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RINGKASAN EKSEKUTIF

Kawasan Hutan Produksi Reg. 47 Way Terusan merupakan salah satu KPHP
model yang berlokasi di Lampung Tengah. Melalui Peraturan Bupati Lampung
Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 18 Maret 2008 Tentang Pembentukan
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Register 47 Way Terusan Kabupaten Lampung
Tengah. Selanjutnya melalui SK.794/Menhut-II/2009 pada tanggal 7 Desember 2009
kawasan ini ditetapkan sebagai KPHP model. Sebagai langkah awal UPTD-KPHP
Reg.47 Way Terusan dalam melaksanakan tupoksinya terkait dengan administrasi,
maka diperlukan dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP)
tahun 2014 - 2023 sebagai sebuah dokumen rencana pengelolaan yang memetakan
perjalanan bagi keberhasilan KPH di masa depan dan menjadi dasar bagi
penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek dan rencana-rencana teknis.
UPTD KPHP Register 47 Way Terusan secara geografis terletak pada 105º
40´ s/d 105º 50´ BT dan 4º 30´ s/d 4º 40´ LS, terletak pada daerah aliran sungai Way
Seputih (Sub Das Way Terusan) dengan luas keseluruhan + 12.500 Ha pada
ketinggian 5 meter s/d 20 meter dpl. Topografi kawasan datar dan bergelombang.
Jenis tanah adalah podsolik merah kuning dan kondisi batuan induk berupa batuan
berpasir. Menurut klasifikasi Oldeman wilayah Kabupaten Lampung Tengah
termasuk tipe iklim C2, yang mempunyai bulan basah 5 sampai 6 bulan dan bulan
kering antara 2 sampai 3 bulan dengan jumlah curah hujan selama 10 tahun terakhir
adalah 2390,2 mm/tahun dan temperatur antara 26 º s/d 28º C. Wilayah kerja UPTD
KPHP Register 47 Way Terusan berada di wilayah Kecamatan Bandar Mataram
Kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah timur
berbatasan dengan Way Terusan Kabupaten Tulang Bawang; Sebelah selatan
berbatasan dengan Way Terusan Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten
Lampung Tengah; Sebelah barat berbatasan dengan PT. Gunung Madu Plantation
(GMP); Sebelah utara berbatasan dengan PT. Gula Putih Mataram (GPM).
KPHP Way Terusan terbagi menjadi 2 blok, yaitu blok pemberdayaan dan blok
perlindungan.
Dalam rencana pembangunan jangka panjang KPH terdapat beberapa isu
strategis yang dapat dikembangkan diantaranya : Bagaimana kelembagaan KPH
dapat diperkuat dan dikembangkan; Bagaimana tata kelola KPH terhadap Sumber
Daya Alam (SDA) terus didorong berbasis pemberdayaan masyarakat untuk
mengelola SDA secara mandiri, berkelanjutan dan menguntungkan untuk memerangi
kemiskinan; Bagaimana meneruskan proses-proses dialog dan pembelajaran
multipihak yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan yang membuka ruang untuk
masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggungjawab;
Bagaimana menumbuhkan semangat dan kemampuan kewirausahaan sosial
masyarakat; Bagaimana menggalang dukungan pendanaan dari publik
Permasalahan dan kendala yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan
pengelolaan/pembangunan Kawasan Hutan Produksi Register 47 Way Terusan
adalah: Belum berjalannya Tugas pokok dan fungsi KPH; Tingkat ketergantungan
masyarakat terhadap pemanfaatan kawasan hutan sangat tinggi; Pemanfaatan
kawasan hutan oleh masyarakat belum mendukung kelestarian fungsi kawasan
hutan.
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Visi KPHP Way Terusan adalah “Hutan Produksi berbasis Pemberdayaan
Masyarakat”, untuk mengejawantahkan visi tersebut disusunlah misi sebagai berikut :
1) Memantapkan keberadaan kawasan hutan dan mewujudkan fungsi ekonomi,
ekologi dan sosial kawasan hutan ; 2) Mengembangkan Kemitraan antara KPH
dengan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan ; 3) Menumbuhkan sikap
masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan yang sesuai dengan prinsip hutan
lestari ; 4) Mewujudkan pengelolaan KPH yang tangguh dan profesional ; 5)
Menyelenggarakan sistem pengelolaan hutan yang memenuhi standar pengelolaan
hutan lestari.
Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka disusun rencana kegiatan
sebagai berikut : pemantapan kawasan KPHP, inventarisasi dan penataan hutan
berkala, pengembangan data base, pengembangan organisasi kelembagaan,
peningkatan kapasitas SDM, penambahan staf pengelola, pemberdayaan
masyarakat, penyusunan SOP dan Petunjuk Teknis, penyediaan sarana dan
prasarana, pemanfaatan hutan, rehabilitasi lahan kritis, perlindungan dan konservasi
alam, membangun kemitraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, penyediaan
pendanaan, pengembangan investasi dan rasionalisasi wilayah kelola.
Selain itu direncanakan juga pembinaan, pengawasan dan pengendalian
dilakukan pada internal organisasi KPH maupun eksternal organisasi KPH kepada
pemegang izin. Untuk memastikan bahwa program dan kegiatan berjalan sesuai
dengan rencana maka kegiatan pemantauan dan monitoring dilakukan sekurangkurangnya setiap 3 bulan sekali. Kegiatan ini diikuti pula dengan evaluasi untuk
mengetahui kendala-kendala dan permasalahan maupun kemajuan yang sudah
dicapai dalam setiap kegiatan sehingga menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan
berikutnya.
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan ridhoNya maka
penyusunan buku Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Way Terusan Kabupaten Lampung
Tengah dapat terselesaikan dengan baik sebagaimana yang diharapkan.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPTD KPHP) Way Terusan Kabupaten
Lampung Tengah merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab yang dibebankan
kepada Kepala KPHP.
Penyusunan RPHJP KPHP Way Terusan ini mengacu pada Peraturan Direktur
Jendral Planologi Kehutanan Nomor : P.5/VII-WP3H/2012, tanggal 14 Mei 2012 tentang
Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi (KPHP). TentunyaRPHJP ini berdasarkan pada hasil tata hutan dan mengacu
pada rencana kehutanan mulai dari rencana kehutanan tingkat nasional, rencana
kehutanan tingkat provinsi dan juga rencana kehutanan tingkat kabupaten dengan tetap
memperhatikan aspirasi nilai sosial budaya masyarakat setempat dan juga kondisi
lingkungan yang nyata ditingkat tapak.
Dalam penyusunan RPHJP ini tentu sangatlah jauh dari sempurna walaupun telah
dilakukan diskusi terfokus di tingkat kabupaten serta dilanjutkan dengan konsultasi publik
di tingkat provinsi oleh karena itu tentunya saran dan masukan yang bersifat
membangun terus diharapkan demi penyempurnaan dimasa yang akan datang.
Selanjutnya penyusun mengucapkan terimakasih kepada Dirjen Planologi
Kehutanan melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II yang sudah
memfasilitasi penyusunan RPHJP ini, pun demikian kepada tim pakar dari Universitas
Lampung yang sudah memberikan pendampingan dan bimbingan selama proses
penyusunan RPHJP ini hingga selesai, terima kasih juga kami sampaikan kepada semua
pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan serta saran-saran dalam
penyusunan ini diantaranya: Pusdalhut Reg I Sumatera, Sekretariat Nasional KPH,
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah beserta jajarannya, temanteman anggota asosiasi KPH, masyarakat, kawan tani dan semua pihak yang sudah
mendukung penyelesaian RPHJP ini tepat pada waktunya.
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Akhirnya semoga RPHJP UPTD KPHP Way Terusan Lampung Tengah ini
bermanfaat dalam mewujudkan pengelolaan hutan produksi lestari di wilayah UPTD
KPHP Way Terusan Lampung Tengah.
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BAB VIII PENUTUP
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) pada wilayah
KPHP Model Register 47 Way Terusan Lampung Tengah ini merupakan gambaran umum
atas apa yang rencananya akan dilakukan oleh kepala KPHP yang ada. Tentunya RPHJP ini
masih sangat membutuhkan perbaikan menuju kesempurnaan agar dapat menjadi acuan
kerja dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari seperti yang diharapkan semua pihak,
karenanya saran dan masukan yang bersifat membangun sangat dibutuhkan demi perbaikan
pada masa yang akan datang

Penutup
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BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu sasaran rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)
kehutanan 2006-2025 adalah terwujudnya kelembagaan kehutanan yang mantap
sebagai salah satu komponen penting dalam keberhasilan penyelenggaraan
pembangunan kehutanan. Kelembagaan kehutanan yang mantap tidak saja
terwujud di tingkat pusat tetapi juga di seluruh organisasi pemerintah sampai
dengan tingkat Kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Pembentukan kelembagaan
kehutanan di tingkat tapak merupakan wujud dari apa yang diamanatkan dalam
pasal 12 Undang-Undang Kehutanan untuk membentuk wilayah pengelolaan
hutan pada berbagai tingkat pengelolaan.
KPH sebagai kelembagaan di tingkat lapangan berperan sebagai
penyelenggara pengelolaan hutan di lapangan atau di tingkat tapak yang harus
menjamin bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara lestari sesuai dengan
fungsinya. Keberadaan KPH menjadi kebutuhan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah dimana hutan dikuasai negara dan harus dikelola secara lestari sesuai
dengan

amanat

undang-undang.

Dalam

prakteknya,

penyelenggaraan

pengelolaan hutan pada tingkat tapak oleh KPH bukan memberi izin pemanfaatan
hutan melainkan melakukan pengelolaan hutan sehari-hari, termasuk mengawasi
kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemegang izin. Dengan demikian,
KPH menjadi pusat informasi mengenai kekayaan sumberdaya hutan dan menata
kawasan hutan menjadi bagian-bagian yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai
izin

dan/atau

dikelola

sendiri

pemanfaatannya,

melalui

kegiatan

yang

direncanakan dan dijalankan sendiri. Apabila peran KPH dapat dilakukan dengan
baik, maka KPH menjadi garis depan untuk mewujudkan harmonisasi
pemanfaatan hutan oleh berbagai pihak dalam kerangka pengelolaan hutan
lestari.
KPH merupakan instrumen dalam mencegah kerusakan hutan melalui
peningkatan kapasitas lembaga negara dalam menyelenggarakan penguasaan
terhadap sumber daya hutan dalam hal ketidakjelasan status kawasan di tingkat
tapak, lemahnya fungsi lembaga di tingkat tapak, ketiadaan manajemen hutan di
tingkat tapak, lemahnya pengendalian pemanfaatan dan penggunaan sumber
daya hutan (SDH) di tingkat tapak, tingginya kegagalan rehabilitasi hutan dan
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lahan, lemahnya pelaksanan perlindungan dan konservasi, terbatasnya dana yg
dimiliki pemerintah.
KPH mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan kehutanan
nasional sehingga menjadi salah satu program prioritas yang diterjemahkan
dalam Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 dengan
indikator kinerja utama adalah keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan
wilayah KPH seluruh Indonesia dan beroperasinya 120 KPH (20% wilayah KPH
yang telah ditetapkan). Sampai dengan tahun 2011 terdapat 28 KPHP dan KPHL
yang sudah ditetapkan.
Kawasan Hutan Produksi Reg. 47 Way Terusan merupakan salah satu
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model yang berlokasi di Lampung
Tengah. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai KPHP Model melalui beberapa
tahapan. Menteri Kehutanan melalui keputusannya SK Menhut No.316/MenhutlI/2005 tanggal 25 Agustus 2005 telah menunjuk Kawasan Hutan Produksi
Reg.47 sebagai wilayah KPHP dengan luas ± 12.500 Ha. SK Menhut tersebut
ditindak lanjuti oleh Surat Gubernur Lampung No.061/3125/02/2006 tanggal 15
Agustus 2006 untuk membentuk organisasi/lembaga yang disebut Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Melalui
Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 10 Tahun

2008 Tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Register 47 Way Terusan
Kabupaten Lampung Tengah, maka pada tanggal 18 Maret 2008 telah dibentuk
UPTD KPHP Register 47 Way Terusan. Selanjutnya melalui SK.794/MenhutII/2009 pada tanggal 7 Desember 2009 kawasan ini ditetapkan sebagai KPHP
model. Pembentukan KPHP model merupakan konsekuensi dari target KPH
beroperasi yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi aktual di tingkat
tapak yang pengembangannya difasilitasi pemerintah.
Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2008,
tugas pokok UPTD KPHP Reg.47 Way Terusan yang secara administratif berada
di Wilayah Kecamatan Bandar Mataram adalah menyelenggarakan penyiapan
rencana pengelolaan, pemeliharaan, penanaman, pengolahan, pemasaran hasil
hutan, penanaman kembali kawasan hutan, yang dalam melaksanakan tugasnya
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bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan secara operasional
dikoordinasikan oleh Camat.
Sesuai dengan amanat PP 6 tahun 2007 organisasi KPH memiliki tugas
dan fungsi sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi :
1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
2. Pemanfaatan hutan
3. Penggunaan kawasan hutan;
4. Rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan
5. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
b. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota
bidang kehutanan untuk diimplementasikan;
c. Melaksanakan
perencanaan,

kegiatan

pengelolaan

pengorganisasian,

hutan

pelaksanaan

diwilayahnya
dan

mulai

pengawasan

dari
serta

pengendalian;
d. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan
pengelolaan hutan di wilayahnya;
e. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan
hutan.
UPTD KPHP Reg.47 Way Terusan dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi tersebut dan atas fasilitasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Unit II Palembang bersamasama melakukan tata hutan. Tata hutan adalah suatu kegiatan untuk
mengorganisasikan areal kerja KPH sesuai dengan karakteristik KPH dan hakhak masyarakat sehingga perencanaan dan kegiatan pengelolaan KPH dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)
merupakan tindak lajut dari tata hutan yang telah disusun dengan mengacu pada
arahan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dimana untuk arahan
rehabilitasi dan usaha skala kecil.
Penyusunun RPHJP ini merupakan hal yang sangat penting karena
dokumen RPHJP ini adalah syarat mutlak bagi beroperasinya KPH, untuk
mengetahui kondisi KPH saat ini (starting point) ; tujuan apa yang akan dicapai
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oleh KPH selama sepuluh tahun yang akan datang ; serta strategi dan kelayakan
pengelolaan hutan yang akan dilakukan oleh KPH.
B. Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan
Penyusunan RPHJP KPHP Model Register 47 Way Terusan dimaksudkan
untuk

menyediakan

perangkat

lunak

bagi

pengelolaan

KPH

dalam

mewujudkan rencana pengelolaan periode Tahun 2014-2023 yang menjadi
landasan bagi rencana pengelolaan jangka pendek.
Tujuan penyusunan dokumen RPHJP KPHP Model Register 47 Way Terusan
adalah :
a. Memberikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan pengelolaan
kawasan secara komprehensif dan terpadu untuk keperluan jangka 10
tahun.
b. Mengetahui kondisi yang dihadapi saat ini sebagai acuan bagi penyusunan
rencana pengelolaan jangka pendek.
c. Menentukan

strategi

dan

arah

pengelolaan

dalam

menjawab

permasalahan yang dihadapi oleh KPH saat ini.

2. Sasaran
Sasaran yang akan dicapai dalam penyusunan RPHJP KPHP Model Register
47 Way Terusan adalah :
a. Tersusunnya suatu kerangka formal pengelolaan KPHP Way Terusan
selama sepuluh tahun kedepan.
b. Terwujudnya kelembagaan KPH yang tangguh dangan pengelolan yang
profesional.
c. Adanya arahan dan strategi resolusi konflik terhadap keberadaan
masyarakat didalam kawasan KPHP.
d. Terwujudnya kerjasama KPH dengan para pihak dalam proses pengelola
hutan berbasis pemberdayaan masyarakat
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e. Adanya perubahan penutupan lahan dengan pola agroforestry pada akhir
periode
f. Adanya acuan dalam penyusunan rencana stategi bisnis KPH.
C. Ruang Lingkup
Penyusunan RPHJP KPHP Model Register 47 Way Terusan berdasarkan
kajian aspek ekologi, aspek ekonomi dan aspek sosial budaya dengan
memperhatikan

partisipasi,

aspirasi,

budaya

masyarakat

dan

rencana

pembangunan daerah/wilayah. RPHJP ini menjadi dasar bagi penyusunan
rencana pengelolaan jangka pendek yang selanjutnya akan diwujudkan kembali
dalam bentuk strategi pengelolaan yang memuat program-program dan usulan
kegiatan operasional meliputi :
1. Pendahuluan, memuat : Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Dasar
Hukum, Ruang Lingkup dan Pengertian
2. Deskripsi kawasan KPHP Way Terusan, memuat : Risalah wilayah, Potensi
Wilayah, Data dan Informasi Sosekbud, Data dan informasi perizinan, Kondisi
posisi KPH dalam tata ruang wilayah dan pembangunan daerah, Isu strategis,
Kendala dan Permasalahan
3. Visi dan Misi Pengelolaan, memuat uraian tentang kondisi yang ingin dicapai
pada akhir periode
4. Analisis dan Proyeksi wilayah KPH, memuat : analisa data dan informasi yang
dimiliki dan proyeksi wilayah KPHP Way Terusan terhadap pembangunan
daerah
5. Rencana Kegiatan, memuat : Inventarisasi berkala wilayah kelola dan
penataan hutan, pemanfataan hutan pada wilayah tertentu, pemberdayaan
masyarakat, pembinaan dan pemantauan pada areal yang telah dibebankan
izin di wilayah KPH, pembinaan dan pemantauan pelaksanan rehabilitasi pada
wilayah pemegang izin di KPH, Perlindungan dan Konservasi Alam, hingga
pengembangan investasi di wilayah KPH
6. Pembinaan,

Pengawasan

dan

Pengendalian,

memuat

:

bagaimana

pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara
internal oleh KPH dan eksternal terhadap KPH
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7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan memuat : upaya pemantauan, evaluasi
dan pelaporan yang dilakukan KPH
8. Penutup
9. Lampiran-lampiran, yang teridiri dari : matrik rencana pengelolaan, peta-peta
yang terkait yaitu Peta Wilayah KPH, Peta Penutupan DAS, Peta Sebaran
Potensi, Peta Penataan Hutan Zona/Blok/Petak, Peta Penggunaan Lahan,
Peta Keberadaan Izin di Wilayah KPH, dan Peta Tanah, Iklim, Geologi, Peta
Lahan Kritis.
D. Batasan Pengertian
Rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPHP Model Reg. 47 Way
Terusan Tahun 2014-2023 memuat tentang Informasi:
1. Risalah Wilayah KPHP yang meliputi antara lain: letak, luas, aksesibilitas
kawasan, batas-batas, sejarah wilayah KPHP dan pembagian blok
2. Potensi wilayah KPHP (antara lain: penutupan vegetasi, potensi kayu/ non
kayu, keberadaan flora dan fauna langka, potensi jasa lingkungan dan wisata
alam)
3. Data informasi sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar hutan,
termasuk keberadaan masyarakat hukum adat.
4. Data informasi ijin-ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan di
dalam wilayah kelola
5. Kondisi posisi KPHP dalam perspektif tata ruang wilayah dan pembangunan
daerah
6. Isu strategis, kendala, permasalahan

E. Dasar Hukum
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati Dan Ekosistemnya.
2. Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
3. Undang-Undang

No.25

Tahun

2005,

Tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional
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4. PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
5. PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP No. 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan
Hutan.
6. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor. 230/Kpts-II /2003 tanggal 14 Juli
2003 tentang Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.
7. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor. SK.316/Menhut-II/2005 tanggal 25
Agustus 2005 tentang penunjukan kawasan hutan Reg.47 seluas ± 12.500
(dua belas ribu lima ratus) Ha, pada kelompok hutan Way Terusan Kabupaten
Lampung Tengah Propinsi Lampung sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi (KPHP)
8. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 Tentang Hutan
Kemasyarakatan
9. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/Menhut-II/2008 Tentang Persyaratan
Kelompok Tani

Hutan

Untuk

Mendapatkan

Pinjaman

Dana

Bergulir

Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
10. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.36/Menhut-lI/2008 tantang Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam (1UPHHBK-HA)
atau Dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) Pada Hutan Produksi
11. Keputusan Kepala Badan Planologi Kehutanan No. SK.14/VII-PW/2004
tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi (KPHP)
12. Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan No. SK.80/VII-PW/2006
tentang Pedoman Pembangunan KPH Model
13. Surat Gubernur Lampung No. 061/3125/02/2006 tanggal 15 Agustus 2006
tentang Pembentukan Organisasi Kesatuan pengelolaan Hutan Produksi
(KPHP) Reg.47 Way Terusan.
14. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor. 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
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Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Register 47 Way Terusan
Kabupaten Lampung Tengah.
15. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.64/Menhut-II/2013
tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi.
16. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.39/Menhut-II/2013
tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan
17. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.47/Menhut-II/2013
tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah
Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi
F. Pengertian
1. Kesatuan pengelolaan hutan selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah
pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat
dikelola secara efisien dan lestari.
2. Kepala KPH adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung
jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
3. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan,
mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe
ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk
memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
4. 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.
5. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh
sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi
secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
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6. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi
jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi
utamanya.
7.

Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan
mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan
dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

8.

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan
dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak
lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

9.

Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang
berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha
pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan
kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.

10. Izin usaha pemanfaatan kawasan yang selanjutnya disingkat IUPK adalah
izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung
dan/atau hutan produksi.
11. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang selanjutnya disingkat IUPJL
adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada
hutan lindung dan/atau hutan produksi.
12. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat
IUPHHK dan/atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang
selanjutnya disebut IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk
memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan
alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan,
pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
14. IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam adalah izin usaha yang
diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan
produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan
fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan
dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan,
penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk
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mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah,
iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga
tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
15. IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang
diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan
kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan
lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
16. Izin pemungutan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah
izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui
kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan
volume tertentu.
17. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK
adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan
lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buahbuahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan
volume tertentu..
18. Hutan tanaman rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan
tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat
untuk

meningkatkan

potensi

dan

kualitas

hutan

produksi

dengan

menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya
hutan.
19. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di
bidang kehutanan.
20. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang adalah rencana pengelolaan makro
yang bersifat indikatif disusun berdasarkan kajian aspek ekologi, ekonomi
dan sosial budaya dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya
masyarakat dan rencana pembangunan daerah/wilayah.
21. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek adalah rencana pengelolaan teknis
operasional, kualitatif dan kuantitatif, disusun berdasarkan dan merupakan
penjabaran dari rencana pengelolaan jangka menengah.
22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.
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23. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.
24. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.
25. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
26. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai Pemerintah, adalah
perangkat Negara Kesatuan RI yang tediri dari Presiden beserta Menteri.
27. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah
beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
28. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung
Tengah.
29. Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats) adalah salah
satu metode analisa yang didasarkan pada kajian tehadap Lingkungan
Internal yaitu aspek kekuatan (Strength), dan kelemahan (Weaknesses),
serta terhadap lingkungan Eksternal yaitu aspek peluang (Opportunities),
dan ancaman (Threats) untuk pengambilan keputusan.
30. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan suatu alat yang berisi
kerangka dasar bagi upaya pengalokasian ruang berdasarkan fungsi,
struktur dan hirarki ruang, serta sebagai pengendalian pemanfaatan ruang.
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BAB II DESKRIPSI KAWASAN
A. Risalah wilayah KPH
1. Letak dan luas
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
(UPTD KPHP) Register 47 Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah
Provinsi Lampung secara geografis terletak pada 105º 40´ s/d 105º 50´ BT
dan 4° 30´ s/d 4º 40´ LS terletak pada daerah aliran sungai Way Seputih
tepatnya pada Sub Das Way Terusan dengan luas keseluruhan 12.500 Ha.
2. Keadaan biofisik
a. Topografi, tinggi tempat 5 m s/d 20 m di atas permukan laut
b. Geologi dan Tanah
1) Jenis tanah

: Podsolik Merah Kuning (PMK)

2) Batuan Induk

: Batuan Pasir

3) Fisiografi

: Datar dan Bergelombang

c. Iklim
1) Tipe iklim :
Berdasarkan klasifikasi Oldemen, dkk (1978) Wilayah Kabupaten
Lampung Tengah termasuk tipe iklim C2, yang mempunyai bulan basah
5 sampai 6 bulan dan bulan kering antara 2 sampai 3. Penyebaran tipe
iklim ini di Kabupaten Lampung Tengah meliputi wilayah Kecamatan
Terbanggi Besar, Bandar Mataram, Seputih Surabaya, Gunung Sugih,
Probolinggo, Raman Utara, Seputih Raman dan Kecamatan Seputih
Banyak.
2) Jumlah curah hujan untuk wilayah Kecamatan Bandar Mataram dan
sekitarnya selama 10 tahun terakhir adalah 2390,2 mm/tahun,
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Tabel 1. Jumlah curah hujan rata-rata 10 tahun terakhir
Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember
Jumlah

1999
532
435
313
174
111
71
137
35
17
259
303
380
2767

Rata-rata

231

Jumlah Curah Hujan Pada Tahun…. (mm)
Jumlah
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
277 302 252 454 288 389 436 246 297
3473
212 363 305 416 445 277 308 364 107
3232
279 262 354 325 309 375 390 338 524
3469
247 201 180 232 146 240 309 300 215
2244
139 281 238 136 156 175 167
81
79
1563
201 102
88
24
37 229 115 110
83
1060
120
24 195
47
61
96
29 149
9
867
52 117
11
54
21 105
0
37
78
510
32 119
13
52
5
54
10
21
76
399
215 315
0 126
40 126
0
59 133
1273
406 391
93 204 225 201
69 182 344
2418
371 373 258 235 384 286 354 344 409
3394
2551 2850 1987 2305 2117 2553 2187 2231 2354 23902
213

238

166

192

176

213

182

186

196

RataRata
347.3
323.2
346.9
224.4
156.3
106
86.7
51
39.9
127.3
241.8
339.4
2390.2

2390.2

Sumber data dari PT Gula Putih Mataram (GPM)

3) Temperatur : 26 º s/d 28º C
4) Deskripsi Lahan
 Sitem Lahan

: Lahan Terbuka

 Kesesuaian Lahan

: Tanaman Tahunan

 Kualitas Lahan

: Lahan Kritis

3. Aksesibilitas kawasan
Sampai saat ini semua wilayah register 47 Way Terusan telah dibuka
dan digarap oleh masyarakat. Secara umum wilayah terbagi menjadi areal
pemukiman, peladangan/perkebunan; dan rawa. Untuk pemukiman hampir
semua bangunan sudah permanen dan semi permanent. Kondisi sarana
jalan sudah teratur sebagaimana jalan di wilayah satuan pemukiman daerah
transmigrasi.
Jalan masuk ke kawasan register 47 mudah ditempuh dari karena
akses sudah cukup terbuka. Melalui areal perkebunan tebu PT Gunung
Madu, kondisi jalan tanah yang diperkeras cukup lebar dan baik. Melalui
sungai Way Seputih yang menghubungkan wilayah Mataram Ilir, kondisi
jalan sungai cukup lancar, namun jika menggunakan perahu kecil (klotok)
maka dalam penyebrangan, hanya mampu menyebrangkan kendaraan roda
dua.
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4. Batas wilayah
Wilayah kerja UPTD berada di wilayah Kecamatan Bandar Mataram
Kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
a. Sebelah timur berbatasan dengan Way Terusan Kabupaten Tulang
Bawang.
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Way Terusan Kecamatan Bandar
Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.
c.

Sebelah barat berbatasan dengan PT. Gunung Madu Plantation (GMP).

d. Sebelah utara berbatasan dengan PT. Gula Putih Mataram (GPM).
5. Sejarah wilayah KPH
Tanah yang dijadikan kawasan Register 47 saat ini berasal dari lahan
pengganti dari PT BS3 (Gunung Madu Plantation sekarang) yang sebagian
besar seluas 10.500 hektar diperoleh dari tanah milik 3 masyarakat adat
yang diganti rugikan. Pembagian dari luasan lahan masing-masing kelompok
masyarakat adat tersebut yaitu :
a) Masyarakat Adat Desa Mataram Udik seluas

:

3.000 Hektar

b) Masyarakat Adat Desa Mataram Ilir seluas

:

3.900 Hektar

c) Masyarakat Adat Desa Surabaya Ilir seluas

:

3.610 Hektar; +

Jumlah

:

10.510 Hektar

Kawasan hutan produksi Register 47 Way Terusan seluas 12.500
hektar yang terletak di wilayah Kabupaten Lampung Tengah sebagian
berasal dari areal pengganti pelepasan kawasan hutan yang diperuntukkan
pada PT. BS3 seluas 10.500 dan sisanya dari kawasan hutan itu sendiri.
Kawasan ini berbatasan dengan dua perusahaan tebu yang besar yaitu PT
Gunung Madu Plantation dan PT Indo Lampung Buana Makmur, yang
sekarang menjadi PT. Garuda Panca Artha.
Wilayah KPHP Way Terusan dibentuk melalui

beberapa tahapan,

tahapan pertama dimulai dari penunjukkan kawasan hutan produksi register
47 Way Terusan sebagai wilayah KPHP dengan luas ±12.500 hektar melalui
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SK Menhut No.316/Menhut-lI/2005 tanggal 25 Agustus 2005. Selanjutnya SK
Menhut

ini

ditindaklanjuti

oleh

Gubernur

dengan

membentuk

organisasi/lembaga yang disebut Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Kesatuan

Pengelolaan

Hutan

Produksi

(KPHP)

melalui

surat

No.061/3125/02/2006 pada tanggal 25 Agustus 2005.
Melalui Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Register 47
Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah, maka pada tanggal 18 Maret
2008 telah dibentuk UPTD KPHP Register 47 Way Terusan. Selanjutnya
melalui SK.794/Menhut-II/2009 pada tanggal 7 Desember 2009 kawasan ini
ditetapkan sebagai KPHP model. Pembentukan KPHP model merupakan
konsekuensi

dari

dikembangkan

target

menuju

KPH

beroperasi

situasi

aktual

di

yang

secara

tingkat

bertahap

tapak

yang

pengembangannya difasilitasi pemerintah.
6. Pembagian blok
KPHP Way Terusan terbagi menjadi 2 blok, yaitu
a. Blok Pemberdayaan
Blok pemberdayaan yang ada di wilayah KPHP Way Terusan
merupakan wilayah yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi
perladangan dan perkebunan yang didominasi oleh jenis tanaman
karet, akasia dan mahoni. Blok yang akan dimanfaatkan oleh KPHP
sebagai unit kelolanya adalah seluas ± 9000 hektar. Karena pada
wilayah KPHP Way Terusan belum ada ijin pemanfaatan maupun
penggunaan kawasan hutan, maka Blok ini sekaligus merupakan
wilayah tertentu yang akan dikelola oleh KPHP Way Terusan.
b. Blok perlindungan
Penetapan

blok

perlindungan

sebagai

upaya

pelestarian

dan

perlindungan sumber air. Blok perlindungan merupakan daerah
sempadan sungai dan rawa dengan luas ± 3.500 hektar.
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B. Potensi wilayah KPH
Saat ini potensi kayu, non kayu, flora dan fauna, jasa lingkungan dan
wisata alam di wilayah KPH Register 47 Way terusan sangat rendah walaupun
belum didapatkan data baik secara langsung maupun data skunder sebagai
acuan. Namun kondisi nyata di lapangan secara keseluruhan sudah digunakan
untuk tanaman semusim dan pemukiman. Kondisi tutupan lahan pada wilayah
KPHP Register 47 Way Terusan Lampung Tengah adalah berhutan 8%, tidak
berhutan 52%, rawa 40%.
Tabel 2. Tipe penutupan lahan di wilayah KPHP Way Terusan
No

Penutupan
Lahan

1

Berhutan

2
3

Lahan Kering Mangrove
(Ha)
(Ha)

Rawa
(Ha)

Tanaman
(Ha)

Keterangan

-

-

1.000

-

Tan. Gelam, Nipah

Tidak Berhutan

7500

-

4.000

-

Kebun Campuran

Tidak Ada Data

-

-

-

-

-

Sumber : Laporan KCD hutbun 2007

Gambar 1 Tanaman karet salah satu potensi yang dapat dikembangkan
pada KPHP Register 47 Way Terusan

Kondisi ini menjadi suatu yang sangat menguntungkan bila pengelolaan lahan
dilakukan dengan baik dan sebaliknya akan timbul masalah bila pengelolaan
dilakukan dengan tidak baik. Potensi kayu, non kayu, flora dan fauna termasuk
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jasa lingkungan dan wisata alam dapat diketahui dengan melakukan pemetaan
berdasarkan kondisi topografi yang ada.
Tabel 3. Kondisi Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Produksi Reg. 47 Way
Luas Lahan Yang Dipergunakan (Ha)
Bok Perlindungan
Blok Pemanfaatan
Hutan/
Sawah
Rawa
Rumah
Tegalan
Kebun
Rawa
Rawa

Jumlah
(Ha)

No

Nama Umbul

1

Raman Agung

471,50

1751,00

50,50

75,10

1823,80

13,00

4.184,90

2
3
4
5

Talip Jaya
Sekring Bawah
Sekring Atas
H. T. I
Kuao
Buana Makmur
SP 4
Harapan Jaya
Tinggi
Suka Makmur
Rukun Salam

202,75
275,25
-

1360,75
709,75
-

11,00
15,50
26,50
-

31,00
60,30
48,80
51,20

876,01
603,22
668,01
1154,87

16,00
19,00
31,00
27,50

2.497,51
1.683,02
774,31
1.233,57

50,50

-

-

35,10

598,41

8,90

692,91

-

-

-

32,00

88,83

-

120,83

-

-

-

57,70

955,50

18,50

1.031,70

-

72,00

3,00

10,30

190,35

5,60

281,25

401,50 6.959,00

139,50

12.500,00

6
7
8
9

Jumlah

1.000 3.893,50 106,50

Sumber Laporan kegiatan open akses Register 47 Way Terusan KCD Hut-Bun Kec. Bandar Mataram 2007

C. Informasi sosial budaya masyarakat di

dalam dan di sekitar hutan

termasuk keberadaan masyarakat hukum adat
Kawasan KPHP Way Terusan mempunyai kondisi topografi dari datar
sampai berombak dengan kelerengan 8 % dimana kondisi biofisik sudah dalam
keadaan rusak, penutupan vegetasi berupa tanaman hutan sudah tidak Dapat
ditemukan lagi di lapangan. Masyarakat yang menggarap di dalam kawasan KPH
pada tahun 2000 mencapai ± 3.500 KK atau 10.611 jiwa dan terus berkembang,
pada tahun 2007 jumlah KK mencapai 4.015 KK atau 15.226 jiwa yang tersebar
membentuk 10 lokasi pemukiman (umbulan).
Dalam proses perekaman e-KTP dicapai kesepakatan bahwa masyarakat
tidak dapat menggunakan alamat di dalam kawasan hutan namun harus
menginduk pada kampung terdekat yaitu Kampung Mataram Udik, dalam hal ini
dibuatkan nama baru yaitu dusun 10A sampai dusun 10J. Secara rinci
perkembangan kelompok tani dan fasilitas umum yang ada dapat dilihat pada
tabel 4.
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Tabel 4. Jumlah Penduduk, Kelompok Tani dan Fasilitas Umum tiap umbul di wilayah
KPHP Reg.47 Way Terusan.
Nama Pengurus
No

Nama Umbul

Ketua

Seketaris

Jumlah
KK

Jumlah
Kelmp
Tani

Luas
garapan
(Ha)

1

Raman Agung

A. Gani

Sukiran

751

15

1.837,01

2

Talip Jaya

Wayan
Suartame

Ct. Maryadi

310

9

889,22

3

Sekring Bawah

M. Toni

Joko Pujianto

603

5

616,43

4

Sekring Atas

M. Nasir

Tugiyanto

288

9

681,22

5

H. T. I

Ketut Mustika

Sarkun

512

6

1.168,08

6

Buana Makmur

Wy. Baglur

Sukamto

351

9

611,62

7

SP 4 Harapan
Jaya

Ali Maghfur

Joko Lukito

320

1

88,83

8

Tinggi Suka
Makmur

Supriyadi

Mashudi

577

8

981,92

9

Rukun Salam

Suyitno

Sawarto
Jumlah

103
4.015

1
63

203,59
7.077,92

Jenis Fasum










































Masjid 1
Musola 15
Sekolah 2
Bl. Pertemuan 1
Masjid 1
Musola 6
Pure 1
Sekolah 1
Masjid 3
Musola 6
Pure 2
Sekolah 1
Bl. Pertemuan 1
Masjid 2
Musola 5
Gereja 1
Pure 4
Sekolah 2
Bl. Pertemuan 1
Masjid 3
Musola 4
Pure 3
Sekolah 1
Bl. Pertemuan 1
Masjid 2
Musola 5
Pure 3
Sekolah 1
Bl. Pertemuan 1
Masjid 2
Musola 1
Sekolah 1
Bl. Pertemuan 1
Pos Kesehatan 1
Masjid 2
Musola 8
Gereja 1
Pure 1
Sekolah 1
Pos Kesehatan 1
Pure 1

Sumber Laporan kegiatan open akses Register 47 Way Terusan KCD Hut-Bun Kec. Bandar Mataram 2007

Saat ini sebagian besar areal di pinggir jalan ditanami masyarakat dengan
pohon akasia dan mahoni sedangkan di lahan yang sudah digarap masyarakat
ditanami tanaman karet dengan tumpang sari tanaman singkong, jagung, cabai dan
sawit. Sistem tumpang sari berlaku antara tanaman karet

dengan tanaman

singkong atau karet dengan tanaman jagung sampai pohon karet berusia 3-4 tahun.
Untuk daerah rawa masyarakat telah memanfaatkan dengan menanam tanaman
sawit dan sawah, serta sebagian kecil masih tersisa tanaman kayu gelam dan
nibung sebagai tanaman asli di kawasan ini.
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D. Informasi izin-izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
yang ada di wilayah kelola
Sampai saat ini di wilayah KPHP Way Terusan belum ada beban perizinan
baik izin pemanfaatan hutan maupun izin penggunaan kawasan hutan. Dengan
terbentuknya

KPHP

maka

diharapkan

areal

hutan

produksi

dalam

pengelolaannya dapat tertata sehingga dalam usaha pemanfaatannya dapat
dikeluarkan bentuk perizinan-perizinan seperti :
 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK – HA)
 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK - HT)
 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHKBK)
 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Jasa Lingkungan (IUPHH Jasling)
 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK –
RE)
Sejauh

ini

KPHP

Way

Terusan

telah

sepakat

untuk

melakukan

pemberdayaan masyarakat yang ada didalam wilayahnya sehingga dengan
demikian prioritas dalam pemberian izin yang ada tentu haruslah melalui skema
pemberdayaan masyarakat dimana skema tersebut oleh Kementerian Kehutanan
sudah ditetapkan dalam bentuk :
1. Izin Usaha Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (IUPHTR)
2. Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)
3. Kemitraan Kehutanan

E. Kondisi posisi KPH dalam perspektif tata ruang wilayah dan pembangunan
daerah Saat ini
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 1
tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah
tahun 2011 – 2031 yang telah disahkan, wilayah KPHP Way Terusan masuk
dalam kawasan hutan produksi.
Didalam proyeksi yang telah ada dalam perda tersebut juga bahwa wilayah
KPHP Way Terusan akan menjadi kawasan hutan produksi yang akan
mendukung keberadaan kawasan agropolitan dan juga kawasan minapolitan.
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Selain itu posisi KPH akan sangat didukung oleh rencana struktur ruang
Kabupaten Lampung Tengah yang telah menetapkan posisi Wilayah KPHP Way
Terusan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan di Kabupaten Lampung Tengah.

Gambar 2 Peta RTRW Kabupaten Lampung Tengah 2011 - 2031

F. Isu strategis, kendala dan permasalahan
Beberapa isu strategis dalam pengelolaan KPHP Register 47 Way Terusan
diantaranya :
1. Bagaimana kelembagaan KPH dapat diperkuat dan dikembangkan secara
terencana sehingga bisa menjalankan perannya dan fungsinya sebagai
bentuk penterjemahan atas jiwa dan semangat desentralisasi bidang
kehutanan sehingga KPH dapat melakukan pengelolaan hutan di tingkat tapak
dengan baik.
2. Keberadaan masyarakat yang sudah melakukan pengelolaan harus menjadi
perhatian serius melalui skema pemberdayaan masyarakat yang seperti hutan
tanaman rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm) maupun pola kemitraan
kehutanan. Dengan demikian keberadaan masyarakat tidak menjadi ancaman
dan gangguan bagi KPH bahkan bila terbangun kerjasama yang baik akan
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menjadi salah satu faktor peluang yang sangat mendukung keberhasilan
pengelolaan oleh KPH.
3. Proses dialog dan pembelajaran multipihak yang konstruktif selama ini
mendorong KPH sebagai jawaban untuk resolusi konflik dan lebih jauh KPH
dapat aktif melakukan perbaikan kebijakan yang membuka ruang untuk
masyarakat

dalam

pemanfaatan

sumber

daya

alam

secara

bertanggungjawab.
4. Kemampuan wira usaha KPH dan masyarakat harus dibangun berbasis
pengelolaan sumberdaya alam lestari sehingga mampu menciptakan pasar
dan perdagangan yang lebih berkadilan.
5. Bagaimana menggalang dukungan pendanaan dari publik sehinga berbagai
inisiatif pengelolaan sumber daya alam lestari yang menguntungkan
masyarakat dapat didukung secara luas.
Sementara permasalahan dan kendala yang sangat berpengaruh dalam
pelaksanaan pengelolaan KPHP Way Terusan adalah:
1. Belum berjalananya Tugas pokok dan fungsi KPH
Hal ini sebagai konsekuensi logis dari belum mengacu pengelola KPH pada
norma standar prosedur dan kriteria KPH, termasuk juga personil sumber
daya manusia yang minim, dana operasional kegiatan yang tidak dimiliki serta
sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai.
2. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pemanfaatan kawasan hutan
sangat tinggi.
Dengan banyaknya masyarakat yang tinggal didalam kawasan hutan dan
melakukan penggarapan lahan jelas merupakan bukti bagaimana tekanan
masyarakat terhadap kawasan hutan sangat tinggi. Terlebih lagi kenyataan
bahwa masyarakat tidak memiliki lahan diluar kawasan hutan menjadikan
ketergantungan ini harus dapat dikelola dengan baik menjadi tantangan
tersendiri untuk terus mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam
menunjang

keberhasilan

pengelolaan

hutan

berbasis

resolusi

konflik

masyarakat oleh KPH.
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3. Pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat belum mendukung kelestarian
fungsi kawasan hutan.
Hal ini tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan kesadaran
pengelolaan hutan lestari juga lebih disebabkan tidak adanya upaya
pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh KPH maupun para
penyuluh kehutanan.
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BAB III VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN
A. Visi
Visi KPHP Way Terusan adalah “Hutan Produksi Berbasis Pemberdayaan
Masyarakat”
B. Misi
Untuk dapat mencapai visi, maka ditetapkan Misi KPHP Way Terusan, yaitu :
1. Memantapkan keberadaan kawasan hutan dan mewujudkan fungsi ekonomi,
ekologi dan sosial kawasan hutan.
Tujuan dari misi ini adalah :
a. Memastikan batas wilayah kelola KPH
b. Mengembalikan fungsi-fungsi kawasan hutan produksi
2. Mengembangkan

Kemitraan

antara

KPH

dengan

masyarakat

dalam

pengelolaan kawasan hutan.
Tujuan dari misi ini adalah :
a. Mewajibkan KPH dan masyarakat agar terlibatkan secara aktif dalam
perencanaan,

pengelolaan,

pemantauan

dan

pengawasan

pada

pengelolaan KPHP Way Terusan
b. Memberikan

jaminan

pengelolaan

hutan

jangka

panjang

kepada

masyarakat
c. Memastikan adanya kepastian hak kelola masyarakat terhadap sumber
daya alam yang telah dikelola selama ini
d. Memberikan beban kewajiban yang harus ditunaikan masyarakat di dalam
wilayah KPH atas akses kelola yang diterimanya
3. Menumbuhkan sikap masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan yang
sesuai dengan prinsip hutan lestari
Tujuan dari misi ini adalah :
a. Memberikan kewajiban kepada KPH untuk melakukan pendampingan
masyarakat
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b. Memberikan tanggung jawab kepada masyarakat untuk mengelola hutan
dengan mengembalikan pada fungsinya
c. Mewajibkan masyarakat untuk dapat membuat rencana pengelolaan yang
berkelanjutan
4. Mewujudkan pengelolaan KPH yang tangguh dan profesional
Tujuan dari misi ini adalah :
a. Mewajibkan

KPH

untuk

mempersiapkan

dan

mengembangkan

kemampuan sumber daya manusia yang sesuai standar dan krieteria yang
ada
b. Menuntut KPH untuk dapat mengembangkan basis data sumber daya
alam untuk menjadi dasar pengelolaan
c. Mempersiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan standar kebutuhan
operasionalisasi KPH
5. Menyelenggarakan sistem pengelolaan hutan yang memenuhi standar
pengelolaan hutan lestari.
Tujuan dari misi ini adalah :
a. Mewajibkan KPH melakukan penataan ruang (kelas perusahaan), sistem
silvikultur dan pola tanam dalam wilayah kelolanya/wilayah tertentu
b. Memberikan tanggung jawab kepada KPH untuk membuat kajian
kesesuaian ekosistem pada wilayahnya
c. Menuntut KPH untuk bisa membuat demonstrasi plot dalam rangka
mengetahui kapasitas ekosistem dan penelitian dan pengembangannya
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BAB IV ANALISIS DAN POYEKSI
Dari uraian sebelumnya dapat diketahui bahwa beberapa isu strategis yang
ada pada kawasan KPHP Way Terusan yaitu :
1. Belum berjalananya Tugas pokok dan fungsi KPH
Hal ini sebagai konsekuensi logis dari belum mengacu pengelola KPH pada
norma standar prosedur dan kriteria KPH, termasuk juga personil sumber daya
manusia yang minim, dana operasional kegiatan yang tidak dimiliki serta sarana
dan prasarana penunjang yang belum memadai.
2. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pemanfaatan kawasan hutan sangat
tinggi.
Dengan banyaknya masyarakat yang tinggal didalam kawasan hutan dan
memalukan penggarapan lahan jelas merupakan bukti bagaimana tekanan
masyarakat terhadap kawasan hutan sangat tinggi. Terlebih lagi kenyataan bahwa
masyarakat tidak memiliki lahan diluar kawasan hutan menjadikan ketergantungan
ini harus dapat dikelola dengan baik menjadi tantangan tersendiri untuk terus
mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam menunjang keberhasilan
pengelolaan hutan berbasis resolusi konflik masyarakat oleh KPH
3. Pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat belum mendukung kelestarian
fungsi kawasan hutan.
Hal ini tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan kesadaran
pengelolaan hutan lestari juga lebih disebabkan tidak adanya upaya pembinaan
dan pendampingan yang dilakukan oleh KPH maupun para penyuluh kehutanan.
Dengan menggunakan fungsi manajemen yang dimulai dari tahap perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap unsur manajemen
yang berupa sumder daya manusia, biaya, material, metode termasuk peralatan
dan mesin serta pasar maka kondisi yang ada di wilayah kerja KPHP Register 47
Way Terusan Lampung Tengah dapat dianalisa sebagai berikut :
A. Kekuatan
1. Adanya dukungan pemerintah daerah terhadap pengelolaan kawasan hutan
yang efektif, dan efisien serta optimal dengan wujud pembentukan organisasi
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dan tata kerja UPTD KPHP Register 47 Way Terusan Kabupaten Lampung
Tengah melalui Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor. 10 Tahun 2008.
2. Telah adanya pengelola pada UPTD KPHP Register 47 Way Terusan yang
berlatar belakang kehutanan.
3. Telah adanya kejelasan wilayah UPTD KPHP Register 47 Way Terusan
melalui penataan batas.
4. Telah adanya dukungan sarana dan prasarana pengelolaan UPTD KPHP
Register 47 Way Terusan dari Kementrian Kehutanan
5. Adanya tegakan hutan (standing stock) di dalam kawasan KPH Way Terusan
B. Kelemahan
1. Jumlah pegawai pada UPTD KPHP Register 47 Way Terusan yang memiliki
kompetensi sangat terbatas
2. Dukungan dana operasional yang sangat terbatas.
3. Belum adanya dukungan dari tenaga penyuluh kehutanan
4. Pemanfaatan Sumber Daya Hutan yang dilakukan masyarakat belum optimal
dan cenderung tidak memenuhi kaidah-kaidah konservasi sumber daya hutan.
5. Lemahnya koordinasi antara UPTD KPHP Register 47 Way Terusan dengan
para pihak yang memiliki kepentingan.
6. KPHP Register 47 Way Terusan masih berbentuk UPTD.
7. Kesadaran komunitas di dalam Kawasan KPH Way Terusan dalam
konservasi, perlindungan dan rehabilitasi lahan kurang
8. Potensi terjadinya konflik lahan sangat besar
C. Peluang
1. Potensi masyarakat yang mengelola di wilayah UPTD KPHP Register 47 Way
Terusan yang berjumlah lebih dari 15.226 jiwa sudah mengakui keberadaan
kawasan hutan.
2. Dukungan yang kuat dari Kementerian Kehutanan dalam upaya peningkatan
kualitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola KPH
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3. Kolaborasi para pihak (akademisi, lembaga penelitian, lembaga swadaya
masyarakat, pihak swasta) dalam mendukung pengelolaan KPH secara
lestari, efektif dan efisein
6. Dukungan pendanaan dari APBD, APBN dan Global Found.
7. Memungkinkan adanya potensi cadangan karbon (carbon stock) di dalam
kawasan KPH Way Terusan
8. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu di dalam kawasan KPH Way Terusan
9. Potensi Hasil Hutan Kayu di dalam kawasan KPH Way Terusan
10. Potensi jasa lingkungan di dalam kawasan KPH Way Terusan

D. Tantangan
1. Meyakinkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk dapat memberikan
kewenangan pengelolaan kepada KPH sebagai forest management unit.
2. Berjalannya KPH sesuai dengan kaidah-kaidah good governance.
3. Terbangunnya kepercayaan publik terhadap KPH dan meluasnya kerjasama
yang mendukung KPH .
4. Mempersiapkan stok karbon di KPH Way Terusan untuk diperdagangkan
5. Mengembangkan potensi jasa lingkungan sebagai tempat wisata
6. Mempublikasikan potensi wisata di KPH Way Terusan secara lokal, nasional,
dan internasional
Dari analisis tersebut secara umum beberapa tahap kegiatan dalam upaya
pengelolaan KPH dapat dikelompokkan dalam tiga capaian umum yaitu :
a. Pra Kondisi
Dalam tahapan ini kepala KPH haruslah bisa memetakan kondisi dan
kepentingan para pihak secara objektif dan terfokus sehingga analisa yang akan
dilakukan dapat memberikan penjelasan yang baik. Implementasi dari pra kondisi
dapat diwujudkan dengan upaya pendampingan terhadap masyarakat dengan
melibatkan para penyuluh kehutanan yang ada. Pendampingan dimaksudkan
meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat sehingga dengan
demikian masyarakat akan mengetahui dan mau melaksanakan program
pemberdayaan yang akan dilakukan oleh KPH. Dengan pendampingan yang
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baik maka akan diperoleh kelompok yang solid dan memahami peran yang dapat
dilakukan dalam menunjang keberhasilan pengelolaan hutan diwilayah KPH.
b. Pelaksanaan
Maksud dari pelaksanaan program adalah masyarakat dapat berperan
aktif melakukan pengelolaan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga
masyarakat dapat menjadi salah satu modal pendukung dari pelaksanaan
program yang dilakukan oleh KPH dan pihak lainnya. Hal ini mengandung
konsekuensi bahwa apapun pelaksanaan program yang dilakukan KPH dan
pihak lainnya haruslah menjadikan masyarakat tidak saja sebagai objek tetapi
juga sekaligus sebagai pelaku atau pelaksana dengan memperhatikan pola-pola
pemberdayaan yang diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku.
c. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi merupakan suatu alat manajemen yang digunakan
untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas serta
menilai pencapaian tujuan dan sasaran. Melalui metode pengukuran kinerja
tertentu dapat disimpulkan apakah Kepala KPH dinyatakan berhasil atau gagal,
sesuai dengan ukuran dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Proses
pengukuran kinerja dilakukan dengan beberapa langkah secara bertahap, yaitu
penetapan indikator kinerja, evaluasi kinerja dan pelaporan atas pencapaian
kinerja. Pola monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara partisipatif atau
bersama dengan para pihak tentu akan memberikan nilai tersendiri untuk juga
sekaligus menjadikan beban kepada masyarakat untuk melakukan hal yang
tertuang dalam hasil evaluasi tersebut. Namun yang harus juga diperhatikan apa
yang menjadi objek monitoring dan evaluasi haruslah mengacu pada hal-hal
yang sudah ditetapkan sebelumnya sehingga akan memudahkan dalam
melakukan penilaian kinerja yang akuntabel sesuai tugas pokok dan fungsi yang
dibebankan kepada KPH.
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BAB V RENCANA KEGIATAN

A. Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutan
Inventarisasi

hutan

adalah

rangkaian

pengumpulan

data

untuk

mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya
secara lengkap. Inventarisasi hutan dimaksudkan untuk memperoleh informasi
potensi, karakteristik bentang alam, kondisi sosial ekonomi, serta informasi lain
pada wilayah kelola KPH. Kegiatan inventarisasi hutan dilakukan secara berkala
setiap 5 tahun sekali. Pada tahun pertama pengelolaan KPH inventarisasi
wilayah menjadi hal yang mutlak dilakukan, hal ini tentu akan memberikan
gambaran jelas tentang apa yang ada baik potensi wilayah maupun potensi dan
sumber konflik di KPH.
Pada tahun ke-5 dan tahun ke-10 selama jangka pengelolaan,
inventarisasi dilakukan

kembali untuk mengetahui dinamika-dinamika di

lapangan yang menyangkut potensi hutan, dinamika sosial dan ekonomi.
Perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan akan segera diantisipasi pada
kegiatan-kegiatan pengelolaan berikutnya seperti perubahan potensi yang akan
menyebabkan perubahan pada jatah produksi tahunan, perubahan sosial budaya
dan lain-lain sehingga dapat dijadikan alat pemantauan dini atas kinerja
pengelolaan hutan.
Kegiatan inventarisasi berkala pada KPHP Way Terusan ini meliputi
kegiatan :
1. Inventarisasi biogeofisik untuk mengetahui kondisi biogeofisik yang ada
diwilayah KPHP Way Terusan dan upaya prediksi arah kecenderungan dari
kondisi yang didapat tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini akan direncanakan
dilakukan pada blok pemberdayaan dan blok perlindungan
2. Inventarisasi sosial ekonomi dan budaya masyarakat agar diketahui kondisi
sosial ekonomi dan budaya masyarakat dan digunakan untuk mendapatkan
arah perkembangan dari kecenderungan hal tersebut. Untuk kegiatan ini
rencananya akan dilakukan pada blok pemberdayaan.
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B. Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu
Dalam rangka mewujudkan visi misi KPHP Register 47 Way Terusan dan
sebagai KPHP yang optimal dan lestari, maka pengelola KPH melakukan
berbagai upaya pemanfaatan hutan secara optimal yang dapat memberikan
keuntungan secara ekonomi, ekologi dan sosial. Dengan kondisi yang ada,
pemanfaatan wilayah tertentu yang dimaksudkan disini adalah adanya wilayah
yang dikelola sebagai demonstrasion plot (demplot) pengelolaan hutan lestari
yang merupakan miniatur dari upaya pengelolaan hutan lestari. Pemanfaatan
hutan pada KPHP Register 47 Way Terusan ini dapat diselenggarakan pada
seluruh blok sesuai dengan potensinya.
Kegiatan pemanfaatan yang dapat dilakukan di KPHP Way Terusan
berupa pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK),
karbon, dan pemanfaatan jasa lingkungan. Berdasarkan hasil inventarisasi
sumber daya hutan diketahui bahwa wilayah blok pemberdayaan pada KPHP
Way Terusan berupa pertanian lahan kering yang sudah digarap oleh
masyarakat dengan jenis tanaman jagung, singkong, cabai, karet, kelapa sawit,
akasia, waru dan sebagainya. Pemanfaatan pada blok pemberdayaan dapat
berupa pengembangan jenis-jenis tanaman unggulan setempat (local spesies)
seperti tanaman gelam dan tanaman kayu jenis komersial seperti akasia,
mahoni, gelam, dan sebagainya.
Pengembangan hasil hutan bukan kayu jenis komersial seperti karet,
bambu, pala, madu dan termasuk didalamnya adalah upaya penangkaran flora
dan fauna serta kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan
perundangan yang berlaku. Pemanfaatan jasa lingkungan seperti jasa air dan
rekreasi.
Pemanfaatan pada blok perlindungan dapat berupa pemanfaatan hasil
hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Pada setiap pemanfaatan, KPHP
membuat model perencanaan bisnis dalam upaya meresolusi potensi konflik
yang ada dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan pola ini maka akan
terjadi kerjasama yang saling terkait diantara KPH dengan masyarakat sehingga
model usaha yang dilakukan haruslah mempertimbangkan juga kebutuhan dan
potensi yang ada misalnya dalam pengembangan hasil hutan bukan kayu berupa
getah karet ataupun juga hasil hutan kayu berupa kayu akasia, mahoni, gelam
dan lainnya.

Rencana Kegiatan

30

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang 2014 -2023
KPHP Way Terusan Lampung Tengah
Pemanfaatan pada wilayah tertentu juga diarahkan pada pengembangan
kerjasama dengan masyarakat luas dalam upaya pemanfaatan potensi jasa
lingkungan, yang diarahkan pada upaya peningkatan penyediaan lapangan kerja
dan peluang berusaha bagi masyarakat sekitar kawasan.
Adanya pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu juga memungkinkan
adanya kontribusi nyata dari KPH (baik kegiatan secara mandiri maupun
bersama dengan pihak lain) terhadap peningkatan ekonomi masyarakat serta
pendapatan asli daerah untuk menunjang pembangunan Kabupaten Lampung
Tengah

secara

umum

dengan

memberikan

kesempatan

kerja

kepada

masyarakat di sekitar wilayah KPH.
Dari hasil analisa yang dilakukan bersama dengan para pihak dalam
memanfaatkan wilayah tertentu dilakukan dengan berbasis pada pemberdayaan
masyarakat.

C. Pemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk
memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu
berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak –
hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia dan warga negara.
Tujuan akhir pemberdayaan masyarakat adalah pulihnya nilai – nilai manusia
sesuai harkat dan martabatnya sebagai pribadi yang unik dalam konteks
kemajemukan manusia, merdeka dari segala belenggu internal maupun
eksternal termasuk belenggu keduniawian dan kemiskinan serta mandiri untuk
mampu menjadi programer bagi dirinya dan bertangung jawab terhadap diri
sendiri dan sesama.
Sebagai langkah awal proses penyadaran kritis untuk pemberdayaan
komunitas di atas, dilakukan melalui pengorganisasian masyarakat supaya
masyarakat sadar akan kondisi dan potensinya dan pada akhirnya dapat maju
bersama sehingga tercipta masyarakat berorganisasi dengan landasan nilai –
nilai

kemanusiaan.

Pendekatan

yang

dilakukan

dalam

pemberdayaan

masyarakat memiliki kriteria yang harus menjadi dasar pelaksanaannya yaitu :
 terarah (targeted),
 partisipasi (participatory),
 bertumpu pada kelompok (community based) dan
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 bertumpu pada nilai (value based)
Sejarah panjang terbentuknya KPHP dengan berbagai permasalahan
sosial yang menyertainya membutuhkan suatu penyelesaian yang dapat
memberikan win-win solution bagi kedua belah pihak yang berkepentingan
langsung

dengan

kawasan

hutan,

yaitu

pemerintah

dan

masyarakat.

Kelembagaan KPHP yang kuat dan mantap akan mampu menyelenggarakan
pemberdayaan masyarakat dengan baik. Pemberdayaan masyarakat itu sendiri
dimulai dengan melakukan sosialisasi dan pendekatan-pendekatan kepada
masyarakat sekaligus melakukan negosiasi atau perundingan-perundingan
untuk

mencari

penyelesaian

(kesepakatan)

bersama

yang

saling

menguntungkan. Kesepakatan-kesepakatan tentu saja tidak dapat dicapai tanpa
didukung dengan kelembagaan KPHP yang kuat dan mantap.
Sosialisasi dan dialog yang dilakukan secara terus-menerus akan
membangun penyadartahuan masyarakat terhadap keberadaan kawasan hutan
sehingga

kegiatan

pemberdayaan

masyarakat

melalui

berbagai

skema

pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti hutan kemasyarakatan (HKm),
hutan desa (HD), hutan tanaman rakyat (HTR) dan kemitraan kehutanan akan
mudah

dikembangkan

bila

persepsi

yang

berbeda

dapat

disatukan.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan ini tidak semata untuk membuka
peluang bisnis yang lebih adil namun lebih jauh bahwa hal ini untuk memberikan
akses kelola sumber daya alam kepada masyarakat sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dalam upaya-upaya meminimalisir potensi konflik yang ada. Dari
persepsi yang sama di buatlah kesepakatan bersama. Beberapa variabel yang
dapat dinegosiasikan antara lain, jenis-jenis tanaman yang akan dikembangkan,
pola/sistem penanaman dan jenis kegiatan usaha yang akan dikembangkan
serta pola dan persentasi bagi hasil antara KPH selaku pengelola dan
masyarakat

atau

pihak

lain

yang

memiliki

konstribusi

nyata

dalam

pengembangnnya.
Saat ini jenis tanaman yang ingin dikembangkan masyarakat terdiri dari
jenis tanaman karet, akasia, sengon dan mahoni sedangkan jenis-jenis lain
seperti waru dan pala belum banyak terdapat di Way Terusan dan jenis-jenis
tersebut masih sangat berpeluang untuk dikembangkan di wilayah ini. Apabila
kesepakatan bersama dari negosiasi ini telah diperoleh dan disahkan, langkah
selanjutnya adalah tahap implementasi hasil kesepakatan. Disini, peran
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penyuluh dan tenaga penyuluh kehutanan swadaya masyarakat (PKSM) yang
nantinya perlu dibentuk seiring dengan berkembangnya Sentra Penyuluh
Kehutanan Pedesaan (SPKP) di wilayah KPH

sangat penting dalam

mensosialisasikan program dan memberikan pendampingan-pendampingan
intensif kepada masyarakat.
Pembinaan-pembinaan kepada masyarakat juga sangat penting dalam
rangka pengembangan aneka usaha kehutanan serta pembinaan bagi
terbentuknya
pemberdayaan

industri

primer

masyarakat,

hasil

hutan.

pemerintah

Untuk

perlu

mendukung

meningkatkan

program
kapasitas

masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan-pelatihan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat, antara lain pelatihan pemetaan, pemupukan, budidaya
hutan, konservasi tanah dan air dan sebagainya. Selanjutnya, agar kesepakatan
berjalan sesuai dengan yang diharapkan, pemerintah perlu melakukan kegiatan
monitoring dan evaluasi serta pemberian sanksi-sanksi yang membangun bila
terjadi pelanggaran.

D.

Pembinaan dan pemantauan (controlling) pada areal KPH yang telah ada
hak atau izin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan
Sesuai

tugas

pokok

dan

fungsi

KPH

dalam

menyelenggarakan

pengelolaan hutan, KPH melakukan kegiatan pembinaan dan controlling
terhadap pemegang izin.
pedoman

dalam

Kegiatan pembinaan dilakukan untuk memberikan

perencanaan,

pelaksanaan,

dan

pengendalian

kepada

pemegang izin agar melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna
dan berhasil guna.
Dalam rangka pembinaan tersebut kegiatan yang dapat dilakukan adalah
meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pemegang izin dalam
menyelenggarakan kegiatan pengelolaan kawasan berupa pelatihan yang dapat
meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan keahlian guna mendukung
jalannya pengelolaan. Kegiatan pembinaan ini dilakukan secara periodik dan
mengacu pada peraturan yang berlaku.
Controlling adalah segala upaya untuk menjamin dan mengarahkan
pemegang izin agar kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Controlling dilakukan secara terus menerus oleh pengelola KPH untuk
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memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi KPH yang
efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,
dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan controlling
berupa kontrol terhadap unit pengelola pada areal yang telah dibebani izin
sampai kepada pelaksana di lapangan sehingga tanggung jawab di dalam
pelaksanaan pengelolaan berjalan berdasarkan prosedur operasional dan tata
kerja organisasi.
Sampai saat ini wilayah kelola KPHP Way Terusan belum ada izin apapun
yang diterbitkan, Hal ini tentu menjadikan kegiatan Pembinaan dan pemantauan
(controlling) pada areal KPH yang telah ada hak atau izin pemanfaatan maupun
penggunaan kawasan hutan tidak dapat dilakukan oleh KPH selaku pengelola.

E. Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar izin
Penyelenggaraan

rehabilitasi

diselenggarakan

berdasarkan

hasil

inventarisasi identifikasi lahan kritis yang telah dilakukan di awal pembangunan
KPH. Identifikasi ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan
ekosistem di dalam kawasan. Apabila ditemukan kerusakan-kerusakan yang
terjadi di dalam ekosistem, faktor penyebabnya, serta sejauh mana dampaknya
terhadap keseluruhan proses ekologis di dalam kawasan, maka akan dihasilkan
rekomendasi tentang bentuk-bentuk intervensi pengelola yang perlu dilakukan
untuk permasalahan tersebut sehingga ada kesesuaian tindakan rehabilitasi
yang diperlukan.
Berdasarkan peta indikasi lahan kritis, KPHP Register 47 Way Terusan
terindikasi memiliki areal lahan kritis dan agak kritis dengan porsi terbesar
adalah lahan dengan kondisi agak kritis yang berada pada blok pemberdayaan.
Kegiatan yang dilakukan adalah dengan terlebih dahulu yaitu :
1. Melakukan perencanaan teknik rehabilitasi atau reboisasi
2. Menetapkan lokasi pembibitan untuk dibuat persemaian permanen
3. Mencari sumber benih/bibit yang berkualitas
4. Membuat persemaian/kebun bibit
5. Dalam pelaksanaan rehabilitasi meliputi kegiatan reboisasi ; pemeliharaan ;
pengkayaan tanaman ; penerapan teknik konservasi tanah ; sosialisasi dan
penyuluhan kepada masyarakat
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F. Pembinaan dan pemantauan (controlling) pelaksanaan rehabilitasi dan
reklamasi pada areal yang sudah ada hak atau izin pemanfaatan dan
penggunaan kawasan hutannya
Untuk dapat melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan
rehabilitasi dan reklamasi pada areal yang sudah ada hak atau izin pemanfaatan
dan penggunaan kawasan hutan maka pengelola KPH

terlebih dahulu

melakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh pihak pemegang izin
termasuk

saran

pembinaan

dan

pemecahan
pemantauan

masalah

dalam

dilakukan

pelaksanaannya.

berdasarkan

rencana

Kegiatan
kegiatan

rehabilitasi dan reklamasi perusahaan baik yang sudah dilaksanakan maupun
yang belum dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rencana
tersebut dijalankan. Sehingga kegiatan pembinaan dan pemantauan yang
dilakukan oleh KPH sesuai sasaran. Setelah melakukan pembinaan dan
pemantauan

kepala

KPH

wajib

menyampaikan

laporan

pelaksanaan

pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi dan
reklamasi hutan di wilayahnya dan wajib dilaporkan kepada Bupati/Gubernur
dan Menteri secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Namun sampai penyusunan RPHJP KPHP Way Terusan tidak ada izin
yang telah dikeluarkan diwilayah kelola KPH sehingga kegiatan ini kemungkinan
besar tidak dapat dilakukan oleh KPH.

G. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam
Dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 6 ditegaskan bahwa
penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil
hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi
konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

Prinsip-

prinsip perlindungan hutan meliputi:
 mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan,
yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya
alam, hama dan penyakit; dan
 mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, perorangan atas
hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang
berhubungan dengan pengelolaan hutan.
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Untuk dapat menyelenggarakan perlindungan dan konservasi alam tentu
dibutuhkan tenaga teknis yang jumlahnya sesuai dengan rasio pengelolaan serta
memilki standar kompetensi yang sesuai kebutuhan misalnya tenaga fungsional
penyuluh kehutanan, tenaga fungsional pengendali ekosistem hutan maupun
tenaga fungsional polisi kehutanan. Kegiatan perlindungan dan konservasi alam
ini tentunya melibatkan masyarakat di sekitar kawasan agar dapat berjalan
secara efektif dan efisien. Adapun kegiatan perlindungan hutan dan konservasi
alam meliputi:
1. FGD dan pelatihan konservasi, perlindungan dan lingkungan hidup
2. Patroli dan operasi
3. Peningkatan sarpras perlindungan hutan
4. Penegakan hukum
5. Pembentukan masyarakat peduli api

H. Penyelenggaraan koordinasi dan singkronisasi antara pemegang ijin
Sebagai

penanggung

jawab

pengelolaan

maka

koordinasi

dan

sinkronisasi dengan pemegang izin dan para pemangku kepentingan lainnya
menjadi hal mutlak yang harus dapat dilakukan oleh kepala KPH. Dengan
adanya koordinasi dan sinkronisasi ini maka diharapkan segala permasalahan
dan kendala serta keberhasilan yang dilakukan oleh pemegang izin dapat
diketahui secara jelas sehingga semua pihak dapat terus berkonstribusi sesuai
dengan kemampuan yang dimilikinya.
Agar penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antara pemegang ijin
dapat berjalan dengan baik tentunya dibutuhkan suatu master plan pengelolaan
hutan sesuai kaidah pengelolaan hutan produksi lestari. Dokumen ini harus
dapat disosialisasikan dengan baik kepada para pemegang ijin sehingga akan
menjadi

acuan

bagi

para

pemegang

ijin

dalam

menyusun

rencana

pengelolaannya, hal ini memberikan kemudahan bagi para pemegang ijin di
wilayah pengelolaan KPH dalam melakukan sinkronisasi diantara para
pemegang ijin. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemegang izin dilakukan
melalui kegiatan-kegiatan:
1. Sosialisasi pokok-pokok kebijakan pengelolaan kawasan.
2. Membuat master plan pengelolaan hutan agar para pemegang izin dapat
menyesuaikan kegiatan pengelolaan dengan master plan KPH.
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3. Pertemuan rutin antara pengelola KPHP dan pemegang izin dalam rangka
melakukan singkronisasi rencana kegiatan masing-masing pemegang izin
dengan rencana KPH.
4. Membangun kerjasama dengan para pemegang izin.
5. Membangun dan memperkuat media komunikasi.
6. Membangun kelompok kerja kolaborasi yang menjadi pengawas eksternal
terhadap arah kebijakan dan pengelolaan yang dilakukan oleh KPH.

I.

Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kelembagaan KPHP yang kuat didukung dengan personil KPHP yang
berkompeten dibidangnya diharapkan dapat menjadi resolusi konflik terhadap
konflik-konflik sosial yang ada di wilayah KPHP Way Terusan. Resolusi konflik
ini dilakukan melalui sejumlah upaya resolusi konflik seperti proses sosialisasi,
pendekatan-pendekatan dan negosiasi kepada masyarakat yang tentu saja
membutuhkan ketrampilan tersendiri dari para personil KPHP. Resolusi konflik
akan gagal bila organisasi KPHP tidak dapat menjalankan upaya-upaya resolusi
konflik dengan baik.

Selanjutnya melalui kelembagaan yang kuat, KPHP

mampu melakukan upaya-upaya resolusi konflik yang saling menguntungkan
bagi kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat.
Dalam upaya membangun suatu kelembagaan yang kuat, maka
penyediaan dan peningkatan kapasitas personil KPHP mutlak diperlukan dan
menjadi salah satu prioritas dalam rencana pengelolaan. Untuk dapat
melakukannya tentu kepala KPH haruslah memiliki kemampuan manajerial yang
baik selain tentunya dukungan dari para pihak dalam hal ini pusat pendidikan
dan pelatihan kementrian kehutanan juga sangat diharapkan untuk memberikan
pelatihan teknis yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Untuk dapat menyediakan dan meningkatkan kapasitas sumber daya
manusia di lingkungan KPH maka terlebih dahulu dilakukan analisis jabatan
dalam organisasi KPH dimana hasilnya akan dituangkan dalam sebuah peta
jabatan organisasi KPH dengan adanya peta jabatan maka dapat dilakukan
analisis kebutuhan terhadap personil di organisasi KPH. Perekrutan personil
dalam organisasi KPH dapat dilakukan dengan memindahkan pegawai yang ada
di Dinas Kehutanan ataupun melalui pola penerimaan pegawai baru.
Kebutuhan personil KPH dapat terlihat dalam tabel 5.
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Tabel 5. Spesifikasi bidang ilmu untuk menduduki posisi pada organisasi KPH
Bidang

Spesifikasi Bidang Ilmu

Posisi

1

2

3

Perencanaan
Kehutanaan

-

-

-

Silvikulture

-

-

Manajemen
Kehutanan

-

-

Keuangan

-

SDM

-

Bina Desa

-

S1 Kehutanan :
Mengusai
perencanaan,
inventarisasi, pemetaan
D3/ SMK Kehutanan :
menguasai
Inventarisasi
hutan,pengenalan
pohon
D3/SMK Kehutanan :
Menguasai Pemetaan
dan potret udara
S1 Kehutanan :
Menguasai teknik
silvulkutur hutan alam
dan hutan tanaman
D1/D3/ SMK
Kehutanan : menguasai
teknik silvikultur

-

S1 Kehutanan
mengusai bidang
pengelolaan hutan,
produksi dan
pemasaran
D1/D3/ SMK
Kehutanan : menguasai
sistem produksi dan
pemasaran hasil hutan
S1 Akuntansi :
Mengusai SAK
perusahaan dan
perpajakan
S1/D3 Manajamen
SDM : menguasai
sistem pengembangan
SDM
S1 Sosial Ekonomi
Pertanian / Kehutanan ;
D1/D3/SMK Kehutanan

-

Jumlah
Saat Ini

Kebutuhan

4

5

Kepala
Perencanaan
Pelaksana
lapangan

-

0 Org

-

1 Org

-

0 Org

-

6 Org

Bagian
Penamaan dan
pemel.
tanaman
Bagian
Persemaian
Pelaksana
lapangan
Bagian
Penebangan
Litbang/Amdal
Pelaksana
lapangan

-

0 Org

-

3 Org

-

0 Org

-

5 Org

-

0 Org

-

20 Org

-

0 Org

-

3 Org

-

0 Org

-

7 Org

-

0 Org

-

15 Org

-

BagianTata
Usaha

-

0 Org

-

3 Org

-

Kepala SDM
Humas
Pelaksana

-

0 Org
0 Org
0 Org

-

1 Org
1 Org
3 Org

-

Kepala PMDH
Pelaksana
Lapangan

-

0 Org
0 Org

-

5 Org
15 Org

-

-

-

-

TUK

-

S1/D1,D3/ SMK
Kehutanan menguasai
Sertifikat TUK

-

Pelaksana TUK

-

0 Org

-

3 Org

Polisi
Kehutanan
(Polhut)

-

Sertifikasi Pelatihan
Polhut

-

Polhut

-

0 Org

-

75 Org

*

Jumlah Total
3 Org*
169 Org
Saat ini di KPHP Way Terusan hanya terdiri dari 1 kepala KPHP, 1 Subag TU dan 1 org staf
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Secara lengkap penyediaan dan peningkatan kapasitas masyarakat
dilakukan dengan:
1. Analisis jabatan dan organisasi KPHP Way Terusan
2. Penambahan formasi pegawai dan rekruitmen petugas lapangan
3. Pendidikan dan pelatihan personil KPHP antara lain pelatihan perencanaan,
pemetaan, GIS, termasuk juga pelatihan tentang sistem pengelolaan hutan,
keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kebakaran dan lain-lain
4. Perbaikan jenjang pendidikan ke Strata-1 maupun S-2
5. Pemetaan kompetensi
6. Diklat SDM Pengelola KPHP
7. Pertukaran kunjungan staf pengelola
8. Studi perbandingan
9. Magang pegawai

J.

Penyediaan pendanaan
Saat ini KPH Register 47 Way Terusan merupakan unit pelaksana teknis
dinas (UPTD) sehingga pendaaan secara umum masih sangat tergantung dari
pendanaan yang ada pada dinas kehutanan dan perkebunan. Namum kelak bila
KPH sudah menjadi institusi satuan perangkat kerja daerah (SKPD) atapun
melali pola penggunaan keuangan badan layanan umum daeran (PPK BLUD)
maka pendanaan dapat langsung diberikan selain tentunya sumber lain yang
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Adapun dalam pelaksanaanya dapat menggunakan dana yang bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten (APBD II), anggaran
pendapatan dan belanja daerah propinsi (APBD I), anggaran pendapatan dan
belanja negara (APBN), tugas perbantuan (TP), dana dekonsiliasi, global found,
maupun swadaya serta tidak tertutup kemungkinan ada sumber dana lain yang
tidak mengikat dari pihak ketiga.
Sumber-sumber lain tidak hanya berasal dari pihak lain, tetapi dapat pula
bersumber dari KPHP sendiri dengan meningkatkan peluang-peluang usaha
yang nantinya dikembangkan.
Sebagai syarat untuk mendapatkan dukungan dana dari pihak lain maka
personil KPH haruslah memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang sesuai
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dengan standar akuntansi 45 yang berlaku di Indonesia. Selain itu prinsip
pengelolaan keuangan yaitu : transparan, efisien dan akuntabel.
Pelaporan penggunaan dana harus dilakukan secara berkala dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana kontrol dan audit
internal juga dilakukan sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan
berjenjang yang dilakukan oleh seorang kepala KPH.

K.

Penyediaan sarana dan prasarana
Untuk penyediaan sarana dan prasarana KPH haruslah mengacu pada
peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/MENHUT-II/2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/MENHUT-II/2011 tentang
Standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
Model dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model. Dengan demikian
didapat sarana dan prasarana yang baik sesuai dengan standar kebutuhan untuk
operasional dan pengelolaan diwilyaha KPH.
Adapun kebutuhan yang dapat diidentifakasi untuk kebutuhan pada saat
ini KPH adalah sarana dan prasarana untuk dapat mempercepat proses
pengelolaan hutan oleh KPH dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang
diemban oleh KPH.
Tabel 6. Kebutuhan sarana dan prasarana KPH
Sarana/Prasarana

Satuan

Volume

- Kantor Unit

1 Unit

300 M2

- Kantor Resort

3 Unit

200 M2

- Pos Jaga

3 Unit

25 M2

- Inventaris kantor berupa mebeler dll

1 set

7

- Akses Jalan/Jembatan

1 Unit

50 M

- Menara Pemantau Kebakaran

5 Unit

20 M

Bangunan

Kendaraan Operasional
-

Roda empat Jeep

Unit

1

-

Roda 2 / Motor Trail

Unit

7

-

Mobil Patroli Keamanan

Unit

1

-

Mobil Pemadam Kebakaran

Unit

2

-

Kuda

Ekor

4
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Sarana/Prasarana

Satuan

Volume

- RIG/

Unit

3

- HT

Unit

10

- Komputer

Unit

5

- Laptop

Unit

3

- GPS

Unit

7

- Kompas

Unit

7

- Kamera

Unit

- Ploter

Unit

4
1

Alat Komunkasi :

Peralatan Kerja :

L.

Pengembangan data base
Tersedianya Informasi dan data yang memuat secara rinci, aktual dan
akurat tentang aspek teknis kawasan hutan menurut unit pengelolaan, data
sosial ekonomi masyarakat serta variabel lain terkait pengelolaan KPH
merupakan hal yang mutlak untuk dimiliki sehingga terdapat bank data yang
berbasis informasi teknologi secara efektif dan profesional terutama dapat
dipercaya oleh berbagai pihak.
Pengembangan data base dapat dilakukan dengan cara bekerja sama
dengan pihak ketiga yang memiliki kemampuan tersebut misalnya dengan
melakukan pelatihan untuk mendapatkan tenaga terampil dalam pengelolaan
data base tentang tenaga pengelola KPH dan khususnya data base tentang
sumber daya hutan di wilayah KPH. Selanjutnya data-data tersebut disiapkan,
disusun dan dikelola dalam suatu perangkat database. Agar pengembangan
database dapat berjalan dengan baik, perlu dibangun suatu manajemen sistem
pusat informasi. Secara umum kebutuhan data base dalam suatu organisasi
KPH dapat dikelompokkan dalam 4 bagian besar yaitu :
1. Data base sumberdaya alam
Data base sumber daya alam akan memberikan gambaran jelas terhadap
setiap potensi sumber daya alam yang ada di wilayah kelola KPH seperti data
vegetasi, perkembangan flora dan fauna, keadaan iklim, curah hujan, daerah
aliran sungai termasuk didalamnya data tentang lahan kritis, tingkat bahaya
erosi dll.
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2. Data base Kepegawaian
Untuk menjadi sebuah organisasi satuan kerja yang optimal dan mandiri tentu
KPH juga akan mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional,
tangguh dan memiliki kompetensi terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung
jawabnya.

Pengembangan

data

base

kepegawaian

adalah

upaya

menciptakan suasana kerja yang kondusif dan profesional dimana dengan
dasar data base tersebut akan memudahkan menempatkan para personil
sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dan pada akhirnya
tentu akan terbentuk pola kerja yang baik karena penempatan personil yang
tepat akan meningkatkan kompetisi yang sehat diantara sesama personil
untuk memacu kreatifitas dan kemampuan masing-masing rimbawan.
3. Data base keuangan
Pengelolaan yang efektif dan efisien juga harus tergambar dalam pola
pertanggung jawaban keuangan yang dilakukan. Pengembangan data base
keuangan memberikan kemudahan dalam menerapkan standar keuangan
yang berlaku sehingga akan memudahkan dalam merencanakan dan
menghitung kebutuhan keuangan untuk setiap satuan pekerjaan. Data base
keuangan juga dapat membantu pengelolaan kelembagaan yang akuntabel
dan terpercaya. Untuk dapat mengembangkan data base keuangan tentu
dibutuhkan pernyiapan sumber daya manusia yang terampil selain itu juga
sarana dan prasarana baik berupa software maupun hardware yang tepat.
4. Data base sosial masyarakat
Hal terpenting dalam pengembangan data base dalam suatu KPH juga harus
memperhitungkan kondisi sosial budaya masyarakat yang berada dan
disekitar kawasan hutan. Pembangunan data base sosial budaya masyarakat
harus dapat memberikan gambaran yang komperhensif tentang kondisi yang
ada, diantaranya adalah dengan mengumpulkan data-data masyarakat
berdasarkan :
a) Jenis kelamin
b) Usia produktif
c) Tingkat pendidikan
d) Mata pencaharian utama
e) Jumlah anggota keluarga
f)

Luas lahan pengelolaan
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g) Dll
Makin banyak varian dalam pengumpulan data base sosial budaya
masyarakat akan makin mempermudah untuk melakukan analisis sehingga
pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat akan lebih memberikan
manfaat.

M.

Rasionalisasi wilayah kelola
Bagaimana mendapatkan wilayah kelola yang optimal sesuai dengan
sumber daya manusia pengelolanya maka rasionalisasi wilayah kelola menjadi
salah satu instrumen yang akan dijalankan oleh Kepala KPH. Rasionalisasi
wilayah kelola dapat dilakukan dengan membagi wilayah pengelolaan KPH ke
dalam wilayah resort-resort pengelolaan dengan demikian akan memudahkan
dalam melakukan perlindungan dan pengawasan karena akan fokus diwilayah
masing-masing resort. Dalam menentukan rasionalisasi wilayah atau pembagian
resort tersebut harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a) Keberadaan personil atau sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPH
b) Jumlah penyuluh yang ada di wilayah KPHP
c) Potensi sumber daya hutan yang ada
d) Peruntukan dimasing-masing resort
e) Kondisi sosial budaya masyarakat setempat

N.

Review rencana pengelolaan
Untuk pelaksanaan review rencana pengelolaan haruslah melibatkan para
pemangku kepentingan dan juga instrumen penilaian yang sesuai dengan
kondisi wilayah KPH. Para pihak yang terlibat hendaknya dapat mewakili semua
lapisan yang memilki kepentingan dengan pengelolaan hutan lestari baik dari
pemerintah, pemegang izin, masyarakat sekitar, akademisi, lembaga swadaya
masyarakat maupun lembaga lain yang berkompeten untuk itu. Penggunaan
tools dalam melakukan review juga selain menggunakan yang sesuai dengan
standar yang diatur dalam peraturan yang berlaku juga dapat dikembangkan
tools yang spesifik lokal misalnya dengan partisipatory self review and planing
dimana dengan tools ini dapat mengajak dan menempatkan tidak saja
pemerintah tetapi juga masyarakat dan para pihak lain yang memilki
kepentingan.
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O. Pengembangan investasi
Pengembangan investasi tentulah harus menyesuaikan dengan potensi
yang ada diwilayah kelola KPH dengan kata lain sistem pengelolaan data base
yang

baik

juga

akan

memudahkan

kepada

pengelola

KPH

untuk

mengembangkan investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang
ada. Dengan demikian maka para investor sudah dapat gambaran secara
menyeluruh dan transparan tentang potensi peluang dan kendala investasi di
wilayah KPH. Pengembangan investasi yang diperbolehkan di wilayah kelola
KPH dapat berupa :
a) Pemanfaatan kawasan hutan
b) Pemanfaatan jasa lingkungan
c) Pemanfatan hasil hutan kayu
d) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
e) Pemungutan hasil hutan kayu
f) Pemungutan hasil hutan bukan kayu
g) Perdagangan karbon
h) Dll
Untuk melakukan hal tersebut KPHP Way Terusan terlebih dahulu harus
menyusun rencana strategis bisnis KPH. Renstra bisnis KPH ini diharapkan
dapat memberikan gambaran jelas apa dan bagaimana pengembangan rencana
bisnis di wilayah KPHP Way Terusan misalnya klas perusahaan (cluster) yang
dikembangan KPH, pola pengembangannya, lokasi pengembangannya dan lainlain. Dan tentunya renstra bisnis KPH ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari pengelolaan KPH itu sendiri.
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P. Kegiatan lain yang relevan
Penyebaran informasi dan komunikasi menjadi satu kegiatan yang juga
sangat relevan dilakukan oleh KPH untuk dapat memberikan kesadaran tentang
pentingnya pengelolaan hutan lestari yang dilakukan di wilayah kelola KPH.
Untuk itu dapat dilakukan kegiatan media trip dengan mengajak para pewarta
untuk sama-sama melihat apa yang dilakukan oleh KPH dalam melakukan
pengelolaan hutan lestari, selain itu juga secara aktif malakukan publikasi
kegiatan kepada para pihak melalui berbagai saranana media cetak dan
elektronik bila memungkinkan.
Dengan

kegiatan

penyebaran

informasi

dan

komunikasi

dapat

memberikan manfaat bagi KPH untuk menjaring saran dan masukan dari
berbagai pihak yang sifatnya membangun untuk upaya perbaikan tata kelola
KPH yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi pengelolaan oleh KPH.
Adapun dalam pelaksanaanya dapat dilakukan melalui : media trip ke
wilayah KPHP Way terusan ; Edu ecotourism ; Media campaign serta bentuk
kegiatan yang memberikan informasi tentang pengelolaan hutan produksi yang
dilakukan KPHP Way Terusan selama ini.
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BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Sebagai suatu unit manajemen maka pembinaan, pengawasan dan pengendalian
adalah salah satu dari unsur manajemen yang penting untuk dilakukan. Sebagai pengelola
hutan, KPH haruslah menerapkan unsur-unsur manajemen tersebut dalam organisasinya.
Pembinaan yang dilakukan Kepala KPH haruslah dilakukan pada internal organisasi dan
eksternal kepada pemegang izin yang berada diwilayah pengelolaan KPH. Pembinaan
intenal organisasi KPH dapat berupa pembinaan organisasi dan sumber daya manusia
sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas organisasi dan personil sumber
daya manusia di dalam organisasi KPH. Selain itu kepala KPH juga harus memberikan
Pembinaan Teknis kepada para personil yang ada sehingga kopetensi yang dimiliki oleh
para pengelola KPH akan terus meningkat dan berkembang secara dinamis. Sementara
pembinaan eksternal dilakukan sebagai bagian tugas pokok dan fungsi KPH terhadap para
pemegan izin yang berada diwilayah KPH. Pembinaan yang dilakukan KPH sebagai bagian
dari upaya pengelolaan hutan produksi lestari yang harus menjadi dasar pengelolaan oleh
pihak ketiga tersebut.
Pengawasan yang dilakukan oleh KPH terhadap pemegang izin untuk mengetahui
sejauh mana rencana pengelolaan yang sudah ditetapkan oleh pemegang izin dapat
dilaksanakan dengan sebenarnya. Sebagai pemegang tanggung jawab untuk memberikan
pengawasan tersebut seorang Kepala KPH tentu dituntut memahami pola pengelolaan dan
sistem sivikultur yang dilakukan oleh pemegang izin. Karenanya KPH harus terlebih dahulu
memiliki dokumen rencana pengelolaan umum dan rencana kerja tahunan yang sudah
disusun oleh pemegang izin. Dengan dasar dokumen tersebut dapat dilakukan pengawasan
dalam implementasinya. Agar proses pengawasan berjalan efektif maka perlu dibangun
kesepahaman atas setiap rencana pengelolaan yang dibuat oleh pihak ketiga dengan
parameter yang jelas dan dapat terukur. Dalam hal pengelolaan hutan yang pengelolaannya
dilakukan sendiri oleh KPH maka kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
tersebut dilakukan oleh Bupati yang dapat dilimpahkan kepada dinas teknis dalam hal ini
dinas kehutanan atau dinas yang melakukan tugas dibidang kehutanan. Dengan demikian
akan terjalin kerjasama yang saling menguatkan antara semua pihak untuk mendukung
proses pengelolaan hutan lestari yang dilakukan KPH.
Dengan tidak adanya izin di wilayah KPHP Way Terusan maka pembinaan dan
pengawasan serta pengendalian dilakukan terhadap masyarakat yang mengelola di
wilayahnya. Dalam pelaksanaanya dibutuhkan kerjasama dengan para pihak untuk lebih
objektif. Untuk dapat melakukan hal tersebut setidaknya dilakukan langkah-langkah sebagai
berikut :
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1. Membentuk tim kerja pembinaan dan pengawasan yang terdiri dari para pihak
2. Menentukan pola pembinaan dan pengawasan
3. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
4. Pelaporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
5. Evaluasi dan penyusunan rencana tindak lanjut
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BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Kegiatan pemantauan, evaluasi dan monitoring terhadap pihak pemegang izin
pada wilayah KPH dilakukan oleh KPH dengan tetap mengacu pada rencana kerja
tahuan dari pemegang izin tersebut yang telah mendapatkan persetujuan, dimana
pelaksanaannya sekurang-kurangnya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Sebelumnya
KPH harus terlebih dahulu membuat kriteria-kriteria yang manjadi indikator dalam
melakukan pemantauan dan evaluasi tersebut. Pemantauan dan evaluasi di
lapangan akan dilaksanakan oleh supervisi, mandor dan asisten lapangan yang akan
melaksanakannya dengan menggunakan sistem sampling atau sensus dan atau
interpretasi.
Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut haruslah dilakukan analisa terlebih
dahulu oleh kepala KPH untuk kemudian dilaporkan kepada bupati melalui kepala
dinas dan sesuai peraturan yang ada maka laporan tersebut juga haruslah ditujukan
kepada Menteri Kehutanan selaku pembina KPH.
Kegiatan pelaporan ini selalu dilakukan secara rutin dan berkala dengan
sekurang-kurangnya dilakukan oleh kepala KPH setiap 3 (tiga) bulan sekali. Dalam
pelaporan haruslah memuat gambaran nyata terhadap setiap pelaksanaan kegiatan
pengelolaan dengan tentunya memuat laporan yang dibuat oleh pihak pemegang izin
termasuk kondisi lapangan yang ditemui, kendala yang dihadapi serta saran
pemecahan yang diberikan kepada pemegang izin. Sementara untuk pengelolaan
yang dilakukan langsung oleh KPH maka pelaksanaan kegiatan pemantauan dan
evaluasi dilakukan oleh pihak dinas kehutanan kabupaten. Dan proses analisis hasil
pemantauan dan evaluasi yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dilakukan
oleh kepala dinas atau pejabat yang diserahi kewenangan tersebut.
Hasil dari kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut merupakan dasar bagi
pengelola baik oleh pihak ketiga maupun oleh KPH itu sendiri dalam melakukan
perbaikan kegiatan dan administrasi yang dilakukan, dan harus dapat menjawab dari
persoalan dalam proses pelaporannya.
Ketentuan pelaporan hasil kegiatan pada rencana pengelolaan ini, mengacu
kepada sistem pelaporan teknis dan adminstrasi yang ada yang merupakan bagian
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yang tidak terpisahkan dengan kegiatan kegiatan yang di rencanakan dalam
dokumen rencana pengelolaan ini.
Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh KPH sendiri ataupun
melalui pola kemitraan kehutanan maka tahapan pemantauan dan evaluasi selain
mengikuti ketentuan tersebut juga akan dilakukan melalui skema Refleksi dan
Evaluasi Partisipatif. Self review terhadap rencana yang sudah disusun juga
dimaksudkan untuk mengukur pencapaian tujuan program serta mengkaji ulang
perencanaan oleh komunitas yang bertujuan untuk:
1. Memperkuat komunitas;
2. Mempelajari kebajikan dari pelaksanaan program
3. Meningkatkan akuntabilitas
4. Memahami sejauh mana capaian tujuan seperti dalam perencanaan
5. Merayakan kesuksesan atau capaian
6. Menemukenali wilayah yang perlu ditingkatkan
7. Menjamin partisipasi seluruh anggota dalam perencanaan dan monitoring
8. Penyesuaian perencanaan awal (jika dibutuhkan)
9. Mempersiapkan rencana untuk periode berikutnya
Sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan lebih mudah diketahui tingkat
capaiannya.
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MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN JANGKA PANJANG KPHP WAY TERUSAN
TAHUN 2014-2023
Program
Pemantapan
kawasan KPHP

Inventarisasi
berkala wilayah
kelola
Pengembangan
data base

Pengembangan
organisasi
kelembagaan
Peningkatan
kapasitas SDM
Pengelola KPH

Kegiatan
1. Sosialisasi tata batas
2. Orientasi batas Kawasan KPHP
3. Pemeliharaan pal batas kawasan
KPHP
4. Pembuatan batas blok
5. Pemasangan pal batas blok
6. Pembagian petak dan anak petak
1. Inventarisasi biogeofisik
2. Inventarisasi sosial ekonomi dan
budaya
1. Pembuatan Data Base Sumber
Daya Hutan
2. Pembuatan Data Base
Kepegawaian
3. Penyusunan dan pengelolaan
System Data Base Keuangan
4. Pembuatan Data Base Sosekbud
Masyarakat
5. Membangun manajemen sistem
pusat informasi
1. Analisa beban kerja dan
kebutuhan personil
2. Analisa penyesuaian struktur
organisasi KPHP Way Terusan
1. Pendidikan dan pelatihan personil
KPHP
2. Pemetaan kompetensi

Tujuan
Diketahuinya batas kawasan
Diketahuinya kerusakan pal
batas kawasan
Menjaga keutuhan kawasan
hutan
Mengetahui batas antar blok
Mengetahui batas antar blok
Optimalisasi pengelolaan

Mengetahui kondisi biogeofisik dan
pemantauan kecenderungannya
Mengetahui kondisi sosial ekonomi
dan budaya dan pemantauan
kecenderungannya

Optimalisasi pemanfaatan SDH

Lokasi
Seluruh wilayah KPH

14

Waktu Pelaksanaan (Tahun 20.....)
15 16 17 18 19 20 21 22

#

#
#

Blok Pemanfaatan dan
Perlindungan
Blok Pemberdayaan

Pemantapan struktur organisasi
KPHP
Penyiapan SDM yang tangguh
dan profesional
Penempatan SDM sesuai

#
#
#

#

#

#

#

#

#

#

Kantor KPH

Kantor KPH

#
#
#

#

#

Pemenuhan kebutuhan pegawai
yang berkompeten
Penggunaan anggaran yang
efisien dan akuntabel
Optimalisasi peran masyarakat
Membangun jejaring kerja serta
feed back dari para pihak
Kebutuhan kompetensi SDM

#
#

#
#

#

23

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
#

Kantor KPH, Pusdiklat
dll
Kantor KPH

#
#

#
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Program

Pemberdayaan
masyarakat

Kegiatan
3. Pertukaran kunjungan staf
pengelola
4. Studi perbandingan
5. Magang pegawai
6. Optimalisasi peran dan fungsi
Polisi Kehutanan
1. Sosialisasi dan dialog
2. Penguatan Kelembagaan dan
negosiasi
3. Penyusunan Kesepakatan
Pengelolaan
4. Penandatangan Kesepakatan
5. Pembentukan Masyarakat Peduli
Api
6. Peningkatan kapasitas masyarakat
berdasarkan kebutuhan
(pendidikan sekolah lapangan,
pelatihan pemetaan partisipatif,
teknik-teknik silvikultur, konservasi
tanah dan air)
7. Pembentukan Penyuluh Kehutanan
Swadaya Masyarakat
8. Monitoring dan evaluasi

Penyusunan SOP
dan Petunjuk
Teknis
Penyediaan sarana
dan prasarana KPH

1. Penyusunan prosedur kerja KPH
2. Penyusunan prosedur kerja resort
pengelolaan hutan
3. Penyusunan Petunjuk Teknis dan
Petunjuk pelaksanaan
1. Pembangunan Kantor KPH
2. Perencanaan akses jalan/jembatan
diwilayah KPH

Tujuan
kemampuannya
Pemahaman tentang pola
pengelolaan KPH lainnya
Peningkatan Kapasitas SDM
Peningkatan Kapasitas SDM
Pemenuhan kebutuhan SDM
Polhut di KPH
Membangun Kesepahaman
Meningkatkan klas kelompok
Rencana pengelolaan berbasis
masyarakat
Kepastian pola pengelolaan
Mengoptimalkan peran
masyarakat dalam mencegah
kebakaran hutan dan lahan
Meningkatkan kemampuan
masyarakat dalam pengelolaan
hutan lestari

Lokasi
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Waktu Pelaksanaan (Tahun 20.....)
15 16 17 18 19 20 21 22

Kantor KPH Lainnya

#

Disesuaikan dengan
kebutuhan dan potensi
Wilayah KPH
Wilayah KPH
Blok Pemberdayaan
Wilayah KPH
Kantor KPH
Wilayah KPH pada Blok
Pemberdayaan

#
#

#

#
#

#
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#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
#

#
#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Wilayah KPH

Memenuhi kebutuhan penyuluh
secara swadya oleh kelompok
Mengetahui perkembangan

Blok Pemanfaatan dan
Blok Pemberdayaan
Wilayah KPH

Standar pelayanan min. KPHP
Standar pelayanan minimun di
tingkat resort
Pedoman pelayanan dan standar
kerja KPHP
Operasionalisasi KPH
Pedoman dalam pembangunan
akses jalan/jembatan

Kantor KPH

Komplek Pemkab LT
Kantor KPH

#

#
#
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Program

Pemanfaatan hutan

Reboisasi pada
wilayah KPH

Perlindungan dan
konservasi alam

Kegiatan
3. Pembuatan akses jalan/jembatan
di wilayah KPH
4. Penyiapan tanah untuk mess
lapangan dan kantor resort
5. Pembangunan Kantor resort dan
mess lapangan
6. Pembangunan pondok kerja,
pondok jaga dan pos jaga
7. Peningkatan peralatan kantor
8. Peningkatan perlengkapan kerja
personil
9. Pengadaan peralatan komunikasi
lapangan
10. Pemeliharaan, perbaikan dan
rehabilitasi sarana prasarana
1. Sosialisasi Pemanfaatan HHK,
HHBK dan Jasa Lingkungan
2. Inventarisasi Potensi HHK, HHBK
dan Jasa Lingkungan
3. Penyusunan rencana Pemanfaatan
HHK, HHBK dan Jasa Lingkungan
4. Pemanfaatan HHK, HHBK dan Jasa
Lingkungan
5. Pembentukan Unit Usaha
1. Pembuatan Peresmaian/Kebun
Bibit
2. Penanaman
3. Pemeliharaan tanaman
4. Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi
1. Pelatihan konservasi, perlindungan
dan lingkungan hidup
2. Pembinaan Masyarakat Peduli Api
3. Peningkatan sarpras perlindungan

Tujuan
Sarana pemanfaatan potensi
SDH di KPH
Operasionaliasi KPH

Lokasi

14

Wilayah KPH

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Wilayah KPH

Kantor KPH dan Resort

Operasionalisasi KPH
Memberikan pemahaman
pemanfaatan SDH
Mengetahui potensi SDH

Blok Pemanfaatan dan
Blok Pemberdayaan

Optimalisasi potensi SDH

Wilayah KPH

Optimalisasi KPH dalam
pelayanan pada masyarakat dan
memberikan PAD
Pemenuhan bibit berkualitas
Mengembalikan fungsi hutan
Keberhasilan reboisasi
Penilaian keberhasilan reboisasi
Peningkatan kapasitas
masyarakat
Optimalisasi peran MPA
Optimalisasi peran MPA

Blok Pemanfaatan dan
Blok Pemberdayaan
Wilayah KPH
Blok Pemanfaatan dan
Blok Pemberdayaan
Wilayah KPH
Blok Pemberdayaan
Wilayah KPH

23

#

Optimalisasi pengelolaan di
tapak dan pelayanan
masyarakat
Operasionalisasi KPH
Optimalisasi pengelolaan di
tapak dan pelayanan
masyarakat

Waktu Pelaksanaan (Tahun 20.....)
15 16 17 18 19 20 21 22

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#
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Program

Kegiatan
4.
5.

Membangun
Kemitraan,
Koordinasi dan
Sinergi dengan para
pihak
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan

Penyediaan
pendanaan

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Pengembangan
Investasi

6.
1.
2.
3.

hutan
Pembentukan dan Pembinaan PAM
Swakarsa
Patroli, Operasi dan Penegakan
hukum
Sosialisasi peran dan fungsi KPHP
Mengadakan koordinasi dan
sinergi dengan para pihak
Pengembangan kerjasama dengan
para pihak
Informasi dan komunikasi
Review rencana pengelolaan KPH
Revisi rencana Pengelolaan KPH
Monitor pelaksanaan kegiatan
pengelolaan
Evaluasi kegiatan pengelolaan
Pelaporan kegiatan pengelolaan
Penyusunan kerangka fikir
pemanfaatan dana pihak 3/CSR
Diskusi terfokus pemanfaatan
dana pihak 3/CSR
Penyusunan skema pemanfaatan
dana pihak 3/CSR
Pemanfaatan dana pihak 3/CSR
Meningkatkan dan
mengembangkan peluang usaha
Monitoring dan evaluasi
Penyusunan skema strategi
investasi di wilayah KPH
Implementasi investasi pada
wilayah KPH
Meyelenggarakan KPH Expo,
Mengikuti pameran dan exibisi

Tujuan

Lokasi

Memenuhi kebutuhan pamhut
secara swadaya masyarakat
Pencegahan perusakan hutan
Pemahanam tentang KPH
Membangun dukungan dan
jaringan kerja dari para pihak

Melakukan penilaian atas
rencana kerja dan kinerja KPH

Kantor KPH

Kantor KPH

Menyusun Rencana tindak lanjut
Akuntabilitas kinerja KPH
Mengoptimalkan jejaring kerja
dan peran para pihak dalam
pengarusutamaan KPH sebagai
pengelola hutan dalam
melakukan pemberdayaan
masyarakat pada wilayah
kelolanya untuk mendukung
upaya pelestarian lingkungan

Wilayah KPH
Kantor KPH
Kantor KPH

Memberikan peluang investasi di
wilayah KPH dengan
memperhatikan kesesuaian
ekologi dan kapasitas ekosistem
yang ada melalui penataan
ruang kelola KPH bersama

Kantor KPH

Wilayah KPH
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Waktu Pelaksanaan (Tahun 20.....)
15 16 17 18 19 20 21 22
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#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
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#
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#

#

#

#

#

#
#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Wilayah KPH
Menyesuaikan

#
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Program

Rasionalisasi
wilayah kelola

Kegiatan

Tujuan

Lokasi

14

4. Pelatihan forestpreneurship
5. Pengembangan skema
perdagangan karbon (REDD+)

dengan masyarakat
Demplot pendidikan, penelitian
dan pengembangan PHPL

Wilayah KPH

1. Membagi wilayah kelola ke dalam
resort-resort
2. Review pembagian blok, petak dan
anak petak

Operasionalisasi dan
Optimimalisasi peran dan fungsi
pengelolaan KPH

Wilayah KPH

Waktu Pelaksanaan (Tahun 20.....)
15 16 17 18 19 20 21 22
#

#

#

#

#

#

#

#
#

#

#

#

#

#

23

#

#

#

#

#

Sumber dana yang digunakan berasal dari :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten (APBD II),
Anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi (APBD I),
Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN),
Tugas perbantuan (TP),
Dana dekonsiliasi,
Global found,
Swadaya masyarakat
Sumber dana lain yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
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