunan jangka menengah Musi
Rawas (2011-2015) yang berhubungan dengan bidang kehutanan adalah
pengembangan agropolitan.Sedangkan misi sektor kehutanan Kabupaten Musi
Rawas (2011-2015) yang utama adalah mewujudkan pemantapan kawasan dan
pemanfaatan sumber daya hutan dan lahan dalam mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Tabel 3.5. Misi Pembangunan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas
Misi
Pembangunan
Musi Rawas
Jangka
Panjang
(2005-2025)

Mewujudkan
Mewujudkan
berkeadilan.
(iii) Mewujudkan
(iv) Mewujudkan
(v) Mewujudkan

Misi
Pembangunan
Musi Rawas

(i) Pembangunan kultur Darussalam
(ii) Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial
(iii) Pengembangan agropolitian

(i)
(ii)

daya saing dan kemandirian daerah.
pembangunan yang lebih merata

dan

Kabupaten Musi Rawas yang asri dan lestari.
”Good Governance”.
masyarakat Musi Rawas yang religius.
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Jangka
Menengah
(2011-2015)

(iv) Pengembangan pertambangan dan lingkungan
(v) Penguatan investasi dan dayasaing
(vi) Penataan kepemerintahan dan sumber daya manusia

Misi Sektor
Kehutanan
Musi Rawas
(2011-2015)

(i)
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Mewujudkan pemantapan kawasan dan pemanfaatan
sumber daya hutan dan lahan dalam mendukung
peningkatan kesejahteraan masyarakat
(ii) Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya
hutan dan lahan sebagai penyangga wilayah agraris.
(iii) Meningkatkan upaya rehabilitasi sumber daya hutan dan
lahan.
(iv) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
dan pembangunan kehutanan
(v) Meningkatkan kapasitas SDM dan kinerja aparatur
kehutanan dalam pelayanan dan pembangunan.

Sumber: RPJP Mura, RPJM Mura, dan Renstra Dishut Mura, diolah
3.4.

Arah Atrategis KPH
Berdasarkan arah, tujuan, dan sasaran pembangunan kehutanan di

tingkat kabupaten maka dapat ditetapkan arah strategis pengelolaan KPHP
Model Unit V Rawas yaitu “pem bangunan w ilayah K esatuan P engelolaan

Hutan P roduksi (HP ) M odel Unit V Raw as yang berorientasi pada
peningkatan

pem anfaatan

dan

pot ensi

kaw asan

hutan

yang

berkelanjutan secara ekologi, ekonom i, dan sosial dengan m elibatkan
sem ua pihak terkait”.
Berdasarkan kebijakan pengembangan sektor kehutanan

provinsi dan

kabupaten maka dapat ditentukan kebijakan pengembangan KPHP Model Unit V
Rawas yaitu. “optim alisasi kinerja pengelola K P HP dan parapihak terkait

dalam

peningkatan

produktifitas

pem anfaatan

dan

penggunaan

kaw asan hutan yang lestari”.
Strategi operasional dalam optimalisasi kinerja pengelola dan parapihak
dalam peningkatan produktifitas pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
dilakukan melalui:
(i) Penataan wilayah kelola KPHP Model Unit V Rawas dengan mempergunakan
data dan informasi detil yang yang ada di lapangan.
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(ii) Perencanaan pengelolaan hutan KPHP Model Unit V Rawas berdasarkan hasil
inventarisasi dan penataan hutan yang telah dilakukan.
(iii) Penyajian data/informasi detil bagi pemegang kewenangan kebijakan publik
untuk menerbitkan suatu hak atau ijin pemanfaatan hutan atau ijin
penggunaan kawasan hutan di kawasan KPHP Model Unit V Rawas.
(iv) Penyelenggaraan fungsi pemanfaatan hutan sesuai dengan kewenangan
KPHP Model Unit V Rawas.
(v) Penyelenggaraan fungsi penggunaan kawasan hutan melalui pembinaan,
pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggara ijin pengguna kawasan
KPHP Model Unit V Rawas.
(vi) Penyelenggaraan fungsi rehabilitasi hutan dan reklamasi.
(vii) Penyelenggaraan fungsi perlindungan hutan.
(viii) Penyelenggaraan fasilitasi pemberdayaan masyarakat untuk memastikan
penyelenggaraan

pemanfaatan

hutan,

penggunaan

kawasan

hutan,

rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan di kawasan KPHP
Model Unit V Rawas sesuai dengan kondisi lokal serta kondisi masyarakat
setempat.
3.5.

Visi Misi KPH
Berdasarkan arah strategis pembangunan KPH, maka dapat disusun Visi
KPH sebagai berikut.

1) Visi
Merujuk pada arah strategi dan kebijakan pengembangan daerah sektor
kehutanan maka dapat diterjemahkan lebih lanjut dalam bentuk visi dan misi.
Penyusunan visi dan misi pengelolaan KPHP Model Unit V Rawas akan
disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan sektor kehutanan provinsi
Sumatera Selatan dan kabupaten Musi Rawas. Visi merupakan cara pandang
dalam pengelolaan untuk mencapai tujuan yang mendekati ideal. Pencapaian
visi dilakukan dengan menjalankan misi dan tujuan.
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Kehutanan

Kabupaten, maka visi pengelolaan KPHP Model Unit V Rawas adalah
“Terciptanya dukungan m asyarakat yang positif dalam m em bangun

K P HP Raw as sebagai penghasil

kayu dan bukan kayu secara

berkelanjutan ”.
Visi KPHP Model Unit V Rawas ini dapat dipahami secara benar, apabila
beberapa kata kunci dalam visi tersebut mendapat penjelasan secara jelas
dan terarah.
• Terciptanya:
Memberikan pengertian bahwa akan terbangunya suatu sistem yang
dinamis, harmonis dan terintegrasi antara kepentingan kawasan hutan
sebagai hutan produksi, kepentingan masyarakat dan kepentingan daerah
untuk pembangunan wilayah baik dalam hal kerjasama yang bersifat
operasional di lapangan maupun kerjasama dalam hal koordinatif.
• Dukungan masyarakat
Adanya peran serta dan parsitifasi aktif secara nyata dari masyarakat
dalam bentuk pemahaman, sikap dan perilaku yang selaras dan
terbangunnya

kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mendukung

terselengaraanya manajerial dan operasional pengelolaan hutan .
• Membangun
Artinya

membentuk,

membenahi,

mengkayakan

potensi

dan

keanekaragaman sumberdaya hutan beorientasi pada hutan sebagai
penghasil kayu penghasil bukan kayu
• Penghasil kayu dan bukan kayu
Manajerial hutan berorientasi pada produksi hasil kayu dan bukan kayu
baik berupa hasil hutan ikutan maupun hasil sampingan.
• Berkelanjutan
Hasil hutan kayu dan HHBK yang dihasilkan diatur sedemikian rupa dengan
mempertimbangkan sistim

silvikultur, ekonomi dan sosial sehingga

mencerminkan pengelolaan hutan secara lestari yang memberikan hasil
secara terus menerus baik sebagai sumberdaya alam yang dapat
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maupun sebagai komponen penting dalam sistem ekologi

kawasan.
2) Misi
Agar dapat mencapai visi yang telah ditetapkan maka perlu ditentukan
misi pengelolaan KPHP Unit V Rawas. Misi ini merupakan pengejawantahan
dari visi yang ingin diraih pada masa 10 tahun mendatang. Misi yang disusun
dapat menjadi arahan bagi penentuan tujuan dan sasaran yang hendak
dicapai.
Berdasarkan Visi tersebut, maka misi pengelolaan KPHP Unit V Rawas
adalah:
(1) Menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam membangun hutan
(2) Menjamin keberadaan hutan yang dapat berfungsi optimal sebagai hutan
produksi penghasil kayu dan bukan kayu.
(3) Mendukung upaya pemanfaatan hutan dalam pembudidayaan hasil hutan
kayu dan HHBK yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi
yang optimal bagi masyarakat dan pemerintah
(4) Membangun kelembagaan kemitraan untuk mendukung keberhasilan
budidaya tanaman hutan kayu dan HHBK.
3) Tujuan
(1) Melakukan survey sosial secara detil melalui teknik pendekatan partispatif
(2) Menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam membudidayakan hasil
hutan kayu dan HHBK
(3) Menyelesaikan konflik secara musyawarah dan kekeluargaan
(4) Melakukan

inventarisasi

(penelitian)

potensi

hutan

sebagai

dasar

pertimbangan tata kelola pembudidayaan hasil hutan kayu dan HHBK
(5) Melakukan efektivitas pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan yang
berorientasi pada hasil hutan kayu dan HHBK dengan tetap melibatkan
masyarakat
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(6) Membuka dan menjajaki adanya peluang kerjasama investasi pengelolaan
hutan dalam kerangka pemanfaatan hutan melalui pembudidayaan hasil
hutan kayu dan HHBK.
(7) Membuka

dan

menjajaki

adanya

peluang

kerjasama

inventasi

pembangunan industri hulu hasil hutan kayu dan HHBK.
(8) Mengikut

sertakan

masyarakat

dalam

perlindungan

hutan

yang

berazaskan pada tercapainya hasil maksimal secara berkelanjutan.
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ANALISIS DAN
PROYEKSI

BAB IV

4.1. Analisa Data dan Informasi
Dari data bio fisik, potensi wilayah dan sumberdaya alam, keadaan sosial
ekonomi dan budaya masyarakat sekitar serta sejarah dan aksesibilitas kawasan,
maka dapat dianalisis untuk menentukan strategi yang dapat disinergikan dalam
rencana pengelolaan.
4.1.1. Data Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan
Pada saat ini di kawasan hutan KPHP model Unit V Rawas, hanya ada
satu izin pemanfaatan kawasan hutan yang definitif dan aktip yakni HTI PT.
Buana Sriwijaya Sejahtera (BSS), sedangkan untuk penggunaan kawasan
hutan sudah ada 6 (enam) pemilik izin konsesi yang masuk kawasan KPHP
Model Unit V Rawas.

Izin konsesi ini berupa izin usaha pertambangan

batubara, bijih besi dan emas.
Berdasarkan analisis pemanfaatan dan penggunaan hutan terhadap
luas keseluruhan KPHP Model Unit V Rawas adalah sekitar 25% sudah
menjadi IUPHHK-HTI, 7% izin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan
untuk

pertambangan

dan

sekitar

9%

diusulkan

menjadi

wilayah

pemberdayaan masyarakat hutan kemasyarakat (HKm), data terperinci
disajikan pada (tabel 4.1). Dari kondisi tersebut masih terdapat 59% dari
luas kawasan atau sekitar ± 70.000 ha wilayah belum berizin. Dalam 10
tahun ke depan KPH masih banyak memiliki peluang untuk melakukan
pengelolaan hutan secara mandiri atau melalui kemitraan.

Pemanfaatan

hutan tersebut bisa diarahkan menjadi berbagai fungsi sesuai dengan kondisi
fisik dan kondisi sosial wilayah KPH. Untuk kawasan hutan produksi yang
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sudah digarap oleh masyarakat menjadi areal perkebunan dapat diusulkan
menjadi wilayah HTR, HKM atau HD atau melakukan kemitraan langsung
dengan

masyarakat

atau

kelembagaan

masyarakat

dengan

tujuan

pencapaian perluasan pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan
kayu sebagaimana yang telah diatur dalam Permenhut P.47/Menhut-II/2013
tentang pedoman kriteria dan standar pemanfaatan hutan di wilayah
tertentu.
Tabel 4.1. Luas peruntukan kawasan hutan di KPHP Rawas
1
2
3
4

No

Peruntukan hutan
IUPHHK-HTI
Penggunaan hutan
HKm
Belum berizin
Jumlah

Luas (Ha)
29.010
8.425
11.100
69.979,51
118.514,51

Persentasi
25 %
7%
9%
59%
100%

4.1.2. Data Bio Fisik
Letak kawasan KPHP Model Unit V rawas secara geografis sangat
strategis berada di kiri kanan jalan lintas Sumatera yang menghubungkan
Provinsi Sumatera Selatan jambi melalui Kota Lubuk Linggau.

Hal ini

mengutungkan karena mudah menjangkau sampai di lokasi dan apa bila ada
poduk hasil hutan mudah untuk menjangkau pasar. Selain itu di Kabupaten
Musi Rawas terdapat Industri hilir pengolahan kayu yakni pabrik pembuatan
pinsil PT. Xylo.
Keadaan iklim tropis dan jenis tanah sangat mendukung untuk
melakukan pengembangan budidaya berbagai jenis kayu dan hasil hutan
bukan kayu. Jenis tanah didominasi dengan tanah mineral sehingga sangat
cocok dilakukan budidaya perkebunan atau tanaman tahunan dan pertanian
lahan kering.

Hal inilah salah satunya banyak masyarakat yang sudah

memanfaatkan lahan hutan tersebut untuk lahan garapan perkebunan
mereka. Begitu juga lahan APL yang ada disekitarnya sampai saat ini sudah
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banyak dibangun perkebunan karet dan sawit baik yang dibangun oleh
perusahaan ataupun yang dibangun oleh masayarakat.
Disamping itu berdasarkan data topografi atau tingkat kelerengan,
kawasam KPHP Model Unit V Rawas didominasi oleh kualifikasi kelerengan
datar

dan

landai,

sehingga

sangat

memudahkan

untuk

melakukan

penggarapan lahan.

Sektar ±

12% persen merupakan kualifikasi tingkat

kelerengan sangat curam yang memiliki tingkat kemiringan ≥40%, yaitu yang
berada di kawasan hutan propuksi terbatas (HPT) Rawas Lakitan. Karena
kondisi ini sehingga hasil survey potensi kayu tim BPKH menyatakan bahwa
potensi kayu yang berada di HPT Rawas lakitan masih cukup baik yakni
masih terdapat kayu pada kelas diameter (40cm – 49cm) rata 12 pohon/ha
yang memiliki volume 17 m3/ha.
Secara geologi batuan yang ada di kawasan KPHP Model Unit V Rawas
banyak yang merupakan batuan pembawa batu bara sehingga pada wilayah
KPHP tersebut banyak izin pinjam pakai untuk penggunaan pertambangan
batubara. Selain itu ada juga yang mengandung jenis batuan Tuf dan breksi
sehingga terdapat potensi mineral bijih besi dan emas. Keadaan inilah yang
akhirnya banyak terjadi ilegal maining di kawasan KPHP. Ilegal maining yang
terjadi bisa dilakukan oleh masyarakat secara individu, secara berkelompok
ataupun dilakukan oleh perusahaan.

Ilegal maining yang dilakukan oleh

perusahaan dengan berbagai modus antara lain menambang di luar izin, atau
menambang oleh mitra kerja (Sub kontraktor) pada izin operasional
penambangan nya sudah dicabut.
Dari kajian hidrologi dan karakteristik DAS, kawasan KPHP Model Unit V
Rawas termasuk kawasan yang memiliki drainase yang baik, terdapat banyak
sungai-sungai kecil yang mengalir ke Sungai besar. Sungai-sungai ini menjadi
sumber kehidupan dari berbagai makhluk hidup. Bantaran sungainya
sebagaimana yang tertuang dapar Kepres 32 tahun 1990 tentang kawasan
lindung maka akan terdapat banyak zona kawasan lindung yang merupakan
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Namun hal

inipun dapat menjadi ancaman karena sungai-sungai tersebut dipakai
berbagai aktivitas oleh masyarakat yang melebihi ambang batas seperti
nambang emas di sungai.

Sungaipun menjadi alternatif trasnfortasi

masyarakat.
4.1.3. Data Potensi Wilayah KPH
Dari data peta penutupan lahan, Jenis penutupan lahan yang paling
dominan adalah pertanian lahan kering campur semak (Pc) mencapai 67,27%
dan yang paling sedikit adalah yang berupa pertanian lahan kering murni (Pl)
hanya 1,57% serta terdapat areal pertambangan 0,23% (kondisi tahun
2012). Di bagian barat yang merupakan fungsi hutan produksi terbatas (HPT
Rawas Lakitan) masih didominasi oleh hutan lahan kering primer mencapai
12,24% atau seluas ±14.500,94 ha. Hal ini menunjukkan di wilayah KPHP
Unit V Rawas masih terdapat potensi hutan primer yang merupakan ciri hutan
hujan

tropis,

sehingga

sangat

diharapakan

keseimbangan dalam pelestarian biodiversiti.

akan

menjadi

sumber

Adapun kondisi HPT Rawas

Utara sudah didominasi oleh kondisi areal pertanian lahan kering campur
semak dan sebagian kecil merupakan hutan lahan kering sekunder. Dalam
kondisi seperti ini harus dilakukan pembinaan yang intensif baik pembinaan
tegakan ataupun pembinaan kepada masyarakat untuk mengarahkan proses
suksesi sesuai dengan yang diharapkan.
Kondisi penutupan berupa pertanian lahan kering campur semak yang
mendominasi wilayah KPHP Unit V Rawas, dari hasil studi observasi lapangan
keadaan yang seperti ini biasanya merupakan areal perkebunan karet
campuran. Tanaman karet umumnya dibiarkan tumbuh diantara belukar dan
semak yang rapat tanpa dilakukan penyiangan atau pemeliharaan yang
lainnya (pengelolaan non intensif). Dalam kondisi kebun karet seperti ini,
akan memberi kesempatan tumbuh jenis-jenis vegetasi lain baik tanaman
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bawah ataupun pohon, sehingga kondisinya berupa hutan karet tua
(Agroforest), dimana lahan didominasi oleh tanaman karet tetapi masih
banyak terdapat jenis-jenis lain yang berasosiasi dengan tanaman karet tua
baik tanaman buah-buahan seperti jengkol (Pithecollabium lobatum), duren
(Durio zibethinus) dan petai (Parkia speciosa) ataupun tanaman kayu seperti
medang

(Litsea

sp),

gerunggang

(Cratoxylon

arborescens),

mahang

(Macaranga spp), leban (Vitex pubescens), kayu labu (Erythrina sp), terap
(Artocarpus elasticus) dll.
Potensi kayu yang masih cukup baik berada di HPT Rawas lakitan masih
banyak terdapat

jenis kayu yang masuk pada kelas komersil 1 dan kelas

kayu indah. Dilihat dari kelas diamter yang paling dominan memang pada
kelas diameter (20cm-29cm) yakni mencapai rata-rata 28 pohon/ha dengan
volume kayu 11 m3/ha. Namun masih terdapat kayu pada kelas diameter
(40cm–49cm) rata-rata 12 pohon/ha yang memiliki volume 17 m3/ha dan
kelas diamter ≥50 cm rata-rata 4 pohon/ha dengan volume 11 m3/ha.
Untuk data hasil hutan bukan kayu tidak terdapat data yang
berkesinambungan yang dihasilkan secara lami dari hutan, namun realisasi
sekarang kawasan hutan KPHP model Unit V Rawas banyak menghasilkan
hasil hutan bukan kayu berupa getah karet yang diusahakan oleh
masyarakat.
Flora dan fauna langka masih terdapat di kawasan hutan KPHP Model
Unit V Rawas.

Kelangkaan pada flora termasuk pada status perlindungan

IUCN dan CITES, sedangkan untuk data hewan selain yang dilindungi
berdasarkan IUCN dan CITES juga masih banyak hewan yang dilindungi UU
yang diatur pada PP no 7 tahun 1999 tentang perlindungan tumbuhan dan
satwa. Flora dan fauna yang dimaksud berada terkonsentrasi di areal HPT
Rawas lakitan dan Rawas Utara. Yang mendukung keadaan ini antara lain
karena kondisi fisik yang memiliki tingkat kerengan sangat curam. Dalam
Kepres 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung pada pasal 8
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menyatakan bahwa kawasan hutan yang memiliki kelerengan ≥40% menjadi
kawasan lindung. Disamping itu potensi kayu masih cukup tinggi dengan tipe
tutupan lahan hutan lahan kering primer dan sekunder sehingga representatif
untuk satwa masih survive di kawasan tersebut. Satwa-satwa dilindungi UU
yang masih terdata antara lain dari klas mamalia terseterial adalah kancil,
kijang, rusa, tapir, beruang madu, landak dan trenggiling. Termasuk di klas
mamalia arboreal atau sering disebut primata adalah siamang dan ungko.
Dengan kondisi seperti ini, maka areal HPT diarah menjadi blok
perlindungan selain disebabkan kondisi fisik wilayah juga berbatasan dengan
kawasan hutan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), sehingga
diharapkan akan menjadi buffer zone terhadap kawasan Taman Nasional.
Dengan dijadikannya sebagai zona perlindungan maka nilai-nilai konservasi
tinggi akan terjaga, dapat berfungsi sebagai areal pendidikan dan penelitian
serta dapat berfungsi sebagai sumber benih dan sumber genetik.
4.2. Proyeksi Kondisi Wilayah
Berdasarkan analisis data dan informasi wilayah serta status fungsi kawasan
sebagai hutan produksi dan hutan produksi terbatas, proyeksi kondisi wilayah
KPHP Model Unit V Rawas akan dibagi menjadi proyeksi kelola produksi, proyeksi
kelola ekologi/lingkungan, dan proyeksi kelola sosial-ekonomi.

Kelola produksi

mencakup pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, kegiatan
penggunaan hutan, dan jasa lingkungan.

Adapun kelola ekologi meliputi

rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam serta
jasa lingkungan, sedangkan kelola sosial ekonomi terdiri dari peningkatan taraf
hidup masyarakat sekitar

dan peningkatan penerimaan pemerintah serta

pengembangan ekonomi wilayah.
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4.2.1. Proyeksi Kelola Produksi
Sesuai peruntukannya, KPHP Model Unit V Rawas merupakan hutan
produksi dan hutan produksi terbatas. Maka fungsi utama dari kawasan hutan
ini adalah fungsi produksi.

Dengan demikian kelestarian produksi menjadi

sangat penting untuk menjamin berfungsinya kawasan ini dalam memberikan
hasil yang bernilai ekonomi. Kelestarian produksi ini mencakup produksi hasil
hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungannya.
Selain kelestarian hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu,
kelestarian produksi di wilayah KPHP Model Unit V Rawas dapat diproyeksikan
pada kegiatan pemanfaatan hutan untuk jasa lingkungan seperti mekanisme
perdagangan karbon seprti program REDD. Selain dapat memberikan manfaat
manfaat ekonomi juga akan memberikan jaminan manfaat hutan yang
berkelanjutan bagi pengendalian perubahan iklim dan kerusakan ekosistem
hutan serta lingkungannya.
Pemanfaatan hasl hutan kayu yang utama berasal dari pemanfaatan
kawasan hutan tanaman yang memproduksi tanaman pokok, tanaman
unggulan dan tanaman kehidupan. IUPHHK-HTI yang ada hanya PT Buana
Sriwijaya Sejahtera (BSS) dengan luas 29.010 ha atau 25% dari keseluruhan
luas KPHP Rawas. Potensi hasil hutan kayu lainnya dapat diperoleh dari
wilayah pemberdayaan masyarakat dengan jenis-jenis kayu daur pendek
sehingga akan cepat memberikan hasil terhadap masyarakat. Dari wilayah
kegiatan penggunaan hutan juga akan memberikan potensi hasil hutan kayu,
yaitu dari proses reklamasi dengan diarahkan pada jenis-jenis kayu industri
atau kayu pertukangan.
Hasil hutan bukan kayu dapat diperoleh dari wilayah pemberdayaan
masyarakat dan kemitraan. Dalam hal ini jenis karet sudah sangat familier di
masyarakat yang dapat memberikan hasil hutan bukan kayu berupa getah.
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Potensi getah yang lain selanjutnya dapat dikembangkan dari jenis jelutung
yang bisa budidayakan di wilayah pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan.
4.2.2. Proyeksi Kelola Ekologi
Melihat dari kondisi fisik wilayah KPHP Model Unit V Rawas, diketahui
bahwa tipe penutupan hutan lahan kering primer mencapai 14.500,94 ha atau
12,24% dari luas kawasan KPHP Rawas dan tipe penutupan lahan kering
sekunder 9.504,22 ha atau 8,02 % dari luas keseluruhan KPHP Rawas. Areal
tersebut adalah wilayah HPT Rawas lakitan dan HPT Rawas Utara. Disamping
itu pada kawasan ini memiliki potensi kayu yang cukup baik serta masih
banyak terdapat flora dan fauna yang statusnya dilindungi. Wilayah ini
diperuntukkan sebagai wilayah blok perlindungan, sehingga dapat memberikan
fungsi ekologis yang maksimal. Wilayah inipun berada di daerah hulu yakni
hulu Sungai Rawas, Sungai Tiku dan Sungai Rupit. Dengan diperuntukkannya
wilayah ini sebagai blok perlindungan diharapkan fungsi hidrologi kawasan
dapat terjaga.
Proyeksi kelola ekologi yang lain dapat diaplikasikan dari kegiatan
rehabilitasi dan reklamasi yang dapat menjamin kelestarian kawasan. Untuk
wilayah rehabilitasi atau pemulihan, kriteria yang digunakan adalah wilayah
tersebut sudah tidak berhutan lagi. Selain itu terdapat (bekas) perambahan,
pembalakan liar, dan kebakaran hutan dan lahan.
kepentingan

tertentu

merupakan

wilayah

yang

Atau untuk tujuan dan
diprioritaskan

untuk

direhabilitasi. Degradasi hutan dan deforestasi akan terus dialami berpa
tekanan dan gangguan terhadap kelestarian hutan terutama disebabkan oleh
perambahan maupun okupasi kawasan hutan oleh masyarakat maupun
kebakaran hutan da lahan.
Kelestarian ekologi kawasan KPHP Model Unit V Rawas dapat terjaga
dengan baik apabila tekanan terhadap aktifitas yang merusak hutan seperti
perambahan, kebakaran hutan dan ilegal logging dapat diminimalkan. Dengan
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melakukan kegiatan perlindungan hutan melalui pengamanan hutan yang
intensif maka kelestarian hutan akan terjaga. Salah satu masalah yang perlu
mendapat perhatian besar dalam 10 tahun ke depan adalah masalah
perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat.
Dengan adanya upaya pemanfaatan kawasan hutan yang sesuai dengan
kemampuan dan disertai dengan pengendalian kerusakan hutan dan lahan dari
segala aktifitas serta adanya jaminan perlindungan pada kawasan lindung
maka kawasan KPHP Model Unit V Rawas akan dapat lestari secara ekologi.
Manfaat ekologi lain yang bisa didapat adalah berpartisipasi dalam kegiatan
perdagangan karbon melalui skema REDD.
4.2.3.

Proyeksi Kelola Sosial-Ekonomi
Dari sisi kelola sosial ekonomi, pemanfaatan hutan dan penggunaan
kawasan hutan akan memberikan dampak yang besar dan berkelanjutan
(multiplier effect) baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Manfaat ganda
ini

bersumber

dari

penanaman

investasi,

perputaran

gaji

karyawan,

penyerapan tenaga kerja, penciptaan lapangan usaha, kontribusi terhadap
pembentukan

Produk

Domestik

Regional

Bruto

(PDRB)

Daerah

dan

Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pembangunan fasilitas umum, sosial dan
ekonomi.
Dengan demikian, kelola sosial pada wilayah KPHP Model Unit V Rawas
diupayakan untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui
peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan penyedian fasilitas
umum, sosial, dan ekonomi bagi penduduk sekitar. Selain itu kelola sosial juga
diarahkan untuk dapat menggerakkan ekonomi daerah melalui peningkatan
penerimaan pemerintah dan peningkatan perekonomian wilayah.
Dalam 10 tahun mendatang,

dengan berjalannya pengelolaan KPHP

Model Unit V Rawas melalui optimasi pemanfaatan hasil hutan kayu dengan
skema HTI, HD, HTR dan HKm maka akan ada peningkatan kesejahteraan
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masyarakat. Sumber kesejahteraan ini berasal dari penciptaan tenaga kerja
serta pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.

Adanya

tenaga kerja ini tentu akan meningkatkan pendapatan tenaga kerja melalui
gaji dan upah yang diberikan. Peningkatan taraf hidup masyarakat setempat
juga dapat terdorong dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat di
sekitar KPHP Model Unit V Rawas oleh seluruh pemegang konsesi yang ada.
a) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar KPHP Model Unit V
Rawas dapat dilihat dari kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
Adanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha akan meningkatkan
jumlah tenaga kerja yang terserap. Peningkatan tenaga kerja ini selanjutnya
akan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar KPHP Model Unit V
Rawas.
Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat setempat dapat dilihat
dari kontribusi pemegang ijin konsesi pemanfaatan hasil hutan di wilayah
KPHP Model Unit V Rawas terhadap penyediaan program pemberdayaan
masyarakat, dan pemberian gaji dan upah terhadap tenaga kerja yang
diserap.
b). Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
Kegiatan

pemanfaatan

hutan

akan

berpengaruh

pertumbuhan wilayah KPHP Model Unit V Rawas.

terhadap

Tumbuhnya aktifitas

ekonomi ini selanjutnya akan merangsang pertumbuhan ekonomi wilayah
Kabupaten Musi Rawas Utara dan Provinsi Sumatera Selatan. Peningkatan
pertumbuhan ekonomi wilayah dapat dilihat dari kontribusi pemanfaatan
hutan dalam pembentukan PDRB dan peningkatan pendapatan ekonomi
masyarakat.
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c) Peningkatan Pendapatan Daerah
Peningkatan pendapatan finansial Kabupaten Musi Rawas Utara dan
Provinsi Sumatera Selatan sebagai dampak dari adanya pemanfaatan
kawasan KPHP Model Unit V Rawas dapat dilihat dari kontribusi beberapa
pajak dan pungutan lainnya. Berdasarkan hasil analisis, kontribusi langsung
dari pemegang ijin konsesi berasal dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Iuran Hak Pengusahaan Hasil Hutan
(IUPHH).

Untuk Kabupaten Musi Rawas, selain ketiga jenis pungutan

tersebut, masih ada 4 (empat) jenis pajak lagi yang memberikan kontribusi
langsung yaitu pajak perseroan, pajak penjualan, pajak penghasilan, dan
pajak kendaraan.
Bagi Provinsi Sumatera Selatan, keberadaan KPHP Model Unit V Rawas
dapat memberikan tambahan pendapatan daerah melalui pajak dan
pungutan dari hasil pemanfaatan kawasan hutan.
d) Tingkat Perambahan Kawasan Hutan dan Konflik Masyarakat
Perambahan atau okupasi lahan hutan merupakan persoalan yang
utama dihadapi dalam pengelolaan KPHP Model Unit V Rawas. Umumnya
perambahan banyak dilakukan oleh masyarakat dengan cara menggunakan
hutan untuk lahan perkebunan yakni berkebun karet dan sawit.

Namun

demikian ada juga yang menggunakannya untuk lahan pertanian dan
pemukiman. Hampir diseluruh wilayah kelompok hutan terdapat penguasaan
lahan hutan oleh masyarakat yang dijadilkan sebagai areal perkebunan dan
pemukiman.
Terjadinya perambahan hutan disisi lain terjadi karena alami adanya
pertambahan penduduk yang menimbulkan peningkatan kebutuhan akan
pangan, sandang dan papan, sehingga perlu perluasan lahan untuk
pemukiman maupun lahan untuk

garapan pertanian dan perkebunan.

Namun dalam hal ini pemerintah sudah banyak menyikapi dengan
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dikeluarkan kebijakan beberapa skema pemberdayaan masyarakat seperti
Hutan Kemasyarakatn, HTR, dan Hutan Desa. Namun dalam hal ini belum
secara keseluruhan direspon oleh masyarakat.
Faktor lain yang menyebabkan terjadinya perambahan hutan karena
adanya akses masuk hutan terbuka. Akses ini berawal dari akses jalan sarad
dan jalan pengangkutan log masa HPH, diperparah dengan masa pencabutan
HPH, yang mana kawasan hutan pada saat itu lepas dari pengamanan.
Ditambah lagi dengan tidak ada tata batas kawasan hutan yang jelas,
sehingga sulit masyarakat untuk mengetahui apakah lahan yang mereka
garap tersebut masuk di kawasan hutan atau tidak. Dilihat dari faktor
budaya, ada kebiasaan masyarakat apa bila mulai berkeluarga maka diajari
untuk berkebun dengan membuka lahan hutan yang diharapkan selanjutnya
dapat memiliki usaha secara mandiri.
Khusus untuk kelompok hutan HP Meranti hulu Sungai Kapas terdapat
konflik antara masyarakat dengan perusahaan yakni PT. Buana Sriwijaya
Sejahtera (BSS) pemilik izin IUPHHK-HTI. Yang menjadi latar belakang
terjadinya konflik adalah, sebelum dikeluarkannya izin IUPHHK-HTI kepada
PT. BSS melalui keputusan mentri kehutanan dengan nomor SK 686/MenhutII/2009 tanggal 16 Oktober 2009, lahan tersebut sudah lama dikelola/
diusahakan

oleh masyarakat menjadi lahan perkebunan.

Diperkirakan

masyarakat mulai masuk menggarap lahan adalah sekitar tahun 1999/2000
pasca berakhirnya HPH PT. Tuah Megow. Dan berhentinya operasional HTI
PT. Tunas Bentala. Dalam proses pengambilan lahan tidak terkomunikasikan
dengan baik antara perusahaan dengan masyarakat, karena kurangnya
sosialisasi

dan

pendekatan

partisipatif

dari

perusahaan

sehingga

menimbulkan salah faham yang berujung konflik.
Berdasarkan data hasil survey sosial budaya yang diselenggarakan oleh
BPKH wilayah II Palembang, hampir semua warga Kecamatan Nibung
berkonflik dengan PT. BSS. Untuk mencari solusi, ada kebijakan dari PT. BSS
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tentang pembagian lahan yaitu 80:20 yang artinya dari luasan lahan
kawasan hutan yang dikuasai oleh masyarakat diserahkan kepada PT. BSS
80% dan yang 20% nya tetap dikelola oleh masyarakat, kemudian berubah
menjadi 70:30. Konsep dari masyarakat menginginkan 50%:50% untuk yang
memiliki lahan diatas 5 ha, apa bila lahan yang dimiliki kurang dari 5 ha agar
dilakukan kompensasi penggantian tanam tumbuh dan jasa pengolahan lahan
yang sesuai. Tahun 2013 perusahaan menawarkan 40:60 atas lahan yang
tidak produktif.
Untuk wilayah yang memiliki tingkat peluang konflik lahan cukup besar
dapat diarahkan pada program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
(PHBM) dengan pola HTR, HD dan HKm. Dapat juga dilakukan pola kemitraan
pada wilayah tertentu dengan KPH sebagaimana diatur dalam Permenhut
P.47/Menhut-II/2013 tentang pedoman kriteria dan standar pemanfaatan
hutan di wilayah tertentu.
e) Pengelolaan Sosial
Seiring dengan adanya pertambahan penduduk, maka Pertumbuhan
dan perubahan sosial kemasyarakatan merupakan perkembangan yang
wajar. Dinamika perubahan sosial masyarakat terjadi baik secara individu
maupun kelompok. Penomen gejolak sosial umumnya karena adanya
perbedaan kepentingan yang berdampak terhadap tatanan sosial dan
kehidupan masyarakat.
Identifkasi sumber konflik dalam hal ini adalah adanya kepentingan
kebutuhan lahan untuk wilayah pertanian kebun karet dan sawit masyarakat
yang menjadi mata pencaharian masyarakat sebagai petani. Potensi konfliks
lainnya adalah adanya berbagai

tuntutan sarana dan prasarana, peluang

kesempatan kerja dan juga pengelolaan serta komitmen perusahaan dalam
melakukan pengelolaan lingkungan. Potensi konflik akan terus berkembang
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profesional,

proporsional dan mufakat maka tidak menutup kemungkinan akan muncul
konfliks dilapangan yang semakin nyata dan mengarah pada konflisk fisik.
Pada akhirnya akan merugikan semua pihak termasuk pemerintahan daerah
karena menciptakan kondisi politik dan stabilitas lokal tidak kondusif untuk
investasi usaha.
Pengelolaan sosial yang dapat dijadikan alternatif dan disepakati
bersama adalah dalam bentuk ;
1. Meminimalisir perbedaan persepsi tentang ekses kegiatan dalam
tahapan proses antara lain proses pelibatan masyarakat dalam
pengelolaan

kebun,

proses

pembangunan

dan

pengembangan

infrastrukur kawasan termasuk proses rekruitmen tenaga kerja lokal.
2. Meningkatkan pelibatan kelembagaan masyarakat dalam pengambilan
keputusan

yang

berdampak

terhadap

masyarakat

antara

lain

pengelolaan lingkungan, Kegiatan CSR dan perencanaan / rekruitmen
sumberdaya lokal.
3. Melakukan evaluasi bersama terhadap program perusahaan dan juga
program desa untuk mensinergiskan sasaran dan ruang lingkup
pengembangan wilayah dan pelibatan masing-masing pihak sehingga
tidak ada kegiatan yang tumpang tindih dan tidak tepat sasaran.
4. Membangun forum pengelolaan konfliks sosial yang melibatkan pihak
swasta, kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah. Melalui
forum yang akan meningkatkan legalitas produks pengelolaan sosial dan
akan bisa lebih diterima berbagai pihak.
Pengelolaan konfliks sosial harus diterapkan secara dini yaitu
dimasukan dalam mulai tahap perencanaan dan selalu di monitoring dan
evaluasi terutama dalam indikator pencapaiannya.
prioritas

pengelolaan

akan

memudahkan

dalam

Penentuan skala
menrurai

konfliks.
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Menemukan sumber konfliks dan dampak konfliks dapat diatassi dengan
melakukan analisis kebijakan program parapihak.
4.2.4. Analisis Pembagian Blok Tata Hutan
Pembagian blok merupakan bagian proses kegiatan penataan hutan
sebagai kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup
kegiatan pengelompokan sumberdaya hutan sesuai dengan tipe ekosistem
dan

potensi

yang

terkandung

di

dalamnya

dengan

tujuan

untuk

memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari
(PP. 6/2007 jo. PP 3/2008). Oleh karena itu tujuan dari penataan
pembagian blok adalah untuk menata kawasan hutan agar di dalamnya
dapat diselenggarakan semua pekerjaan teknis kehutanan secara efektif dan
efisien. Pada Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang norma, standar
prosedur dan kriteria pengelolaan hutan pada kesatuan KPHL dan KPHP.
Bab III tentang Tata Hutan dan Pengelolaan Hutan. Pasal 6 ayat 2
menyebutkan bahwa “Pembagian blok harus memperhatikan karakteristik
biofisik lapangan, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar, potensi
sumberdaya alam dan keberadaan hak-hak atau ijin usaha pemanfaatan
hutan dan penggunaan kawasan hutan”, sedangkan pada ayat 3 disebutkan
bahwa “ Dalam pembagian blok sebagaimana dimaksud dimungkinkan
untuk menetapkan blok sebagai wilayah tertentu”, dan pada Pasal 7 ayat 3 “
Dalam hal wilayah yang bersangkutan telah ada ijin atau hak, pembagian
petak menyesuaikan dengan petak yang telah dibuat oleh pemegang ijin
atau hak.
Berdasarkan status fungsi kawasan, potensi sumberdaya alam,
keadaan masyarakat dan keberadaan izin pemanfaatan dan penggunaan
kawasan hutan yang ada di wilayah KPHP Unit V rawas, maka pembagian
blok/zona pengelolaan hutan akan dibagi menjadi empat blok/zona : (1)
Untuk yang sudah dimanfaatkan sebagai hutan tanaman oleh pemilik izin
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maka akan dijadikan sebagai blok pemanfaatan Hutan Tanaman, (2) yang
sedang diusulkan sebagai wilayah hutan kemasyarakatan atau skema
lainnya

seperti

Hutan

Tanaman

Rakyat

dan,

Hutan

Desa

akan

dikelompokkan menjadi blok pemberdayaan masyarakat (3) Wilayah HPT
yang berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat akan dijadikan
sebagai blok perlindungan, sehubungan dengan kondisi fisik yang memiliki
kelerengan curam dengan potensi tutupan hutan lahan kering primer dan
sekunder, selain itu diharapkan juga berfungsi sebagai buffer zone terhadap
kawasan TNKS. Areal kawasan selebihnya yang tidak termasuk pada zonazona tersebut dan tidak termasuk pada areal yang sudah dipinjam pakaikan
untuk kegiatan pertambangan dan migas sebagai penggunaan hutan, akan
dikelola oleh KPHP Unit V Rawas sebagai wilayah tertentu. Pada beberapa
blok yang akan ditetapkan terdapat beberapa izin penggunaan hutan
sebagai pertambangan batubara, bijih besi dan emas. Luasan masingmasing dari setiap klasifikasi blok dan persentasinya disajikan pada (tabel
4.2), klasifikasi blok alokasi pemanfaatan wilayah berdasarkan blok
ditampilkan pada lampiran.
Tabel 4.2. Luasan dan Presentasi Klasifikasi Blok Pemanfaatan
No
1
2
3
4

Klasifikasi Blok Pemanfaatan

Luas (Ha)

Persen
(%)

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (HHK-HT)
Perlindungan
Pemberdayaan Masyarakat
Wilayah Tertentu
Jumlah

Sumber : BPKH Wilayah II palembang

4.2.5. Pemanfaatan Wilayah Tertentu
Berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
Nomor. P.5.VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan
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Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, yang diperjelas pada
lampiran yang berbunyi ” Pada setiap blok pemanfaatan baik di wilayah
KPHL dan KPHP yang berfungsi HL atau berfungsi HP agar di rancang arealareal yang direncanakan akan di kelola sendiri oleh KPH dalam bentuk
wilayah tertentu”, sehingga pada wilayah KPHP Model Unit V Rawas ada
beberapa areal yang tidak adak izin dapat diperuntukkan sebagai
pemanfaatan wilayah tertentu seluas ....... ha, lokasinya dapat dilihat pada
lampiran peta tata hutan atau peta pembagian blok. Dalam operasionalnya
nanti,

akan

mengacu

pada

Peraturan

Mentri

Kehutanan

RI

nomor:P.47/Menhut-II/2013 yang mengatur tentang pedoman, kriteria dan
standar pemanfaatan hutan di wilayah tertentu pada KPHL dan KPHP
4.2.6. Pembagian Wilayah Administrasi
Untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasannya, wilayah
pengelolaan

KPHP

dibagi

administrasi

(Resort).

menjadi

Dasar

beberapa

pembagian

wilayah

resort

kelembagaan

tersebut

adalah

mempertimbangkan keadaan bio fisik dan karakteristik DAS. Jumlah resort
yang dibentuk juga memperhatikan kondisi kelembagaan terutama tingkat
ketersediaan sumberdaya manusia, dana, dan sarana dan prasarananya
saat ini.
Berdasarkan kriteria tersebut diatas, wilayah KPHP Model Unit V
Rawas terdiri dari 3 resort. Resort 1 meliputi HPT Rawas Lakitan dan HPT
Rawas Utara, Resort II terdiri dari HP Rawas Lakitan dan HP Rawas Utara,
sedangkan Resort III meliputi HP Meranti Hulu Sungai kapas yang berad di
Kecamatan Nibung. Dalam resort I terdapat Blok perlindungan, Izin
penggunaan hutan, serta wilayah tertentu dan blok pemberdayaan
masyarakat. Resort II terdapat Izin penggunaan kawasan hutan, Blok
pemberdayaan dan wilayah tertentu. Adapun dalam Resort III terdapat
IUPHHK-HTI, Izin penggunaan kawasan hutan , blok pemberdayaan dan
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wilayah tertentu. Kedudukan resort dalam struktur organisasi adalah
dibawah kepala KPH dan bertanggung jawab kepada kepala KPH.
4.3. Kelembagaan dan Kebutuhan Sumberdaya
Mengacu pada PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah dan Permendagri No. 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi
dan Tata Kerja KPHL dan KPHP di Daerah,

pada BAB II, tentang

Pembentukan Kedudukan, Tugas dan Fungsi bahwa organisasi KPHP dan
KPHL adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di bawah
dan

bertanggung

jawab

kepada

Gubernur/Bupati/Walikota

melalui

Sekretaris Daerah. Namun dalam pembentukan SKPD di Kabupaten Musi
Rawas Utara memerlukan kesiapan waktu, SDM dan pendanaan, sedangkan
keberadaan dan kondisi hutan saat ini dengan segala permasalahannya
menuntut segera dibentuk kelembagaan KPH. Disamping itu Kabupaten
Musi rawas Utara merupakan kabupaten baru terbentuk di tahun 2013
(pemekaran),

sehingga

masa

pra

kondisi

saat

ini

yang

menjadi

pertimbangan untuk KPHP Model Unit V Rawas adalah kelembagaan Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dari Dinas Kehutanan Kabupaten Musi rawas
Utara dengan bentuk organisasi KPHP Tipe B, yang merupakan masa
transisi atau persiapan menuju kesiapan terbentuknya SKPD.
Susunan organisasi KPHP Tipe B sebagaimana yang tercantum dalam
UU No.61 tahun 2010 pasal 7 terdiri dari

Kepala KPH, Subbagian Tata

Usaha dan Kelompok jabatan fungsional serta dibantu dengan beberapa
resort, struktur organisasi disajikan pada (Gambar 4.1). UPTD KPHP Model
Unit V Rawas dipimpin olek Kepala KPH yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi
Rawasn Utara dan dalam pelaksanaan tugasnya secara operasional
berkordinasi dengan Camat dalam wilayah kerjanya, dalam hal ini adalah
Camat Nibung, Camat Rawas Ulu, Camat Karang Jaya, Camat Ulu Rawas
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dan Camat Rupit, yang secara administrasi dikordinasikan oleh Sekretaris
daerah.
Dengan posisi kelembagaan KPH tipe B serta melihat luasan dan
permasalahan yang ada, maka kebutuhan SDM minimal yang harus ada di
KPHP Model Unit V Rawas adalah 1 orang kepala KPH, 1 orang kepala sub
bagian tata usaha, 3 orang resort denganmasing-masing dibantu oleh 2
orang staf, 6 orang jabatan fungsional yang terdir 3 orang fungsional teknis
dan 3 orang polhut. Apa bila bagian tata usaha mememrlukan staf 1 orang,
maka jumlah SDM yang harus ada adalah 18 orang yang terdiri 12 orang
strukturan dan 6 orang fungsional.
Sejalan dengan itu juga dilakukan upaya pemenuhan peralatan yang
berupa sarana dan prasarana pendukung bagi beroperasinya KPHP secara
baik. Pembangunan infrastruktur kantor KPHP Model Unit V Rawas beserta
beberapa peralatan pendukungnya (komputer, printer) serta penyediaan
sarana transportasi (mobil, motor) yang sedang dilakukan dari tahun 2013
ini perlu terus dilanjutkan secara bertahap guna pemenuhan standar sarana
dan

prasarana

yang

disyaratkan.

Untuk

memenuhi

persyaaratan

administrasi minimal dalam pemenuhan SDM KPHP Model Unit V rawas
serta pemenuhan syarat kelompok kompetensi yang harus dimiliki oleh
setiap jabatan strukturan dan fungsional KPHP dapat mengacu pada
Permenhut nomor: P.42/Menhut-II/2011 tentang standar kompetensi
bidang teknis kehutanan pada kesatuan pengelolaan hutan lindung dan
kesatuan pengelolaan hutan produksi.
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KEPALA KPHP MODEL UNIT V RAWAS

1.
2.
3.
4.

SUB. BAG. TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Bidang Perencanaan
Bidang Perlindungan dan konservasi
Bidang Pemberdayaan masyarakat
Polhut

RESORT I

STAF
ADMINISTRASI

RESORT II

STAF
TEKNIS

STAF
ADMINISTRASI

RESORT III

STAF
TEKNIS

STAF
ADMINISTRASI

STAF
TEKNIS

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPHP Model Unit V Rawas
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4.3.1. Tupoksi Strukturan dan Fungsional
Beban kerja secara keseluruhan yang terangkum dalam tugas dan
fungsi dari masing-masing jabatan struktural dan fungsional adalah sebagai
berikut:
a) Kepala KPH
Kepala KPHP Model Unit V Rawas mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas Utara dalam bidang
inventarisasi, pengelolaan dan pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan
serta perlindungan hutan, menyelenggarakan pengelolaan hutan meliputi
tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, penggunaan
kawasan hutan, reklamasi dan konservasi alam, melaksanakan kegiatan
pengelolaan

hutan

mulai

dari

perencanaan,

pengorganisasian,

pelaksanaan serta pengawasan serta pengendalian pada areal yang yang
dibebani izin maupun yang belum dibebani izin serta melaksanakan
pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan
pengelolaan hutan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut

KPHP mempunyai fungsi

sebagai berikut:
1) Menyusun

perencanaan

tata

hutan

yang

meliputi

tata

batas,

inventarisasi hutan, pembagian blok, pembagian petak dan pemetaan
pada areal yang belum dibebani izin pemanfaatan hutan dan atau izin
penggunaan kawasan hutan;
2) penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka pendek dan jangka
panjang;
3) pelaksanaan pemanfaatan hutan dan atau penggunaan kawasan hutan
pada areal yang tidak dibebani izin sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
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4) pelaksanaan rehabilitasi, reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi
alam pada areal yang belum dibebani izin pemanfaatan dan
penggunaan kawasan hutan;
5) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan
dalam wilayahnya;
6) pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan rekomendasi pemanfaatan
dan atau penggunaan kawasan hutan pada areal yang dibebani izin
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7) pelaksanaan penata usahaan perkantoran lingkup UPTD;
8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Dalam menjalankan tugas teknisnya Kepala KPHP Model Unit V
Rawas dibantu
perlindungan,

oleh
staf

beberapa staf
pemanfaatan

yakni staf
dan

perencanaan, staf

penggunaan,

serta

staf

pemberdayaan masyarakat dan jasa lingkungan.
b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha :
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan
urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan dan perlengkapan. Untuk
melaksanakan tugas tersebut

Kasubag TU mempunyai fungsi

sebagai

berikut:
1) Pelaksanaan kegiatan administrasi, penata usahaan keuangan dan
perlengkapan KPHP
2) Perencanaan pengelolaan dan pemberdayaan sumberdaya aparatur;
3) Penyelenggaraan pengelolaan admnistrasi umum, rumah tangga,
perlengkapan,

hukum,

organisasi

tata

laksana

masyarakat, urusan kepegawaian, pendidikan

serta

hubungan

dan latihan yang

mendukung kelancaran tugas dan fungsi KPHP
4) Pembinaan pelaksanaan tugas kelompok fungsional.
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5) Pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyusunan
laporan bulanan, triwulan, tahunan, laporan pertanggung jawaban dan
laporan akuntabilitas KPHP
6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala KPHP sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Dalam menjalankan tugasnya, Kasubag TU dibantu oleh para staf
antara lain staf keuangan, staf urusan barang dan logistik, dan staf
administrasi kepegawaian.
c) Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga-tenaga fungsional
yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPH yang mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas kepala KPH sesuai dengan keahlian
dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional tersebut terdiri dari
1) Jabatan Fungsional Bidang Perencanaan
Jabatan

fungsional

bidang

perencanaan

mempunyai

tugas

mengkoordinir kegiatan perencanaan bidang kehutanan baik yang
bersifat jangka panjang, menengah, pendek ataupun yang bersifat
berkala.

Kelompok jabatan fungsional bidang perencanaan memiliki

kompetensi keilmuan antara lain:
(1)

inventarisasi hutan yang meliputi inventarisasi tegakan hutan,
inventarisasi HHBK, inventarisasi jasa lingkungan, inventarisasi
satwa, dan inventarisasi sosek.

(2)

Penataan hutan meliputi pembagian blok dan petak, penataan
dan pemeliharaan batas blok.

(3)

Menguasai

sistem

pengoperasionalan

GIS

dan

mahir

mengoperasikan GPS.
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Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Jabatan ini mempunyai tugas manajerial kegiatan penyelamatan kawasan
hutan berdasarkan azas keseimbangan antara keseimbangan fungsi
ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. Jabatan bidang perlindungan hutan
dan konservasi alam mempunyai kompetensi bidang ;
(1) Pengendalian ekosistim hutan
(2) Pengendalian kebakaran hutan
(3) Ekologi satwa liar
(4) Pemahaman masalah Keanekaragaman hayati
3) Jabatan Fungsional Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Jabatan ini mempunyai tugas manajerial pemberdayaan masyarakat dan
peningkatan peran serta hubungan harmonis antara masyarakat dengan
KPH untuk terciptanya optimalisasi manfaat hutan lindung sebagai
penyangga kehidupan dan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan
bersama.

Jabatan

bidang

pemberdayaan

masyarakat

mempunyai

kompetensi.
Pengembangan inovasi kehutanan sosial
(1)

Kelembagaan masyarakat kehutanan

(2)

Peningkatan ekonomi berbasis sumberdaya hutan dan lahan

(3)

Metode komunikasi

4) Polisi Hutan
Polisi Hutan mempunyai tugas utama mengkoordinir dan
memobilisasi segala urusan yang berkaitan dengan keamanan hutan di
wilayah KPHL serta berkoordinasi dengan bidang fungsional lainnya.
Adapun uraian tugas Polisi Hutan adalah:
(1) Membentuk organisasi pengamanan hutan yang meliputi satuan
tugas pengamanan hutan
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(2) Melibatkan masyarakat dalam melakukan pengamanan hutan
(3) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan
dalam menyelesaikan kasus-kasus keamanan di wilayah kerja
KPH.
(4) Melakukan pengawasan terkait kegiatan pengamanan hutan.
5) Kepala Resort
Untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan KPH, maka
wilayah pengelolaan KPH dibagi menjadi beberapa wilayah kelembagaan
administrasi (Resort). Berdasarkan data fisik, adminsitrasi dan aksesibilitas,
KPHP Model Unit V Rawas dibagi menjadi tiga

resort. Setiap resort

masing-masing akan dibantu oleh 2 dua staf yakni staf administrasi dan
staf teknis. Pelaksanaan tugas dan fungsi resort adalah mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi KPH.
Uraian tugas dari Kepala Resort antara lain:
(1) Melaksanakan tugas administrasi pengelolaan kawasan di wilayahnya
(2) Melaksanakan tugas pembinaan tegakan dan pembinaan masyarakat
dalam

meningkatkan

kinerja

pengelolaan

kawasan

hutan.dan

kelembagaan masyarakat.
(3) Memepertahankan konsep kelestarian kawasan pada tingkat petak dan
blok baik dalam aspek potensi pemanfaatan, perlindungan/ konservasi
dan manfaat sosial.
(4) Mengeimplementasikan dan menjabarkan kegiatan operasional sesuai
dengan kebijakan Unit pengelolaan di atasnya sehingga diperoleh
sinkronisasi dan daya dukung optimal dalam pencapaian program
tersebut baik dalam kegiatan fisik, sosial, biaya, waktu dan personalia.
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6) Peran Serta Stake Holders
Untuk mengubah potensi dari KPHP Model Unit V Rawas menjadi hasil
yang optimal sesuai dengan perencanaan maka diperlukan adanya peran
serta dari berbagai pihak yang memiliki keterkaitan. Bentuk keterkaitan
tersebut dapat saja karena fungsi, struktur, maupun kesamaan kepentingan
dan tujuan. Dengan berbagai peran maka akan memudahkan pencapaian
target dan mempercepat penyelesaian masalah dan kendala yang dihadapi.
Secara garis besar maka peranserta stakeholders dapat dikelompokan
menjadi 4 bagian yaitu stakeholders kelola produksi, kelola ekologi, kelola
sosial ekonomi, dan kelola kelembagaan. Dalam arahan kelola produksi stake
hoder yang terkait disamping KPHP Model Unit V Rawas dan para pemegang
izin, juga terkait dengan Kementrian Kehutanan, pemda Provinsi dan
Kabupaten, Dinas kehutanan Provinsi dan Kabupaten, Para swasta Industri
Hulu dan Hilir bidang kehutanan, Dinas perindustrian dan perdagangan,
Dinas perhubungan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Stake holders
yang terkait dengan arahan kelola ekologi dan lingkungan adalah Kementrian
kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan kabupaten, Balai KSDA, Badan
Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten, para NGO lokal dan internasional
yang bergerak dibidang Konservasi dan Lingkungan.

Untuk Stake holders

yang terkait dengan perlindungan hutan sesuai dengan yang tercantum
dalam Intruksi Presiden No. 4 tahun 2005 tentang pemberantasan
penebangan kayu illegal. Adapun stake holders yang terkait dengan arah
kelola sosek dan kelembagaan adalah Pemda Provinsi dan Kabupaten, Dinas
Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, Swasta industri hulu dan hilir bidang
kehutanan, NGO lokal, nasional dan internasional, para stake holders yang
dimaksud didaftar pada tabel 4.3.
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Tabel 4.3. Daftar Stakeholders yang Terkait dalam Pembangunan
KPHP Rawas
No
Stake Holders Terkait
1
KPHP Model Unit V Rawas
2
Kementrian Kehutanan
3
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
4
Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas Utara
5
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan
6
Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
7
UPT-UPT Kementrian Kehutanan (BPKH, BKSDA, BPPHP, BPTH,
BLK, BPDAS)
8
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan
9
Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan
Kabupaten Musi Rawas Utara
10
NGO Lokal, Nasional dan Internasional yang bergerak di bidang
konservasi dan lingkungan
11
Pihak Swasta Industri hulu dan hilir bidang kehutanan
12
Dinas Perhubungan
13
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
15
Pemerintah Kecamatan dan Desa
16
Kepolisian
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RENCANA KEGIATAN
kegiatan

merupakan

upaya

untuk

membangun

dan

mengoptimalkan kelestarian produksi, ekologi, dan sosial ekonomi dari kawasan
KPHP Model Unit V Rawas. Perencanaan diarahkan untuk mencapai target yang
paling memungkinkan untuk dicapai. Target yang ingin dicapai merujuk pada
proyeksi yang merupakan hasil dari analisis yang telah dilakukan.
5.1. Inventarisasi dan Penataan Hutan Berkala
Pemantapan kawasan hutan secara yuridis dan de facto sangat diperlukan
dalam pengelolaan kawasan hutan. Sebagian besar kawasan hutan di KPHP
Mpdel Unit V Rawas telah dilakukan tata batas, namun rekontruksi maupun
pemeliharaan

batas

kawasan

belum

dilakukan

secara

efektif. Kegiatan

inventarisasi dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan potensi
hutan dan kondisi sosial di wilayah kelola KPHP Model Unit V Rawas. Selain itu
hasil inventarisasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mereview design
kawasan dan manajemen. Kegiatan inventarisasi dan penataan hutan secara
berkala diarahkan kepada:
1. Rekontruksi dan pemeliharaan batas kawasan hutan.
2. Penataan dan pemeliharaan blok dan petak.
3. Investasi potensi Sumber Daya Hutan meliputi HHK, HHBK, Satwa dan jasa
lingkungan.
4. Inventarisasi konflik dan dampak manfaat
5. Penataan manajerial berbasis potensi dan konflik
6. Penataan SDM dan personalia
Kegiatan inventarisasi dan penataan hutan dapat dilakukan secara berkala
setiap 2 (dua) tahun. Kegiatan ini dapat bekerja sama dengan pengelolaan ijin
usaha pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHP Model Unit
V Rawas. Selain itu pengelola KPHP Model Unit V Rawas dapat menjalin
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Unit V Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara

Bab 5 Rencana Kegiatan

V - 91

kerjasama dengan lembaga- lembaga pendidikan maupun penelitian untuk
melakukan inventarisasi dan penataan hutannya.
5.2 . Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu.
Areal yang diperuntukkan sebagai pemanfaatan wilayah tertentu
direncanakan ....... ha atau sekitar ..... dari keseluruhan luas KPHP Model
Unit V rawas. Areal tersebut adalah areal yang tidak termasuk pada wilayah
izin pemanfaatan hutan, izin penggunaan hutan serta tidak termasuk pada
yang diproses perizinannya. Dengan adanya areal yang akan dikelola sebagai
wilayah tertentu diharapkan areal-areal tersebut dapat terkelola dengan
efektif, selain itu juga diharapkan adanya peningkatan produktivitas KPH
secara mandiri. Kegiatan pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu akan lebih
diarahkan pada peningkatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu
sebagaimana

yang

menjadi

visi

KHPP

Model

Unit

V

Rawas,

yang

pelaksanaannya akan mengkolaborasikan antara Pemanfaatan kawasan hutan
yang lebih berorientasi pada kelola produksi /ekonomi, kelola ekologi dan
kelola sosial budaya.

Dari luasan

..... ha pengelolaan wilayah tertentu,

arealnya dapat dilihat pada data spasial yang disajikan di lampiran.
Dalam mengoperasionalkan wilayah tertentu, KKPH akan mengacu
pada Peraturan Mentri Kehutanan RI nomor: P.47/Menhut-II/2013 tentang
pedoman kriteria dan standar pemanfaatan hutan di wilayah tertentu pada
KPHL dan KPHP. Realisasi pelaksanaannya

dapat dilakukan secara sendiri

maupun bekerja sama dengan pihak lain. Apabila dirasakan telah cukup
memiliki kemampuan baik dari sisi sumber daya maupun sumber dana maka
Pengelola dapat melakukannya secara mandiri. Namun apabila belum
memungkinkan untuk melakukannya sendiri maka dapat bekerja sama
dengan pihak lain dalam skema yang dimungkinkan oleh peraturan
perundangan yang berlaku.
Berbagai bentuk kegiatan yang dapat dilakukan adalah pemanfaatan
hasil hutan kayu (Kayu unggulan lokal atau kelompok kayu fast growing

species), hasil hutan bukan kayu (getah, rotan, madu). Lebih terperinci
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berbagai kegiatan yang menjadi pemungkin akan dan dapat dilakukan
disajikan pada (tabel 5.1) matrik rencana kegiatan.
5.3 . Pemberdayaan Masyarakat.
Sebagai pemangku dan pengelola kawasan maka melekat pula kewajiban
untuk memberdayakan dan membina masyarakat di sekitar kawasan. Kawasan
hutan KPHP Model Unit V Rawas dikelilingi oleh banyak desa- desa yang ada
disekitarnya. Dengan demikian kepentingan masyarakat sekitar kawasan perlu
diperhatikan dan diakomodasi sehingga dapat memberikan manfaat yang positif
bagi keberlangsungan pengelolaan KPHP Model Unit V Rawas secara aman dan
berkelanjutan.
Saat ini sudah banyak skema- skema pengelolaan hutan yang dapat
melibatkan masyarakat secara langsung sebagai subyek pengelola hutan di
wilayahnya. Adanya izin usaha bagi perorangan maupun kelompok seperti HTR,
HKm, dan Hutan Desa telah membuka akses yang sangat luas bagi masyarakat
untuk dapat memanfaatkan sumber daya hutan di kekitarnya bagi peningkatan
kualitas hidup dan penghidupannya.
Dalam kerangaka kelola sosial- ekonomi maka kegiatan pemberdayaan
masyarakat diarahkan pada :
a. Pemberian akses pemanfaatan hutan bagi masyarakat sekitar hutan
dalam skema pengelolaan yang dimungkinkan.
b. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan masyarakat di sekitar hutan.
c. Pendidikan dan pelatihan masyarakat di sekitar hutan.
d. Pembentukan Kelompk Tani Hutan (KTH) binaan.
Pelaksanaan pembinaan masyarakat disekitar kawasan dapat dilakukan
bekerjasama dengan pengelola izin usaha pemanfaatan dan penggunaan
kawasan yang memiliki kewajiban yang sama dalam pemberdayaan masyarakat.
5.4 . Pembinaan dan Pemantauan Areal yang Telah Ada Izin.
Terhadap areal KPHP Model Unit V Rawas yang telah memiliki ijin usaha
pemanfaatan maupun penggunaan kawasan, perlu dilakukan pembinaan dan
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pemantauan secara berkala. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan
pengelolaan kawasan hutan dapat berjalan sesuai perencanaan.
Kegiatan pembinaan dan pemantauan areal yang telah berijin diarahkan
pada :
a. Pelaksanaan kesesuaian jenis tanaman

dengan peraturan mentri

kehutanan tentang pembagian alokasi wilayah kelola (70% tanaman
pokok, 10% tanaman unggulan, 10% kawasan konservasi, 5% tanaman
kehidupan dan 5% sarana prasaran)
b. Kesesuaian pelaksanaan operasional pembinaan tegakan dengan RKU dan
RKT.
c. Pelaksanaan realisasi pemberdayaan masyarakat dan implementasi CSR.
d. Pemnatauan terhadap pelaksanaan pembinaan terhadap kawasan/zona
konservasi
Permasalahan dan hambatan yang ditemukan atau dihadapi dalam
pengelolaan hutan dapat dikoordinasikan dan didiskusikan dengan pengelola
KPHP Model Unit V Rawas sebagai penanggung jawab di tingkat kelola atau
tapak maupun pihak lain yang relevan.
5.5.

Pembinaan dan Pemantauan Penggunaan Hutan
Terhadap areal KPHP Model Unit V Rawas yang telah digunakan untuk
kegiatan di luar sektor kehutanan, maka dilakukan monitoring, evaluasi dan
pembinaan terhadap jalannya kegiatan.

Kegiatan penggunaan hutan yang

ada di KPHP Model Unit V Rawas adalah kegiatan pertambangan batubara,
bijih besi dan emas, sehingga yang menjadi arah monev adalah:
a. Peksanaan reklamasi di wilayah pertambangan baik pada areal exs
tambang ataupun areal lainnya seperti kiri kanan jalan dan sekitar sarana
prasarana.
b. Pelestarian dan pengelolaan terhadap areal konservasi, yakni kiri-kanan
sungai atau daerah resapan air lainnya.
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Penyelenggaraan Rehabilitasi di Areal di Luar Izin.
Untuk menjaga keseimbangan fungsi ekologis dan ekonomis secara
optimal, pada kawasan hutan yang kritis dan rusak maka perlu dilakukan
rehabilitasi. Apabila kawasan tersebut berada di areal pemegang konsesi
izin usaha maka kegiatan rehabilitasi menjadi tanggung jawab pemilik izin
tersebut. Adapun untuk hutan terdegradasi yang berada di luar izin usaha
maka menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pengelola KPHP Model
Unit V Rawas untuk melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi ini dimaksudkan
untuk mengembalikan fungsi ekologi hutan agar dapat optimal kembali.
Kegiatan rehabilitasi diarahkan pada:
a. Pelaksanaan rehabilitasi pada areal di luar izin pemanfaatan maupun
penggunaan kawasan hutan. Monitoring dan evaluasi rehabilitasi pada
areal di luar ijin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan.
b. Monitoring dan evaluasi rehabilitasi pada areal di luar izin pemanfaatan
maupun penggunaan kawasan hutan.

5.7.

Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi pada Areal yang berijin.
Sesuai dengan peraturan perundangan maka untuk kawasan hutan
yang telah diberikan izin usaha maka tanggung jawab kegiatan
rehabilitasi diserahkan kepada pemilik izin usaha yang bersangkutan.
Pihak pengelola KPHP Model Unit V Rawas memiliki peran dalam
pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan rehabilitasi pada areal
tersebut. Melalui pembinaan dan pemantauan diharapkan kegiatan
rehabilitasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan
target pencapaian. Dari pelaksanaan pembinaan dan pemantauan ini
diharapkan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi berjalan sesuai dengan
rencana dan peraturan yang berlaku.
Kegiatan pembinaan dan pemantauan rehabilitasi dan reklamasi
pada areal yang telah berijin diarahkan pada:
a. Pembinaan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi terhadap pemegang
ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
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terhadap

pemegang ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
5.8. Perlindungan dan Konservasi Alam.
Perlindungan dan konservasi alam dimaksudkan untuk menjamin
kawasan hutan KPHP Unit V Rawas dapat berfungsi optimal secara
ekologis. Kegiatan perlindungan dan konservasi alam terutama ditujukan
untuk mencegah kerusakan dan mengamankan kawasan hutan dari
berbagai gangguan. Khusus di kawasan KPHP Rawas pencegahan dan
pengamanan hutan difokuskan pada gangguan yang disebabkan oleh
aktifitas manusia.
Kegiatan perlindungan dan konsevasi alam diarahkan pada upaya:
a. Pelaksanaan pengamanan hutan dari gangguan aktivitas perambahan
buatan.
b. Pelaksanaan pengamanan hutan dari gangguan aktivitas penebangan
dan penambangan liar.
c. Pembentukan kader konservasi pada masyarakat lokal
d. Bekerja sama dengan pihak pemegang izin dan pihak pemerhati
lingkungan

dalam

melakukan

inventarisasi,

pengawetan

dan

pemeliharaan areal konservasi sebagaimana yang tercantum dalam
Kepres No. 32 tahun 1990, dengan kriteria-kriteria seperti Kiri-kanan
sungai (50 m sungai kecil, 100 m sungai besar), daerah resapan air,
kedalama gambut

≥ 3m, kelerengan ≥ 40%, sebagai kawasan yang

mempunyai nilai konservasi tinggi di kawasan hutan (Hight Conservasi

Value Forest).
e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawetan
dan pemeliharaan zona HCVF di areal berizin pemanfaatan dan
penggunaan hutan
f. Pengawetan dan pemeliharaan flora fauna pada zona-zona HCVF dan
pada wilayah-wilayah yang diperuntukkan sebagai blok perlindungan ,
dalam hal ini adalah HPT Rawas Lakitan dan HPT rawas Utara.
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5.9. Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemilik Ijin.
Agar kegiatan pengelolaan hutan di kawasan KPHP Model Unit V
Rawas dapat berjalan efektif dan lancar maka diperlukan adanya
koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin. Koordinasi lebih
ditunjukkan untuk saling bertukar informasi dan data serta pengalaman
antar pemilik ijin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan.
Sinkronisasi lebih diupayakan untuk menyerasikan dan mengintegrasikan
semua kegiatan di dalam kawasan yang dikelola oleh masing- masing
pemilik izin agar tidak saling tumpang tindih dan saling klaim. Fasilitas
kegiatan ini dapat diperankan oleh pengelola KPHP Model Unit V Rawas.
Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi diarahkan pada :
a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan antar pemegang izin pemanfaatan dan
penggunaan kawasan KPHP Model Unit V Rawas.
b. Pelaksanaan sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan antar pemegang izin
pemanfaatan dan penggunaan kawasan KPHP Model Unit V Rawas.
5.10. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Stakeholders Terkait.
Dalam upaya mengelola hutan di kawasan KPHP Unit V Rawas agar
lebih berdaya guna dan memiliki dampak yang meluas maka diperlukan
adanya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholders yang memiliki
keterkaitan dengan kegiatan pada tingkat tapak. Pelaksanaan koordinasi
saling bertukar informasi dan data serta pengalaman antara Pengelola
KPHP Rawas dengan stakeholders, juga untuk melakukan pengembangan
investasi, melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan dan dalam
pemberdayaan

masyarakat.

Sinkronisasi

lebih

diupayakan

untuk

menyerasikan dan mengintegrasikan semua kegiatan di dalam kawasan
KPHP Rawas agar sejalan dengan berbagai tujuan dan kepentingan
pembangunan yang lebih besar yang sudah dikelompokkan menjadi kelola
produksi, kelola ekologi, dan kelola sosial. Pada bab IV sudah
diproyeksikan ada 16 stake holders yang terlibat dalam pengelolaan KPHP
Unit V Rawas, baik dibidang

pembinaan tegakan, perlindungan dan
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pengamanan, pemberdayaan masyarakat ataupun dalam pengembangan
investasi.

Keterkaitan peran serta stake holders rersebut dari setiap

pengelompokkan tipe pengelolaan adalah sebagai berikut:
Tabel 5.1 Peran serta Stakeholders dalam Pengelolaan KPHP Rawas.
No.
1

Bentuk Kelola
Produksi

2

Ekologi / Lingkungan

3

Sosial Ekonomi

4

Kelembagaan

5

Perlindungan
pengamanan

dan

Parapihak yang terlibat
Perusahaan pemegang ijin usaha pemanfaatan dan
penggunaan kawasan hutan, KPHP Rawas, Pengusaha
hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, investor,
Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, Kementrian
Kehutanan.
Perusahaan pemegang ijin usaha pemanfaatan dan
penggunaan kawasan hutan, KPHP Rawas, NGO/LSM,
Lembaga Donor, Dinas Kehutanan Provinsi dan
Kabupaten, Badan Lingkungan Hidup Provinsi dan
Kabupaten.
Perusahaan pemegang ijin usaha pemanfaatan dan
penggunaan kawasan hutan, KPHP Rawas, NGO/LSM,
Lembaga Donor, Dinas Kehutanan Provinsi dan
Kabupaten, Kementrian Kehutanan.
KPHP Rawas, Badan Kepegawaian Daerah, NGO/LSM,
Lembaga Donor, Dinas Kehutanan Provinsi dan
Kabupaten, Kementrian Kehutanan.
KPHP Rawas, Pemda Prov-Kab-Kec-Desa, NGO,
BKSDA, kepolisian

Sumber : Hasil Analisis

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi diarahkan pada :
a. Pelaksanaan koordinasi Pengelola KPHP Unit V Rawas dengan instansi
maupun pihak yang terkait di semua tingkatan.
b. Pelaksanaan sinkronisasi kegiatan di tingkat tapak antara Pengelola
KPHP Rawas dengan instansi maupun pihak yang terkait di semua
tingkatan.
5.11. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya.
Agar dapat berfungsi dengan baik maka sebagai institusi
pengelola kawasan hutan memerlukan kecukupan jumlah maupun
kapasitas sumber daya manusia. Untuk itu perlu diupayakan peyediaan
sumber daya manusia baik tenaga manajerial, teknis maupun non
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teknis dan pendukung. Perlu pula disertai dengan upaya peningkatan
kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia yang ada di institusi
Pengelola KPHP agar dapat berperan optimal bagi kemajuan KPHP.
Kegiatan penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM diarahkan
pada:
a. Identifikasi dan pengusulan kebutuhan pegawai baik struktural, non
struktural, maupun fungsional.
b. Identifikasi kebutuhan pelatihan (training need assesment).
c. Pengembangan

kapasitas

personil

melalui

berbagai

program

pendidikan, pelatihan dan pembinaan.
5.12. Pendanaan.
Agar tercapai tujuan, sesuai visi dan misi KPHP Model Unit V
Rawas, diperlukan dukungan pendanaan yang kuat. Sumber pendanaan
dapat berasal dari KPHP Model Unit V Rawas sendiri dan sumber dana
lain. Dukungan dana lainnya dimungkinkan untuk diperoleh dengan
menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak, para
pemegang izin usaha yang di dalam wilayah KPHP Model Unit V Rawas
APBN, APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ada disekitar
wilayah, mitra lembaga donor, dana dari swadaya masyarakat dan
sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Berdasarkan perhitungan
Total dana yang diperlukan selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun
untuk operasional pengelolaan KPHP Non gaji staf KPHP dengan jumlah
Rp Rp.54.955.000.000,- secara rinci per jenis kegiatan sebagaimana
tercantum pada (tabel 5.2).
5.13. Sarana Prasarana.
Agar pengelolaan kawasan hutan KPHP Model Unit V Rawas dapat
berhasil dengan baik diperlukan berbagai sarana prasarana pokok dan
penunjang. Kebutuhan terhadap sarana dan prasarana ini terutama yang

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Unit V Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara

Bab 5 Rencana Kegiatan

V - 99

terkait dengan pembangunan infrastruktur bagi intitusi baru sebagai
KPHP Model Unit V Rawas.
Berbagai sarana prasarana tersebut diarahkan pada :
a. Pengadaan dan pembangunan prasarana kantor berupa tanah dan
gedung kantor KPHP dan resort beserta isinya.
b. Pengadaan sarana transportasi berupa mobil.
c. Pengadaan sarana telekomunikasi.
d. Pengadaan alat perlengkapan kerja di lapangan.
e. Pembangunan pos jaga dan pengamanan
5.14. Pengembangan Database.
Untuk kelangsungan kegiatan KPHP Model Unit V Rawas dalam
jangka waktu yang cukup lama ini diperlukan adanya database (datadata dasar) menyangkut kawasan, ijin pemegang usaha, kegiatankegiatan dari KPHP Model Unit V Rawas dari awal terbentuknya KPHP
hingga rencana pengembangan ke depan dari KPHP Model Unit V Rawas
ini. Database ini mutlak diperlukan untuk dapat merencanakan kegiatan
sebelumnya, sehingga diharapkan tujuan kegiatan dapat tercapai. Data
base yang diperlukan untuk pengembangan data lebih lanjut adalah data
hasil penyelidikan kondisi dan potensi kawasan, data perkembangan
sosial ekonomi masyarakat, data hasil riset dan data administrai tata
ruang kawasan maupun wilayah. Bentuk pengembangan database
diarahkan pada :
a. Pengadaan peralatan pendukung database.
b. Pengembangan sistem database.
5.15.

Rasionalisasi Wilayah Kelola.
KPHP Model Unit V Rawas menginginkan terwujudnya kepastian
areal kerja melalui kegiatan tata batas, penataan ruang yang efisien dan
efektif, Penataan Areal Kerja (PAK) dengan membuat zonasi pada areal
kerja. Inventarisasi hutan di wilayah ini dilakukan untuk memperbaiki
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strategi dan pengembangan wilayah kelola yang sesuai dengan kondisi
terkini. Pelaksanaan rasional wilayah kelola ini dapat dilakukan
bekerjasama dengan pemegang ijin konsensi pemanfaatan maupun
pengguna kawasan pada areal masing- masing. Untuk diareal konsesi
seperti pada wilayah pemanfaatan tertentu, Pengelola KPHP Model Unit
V Rawas dapat melakukannya secara mandiri.
Bentuk rasionalisasi wilayah kelola diarahkan pada :
a. Tata batas kawasan pada arael di dalam ijin konsesi.
b. Tata batas kawasan pada areal di luar ijin konsesi.
c. Penataan ruang dan areal kerja melalui pembuatan zonasi.
5.15 . Review Rencana Pengelolaan.
Untuk memperoleh rencana pengelolaan jangka panjang (10
tahun) KPHP Model Unit V Rawas yang sesuai dengan kondisi terkini
maka diperlukan kegiatan untuk meninjau kembali rencana pengelolaan
yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesesuaian antara rencana dan data
serta fakta di lapangan, akan memudahkan pelaksanaan di tingkat
tapak. Selain itu, upaya pengelolaan hutan yang efektif dan efisiensi
dalam kerangka kelestarian hasil dan kelestarian hutan dapat terwujud.
Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain dengan :
a. Meniventarisir rencana unggulan dan prioritas
b. Mengidentifikasi dan inventarisasi masalah
c.

Melakukan revisi rencana pengelolaan

d. Melakukan konsultasi publik terkait review rencana pengelolaan
5.16

. Pengembangan Investasi.
Sebagai suatu unit kelola yang memiliki kewenagan untuk mengelola
kawasannya sendiri, upaya untuk mengembangkan investasi menjadi
dimungkinkan. Investasi yang dilakukan oleh KPHP Model Unit V Rawas
diarahkan pada kelola produksi yang memberikan manfaat ekonomi bagi
KPHP Model Unit V Rawas sendiri maupun pemerintah dan masyarakat.
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Pengelolaan produksi ini dapat berupa kayu maupun non kayu. Banyak
skema pengembangan investasi dapat dilakukan dan sesuai dengan
kondisi di tingkat tapak.
Bentuk pengembangan investasi diarahkan pada :
a. Pengembangan investasi pada produksi hasil hutan kayu.
b. Pengembangan investasi pada produksi hasil hutan non kayu.
Tabel 5.2. Matrik Pengembangan Investasi
N
1
2

3

Tahun
Kegiatan
2014 - 2016

Kegiatan Pengembangan

Penataan petak kerja , sosialisasi ,
pembentukan kelembagaan kemitraan,
Studi Kelayakan dll
2016 – dst... 1. Investasi Pengembangan Hasil
Hutan Kayu
a. Penataan petak kerja
b. Studi kelayakan dan analisis
pasar
c. Pemilihan jenis
d. Penguatan Kelembagaan dan
kemitraan
2. Investasi Hasil Hutan Bukan Kayu
a. Penataan petak kerja
b.
Studi kelayakan dan analisis
pasar
c. Pembinaan,
penyuluhan dan
pendampingan
d. Pemilihan jenis
e. Pengembangan agroforestri
f.
Penguatan kelembagaan dan
kemitraan
3. Invetasi Jasa Lingkungan
a.
Penentuan
wilayah
jasa
lingkungan dan ekowisata
b. Inventarisasi potensi ekowisata
c. Sosialisasi
d.
Pembentukan kelembagaan
kemitraan
2020- dst.
1. Pembangunan Industri Pegolahan Kay
2. Pengembangan Industri Pengolahan
HHBK

Lembaga/Mitra
KPHP, Pemerintahan
Setempat dan Pihak
ke-III
KPHP,
Pemda,
Kemenhut, Pihak keIII dan masyarakat

Mitra/ Pihak ke-III
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Tabel 5.3. Matrik Rencana Kegiatan Pengelolaan KPHP Model Unit V Rawas

Fokus Kegiatan
I. Pembagian
wilayah
kelembagaan
administrasi

Tujuan
1. Efisiensi dan
efektifitas
pengelolaan dan
pengawasan

Bentuk Kegiatan
1. Pembentukan Resort
2. Penataan batas Resort
3. Pengangkatan atau
penunjukkan Kepala
Resort

II. Inventarisasi
1. Untuk mengetahui
berkala wilayah
potensi dan
kelola serta
kondisi sosial
penataan
wilayah kelola
hutannya
2. Sebagai bahan dan
informasi dalam
mengambil
kebijakan terhadap
wilayah kelola

1. Inventarisasi
a. Inventarisasi potennsi
kayu berkala
b. Inventarisasi struktur
dan komposisi
permudaan
c. inventarisasi satwa
berkala, inventarisasi
HHBK, inventarisasi
jasa lingkungan
berkala
d. inventarisasi social
ekonomi budaya
masyarakat sekitar
secara berkala, serta
Invenarisasi rawan
konflik
a. Penataan blok dan
petak berkala

III. Pemanfaatan
hutan pada
wilayah
tertentu

A. Perencanaan
1. Sosialisasi
pemantapan kawasan
hutan (pendekatan
sosial)
2. Inventarisasi
pemanfaatan kawasan
hutan oleh masyarakat

1. Terkelolanya
wialyah- wilayah
diluar ijin
2. Peningkatan
produktivitas KPH
secara mandiri
3. Terinventarisirnya
perambahan hutan

Pelaksana
KPHP
Rawas
berkordinasi
dengan
Dinas
Kehutanan
Kabupaten
Muratara
KPHP
Rawas
bekerja sama
dengan
pemegang ijin
konsesi
dan
lembaga
–
lembaga
penelitian
/
pendidikan.

KPHP Rawas dan
atau bekerjasama
dengan Pemda,
Lembaga Donor,
Perusahaan,
Institutsi
pendidikan dan
lembaga lainnya

Waktu
Tahun
1.
2014

Di mulai
tahun
2014 dan
dilakukan
secara
berkala
Setiap
2
tahun
sekali
selama
10 tahun

Dimulai
tahun
2014
Setiap
tahun
selama 10
tahun

Lokasi

a. Blok Wilayah
tertentu
b. Blok
Perlindungan
c. Blok
Pemberdayaan
masyarakat dan
Blok
perlindunngan
d. Blok Wil.
Tertentu,
Pemberdayaan
masayarakat,
Perlindungan
e. Blok wil
tertentu, Blok
pemberdayaan
masyarakat,

A.1.2. Blok wilayah
tertentu

A.3.

Jumlah Dana
60.000.000

Sumber Dana
APBD

2.500.000.000

KPHP
Rawas,
Pemegang
ijin
konsesi, Kemhut,
Dishut Sumsel,
Dishut Muratara,
Stakeholders
terkait
Mitra donor

10.000.000.000

KPHP
Rawas
dan
lembaga
Donor
atau
Perusahaan
dan
sumber
lainnya
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Fokus Kegiatan

Tujuan
4. Terselesaikannya
konflik
5. Terjalin harminisasi
dengan masyarakat

Bentuk Kegiatan
3. Membuat perjanjian
kemitraan antara
masyarakat dengan
KPH
4. Studi kelayakan
pengembangan jenis
kayu
5. Studi kelayakan
pengembangan HHBK

Pelaksana
yang
memungkinkan

Waktu

Lokasi

tertentu yang
dikuasai
masyarakat
A.4.

5. Wilayah
tertentu yang
tidak dikuasai
oleh
masyarakat

B.1.

Wliayah
tertentu yang
tidak dikuasai
oleh
masyarakat

B.2.

3. Wilayah
tertentu yang
dikuasai oleh
masyarakat

Jumlah Dana

Sumber Dana

1.000.000.000

KPHP Rawas,
Dishut Murata,
Dishut Sumsel,
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B. Pemanfaatan
1.

2.

Penanaman berbagai
jenis MPTS, TUL, kayu
produksi daur pendek
Penanaman HHBK
(gaharu dan jelutung)

3.

IV. Pemberdayaan
masyarakat

1. Pelibatan
masyarakat dalam
pengelolaan hutan

Pemberdayaan dan
pembinaan
masyarakat
4. Pemberian ijin
kemitraan pengelolaan
hutan dengan
masyarakat berbasis
kearifan lokal
5. Membangun
kerjasama dengan
investor (pihak ke-3)
dalam pengelolaan
dan pemanfaatan
hutan
1. Penyusunan rencana
dan regulasi pelibatan
masyarakat

KPHP Rawas
Dishut
Murata,

Setiap
tahun
selama 10

Blok
Pemberdayaan
masyarakat dan
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Fokus Kegiatan

V. Pembinnaan
dan
Pemantauan
(controlling)
pada areal
KPHP yang
telah ada izin
pemanfaatan
maupun

Tujuan
Bentuk Kegiatan
2. Pemberdayaan dan 2. Pemberian akses
pembinaan
pemanfaatan hutan
masyarakat
pada wilayah
tertententu yang sudah
3. Peningkatan
lebih dulu digarap oleh
ekonomi
masyarakat
masyarakat
3. Pelatihan, Pembinaan
Peningkatan
Keterampilan
Pengelolaan HHBK Bagi
masyarakat sekitar
kawasan.
4. Pemberdayaan dan
Pelibatan masyarakat
dalam pemanfaatan
hutan dan pengamanan
hutan
5. Pembentukan
Kelompok Tani Hutan
(KTH) Binaan
6. Pembinaan
kelembagaan
masyarakat Desa Hutan
7. Pendidikan dan
pelatihan Masyarakat
Desa Hutan
1. Agar
1. Pelaksanaan kordinasi
pelaksanaan
dan pembinaan
pengolahan di
dengan pemegang izin
wilayah izin
pemanfaatan dan
lahan sesuai
penggunaan hutan
dengan
2. Monev HTI dalam
perencanaan
realisasi tanaman
dan peraturan
pokok (70%),
yang berlaku
unggulan (10%),

Pelaksana

Waktu
tahun

Lokasi
blok
wilayah
tertentu

Jumlah Dana

Sumber Dana
Kemhut, Desa,
LSM, Lembaga
Donor

Semua wilayah
IUPHHK dan izin
penggunaan
hutan

500.000.000

KPHP Rawas,
Dishut Murata,
Dishut Sumsel,
Kemhut,

2
kali
setahun
selama 10
tahun

KPHP Rawas,
Dishut
Murata,
Dishut
Sumsel,
Kemenhut

Setiap
tahun
selama
10 tahun
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Fokus Kegiatan
penggunaan
kawasan hutan

2.

Tujuan
Agar
tercapainya
hutan sebagai
fungsi produksi,
ekologi dan
sosial ekonomi

3.
4.

5.

VI. Penyelenggaraa
n rehabilitasi
pada areal di
luar izin

1.

Untuk menjaga
keseimbangan
fungsi ekologis
dan ekonomis

1.
2.
3.

VII.Pembinaan dan
pemantauan
(controlling)
pelaksanaan
rehabilitasi dan
reklamasi pada
areal yang
sudah ada ijin
pemanfaatan
dan
penggunaan
kawasan

1.

Agar
pelaksanaan
rehabilitasi dan
reklamasi hutan
di wilayah izin
lahan sesuai
dengan
perencanaan
dan peraturan
yang berlaku

1.

2.
2.

Bentuk Kegiatan
kehidupan (5%),
konservasi (10%)
Monev realisasi
pelaksanaan RKU dan
RKT
Monev pelaksanaan
reklamasi pada
wilayah IUP
Pertambangan
(penggunaan hutan)
Melakukan kordinasi
dan pembinaan dalam
pelaksanaan
identifikasi HCVF
Pengkayaan jenis
tanaman lokal dan
unggulan
Rehabiltasi pada
lahan kritis
Pelaksanaan
rehabilitasi hutan
untuk perlindungan
satwa
Monev HTI dalam
realisasi tanaman
pokok (70%),
unggulan (10%),
kehidupan (5%),
konservasi (10%)
Monev realisasi
pelaksanaan RKU dan
RKT
Monev pelaksanaan
reklamasi pada
wilayah IUP

Pelaksana

KPHP Rawas,

KPHP Rawas
Dishut
Murata,
Dishut
Sumsel,
Kemhut

Waktu

Lokasi

Jumlah Dana

1
kali
setahun
selama 10
tahun

Blok
Perlindungan dan
wilayah tertentu

Setiap
tahun
selama
10 tahun

Pada wilayah
IUPHHK
dan
wilayah
izin
penggunaan
hutan

25.000.000.000
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Sumber Dana

KPHP Rawas,
Dishut
Muratara,
Dishut Sumsel,
Kemhut,
lembaga donor

KPHP Rawas,
Dishut Murata,
Dishut Sumsel,
Kemhut
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Fokus Kegiatan
hutannya.

Tujuan

VIII.
Penyeleng 1.
garaan
perlindungan
hutan dan
konservasi alam 2.

Untuk menjamin
kawasan
berfungsi optimal
secara ekologis
Pencegahan
kerusakan dan
pengamanan
kawasan
Mengkonservasi
hutan gambut
Mengkonservasi
biodiversity
(Flora dan fauna)
Mengkonservasi
areal yang
termasuk pada
areal yang
mempunyai nilai
konservasi tinggi
(Hight
Conservation
Value Forest)

3.
4.
5.

1.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Bentuk Kegiatan
Pertambangan
(penggunaan hutan)
Identifikasi HCVF
Melakukan
inventarisasi areal
yang termasuk pada
HCVF.
Penetapan wilayah
HCVF
Melakukan
pelestarian dan
pemeliharaan
melalui pengayaan
dll pada areal yang
termasuk pada HCVF.
Pelaksanaan
pencegahan
kerusakan hutan
akibat kebakaran
hutan
Pelaksanaan
pengamanan hutan
dari gangguan
kegiatan
perambahan hutan
Pelaksanaan
pengamanan hutan
dari gangguan
kegiatan penebangan
liar
Pemasangan papan
informasi dan
larangan
Pembentukan kader
konservasi lokal

Pelaksana
KPHP Rawas
bekerja sama
dengan
pemegang izin
konsesi
dan
Desa beserta
masyarakat
sekitar

Waktu
2
kali
setahun
selama
10 tahun

Lokasi

Jumlah Dana

Semua resort
meliputi:
1. Wilayah
IUPHHK
2. Wilayah
pemberdayaan
masyarakat
3. Wilayah
tertentu

5.000.000.000

V - 106

Sumber Dana
KPHP Rawas,
Pemegang ijin
konsesi
dan
lembaga donor
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Fokus Kegiatan
IX. Penyelenggara 1.
an koordinasi
dan
sinkronisasi
antarnpemega
ng ijin

2.

Tujuan
Menyerasikan
dan
mengintegrasikan
semua kegiatan
pemanfaatan dan
penggunaan
lahan dengan
pengelolaan KPH
secara umum dan
khusus
Saling bertukar
informasi dan
pengalaman

X. Koordinasi dan
sinergi dengan
instansi dan
stekaholder
terkait

1. Menyerasikan
dan
mengintegrasik
an semua
kegiatan agar
sejalan dengan
berbagai tujuan
dan
kepentingan
pembangunan
daerah

XI. Penyedian dan

1.

Agar fungsi

Bentuk Kegiatan
Pelaksanaan
koordinasi antar
pemegang izin
pemanfaatan dan
penggunaan
kawasan secara rutin
2. Pelaksanaan
sosialisasi dan
sinkronisasi kegiatan
antar pemegang izin
pemanfaatan dan
penggunaan
kawasan secara rutin
3. Sosialisasi dan
implementasi
peraturan dan
perundangan yang
terkait dengan
pemanfaatan dan
penggunaan hutan
1. Pelaksanaan
koordinasi pengelola
KPHP Rawas dengan
instansi maupun pihak
lain yang terkait pada
semua tingkatan
2. Pelaksanaan sinergi
kegiatan di tingkat
tapak antar Pengelola
KPHP Rawas dengan
Instansi maupun pihak
lain yang terkait pada
semua tingkatan

Pelaksana
KPHP Rawas
Dishut
Murata,
Dishut
Sumsel,
Kemhut

1.

1.

Identifikasi dan

KPHP Rawas

1.

Dishut

Waktu
2
kali
setahun
selama
10 tahun

2
kali
setahun
selama
10 tahun

Lokasi
Semua wilayah
IUPHHK
dan
wilayah
penggunaan
hutan

Wilayah KPHP
Rawas

Wilayah

KPHP

Jumlah Dana
2.400.000.000

600.000.000

750.000.000 1.
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Sumber Dana
KPHP Rawas,
pemegang ijin,
Dishut Murata,
Dishut Sumsel,
Kemhut

KPHP Rawas,
Dishut
Muratara,
Dishut Sumsel,
Kemhut,
lembaga
dodnor

APBN, APBD
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Fokus Kegiatan
peningkatan
kapasitas SDM

XII. Penyediaan
Pendanaan

Tujuan
pengelolaan
dapat berjalan
dengan baik

1.

Terselenggaran
ya realisasi
rencana
pengelolaan

Bentuk Kegiatan
pengusulan
kebutuhan pegawai
baik structural, non
structural, maupun
fungsional
2. Identifikasi
kebutuhan pelatihan
(training need
assessment)
3. Pengembangan
kapasitas personil
melalui berbagai
program pendidikan,
pelatihan dan
pembinaan
2. Pembuatan rencana
anggaran dan
kegiatan rutin
kepada Pemda
Muratara dan
Kemhut
3. Pembuatan proposal
skema sharing
pendanaan dari
Pemerintah,
Pemerintah Provinsi,
dan Pemerintah
Kabupaten
4. Pembuatan proposal
penjalinan kerjasama
kegiatan dengan
pihak ketiga tidak
mengikat dan dapat
saling
menguntungkan

Pelaksana
Muratra

2.

KPHP Rawas

KPHP Rawas

Waktu
Tahun
2014 dan
Setiap
tahun
selama 10
tahun

Setiap
tahun
selama
10 tahun

Lokasi
Rawas

Jumlah Dana

Sumber Dana
1. Sumsel,
APBD
Muarata

2.

Wilayah
Rawas

KPHP

750.000.000
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KPHP Rawas,
BKD,
Pusdiklathut,
Pusdiklat
Sumsel,
Pusdiklat
Muratara
KPHP Rawas
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Fokus Kegiatan
XIII. Penyediaan
sarana dan
prasarana

1.

Tujuan
Untuk
menjalankan
fungsi
administrasi &
mendukung
operasional
pengelolaan

1.
2.
3.
4.
5.

XIV. Pengembanga
n database

1.

XV. Rasionalisasi
wilayah kelola

1.

XVI. Review
Rencana
Pengelolaan

Untuk
keberlangsunga
n kegiatan KPH
Untuk
memperbaiki
strategi dan
pengembangan
wilayah kelola
sesuai dengan
kondisi terkini

1
2
1.

Bentuk Kegiatan
Pengadaan dan
pembangunan kantor
Resort
Pengadaan
perlengkapan kerja
kantor dan lapangan
Pengadaan sarana
transportasi berupa
mobil dan motor
Pengadaan sarana
komunikasi
Pembangunan pos
jaga dan
pengamanan

Pelaksana
KPHP Rawas

Pengadaan peralatan
pendukung database
Pengembangan
system database

KPHP Rawas

Tata batas kawasan
pada areal di dalam
izin konsesi dan diluar
izin konsesi
2. Penataan ruang dan
areal kerja melalui
pembuatan zonasi
3. Sosialisasi dan
implementasi program
Penyesuaian
1. Identifikasi dan
rencana
Inventarisasi Masalah
pengelolaan
2. Kerjasama dengan
Konsultan dalam
dengan
kondisi
melakukan revisi
terkini
antara

Waktu
1. Tahun
pertama
2. Setiap 5
tahun
sekali
selama
10 tahun

Lokasi
Wilayah KPHP
Rawas
meliputi
semua Resort

KPHP
Rawas
bekerjasama
dengan kemhut
dan pemegang
ijin konsesi

KPHP
Rawas
bekerjasama
dengan tenaga
ahli atau pihak
ketiga

Setiap 5
tahun
sekali
selama
10 tahun

Setiap 5
tahun
sekali
selama

Sumber Dana
KPHP Rawas,
Kemhut

75.000.000
2.300.000.000

3. Tahun
pertama,
(4), (5)
sama
dengan
(3)
Setiap 5
tahun
sekali
selama
10 tahun

Jumlah Dana
450.000.000
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150.000.000
800.000.000

Wilayah KPHP
Rawas meliputi
semua Resort

120.000.000

KPHP Rawas,
Kemhut

Wilayah KPHP
Rawas meliputi
Resort I, II, III

2.000.000.000

KPHP Rawas,
Pemegang izin
konsesi,
Kemhut, Dishut
Sumsel, Dishut
Muratara

Wilayah KPHP
Rawas meliputi
Resort I, II, III

500.000.000

KPHP Rawas,
Kemhut
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Fokus Kegiatan

XVII.
Pengemba
ngan investasi

Tujuan
rencana,
tata
kelola dan fakta di
lapangan
1.

Percepatan
pembangunan
dan
meningkatkan
aspek produksi
kawasan dan
sosial ekonomi

3.
1.

2.

3.

Bentuk Kegiatan
pengelolaan
Melakukan konsultasi
publik terkait review
rencana pengelolaan
Pengembangan
investasi pada
produksi hasil hutan
kayu
.Pengembangan
investasi pada
produksi hasil hutan
bukan kayu
Pengembangan
investasi pada jasa
lingkungan

Pelaksana

KPHP Rawas

Waktu
10 tahun

Setiap
tahun
selama
10
tahun

Lokasi

Jumlah Dana

Sumber Dana

1.250.000.000

KPHP Rawas,
Kemhut
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Tabel 5.4. Tata Waktu Rencana Kegiatan Pengelolaan KPHP Model Unit V Rawas
Program

2014

2015

2016

2017

2018

Waktu
2019

2020

2021

2022

2023

1.

Pembagian wilayah
kelembagaan
administrasi
2. Inventarisasi berkala
wilayah kelola serta
penataan hutannya
3. Pemanfaatan hutan
pada wilayah tertentu
4. Pemberdayaan
masyarakat
5. Pembinaan dan
Pemantauan
(controlling) pada areal
KPHP yang telah ada ijin
pemanfaatan maupun
penggunaan kawasan
hutan
6. Penyelenggaraan
rehabilitasi pada areal di
luar ijin
7. Pembinaan dan
pemantauan
(controlling)
pelaksanaan rehabilitasi
dan reklamasi pada areal
yang sudah ada ijin
pemanfaatan dan
penggunaan kawasan
hutannya.
8. Penyelenggaraan
perlindungan hutan dan
konservasi alam
9. Penyelenggaraan
koordinasi dan
sinkronisasi antarn
pemegang ijin
10. Koordinasi dan sinergi
dengan instansi dan
stekaholder terkait
11. Penyediaan dan
peningkatan kapasitas
SDM
12. Penyediaan Pendanaan
13. Penyediaan sarana dan
prasarana
14. Pengembangan
database
15. Rasionalisasi wilayah
kelola
16. Review Rencana
Pengelolaan
17. Pengembangan
investasi

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Unit V Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara

VI - 112

Bab 6 Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian

BAB VI

PEMBINAAN PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN

Kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di lakukan dalam
kerangka menjamin tercapainya target yang diinginkan. Cara pencapaian target ini
dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan. Agar dapat berjalan sesuai dengan
perencanaan maka peran pembinaan, pengawasan, dan pengendalian menjadi
sangat penting.
6.1. Pembinaan
Pembinaan yang dilakukan oleh KPHP Unit V Rawas, adalah pembinaan
terhadap (1). Sumberdaya dan Personalia / karyawan internal KPH,

( 2) .

pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang izin penggunaan hutan, dan (3.)
masyarakat sebagai mitra pengelolaan hutan serta masyarakat yang ada di
sekitar hutan. Pembinaan tersebut dilakukan secara kontinyu dengan memiliki
prioritas aspek/ jenis pembinaan yang dilakukan yang disesuaikan dengan
kebutuhan organisasi. Dalam pelaksanaannya KPH dapat bekerjasama dengan
perguruan tinggi, Dinas kehutanan Provinsi dan Kabupaten,

UPT-UPT

Kementrian Kehutanan, NGO Lingkungan atau pihak pihak lain yang kompeten
dibidangnya. Materi-materi pembinaan meliputi materi teknis, kelembagaan,
managemen, sosial, ekonomi, dan perlindungan.
Muatan dan materi pembinaan secara teknis adalah melakukan
pendekatan terhadap kaidah-kaidah silvikultur / budidaya tanaman hutan
menurut

ruang

dan

waktu

pengelolaan.

Secara

kelembagaan

adalah

membentuk lembaga masyarakat antara lain Kelompok Tani Hutan yang
mempunyai cara pandang pengelolaan hutan lestari. Managemen meliputi
perilaku

organisasi

dan

kegiatan

sesuai

dengan

regulasi

dan

teknis

pengelolaan. Pembinaan sosial antara lain membangunan opini, sistem sosial
dan hubungan sosial secara harmonis. Pembinaan ekonomi antara lain dalam
pengokohan sumber dan pembangunan ekonomi produktif berorientasi pada
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pemanfaatan sumberdaya hutan lestari dan pembinaan perlindungan yang
menjadikan seluruh komponen ataupun parapihak menjadi aliansi dalam
penyelamatan sumberdaya hutan dalam hal:
1. Pelaksanaan pencegahan kerusakan hutan akibat kebakaran hutan
2. Pelaksanaan pengamanan hutan dari gangguan kegiatan perambahan
hutan
3. Pelaksanaan pengamanan hutan dari gangguan kegiatan penebangan liar
Untuk menunjang tercapainya pembinaan secara efektif dan efisien
maka dilakukan pembentukan kader kader pengelolaan hutan sinergi dengan
yang dijadikan target prioritas , kader pengelolaan yang bisa dibentuk adalah
antara lain Kader Konservasi, Kader Pengelola Sumber Daya Hutan Lestari,
Kader Penyuluh Swadaya, Kader Agroforestry, Kader Silvofishery, Kader
Silvopasteur dan Kader lainnya sesuai dengan spesifikasi khusus KPHP Unit V
Rawas.
6.2. Pengawasan
Pengawasan terhadap kinerja internal KPHP, mitra pemanfaatan dan
penggunaan hutan serta masyarakat sebagai mitra dilaksanakan agar
tercapainya efektifitas kerja sesuai dengan yang sudah direncanakan. Dalam
pelaksanaan pengawasan strategi pengawasan dilalukan dengan 3 (tiga)
metode atau jenjang yaitu ;
1. Pengawasan secara rutin adalah pengawasan terhadap adminsitrasi
pelaporan pengelolaan rutinitas bulanan.
2. Pengawasan secara formal dan menyeluruh dilakukan secara berkala setiap
semester (6 tahun).
3. Pengawasan secara khusus/ Insidentil . dilakukan berdasarkan tingkat
kepentingan khusus dan terdapat kejadian hal luar biasa yang memerlukan
tingkat pengawasan secara khusus. Hasil pengawasan digunakan sebagai
bahan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan ke depan.
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6.3. Pengendalian
Pengendalian meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan pengelolaan KPHP Unit V Rawas. Kegiatan monitoring dilakukan agar
hasil yang dicapai dapat memenuhi atau sesuai dengan target yang telah
ditetapkan. Monitoring dan evaluasi secara formal dilakukan secara berkala
setiap semester (6 bulan). Namun dalam keadaan tertentu dapat dilakukan
monitoring dan evaluasi secara khusus. Hasil pengendalian digunakan sebagai
bahan evaluasi perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan, dan/atau
perbaikan terhadap pengelolaan KPHP Rawas ke depan.
Tabel 6.1. Matrik Pembinaan pengawasan dan pengendalian
Pokok bahasan
Pembinaan
Admistrasi/
Teknis/
manajemen

Uraian materi
Rapat Rutin
Pembinaan
Hutan
Pemberdayaan
dan
Kelembagaan
Masyarakat
Pemanfaatan
hutan
Pengembangan
IPTEK

Pengendalian
Administrasi/
Teknis/
Manajemen

Rapat rutin
Pembinaan
Hutan
Pemberdayaan
dan
kelembagaan
Masyarakat
Pemanfaatan
Hutan
Pengembangan
IPTEK

Objek/Mitra

Skala waktu

Sasaran Pencapaian

Parapihak
dalam wilayah
izin
Restrukturisasi
kawasan
dan
Regenenerasi
Tegakan
Penguatan
kelembagaan
dan peran aktif

Setiap bulan

Parapihak terlibat dalam
pencapaian target dan
sasaran pengelolaan.
Terpelihara SDH dan
terbangunnya
potensi
ekonomi kawasan

HHK,HHBK dan
Jasa lingkungan
Penelitian aspek
potensial

Setiap
bulan
Setiap
tahun

Parapihak
dalam wilayah
izin
Restrukturisasi
kawasan
dan
Regenenerasi
Tegakan
Penguatan
kelembagaan
dan peran aktif

Setiap
Bulan

Setiap enam
bulan
Setiap enam
bulan
tiga
satu

Meningkatkanya
partisifasi
masyarakat
dalam
pembangunan
hutan
Optimalisasi
manfaat
dan hasil hutan
Menggali potensi yang
dapat dikelola

tiga

Singkronisasi
dan
harminisasi kegiatan

Setiap enam
bulan

Dinamika
pembinaan
tegakan pada kondisi
yang ideal

Setiap enam
bulan

Daya
dukung
masyarakat
dalam
pembangunan kawasan

HHK dan HHBK
dan
Jasa
lingkungan

Setiap
bulan

tiga

Penelitian aspek
potensial

Setiap
tahun

satu

Potensi
pertumbuhan
dan pemanfaatan sesuai
dengan
study
yang
dilakukan
Penemuan strategi nilai
tambah kawasa.
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Pokok bahasan
Pengawasan
Administrasi/
Teknis/
Manajemen

Uraian materi
Rapat Rutin
Pembinaan
Hutan
Pemberdayaan
dan
Kelembagaan
Masyarakat
Pemanfaatan
hutan
Pengembangan
IPTEK
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Objek/Mitra

Skala waktu

Sasaran Pencapaian

Parapihak
dalam wilayah
izin
Restrukturisasi
kawasan
dan
Regenenerasi
Tegakan
Penguatan
kelembagaan
dan peran aktif

Setiap empat
Bulan

Adanya penyempurnaan
kegiatan sesuai dengan
target yang ditetapkan
Pembinaan
hutan
memiliki alur proses dan
dinamika pertumbuhan
yang optimal
Terbentuknya
kelembagaan
masyarakat secara aktif

HHK,HHBK dan
Jasa lingkungan

Setiap
bulan

tiga

Penelitian aspek
potensial

Setiap
tahun

satu

Setiap enam
bulan
Setiap enam
bulan

Memenuhi azas dan
ktriteria legalitas dan
konsep pengelolaan
Pengembangan IPTEK
sesuai sengan visi dan
misi pengelolaan
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PEMANTAUAN EVALUASI
DAN PELAPORAN

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan merupakan instrumen penting untuk
mengkoordinasikan, menyempurnakan dan menyesuaikan kembali kegiatan-kegiatan
KPHP Unit V Rawas dari perubahan-perubahan temporal yang terjadi atau apa bila
dinilai adanya kelemahan dalam penyusunan perencanaan dan proses pekerjaan.
Dengan adanya kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan maka setiap kendala
dan inefesiensi yang terjadi dapat segera dicarikan solusi untuk mengatasinya.
Selain itu, pelaksanaan kegiatan dapat terus berjalan sesuai dengan rencana
pencapaian target yang telah ditetapkan. Nilai penting dari kegiatan ini adalah
sebagai saran pertanggungjawaban kegiatan serta rganisasi pengelolaan sehingga
kinerja organisasi dan progres pembangunan KPHP bisa terukur secara baik dengan
arah yang jelas.
7.1. Pemantauan
Kegiatan pemantauan merupakan upaya monitoring dan pembinaan
organisasi pengelolaan dan operasional agar proses kegiatan sejalan dengan
rekomendasi dan perencanaan serta kebijakan organisasi yang telah disusun
dan disepakti. Kegiatan pemantauan dilakukan seiring dengan pelaksanaan
pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Pemantauan tidak hanya pada kegiatan
yang bersifat terjadwal tetapi juga dilakukan terhadap aspek lainnya yaitu
dalam lingkup kegiatan pembinaan dan perlindungan kawasan . Kegiatan
tersebut meliputi pemantauan kerawanan dan gangguan kerusakan kawasan
hutan , terjadinya pelanggaran hukum , pemberdayaan dan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan hutan dan aktivitas

organisasi pengelolaan

mitra atau pemegang izin yang ada. Prosedur pemantauan harus memiliki
instrument yang jelas baik dalam unsur-unsurnya, kriteria dan capaian / tolok
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ukur yang disepakati dalam manajemen sehingga mempunyai baku standar
dan kriterianya.
7.2. Evaluasi
Kegiatan evaluasi merupakan tindak lanjut hasil pemantauan dan
pembinaan kegiatan . Dengan dilakukan evaluasi secara terjadwal dan
menyeluruh dimaksudkan untuk mengukur kinerja kegiatan dalam dimensi
pengelolaan. Evaluasi dapat dilakukan dalam tahapan kegiatan dengan hasil
yang dapat terukur pada tahapan tersebut dan pada saat setelah selesai suatu
kegiatan. Evaluasi melibatkan pihak perencana, pelaksana, pemantau dan atau
pihak independent dengan harapan hasil dari evaluasi bersifat independen
yang bisa di analisis secara menyeluruh menurut tahapannya. Melibatkan pihak
Independent ( konsultan ) diharapkan laporan / study yang dilakukan dapat
memberikan informasi hasil lebih obyektif , proporsional dan adanya masukan
atau upaya tindak lanjut yang lebih baik karena dinilai oleh pihak yang
berkompeten dalam hal audit.
7.3. Pelaporan
Pelaporan

kegiatan

KPHP

sebagai

salah

satu

bentuk

pertanggungjawaban dan taat terhadap regulasi pengelolaan, juga merupakan
dokumentasi kegiatan. Pelaporan di tujukan kepada unit / instansi di atasnya
dan pejabat yang berwenang serta pihak lain yang menurut aturannya harus
mendapatkan laporan tersebut. Prosedur dan skema pelaporan disesuikan
dengan petunjuk teknis berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan.
Adapun penyajian laporan ini terbagi atas 3 (tiga) katagori yaitu ;
1. Laporan Rutin
Merupakan penyampaian pertanggungjawaban kemajuan pekerjaan secara
periode tertentu. Laporan rutin ini meliputi laporan bulanan, Triwulan dan
tahunan. Laporan rutin meliputi laporan fisik maupun keuangan (biaya dan
pendapatan). Laporan triwulan merupakan penyampain kegiatan dan
pertanggungjawaban per tiga bulan dan dibuat dalam waktu proses
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pekerjaan sedangkan laporan tahunan merupakan laporan akhir per tahun
kegiatan. Laporan rutin di buat oleh unit pelaksana kegiatan atau lembaga
KPHP yang diberikan wewenang penyusunan laporan.
2. Laporan Insidentil
Merupakan

penyampaian

proggres report

terhadap

kegiatan

yang

dievaluasi khusus berdasarkan pada kriteria dan kepentingan yang bersifat
mendesak, khusus dalam penyajian khusus. Pelaporan insidentil obyeknya
bisa didasarkan pada kegiatan rutin maupun kegiatan yang bersifat tidak
rutin (keproyekan). Proses pelaksanaan dan pelaporan yang bersifat
Insidentil dilakukan oleh tim auditor khusus.
3. Laporan atas Kegiatan Parsial dan khusus.
Merupakan laporan yang menurut sifat dan ketentuannya harus dibuat
berdasarkan regulasi kegiatan bersifat tunggal atau parsial. Kegiatan ini
ditujukan khususnya menurut sifat dan jenis ruang lingkupnya mempunyai
spesifikasi khusus antara lain kegiatan perekayasaan, penelitian dan
laporan kelembagaan sosial. Kaidah pelaporan mempunyai aturan khusus
sesuai dengan teknik dan metode penyajiannya tidak hanya bersifat rutin ,
insidentil tetapi lebih pada pendekatan teori dan metode studi yang
dilakukan.
Output dan tindak lanjut laporan rutin, laporan insidentil mapun laporan
khusus tersebut merupakan dokumen pengelolaan yang erat kaitannya dengan
proses penyempurnaan dan optimalisasi organisasi untuk memenuhi tujuan
dan maksud serta sasaran pengelolaan.

Tindak lanjut yang dilakukan bisa

dengan melakukan reposisi kegiatan, pembinaan sumberdaya dan anggaran,
adendum

atau

revisi

pekerjaan

dengan

terlebih

dahulu

melakukan

penyempurnaan dokumen perencanaan dan regulasi pemantauan, evaluasinya
kembali.
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PENUTUP

Rencana pengelolaan KPHP Unit V Rawas ini merupakan pedoman dan arahan
pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak dalam jangka 10 tahun.
Oleh karena itu dokumen perencanaan ini masih bersifat makro dan indikatif.
Dengan demikian masih diperlukan penjabaran lebih lanjut ke dalam rencanarencana yang lebih rinci dan dengan cakupan masa perencanaan yang lebih pendek.
Rencana pengelolaan yang telah disusun ini diharapkan dapat dipedomani
oleh semua pihak yang memiliki kepentingan dan keterkaitan dengan KPHP Rawas.
Pelaksanaan dan penjabaran lebih lanjut dari rencana pengelolaan ini perlu
dimonitor pencapaian pelaksanaannya agar tetap konsisten sesuai dengan tujuan
yang ingin dicapai.
Namun disadari pula bahwa masa perencanaan ini cukup panjang sehingga
seringkali sulit untuk dapat memprediksi dinamika yang terjadi baik dari sisi teknis,
kebijakan, maupun politis. Dalam kerangka ini maka rencana pengelolaan KPHP
Rawas 10 tahun ini terbuka untuk dapat direview agar dapat sinkron dan tetap
bersinergi terhadap kebijakan maupun kepentingan banyak pihak, selama dapat
memberikan dampak yang lebih baik ke depannya.
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