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RINGKASAN EKSEKUTIF
1. Pendahuluan
Salah satu sumberdaya alam yang sangat penting bagi kehidupan orang banyak adalah
sumber daya hutan, karena merupakan salah satu unsur pokok dalam pembangunan nasional.
Dengan posisinya yang sangat penting, maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam
pengelolaan agar hutan dapat dikelola secara optimal dan lestari. Pengelolaan hutan secara
lestari tidak lain merupakan upaya mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan yang berpilarkan pada kepentingan ekologi, ekonomi dan sosial.
Dalam pengelolaan sumberdaya alam, salah satu elemen yang sangat penting
berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan adalah adanya kemantapan kawasan
dengan batas-batas yang jelas.

Akan tetapi, kemantapan kawasan hutan hanya salah satu

prakondisi dalam pengelolaan hutan lestari. Ketidakberhasilan dalam pengelolaan hutan selama
ini justru lebih disebabkan oleh ketiadaan atau kelemahan pengelola hutan di tingkat tapak.
Ketiadaan pengelola menyebabkan tidak ada atau lemahnya “siapa” dari waktu ke waktu yang
mengetahui dan memperhatikan perkembangan sumberdaya hutan di lapangan, memelihara dan
menjaga hasil-hasil penanaman di lahan kritis, mengetahui batas-batas kawasan yang berubah,
mengetahui siapa kelompok masyarakat yang paling terkait dan memanfaatkan sumberdaya
hutan, dan lain-lain. Ketiadaan pengelola hutan di tingkat tapak juga dapat menyebabkan
terputusnya informasi yang sesungguhnya terjadi di lapangan dengan keputusan-keputusan yang
dibuat, baik di tingkat pemerintah kabupaten/kota, propinsi maupun pemerintah pusat.
Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) sebagai salah satu kebijakan sebuah unit pengelolaan
hutan ditingkat tapak telah diamanatkan melalui UU No. 41 tahun 1999. Unit pengelolaan hutan
terkecil sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukkannya, yang dapat dikelola secara efisien dan
lestari, kemudian disebut sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), antara lain dapat berupa
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK). Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 6
tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2008 yang mengamanatkan Pembentukan
Kesatuan Pengelolaan Hutan, maka seluruh pengelolaan hutan di Indonesia diarahkan
pengelolaannya oleh sebuah organisasi kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) kedepan diharapkan harus mampu mandiri secara
finansial dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan.
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Organisasi KPH yang ditetapkan mempunyai bentuk sebuah organisasi pengelolaan
hutan yang diantaranya : (1). mampu menyelenggarakan pengelolaan yang dapat menghasilkan
nilai ekonomi dari pemanfaatan hutan dalam keseimbangan dengan fungsi konservasi,
perlindungan dan sosial budaya dari hutan; dan (2). Mampu mengembangkan investasi dan
mampu menggerakkan lapangan kerja.
KPH Sejorong merupakan salah satu KPH dengan wilayah kelola seluas  41.579 ha,
yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 15.942 ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
seluas 19.728 ha dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 5.909 ha. Dalam melaksanakan
pengelolaan hutan, KPH Sejorong perlu Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang untuk
memberi arah pembangunan kehutanan dalam pencapaian pengelolaan hutan yang lestari serta
berkesinambungan. Rencana pengelolaan akan menjadi dasar untuk membangun hutan yang
produktif, lestari sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan dan mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

2. Deskripsi Kawasan KPH Sejorong
2.1. Biofisik
Wilayah KPH Sejorong berdasarkan administrasi pemerintahannya terletak di Wilayah
Kecamatan Maluk dan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Secara geografis terletak antara 116º 45’ - 117º 05’ BT dan 8º 53’ - 9º 06’ LS

dengan

batas :


Bagian barat

: Selat Alas



Bagian Timur

: Kabupaten Sumbawa



Bagian Utara

: KPH Mataiyang



Bagian Selatan : Samudera Hindia
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Gambar 2.1. Lokasi KPH Sejorong

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.337/Menhut-VII/2009 tanggal 15 Juni
2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Provinsi Nusa Tenggara Barat, luas wilayah KPH Sejorong
mencakup luas 41.579 ha yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas ± 15.942 ha , Hutan
Produksi Tetap (HP) seluas ± 5.909 ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 19.728 ha
Tutupan Vegetasi. Kawasan Hutan di KPHL Sejorong memiliki tutupan lahan seperti
hutan primer dan sekunder. Tutupan vegetasi pada kawasan-kawasan hutan lindung relatif baik
(rapat). Sementara pada kawasan hutan produksi tutupan vegetasi tergolong jarang, sedang dan
rapat. Sebagian besar kawasan hutan produksi tetap telah mengalami eksploitasi karena telah
dibebani izin penggunaan kawasan hutan. Kawasan lindung yang kritis sebagaian besar berada
pada lokasi izin penggunaan kawasan hutan PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) yang
merupakan area aktif kegiatan penambangan.
Sementara pada kawasan hutan produksi tergolong memiliki tutupan sedang hingga rapat
mencapai 78,67% dari hutan produksi pada kawasan hutan KPHP Sejorong.

Hal tersebut

dikarenakan sebagian besar kawasan hutan produksi tetap telah mengalami eksploitasi akibat
telah dibebani izin penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan.
Potensi Sumberdaya Hutan Kayu.

KPHP Sejorong memiliki kawasan hutan produksi

(HPT dan HP ) seluas 25.226 ha. Sebagian dari hutan produksi telah dikelola melalui izin
penggunaan kawasan hutan seluas ± 6.417,295 ha, sisanya sekitar 18.808,705 ha keseluruhan
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berada pada hutan produksi terbatas dan menjadi tuhad KPH untuk memanfaatkan bersama
masyarakat dan stakeholder pengelola lainya. Kawasan hutan produksi di KPHP Sejorong dapat
digunakan untuk pengembangan jenis-jenis tanaman kehutanan umur pendek seperti jabon,
gmelina dan sengon karena terdapat permintaan yang besar akan jenis tanaman ini baik di NTB
maupun di provinsi lain seperti Bali dan Jawa Timur.
Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu. Potensi hasil hutan non kayu yang dapat
dikembangkan di KPHP Sejorong dapat berupa rotan, madu, kemiri, kayu putih dan gaharu.
Kondisi dilapangan menunjukkan bahwa untuk produk non kayu rotan, madu dan kemiri cukup
banyak beredar di masyarakat bahkan telah memiliki pangsa pasar, akan tetapi belum terkelola
dengan baik. Potensi hasil hutan non kayu lainya seperti gaharu, merupakan potensi yang
dulunya tersebar hampir disemua kawasan hutan diwilayah KPH Sejorong, namun dengan
adanya kegiatan eksploitasi secara liar mengakibatkan jenis tanaman ini hampir punah. Untuk
jenis kayu putih merupakan rencana pengembangan tanaman baru yang akan diintegrasikan
dengan potensi yang ada diwilayah sumbawa besar sehingga dalam hal pemasaran dapat
memenuhi kebutuhan perusahaan.
Potensi Tegakan Vegetasi. KPHP Sejorong memiliki tipe hutan mulai dari hutan dataran
rendah sampai hutan pegunungan. Berdasarkan hasil survey inventarisasi diperoleh 217 jenis
dan beberapa jenis yang telihat mendominasi hampir disemua lokasi adalah Kelicung, Seraran
dan Kayu Tolang. Hal ini bisa dilihat dari nilai INP nya yang tinggi di hampir semua lokasi baik itu
pada tingkat semai, pancang, tiang dan pohon. Indeks Nilai Penting (INP) adalah salah satu
parameter penting yang bisa menggambarkan kondisi suatu tegakan dalam hutan dan
menggambarkan kedudukan ekologis suatu jenis dalam komunitas.
Pada kawasan Selalu Legini, ditemukan 228 jenis tingkat semai, 248 jenis tingkat
pancang. Jenis yang mendominasi dengan nilai INP tertinggi pada kedua tingkatan tersebut
adalah Seraran dan Kayu Tolang. Pada tingkat tiang ditemukan 248 jenis dan berdasarkan nilai
INP tertinggi, jenis yang mendominasi pada tingkat tiang adalah Seraran, Kayu Tolang, Rapat
Bewe dan Kelicung. Sedangkan pada tingkat pohon ditemukan 234 jenis. Berdasarkan nilai INP
tertinggi, jenis yang mendominasi pada tingkat pohon adalah Bungur dan Kelicung.
Potensi Jasa Lingkungan. Wilayah KPHP Sejorong memiliki potensi yang besar untuk
dikembangkan jasa lingkungan seperti jasa aliran air, jasa lingkungan wisata alam dan jasa
lingkungan karbon. Untuk jasa karbon, di KPH Sejorong memiliki potensi yang sangat tinggi
dengan keunggulan kualitas kawasan hutan yang sebagaian besar masih dalam kategori hutan
primer. Dengan pengembangan dan pengelolaan yang baik akan menjadi potensi yang
bermanfaat ekologis dan ekonomis bagi pendapatan daerah.
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Potensi Satwa.

Diantara mamalia yang dikenali di kawasan ini adalah Kera ,

Rusa/Menjangan, Landak dan Babi Hutan, Ular, Koak Kau, Ayam Hutan serta terdapat beberapa
jenis burung yang termasuk ke dalam 16 suku. Beberapa jenis burung diantaranya punglor dan
kakak tua.
Aksesibiltas. Kawasan hutan diwilayah KPH Sejorong baik dalam kawasan hutan lindung
maupun hutan produksi, belum memiliki aksebilitas yang cukup. Jalan yang terdapat pada
kawasan hutan pada umumnya merupakan jalan propinsi dan jalan kabupaten yang
menghubungkan antar kecamatan. Kualitas jalan yang ada juga sebagaian besar masih
merupakan jalan tanah dan jalan pengerasan. Kecuali pada lokasi izin penggunaan kawasan
hutan PT. NNT, aksebilitas jalan sudah tergolong bagus. Jalan setapak dalam kawasan hutan
juga masih jarang ditemui, kecuali jalan produksi bekas kegiatan pemungutan hasil hutan bukan
kayu rotan yang tidak terpelihara dan mulai tertutup dengan pepohonan dan semak belukar.
2.2. Sosial Ekonomi
Sosial Budaya Masyarakat.

Areal kerja KPHP Sejorong secara administrasi

pemerintahan termasuk wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang meliputi Kecamatan Maluk dan
Kecamatan Sekongkang. Jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat sampai dengan tahun
2012 adalah sebesar 118.608 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk 2,15%/tahun. Apabila
dilihat dari perbandingan jenis kelamin antara pria dan wanita, maka keragaman penduduk
Kabupaten Sumbawa Barat masih didominasi oleh kaum laki-laki dengan perbandingan 52,71%
(62.514 jiwa) laki-laki dan 47,29 % (60.946 jiwa) perempuan.
Masyarakat yang bermukim disekitar area hutan KPHP Sejorong sebagian besar
masyarakat petani dan pekerja diperusahaan tambang. Sehingga tingkat ketergantungan
terhadap kawasan hutan masih rendah. Namun demikian dengan adanya motivasi dan
pembinaan secara maksimal, diharapkan akan mampu menjadi mitra dalam pengelolaan
kawasan hutan di wilayah KPH Sejorong.
2.3. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan
Izin Pemanfaatan kawasan hutan pada wilayah KPH Sejorong belum ada, namun potensi
untuk dikembangkan dalam kategori pemanfaatan kawasan hutan sangat tinggi. Penggunaan
kawasan hutan yang telah diberikan izin adalah seluas 6.417,295 ha an. PT. Newmont Nusa
Tenggara (PT.NNT) yang terbagi dalam hutan produksi seluas 5.468,585 ha dan hutan lindung
seluas 948,71 ha. Area lokasi pertambangan PT. NNT nantinya sebagai salah satu potensi
untuk pengembangan wisata tambang dengan manfaat selain untuk hiburan juga dapat sebagai
sarana edukasi/pendidikan.
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2. 4 Isu-isu Strategis Kendala dan Permasalahan
Isu strategis dalam pengelolaan KPH Sejorong mencakup (1) Tata batas Kelola Hutan (2)
Biofisik (fungsi ekologi), (3) Kelembagaan KPH dan (4) Sosial Kemasyarakatan, Ekonomi dan
Pendapatan masyarakat dan daerah.
Tata Batas kelola. Permasalahan utama dalam tata batas kawasan adalah batas
kawasan pengelolaan yang belum jelas di lapangan akibat banyak pal yang rusak bahkan hilang
atau mungkin mengalami pergerseran. Selain itu belum tersedianya dokumen informasi spasial
tentang batas-batas yang disepakati bersama khususnya antara masyarakat dan pengelola.
Ketidak jelasan dari tata batas dapat menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya
adalah (1) pengelolaan hutan menjadi tidak optimal karena batas areal kelola yang belum kelas,
(2) konflik pemanfaatan sumberdaya di masyarakat, (3) pemanfaatan kawasan hutan yang
berlebihan yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi hutan.
Kelembagaan KPH. Kelembagaan KPH Sejorong diarahkan berbentuk Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) sesuai atas dasar peraturan bupati sesuai kewenangan Bupati.
Sedangkan berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2007, jo. PP 3 Tahun 2008, Permenhut Nomor
P.6/Menhut-II/2010 dan Permendagri nomor 61 tahun 2011 menegaskan bahwa KPH mempunyai
tugas dan fungsi sebagi pengelola (pemangku) kawasan hutan dan berbentuk SKPD yang
bertanggung jawab langsung kepada Bupati melaui Sekretaris Daerah. Konsekwensinya adalah
arah kebijakan yang dijalankan dalam lingkup pengurusan hutan, serta sistem penganggarannya
belum mandiri karena bergantung pada bidang-bidang pada Dinas yang membidangi kehutanan.
Konsekuensi lainnya adalah Keterbatasan tata hubungan kerja, karena tata hubungan kerja
sebagai UPTD harus dilakukan melalui Dinas Kehutanan, sehingga kurang sesuai dengan tugas
dan sifat pekerjaan KPH yang menuntut kecepatan kerja dan meningkatkan intensitas kerjasama
dengan lembaga lain.
Struktur organisasi yang akan dibentuk melalui Peraturan Bupati belum mencerminkan
kebutuhan organisasi pengelola hutan sampai tingkat tapak. Jumlah personil KPHP Sejorong
masih terbatas.

Berdasarkan ketersediaan personil di Dinas Kehutanan Perkebunan dan

Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat, jumlah personil yang dapat ditempatkan di KPH hanya 5
orang, sementara pesonil tenaga teknis yang akan mengisi posisi di lapangan (Resort) belum
tersedia.
Sosial Kemasyarakatan, Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat dan Daerah. Kondisi
masyarakat di sekitar kawasan KPH Sejorong dapat dikatakan rendah khususnya pada daerah
transmigrasi yang berada disekitar kawasan hutan. Untuyk itu perlu segera mendapatkan solusi
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yang diharapkan bisa memberi jawaban bagi permasalahan ekonomi yang ada. Faktor inilah
yang menjadi salah satu alasan masuk dalam misi dari KPH Sejorong yaitu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat sekitar kawasan hutan dan meningkatkan
pendapatan asli daerah hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan.

3. Visi Misi KPH Sejorong
Memperhatikan

kondisi

dan

permasalahan

serta

kebijakan

pembangunan

baik

Pemerintah Pusat dan Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana diuraikan di
depan, visi misi KPH Sejorong adalah sebagai berikut :
“ Pengelolaan Hutan yang Optimal, Lestari dan Berkelanjutan Untuk Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat ”
Visi tersebut memiliki tiga kata kunci yaitu pengelolaan hutan berkelanjutan, berbasis
masyarakat dan kesejahteraan. Visi diatas dijabarkan dalam lebih lanjut ke dalam misi KPH
Sejorong sebagai berikut:
1. Melakukan Pemantapan Kawasan Hutan, dan inventarisasi hutan secara partisipatif dalam
mendukung penyusunan rencana Pengelolaan Hutan.
2. Menyelenggarakan rehabilitasi dan perlindungan hutan untuk kelestarian fungsi lindung,
fungsi konservasi, dan fungsi produksi secara partisipatif.
3. Memperkuat kelembagaan KPH dalam mendukung pengelolaan hutan (perencanaaan,
pemantauan dan evaluasi) secara mandiri melalui peningkatan SDM dan sistem informasi.
4. Mewujudkan pengelolaan hutan yang unggul, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat.
Adapun indikator ketercapaian dari misi-misi diatas adalah sebagai berikut:
1. Tata batas kawasan hutan dan batas blok dan petak yang jelas dan disepakati semua pihak,
2. Kualitas kawasan terpelihara pada tingkat aman (biodiversity stabil atau meningkat, struktur
dan komposisi yang stabil, tata air khususnya debit mata air stabil, lahan kritis dalam
kawasan yang terjadi akibat aktifitas manusia menurun),
3. Kemampuan kelembagaan KPH dalam pengelolaan hutan meningkat ,
4. Indek partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lestari meningkat,
5. Pendapatan masyarakat khususnya pada masyarakat lingkar kawasan hutan dan PAD
meningkat .

x

4. Program dan Rencana Kegiatan
Misi-misi rencana pengelolaan KPH Sejorong seperti disebutkan diatas dijabarkan lebih
lanjut dalam program dan kegiatan seperti ditunjukkan dalam matrik sebagai berikut :
Misi
I

II

III

Program (Kegiatan)
Melakukan pemantapan kawasan hutan dan inventarisasi hutan secara partisipatif
dalam mendukung pengelolaan hutan
Program 1: Pemantapan kawasan hutan dan batas kelola hutan secara partisipatif
1. Pemantapan kawasan, blok dan petak pengelolaan dan secara partisipatif
2. Pemetaan kawasan KPH
3. Sosialisasi/Penyuluhan batas kawasan dan kelola hutan
4. Penyusuan awig-awig tata batas hutan
Program 2. Penyediaan data sumberdaya hutan
1. Inventarisasi kawasan KPH
2. Pengembangan basis data sumberdaya hutan Sejorong
Program 3. Penyusunan rencana pengelolaan hutan
1. Penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang
2. Evaluasi rencana pengelolaan hutan
Menyelenggarakan rehabilitasi dan perlindungan hutan untuk kelestarian fungsi
lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi secara partisipatif
Program 1. Rehabilitasi dan reklamasi secara partisipatif
1. Reboisasi secara partisipatif
2. Pemeliharaan tanaman
3. Pengayaan tanaman
4. Penerapan teknik konservasi tanah
Program 2. Perlindungan hutan secara partisipatif
1.Pengamanan areal kawasan hutan dan hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa melalui
pencegahan, pemberian tindakan awal, dan pelaporan
2.Pencegahan kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan,
hama, dan penyakit serta daya-daya alam.
3.Penyediaan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai dengan
kebutuhan
4.Pengurangan intervensi hutan oleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan dari
sektor non kehutanan

Memperkuat kelembagaan KPH dalam mendukung pengelolaan hutan (perencanaan,
pemantauan, dan evaluasi) secara mandiri melalui peningkatan SDM dan sistem
informasi
Program 1. Peningkatan SDM KPH melalui pelatihan dan laian-lain
1. Pelatihan perencanaan dan penganggaran
2. Pelatihan resolusi konflik dan sosial
3. Pelatihan pemantauan dan evaluasi
4. Pelatihan sistem informasi
Program 2. Pengembangan sistem informasi
1. Pengadaan sarana dan prasarana sistem informasi
2. Pemeliharaan sistem informasi
xi
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Program 3. Pemantauan dan evaluasi ijin pemanfaatan hutan dalam KPH
1. Pemantauan pemanfaatan hutan
2. Evaluasi kegiatan pengelolaan hutan
Melaksanakan pemanfaatan hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahtraan
rakyat
Program 1. Pemanfaatan hutan
1. Pemanfaatan kawasan (pengembangan empon-empon dan Sisal )
2. Pemanfaatan jasa lingkungan (Mikro hidro dan Pariwisata)
3. Pemanfaatan hasil hutan non kayu (Rotan, Madu, Kemiri)
4. Pemanfaatan hasil hutan kayu
Program 2. Peningkatan kapasitas masyarakat
1. Penguatan kapasitas kelompok
2. Pelatihan keterampilan industri kreatif produk hutan
3. Pelatihan keterampilan pemanfaatan hasil hutan non kayu

Pemanfaatan pada wilayah tertentu salah satunya akan dijadikan sebagai salah satu core bisnis
yaitu pengembangan tanaman sengon dan jabon dengan tanaman sela Sisal Agave,SP dengan
sistem agroforestry dengan pola kemitraan pada lahan yang memiliki potensi tegakan kurang
ekonomis berdasarkan hasil inventarisasi. Untuk awal kegiatan tersebut pada akhir tahun 2014
atau awal tahun 2015 akan dilakukan perombakan tegakan untuk memenuhi persyaratan
tumbuh.
5. Pembinaan Pemantauan dan Pengendalian
Kepala KPH dalam melaksanakan tugas pengelolaan mendapat pembinaan dari Menteri
kehutanan, Gubernur dan Bupati/walikota.

Selain sebagai obyek mendapat pembinaan dari

Menteri, Gubernur dan Walikota, Kepala KPH berkewajiban melakukan pembinaan pemantauan
dan evaluasi terhadap hal sebagai berikut :
(a)

Pelaksanaan izin pemanfaatan hutan di wilayah KPH

(b)

Pelaksanaan izin penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH

(c)

Pelaksanaan rehabilitasi di wilayah KPH

(d)

Pelaksanaan reklamasi di wilayah KPH

Pembinaan oleh KPH dapat dilakukan melalui koordinasi dengan pemegang izin,
memberikan bimbingan teknis pemanfaatan, penggunaan hutan, rehabilitasi dan reklamasi
sesuai peraturan yang berlaku.
Sementara itu, pematauan (monitoring) bertujuan untuk memperoleh data dan informasi
tentang pelaksanaan izin pemanfaatan, izin penggunaan, pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi
yang dapat akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan mencegah terjadinya penyimpanagan
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dalam pengelolaan hutan sejak dini. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati,
Gubernur.
6. Pemantauan Evaluasi dan pelaporan
Pemantauan dan evaluasi merupakan proses untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan
dari suatu rencana pengelolaan. Pemantaun mencakup pengamatan dan pencatatan fakta yang
digunakan untuk mengukur kreteria dan indikator kinerja.

Evaluasi merupakan penilaian

terhadap kinerja program melalui analisa data dan fakta hasil pemantauan yang dilaksanakan
sesuai kepentingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pengelolaan.
Hasil pemantauan dan evaluasi ini disamping untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan
program dan kegiatan juga penting sebagai bahan umpan balik dari rencana pengelolaan.
Secara garis besar, evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan
kawasan rinjani timur oleh KPH Sejorong untuk 10 tahun ke depan akan didasarkan pada
indikator ketercapaian misi sebagai berikut (1) tata batas kawasan hutan dan batas blok dan
petak yang jelas dan disepakati semua pihak, (2) Terpeliharanya kualitas kawasan hutan pada
tingkat aman (3) Terbentuk kelembagaan KPH sampai tingkat tapak lengkap dengan rencana
kerja dan tata hubungan organisasi (4) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan
meningkat (5) Pendapatan masyarakat khususnya pada masyarakat lingkar kawasan hutan dan
PAD meningkat.
Dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam bentuk laporan sangat penting
untuk beberapa hal diantaranya (1) tertib adminitrasi, (2) sumber data dan informasi untuk
pemantuan dan evaluasi (3) sarana komunikasi dengan pihak pengelola dan pihak terkait.
Laporan ini dapat berupa (1) laporan pelaksanaan program/kegiatan oleh pelaksana kegiatan, (2)
laporan hasil pemantauan dan evaluasi disiapkan oleh pegelola atau tim khusus pemantau dan
evaluasi, (3) laporan pengelolaan hutan oleh KPH.
7. Penutup
Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Pengelolaan Hutan KPH Sejorong
ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan pedoman dalam pelaksanaaan tugas serta
menjadi dasar dalam penyusunan rencana turunannya dan rencana teknis pengelolaan hutan
serta dapat digunakan sebagai bahan dalam melahirkan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan
hutan di wilayah KPH Sejorong demi mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari. Harapannya
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rencana ini dapat menjadi alat pengendali dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan di
lingkungan KPH Sejorong hingga 10 tahun mendatang.
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KATA PENGANTAR

Dalam upaya mewujudkan pembangunan kehutanan dan pengelolaan hutan yang lestari
dalam pembangunan kehutanan nasional yang berkelanjutan adalah dengan adanya Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH), yaitu wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan
peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPHP Sejorong di Kabupaten
Sumbawa Barat merupakan salah satu KPH yang telah ditetapkan Berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor 337/Menhut-VII/2009 tanggal 15 Juni 2009 dan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor. SK.963/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Wilayah KPHP Model Sejorong
(Unit V) Yang Terletak di Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk dapat memberikan acuan bagi
pengelola KPH agar dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik maka disusunlah
dokumen Rencana Pengelolaan KPHP Sejorong.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
Sejorong ini disusun berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor
P.5/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi (KPHP). Dokumen Rencana Pengelolaan KPHP Sejorong ini memuat bagian-bagian
pendahuluan, deskripsi kawasan, visi dan misi pengelolaan hutan, analisis dan proyeksi, rencana
kegiatan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pemantauan evaluasi dan pelaporan dan
penutup. Hal ini dimaksudkan agar KPHP Sejorong dapat menjalankan dan mengaplikasikan
sesuai dengan rencana pengelolaan yang telah disusun dan menjadi pedoman dalam kegiatan
pengelolaan hutan jangka panjang dan menjadi acuan dalam penyusunan rencana derivatifnya
dan pelaksanaannya.
Disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang
telah membantu baik dalam penyediaan data dan informasi, analisis data, penulisan serta
pembahasan draft dokumen sehingga menjadi Dokumen Rencana Pengelolaan KPHP Sejorong.
Semoga bermanfaat sesuai dengan tujuannya.

Taliwang,

Desember 2013

Kepala KPH Sejorong

Tamrin
NIP. 19650215 199703 1 004
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PENDAHULUAN

1.1.

BAB
I

Latar belakang

Pergeseran paradigma pengelolaan hutan yang mengedepankan produksi utama
hutan berupa kayu (timber based management) ke pengelolaan berbasis ekosistem
didasarkan pada kondisi sumberdaya hutan dan fungsi hutan yang semakin menurun.
Upaya-upaya pembangunan terus dilakukan untuk menekan laju kerusakan hutan,
hingga kondisi hutan dapat berfungsi secara optimal.
Kebijakan pengelolaan yang bertujuan agar hutan dapat dikelola secara optimal
dan lestari haruslah dilakukan dengan pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem
sumberdaya hutan. Kebijakan pengelolaan dengan pendekatan ekosistem (resource
based

management)

merupakan

kebijakan

pengelolaan

yang

mengedepankan

keseimbangan ekosistem, dimana pola pengelolaan lebih berorientasi pada proses yang
melihat keragaman dari elemen pembentuk hutan.
Sumberdaya hutan di Indonesia memiliki multi fungsi yaitu sebagai sistem
penyangga kehidupan dan menjadi pendukung pembangunan di sektor lainnya. Sebagai
penyangga kehidupan, sumber daya hutan memungkinkan berlangsungnya kehidupan
berbagai makhluk hidup serta mata rantai kehidupan yang tidak terputus. Sedangkan
sebagai pendukung pembangunan sektor lain, kondisi dan eksistensi sumber daya hutan
telah menunjukan peran penting terutama dalam konservasi sumber daya air sehingga
memungkinkan untuk menjadi pengatur tata air dan bagi irigasi dalam pembangunan
sektor pertanian (tanaman pangan dan perkebunan), penyediaan kawasan hutan bagi
pembangunan infrastruktur, pertambangan, religi, dan lain-lain. Keberagaman fungsi
sumberdaya hutan tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial
bagi kesejahteraan umat manusia.

Mengingat posisinya yang sangat penting, maka

diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan.
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Pengelolaan

hutan

secara

lestari

tidak

lain

merupakan

upaya

mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berpilarkan
pada kepentingan ekologi, ekonomi dan sosial.

Untuk mengetahui atau mendeteksi

apakah pembangunan yang dilakukan berada dalam jalur berkelanjutan atau lestari
haruslah ada kerangka kerja (framework) untuk memonitor dan mengevaluasinya.
Upaya yang harus dilakukan adalah dengan mengimplementasikan apa yang dikatakan
sebagai unit pengelola di tingkat tapak yang mampu mengelola kawasan secara
berkelanjutan/lestari. Salah satu faktor penting dalam pengelolaan sumberdaya alam
yang berkelanjutan adalah adanya kepastian dan kemantapan kawasan yang ditunjang
dengan kondisi batas-batas yang jelas, dengan begitu akan mempermudah pencapaian
tujuan pengelolaan sumber daya alam termasuk sumberdaya hutan. Selain itu kejelasan
dan kepastian status fungsi kawasan hutan dengan kondisi aman dan bebas konflik
merupakan kondisi ideal yang diimpikan sejak diterbitkannya Undang-undang Pokok
Kehutanan (UU. No. 5/1967). Kepastian dan kemantapan kawasan disadari sebagai
prasyarat dan sebuah prakondisi yang mutlak diperlukan untuk menjamin pengelolaan
hutan yang lestari.
Selain itu faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan dalam pengelolaan hutan
selama ini justru lebih disebabkan oleh ketiadaan atau kelemahan pengelola hutan di
tingkat tapak. Menurut Kartodihardjo et al (2011). Ketiadaan pengelola hutan di tingkat
tapak selanjutnya dikatakan sebagai penyebab kegagalan melaksanakan pengelolaan
hutan dan terputusnya informasi antara apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan
dengan keputusan-keputusan yang dibuat, baik di tingkat pemerintah kabupaten/kota,
propinsi maupun pemerintah pusat.
Kebijakan mengenai Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) sebagai sebuah unit
pengelolaan hutan ditingkat tapak telah diamanatkan melalui UU No. 41 tentang
Kehutanan. Pada pasal 12 disebutkan bahwa perencanaan hutan meliputi inventarisasi
hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan dan
penyusunan rencana kehutanan. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilakukan
pada tingkat provinsi, kabupaten/kota serta pada tingkat unit pengelolaan. Dijelaskan
bahwa yang dimaksud dengan unit adalah unit pengelolaan hutan terkecil sesuai dengan
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fungsi pokok dan peruntukkannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, yang
kemudian disebut sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
Kebijakan selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 jo
Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2008 yaitu mengamanatkan tentang Pembentukan
Kesatuan Pengelolaan Hutan. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut
dengan KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan
peruntukkannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Pembentukan Organisasi
Kelembagaan KPH merupakan Prioritas Pembangunan Nasional dalam Inpres Nomor 3
tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan. Dengan PP tersebut
diatas, maka seluruh pengelolaan hutan di Indonesia pengelolaannya dilaksanakan oleh
sebuah organisasi kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
KPH memiliki struktur organisasi berupa struktur pengelola tipe tapak/lapangan,
karena itu struktur organisasi yang terbentuk terdiri dari Kepala KPH, Kepala BKPH,
Kepala RPH dan Mandor.

Dengan komposisi tersebut, jenjang pengawasan dan

kemampuan pengelolaan hutan dilakukan pengawasan secara berjenjang (span of
control) yang diperhitungkan berdasarkan kemampuan dalam melakukan pengawasan
terhadap institusi dibawahnya, serta kondisi wilayah yang meliputi kekompakan areal
dan aksesibilitas, sehingga semua keberhasilan dan kegagalan kegiatan akan cepat
terkontrol dan dengan secepatnya dapat dikendalikan.
Sesuai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 jo. Peraturan
Pemerintah No. 3 tahun 2008, yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan RI
No. P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan
Hutan pada KPHL dan KPHP, secara eksplisit dijelaskan mengenai fungsi KPH secara
operasional yaitu:
a.

Melaksanakan penataan hutan dan tata batas didalam wilayah KPH,

b.

Menyusun rencana pengelolaan hutan di tingkat wilayah KPH, termasuk rencana
pengembangan organisasi KPH,

c.

Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan hutan yang
dilaksanakan oleh pemegang ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan
hutan, termasuk dalam bidang rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan
hutan dan konservasi alam,
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d.

Melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan,

e.

Melaksanakan perlindungan hutan dan konservasi hutan,

f.

Melaksanakan pengelolaan hutan di kawasan tertentu bagi KPH Menjabarkan
kebijakan kehutanan menjadi inovasi dan operasi pengelolaan hutan,

g.

Menegakkan

hukum

kehutanan,

termasuk

perlindungan

dan

pengamanan

kawasan,
h.

Mengembangkan investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan
lestari.
Salah satu makna dari pengelolaan hutan yang efektif dan efisien adalah bahwa

Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) kedepan harus mampu mandiri secara finansial
dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan. Organisasi KPH yang ditetapkan
mempunyai bentuk sebuah organisasi pengelolaan hutan yang diantaranya : (1). mampu
menyelenggarakan

pengelolaan

yang

dapat

menghasilkan

nilai

ekonomi

dari

pemanfaatan hutan dalam keseimbangan dengan fungsi konservasi, perlindungan dan
sosial budaya dari hutan; dan (2).

Mampu mengembangkan investasi dan mampu

menggerakkan lapangan kerja.
Keberadaan organisasi KPH diharapkan dapat mendatangkan manfaat diantaranya:
a.

Terkelolanya hutan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan hutan yang
berkelanjutan (sustainable forest management) sehingga kemanfaatan secara
ekologi, ekonomi dan sosial dapat dicapai;

b.

Dapat meningkatkan kapasitas penjaminan kepastian kawasan dan kontrol
terhadap pelaksanaannya, sehingga dapat menurunkan tingkat konflik di kawasan
hutan;

c.

Tersedianya informasi sumberdaya hutan yang akurat, sehingga rencana dan
investasi kehutanan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai
dengan tingkat tapak dapat terintegrasi dengan baik;

d.

Adanya kejelasan dalam pengelolaan hasil-hasil rehabilitasi hutan dan lahan dan

e.

Terdeteksi secara awal kegitan-kegiatan yang bersifat ilegal dan gangguan
terhadap

sumberdaya

hutan

sehingga

upaya-upaya

pencegahan

dapat

dilaksanakan secara intensif.
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Untuk menunjang pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan tentunya
diperlukan perencanaan hutan yang mampu menjawab tantangan kedepan, untuk itu
sebagai salah satu KPH di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di
Kabupaten Sumbawa Barat KPH Sejorong sesuai amanat peraturan perundangundangan diwajibkan untuk menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
Kesatuan Pengelolaan Hutan (RPJPKPH) Tahun 2014-2023 serta Rencana Pengelolaan
Hutan Jangka Pendek setiap satu tahun sekali. Kawasan hutan yang dikelola KPHP
Sejorong sampai dengan tahun 2014 seluas 41.579 ha, yang terdiri dari Hutan Lindung
(HL) seluas 15.942 ha dan Hutan Produksi (HP) seluas 5.909 ha, serta Hutan Produksi
Terbatas (HPT) 19.728 Ha. Sesuai dengan ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2007, luas
hutan di wilayah KPHP Sejorong

yang dominan adalah Hutan Produksi, maka

pengelolaan hutan di wilayah KPHP Sejorong dikelompokkan dalam Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
Hasil identifikasi Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama
dengan Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat,
menunjukkan bahwa permasalahan minimnya pemanfaatan kawasan hutan serta
kemantapan kawasan merupakan hal yang paling nyata dihadapi dalam upaya
mengelola kawasan hutan di KPHP Sejorong.

Hal tersebut ditandai dengan belum

dilakukannya penataan hutan secara menyeluruh dan hilangnya sebagian pal batas
kawasan, permasalahan lainnya adalah kurangnya sosialisasi mengenai batas kawasan
hutan dan pembinaan terhadap masyarakat sekitar hutan yang belum optimal. Beberapa
contoh diantaranya adalah adanya kasus tambang illegal di kawasan hutan Kelompok
Hutan Selalu Legini (RTK 59), perambahan hutan, serta illegal logging.
Dengan ditetapkannya KPHP Sejorong sebagai unit pengelolaan hutan maka
diharapkan pengelolaan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di Kabupaten
Sumbawa Barat akan lebih optimal. Untuk menunjang pengelolaan hutan yang
berkelanjutan diperlukan guide berupa Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
KPHP Sejorong untuk memberi arah pembangunan kehutanan dalam pencapaian
pengelolaan hutan yang lestari serta berkesinambungan.
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1.2.

Tujuan
Penyusunan Rencana Jangka Panjang Pengelolaan Hutan KPHP Sejorong di

Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat dimaksudkan untuk memberi arah
bagi pengelolaan hutan yang mempertimbangkan asas manfaat dan azas kelestarian.
Tujuan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan KPHP Sejorong adalah sebagai
acuan bagi pengelola KPH agar dapat menjalankan tugas, fungsi dan perannya dengan
baik sesuai kondisi riil dilapangan, permasalahan yang dihadapi dan sesuai dengan
aspirasi masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan hutan.

1.3.

Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah terbentuknya Rencana
Pengelolaan Hutan Berbasis Pengelolaan Hutan Lestari pada KPHP Sejorong, sebagai
dasar untuk membangun hutan yang produktif dan lestari sebagai perlindungan sistem
penyangga kehidupan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penjabaran sasaran pengelolaan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Tersusunnya arahan rencana pengelolaan wilayah KPHP Sejorong yang memuat
tujuan pengelolaan yang akan dijabarkan secara jelas berdasarkan kondisi-kondisi
yang dihadapi melalui :
a. Penelaahan kondisi terkini wilayah KPHP Sejorong dari aspek ekologi yang
berkaitan dengan ; a). kondisi fisik wilayah antara lain meliputi : jenis tanah, iklim,
ketinggian, geomorfologi, kelerengan, penutupan vegetasi, b). kondisi hutan yang
meliputi : lahan kritis, jenis dan volume tegakan hutan, sebaran vegetasi, flora dan
fauna, potensi non kayu, dan c) kondisi sumberdaya air dan Daerah Aliran Sungai
(DAS);
b. Penelaahan kondisi ekonomi yang berkaitan dengan ; a). aksesibilitas wilayah
KPHP Sejorong, b). potensi pendukung ekonomi sekitar wilayah KPHP Sejorong,
antara lain meliputi : industri kehutanan sekitar wilayah KPHP Sejorong, peluang
ekonomi yang dapat dikembangkan, keberadaan lembaga-lembaga ekonomi
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pendukung kawasan, c). batas administrasi pemerintahan, dan d). nilai tegakan
hutan baik kayu maupun non kayu termasuk karbon dan jasa lingkungan;
c. Penelaahan kondisi sosial yang berkaitan dengan ; a). perkembangan demografi
sekitar kawasan, b). pola-pola hubungan sosial masyarakat dengan hutan, c).
keberadaan kelembagaan masyarakat, d). pola penguasaan lahan oleh
masyarakat di dalam dan sekitar kawasan dan e). Potensi konflik sekitar kawasan.
2. Tersusunnya

arahan

pengembangan

rencana

pengelolaan

yang

hutan

yang

memuat

strategi

meliputi

serta

rancangan

kelayakan
tata

hutan,

pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan
serta perlindungan hutan, konservasi alam, pengembangan dan penguatan
kapasitas

masyarakat

berbasis

nilai-nilai

kearifan

lokal

untuk

mendukung

pengelolaan kawasan hutan KPHP Sejorong.
3. Tersusunnya arahan rencana pengembangan kelembagaan KPHP Sejorong yang
memuat pengembangan SDM, pengadaan sarana dan prasarana, pembiayaan
kegiatan, dan kegiatan lainnya menuju lembaga pengelolaan hutan yang profesional,
efektif dan efisien.

1.4.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam kegiatan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka
Panjang ini adalah berupa penjabaran kegiatan yang akan dilakukan sehingga hutan
yang dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Sejorong sebagai unit
kelola dalam pemanfaatan hutan di Kabupaten Sumbawa Barat untuk mencapai
kelestarian fungsi hutan yang optimal dapat terwujud. Ruang lingkup rencana
pengelolaan KPHP Sejorong terdiri dari:
1. Pendahuluan mencakup latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dasar hukum
dan batasan pengertian.
2. Deskripsi kawasan, menyangkut risalah wilayah KPHP Sejorong, potensi wilayah
KPHP Sejorong, keadaan sosial budaya masyarakat, data dan informasi ijin
pemanfaatan kawasan hutan, kondisi posisi KPHP Sejorong dalam perfektif tata
ruang wilayah dan isu strategi, kendala dan permasalahan
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3. Visi dan misi pengelolaan hutan, mencakup visi, misi dan indikator ketercapaian
4. Analisis dan proyeksi, mencakup analisis data dan informasi, prioritas strategi dan
proyeksi KPHP Sejorong
5. Rencana kegiatan, mencakup program dan kegiatan dalam rangka pencapaian misi
KPHP Sejorong dan rencana tata waktu dan penganggaran
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, mencakup rencana pembinaan
pengawasan dan pengendalian yang akan dilaksanakan
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan, mencakup pemantauan, evaluasi dan
pelaporan dari program kegiatan yang dilakukan oleh KPHP Sejorong.

1.5.

Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
(KPHP) Sejorong didasarkan atas mandat yang bersumber dari hukum, peraturan dan
kebijakan diantaranya sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan,
3. PP No. 38 tahun 2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemprov, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan,
5. Permenhut P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH,
6. Permenhut P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
(NSPK) Pengelolaan Hutan pada KPH Lindung (KPHL) dam KPH Produksi (KPHP),
7. Permenhut P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan,
8. Permenhut P.51/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis Kehutanan 2010-2014,
9. Permenhut No. P.57/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kerja Kementrian Kehutanan
tahun 2012,
10. Permenhut No. P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Nasional Tingkat Nasional
2011-2030,
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11. Permenhut No. P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat
Melalui Kemitraan Kehutanan,
12. Permenhut No. P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana
Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi,
13. Permenhut 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,
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 3 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029,
15. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 337/MENHUT-VII/2009 tanggal 15
juni 2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi NTB,
16. Peraturan Kepala Badan Planologi Nomor SK.80/VII-PW/2006 tentang Pedoman
Pembangunan KPH Model dan Buku Manual Kriteria Rancangan Pembangunan
KPH Model.
17. Peraturan Dirjen Planologi No. P.05 Tahun 2012 tentang tata hutan dan penyusunan
rencana pengelolaan hutan.

1.6.

Batasan Pengertian

Beberapa pengertian yang digunakan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan
KPHP Sejorong sebagai berikut :
1. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam
hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya,
yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh
pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas
tanah.
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4. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai
fungsi

pokok

pengawetan

keanekaragaman

tumbuhan

dan

satwa

serta

ekosistemnya.
5. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai
perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,
mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
6. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi
hasil hutan.
7. Inventarisasi Hutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari penataan batas,
inventarisasi hutan, pembagian hutan, pembukaan wilayah hutan, pengukuran dan
pemetaan.
8. Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan
batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan
kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan.
9. Penunjukan Kawasan Hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah
tertentu sebagai kawasan hutan.
10. Penataan Batas Kawasan Hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas,
pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi dan penyelesaian hak-hak
pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan
Berita Acara Tata Batas.
11. Penetapan Kawasan Hutan adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum
mengenai status, batas dan luas suatu kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.
12. Penatagunaan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menetapkan
fungsi dan penggunaan kawasan hutan.
13. Penataan Hutan (Tata Hutan) adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan
hutan, mencakup 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.
14. Penggunaan Kawasan Hutan adalah kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk
pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok
kawasan hutan.
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15. Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan
kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa
mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan tersebut.
16. Pengelolaan Hutan adalah suatu kegiatan pengurusan hutan yang meliputi kegiatan
tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan
penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan
hutan dan konservasi alam.
17. Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) adalah suatu model pengelolaan suatu kawasan
hutan yang dapat memberikan manfaat ekologis, ekonomis, sosial dan fungsi poduksi
yang dikelola secara optimal dan lestari.
18. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi
pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
19. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), adalah kesatuan pengelolaan hutan
yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan lindung.
20. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), adalah kesatuan pengelolaan hutan
yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.
21. Penetapan Wilayah KPH adalah pengesahan wilayah KPH pada kawasan hutan oleh
Menteri.
22. KPH Model adalah wujud awal dari KPH yang secara bertahap dikembangkan
menuju situasi dan kondisi aktual organisasi KPH di tingkat tapak.
23. Rencana Pengelolaan Hutan KPH adalah suatu rencana induk pengelolaan hutan
jangka panjang KPH yang memuat unsur-unsur tujuan yang akan dicapai, kondisi
yang dihadapi, dan strategi kelayakan pengembangan pengelolaan hutan, yang
meliputi tata hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan
konservasi alam, serta pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
24. Sistem Silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau sistem teknik bercocok tanaman
hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara
tanaman dan memanen.
25. Petak Tanaman adalah bagian terkecil dari blok/unit KPH yang bersifat permanen,
berfungsi sebagai suatu kesatuan pengelolaan dan satu kesatuan administrasi dan
memiliki luas minimal tertentu yang ditetapkan.
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26. Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan,
dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan
peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
27. Hutan/Lahan Kritis adalah hutan/lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan
hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur
produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem
DAS.
28. Pemeliharaan

Hutan

adalah

kegiatan

untuk

menjaga,

mengamankan,

dan

meningkatkan kualitas tanaman hasil kegiatan reboisasi, penghijauan jenis tanaman,
dan pengayaan tanaman.
29. Pengayaan tanaman adalah kegiatan memperbanyak keragaman dengan cara
pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal melalui penanaman pohon.
30. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu
kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung,
menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut
secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut
sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
31. Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang
dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas
hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan
bahan baku industri hasil hutan.
32. Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya
ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
33. Pemanfaatan

Hutan adalah

bentuk kegiatan

pemanfaatan kawasan

hutan,

pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan 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.
34. 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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35. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa
lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
36. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan
mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak
mengurangi fungsi pokoknya.
37. 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.
38. 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.
39. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) adalah izin usaha yang diberikan
untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.
40. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan/atau Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (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.
41. 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.
42. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah izin untuk mengambil hasil hutan
berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan
pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
43. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) adalah izin untuk mengambil
hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara
lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getahgetahan, tanaman obat-obatan, untuk
jangka waktu dan volume tertentu.
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44. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan kepada
pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari
hutan negara.
45. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang IUPHHK dalam
hutan alam pada hutan produksi untuk mereboisasi dan merehabilitasi hutan.
46. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan,
kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak,
kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan
menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan,
hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
47. Identifikasi areal KPH adalah kegiatan pengenalan, penggalian informasi dan survey
lapangan untuk mengetahui kondisi biofisik kawasan hutan dan lingkungan
disekitarnya, serta kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat disekitar wilayah kerja
KPH.
48. Wilayah tertentu dalam wilayah KPH adalah wilayah hutan yang situasi dan
kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha
pemanfaatannya.
49. Kemitraan kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan
pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan, pemegang izin usaha
industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam
pengembangan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan
saling menguntungkan.
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DESKRIPSI KAWASAN

BAB
II

2.1. Risalah Wilayah KPH

2.1.1. Letak dan Luas
Wilayah KPHP Sejorong berdasarkan administrasi pemerintahan terletak di
Wilayah Kecamatan Maluk dan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa
Tenggara Barat.
Secara geografis terletak antara 080 29’ dan 90 07’Lintang Selatan 1160 42’-1170
05’ Bujur Timur, dibatasi oleh :


Bagian Barat : Selat Alas



Bagian Timur : Kabupaten Sumbawa



Bagian Utara : KPH Mataiyang



Bagian Selatan: Samudera Hindia
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.337/Menhut-VII/2009 tanggal

15 Juni 2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Provinsi Nusa Tenggara Barat, luas
wilayah KPHP Sejorong mencakup luas  41.579 ha yang terdiri dari ± 15.942 ha Hutan
Lindung dan ± 5.909 ha Hutan Produksi, serta Hutan Produksi Terbatas seluas ± 19.728
Ha. Namun berdasarkan SK.963/Menhut-II/2013 tentang penetapan luas wilayah KPHP
Model Sejorong (Unit V) seluas  40.988 ha yang terdiri atas hutan lindung seluas 
15.762 ha dan hutan produksi seluas  5.274 Ha, serta Hutan Produksi Terbatas seluas
 19.952 Ha. Terkait adanya perbedaan luas kawasan, maka penyusunan Dokumen
Rencana Pengelolaan KPHP Sejorong akan didasarkan pada data luasan berdasarkan
Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.337/Menhut-VII/2009 tanggal 15 Juni 2009 yaitu
seluas  41.579 ha .
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Gambaran umum lokasi KPHP Sejorong Kabupaten Sumbawa Barat disajikan
pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Lokasi KPHP Sejorong Kabupaten Sumbawa Barat

Tabel. 2.1 Data Kawasan Hutan Menurut Fungsi Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun
2012
Fungsi Hutan
Kawasan Suaka Alam dan
Pelestarian Alam

Luas/Area (Ha)
5,062

Persentase
(%)
3.88

a. Cagar Alam
524
0.4
b. Wisata Alam
4538
3.48
Hutan Lindung
66,931.97
51.33
Hutan Produksi Terbatas
34,690.68
26.6
Hutan Produksi
18,651.11
14.3
Jumlah
125,335.76
100
Sumber : Badan Pusat statistik Kabupaten Sumbawa Barat, 2012

Berdasarkan luas hutan keseluruhan yang terdapat di KSB terbagi pada Kawasan
Hutan Suaka Alam dan Pelestarian Alam seluas 5.062 Ha yang terdiri dari Cagar Alam
524 Ha dan Wisata Alam seluas 4.538 Ha. Sedangkan Hutan Lindung seluas 66.931,97
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Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 34.690,68 Ha serta Hutan Produksi Seluas
18.651,11 Ha.
Tabel 2.2. Data Luas Lahan Kritis Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012
Fungsi Hutan
Didalam kaw
hutan
Luar Kaw Hut

Luas (Ha)
2011
2012
12,621.73
1,901.86

14,896.94
12,902.44

Jumlah
14,523.59 27,799.38
Sumber : Badan Pusat statistik Kabupaten Sumbawa Barat, 2012

Berdasarkan data lahan kritis di wilayah KSB Tahun 2012 terdapat seluas
14.896,94 Ha di dalam kawasan hutan dan seluas 12.902,44 Ha di luar kawasan hutan,
jumlah luasan yang hampir berimbang baik di dalam maupun di luar kawasan hutan telah
mengalami degradasi.

Jika dibandingkan dengan tahun

2011 terjadi peningkatan

luasan lahan kritis baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
Wilayah Kelola KPHP Sejorong berada pada (satu) kelompok hutan yaitu
Kelompok Hutan Selalu Legini (RTK. 59). Secara rinci luasan kelompok hutan beserta
fungsinya diuraikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.Luas kawasan hutan pada kelompok hutan di Wilayah KPHP Sejorong (ha).
No
.

Kelompok Hutan

1.

Selalu Legini (RTK. 59)

Hutan
Lindung (ha)
15.942

Jumlah
15.942
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi NTB, 2011

Hutan
Produksi
Tetap (ha)
5.909

Hutan
Produksi
Terbatas
19.728

5.909

19.728

Jumlah
(ha)
41.579
41.579

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, wilayah pengelolaan KPHP Sejorong termasuk dalam
kategori Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit V.
Adapun pembagian kawasan berdasarkan blok dapat dilihat pada Gambar 2.2.
berikut ini:

17

Gambar 2.2. Pembagian Blok pada Kawasan KPHP Sejorong
Penataan kawasan dimaksudkan untuk mengatur arah peruntukan kawasan
hutan dengan melakukan pembagian kawasan hutan kedalam blok dan petak sesuai
dengan rencana pengembangan kawasan hutan pada wilayah kelola KPH sesuai
dengan fungsinya.
Pada kawasan hutan lindung KPHP Sejorong terdiri dari 3 jenis blok antara lain;
blok inti, blok penggunaan dan blok pemanfaatan( HHBK, Jasa Lingkungan). Blok inti di
arahkan sebagai blok penyangga bagi kawasan disekitarnya dan tidak akan dilakukan
kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan kecuali pemanfaatan jasa carbon. Blok
penggunaan merupakan kawasan hutan yang telah memiliki ijin penggunaan kawasan
hutan dari Menteri Kehutanan yang dalam hal ini diwilayah KPHP Sejorong pemegang
ijin penggunaan kawasan hutan adalah PT. Newmont Nusa Tenggara. Blok pemanfaatan
diarahkan pada pemanfaatan dan pengembangan HHBK (rotan, kemiri, madu, gaharu,
dll) dan jasa lingkungan (pemanfaatan potensi air, wisata alam, wisata sejarah,dll).
Sedangkan rencana penataan blok pada kawasan hutan produksi KPHP
Sejorong, terdiri dari 4 jenis blok yaitu blok penggunaan, blok Perlindungan, blok
Pemanfaatan Wilayah Tertentu dan Blok Khusus. Blok penggunaan merupakan kawasan
hutan yang telah memiliki ijin penggunaan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan yang
dalam hal ini diwilayah KPHP Sejorong pemegang ijin penggunaan kawasan hutan
adalah PT. Newmont Nusa Tenggara. Blok perlindungan merupakan areal yang akan
lebih difokuskan pada kegiatan rehabilitasi dan konservasi tanah, dan akan dilakukan
18

pemanfaatan secara terbatas terhadap potensi yang ada pada blok tersebut. Pada blok
pemanfaatan wilayah tertentu akan diarahkan pada kegiatan pemanfaatan HHK, HHBK
(rotan, kemiri, madu, gaharu , dll), Agroforestry dengan pola kemitraan yaitu
pengembangan tanaman fast grow (sengon, jabon, dll) dengan tanaman sela berupa
tanaman Sisal Agave,SP dan pemanfaatan jasa lingkungan (pemanfaatan potensi air,
wisata alam, wisata sejarah dan wisata buru). Pengembangan agroforestry dengan pola
kemitraan akan dijadikan sebagai core bisnis di KPHP Sejorong yaitu pengembangan
tanaman kategori fast grow (sengon dan jabon) dengan tanaman sela Sisal Agave,SP
pada lokasi yang memiliki potensi tegakan kurang ekonomis berdasarkan data hasil
inventarisasi. Sedangkan pada blok khusus tidak dilakukan kegiatan pemanfaatan
potensi hutan, tetapi dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, pembibitan
serta kegiatan KHDTK .
Luas wilayah tertentu pada KPHP Sejorong adalah seluas 17.450 ha .
Pengelolaan kawasan setelah pembagian blok, akan di bagi lagi kedalam petak. Dalam
pembagian petak didasarkan pada pendekatan; (1) kewilayahan/ ekosistem secara
spasial, (2) kajian pembagian kewenangan serta (3) kemampuan dalam pengelolaan
hutan.
Pendekatan ekosistem dalam penataan petak dilakukan dengan mengembangkan
indikator Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menyangkut pengaturan tata air, penetapan
wilayah hulu sungai sebagai cathment area dan wilayah hilir sebagai wilayah layanan,
serta status fungsi hutan. Secara fisik kawasan tersebut akan dibatasi oleh kondisi
topografis berupa dataran tinggi, puncak bukit dan lereng gunung.

Kajian dilakukan

dengan mempertimbangkan alur sungai, topografi dan fisiografi suatu kawasan
mengingat pengaruhnya terhadap wilayah sungai, terutama menyangkut penyimpanan,
penampungan dan distribusi air dalam suatu wilayah.
Pendekatan pembagian kewenangan secara spasial diwujudkan dalam batas-batas
fungsi kawasan hutan, batas kabupaten, Kecamatan, Desa, dan Dusun serta jenis
kewenangan lainnya yang menjadi wilayah pengelolaan secara khusus seperti Hutan
Adat, Hutan Penelitian dan wilayah pengelolaan lainnya sesuai dengan peraturan dan
perundangan yang berlaku.
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Pendekatan kemampuan dalam luas pengelolaan hutan oleh seorang petugas
lapangan

(Mandor). Pendekatan

ini

dilakukan dengan menggunakan

indikator

kemampuan pengawasan, aksesibilitas serta kesatuan petak. Kemampuan pengelolaan
tersebut akan mencerminkan efektivitas dan efisiensi serta aspek kelestarian.
Aksesibilitas akan dicerminkan oleh kemudahan dalam mencapai lokasi karena
ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, jarak orbitasi antar lokasi serta
kekompakan areal sebagai kesatuan wilayah pengelolaan hutan dalam luasan yang
cukup efektif dan efisien. Atas dasar itu, maka kebijakan penentuan luas petak pada
wilayah KPHP Sejorong antara lain; (a). Kawasan hutan lindung ditetapkan seluas ± 50
Ha/petak, dan (b). Kawasan hutan produksi ditetapkan seluas ± 25 Ha/petak.

2.1.2. Topografi
Berdasarkan topografi wilayah, Kabupaten Sumbawa Barat terletak pada
ketinggian 0-1.730 meter di atas permukaan laut. Kemiringan yang bervariasi mulai dari
kelas lereng antara 0 hingga kelerengan lebih dari 40 persen. kelerengan lebih dari 40%
persen mencakup daerah-daerah di sepanjang wilayah KPHP Sejorong yang terbentang
mulai dari bagian Barat ke arah Timur hingga ke bagian Selatan, Gambaran relief
wilayah KPHP Sejorong disajikan pada Gambar 2.3. dan Tabel 2.4.

Gambar 2.3. Kondisi Kelerengan Pada Kawasan KPHP Sejorong
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Tabel 2.4. Luasan Kelerengan Kawasan KPHP Sejoron
Kelerengan

KODEMIR

LUAS

Persentase %

0-5%

I

356.42

0.86

5 - 15 %

II

4,791.16

11.52

15 - 40 %

III

16,884.12

40.61

> 40 %

IV

19,547.29

47.01

Total
41,579
100
Sumber : Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Angka, 2012

Berdasarkan Tabel Kelerengan diatas wilayah KPHP Sejorong didominasi oleh
kelerengan lebih dari 40% seluas 19.547,29 Ha, kelerengan 15-40% seluas 16.884,12
Ha. Dengan kondisi kelerangan tersebut kawasan KPHP Sejorong perlu memperhatikan
topografi wilayah dalam upaya pengelolaan kawasan yang akan dilaksanakan. Wilayah
yang memiliki kelerangan diatas 40% dikatagorikan sebagai wilayah yang rentan
terhadap bencana, serta agak sulit dalam operasional pengelolaannya, sehingga dalam
merancang model pengelolaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip silvikultur serta
mengedepankan kaidah konservasi tanah dan air, selain berfungsi produksi juga
menunjang fungsi lindung kawasan.

Pemilihan jenis tanaman yang akan diusahakan

menjadi penting, hal ini perlu didukung oleh teknik penanaman yang sesuai untuk
wilayah dengan kondisi topografi curam-sangat curam.
2.1.3. Geologi dan Tanah
Berdasarkan Peta Geologi yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan
Pengembangan Geologi Tahun 1975 (Gambar 2.4.), formasi geologi di wilayah KPHP
Sejorong di dominasi batuan batu pasir tufan, batu lempung, batu gamping, batu pasir
gampingan, tufan dan breksi sebagai penyusun satuan batu pasir tufan, batu gamping,
batu gamping koral, batu lempung tufan, dan terumbu koral.
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Tabel 2.5. Geologi Wilayah KPHP Sejorong Kabupaten Sumbawa Barat
GEOLOGI
Aluvium dan
endapan pantai
Batu gamping
tufaan
(Sumbawa)
Batuan gunung
api tua
Batuan
retas/terobosan
Epiklastik
(Konglomerat)
Hasil gunung api
tua
Terumbu koral
terangkat

KODE
GEO BATUAN

JAMAN

Qa

Holosen

Tmpl

Miosen
atas

Tlmv

Batuan
gunung
api

T
QTe

QTv
QTc

SEDIMEN

TEROBOS

Batuan
sedimen

Miosen
bawah
Miosen
tengah
Pliosen

Batuan
gunung
api

ENDAPAN
Endapan
permukaan

815.56

1.96

77.18

0.19

32,001.85
Batuan
terobosan 5,036.53
Batuan
sedimen

Pliosen
Pliosen

LUAS

Batuan
sedimen

PERSEN
TASE %

76.97
12.11

399.21

0.96

3,246.67

7.81

2.00

0.00

41,579.00

100.00

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi NTB diolah, 2014

Gambar 2.4. Formasi Geologi pada Kawasan KPHP Sejorong

Untuk jenis tanah, berdasarkan Peta Tanah Tinjau Indonesia (1965) yang
dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian Tanah Bogor (Gambar 2.5.), jenis tanah yang
mendominasi di Wilayah KPHP Sejorong adalah Komposit Litosol Mediteran Coklat
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Kemerahan dan Mediteran Coklat penyebarannya di daerah Kelompok Hutan Selalu
Legini.
Gambaran secara umum sebaran jenis tanah pada Kawasan KPHP Sejorong
disajikan sebagaimana Gambar 2.5. sedangkan rincian luasan jenis tanah pada wilayah
KPHP Sejorong dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Gambar 2.5. Jenis Tanah pada Kawasan KPHP Sejorong
Tabel 2.6. Luasan Jenis Tanah Pada Kawasan KPHP Sejorong
JENIS TANAH
K.Lit.Med.Ck.Kmrh & Med Cok
Komp. Litosol & Mediteran Cokl

TEXTUR
lempung
berliat
lempung
berdebu – liat

DRAINASE

KLAS_TEX

Baik

Halus

Sedang

agak halus

Total
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi NTB, 2014

Luas

Persentase
%

40,256.49

96.82

1,322.51

3.18

41,579.00

100

Berdasarkan Tabel jenis tanah di wilayah KPHP Sejorong didominasi oleh jenis
tanah Litosol Mediteran Coklat Kemerahan dan Mediteran Coklat seluas 40.256,49 Ha
atau setara 96,82 % dari luas wilayah KPHP Sejorong. Jenis tanah K.Litosol Mediteran
Coklat Kemerehan dan Mediteran Coklat memiliki struktur tanah lempung berliat, dengan
drainase baik dengan kelas tekstur halus. Melihat kondisi tersebut jenis tanaman yang
dibudidayakan adalah jenis tanaman lokal yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan
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mampu memberikan fungsi perlindungan bagi tanah dan air, mengingat topografi, jenis
tanah dan kondisi wilayah KPHP Sejorong dapat dikategorikan sebagai wilayah dengan
kerentanan yang relative cukup tinggi. Kesalahan dalam pemilihan jenis tanaman yang
dibudidayakan

dapat

menyebabkan

kerentanan

bagi

keberlanjutan

air/sumber daya air dan sebagai penahan erosi dan banjir.

penyediaan

yang diperlukan dalam

pengembangan pengelolaan hutan di wilayah KPHP Sejorong adalah kombinasi jenis
tanaman yang tidak banyak membutuhkan air, berakar lebat namun dangkal dan
tanaman berakar tunjang antara lain Rimas (Duabanga moluccana), Lampayan
(Anthocaplus cadamba), Kelicung (Dyospyros sp), Binong (Tetrameles nudiflora),
Gelumpang (Sterculia sp), Ipil (Intsia bijuga), dll.

2.1.4. Iklim
Iklim di Kabupaten Sumbawa Barat termasuk iklim tropis dengan temperatur
berkisar 20º – 33º C. Menurut hasil evaluasi agroklimat klasifikasi iklim menurut SchmidtFerguson (Syakur, 2009), iklim di Wilayah KPHP Sejorong adalah tipe iklim D sampai F.

Gambar 2.6. Peta Iklim di Wilayah KPHP Sejorong
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Data curah hujan dan hari hujan yang tercatat di Stasiun Pencatatan di Kabupaten
Sumbawa Barat disajikan sebagaimana Tabel 2.7. dan Tabel 2.8.
Tabel 2.7. Curah Hujan di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012

Bulan
Januari
Pebruari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember
Rata-rata

Pototano Sekongkang
235
453
143
236
227
357
31
82
58
154
0
0
2
20
0
0
0
2
42
26
265
357
307
408
109.2

174.6

Seteluk
262
217
283
113
174
83
12
0
0
129
195
357
152.1

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat, 2012

Tabel 2.8. Data Hari Hujan menurut Stasiun Pencatatan yang ada di Kabupaten Sumbawa
Barat Tahun 2012

Bulan
Januari
Pebruari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember
Rata-rata

Pototano Sekongkang
20
20
13
17
18
27
13
11
10
7
0
3
1
8
0
1
0
3
6
7
18
18
17
28
9.67

12.50

Seteluk
24
20
28
19
17
4
2
0
0
13
21
29
14.75

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat, 2012
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Rata-rata hari hujan di KSB Tahun 2012 berada pada rentan 9,67-14,75 hari
dengan curah hujan mencapai rata-rata 109,2 mm-174,6 mm setiap bulannya, dimana
Curah Hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yang mencapai 453 mm. Rata-rata
lama penyinaran matahari pada tahun 2012 mencapai 78,6% dengan kecepatan angin
rata-rata 5,2 knots.
Berdasarkan data iklim dan curah hujan di wilayah KPHP Sejorong diperlukan
pemilihan jenis-jenis tanaman yang dapat tumbuh pada iklim sedang- hingga kering
dengan curah hujan yang sedang hingga rendah.

2.1.5. Aksesibilitas
Melalui pendekatan pembangunan fisik yang telah dilaksanakan, infra struktur
jalan di Kabupaten Sumbawa Barat relative telah menghubungkan seluruh wilayah di
lingkup KPHP Sejorong Kabupaten Sumbawa Barat, namun kondisi jalan masihsebagian
besar berupa jalan tanah/kerikil tanpa pengerasan.

Pada beberapa wilayah/desa

pemekaran dijumpai akses jalan yang belum memadai serta kurangnya transportasi
yang tersedia.

Secara rinci kondisi jalan di Kabupaten Sumbawa Barat disajikan

sebagaimana Tabel 2.8.

Tabel 2.9. Panjang Jalan di Kabupaten Sumbawa Barat menurut jenis permukaan, kondisi dan
kelas jalan Tahun 2012 (Km).
No

Desa

Jalan
Aspal

Jalan
Perkeras

Jalan
Tanah

Lainnya

KECAMATAN SEKONGKANG
1
2
3
4
5
6
7
8

Sekongkang
Sekongkang Atas
Tongo
Ai Kangkung
Tatar
Talonang Baru
Pers Kemuning
UPT Tango II SP
2
Jumlah I

2
3
12

2
3.5
ts
22.5

2
2
7
14.5
13
5

2
1
1
385.1
7
5
3

ts
43.5

ts
404.1

20

20
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No

Desa

KECAMATAN MALUK
1
Maluk
2
Benete
3
Bukit Damai
4
Mantun
5
Pasir Putih
Jumlah II

Jalan
Aspal

Jalan
Perkeras

17.84
2
2.5
5.2
5
32.54

6.32
1.5
1
3
11.82

Jalan
Tanah

Lainnya

16.23
1
4
2
20
43.23

JUMLAH I + II
55.04
55.32
447.33
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat, 2012
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Aksesibilitas di dalam wilayah KPHP Sejorong cukup beragam. Ada
beberapa titik wilayah KPHP Sejorong yang aksesibilitasnya masih relatif rendah.
Di dalam kawasan hutan produksi terdapat berbagai tingkatan jalan mulai dari
jalan setapak hingga jalan tanah yang telah diperkeras yang penyebarannya
belum merata. Sementara kawasan hutan lindung di wilayah KPHP Sejorong
belum memiliki aksesibilitas yang baik, karena sebagian besar kawasan hutan
lindung selama ini reatif belum dikelola dengan kelerengan yang cukup terjal
(Gambar 2.8). Aksesibilitas dalam kawasan hutan lindung masih berupa jalan
setapak dengan jumlah yang sangat terbatas.

Gambar 2.8. Aksesibilitas pada Kawasan Hutan KPHP Sejorong.
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Dengan kondisi aksesibilitas yang relative kurang memberikan tantangan
tersendiri bagi pengelola KPHP Sejorong dalam meningkatkan aksesibilitas guna
menunjang upaya pengelolaan/produksi yang dapat menjangkau seluruh kawasan
hutan wilayah kelola guna menunjang keberhasilan setiap program kegiatan yang
akan dilaksanakan.

Selain itu peningkatan aksesibilitas dapat memberikan

dampak positif bagi peningkatan mobilitas masyarakat sekitar hutan dalam
menunjang kelancaran aktivitas produksi masyarakat dalam arti positif.
2.2. Potensi Wilayah KPH

Kawasan hutan KPHP Sejorong secara umum memiliki potensi yang besar
apabila dikelola dengan baik. Selain pengembangan hasil hutan kayu dan Hasil Hutan
Bukan Kayu (HHBK), kawasan KPHP Sejorong berpotensi dalam pengembangan jasa
lingkungan berupa pemanfaatan air, wisata alam dan inisiasi terkait karbon serta
memiliki potensi bahan galian/pertambangan yang cukup besar dan telah dimanfaatkan
sejak tahun 2000 oleh PT. Newmont Nusa Tenggara.
2.2.1. Kondisi Penutupan Vegetasi
Kawasan Hutan di KPHP Sejorong memiliki tutupan vegetasi yang beragam, mulai
dari Hutan Lahan Kering, Hutan Lahan Kering Sekunder, Hutan Tanaman Industri dan
semak belukar. Penutupan vegetasi di Wilayah KPHP Sejorong berdasarkan Interpretasi
Citra Satelit tahun 2009 oleh Dinas Kehutanan Provinsi NTB adalah sebagai berikut :
Tabel 2.10. Tabel Penutupan Lahan Wilayah KPHP Sejorong
KETERANGAN
LUAS
HUTAN LAHAN KERING PRIMER
25,320.81
HUTAN LAHAN KERING SEKUNDER
1,145.55
HUTAN TANAMAN INDUSTRI
19.59
SEMAK / BELUKAR
12,649.11
PEMUKIMAN
142.71
TUBUH AIR
154.33
PERTANIAN LAHAN KERING
71.54
PERTANIAN LAHAN KERING BERCAMPUR
670.49
DENGAN SEMAK
PERTAMBANGAN
1,404.86
JUMLAH
41,579.00
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi NTB, 2014 (diolah)

PERSENTASE %
60.90
2.76
0.05
30.42
0.34
0.37
0.17
1.61
3.38
100.00
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Gambaran secara umum penutupan lahan di kawasan KPHP Sejorong, disajikan
pada Gambar 2.9.

KETERANGAN
HUTAN LAHAN KERING PRIMER
HUTAN LAHAN KERING SEKUNDER
HUTAN TANAMAN INDUSTRI
SEMAK / BELUKAR
PEMUKIMAN
TUBUH AIR
PERTANIAN LAHAN KERING
PERTANIAN LAHAN KERING BERCAMPUR
DENGAN SEMAK
PERTAMBANGAN
JUMLAH

LUAS
25,320.81
1,145.55
19.59
12,649.11
142.71
154.33
71.54
670.49

PERSENTASE %
60.90
2.76
0.05
30.42
0.34
0.37
0.17
1.61

1,404.86
41,579.00

3.38
100.00

Gambar 2.9. Penutupan Lahan Tahun 2010 Kawasan KPHP Sejorong

Tutupan vegetasi pada kawasan hutan KPHP Sejorong didominasi oleh tipe
tutupan hutan Lahan Kering Primer seluas + 25.320,81 Ha, atau 60,90% dari luas
kawasan hutan KPHP Sejorong, tutupan vegetasi ini berada pada kawasan hutan
kelompok hutan Selalu Legini (RTK.59).
Berdasarkan kelas tutupan lahan kawasan hutan KPHP Sejorong masih tergolong
tegakan sedang-rapat yaitu sebesar 60,90% dari luas wilayah, dimana lokasi tersebut
sebagian besar berada pada kawasan hutan Lindung yang belum dimanfaatkan/dikelola
yaitu di wilayah Kelompok Hutan Selalu Legini (RTK 59).
Kondisi ini harus mendapat perhatian yang serius bagi KPHP Sejorong dalam
memetakan model pengelolaan yang sesuai dengan karakteristik kawasan. Penataan
Blok dan Petak dalam wilayah KPHP dirumuskan sesuai dengan arahan yang dihajatkan
29

dalam pengelolaan hutan yang tujuan akhirnya adalah menuju kemandirian institusi
KPHP Sejorong dengan memberikan manfaat yang besar terhadap pembangunan sektor
kehutanan di Kabupaten Sumbawa Barat serta menunjang peningkatan kesejahteraan
masyarakat sekitar hutan.
KPHP Sejorong mempunyai fokus pengelolaan pada produksi hasil hutan kayu
seperti yang diamanatkan dalam fungsi pembentukan KPHP Sejorong, selain itu
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta pemanfaatan jasa lingkungan yang dapat
melengkapi model pengelolaan hutan pada KPHP Sejorong selain izin penggunaan
kawasan hutan yang telah ada pada wilayah tersebut.

2.2.2. Potensi Kayu dan Bukan Kayu
a. Potensi Sumberdaya Hutan Kayu
Pemanfaatan hasil hutan kayu tentunya akan di fokuskan pada kawasan hutan
produksi yang masih open akses atau diluar kawasan hutan produksi yang telah
mendapatkan ijin pemanfaatan.

Dalam hal ini wilayah KPHP Sejorong masih open

akses karena wilayahnya relative belum dimanfaatkan secara intensif, selain wilayah
digunakan untuk izin penggunaan kawasan hutan bagi pertambangan oleh PT Newmont
Nusa Tenggara.

Kawasan hutan produksi di KPHP Sejorong dengan luas  5.909 ha

telah masuk dalam ijin penggunaan, sehingga arah pengelolaan hutan produksi

di

KPHP Sejorong di arahkan pada optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan produksi
terbatas seluas 19.728 ha dengan melakukan pengelolaan bersama masyarakat atau
BUMD/BUMN/Swasta/Koperasi/Masyarakat/ serta pihak lain dengan pola (kemitraan).
KPHP Sejorong akan diperuntukkan bagi pengembangan jenis-jenis tanaman kehutanan
seperti Meranti, Merbau, kelicung, Jati serta species lainnya seperti jabon/lempayan,
sengon, dll untuk memenuhi

permintaan kebutuhan kayu yang besar baik di NTB

maupun di Provinsi lain seperti Bali dan Jawa Timur.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan, Perkebunan dan
Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat tercatat hasil produksi hutan sebagai berikut :
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Tabel 2.10. Hasil Produksi hutan di Kabupaten Sumbawa Barat (m 3)
No
1

2

3

Hasil Hutan

Produksi
2011

2012

Kayu Bulat
Indah
3,153.91
1,803.44
Rimba Campuran
17,307.61
16,020.12
Meranti
1,029.50
873.22
Merbau
766.23
271.14
Jati
66.12
65.48
Kayu Olahan
Indah
2,574.03
1.532.86
Rimba Campuran
14,385.48
13,617.02
Meranti
838.62
742.19
Merbau
618.06
230.44
Jati
56.17
55.64
Rotan
110
70
Sumber : Statistik Dishutbuntan KSB, 2012

Untuk melengkapi data yang berkaitan dengan potensi tersebut akan didapatkan
melalui kegiatan inventarisasi hutan pada wilayah KPHP Sejorong. Inventarisasi potensi
diharapkan akan mampu memberikan gambaran potensi berikut permasalahan yang
dihadapi di lapangan sehingga kedepan penataan wilayah lebih optimal dan dapat
dijadikan acuan serta sebagai bahan pertimbangan pembagian blok pengelolaan serta
arah pengelolaan dan pembangunan wilayah KPHP Sejorong di Kabupaten Sumbawa
Barat.
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Gambar 2.10. Rencana Lokasi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

b. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu
Potensi hasil hutan bukan kayu yang dapat dikembangkan di KPHP Sejorong
dapat berupa Madu alam, Rotan, Kemiri, Tengkawang serta jenis HHBK lainnya, fakta di
lapangan menunjukkan bahwa beberapa produk bukan kayu ini cukup banyak beredar di
masyarakat bahkan telah memiliki pangsa pasar, akan tetapi potensi hasil hutan bukan
kayu tersebut pada umumnya belum terinventarisasi dengan baik sehingga ketersediaan
data sangat terbatas. Apabila produk tersebut dikelola dengan baik dan optimal akan
mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan kehutanan di daerah.
2.2.3. Potensi Tegakan Vegetasi
KPHP Sejorong memiliki aneka tipe hutan mulai dari hutan mangrove, hutan
pantai, hutan dataran rendah sampai hutan pegunungan. Berdasarkan hasil survey
inventarisasi (Dishut Prov NTB, 2014) diperoleh 217 Jenis. Hal ini bisa dilihat dari nilai
INP nya yang tinggi di hampir semua lokasi baik itu pada tingkat semai, pancang, tiang
dan pohon.
Indeks Nilai Penting (INP) adalah salah satu parameter penting yang dapat
menggambarkan kondisi suatu tegakan dalam hutan, yang merupakan penjumlahan dari
Frekuensi relative, Dominansi relative dan Kerapan relative suatu tegakan. Informasi
tentang INP pada RTK 59 adalah sebagai berikut:
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Fungsi
Hutan

Hutan
Produksi
Terbatas

Klasifikasi

Semai

Kerapatan

-

Pancang

-

Tiang

-

Frekuensi

Dominansi

Kerapata
n Suatu
Jenis

Kerapatan
Relatif (%)

Frekuensi

Frekuensi
Relatif (%)

Dominansi
Jenis

Tolang
(2.424,51)
Seraran
(1.780,64)
Rapat
Bewe
(1.216,70)
Kesambi
(1.087,92)
Ayan
(1.070,16)
Seraran
(267,14)
Kukin
(183,30)
Kesambi
(169,80)
Tolang
(164,83)
Tutuk
(139,25)

-

Tolang
(9,915)
Seraran
(7,282)
Rapat
bewe
(4,975)
Kesambi
(4,449)
Ayan
(4,376)
Seraran
(8,636)
Kukin
(5,926)
Kesambi
(5,489)
Tolang
(5,328)
Tutuk
(4,502)

-

Kesambi
(0,211)
Seraran
(0,206)
Tolang
(0,185)
Rapat
Bewe
(0,153)
Kukin
(0,147)
Tolang
(0,220)
Seraran
(0,202)
Kesambi
(0,188)
Kukin
(0,163)
Rapat
bewe
(0,140)

-

Kesambi
(5,903)
Seraran
(5,754)
Tolang
(5,159)
Rapat
bewe
(4,266)
Kukin
(4,117)
Tolang
(5,956)
Seraran
(5,476)
Kesambi
(5,091)
Kukin
(4,419)
Rapat
bewe
(3,794)

-

Seraran
(139,25)
Gali
(77,97)
Tempoak
(51,15)
Kukin
(49,56)
Klicung
(46,89)

-

Seraran
(16,205)
Gali
(9,704)
Tempoa
k (5,953)
Kukin
(5,767)
Klicung
(5,467)

-

Seraran
(0,272)
Kelicung
(0,252)
Kukin
(0,206)
Tempoa
k (0,201)
Rapat
bewe
(0,195)

-

Seraran
(6,118)
Klicung
(5,678)
Kukin
(4,638)
Tempoa
k (4,518)
Rapat
bewe
(4,398)

-

-

-

-

-

-

-

INP

Dominansi
Relatif (%)

-

-

-

-

Seraran
(3,154)
Gali
(2,878)
Tempoa
k (1,897)
Klicung
(1,558)
Kukin
(1,513)

-

Seraran
(11,630)
Gali
(10,611)
Tempoa
k (6,996)
Klicung
(5,746)
Kukin
(5,579)

Tolang
(15,073)
Seraran
(15,036)
Kesambi
(10,352)
Rapat
bewe
(9,241)
Ayan
(8,345)
Seraran
(14,111)
Tolang
(11,284)
Kesambi
(10,580)
Kukin
(10,344)
Rapat
bewe
(7,400)

Seraran
(33,953)
Gali
(23,723)
Tempoak
(17,467)
Klicung
(16,881)
Kukin
(15,984)

Pohon

-

Hutan
Lindung

Semai

-

Klicung
(5,75)
Kukin
(4,12)
Kesambi
(4,03)
Ayan
(3,42)
Rapat
Bewe
(3,12)
Tolang
(2.474,66)
Kesambi
(1.714,53)
Lampak
Duri
(1.258,45)
Jambu
(920,61)

-

Klicung
(8,556)
Kukin
(6,126)
Kesambi
(5,994)
Ayan
(5,096)
Rapat
bewe
(4,647)
Tolang
(13,040)
Kesambi
(9,034)
Lampak
Duri
(6,631)
Jambu
(4,851)

-

Klicung
(0,272)
Ayan
(0,249)
Rapat
bewe
(0,220)
Beringin
(0,174)
Ketimus
(0,163)
Kesambi
(0,287)
Tolang
(0,253)
Tempoa
k (0,172)
Kayu
pola
(0,162)

-

Klicung
(6,091)
Ayan
(5,573)
Rapat
bewe
(4,936)
Beringin
(3,901)
Ketimus
(3,662)
Kesambi
(8,662)
Tolang
(7,661)
Tempoa
k (5,209)
Kayu
pola
(4,903)

-

Klicung
(0,949)
Beringin
(0,556)
Ayan
(0,511)
Kesambi
(0,509)
Ketimus
(0,451)

-

Klicung
(8,736)
Beringin
(5,119)
Ayan
(4,702)
Kesambi
(4,686)
Ketimus
(4,156)

-

Klicung
(23,382)
Ayan
(15,372)
Kukin
(13,600)
Rapat
bewe
(13,510)
Kesambi
(12,352)
Tolang
(20,700)
Kesambi
(17,717)
Lampak
duri
(9,900)
Tempoa
k (9,393)
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Fungsi
Hutan

Klasifikasi

Pancang

Kerapatan

Frekuensi

Dominansi

Kerapata
n Suatu
Jenis

Kerapatan
Relatif (%)

Frekuensi

Frekuensi
Relatif (%)

-

Kayu
Kawat
(802,36)

-

Kayu
kawat
(4,228)

-

Rapat
bewe
(0,131)

-

Rapat
bewe
(3,984)

-

-

Tolang
(225,67)
Kesambi
(152,57)
Tutuk
(152,57)
Kayu Pola
(122,97)
Tempoak
(113,51)

-

Tolang
(9,681)
Kesambi
(6,551)
Tutuk
(6,551)
Kayu
pola
(6,525)
Tempoa
k (4,870)

-

Tolang
(0,300)
Kesambi
(0,206)
Kayu
pola
(0,182)
Kayu
tong
(0,152)
Rapat
bewe
(0,148)

-

Tolang
(7,679)
Kesambi
(5,263)
Kayu
pola
(4,659)
Kayu
tong
(3,883)
Rapat
bewe
(3,796)

Tolang
(17,360)

-

-

-

-

Dominansi
Jenis

INP

Dominansi
Relatif (%)

Kayu
pola
(8,552)

Kesambi
(11,814)
Tutuk
(10,088)
Kayu pola
(9,935)
Kayu tong
(8,694)
Tempoak
(8,407)

Tiang

-

Pohon

-

Kayu
Tong
(28,38)
Rapat
Bewe
(27,36)
Bungur
(25,34)
Tolang
(25,34)
Ayan
(23,31)
Bungur
(8,31)
Klicung
(7,26)
Ayan
(5,37)
Tanjung
(4,49)
Kayu
Salam
(3,54)

-

Kayu
tong
(5,718)
Rapat
bewe
(5,514)
Tolang
(5,106)
Bungur
(5,106)
Ayan
(4,697)
Bungur
(9,454)
Klicung
(8,623)
Ayan
(6,111)
Tanjung
(5,111)
Kayu
salam
(4,035)

-

Kayu
tong
(0,219)
Rapat
bewe
(0,216)
Ayan
(0,212)
Tolang
(0,179)
Bungur
(0,175)
Bungur
(0,378)
Ayan
(0,371)
Klicung
(0,331)
Tanjung
(0,321)
Rapat
bewe
(0,260)

-

Kayu
tong
(5,556)
Rapat
bewe
(5,470)
Ayan
(5,385)
Tolang
(4,530)
Bungur
(4,444)
Bungur
(5,846)
Ayan
(5,741)
Klicung
(5,115)
Tanjung
(4,958)
Rapat
bewe
(4,019)

-

Rapat
bewe
(1,158)
Ayan
(1,094)
Bungur
(0,839)
Tolang
(0,825)
Klicung
(0,677)

-

Bungur
(1,471)
Klicung
(1,399)
Kayu
salam
(1,164)
Ayan
(0,788)
Tanjung
(0,695)

-

-

-

Rapat
bewe
(6,673)
Ayan
(6,308)
Bungur
(4,837)
Tolang
(4,756)
Klicung
(3,904)

-

Bungur
(8,572)
Klicung
(8,154)
Kayu
salam
(6,782)
Ayan
(4,596)
Tanjung
(4,051)

-

-

-

Rapat
bewe
(17,657)
Ayan
(16,390)
Kayu
tong
(15,150)
Tolang
(14,392)
Bungur
(14,387)
Bungur
(23,872)
Klicung
(21,531)
Ayan
(16,448)
Kayu
salam
(14,628)
Tanjung
(14,121)

1. Kerapatan menunjukkan jumlah individu yang ada pada areal yang diinventarisir.
Semakin tinggi kerapatan menggambarkan semakin banyak jenis / individu/ pohon
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pada areal yang diinventarisir. Kerapatan suatu jenis menggambarkan jumlah suatu
jenis / individu / pohon dalam satu unit wilayah yang diinventarisir.
2. Frekuensi menunjukkan pola penyebaran suatu jenis / individu/ pohon pada areal
yang diinventarisir. Semakin tinggi frekuensi menunjukkan bahwa jenis tersebut
tersebar secara merata pada areal yang diinventarisir.
3. Dominansi menunjukkan penguasaan ruang untuk suatu jenis / individu/ pohon pada
areal yang diinventarisir. Jika dominansi suatu jenis / individu/ pohon terkonsentrasi
pada suatu jenis, nilai indeks dominansinya akan semakin meningkat. Dominansi
yang tinggi untuk suatu jenis/ individu/ pohon menunjukkan bahwa jenis/ individu
tersebut memiliki nilai persaingan yang paling tinggi (dominan) dibandingkan dengan
jenis lain dalam wilayah yang diinventarisir.
4. Indeks Nilai Penting (INP) menunjukkan akumulasi antara nilai kerapatan relative
(KR), frekuensi relative (FR) dan dominansi relative (DR) untuk klasifikasi pancang
dan tiang. Semakin besar nilai INP untuk suatu jenis / individu menunjukkan bahwa
jenis/

individu

tersebut

merupakan

jenis/

individu

yang

paling

banyak

penyebarannya, paling banyak jumlah dan memiliki nilai persaingan yang paling
tinggi pada areal yang diinventarisir.

2.2.4. Potensi Sumberdaya Air
Pemanfaatan jasa lingkungan salah satunya akan diarahkan pada pemanfaatan
potensi air pada kawasan hutan lindung dimana pasokan air bersih bagi sebagian besar
penduduk Kabupaten Sumbawa Barat berasal dari kawasan hutan lindung dan hutan
produksi Selalu Legini yang merupakan area KPHP Sejorong. Selain itu potensi air di
kawasan hutan lindung dan hutan Produksi juga akan diarahkan pada pemanfaatan jasa
aliran air untuk tenaga mikro hidro (PLTMH). Lokasi Pengembangan Pemanfaatan jasa
lingkungan air dan aliran air akan difokuskan pada kawasan hutan lindung di bagian
selatan sedangkan untuk hutan produksi pada bagian timur wilayah KPHP Sejorong
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Gambar 2.12. Rencana Lokasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air

2.2.5. Potensi Jasa Lingkungan
Pengembangan jasa lingkungan yang memiliki potensi besar dan menjadi arah
pengelolaan di KPHP Sejorong dimasa mendatang adalah pengembangan jasa
lingkungan wisata alam. Potensi tersebut pada umumnya terdapat pada kawasan hutan
lindung dan hutan produksi yang relatif belum terkelola, sehingga dapat menjadi fokus
pengelolaan hutan di KPHP Sejorong. Pada umumnya kawasan hutan lindung KPHP
Sejorong memiliki kondisi yang cukup baik dan berpotensi untuk dijadikan sebagai
destinasi baru wisata. Seperti yang telah dirancang dalam dokumen MKKHD, wilayah
KPHP Sejorong merupakan salah satu wilayah yang masuk ke dalam Model
Konbservasi Keanekaragaman Hayati Daerah berdasarkan SK Gubernur NTB Nomor:
188.44/458/2013 yang sebagian masuk dalam wilayah pengelolaan KPHP Sejorong
seluas  1000 Ha.
Objek wisata di Kabupaten Sumbawa Khusunya di wilayah KPHP Sejorong
hampir seluruhnya merupakan wisata alam, dimana daerah tujuan wisata tersebut belum
sepenuhnya mendapat campur tangan manusia sehingga pesona yang disajikan pun
masih alami.

Keadaan ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang

datang mengunjungi objek-objek wisata tersebut. Kecamatan Sekongkang dan maluk
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memiliki wisata alam pantai/laut yang mempesona selain wisata alam pegunungan yang
eksotik serta keragaman jenis flora dan fauna di dalamnya.

Gambar 2.14. Rencana lokasi Pemanfaatan jasa lingkungan Wisata Alam

Pemanfaatan jasa lingkungan lain yang menjadi focus pengelolaan di KPHP
Sejorong adalah inisiasi Carbon. Potensi karbon dapat dikembangkan di wilayah KPHP
Sejorng dalam bentuk AR-CDM, REDD atau REDD Plus.

2.2.6. Potensi Satwa
Jenis Mamalia penting yang hidup dan berkembang di Kawasan Hutan KPHP
Sejorong antara lain : Babi Hutan (Sus Scrofa), Kera abu-abu (Macaca fascicularis),
Trenggiling (Manis javanica), Rusa Timor (Cervus timorensis floresiensis), Landak
(Hystrix javanica).
Beberapa jenis burung diantaranya : Kakatua Jambul Kuning (Cacatua shulphurea
parvula), Koakiau (Philemon buceroides neglectus), Perkici Dada Merah (Trichoglossus
haematodus), Punglor Kepala Merah (Zootera interpres), Punglor Kepala Hitam (Zootera
doherty).
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2.3. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat

Areal kerja KPHP Sejorong secara administasi pemerintahan termasuk wilayah
Kabupaten Sumbawa Barat yang meliputi Kecamatan Maluk dan Sekongkang.
Tabel 2.11. Luas Wilayah, Kerapatan Penduduk serta Jarak Kecamatan Kecamatan Sekongkang
dan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012

No

Desa

Luas
Wilayah
(KM2)

Kerapatan
Per (KM2)

Jarak dari
ibukota
Kecamatan
(KM)

Jarak dari
Ibukota
Kabupaten
(Km)

KECAMATAN SEKONGKANG
1

Sekongkang

35.71

41

0.1

38

2

Sekongkang Atas

37.37

63

2

37.3

3

Tongo

78.11

16

18

56

4

Ai Kangkung

60.02

19

23

61

5

Tatar

59.07

11

26

62

6

Talonang Baru

44.64

6

60

98

7

Pers Kemuning

17

45

2

36.2

8

UPT Tango II SP 2

54

102

Jumlah
KECAMATAN MALUK

40.5

15

372.42

214

1

Maluk

9.62

303

5

35

2

Benete

60.87

34

1.5

34

3

Bukit Damai

6.72

365

3

35

4

Mantun

5.86

381

4

35

5

Pasir Putih

5

35

9.35

276

Jumlah

92.42

133

JUMLAH

464.84

347

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat, 2012

2.3.1. Penduduk
Jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat Khususnya diwilayah Kecamatan
Maluk dan Sekongkan sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar 20.664 jiwa. Apabila
dilihat dari perbandingan jenis kelamin antara pria dan wanita, maka keragaman
penduduk Kabupaten Sumbawa Barat di Kecamatan Sekongkang dan Maluk masih
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didominasi oleh kaum Laki-laki, dengan perbandingan 10.690 jiwa laki-laki dan 9.974
jiwa Perempuan.
Gambaran jumlah penduduk pada 2 kecamatan yang menjadi wilayah atau areal
KPHP Sejorong dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12. Jumlah Penduduk Sekitar Wilayah Kerja KPHP Sejorong Menurut Kecamatan dan
Jenis Kelamin Tahun 2012
No

Desa
Laki-laki

KECAMATAN SEKONGKANG
1
Sekongkang
2
Sekongkang Atas
3
Tongo
4
Ai Kangkung
5
Tatar
6
Talonang Baru
7
Pers Kemuning
8
UPT Tango II SP 2
Jumlah
KECAMATAN MALUK
1
Maluk
2
Benete
3
Bukit Damai
4
Mantun
5
Pasir Putih
Jumlah

2012
Perempuan

Jumlah

Sex Ratio

751
1,136
624
600
332
144
399
313
4,299

679
1,203
615
548
296
124
358
290
4,113

1,430
2,339
1,239
1,148
628
268
757
603
8,412

110
94
101
109
112
116
111
108
861

1,506
1,078
1,279
1,209
1,319
6,391

1,409
993
1,171
1,024
1,264
5,861

2,915
2,071
2,450
2,233
2,583
12,252

107
109
109
118
104
109

JUMLAH I + II
10,690
9,974
20,664
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat, 2012
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Tabel 2.13. Jumlah Rumah Tangga Sekitar Wilayah KPHP Sejorong Menurut Kecamatan
Sekongkang dan Maluk KSB Tahun 2012
No

Desa

KECAMATAN SEKONGKANG
1
Sekongkang
2
Sekongkang Atas
3
Tongo

2010
388
562
263

Rumah Tangga
2011
398
576
270

2012
403
583
273
39

4
5
6
7
8

Ai Kangkung
269
276
279
Tatar
151
155
157
Talonang Baru
293
68
69
Pers Kemuning
200
204
206
UPT Tango II SP 2
200
202
Jumlah I
2126
2147
2172
KECAMATAN MALUK
1
Maluk
781
789
799
2
Benete
504
509
515
3
Bukit Damai
695
702
710
4
Mantun
718
725
734
5
Pasir Putih
844
853
863
Jumlah II
3,542
3,578
3,621
JUMLAH I + II
5,668
5,725
5,793
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat, 2012

Pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkatkan setiap tahunnya menjadi
salah satu bentuk tekanan terhadap sektor kehutanan sebagai sektor yang notabene
menguasai hutan dan lahan negara, tingkat ketergantungan masyarakat akan kebutuhan
lahan dan sumberdaya hutan semakin tinggi. Pada Tahun 2010 jumlah Rumah Tangga
sekitar wilayah kerja KPHP Sejorong mencapai 5.668 Rumah Tangga, sedangkan pada
tahun 2012 mencapai 5793 Rumah Tangga, ini menggambarkan terjadi peningkatan
sebesar 68 Rumah Tangga.
Dalam hal pengelolaan hutan pada wilayah KPHP Sejorong, jumlah penduduk
yang cukup besar yang berada di sekitar kawasan hutan dapat diberdayagunakan untuk
menunjang pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat dengan pola kemitraan
dalam rangka terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan hutan lestari.

2.3.2. Mata Pencaharian
Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat (Sakernas 2012),
persentase penduduk untuk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha
adalah sektor Pertanian (45,73%), di sektor Pertambangan ( 20,19 %), untuk Jasa
Pemerintahan sebanyak ( 8,05 %), sedangkan untuk sector Pedagangan dan rumah
makan (6,87 %).
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Pertanian merupakan sector ekonomi strategis di Kabupaten Sumbawa Barat,
walaupun nilai tambah yang dihasilkan tidak sebesar sector Pertambangan, namun
penyerapan tenaga kerja pada sector ini tertinggi dibandingkan sector lainnya.
Potensi SDM di Kabupaten Sumbawa Barat mayoritas mempunyai keahlian
dibidang pertanian dan pertambangan serta perdagangan.

Namun masih terdapat pula

penduduk yang tidak memiliki pekerjaan, ini dapat dijadikan sebagai sasaran bagi KPHP
Sejorong dalam melaksanakan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis
masyarakat melalui model kemitraan.

Tabel 2.14. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Sekongkang dan
Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012

No

Desa

Pertanian

Perika
nan

Pertamb
angan
/Galian

Indu
stri/
Peng
olah
an

Pedagang
&
Rumah
Makan

Angkutan
&
Komunikasi

Jasa
Perora
ngan

Jasa
Pemeri
ntahan

Lainnya
(Listrik,
bangunan
dll)

Tidak
Bekerja

KECAMATAN
SEKONGKANG
1

269

-

60

-

15

2

2

Sekongkang
Sekongkang
Atas

250

-

114

-

18

52

3

Tongo

197

-

31

-

8

6

-

4

Ai Kangkung

184

14

5

2

-

5

Tatar
Talonang
Baru
Pers
Kemuning
UPT Tango II
SP 2

50

5

-

3

2

227

7

-

9

3

16

7

6
7
8

Jumlah
KECAMATAN
MALUK

75

-

189

-

14

2
2

54
-

-

5

18

24

-

38

105

-

27

11

-

15

47

-

-

23

123

-

-

28

1

-

-

49

49

-

4

1

8

3

1441

26

273

4

78

75

31

290

173

80

16

41

15

36

22

4

56

13

26

21

15

1

7

ts

ts

ts

ts

35

ts

48

1

Maluk

64

6

86

2

Benete

89

43

98

3

Bukit Damai

257

ts

ts

ts

60

28

4

Mantun

451

27

59

74

5

Pasir Putih

138

22

ts

58

ts

43

ts

ts

ts

Jumlah

616

71

635

43

231

143

100

72

5

111

2.057

97

908

47

309

218

131

362

178

191

Jumlah I + II

68

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat, 2012
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2.3.3. Pendidikan
Potensi sumber daya manusia di Kabupaten Sumbawa Barat didasarkan atas
ketersediaan tenaga kerja serta keahlian yang dimiliki rata-rata pendidikan terakhir SDSMP dan banyak yang putus atau tidak sekolah. Apabila dilihat dari satpras yang
menunjang kegiatan pendidikan di wilayah KPHP Sejorong belum optimal tersedia, rasio
jumlah sekolah dengan jumlah murid masih relative tinggi, untuk itu diperlukan
pembangunan satpras pendidikan guna menunjang proses belajar dan meningkatkan
kapasitas sumber daya manusia.
Tabel 2.15. Banyaknya Sekolah, Rombel, Murid dan Guru di Kecamatan Sekongkang dan Maluk
Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012
No

Desa

SD/MI

SLTP

SLTA

Sekolah

Rombel

Murid

Guru

Sekolah

Rombel

Murid

Guru

Sekolah

Rombel

Murid

Guru

1

6

190

11

1

8

119

20

1

7

177

23

2

12

548

43

1

3

1

20

-

3

Sekongkang
Atas
Tongo

1

6

141

9

1

3

1

15

-

-

-

-

4

Ai Kangkung

2

12

256

12

1

7

125

15

1

3

44

18

5

Tatar

1

6

95

6

-

-

-

-

-

6

Talonang Baru

1

10

166

15

2

6

37

21

-

7

Pers Kemuning

1

6

113

8

-

-

-

-

-

-

-

-

8

UPT Tango II
SP 2
Jumlah I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

58

1509

104

6

27

283

91

2

10

221

41

1

12

328

31

KECAMATAN
SEKONGKANG
1
Sekongkang
2

-

-

-

KECAMATAN MALUK
1

Maluk

4

32

943

57

2

Benete

1

7

219

9

1

12

359

25

3

Bukit Damai

4

Mantun

1

14

422

18

1

3

42

18

5

Pasir Putih

2

9

227

20

8

62

1811

104

2

15

401

43

Jumlah II

JUMLAH

17

120

3320

208

8

42

684

134

1

3

12

22

328

549

31

72

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat, 2012
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Tingkat pendidikan masyarakat sekitar hutan pada wilayah KPHP Sumbawa Barat
tergolong masih rendah yang berdampak pada rendahnya SDM di wilayah tersebut
dalam memperoleh pekerjaan selain bertani, petambang, dan berdagang serta buruh.
Tingkat

pendidikan

yang

relative

rendah

menyebabkan

pemahaman

terhadap

pengelolaan hutan lestari juga cukup rendah, Hal ini dapat di buktikan dengan rendahnya
tingkat pemanfaatn hutan di wilayah kerja KPHP Sejorong.

2.3.4. Penggunaan lahan
Tata guna lahan menggambarkan kegiatan masyarakat dalam pemanfaatan ruang
untuk jenis usaha, jumlah penduduk dan kondisi fisik daerah. Pola penggunaan lahan
dapat mencerminkan aktifitas masyarakat yang mendiami suatu daerah tertentu. Adapun
pola penggunaan lahan di Kabupaten Sumbawa Barat khusunya di Kecamatan
Sekongkang dan Maluk adalah sebagai berikut :

Tabel 2.16. Luas Lahan Menurut Penggunaan Di Kecamatan Sekongkang dan Maluk Kabupaten
Sumbawa Barat tahun 2012 (Ha)
Kecamatan Sekongkang
Jenis Penggunaan Lahan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tegal/Kebun
Ladang/Huma
Perkebunan
Hutan Rakyat
Tambak
Kolam/empang
Padang Rumput
Sementara tdk diusahakan

Jumlah (Ha)

Jumlah (Ha)

Persentase
(%)

2.06
0.53
0.04
0.66
1.31
79.4
16

368
25
100
26
11,999
1,628

2.6
0.18
0.71
0.18
84.82
11.51

Jumlah
29,477
100
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat, 2012

14,146

100

Bangunan
Hutan Negara
Rawa
Lainnya

607
155
13
196
386
23,404
4,716

Persentase
(%)

Kecamatan Maluk
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Berdasarkan peringkat penggunaan lahan di Kecamatan Sekongkang Kabupaten
Sumbawa Barat

tahun 2012, hutan negara menempati peringkat pertama dengan

luasan mencapai 23.404 Ha diikuti oleh penggunaan lahan untuk penggunaan Lainnya
seluas 4.716 Ha dan untuk tegalan/kebun sekitar 607. Sedangkan untuk Kecamatan
Maluk KSB Hutan Negara menempati posisi tertinggi seluas 11.999 Ha, penggunaan
Lainnya seluas 1.628 Ha dan untuk tegalan/kebun seluas 368 Ha. Hal ini
memperlihatkan bahwa peran kawasan hutan negara sangat potensial untuk
dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa mengesampingkan
upaya perlindungan.

2.3.5. Budaya
Hutan memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat sekitarnya. Hal itu
terlihat dari adanya berbagai budaya masyarakat sekitar kawasan hutan untuk
melindungi sumber daya hutan, melindungi dan menjaga sumber mata air dan budaya
yang dilakukan untuk menyambut datangnya musim hujan.
Namun seiring dengan kemajuan jaman, terjadi pergeseran dalam pola kehidupan
masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya kebutuhan hidup dan rendahnya
lapangan

pekerjaan.

Oleh

karena

itu

masyarakat

sekitar

kawasan

hutan

menggantungkan hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dikawasan
hutan. Masyarakat memanfaatkan sumber daya hutan dengan mengambil kayu bakar,
merambah untuk areal pertanian, pengembalaan sehingga menimbulkan kerusakan
terhadap kawasan hutan.
Budaya masyarakat sekitar kawasan hutan KPHP Sejorong sangat dipengaruhi
oleh ajaran agama Islam yang dipeluk oleh mayoritas penduduk. Pendekatanpendekatan keagamaan terasa lebih efektif untuk membangun berbagai program kerja di
dalam masyarakat. Acara keagamanan sering kali menjadi sarana yang efektif untuk
mensosialisasikan kegiatan-kegiatan pemerintah kepada masyarakat dengan dukungan
tokoh-tokoh agama setempat.
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Tabel 2.16. Presentase Pemeluk Agama di Kecamatan Sekongkan dan Maluk Kabupaten
Sumbawa Barat Tahun 2012
No

Desa

Islam (%)

Kristen
/Kaolik (%)

Hindu (%)

Budha (%)

KECAMATAN
SEKONGKANG
1

Sekongkang

97

2

0.5

2

Sekongkang Atas

95

4

1

3

Tongo

99

0.5

0.5

4

Ai Kangkung

60

40

5

Tatar

99

1

6

Talonang Baru

100

7

Pers Kemuning

95

1

4

8

UPT Tango II SP 2

95

0.1

0.4

84

7

6

99.9

0.1

0.5

KECAMATAN MALUK
1

Maluk

3

2

Benete

3

Bukit Damai

80

15

5

4

Mantun

90

4

3

3

5

Pasir Putih

82

14

3

1

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa, 2012

Sedangkan jumlah sarana ibadah menurut data Badan Pusat Statistik Kecamatan
Sekongkan dan Maluk di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 sebagai berikut :
Tabel 2.17 Jumlah sarana ibadah Yang Terdapat di Kecamatan Sekongkang dan Maluk
Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012
No

Desa

KECAMATAN
SEKONGKANG
1 Sekongkang
2 Sekongkang Atas
3 Tongo
4 Ai Kangkung
5 Tatar
6 Talonang Baru
7 Pers Kemuning
8 UPT Tango II SP 2
Jumlah I

Masjid

2
3
2
1
2
3
1
1
15

Musloha/
Langgar

Pura

Gereja

1
1
1
5
3
5
2

1

18

1

0
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No
Desa
KECAMATAN MALUK
1
2
3
4
5

Masjid

Musloha/
Langgar

Pura

Gereja

Maluk
1
4
Benete
2
2
Bukit Damai
1
Mantun
2
4
Pasir Putih
2
3
Jumlah II
8
13
JUMLAH I + II
23
31
1
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa, 2011
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2.4. Data Informasi Ijin-Ijin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Hutan

2.4.1. Kawasan Hutan Lindung
Pemanfaatan kawasan hutan lindung dan hutan produksi untuk wilayah KPHP
Sejorong sampai dengan tahun 2014 sebagian besar belum dimanfaatkan.

Tabel 2.18. Perkembangan Pemanfaatan/Penggunaan kawasan hutan lindung pada KPHP
Sejorong Kabupaten Sumbawa Barat 2014
Lokasi/Desa/Kecamatan

Luas

No.

Pemanfaatan

1

Izin Pinjam Pakai

Sekongkang

2

-

-

- -

3

-

-

- -

Jumlah

Keterangan

(ha)

948,71 PT. NNT

948,71

Sumber: Dishutbuntan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014
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Gambar 2.15. Lokasi Ijin-ijin Pemanfaatan/Penggunaan Hutan Lindung di wilayah
KPHP Sejorong

2.4.2. Kawasan Hutan Produksi
Kawasan hutan produksi pada KPHP Sejorong Kabupaten Sumbawa Barat
termasuk dalam Kelompok Hutan Selalu Legini (RTK 59).

Sebagian besar hutan

produksi belum dimanfaatkan. Pada dasarnya kondisi kawasan hutan produksi di KPHP
Sejorong berada pada kondisi yang relatif baik.
Perkembangan saat ini, kawasan hutan produksi KPHP Sejorong seluas 5.909 ha
yang secara keseluruhan telah masuk dalam ijin penggunaan kawasan hutan an. PT.
Newmont Nusa Tenggara, serta Hutan Produksi Terbatas seluas 19.728 Ha belum
terdapat ijin pemanfaatan hutan, maupun aktivitas pengelolaan kawasan hutan lainya.

2.5. Kondisi Posisi KPHP Sejorong Dalam Perspektif Tata Ruang Wilayah

Secara administratif, Kawasan KPHP Sejorong termasuk dalam wilayah
Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat yang terdiri dari Kecamatan Maluk dan
Sekongkang.
Perda Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRWP
Kabupaten Sumbawa Barat pada pasal 21 dan pasal 23 telah menetapkan beberapa
wilayah yang diperuntukkan sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya dimana
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kawasan hutan KPHP Sejorong termasuk ke dalam kedua tipe rencana kawasan
tersebut. Rencana kawasan lindung yang ditujukan sebagai kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap kawasan bawahannya berfungsi sebagai kawasan resapan air
yaitu Kawasan Hutan Lindung Selalu Legini (RTK. 59) seluas 41.579 ha.
Rencana pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
kawasan bawahannya di dalam kawasan hutan terdiri atas:
1. Semua upaya perlindungan meliputi rehabilitasi, pemanfaatan, usaha budidaya
tanaman obat, tanaman hias dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan
hasil hutan bukan kayu;
2. Konservasi meliputi pemanfaatan, perlindungan dan pengawetan; dan
3. Pelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan guna mendukung kehidupan
secara serasi yang berkelanjutan dan tidak dapat dialihfungsikan menjadi
kawasan budidaya.
Rencana Kawasan budidaya kabupaten terdiri atas:
1. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap;
2. Kawasan peruntukan pertanian;
3. Kawasan peruntukan perikanan, kelautan dan pulau-pulau kecil;
4. Kawasan peruntukan pertambangan;
5. Kawasan peruntukan industri;
6. Kawasan peruntukan pariwisata;
7. Kawasan peruntukan pemukiman;
8. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun
2011–2031 yang tertuang dalam Perda Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun
2012 tersebut, sebagian besar kawasan hutan lindung KPHP Sejorong menduduki posisi
sebagai kawasan lindung dan hutan produksi serta hutan produksi terbatas sebagai
kawasan budidaya sehingga kawasan tersebut dapat dikelola secara berkelanjutan untuk
peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat.
Sebagai suatu kesatuan pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak, KPHP
Sumbawa Barat merupakan salah satu institusi yang memegang peranan sangat penting
untuk bertanggungjawab atas pengelolaan hutan, memastikan terpeliharanya fungsi48

fungsi

kawasan

lindung,

termanfaatkannya

fungsi

kawasan

budidaya

secara

berkelanjutan dan terjaganya kawasan strategis pada kawasan yang telah ditetapkan
dalam Perda RTRWP Kabupaten Sumbawa Barat.
KPHP Sejorong memiliki peran yang tidak kalah penting dalam pembangunan
daerah apabila keberadaannya sudah diakui secara luas di daerah. Keberadaan KPHP
Sumbawa Barat akan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan
daerah melalui sektor kehutanan baik dari hasil hutan kayu, non kayu, jasa lingkungan
dan hasil ikutan lainnya. Melalui KPH diharapkan kawasan hutan yang selama ini belum
terkelola akan mampu memberikan peluang yang besar bagi terbukanya lapangan kerja
dan meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar hutan karena apa yang akan
diperoleh dari peran serta msyarakat untuk ikut mengelola hutan akan jelas dan
masyarakat akan merasa memiliki hutan dengan menjaga keberhasilan kegiatankegiatan yang akan dilakukan di KPHP Sejorong.
Secara umum wilayah KPHP Sejorong telah mengacu pada tata ruang wilayah
Kabupaten Sumbawa Barat, dimana keseluruhan wilayah KPH telah diakui sebagai
kawasan hutan dengan fungsi produksi dan fungsi lindung.

2.6. Isu Strategis, Kendala, dan Permasalahan

Isu strategis dalam pengelolaan KPHP Sejorong mencakup (1) Tata batas Hutan
(2) Biofisik (fungsi ekologi), (3) Kelembagaan KPH dan (4) Sosial Kemasyarakatan,
Ekonomi dan Pendapatan masyarakat dan daerah.

2.6.1. Tata Batas Hutan
1. Ketidakjelasan Batas Hutan
Permasalahan utama dalam tata batas kawasan adalah batas kawasan pengelolaan
yang belum jelas di lapangan akibat banyak pal yang rusak bahkan hilang atau
mungkin mengalami pergeseran.
Ketidak jelasan dari tata batas dapat menimbulkan beberapa permasalahan
diantaranya adalah (1) pengelolaan hutan menjadi tidak optimal karena batas areal
kelola yang belum jelas, (2) konflik pemanfaatan sumberdaya di masyarakat, (3)
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pemanfaatan

kawasan

hutan

yang

berlebihan

yang

dapat

menyebabkan

terganggunya fungsi hutan.
Permasalahan

tata batas dan kepemilikan lahan ini terjadi sebagai akibat dari

beberapa hal (1) Pengawasan yang lemah terhadap pal batas yang telah ada yang
dibuktikan dengan belum terlaksananya pemantauan secara rutin terhadap pal batas
(2)

Keterlambatan dalam penggantian pal batas yang telah rusak (3) Pelibatan

masyarakat dalam penanganan batas hutan masih relatif terbatas (4) Penegakan
aturan dalam pelanggaran tata batas masih lemah (5) Belum terbentuknya KPH
sampai tingkat tapak juga dapat menyebabkan koordinasi dan pengawasan terhadap
tata batas menjadi lemah.
1. Penataan Kawasan Hutan
Dalam hal pengelolaan hutan sampai tingkat tapak permasalahan adalah belum
adanya batas blok dan petak yang disepakati. Batas-batas blok dan petak telah dibuat
dalam bentuk spasial dan perlu ditindaklanjuti dengan pemasangan batas blok dan
petak di lapangan dengan melibatkan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan
kawasan hutan.

2.6.2. Biofisik
1. Perubahan Kondisi Sumberdaya Hutan
Hutan merupakan sumberdaya alam yang memberikan manfaat besar bagi
kesejahteraan manusia, baik manfaat tangible maupun intangible. Manfaat langsung
seperti penyediaan kayu, HHBK, flora dan fauna serta hasil tambang. Sedangkan
manfaat tidak langsung seperti manfaat rekreasi, perlindungan dan pengaturan tata
air, serta pencegahan erosi. Masalah pelestarian fungsi hutan (biofisik) merupakan
salah satu isu yang dihadapi oleh KPHP Sejorong. Sebagian besar kawasan hutan
terutama hutan produksi dan hutan produksi terbatas mengalami degradasi.
Eksploitasi tambang di dalam kawasan hutan menyebabkan semakin menurunnya
kualitas tutupan hutan serta pada spot-spot tertentu terdapat kawasan yang terbuka
akibat aktivitas pertambangan yang dilakukan pada wilayah KPHP Sejorong. Hal ini
mengakibatkan berkurangnya berbagai jenis tanaman hutan seperti rajumas, ipil,
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rapat bewe, pola, sawo, manga hutan, dao, dll. Selain itu belum terkelolanya hasil
hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang memiliki potensi cukup besar dalam
kawasan hutan.
2. Perambahan dan Perladangan
Permasalahan klasik yang terjadi pada kawasan hutan sebagai akibat dari tingginya
kebutuhan lahan untuk kegiatan budidaya berupa perambahan hutan dan
perlandangan serta pertambangan ileggal. Terjadinya tekanan terhadap kawasan
hutan berupa perambahan dan kegiatan lainnya terjadi sebagai akibat dari beberapa
hal (1) Pelibatan masyarakat dalam kegiatan penyusunan aturan-aturan tentang
pemeliharan kawasan masih relatif rendah (2) Pelibatan masyarakat dalam kegiatan
rehabilitasi kawasan hutan yang masih relatif rendah (3) Terbatasnya sumber
pendanaan untuk kegiatan rehabilitasi serta (4) tingginya aktivitas pertambangan.

2.6.3. Kelembagaan KPH
1. Status dan Bentuk Lembaga KPH
KPHP Sejorong Merupakan KPH bukan lintas kabupaten sehingga kewenangan
pembentukan kelembagaan KPHP Sejorong menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Saat ini kelembagaan KPH dibentuk

berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 dalam bentuk
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian
Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2007, jo.
PP 3 Tahun 2008, Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2010 dan Permendagri nomor
61 tahun 2011 menegaskan bahwa KPH mempunyai tugas dan fungsi sebagai
pengelola kawasan hutan dan berbentuk SKPD yang bertanggung jawab langsung
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Konsekwensinya adalah arah kebijakan
yang dijalankan dalam lingkup pengelolaan hutan, serta sistem penganggarannya
belum mandiri karena bergantung pada bidang-bidang yang ada pada dinas yang
membidangi kehutanan.
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2. Sumberdaya Manusia
Sumberdaya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas merupakan salah satu
faktor utama operasionalisasi KPH.

KPHP Sejorong sebagai bagian dari Dinas

Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat masih memiliki
sumberdaya manusia yang sangat terbatas. Sampai saat ini (tahun 2014), KPHP
Sejorong secara resmi memiliki personil sebanyak 2 orang yang terdiri dari 1 orang
Kepala KPH, 1 orang Tata Usaha. Sementara pesonil tenaga fungsional dan tenaga
teknis/staf yang akan mengisi posisi di kantor maupun di lapangan (Resort) belum
tersedia.

Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan KPHP Sejorong

untuk dapat menjalankan tugas dan fungsnya secara optimal.
3. Tata Hubungan Kerja
Tata hubungan kerja KPHP Sejorong masih sangat terbatas, karena tata hubungan
kerja sebagai UPTD harus dilakukan melalui Dinas Kehutanan, sehingga kurang
sesuai dengan tugas dan sifat pekerjaan KPH yang menuntut kecepatan kerja dan
meningkatkan intensitas kerjasama dengan lembaga lain.

2.6.4. Sosial Kemasyarakatan, Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat dan Daerah
1. Potensi Sumberdaya Alam Belum Tergali
Kawasan hutan KPHP Sejorong memiliki potensi yang besar baik potensi kayu,
HHBK maupun jasa lingkungan.
tergali

dengan

baik,

namun

Potensi-potensi tersebut sampai saat ini belum
sebagain

kecil

dari

potensi

tersebut

sudah

dimanfaatakan oleh masyarakat sebatas.untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Akibatnya manfaat hutan secara utuh belum dapat dirasakan oleh masyarakat dan
pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada umumnya dalam hal
memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan daerah.

Hal ini

disebabkan karena kawasan hutan di Kabupaten Sumbawa Barat dikelola sebatas
upaya rehabilitasi untuk menjaga dan mengembalikan fungsi ekologi kawasan hutan
dan relative mengesampingkan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh melalui
pengelolaan hutan yang efektif dan efisien, berkelanjutan dan memberi dampak
positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
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2. Keterlibatan Masyarakat
Pelibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sektor kehutanan relative rendah, hal
ini disinyalir karena akses masyarakat terhadap hutan belum cukup memadai. Ada
sebagian kawasan hutan yang secara geografis sulit diakses oleh masyarakat, selain
lokasinya yang cukup jauh disekitar kawasan hutan tersebut tidak didapati
perkampungan penduduk yang memadai. Penyebaran perkampungan yang tidak
merata serta aksesibilitas yang relative rendah membuat pelibatan masyarakat
terhadap kegiatan-kegiatan sektor kehutanan menjadi sangat rendah.
banyak

masyarakat

yang

lebih

condong

memilih

beraktivitas

Selain itu
di

bidang

pertambangan yang hasilnya dinilai cukup menjanjikan jika dibandingkan dengan
sektor kehutanan.

Berkerja pada perusahaan pertambangan/melaksanakan

tambang rakyat menjadi daya tarik bagi masyarakat yang bermukim di sekitar
wilayah KPHP Sejorong yang didalamnya terdapat izin penggunaan untuk
perusahaan pertambangan.
3. Kemiskinan
Kondisi masyarakat di sekitar kawasan KPHP Sumbawa Barat dapat dikatakan
relative rendah, hal ini dapat diamati melalui kondisi tingkat pendapatan, pendidikan,
kesehatan dan tempat tinggal serta kondisi kehidupan masyarakat sekitar hutan.
Berdasarkan Identifikasi isu strategis di atas diperoleh beberapa faktor yang dinilai
memberi pengaruh terhadap recana pengelolaan Hutan KPHP Sejorong sebagai berikut:
1. Faktor Internal

a. Kekuatan
 Peraturan Perundang-undangan
KPHP Sejorong merupakan salah satu KPH model yang mendapat prioritas
dari Kementerian Kehutanan dalam rangka percepatan oprasional KPH di
Indonesia.
Kawasan Hutan KPHP Sejorong yang terdiri atas 1 kelompok hutan telah
memiliki kekuatan hukum yang tetap dengan batas-batas yang jelas dan telah
teregistrasi sebagai sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi lindung dan
fungsi produksi. Kawasan hutan KPHP Sejorong yang terletak di Kabupaten
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Sumbawa Barat telah ditetapkan berdasarkan SK Menhut Nomor : SK.
337/MENHUT-VII/2009 tanggal 15 juni 2009 tentang Penetapan Wilayah
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi (KPHP) Provinsi NTB. Berdasarkan berbagai regulasi yang
ada dimungkinkan untuk dilakukan pengelolaan pada kawasan Hutan KPHP
Sumbawa Barat melalui berbagai pola seperti Kemitraan dengan Pihak
BUMN/BUMD/Swasta/Koperasi atau Masyarakat, pola kemitraan ini dapat
dilakukan pada wilayah tertentu KPHP Sejorong dengan berbagai aktivitas
pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Jasa
Lingkungan, dan Model Pengembangan Karbon Trade berupa AR-CDM,
REDD, REDD+ dan berbagai pola lainnya yang memungkinkan untuk
dilaksanakan

melalui

pola

kemitraan

berdasarkan

Permenhut

Nomor

39/Menhut II/2013.
 Potensi Kawasan Hutan
Potensi Kawasan Hutan KPHP Sejorong yang utama adalah Potensi Hasil
Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan yang dapat
dimanfaatkan untuk peningkatan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya serta
pengembangan nilai ekonomis kawasan berupa stock karbon.
Kawasan

Hutan

KPHP

Sejorong

memiliki

tingkat

kesuburan

yang

memungkinkan untuk pengembangan tanaman budidaya penghasil hasil hutan
kayu dan bukan kayu. Kawasan hutan KPHP Sejorong yang merupakan bagian
dari KH Selalu Legini terdiri dari beberapa gugusan bukit dengan kondisi
sebagian hutan masih tergolong hutan primer dan hutan sekunder.
 Tekanan terhadap kawasan hutan rendah
Kawasan hutan wilayah KPHP Sejorong masih clean and clear dari aktivitas
masyarakat, sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi KPH
untuk melaksanakan penataan kawasan dan melakukan pengelolaan hutan
sesuai dengan rencana pengelolaan yang disusun.
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 Keanekaragaman Hayati (Biodiversity)
Kawasan Hutan KPHP Sejorong memiliki potensi flora yang cukup tinggi,
meskipun tidak tumbuh secara merata. Keberagaman jenis flora tersebut dapat
dilihat dari berbagai jenis tumbuhan endemik kawasan.
Dilihat dari formasi hutan, Hutan KPHP Sejorong merupakan perwakilan tipe
ekosistem hutan pegunungan dan hutan musim dataran rendah dengan jenis
tanaman beragam diantaranya: Klicung (Diospyros spp), Bungur (Lagerstromia
speciosa), Kukin (Schoutenia ovata), Kesambi (Sapindaceae oleosa), Keruing
(Dipterocarpus spp), Ayan (Polyaetha laterfolia spp), Rapat Bewe (Drypates
longifolia) dan beberapa jenis komersil yang tumbuh secara alami. Vegetasi
hutan ditingkat pohon didominasi oleh Klicung, Bungur dan Kukin. Kawasan
Hutan KPHP Sejorong merupakan habitat berbagai jenis satwa mulai dari kelas
primata, aves sampai kelas mamalia antara lain: Kera Ekor Panjang (Macaca
fascicularis), Ular (Colobridae spp), Kadal (Mabouya spp), Biawak (Varanus
salvator), Ayam Hutan (Gallus sp), Babi (Sus scrofa vitatus), Penyu (Chelonia
sp), Kijang/Rusa.
 Jumlah Penduduk yang Besar
Jumlah penduduk kabupaten Sumbawa Barat sampai dengan Tahun 2012
berjumlah sekitar 20.664 jiwa. Hal ini merupakan potensi yang sangat besar
dalam pengembangan Kawasan Hutan KPHP Sejorong Kabupaten Sumbawa
Barat sehingga dapat memberikan manfaat yang besar dalam bidang sosial,
ekonomi dan budaya.
 Kearifan lokal
Masyarakat sekitar kawasan hutan di KPHP Sumbawa Barat memiliki kearifan
lokal

yang

diturunkan

dari

generasi

memanfaatkan hutan secara lestari.

kegenerasi

untuk

menjaga

dan

Kearifan lokal tersebut antara lain:

“Sedekah Lang” sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat alam berupa air yang
bisa dimanfaatkan untuk kegiatan menanam diareal pertanian, tidak melakukan
aktifitas pengambilan kayu disekitar lokasi mata air dan lain-lain.
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b. Kelemahan
 Kebijakan Pemerintah (Regulasi)
Kelembagaan/organisasi

KPH

terbentuk

berdasarkan

Peraturan

Bupati

Sumbawa Barat Nomor 20 tahun 2012 dengan status UPT Dinas Kehutanan
Perkebunan, dan Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat.

Kondisi ini

menyebabkan KPH belum dapat berjalan sesuai tugas dan fungsinya yang
menuntut koordinasi yang lebih intensif dengan lembaga lain baik di pusat
maupun daerah dan pihak lainnya dalam hal pengelolaan hutan, KPHP
Sejorong belum dapat berjalan secara mandiri dalam hal penganggaran karena
masih tergantung dengan penganggaran bidang-bidang yang ada di Dinas
Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat.
 Pengakuan dan Gangguan terhadap Kawasan Hutan
Secara defacto, pengakuan terhadap kawasan Hutan KPHP Sejorong masih
rendah ditandai dengan belum diketahuinya institusi KPHP Sejorong di Tingkat
masyarakat.
Gangguan keamanan yang masih terjadi antara lain dalam bentuk penebangan
liar,

penggembalaan

pertambangan liar .

liar,

kebakaran

hutan

serta

adanya

aktivitas

Gangguan tersebut sangat berpengaruh terhadap

degradasi fungsi hutan di KPHP Sejorong.
 Pengelolaan Kawasan
Aspek pengelolaan kawasan meliputi regulasi peraturan, anggaran pemerintah,
pola pengelolaan, data potensi serta informasi dan kelembagaan.
Regulasi-regulasi pendukung yang mengatur pengelolaan kawasan hutan
masih belum lengkap sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program
kegiatan dan perijinan yang ada.
Anggaran Pemerintah pusat maupun daerah masih sangat terbatas untuk
melakukan pengelolaan hutan.
Keterbatasan data dan informasi tentang potensi kawasan hutan menjadi
kendala utama dalam melakukan perencanaan secara detail dan berpengaruh
terhadap kurang jelasnya arah pengelolaan.
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Kelembagaan KPHP Sejorong masih belum ideal untuk dapat melakukan
pengelolaan hutan secara optimal dikarenakan belum mengikuti tata organisasi
sesuai Permendagri 61 Tahun 2010, selain itu masih terbatasnya jumlah
personil yang ditempatkan di KPHP Sejorong.
 Kualitas Sumber Daya Manusia Rendah
Kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh daerah dalam pengelolaan
hutan masih rendah baik pemanfaatan hutan untuk kegiatan pengembangan
tanaman dan hasil hutan maupun kegiatan yang mengarah pada hal
pengembangan jasa lingkungan.

Hal ini mengakibatkan pelaksanaan

pengelolaan hutan menjadi tidak optimal.
 Inovasi Pengembangan Produk Hutan
Inovasi pengembangan produk hutan di Kabupaten Sumbawa Barat belum
dilakukan.

Kegiatan yang telah dilakukan sebatas kegiatan rehabilitasi dan

pengamanan hutan dengan tujuan mempertahankan keberadaan dan fungsi
kawasan hutan. Setelah terbitnya berbagai regulasi tentang pengelolaan hutan,
maka sampai dengan saat ini pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung
dilakukan

kegiatan

rehabilitasi

melalui

pola

kemitraan

dan

upaya

pengembangan jasa lingkungan.
 Pergeseran Nilai Budaya
Masyarakat sekitar hutan pada dasarnya memiliki kearifan lokal dalam menjaga
lingkungan sekitarnya.

Mata pencaharian utama sebagai petani menuntut

masyarakat untuk senantiasa menjaga alam dan lingkungannya dengan baik
agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari generasi ke generasi.
Perkembangan zaman yang diikuti oleh kemajuan teknologi secara tidak
langsung menyebabkan perubahan-perubahan pola hidup dalam masyarakat.
Masyarakat yang dahulu menggantungkan hidupnya dengan bertani dan
menggarap hutan untuk keperluan sehari-hari mengalami pergeseran kearah
pemanfaatan sumberdaya hutan berupa kayu dan penanaman jenis-jenis
komersil dengan tujuan bisnis yang berdampak pada degradasi hutan.
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2. Faktor Eksternal

a. Peluang
 Kepedulian pemegang izin penggunaan kawasan hutan
Kepedualian pemegang izin penggunaan kawasan untuk pertambangan
relative baik, melalui CSR PT. Newmont Nusa Tenggara memberikan perhatian
terhadap rehabilitasi kawasan hutan di wilayah KPHP Sejorong.
 Minat Investasi
Sebagai kawasan hutan yang memiliki potensi sumberdaya alam hayati yang
cukup tinggi membuat tingginya minat masyarakat dan investor untuk turut
mengembangkan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan HHBK, jasa
lingkungan terutama air dan wisata alam.

Hal ini terlihat dari hadirnya

beberapa investor yang telah mengajukan permohonan pemanfaatan hutan
diwilayah KPHP Sejorong.
 Kemajuan Teknologi
Kemajuan teknologi yang mampu mempermudah dan memperluas upaya
promosi kawasan hutan dan potensi hutan di KPHP Sejorong baik secara
nasional maupun internasioal.
 Pola Pengelolaan dan Tren Kunjungan Wisata
Sistem pengelolaan hutan melalui kemitraan memberikan motivasi baru bagi
pengelola kawasan dan masyarakat sekitar hutan untuk bersama-sama
melakukan pengelolaan hutan yang dapat memberi manfaat ekonomi dan
terjaganya kelestarian hutan di wilayah KPHP Sejorong.
Kunjungan wisata yang cenderung yang mengarah pada pengembangan
wisata yang alami melalui pemanfaatan potensi alam yang ada dengan
mengutamakan kelestarian lingkungan sesuai dengan kondisi alaminya.
Pemanfaatan potensi air pada kawasan hutan sebagai sumber air bersih dan
air minum serta sumber energi baru terbarukan melalui pembangunan tenaga
listrik mikro hidro di beberapa aliran sungai yang ada di KPHP Sejorong.
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b. Tantangan/Ancaman
 Unsinkronisasi Regulasi Kebijakan
Masih adanya unsinkronisasi kebijakan baik ditingkat pusat maupun daerah
terkait pengelolaan kawasan hutan yang berdampak kepada ketidakjelasan
kewenangan dan berpengaruh terhadap kelancaran program kegiatan di KPH.
Antara lain seperti: unsingkronisasi Permenhut No. 39 Tahun 2013 dengan
P.47 Tahun 2013 terkait pelaksanaan kemitraan pada wilayah tertentu. Dalam
P.47 disebutkan bahwa pengesahan mengenai wilayah tertentu merupakan
bentuk usulan pelimpahan kewenanagan pemanfaatan hutan kepada KPH,
namun di dalam Permenhut 39 tahun 2013 disebutkan bahwa kemitraan yang
dilakukan oleh KPH bersama dengan masyarakat harus melewati proses
verifikasi dari kementerian kehutanan.
 Kajian Terhadap Daya Dukung Lahan Belum Ada
Dalam rangka pengelolaan lahan baik pemanfaatan lahan untuk budidaya
maupun jasa lingkungan harus memperhatikan aspek konservasi, namun
dalam rangka pengelolaan kawasan hutan KPH Sejorong belum ada sebuah
kajian yang pasti terhadap daya dukung hutan untuk berbagai kegiatan
tersebut. Kajian terhadap daya dukung ini akan sangat berpengaruh terhadap
fungsi kawasan.
 Situasi Kondisi yang kurang mendukung pengelolaan Kawasan Hutan
Ditingkat lapangan, sebagai akibat dari pemahaman terhadap manfaat
kawasan hutan yang masih rendah dan adanya beberapa jenis gangguan
terhadap kawasan hutan seperti pencurian kayu dan penggembalaan liar
menyebabkan munculnya berbagai kondisi dan situasi yang cenderung kurang
mendukung pengelolaan hutan secara lestari.
Hasil identifikasi terhadap berbagai faktor tersebut akan dijadikan sebagai dasar
penentuan alternative strategi pengelolaan hutan KPHP Sejorong dengan memanfaatkan
kekuatan dan peluang yang ada secara optimal dan meminimalisir kelemahan dan
ancaman yang ada yang kemudian akan dijadikan dasar untuk menentukan prioritas
program kegiatan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun kedepan.
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Memperhatikan kondisi dan permasalahan serta kebijakan pembangunan baik
Pemerintah Pusat dan Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana
diuraikan di depan, kiranya perlu dirumuskan arah pengelolaan hutan pada KPH
Sejorong untuk memberikan gambaran secara makro akan arah, pedoman dalam
penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi KPH Sejorong.
Visi misi KPH disusun selaras dan dengan mempertimbangan visi dan misi baik
pada tingkat nasional sampai pada tingkat daerah yang meliputi Visi Kementerian
Kehutanan dalam Rencana Strategis 2010-2014 yaitu “Optimalisasi Pengurusan Hutan
Berbasis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lestari guna Meningkatkan Daya Dukung DAS,
Pemantapan Konservasi Sumberdaya Alam, dan Penguatan Daya Saing Perekonomian
Domestik untuk sebesar-besarnya Kesejahteraan Masyarakat”; Visi Daerah Nusa
Tengggara Barat yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJM-D) Provinsi NTB Periode 2009-2013 yaitu: “Terwujudnya Masyarakat
Nusa Tenggara Barat yang Beriman dan Berdaya Saing (NTB Bersaing)”; Visi Dinas
Kehutanan dalam pembangunan kehutanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun
2009-2013: “NTB Hijau Untuk Kesejahteraan Masyarakat” dan Visi Dinas Kehutanan
Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat yaitu: “Mewujudkan kehutanan
perkebunan dan pertanian yang unggul, lestari, berwawasan agribisnis, efisien, ramah
lingkungan dan berdaya saing guna mendukung kemakmuran untuk mengkokohkan
Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Kabupaten Percontohan yang berperadaban fitrah
di Provinsi Nusa Tenggara Barat”.
Berdasarkan visi dan misi yang diurakan diatas dan isu-isu strategis yang ada
pada kawasan KHP Sejorong seperti yang telah diutrakan pada bab sebelumnya maka
Visi KPHP Sejorong ditetapkan sebagai berikut:
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3.1. Visi
Visi merupakan pandangan dan cita cita yang ingin dicapai dan menjadi pedoman
arah terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan.
Visi KPHP Sejorong adalah:
PENGELOLAAN HUTAN YANG OPTIMAL, LESTARI DAN BERKELANJUTAN
UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Visi ini mempunyai makna sebagai berikut :
Pengelolaan hutan optimal merupakan suatu kondisi dimana tujuan pengeloaan hutan
yang ditetapkan dapat dicapai secara efesien dan lestari berlandaskan sinergitas basis
ekologi, ekonomi dan sosial.
Pengelolaan hutan lestari: menjaga kelestarian fungsi dan manfaat hutan melalui pola
pengelolaan yang berkelanjutan sehingga mampu memberikan kontribusi pagi
peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan dan Kabupaten Sumbawa Barat pada
umumnya melalui penerapkan sitem silvikultur dan pengelolaan hutan sesuai dengan
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
Berkelanjutan adalah suatu kondisi dimana pengelolaan sumberdaya hutan ditujukan
untuk dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini diselaraskan dengan kebutuhan dan
kepentingan generasi yang akan datang.

Hal tersebut menunjukkan bahwa hutan

merepresentasikan kepentingan antar generasi.
Kesejahteraan: masyarakat terpenuhi kebutuhan fisik/materiil, spirituil dan berada
dalam lingkungan yang sehat. Hutan dan lahan hijau atau baik kondisinya, dengan
manajemen yang tepat dapat mendorong terciptanya lapangan kerja, kesempatan
usaha, dan peningkatan pendapatan. Penerapan teknologi budidaya hutan dan pertanian
yang baik berupa agroforestry dapat meningkatkan keanekaragaman hasil tanaman
misalnya bahan pangan dan bahan obat-obatan, sehingga membantu peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara adil
maka diperlukan pengembangan manajemen hutan dan pemanfaatan lahan secara
kolaboratif/partisipatif, keterbukaan akses dan pengembangan kapasitas masyarakat.
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3.2. Misi
Misi adalah suatu pernyataan tentang tujuan mendasar dari suatu organisasi,
yang memuat nilai-nilai yang memberikan arah bagi organisasi yang diharapkan dimasa
mendatang. Misi ini akan mengartikulasikan citra, nilai, arah, dan tujuan sekaligus
menyemangati perwujudannya.
Misi KPH Sejorong adalah :
1. Melakukan penataan kawasan hutan dan inventarisasi hutan dalam mendukung
penyusunan

rencana

pengelolaan

hutan.

Misi

tersebut

bertujuan

untuk

melaksanakan penataan kawasan hutan kedalam blok dan petak serta
meningkatkan kualitas data dan informasi melalui inventarisasi hutan secara
berkala dengan basis blok dan petak sebagai bahan penyusunan rencana
pengelolaan hutan.
2. Mengoptimalkan rehabilitasi dan reklamasi hutan dalam rangka meningkatkan
daya dukung DAS. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas potensi hutan
dan daya dukung DAS secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan perlindungan hutan untuk kelestarian fungsi lindung, fungsi
konservasi dan fungsi produksi hutan. Misi ini bertujuan untuk menurunkan dan
mengendalikan gangguan keamanan hutan melalui upaya-upaya pengamanan
hutan dan resolusi konflik serta pengembangan konservasi alam pada KPHP
Sejorong.
4. Meningkatkan peran KPH dalam mendukung pengelolaan hutan melalui
peningkatan SDM dan sistem informasi. Misi ini bertujuan untuk menyiapkan
perangkat peraturan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM,
system informasi dan data serta peningkatan sarana prasarana operasional
organisasi KPHP Sejorong.
5. Melaksanakan pemanfaatan hutan secara optimal, adil dan lestari bagi
kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Misi
ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK), hasil
hutan bukan kayu (HHBK), jasa wisata, perdagangan karbon, dan jasa lingkungan
lainnya melalui skema kemitraan pada wilayah tertentu.
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3.3. Indikator Ketercapaian
Adapun Indikator ketercapaian dari misi-misi di atas adalah sebagai berikut:
1. Seluruh kawasan hutan tertata ke dalam blok dan petak
2. Menurunnya luas lahan kritis dalam kawasan hutan
3. Menurunnya gangguan dan tekanan terhadap kawasan hutan
4. Tersedianya SDM, data dan informasi yang lengkap di KPH secara mandiri
5. Terbentuknya

kelembagaan-kelembagaan

masyarakat

dalam

pengelolaan

kawasan hutan melalui pola kemitraan secara lestari pada blok pemanfaatan
wilayah tertentu,
6. Meningkatnya kemampuan pengelolaan kawasan hutan pada areal yang telah
dibebani ijin.
7. Meningkatnya hasil dan jenis produk hasil hutan dan ikutannya untuk peningkatan
pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah.

63

ANALISIS DAN PROYEKSI

BAB
IV

4.1. Analisis Data dan Informasi
4.1.1. Uraian Data dan Informasi Kawasan Hutan KPH Sejorong
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 337/Menhut-VII/2009
Tanggal 15 Juni 2009 yang menetapkan wilayah KPH Sejorong di Kabupaten
Sumbawa Barat sebagai KPH Produksi dengan luas  41.579 Ha yang didominasi
fungsi hutan produksi lebih dari 60 % dari seluruh wilayah pengelolaan. Sejak
ditetapkan sebagai KPHP Model berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.
SK.963/Menhut-II/2013, luas kawasan hutan KPH Sejorong mengalami perubahan
luasan menjadi  40.988 Ha dan tetap didominasi oleh fungsi hutan produksi dan
secara kualitas belum mengalami degradasi fungsi kawasan hutan.
Data lahan kritis di Kabupaten Sumbawa Barat dalam kawasan hutan pada
tahun dari BP DAS Dodokan Moyosari, menunjukkan bahwa luas lahan sangat
kritis, kritis, dan agak kritis adalah masing-masing 157,420 ha, 134,581 ha,
1.892,436 ha. Berbagai usaha telah dilakukan untuk menurunkan lahan kritis
khususnya dalam kawasan hutan. Beberapa kegiatan rehabilitasi yang dapat telah
dilaksanakan pada wilayah KPHP Sejorong seluas  500 ha antara lain: (a)
Gerhan 2005 s/d 2007 seluas 450 ha dan Kegiatan Reboisasi lainnya 50 ha.
Kawasan hutan pada wilayah KPHP Sejorong yang akan dijadikan sebagai
blok inti adalah seluas 11.519,11 ha. Pada blok inti tidak ada kegiatan
pengelolaan sehingga akan di fokuskan pada carbon trade. Pada blok inti tersebut
juga terdapat blok rimba yang akan diarahkan pada pemanfaatan kegiatan
penelitian dan kegiatan lainya yang bersifat edukasi dan akan terintegrasi dengan
pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam. Hutan Lindung KPH Sejorong
berdasarkan hasil inventarisaasi diperoleh tingkat kerapatan untuk semai adalah
18.978 individu/ha. Kerapatan tingkat pancang adalah 2.331 individu/ha.
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Kerapatan tingkat tiang 496 individu/ha, dan kerapatan tingkat pohon 87
individu/ha. Data inventarisasi ini menunjukkan bahwa semua kelompok hutan
memiliki kerapatan yang tinggi pada tingkat permudaannya tapi sebagian besar
kerapatan tingkat pohonnya berada dibawah 200 individu/ha. Kerapan hutan yang
tinggi pada tingkat semai, pancang dan tiang menunjukkan adanya potensi
peningkatan kerapatan pohon jika dilakukan pemeliharaan atau pengelolaan
dengan baik khususnya pada pohon yang memiliki kesesuaian yang tinggi dengan
lingkungannya.
Nilai INP pada kawasan hutan lindung Selalu Legini (RTK 59) yang
merupakan bagian dari wilayah KPH Sejorong menunjukkan bahwa pada tingkat
semai terdapat 79 jenis. 10 jenis pertama adalah Kayu Tolang, Kesambi, Lampak
duri, Tempoak, Pola, Jambu, Rapat Bewe, Pola,

Ayan, Kelicung. Jenis Kayu

Tolang dan kesambi memiliki nilai INP sebesar 17 - 20, sedangkan 8 jenis lainnya
memiliki nilai INP antara 5 - 9. Pada tingkat pancang ditemukan 95 jenis dimana
jenis Kayu Tolang dan Kesambi memiliki INP tertinggi yaitu 11 - 17. Delapan jenis
lainnya yaitu Tutuk, Pola, Tempoak, Kayu Tong, Kleang, Lampak Duri, Menyong,
Storung memiliki nilai INP antara 4 -10.

Pada tingkat tiang ditemukan 96 jenis

dimana Rapat Bewe dan Kayu Tolang memiliki nilai INP tertinggi yaitu 17.
Sedangkan jenis Kelicung, Bungur, Kayu Tong, Ayan mempunyai INP 12-16, dan
Kleang, Lampak Duri, Tanjung, dan Tutuk memiliki INP 9 -10. Pada tingkat pohon
ditemukan 91 jenis. Jenis Bungur menempati INP tertinggi yaitu 23, Kelicung (21),
Ayan (16), Salam dan Tanjung (14) dan Dao (11). Jenis lainnya seperti Rapat
Bewe, Binong, Kesambi, Kayu Batu, Kayu Bulu memiliki INP antara 6-10.
Wilayah tertentu pada KPHP Sejorong adalah seluas 17.450 ha.
Mengingat kawasan hutan KPH Sejorong didominasi oleh hutan produksi, maka
pengelolaan di KPH Sejorong lebih banyak memiliki peluang diantaranya
pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan
kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK), pemungutan hasil hutan kayu
(HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Blok pemanfaatan wilayah tertentu
pada pemanfaatan HHK dan HHBK akan dilakukan dengan pola swakelola dan
kemitraan. Selain itu pada pemanfaatan kawasan dengan pola kemitraan pada
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KPH Sejorong juga akan diarahkan pada pengembangan tanaman obat-obatan
(empon-empon), budidaya lebah madu dan Agroforestry dengan kombinasi
pengembangan tanaman jabon/lempayan, sengon dengan tanaman Sisal
agave,sp untuk menghasilkan serat dan pemenuhan pakan ternak khususnya
sapi. Tanaman Sisal saat ini sudah menjadi komoditi unggulan di Kabupaten
Sumbawa Barat dan sebaran pengembangan tanaman tersebut sebagaian besar
berada diwilayah Desa Ai’ Kangkung, Tatar dan Talonang Baru Kecamatan
Sekongkang yang merupakan daerah disekitar kawasan hutan wilayah KPH
Sejorong. Budidaya tanaman Sisal merupakan suatu usaha baru dan pertama kali
di Indonesia. Secara teknis tanaman Sisal sangat cocok dan sesuai dengan iklim,
kesuburan tanah, hidrologi dan keadaan cuaca khususnya diwilayah KPH
Sejorong. Pengembangan tanaman Sisal pada lahan diluar kawasan hutan saat
ini, kualitas pertumbuhanya melebihi dari daerah asalnya di Cina yaitu 1,5 kali
lebih cepat pertumbuhanya. Secara ekonomis juga akan memberikan dampak
terhadap peningkatan penghasilan masyarakat sekitar dan dapat memenuhi
kebutuhan pakan ternak masyarakat yang selama ini mengalami kekurangan
pada saat musim kemarau dengan memanfaatkan limbah padat hasil pengolahan
tanaman Sisal tersebut. Sehingga pengembangan komoditi ini dapat memberikan
efek ganda (multifier effect ) dalam percepatan pembangunan daerah diwilayah
timur

Indonesia

khususnya

di

Kabupaten

Sumbawa

Barat.

Izin

usaha

pemanfaatan kawasan hutan yang melalui skema perijinan seperti HKm, HTI,
HTR, dll, diwilayah KPH Sejorong belum ada, baik yang dari masyarakat,
kelompok maupun perusahaan. Sehingga kondisi kawasan hutannya sebagaian
besar belum dalam tahap pengelolaan. Penggunaan kawasan melalui mekanisme
Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang sudah ada adalah an. PT. Newmont Nusa
Tenggara dengan luas  6.417,98 ha.
Potensi jasa lingkungan yang dapat dikelola di KPH Sejorong antara lain:
jasa lingkungan aliran air, wisata alam dan jasa lingkungan potensi karbon.
Potensi jasa lingkungan umumnya terdapat pada kawasan hutan lindung dan
relatif belum terkelola. Pengembangan jasa lingkungan ini dapat menjadi fokus
pengelolaan hutan di KPHP Sejorong. Potensi air yang cukup besar pada
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kawasan hutan lindung dan hutan produksi Kelompok Hutan Selalu Legini (RTK.
59) memberikan peluang yang besar untuk pemanfaatan air sebagai sumber air
minum dan air irigasi . Kondisi tersebut juga mendorong di bentuknya model
pengelolaan berbasis konservasi pada kawasan hutan produksi diwilayah Desa
Talonang melalui program Model Konservasi Hayati Daerah (MKKHD) yang di
koordinir oleh Dinas Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas yang
masuk pada wilayah KPH Sejorong seluas  1000 Ha. Program MKHD tersebut
berada di Desa Talonang Baru dan Desa Lemar Lempo yang merupakan daerah
transmigrasi diwilayah lingkar selatan Kabupaten Sumbawa Barat sekitar wilayah
kawasan hutan KPH Sejorong. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah
pemanfaatan potensi air yang berada dalam kawasan hutan sekitar desa tersebut
untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari dan untuk irigasi dilahan
pertanian. Rencana pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swadaya dan dengan
dukungan biaya dari pihak terkait. Potensi jasa lingkungan karbon diwilayah KPH
Sejorong sangat tinggi, mengingat kualitas kawasan hutannya dalam kondisi yang
masih baik. Potensi jasa lingkungan lainya adalah wisata tambang, dimana pasca
kegiatan penambangan PT.NNT, lokasi tersebut dapat dikelola sebagai salah satu
potensi wisata, selain bermanfaat sebagai hiburan juga dapat sebagai sarana
edukasi/pendidikan. Wisata sejarah juga memiliki potensi diwilayah KPH Sejorong
dengan luas  528,86 ha. Berdasarkan data banyak potensi bekas pedesaan
didalam kawasan hutan yang merupakan cikal bakal peradaban masyarakat
khususnya yang tinggal disekitar kawasan hutan. Potensi lainya adalah sebagai
wisata berburu dengan luas  674,64 ha. Wisata berburu perlu diakomodir dalam
wilayah pengelolaan, dengan pertimbangan antara lain masih banyak kegiatan
berburu liar baik secara tradisional maupun dengan cara moderen. Dengan
adanya blok ini diharapkan akan mengurangi aktifitas perburuan liar, terkendalinya
satwa buruan dengan mekanisme yang akan disesuaikan dengan tehnik
konservasi, terjaganya potensi satwa yang sebagian besar merupakan satwa
yang dilindungi. Potensi wisata tersebut diharapkan akan mampu memberi
manfaat yang besar terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan, karena kegiatan
wisata seperti wisata sejarah dan wisata berburu diperlukan tenaga pemandu
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yang paham dengan karakter lokasi wisatanya. Dan untuk mendukung kegiatan
tersebut, akan dilakukan pendidikan dan latihan kepada masyarakat yang akan
menjadi pemandu wisata. Potensi wisata lainya adalah wisata gunung dan wisata
buah. Pengembangan wisata gunung akan diarahkan pada potensi alam yang
memiliki karakteristik tertentu dan memiliki daya tarik tersendiri. Pengembangan
wisata buah akan diarahkan pada pola pemanfaatan kawasan dengan
mengembangankan tanaman buah yang sesuai dengan iklim dan karakteristik
alam sekitarnya dengan metode Agroforestry.

Pemanfaatan potensi jasa

lingkungan khususnya wisata alam (wisata air, wisata tambang, wisata gunung,
wisata buah, wisata sejarah dan wisata berburu) di arahkan pada satu blok yang
akan saling terintegrasi dengan blok lainya, agar memiliki manfaat yang saling
berkaitan, yaitu manfaat hiburan dan manfaat edukasi.
Pada kawasan hutan yang memiliki kelerengan dengan kategori curam,
akan dijadikan sebagai blok perlindungan seluas  3.129,82 ha , sebagai fungsi
penyangga terhadap kawasan hutan disekitarnya. Pemanfaatanya akan diarahkan
pada kegiatan yang bersifat perlindungan terhadap tanah dan air melalui kegiatan
RHL. Juga terdapat blok untuk Kegiatan Kehutanan Dengan Tujuan Khusus
(KHDTK) BPTH seluas  171, 76 ha , yang berfungsi sebagai pusat
pengembangan tanaman kehutanan khususnya tanaman hutan yang habitat
aslinya

berada diwilayah KPH Sejorong dan potensi biodiversity lainya

bekerjasama dengan BPTH. Manfaat lainya dari pengembangan kegiatan KHDTK
tersebut untuk pusat penelitian, pelatihan, edukasi dan penghasil carbon.
Potensi hasil hutan kayu yang potensial dikembangkan di KPHP Sejorong
adalah dapat berupa rajumas, jabon/lempayan, sengon, ipil, dao, kelicung, yang
secara komersial memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan banyak diminati oleh
pasar. Jenis pohon tersebut merupakan habitat yang paling dominan tumbuh
diwilayah kawasan hutan KPH Sejorong. Pemungutan hasil hutan kayu diarahkan
pada kawasan hutan produksi yang sesuai dengan kriteria dan merupakan areal
yang akan dimanfaatkan sebagai lokasi untuk pengembangan komoditi tertentu.
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Pengembangan dan pemanfaatan Hasil hutan bukan kayu yang dapat
dikembangkan di KPHP Sejorong antara lain rotan, madu , lonto, gaharu, kayu
putih dan kemiri. Rotan , madu , lonto dan kemiri merupakan potensi yang masih
eksis dan banyak diminati oleh masyarakat dan kelompok disekitar kawasan
hutan, sehingga perlu dilakukan pengelolaan dan pengembangan secara
maksimal. Untuk tanaman Gaharu, sekitar tahun 1990 an merupakan habitat yang
banyak tumbuh dan menjadi komoditi yang paling banyak dicari secara ilegal
karena memiliki prospek pasar yang cukup bagus. Sebagian besar tanaman
gaharu tersebar hampir diseluruh kawasan hutan di wilayah KPH Sejorong dan
bersifat sporadis, namun kondisinya saat ini sudah hampir punah akibat dari
ekploitasi yang dilakukan masyarakat secara ilegal. Dengan pengembangan dan
pengelolaan yang optimal, potensi gaharu dapat dijadikan sebagai salah satu
komoditi andalan yang akan memberikan kontribusi baik bagi daerah dan
masyarakat sekitar kawasan hutan. Pengembangan kayu putih merupakan salah
satu komoditi alternatif yang memiliki peluang pasar yang cukup bagus,
mengingat komoditi tersebut juga dikembangkan diwilayah Sumbawa Besar
sehingga akan menambah potensi volume produksi yang dibutuhkan oleh
perusahaan. Potensi hasil hutan bukan kayu di KPH Sejorong pada umumnya
belum terinventarisasi dengan baik sehingga ketersediaan data dan informasi
sangat terbatas. Potensi ini akan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi
pembangunan daerah apabila dikelola dengan baik dan optimal.
Hasil inventarisasi tingkat kerapatan populasi hutan produksi KPH Sejorong
pada tingkat semai adalah 24.453,82 individu/ha, pada tingkat pancang 3.093,43
individu/ha, tingkat tiang 859 individu/ha dan tingkat pohon 67 individu/ha.
Berdasarkan data hasil inventarisasi hutan produksi tersebut maka kondisi
permudaan hutan produksi KPH Sejorong belum menghawatirkan namun
demikian untuk ke depan pemeliharaan permudaan sangat penting untuk
dilaksanakan.
Peningkatan produksi kayu dimasa mendatang berpeluang ditingkatkan.
Dalam hal ini, pengelolaan hutan produksi perlu mempertimbangkan pemilihan
jenis kayu yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan permintaan pasar.
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Hasil inventarisasi hutan produksi menunjukkan bahwa pada tingkat semai
ditemukan 149 jenis.

Nilai INP tertinggi adalah dari jenis Kayu Tolang (15).

Sementara jenis Seraran, Kesambi, Rapat Bewe mempunyai INP antara 9-13, dan
jenis lainnya seperti Bungur, Gali, Jambu, Lampak Duri, Ayan, Kukin mempunyai
INP antara 4-8. Pada tingkat pancang ditemukan 153 jenis dengan nilai INP lima
tertinggi adalah jenis Seraran (INP=14), disusul jenis Kayu Tolang (11), kukin,
kesambi (10), Kelicung, Tutuk (7), dan Bungur, Gali, Ayan (5-6). Pada tingkat
tiang ditemukan 152 jenis dengan nilai INP tertinggi pada jenis Seraran (33) dan
Gali (23), dan delapan jenis lainya seperti Kelicung, Kukin, Tempoak, Rapat
Bewe, Lempayan, Menyong, Kesambi, Lampak Duri mempunyai nilai INP antara
6 - 17. Pada tingkat pohon ditemukan 143 jenis dengan nilai INP tertinggi pada
jenis Kelicung (23), kemudian Ayan (15) dan jenis lainnya memiliki INP <= 13.
Data ini menunjukan bahwa jenis-jenis yang memiliki nilai INP tinggi pada tingkat
pohon juga memiliki nilai INP tinggi pada tingkat permudaannya.

Hal ini

memberikan indikasi bahwa jenis ini cocok untuk tumbuh pada lokasi tersebut.
Kawasan hutan produksi di KPH Sejorong memiliki potensi yang cukup
besar untuk dikembangkan, mengingat luas kawasan hutan produksi diwilayah
KPH Sejorong  25.226 Ha, sehingga bisa sebagai salah satu potensi untuk
pengembangan hasil hutan kayu dengan jenis tanaman berumur pendek seperti
Rajumas, Gmelina, Sengon, Jabon/Lempayan agar kawasan hutan produksi
dapat berproduksi secara berkesinambungan.
Data dan informasi yang di peroleh dari data primer dan sekunder yang
dilakukan melalui kegiatan survey lapangan merupakan dasar bagi penyusunan
rencana pengelolaan pada KPH Sejorong. Untuk mendukung data dan informasi
yang diperoleh, juga dilakukan analisis perpetaan dengan memanfaatkan
berbagai peta dan citra yang tersedia dari berbagai sumber yang mampu
menginterpretasikan situasi dan kondisi kawasan Hutan. Hasil analisis data dan
informasi serta analisis perpetaan secara umum memperlihatkan bahwa kawasan
hutan KPH Sejorong memiliki potensi untuk pengembangan tanaman budidaya
penghasil kayu maupun non kayu, pengembangan jasa air dan pengembangan
pariwisata.

Secara umum hasil kajian yang dapat disampaikan dari kegiatan
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survey/orientasi lapangan, pengumpulan dokumen dan analisis peta serta uraian
data dan informasi adalah sebagai berikut:
1.

Kawasan Hutan pada KPH Sejorong secara yuridis memiliki kekuatan hukum
yang kuat. Berdasarkan penetapan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor:SK.337/Menhut-II/2009, ditetapkan wilayah KPHP Sejorong seluas 
41.579 Ha, dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik
Indonesia Nomor: SK.963/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Wilayah KPHP
Model Sejorong, ditetapkan luas wilayah KPHP Sejorong  40.988 Ha. Ada
sedikit perbedaan, namun tidak mempengaruhi luasan kawasan hutan
secara keseluruhan. Luas Hutan KPH Sejorong kedepan tidak akan
mengalami perubahan dan akan tetap dipertahankan sesuai luasan yang
telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kondisi pada ambang batas
minimal dari luas hutan yang dipersyarakan untuk pada suatu daerah
berdasarkan undang-undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

2.

Dilihat dari luasan, kawasan hutan di KPH Sejorong tentunya tidak akan
mengalami perubahan mengingat hutan di KPH Sejorong memiliki fungsi
yang sangat vital sebagai pelindung dan penyangga kehidupan manusia,
flora dan satwa yang mulai mengalami penurunan jumlah populasi akibat
dari perburuan baik secara tradisonal maupun perburuan liar. Dari segi
kualitas kawasan hutannya masih dalam kategori baik, mengingat tingkat
ketergantungan dan tekanan masyarakat sekitar kawasan hutan masih
relative rendah. Potensi pencurian kayu yang muncul di beberapa lokasi,
meskipun belum dalam kategori banyak, namun dengan usaha pencegahan
yang maksimal kondisi tersebut dapat diminimalisir.

3.

Kawasan Hutan KPH Sejorong, meskipun memiliki kekuatan secara yuridis
formal sebagai kawasan hutan tetap namun secara defacto di lapangan
masih relatif lemah.

Pal batas kawasan hutan banyak yang hilang dan

mengalami kerusakan sehingga dikhawatirkan akan terjadi penguasaan
lahan yang berbatasan langsung dengan lahan masyarakat.
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4.

Kawasan Hutan KPH Sejorong memiliki topografi datar hingga sangat curam
dengan kemiringan antara 0 % - > 40 %. Dari luasan Hutan KPH Sejorong,
kawasan dengan topografi agak curam hingga curam mendominasi
keseluruhan kawasan hutan sehingga sangat berperan bagi kelangsungan
wialyah yang ada disekitarnya.

5.

Kawasan Hutan KPH Sejorong belum terkelola secara baik mengingat
selama ini belum ada perencanaan dalam pengelolaannya.

Hal ini

disebabkan karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh dinas yang
membidangi kehutanan dan belum tersedianya instrumen hukum yang
lengkap untuk memayungi upaya pengelolaan hutan secara berkelanjutan.
6.

Bedasarkan hasil interpretasi citra landsat dan peta situasi yang diperoleh
dari download GoogleEart diperoleh gambaran umum tutupan lahan pada
Hutan KPH Sejorong secara umum tergolong rapat, baik pada kawasan
hutan lindung maupun kawasan hutan produksi. Pada kawasan hutan
lindung sebagian besar kondisi tutupanya masih dalam kondisi baik,
sedangkan pada kawasan hutan produksi pada beberapa spot terlihat pada
kriteria agak kritis, dan beberapa titik dilokasi ijin penggunaan kawasan
hutan PT.NNT dengan kategori sangat kritis. Kondisi ini dikarenakan bahwa
pada titik tersebut merupakan area aktif kegiatan penambangan. Dengan
kondisi tersebut, pada lokasi yang dalam kategori kritis dan agak kritis perlu
dilakukan kegiatan rehabilitasi, sedangkan pada areal penggunaan kawasan
merupakan tanggung jawab pemegang ijin untuk melaksanakan kegiatan
rehabilitasi dan reklamasi.

7.

Gangguan keamanan hutan pada kawasan Hutan KPH Sejorong masih
relatif rendah, dari mulai terbentuknya institusi KPH tercatat ada 1 (satu)
kasus penebangan liar (ilegal loging) dan telah diproses secara hukum.
Gangguan keamanan hutan lain yang perlu diantisipasi antara lain
pengembalaan liar, perladangan liar, okupasi lahan dengan penerbitan
sertifikat atau hak kepemilikan. Pengembalaan liar merupakan tradisi
masyarakat lokal yang sudah menjadi tradisi turun temurun sehingga
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penanganan masalahnya perlu menggunakan metode yang mengedapankan
kearifan lokal . Kasus perladangan liar secara data maupun fakta dilapangan
belum ada diwilayah kawasan hutan KPH Sejorong, namun demikian akan
terus diantisipasi dengan kegiatan-kegiatan pencegahan dengan lebih
banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan. Kasus
penebangan liar yang terjadi pada umumnya hanya kayu jenis tertentu yang
mempunyai nilai ekonomis tinggi dan biasanya beredar pada konsumen
tertentu.
8.

Kondisi faktual vegetasi yang ada saat ini didominasi oleh tanaman-tanaman
asli yang tumbuh sesuai dengan karakteristik lingkungan yang sebagian
besar ditemukan pada semua kawasan hutan baik lindung maupun produksi.
Pada kawasan hutan produksi dibeberapa lokasi terdapat jenis tanaman
hasil

rehabilitasi

diantaranya

Jati,

Mahoni,

Gmalina,

Sengon

dan

Jabon/Lempayan.
9.

Hutan produksi KPH Sejorong memiliki potensi yang besar untuk diusahakan
guna mengasilkan hasil hutan kayu dan jasa lingkungan lainnya melalui
sistem kemitraan dengan masyarakat sekitar hutan. Kawasan hutan produksi
yang

telah dibebani ijin penggunaan kawasan an. PT. Newmont Nusa

Tenggara seluas  5.468,585 Ha. Sisa luas kawasan hutan produksi yang
belum

dibebani

ijin

kecenderungan

pemanfaatan

diarahkan

melalui

penanaman tanaman umur pendek (fast growing species) dengan target
pemenuhan kebutuhan kayu lokal baik untuk kayu bahan baku bangunan
maupun kayu untuk bahan industri dan pertukangan (meubelair).
10. Kawasan hutan lindung pada wilayah KPH Sejorong memiliki potensi yang
sangat besar untuk pengembangan hasil hutan non kayu dan jasa
lingkungan seperti wisata alam dan air. Kawasan hutan lindung yang telah
dibebani ijin penggunaan kawasan hutan an. PT. Newmont Nusa Tenggara
seluas 948,71 Ha. Potensi hasil hutan yang ada pada kawasan hutan
lindung tersebut antara lain rotan, madu, buah (kemiri), kayu putih dan
gaharu. Dalam rangka pemanfaatan jasa lingkungan air dan wisata alam
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juga sangat memungkinkan, mengingat kondisi kawasan hutan lindung yang
masih bagus menjadikanya
khususnya

masyarakat

sebagai sumber air bagi penghidupan

sekitar

kawasan

hutan.

Potensi

lain

untuk

pengembangan wisata alam salah satunya adalah pengembangan wisata
tambang. Sebagaimana diketahui bahwa pemanfaatan sumberdaya alam
yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable) khususnya tambang PT. NNT
memiliki jangka waktu ijin pengelolaan. Pasca berhentinya kegiatan
penambangan nanti tentunya akan banyak sekali meninggalkan sarana
prasarana yang selama ini menjadi obyek pendukung dalam kegiatan
penambangan. Obyek tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu
potensi wisata, baik yang bertujuan untuk hiburan maupun untuk sarana
edukasi. Selain itu juga akan dikembangkan wisata gunung dan wisata buah
disekitarnya, untuk mendukung pengembangan potensi wisata tambang.
Kondisi kawasan hutan yang masih bagus tersebut menjadikanya sebagai
muara terakhir bagi beberapa jenis fauna tertentu seperti Menjangan dan
Burung Kakatua jambul kuning, yang telah mengalami tekanan dari wilayah
lain akibat dari kegiatan perburuan liar. Potensi tersebut tentunya akan dapat
menarik kunjungan wisata dalam pengembangan investasi kepariwisataan
khususnya wisata berburu. Banyaknya peninggalan bekas area pemukiman
didalam kawasan hutan juga merupakan potensi yang dapat dikembangkan
menjadi wisata sejarah. Seluruh potensi wisata yang ada di KPH Sejorong
akan di buat dalam zona yang saling terintegrasi, sehingga potensi wisata
yang satu mendukung potensi wisata lainya.
11. KPH Sejorong memiliki potensi flora dan fauna untuk dikembangkan sebagai
salah satu obyek wisata, pendidikan dan penelitian. Terdapat beberapa flora
dan fauna, diantaranya terdapat fauna yang dilindungi seperti burung kakak
tua dan jenis mamalia salah satunya kijang/menjangan/rusa. Untuk
mengakomodir fungsi ini perlu ditetapkan zona tersendiri.
12. Kawasan hutan KPH secara umum belum memiliki akses jalan yang
mendukung didalam kawasan hutan, hanya pada sisi barat dan selatan yang
memiliki akses jalan kabupaten dan propinsi, sehingga secara umum akses
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ke dalam kawasan hutan masih sulit untuk dijangkau. Akses jalan yang
tersedia masih dalam kualitas yang terbatas.
13. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh maka di follow up untuk
penyusunan perencanaan penataan kawasan yang akan mengakomodir
berbagai

kepentingan/kebutuhan

baik

kebutuhan

lahan

untuk

pengembangan produksi kayu, produksi hasil hutan non kayu dan usahausaha pemanfaatan jasa lingkungan serta areal-areal lindung sebagai
wilayah perlindungan bagi daerah di sekitarnya dan ekosistem yang menjadi
habitat bagi pengembangan dan perlindungan flora dan fauna. Penyusunan
perencanaan penataan kawasan hutan mengkombinasikan data dan
informasi riil di lapangan dengan data dan informasi spasial yang ada untuk
membagi keruangan wilayah Hutan KPH Sejorong kedalam blok-blok
berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Data dan informasi dan hasil analisis beberapa faktor yang telah
diungkapkan pada bab III akan menjadi bahan analisis lebih lanjut untuk
mendapatkan berbagai prioritas program kegiatan yang akan dilakukan dalam
kurun waktu 10 (sepuluh) tahun kedepan. Analisis ini akan melihat berbagai faktor
yang akan memberi pengaruh terhadap situasi dan kondisi lingkungan untuk
pengelolaan kawasan hutan di KPH Sejorong.
4.2. Prioritas Strategi
a. Penguatan Kelembagaan KPH Sejorong
Pengelolaan hutan yang baik tentunya harus didukung oleh kelembagaan yang
baik dan kuat dari pengelolanya. Dukungan sumber daya manusia baik kuantitas
maupun kualitas menjadi prioritas yang perlu mendapat dukungan.

Kejelasan

kewenangan dan jaminan pelaksanaan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
terkait kelembagaan KPH merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh
semua pihak untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan hutan yang dapat
memberikan manfaat ekonomi dan ekologi serta sosial serta untuk menghindari
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tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan hutan. Kelembagaan KPH
Sejorong perlu ditingkatkan untuk memberi keleluasaan dan kemampuan dalam
melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan kewenangan yang telah diatur
dalam peraturan perundangan.
b. Sosialisasi Batas Hutan dan Batas Blok Kawasan Hutan
Kawasan Hutan KPH Sejorong pada dasarnya telah diakui secara yuridis formal
sebagai kawasan hutan, sehingga fakta dilapangan juga harus dipertahankan
salah satunya luas kawasan hutan dari bentuk tekanan-tekanan yang mengarah
pada potensi terjadinya pengurangan luas kawasan, seperti perambahan,
perladangan liar, pendudukan kawasan dan okupasi terhadap kawasan oleh
masyarakat maupun lembaga-lembaga usaha lainnya. Kondisi ini tentunya harus
disikapi dengan melakukan kegiatan sosialisasi secara intens bahwa kawasan
hutan baik hutan lindung maupun hutan produksi merupakan tanah negara yang
telah ditetapkan sebagai hutan tetap dengan batas-batas yang jelas dan telah
dipayungi oleh peraturan perundang-undangan dan sanksi hukum yang mengikat
semua pihak untuk tetap mempertahankan dan menyelamatkan kawasan ini.
Selain itu, sosialisasi batas blok dan petak diperlukan untuk memberikan informasi
yang jelas kepada semua stakeholder terkait pembagian kawasan hutan dan
rencana penggunaan atau pemanfaatan dari setiap blok dan petak. Sosialisasi ini
diharapkan akan mampu menekan potensi permasalahan tersebut diatas dan
mengetahui peruntukan setiap blok dan petak dalam penelolaan hutan yang akan
dilakukan oleh KPH Sejorong serta mengetahui hak dan tanggung jawab yang
diemban oleh setiap stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan.
c. Penataan, Pemancangan dan Rekonstruksi Batas Blok dan Petak
Rekonstruksi batas kawasan hutan diutamakan dilakukan pada wilayah hutan
yang berbatasan langsung dengan tanah milik masyarakat.
Pembagian blok pada kawasan hutan yang telah direncanakan dan dipetakan
secara spasial berdasarkan kondisi di lapangan dan harus diimplementasikan di
lapangan dengan melakukan penandaan batas bersama masyarakat agar batasbatas blok dan petak dapat diketahui dan disepakati oleh semua pihak sehingga
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tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan kawasan hutan dan mencegah
terjadinya konflik pemanfaatan hutan dikemudian hari. Penandaan batas blok dan
petak dilanjutkan dengan pemancangan pal batas blok dan petak yang jelas dan
dilakukan pemeliharan terhadap pal batas blok dan petak bersama-sama dengan
masyarakat dan stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan hutan.
d. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hutan
Adanya regulasi yang memungkinkan pengelolaan hutan dan komitmen yang kuat
dari pemerintah harus segera di implementasikan, maka perlu disusun rencana
pengelolaan yang dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan pengelolaan
hutan sebagai dasar bagi semua pihak dalam melakukan pengelolaan pada
kawasan hutan dalam jangka panjang. Perencanaan yang baik dan jelas pada
kawasan hutan akan menjadi tolok ukur bagi semua pihak dan menjadi penarik
bagi perkembangan investasi, kerjasama dan partisipasi pihak-pihak terkait untuk
bersama-sama melakukan pengelolaan hutan karena terdapat kejelasan arah
pengelolaan dan jaminan keberlangsungan usaha yang akan diinvestasikan pada
kawasan tersebut serta memberikan kepastian bagi upaya peningkatan peran
masyarakat sekitar hutan untuk bersama-sama dengan KPH melakukan
pengelolaan hutan melalui sistem kemitraan. Penyusunan rencana pengelolaan
berupa

penyusunan

rencana

pengelolaan

jangka

panjang

dan

rencana

pengelolaan jangka pendek.
e. Sosialisasi Rencana Pengelolaan Hutan
Rencana pengelolaan hutan yang telah disusun dan akan menjadi dasar
pengelolaan hutan pada kawasan hutan KPH Sejorong, harus disosialisasikan
pada semua kalangan yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat
dalam pengelolaan hutan.

Sosialisasi ini akan memberikan pemahaman dan

pandangan yang sama bagi semua pihak tentang kawasan hutan dan akan
menjadi dasar untuk kebutuhan koordinasi dan sinkronisasi berbagai kegiatan
pembangunan baik di pusat maupun daerah. Selain itu juga akan memberikan
kesepahaman bagi pihak-pihak di luar pemerintahan dalam hal mengetahui hak,
kewajiban dan peran masing-masing dalam pengelolaan hutan sesuai dengan
fungsinya.
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f. Optimalisasi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan sesuai dengan apa yang telah
direncanakan, maka diperlukan upaya peningkatan kualitas SDM dan optimalisasi
SDM yang ada. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan hutan
dinilai cukup besar dengan dukungan dan minat yang tinggi namun belum
didukung oleh kualitas SDM dan pemahaman yang baik tentang pengelolaan
hutan sehingga diperlukan upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan dan
keterampilan dengan harapan semua pihak mengetahui hak dan tanggung
jawabnya serta mengetahui apa yang harus dikerjakan dan memiliki visi yang
jelas dalam pengelolaan hutan. Peningkatan kualitas SDM sangat terkait dengan
upaya KPH Sejorong untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam
mengelola

hutan

secara

lestari

dan

berkelanjutan

(sustainable

forest

management).
Wujud peningkatan kualitas SDM salah satunya melalui pembinaan dan pelatihan.
Melalui pembinaan dan pelatihan tersebut diharapkan masyarakat akan mampu
melakukan pengelolaan dengan perencanaan yang jelas dan dapat berinovasi
serta mengembangkan produk-produk hasil hutan untuk memberikan nilai tambah
peningkatan pendapatan dan kesejateraannya.
g. Rehabilitasi Kawasan Hutan untuk Peningkatan Nilai Ekonomi dan Ekologi
Di beerapa lokasi, kondisi kawasan hutan KPH Sejorong tergolong dalam kategori
kritis dan perlu diperbaiki untuk mengembalikan kondisi dan mengoptimalkan
fungsi kawasan dalam rangka memberikan manfaat ekonomi, ekologi dan sosial.
Minat yang besar dari masyarakat dan investor untuk mengelola hutan melalui
pola pemanfaatan kawasan hutan dengan aktivitas budidaya tanaman tahunan
dan semusim, penggunaan kawasan hutan dengan kegiatan penambangan serta
minat investor untuk mengembangkan jasa lingkungan di KPH Sejorong
merupakan peluang untuk mengaktifkan kegiatan rehabilitasi hutan yang
disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang akan diemban oleh setiap
stakeholder sesuai dengan pola pengelolaan yang akan ditempuh atau sebagai
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konsekuensi dari ijin pengelolaan yang didapatkan. Masyarakat maupun investor
yang berminat untuk mengelola hutan akan ditempuh melalui pola kemitraan
dengan tujuan mengoptimalkan fungsi hutan sesuai peruntukannya yang dapat
memberikan manfaatan ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan kawasan
hutan.

Kegiatan rehabilitasi dapat dilakukan secara kolaboratif oleh setiap

stakeholders dengan pengawasan dan bimbingan dari pemerintah sebagai
pengelola kawasan hutan.
h. Peningkatan Pengamanan Hutan
Untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang sesuai dengan perencanaan yang
telah dibuat, perlu kondisi yang kondusif sebagai syarat mutlak.

Kondusifitas

kawasan hutan yang tinggi akan menjadi barometer bagi semua pihak yang
berminat untuk melakukan investasi dalam pengelolaan hutan baik investasi
dalam kegiatan budidaya tanaman kehutanan untuk menghasilkan produk kayu,
non kayu dan jasa lingkungan yang dapat dilakukan pada kawasan hutan sesuai
peruntukannnya. Peningkatan pengamanan selain dilakukan secara prefentif juga
perlu dilakukan secara persuasive dengan secara konsisten melakukan tindakan
(represive) dalam penegakan hukum. Peningkatan pengamanan hutan juga harus
didukung oleh sarana prasarana agar keseluruhan kawasan hutan dapat terkaver
dengan baik dengan jumlah personil yang cukup yang tentunya harus dibantu
secara langsung oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam
pengelolaan hutan.
i. Pemanfaatan Kawasan Hutan
Potensi pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah KPH Sejorong
mempunyai peluang untuk dikembangkan pada pengembangan komoditi tertentu
dengan

pola

pengembangan

kemitraan
tanaman

dalam

pemanfaatan

obat-obatan

kawasan

(empon-empon),

hutan

misalnya

rempah-rempah,

pengembangan budi daya lebah dan pengembangan Agroforestry dengan
kombinasi tanaman fastgrow dengan tanaman Sisal Agave,sp yang merupakan
salah satu komoditi unggulan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Kegiatan

Agroforestry ini akan dikembangkan pada kawasan hutan produksi dengan
kategori

kritis,

mengingat

kombinasi

tanaman

tersebut

sangat

cocok
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dikembangkan pada kondisi lahan kering. Tanaman Sisal Agave,sp ini
menghasilkan serat yang dibutuhkan industry

dan secara langsung memberi

dampak ekonomi terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan. Limbah padat hasil
pengolahan tanaman Sisal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak
sapi yang diharapkan sebagai salah satu alternative untuk memenuhi kebutuhan
pakan ternak pada musim kemarau dan meminimalisir tradisi penggembalaan liar
yang berada didalam kawasan hutan. Kebutuhan terhadap pakan ternak tersebut
sangat tinggi terutama pada musim kemarau, karena sebagaian besar masyarakat
sekitar kawasan hutan KPH Sejorong memiliki dan memelihara ternak terutama
sapi. Dengan adanya limbah pengolahan tanaman sisal tersebut diharapkan bisa
dimanfaatkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pakan ternak mereka
dan sebagai salah satu energy alternative bagi bidang peternakan. Berdasarkan
hasil penelitian dari IPB Bogor dalam 1 Ha tanaman Sisal dapat memberikan
pakan yang berasal dari limbah pengolahan serat untuk 8 (delapan) ekor sapi.
j. Optimalisasi Hasil Hutan Kayu
Hutan Produksi KPH Sejorong diharapkan dapat terkelola dengan prinsip
kelestarian dan memberikan hasil secara berkelanjutan untuk memenuhi
kebutuhan lokal terhadap kayu bahan baku bangunan , industri dan pertukangan.
k. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu
Hutan lindung dan hutan produksi KPH Sejorong memiliki potensi untuk
pemanfaatan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu, namun untuk
perencanaan sepuluh tahun kedepan pengembangan hasil hutan bukan kayu
sebagaian besar akan diutamakan pada kawasan hutan produksi yang menjadi
blok pemanfaatan wilayah tertentu yang berdekatan dengan pemukiman
masyarakat agar tujuan pengelolaan melalui pola kemitraan dapat berjalan
dengan baik dan hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan dapat dimanfaatkan
oleh masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sebagian besar kawasan hutan wilayah
KPH Sejorong yang berada disekitar pemukiman masyarakat adalah kawasan
hutan produksi. Sedangkan kawasan hutan lindung sebagaian besar jauh dari
pemukiman dan belum tersedia akses jalan untuk mendukung kegiatan.
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l. Pengembangan Jasa Lingkungan Kawasan Hutan
Meskipun wilayah KPH Sejorong didominasi oleh hutan produksi dengan
persentase lebih dari 60 persen dari keseluruhan kawasan hutan yang menjadi
wilayah kelolanya masih memungkinkan untuk dilakukan pengelolaan pada
pengembangan jasa lingkungan. Dukungan potensi alam untuk kegiatan wisata
dan pengembangan energi baru terbarukan berupa sumber daya air merupakan
modal yang sangat besar. Potensi wisata yang nantinya dapat dikembangkan
adalah potensi wisata tambang PT. NNT sebagai satu-satunya potensi wisata
tambang di Propinsi NTB. Dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik,
diharapkan potensi wisata tambang ini dapat memberi manfaat sebagai tempat
hiburan, edukasi dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan dan
menambah pendapatan daerah. Potensi wisata lainya adalah wisata gunung,
wisata buah, wisata sejarah dan wisata berburu. Potensi wisata tersebut akan
diarahkan pada blok yang saling terintegrasi, sehingga akan menjadi satu
kesatuan potensi yang saling berhubungan antara wisata yang satu dengan yang
lainya.
m. Efisiensi dan efektifitas perijinan Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Pengelolaan hutan KPH Sejorong terutama pada kawasan hutan lindung dengan
dukungan potensi yang tinggi memerlukan suatu kebijakan yang jelas dalam hal
kewenangan pengelolaan dan perijinan.

Kejelasan ini sangat diperlukan agar

minat investasi yang tinggi terhadap kawasan hutan lindung dapat diakomodir
dengan baik sehingga tidak menurunkan minat investasi. Perijinan pemanfaatan
kawasan hutan lindung tentunya harus merunut pada peraturan yang dibuat oleh
Kementerian Kehutanan sebagai stakeholder yang memiliki kewenangan terhadap
kawasan hutan. Kejelasan alur proses perijinan akan memberikan kejelasan bagi
setiap investor dan masyarakat untuk bersama-sama menanamkan investasinya
dalam pengelolaan hutan.
n. Promosi dan Publikasi
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Kawasan hutan KPH Sejorong pada dasarnya memiliki potensi yang besar untuk
dikembangkan dan diusahakan dalam rangka pembangunan ekonomi daerah dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sampai saat ini kawasan hutan KPH
Sejorong hanya dikelola untuk menjaga dan mengembalikan fungsi hutan hanya
dari segi ekologi sehingga tegakan alami maupun tegakan yang telah dibangun
dari berbagai bentuk kegiatan reboisasi terutama pada hutan produksi belum
dapat memberikan kontribusi dan belum dimanfaatkan secara maksimal . Apabila
paradigma pengelolaan hutan tersebut tidak dirubah tentunya secara ekonomi
kawasan hutan tidak akan dapat memberikan kontribusi yang nyata.

Dalam

rangka mewujudkan peningkatan peran hutan dari segi ekonomi dan ekologi
tentunya kawasan hutan hutan KPH Sejorong harus mulai diusahakan dengan
mempertimbangkan unsur-unsur ekonomi dalam pengelolaannya.

Untuk

memperkenalkan potensi yang besar baik kayu, non kayu dan jasa lingkungan
diperlukan promosi dan publikasi yang inten melalui berbagai media untuk
memperkenalkan potensi hutan KPH Sejorong kepada semua pihak sehingga
akan menarik minat untuk bersama-sama turut andil dan memberikan kontribusi
yang positif dalam pengelolaan kawasan hutan.
o. Pengembangan Kawasan Hutan sebagai Pusat Pelestarian Lingkungan
Hidup
Potensi keanekaragaman yang dimiliki oleh kawsan hutan menjadi suatu
keharusan bagi kita untuk menjaga dan melestarikannya.

Pelestarian

keanekaragaman hayati memerlukan tehnik yang baik yang didasari atas ilmu
pengetahuan agar apa yang akan dilakukan dapat memberikan dampak yang
positif.
Kawasan hutan KPH Sejorong yang sebagian besar terdiri atas hutan
pegunungan dan hutan dataran rendah dan dibagian selatan yang berdekatan
dengan Samudra Indonesia yang berbatasan dengan benua Australia, diyakini
memiliki jenis-jenis flora dan fauna endemik dan langka serta memiliki kekhasan
lingkungan lainnya yang belum diketahui sehingga perlu terus digali agar potensi
yang ada dapat dijaga keberadaannya. Selain sebagai muara terakhir bagi satwa
asli yang diperkirakan telah mendapat desakan dan tekanan akibat perburuan liar
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dari kawasan hutan bagian utara Kabupaten Sumbawa Barat, juga terdapat
beberapa satwa yang berimigrasi, mengingat posisi kawasan hutan KPH Sejorong
sebagaian besar berada dibagian selatan pulau Sumbawa.
Kawasan hutan KPH Sejorong dimasa mendatang diharapkan akan menjadi salah
satu pusat studi baik dalam study yang berkaitan dengan flora, fauna, geologi
hingga studi wisata tambang dan sebagai salah satu percontohan bagi
pengembangan wisata tambang berbasis ekologis.
4.3. Proyeksi
Berdasarkan strategi-strategi pilihan yang akan dilakukan, maka dimasa yang
akan datang kondisi kawasan hutan di KPH Sejorong dapat diproyeksikan
sebagai berikut:
a. KPH Sejorong memiliki kelembagaan yang kuat dengan dukungan yang baik
dari stakeholder pada setiap program kegiatan yang dilaksanakan untuk
mengoptimalkan fungsi kawasan hutan yang dapat memberikan manfaat
ekonomi, ekologi dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat, khususnya
masyarakat sekitar kawasan hutan.
b. Kawasan hutan di KPH Sejorong diakui sebagai kawasan hutan secara yuridis
dan defacto sebagai kawasan hutan tetap dengan luasan yang tetap dan akan
mengalami peningkatan/perbaikan kondisi lingkungan sehingga dapat berperan
untuk memberikan perlindungan bagi wilayah sekitarnya terutama manfaat
ekonomi, ekologi dan sosial secara bekelanjutan. Kesadaran masyarakat akan
meningkat untuk menjaga hutan karena telah tumbuh rasa memiliki kawasan
hutan sebagai suatu asset yang dapat diharapkan untuk meningkatkan
kesejahteraan.
c. Kawasan hutan di KPH Sejorong akan terkelola secara baik dengan dasar
perencanaan pengelolaan yang jelas yang mampu memberikan citra positif
bagi setiap

stakeholders untuk turut serta bersama-sama melakukan

pengelolaan kawasan hutan.

Hal tersebut akan berpengaruh kepada

terkelolanya keseluruhan blok pemanfaatan pada kawasan hutan secara lestari
sesuai

fungsinya

dengan

memfokuskan

sistem

pengelolaan

berbasis
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masyarakat

melalui

pola

kemitraan

dan

pengelolaan

hutan

melalui

pemanfaatan jasa lingkungan. Pengelolaan hutan secara lestari melalui pola
tersebut diharapkan akan mampu membuka peluang kerja dan peluang usaha
serta memberikan mamfaat ekonomi yang lebih pasti bagi pemerintah dan
masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
d. Kondisi hutan yang terjaga dengan vegetasi yang baik dan tutupan yang
meningkat serta keberadaan berbagai jenis fauna yang khas dan terjaganya
kelestarian kondisi lingkungan baik hutan, pantai dan obyek-obyek lain akan
berdampak pada berkembangnya berbagai bentuk pengelolaan. Hutan di KPH
Sejorong juga akan menjadi salah satu lokasi pendidikan, pelatihan dan
penelitian yang memiliki sumberdaya alam dan biodiversity.
e. Kawasan hutan KPH Sejorong memiliki kontribusi yang besar bagi peningkatan
pemasukan daerah dalam hal kegiatan pertambangan sebagai salah satu
sektor unggulan di Kabupaten Sumbawa Barat, melalui pola perijinan
penggunaan kawasan hutan.
f. KPH Sejorong memiliki core bisnis yang dapat diandalkan diantaranya core
bisnis wisata alam (wisata tambang, wisata sejarah, wisata berburu, wisata
gunung, wisata buah), core bisnis pemanfaatan air, core bisnis pengembangan
tanaman kayu umur pendek kelas perusahaan seperti sengon, gemelina dan
jabon/lempayan dengan tanaman sela Sisal Agave,SP dengan sistem
Agroforestry melalui pengelolaan hutan produksi. Core bisnis utama yang akan
dikelola

pada

kesempatan

awal

operasional

KPHP

Sejorong

adalah

pengembangan tanaman kayu umur pendek (fast grow) dengan tanaman sela
Sisal Agave,SP dengan luas lahan  495,21 ha. Pengembagan tanaman umur
pendek seperti jabon/lempayan, sengon dan atau gmalina (jati putih) dapat
diusahakan dalam sistem rotasi 5-6 tahunan sehingga dari areal seluas
 495,21 ha ha setelah 5 tahun, pengelola dapat memanen kayu pada luasan
100 ha. Budidaya tanaman jabon/lempayan akan memberikan keuntungan
yang sangat menggiurkan apabila dikerjakan secara serius dan benar. Dari
hasil perhitungan yang telah dilakukan pada tanaman jabon setelah dipanen
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pada usia 5-6 tahun dengan asumsi harga terendah dan batang terkecil, pada
setiap batang jabon diperoleh Tinggi batang yang bisa terjual rata-rata 12 m
Diameter batang rata-rata 40 hingga 50cm

maka tiap batang pohon jabon

menghasilkan kayu yang bisa dijual sebanyak 1,5 kubik, sedangkan harga
perkubik saat ini Rp 1.000.000,-. Sehingga dengan pola jarak tanam awal 1 x 3
m, dalam 1 ha setelah dilakukan dua kali penjarangan akan terdapat tegakan
akhir sekitar 1600 pohon x Rp. 500.000,- maka akan menghasilkan nilai
produksi sebesar Rp. 800.000.000,- dan biaya produksi sekitar Rp.
65.000.000,- / ha. Dengan demikian pendapatan bersih untuk komoditi
jabon/lempayan adalah Rp. 735.000.000,- / ha .Berdasarkan analisis usaha,
nilai produksi pada umur 5 tahun untuk sengon dan gmalina (jati putih) pada
luasan 1 ha dengan populasi akhir (setelah dua kali penjarangan) 1600 pohon
(jarak tanam awal 1 x 3 m) adalah sebesar Rp 426.262.400 dan biaya produksi
sekitar Rp 40.000.000/ha. Dengan demikian pendapatan bersih untuk masingmasing komoditi sengon dan jati putih adalah sebesar Rp. 386.262.400 per ha.
Pengembangan tanaman sela diantara tanaman keras yaitu Sisal Agave,SP,
diarahkan pada kawasan hutan dengan kategori lahan kritis dengan pola
kemitraan. Berdasarkan analisis usaha, tanaman Sisal Agave,SP mempunyai
potensi ekonomi yang cukup tinggi. Penanaman pada lokasi lahan yang
tergolong lahan kritis, per Ha lahan akan menghasilkan sekitar 92,92 ton per
tahun dengan asumsi harga produk (daun Sisal) Rp. 300.000 s/d Rp. 432.000
per ton, sehingga akan menghasilkan sekitar Rp. 23.401.121 per ha per tahun.
Pada

pelaksanaan

kegiatan

pengembangan

core

bisnis

utama

akan

dilaksanakan dalam kawasan hutan produksi terbatas pada lokasi yang
memiliki potensi tegakan kurang ekonomis berdasarkan hasil inventarisasi
tegakan, dengan tahapan awal akan melakukan kegiatan perombakan tegakan.
g. Minat investor untuk berperan dalam pemanfaatan hutan akan meningkat
dengan dukungan kebijakan dan proses perijinan yang jelas.
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RENCANA KEGIATAN

BAB
V

Pada bab ini akan dijabarkan tentang misi-misi pada Bab III yang merupakan
penjabaran visi dalam menjawab berbagai permasalahan yang berkembang dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi KPH Sejorong. Oleh karena itu, masingmasing misi ini mempunyai cakupan yang luas sesuai hirarkinya hingga ke tingkat
operasional. Penjelasan masing-masing misi sebagai berikut :

5.1. Melakukan Penataan Kawasan Hutan dan Inventarisasi Hutan dalam
Mendukung Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
Salah satu faktor keberhasilan pengelolaan hutan antara lain ditentukan oleh
ketersediaan dan kualitas dari rencana pengelolaan hutan. Perencaan yang
dilakukan dengan tidak baik sering diidentikkan dengan sedang merencanakan
kegagalan.

Dalam menyusun rencana pengelolaan hutan perlu memperhatikan

beberapa hal diantaranya adalah batas-batas pengelolaan dan data informasi
pendukung seperti potensi sumberdaya hutan.
Penataan batas areal pengelolaan yang jelas sangat penting untuk
menempatkan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan agar tidak terjadi tumpang
tindih dan menjadi dasar untuk dapat melakukan pengelolaan pada seluruh areal
pengelolaan secara merata dan baik.

Penentuan batas blok dan petak perlu

mendapat perhatian utama bagi KPH sebagai institusi pengelolan hutan.

Fakta

menunjukkan bahwa panataan blok dan petak baru dilakukan secara spasial dan
belum dilakukan secara riil di lapangan.

Keberhasilan

dalam penataan dalam

bentuk keruangan menjadi pijakan dan akan mempermudah pengelola dalam
melaksanakan program atau kegiatan lainnya dalam kawasan hutan.
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Kegiatan inventarisasi hutan merupakan kegiatan yang berat dan perlu
dukungan dana yang besar. Saat ini data dan informasi sumberdaya hutan saat
runtun waktu sangat minim baik dalam jumlah maupun cakupan area.

Hal ini

disebabkan oleh kurangnya kegiatan inventarisasi hutan yang sering dihubungkan
dengan ketersediaan dana. Oleh karena itu ide gagasan pelibatan masyarakat dalam
inventariasasi hutan perlu dipertimbangkan.
Berdasarkan uraian diatas beberapa program yang dapat dilakukan untuk
menyelesaikan permasalahan sekaligus mewujudkan misi pertama pengelolaan
hutan oleh KPH adalah sebagai berikut :
Program 1. Penataan Kawasan Hutan
Program 2. Penyediaan Data Sumberdaya Hutan
Program 3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

5.1.1. Program 1. Penataan kawasan hutan
Kegiatan pengelolaan hutan di tingkat tapak memerlukan batas blok dan
petak yang jelas. Kejelasan batas kawasan, blok dan petak memiliki beberapa
keuntugan dalam hubungan dengan perencanaan dan aspek sosial.

Batas

kawasan, blok dan petak yang jelas memastikan luas areal kelola kawasan, blok
dan petak yang menjadi dasar dalam perencanaan. Batas blok dan petak yang
jelas dapat mempermudah pengelolaan dan mengurangi konflik dalam
masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan hutan.
Metode penyelesaian batas kawasan, blok dan petak tanpa menimbulkan
konflik di masyarakat merupakan harapan semua pihak dan sekaligus
merupakan pekerjaan berat pengelola kawasan hutan. Oleh karena itu dalam
penataan blok dan petak di lapangan memerlukan keterlbatan dan kesepakatan
bersama antara penelola dengan masyarakat yang nantinya akan ikut terlibat
dalam pengelolaan hutan.

Penataan kawasan saat ini memiliki peluang

menimbulkan konflik sehingga perlu dilakukan secara hati-hati dengan
mempertimbangan

semua

aspek yang

berpotensi menimbulkan

konflik.

Penataan Blok dan petak akan dilakukan setiap tahun sesuai anggaran yang
tersedia. Pada tahap awal ditarget penyelesaian penataan blok dan petak pada
87

blok kawasan hutan yang belum dibebani ijin pemanfaatan salah satunya adalah
blok pemanfaatan wilayah tertentu.
Penataan kawasan yang telah disepakati bersama harus dipetakan dan
disosialisasikan. Pemetaan batas kelola diperlukan sebagai salah satu dokumen
tertulis yang akan menjadi acuan khususnya jika ada konflik batas dikemudian
hari.

Selain itu, pemeliharaan tanda batas baik blok dan petak bahkan batas

kawasan harus dilakukan secara berkesinambungan untuk menghindari
hilangnya tanda batas di lapangan. Kegiatan-kegiatan lain yang dapat dilakukan
dalam mendukung penataan batas antara lain melalui sosialisasi dan
penyusunan aturan lokal (awig-awig).
Program penataan kawasan akan dilaksanakan melalui beberapa
kegiatan sebagai berikut:
Kegiatan 1 Pembuatan batas blok dan petak pengelolaan
Kegiatan 2. Pemetaan batas kawasan, batas blok dan petak
Kegiatan 3. Sosialisasi/Penyuluhan batas kawasan dan batas blok dan petak
Kegiatan 4. Penyusunan awig-awig tata batas pengelolaan

5.1.2. Program 2. Penyediaan Data Sumberdaya Hutan
Ketersediaan informasi sumberdaya hutan runtun waktu untuk wilayah
kelola KPH Sejorong masih sangat terbatas. Inventarisasi hutan di wilayah KPH
Sejorong dilakukan tahun 2009 oleh Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara
Barat hanya pada wilayah ijin pinjam pakai kawasan hutan PT.NNT. Data hasil
inventarisasi hutan untuk tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia. Hal ini yang
menjadi salah satu keterbatasan dalam menyusun rencana pengelolaan untuk
KPH Sejorong. Kedepan, dengan kehadiran KPH sebagai pengelola kawasan
hutan diharapkan kegiatan invetarisasi hutan harus dilakukan secara rutin
sehingga perubahan yang terjadi dapat dianalysis dan dijadikan dasar dalam
menyusun rencana pengelolaan yang lebih baik.
Pelaksanaan kegiatan Inventarisasi memerlukan dana yang besar. Oleh
karena itu pengelola KPH harus berusaha dengan berbagai upaya sehingga
kegiatan inventarisasi ini dapat terlaksana.

Inventarisasi secara partisipatif
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bersama masyarakat dapat menjadi salah satu solusi.

Selain itu, kerjasama

dengan pihak lain sebagai penyandang dana juga perlu dikembangkan.
Inventarisasi pada wilayah KPH Sejorong akan dilakukan secara bertahap
mengingat kemampuan penganggaran yang masih minim. Kegiatan yang masuk
dalam program inventarisasi hutan secara partisipatif ini
Kegiatan 1. Inventarisasi potensi kawasan KPH Sejorong
Kegiatan 2. Inventarisasi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan
Kegiatan 3. Pengembangan basis data sumberdaya hutan KPH Sejorong

5.1.3. Program 3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
Sistem pengelolaan kawasan hutan yang baik harus melalui proses
penyusunan rencana yang baik.

Kepala KPH sesuai tugas dan fungsiny,a

melakukan penyusunan rencana pengelolaan rencana pengelolaan jangka
panjang kurun waktu 10 tahun yang akan menjadi acuan dalam penyusunan
jangka pendek. Penyusunan rencana pengelolaan harus mempertimbangkan
berbagai hal termasuk potensi sumber daya alam, sumber daya manusia,
kemampuan penganggaran dan berbagai hal lainnya serta mempertimbangkan
dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya seperti RPRHL,
RTKRHL, RPJMD dan renstra Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian
Kabupaten Sumbawa Barat yang memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan
pengelolaan

hutan

sehingga

rencana

tersebut

nantinya

dapat

diimplementasikan.
Sebagai tindak lanjut dokumen rencana pengelolaan akan disusun
rencana jangka pendek setiap tahunnya yang memuat rencana kerja KPH
Sejorong pada tahun yang bersangkutan.
Hasil perencanaan yang telah disusun tentunya akan seoptimal mungkin
dapat dilaksanakan, namun tidak menutup kemungkinan rencana tersebut
memiliki peluang untuk tidak terimplementasikan sehingga evaluasi terhadap
rencana kegiatan yang telah disusun juga diperlukan.

Penyesuaian-

penyesuaian (review) terhadap rencana yang telah disusun akan diperlukan
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untuk memastikan bahwa program/kegiatan dapat dilakukan sehingga visi dan
misi yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Kegiatan yang masuk dalam program penyusunan rencana pengelolaan
hutan adalah sebagai berikut:
Kegiatan 1. Penyusunan dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang
Kegiatan 2. Penyusunan dokumen rencana pengelolaan hutan jangka pendek
Kegiatan 3. Evaluasi rencana pengelolaan hutan
Kegiatan 4. Review rencana pengelolaan hutan

5.2. Melaksanakan Pemanfaatan Hutan pada wilayah tertentu secara Optimal, Adil
dan Lestari bagi Kesejahteraan Masyarakat.
Sumberdaya alam khususnya hutan, memberikan manfaat besar bagi
kesejahteraan manusia, baik manfaat langsung, maupun tidak langsung. Manfaat
langsung seperti penyediaan kayu, satwa, dan hasil tambang. Sedangkan manfaat
tidak langsung seperti pencegahan erosi, pengaturan tata air, perlindungan dan
manfaat rekreasi. Keberadaan hutan, dalam hal ini daya dukung hutan terhadap
segala aspek kehidupan manusia, satwa dan tumbuhan sangat ditentukan pada
tinggi rendahnya kesadaran manusia akan arti penting hutan di dalam pemanfaatan
dan pengelolaan hutan. Hutan menjadi media hubungan timbal balik antara
manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam yang terdiri dari
proses ekologi dan merupakan suatu kesatuan siklus yang dapat mendukung
kehidupan (Reksohadiprojo, 2000).
Regulasi kehutanan telah mengatur upaya pelibatan masyarakat dalam
pengelolaan hutan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 tahun
2008) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta
Pemanfaatan

Hutan,

Kementerian

Kehutanan

mengeluarkan

program

Pemberdayaan Masyarakat Setempat. Dalam PP 6/2007 Jo PP 3/2008 tersebut
diamanatkan

bahwa

pemberdayaan

masyarakat

setempat

ditujukan

untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya hutan
yang adil dan optimal. Dalam hal ini ada dua hal penting yang harus diperhatikan,
yaitu peningkatan kapasitas dan pemberian akses pemanfaatan hutan kepada
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masyarakat terhadap sumberdaya hutan yang ada disekitarnya.

Bentuk peran

masyarakat dalam bidang kehutanan yang harus didorong oleh pemerintah salah
satunya adalah pembangunan hutan berbasis masyarakat
Mengingat pentingnya arti hutan bagi masyarakat, maka pengelolaan
sebagian kawasan hutan di KPH Sejorong akan dilakukan dengan pola kemitraan
yaitu pada blok pemanfaatan wilayah tertentu yang terdapat pada hutan lindung
dan hutan produksi.
Rencana Pengelolaan Wilayah Tertentu pada KPHP Sejorong
NO
A.

Fungsi Hutan/Blok

1.

Hutan Lindung
Blok Inti

2.

Blok Pemanfaatan

1.

Hutan Produksi
Blok Perlindungan

B.

2.

Blok Pemanfaatan/
pemberdayaan

Arahan RKTN
Kawasan untuk
rehabilitasi
Kawasan untuk
rehabilitasi

Kawasan untuk
Rehabilitasi
Kawasan untuk
rehabilitasi dan
pengusahaan
skala kecil

Tujuan dan Skema Pengelolaan
o Perlindungsn tata air dan plasma
nuftah,.
o Perdagangan Karbon
o Pemanfaatan HHBK , Jasling, Karbon,
Wisata Alam dll.
o Kemitraan antara KPH dengan
masyarakat, KTH, Koperasi, BUMN
dan BUMS
o Perlindungsn tata air.
o Pemanfaatan HHBK, Jasling, wisata
dan Karbon
o Pemanfaatan HHK, HHBK, Jasling,
dan Karbon.
o Kemitraan antara KPH dengan
masyarakat, KTH, Koperasi, BUMN
dan BUMS

Beberapa program kerja yang masuk dalam misi melaksanakan pengelolaan
hutan yang optimal dan lestari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
adalah:
Program 1. Pemanfaatan hutan
Program 2. Peningkatan kapasitas masyarakat
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5.2.1. Program 1. Pemanfaatan hutan
KPH Sejorong diketahui memiliki kawasan hutan yang tinggi potensi akan
hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang besar dan
harus dimanfaatkan sebagai sumberdaya untuk memberikan kontribusi yang
besar bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pemanfaatan kawasan hutan di KPH Sejorong didasari atas fungsi hutan,
potensi kawasan hutan dan kecenderungan arah pengembangan yang
berkembang saat ini.

Dalam kurun waktu hingga tahun 2023, pemanfaatan

kawasan hutan produksi akan diarahkan pada pengembangan tanaman obatobatan (mpon-mpon), Agroforestry (pengembangan tanaman Sisal) dan
tanaman penghasil kayu untuk pemenuhan kebutuhan kayu bangunan, industri
dan pertukangan. Tanaman empon-empon akan diutamakan pada jenis yang
dibutuhkan oleh industri, seperti kunyit, temulawak dan jahe. Tanaman Sisal
akan dikembangkan mengikuti jenis yang telah dikembangkan saat ini sesuai
dengan kebutuhan perusahaan.

Jenis tanaman penghasil kayu yang akan

dikembangkan berupa tanaman berumur pendek (5-6 tahun) yang disingkronkan
dengan potensi tumbuh tanaman dan kebutuhan industri serta minat masyarakat
yang menjadi mitra dalam pengelolaan hutan produksi.

Diharapkan melalui

pengelolaan bersama investor dan masyarakat keberhasilan tumbuh tanaman
akan semakin besar dikarenakan pemeliharaan dan perlindungan tanaman akan
dilakukan oleh pengelola mengingat apa yang mereka tanam akan memberikan
manfaat ekonomi dan menjadi asset bagi kehidupannya, Demikian pula halnya
dengan kawasan hutan lindung yang akan menjadi lokasi pengembangan
berbagai hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan.
Untuk menindaklanjuti dan mendukung pengelolaan hutan berbasis
masyarakat, maka diperlukan kelembagaan-kelembagaan dalam masyarakat
sekitar hutan yang memiliki kekuatan hukum formal dan bersifat permanen.
Keberadaan kelembagaan masyarakat yang pasti akan memberikan kejelasan
pola pengelolaan yang akan dilaksanakan di kawasan hutan KPH Sejorong.
Pola kemitraan dalam pengelolaan hutan yang akan dilakukan pada blok
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pemanfaatan wilayah tertentu membutuhkan kelompok-kelompok masyarakat
sekitar hutan yang terhimpun dalam kelompok tani hutan sebagai mitra yang
memiliki kelembagaan yang jelas.
Pemanfaatan hutan baik melalui pola kemitraan antara KPH dengan
masyarakat

akan

memberikan

masyarakat dan pemerintah.

kejelasan

manfaat

ekonomi hutan

bagi

Melalui pola tersebut akan lebih menjamin

keberhasilan tumbuh tanaman pada kawasan hutan dengan jenis dan hasil
produksi yang lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat.

Pemanfaatan

sumberdaya hutan bersama masyarakat tentunya harus selalu memperhatikan
kaedah-kaedah pemanfaatan secara lestari.
Kawasan hutan yang telah dibebani ijin penggunaan kawasan melalui ijin
pinjam pakai kawasan hutan oleh pihak ketiga (PT. NNT), KPH Sejorong akan
melakukan kegiatan pengawasan, pengendalian dan monitoring setra evaluasi
secara berkala, begitu pula dengan pemanfaatan jasa lingkungan baik air
maupun wisata alam.

Sebagai slah satu tupoksi KPH, KPH Sejorong akan

memfasilitasi proses ijin pemanfaatan kawasan dan pemanfaatan jasa
lingkungan sesuai kewenagan yang dimiliki. Beberapa kegiatan yang dilakukan
dalam rangka pemanfaatan hutan adalah:
Kegiatan 1. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu
Kegiatan 2. Pemanfaatan jasa lingkungan
Kegiatan 3. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu
Kegiatan 4. Fasilitasi proses perijinan pemanfaatan dan penggunaan kawasan
hutan
Kegiatan 5. Monitoring dan evaluasi kegiatan pemanfaatan dan penggunaan
kawasan hutan.

5.2.2. Program 2. Peningkatan kapasitas masyarakat
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengubah dan
membentuk kehidupan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan
upaya untuk meningkatkan kapasitas dan produkifitas masyarakat menuju
kearah

kemandirian.

Pemberdayaan

akan

meningkatkan

kemampuan
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masyarakat agar dapat mengarahkan, mengendalikan, membentuk dan
mengelola hidupnya.

Indikator pemberdayaan meliputi kemampuan: 1)

memahami masalah, 2) menilai tujuan hidupnya, 3) membentuk strategi, 4)
mengelola sumber daya, 5) bertindak dan berbuat.
Strategi yang digunakan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat
adalah penguatan kelembagaan masyarakat melalui pendampingan. Penguatan
kelembagaan di KPH Sejorong dilakukan pada keseluruhan kelembagaan
masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan baik melalui pola
kemitraan. Kelembagaan masyarakat yang baik akan berkorelasi positif dengan
peningkatan kemampuan masyarakat untuk melakukan pengelolaan hutan serta
memahami hak dan tanggung jawabnya.
Pada tahap awal penguatan kelembagaan di KPH Sejorong akan
dilakukan beriringan dengan pelaksanaan kegiatan mengingat fakta di lapangan
menunjukkan jumlah kelembagaan masyarakat pengelola hutan yang bersifat
permanen masih sangat terbatas. Setiap pelaksanaan kegiatan terutama yang
berkaitan dengan rencana pengembangan hasil hutan kayu dan bukan kayu
akan diupayakan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan yang akan
dihimpun dalam kelompok tani hutan dimana kelompok tani hutan yang
terbentuk harus bersifat permanen untuk memberi kepastian pelaksanaan pola
pengelolaan yang akan ditempuh.
Beberapa kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat
adalah sebagai berikut:
Kegiatan 1. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Hutan
Kegiatan 2. Pedampingan Kelompok Tani hutan
Kegiatan 2. Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
Kegiatan 4. Peningkatan Keterampilan Masyarakat

5.3. Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan pada Areal Pemegang Ijin
Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan
Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik didalam maupun diluar
kawasan hutan. Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh
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pemerintah. Pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang
menerima wewenang pengelolaan hutan diwajibkan melindungi hutan dalam areal
kerjanya. Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.
Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya masyarakat
diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.
Atas dasar itu KPHP Sejorong melakukan pembinaan dan pemantauan untuk
memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan para Pemegang Ijin
Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, terlaksana sesuai dengan peraturan
dan perundangan yang berlaku.

5.4. Melaksanakan Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan untuk Kelestarian Fungsi
Lindung, Fungsi Konservasi dan Fungsi Produksi Hutan
Hutan merupakan sumberdaya alam yang memberikan manfaat besar bagi
kesejahteraan manusia, baik manfaat tangible yang dirasakan secara langsung,
maupun intangible yang dirasakan secara tidak langsung. Manfaat langsung seperti
penyediaan kayu, satwa, hasil hutan non kayu dan hasil tambang. Sedangkan
manfaat tidak langsung seperti manfaat rekreasi, perlindungan dan pengaturan tata
air, pencegahan erosi.
Sebagian besar kawasan hutan terutama hutan produksi berada dalam
kondisi kritis dan agak kritis. Kondisi kritis sebagian besar berada pada lokasi ijin
pinjam pakai kawasan hutan PT. NNT yang berdasarkan fakta dilapangan
merupakan lokasi aktif dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh perusahaan
tersebut. Sedangkan kondisi agak kritis sebagian berada pada hutan produksi yang
berdekatan dengan lahan masyarakat sekitar kawasan hutan.
Keadaan kawasan hutan pada KPH Sejorong berdasarkan data lahan kritis
yang bersumber dari BPDAS Dododkan Moyosari digolongkan ke dalam 3 golongan
yaitu; lahan sangat kritis, dan agak kritis. Luasan lahan yang sangat kritis seluas
157.42 ha (38,23%), lahan kritis seluas 134.58 ha (33%) dan agak kritis seluas
1.892,44 ha (46%) dari seluruh luas kawasn hutan KPH Sejorong. Dari luasan
tersebut, untuk kategori sangat kritis dan agak kritis berada dalam kawasan hutan
produksi, sedangkan kategori kritis berada di dalam kawasan hutan lindung.
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Potensi gangguan keamanan hutan yang terjadi diwilayah KHP Sejorong
antara lain penebangan liar (ilegal loging), perladangan liar, perambahan kawasan
hutan dan penggembalaan liar. Tingkat gangguan untuk penebangan liar (ilegal
loging) sejak terbentuknya institusi KPH Sejorong tercatat ada 1 (satu) kasus yang
telah ditindaklnjuti dan telah dilakukan proses hukum. Tidak menutup kemungkinan
potensi ini akan terjadi dilokasi lain mengingat kebutuhan masyarakat terhadap kayu
untuk bahan

bangunan

semakin

meningkat.

Kasus perladangan

liar

dan

perambahan kawasan hutan belum ada baik dari data maupun fakta dilapangan.
Namun potensi ini sangat besar mengingat sebagaian wilayah hutan KPH Sejorong
berada

di

areal

pemukiman

transmigrasi.

Sedangkan

penggembalaan

liar

merupakan tradisi masyarakat lokal dalam pemeliharaan ternak, namun dalam
intensitas yang masih kecil.
Berdasarkan uraian di atas beberapa program yang dapat dilakukan untuk
melaksanakan rehabilitasi dan Perlindungan Hutan untuk Kelestarian Fungsi
Lindung, Fungsi Konservasi dan Fungsi Produksi Hutan adalah sebagai berikut:
Program 1. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
Program 2. Perlindungan Hutan secara partisipatif
5.4.1. Program 1. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (SWP DAS) yang
ada di Provinsi NTB terdiri dari 2 SWP DAS yaitu Brang Rea dan Brang Beh
merupakan Satuan Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Dodokan Moyosari. DAS yang ada pada 2 SWP di Kabupaten Sumbawa Barat
sebanyak 24 DAS, dan yang masuk dalam wilayah KPHP Sejorong antara lain
DAS Jereweh, Benete, Balas, Sekongkang,Telonang dan Sepang. Wilayah SWP
DAS di Kabupaten Sumbawa Barat yang bermuara pada Samudra Indonesia
dan Selat Alas. SWP DAS di Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai elevasi
tertinggi + 1.100 mdpl.
Kegiatan

rehabilitasi

dan

reklamasi

hutan

dimaksudkan

untuk

memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan
sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem
penyangga kehidupan tetap terjaga. Selain itu kebijakan RHL dimaksudkan
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untuk memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran
sungai (DAS) sehingga dapat meningkatkan optimalisasi fungsi ekologi, ekonomi
dan sosial pengelolaan DAS.
Rehabilitasi hutan diselenggarakan melalui kegiatan: a). Reboisasi, b).
Penghijauan, c). Pemeliharaan, d). Pengayaan tanaman, atau e). Penerapan
teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan
tidak produktif. Kegiatan rehabilitasi dilakukan disemua hutan dan kawasan
hutan. Rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik
biofisik.

Penyelenggaraan

rehabilitasi

hutan

dan

lahan

diutamakan

pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan
potensi dan memberdayakan masyarakat.
Reklamasi hutan meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan
kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara
optimal sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan reklamasi meliputi inventarisasi
lokasi,

penetapan

lokasi,

perencanaan,

dan

pelaksanaan

reklamasi.

Penggunaan kawasan hutan yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib
dilakukan reklamasi dan rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan
pemerintah. Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal tambang wajib
dilaksanakan oleh pemegang ijin pertambangan sesuai degan tahapan kegiatan
pertambangan.
Berdasarkan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah
Aliran Sungai (RTk RHL DAS) Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai (SWP DAS) Dodokan Moyosari, wilayah Kabupaten Sumbawa Barat
periode 2010-2025, diketahui bahwa sasaran reboisasi hutan yang termasuk
dalam wilayah kerja KPHP Sejorong selama 15 (lima belas) tahun periode 20122026 seluas 2.049,856 Ha. Lokasi RTk RHL DAS tersebut terletak di dalam
fungsi hutan lindung dan hutan produksi, yang berada di SWP DAS Rea.
Dengan dilakukanya upaya pemulihan melalui kegiatan rehabilitasi
kawasan hutan, rencana dalam 5 (lima) tahun kedepan akan dilaksanakan
kegiatan rehabilitasi seluas  1.000 Ha dengan luasan kegiatan tiap tahun ratarata  200 Ha, sehingga diharapkan dalam kurun waktu 10 tahun (RPHJP KPHP
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Sejorong) dapat mengurangi kawasan hutan kritis dan potensial kritis dengan
kondisi kesesuaian penutupan lahan kategori baik (KPL > 75%) dan Indeks
Penutupan Lahan (IPL) berada pada kategori sedang (IPL 30-75%), sehingga
mampu memulihkan fungsi dan meningkatkan produktifitas hutan.
Areal sangat kritis sebagian besar berada pada lokasi ijin pinjam pakai
PT.NNT dan merupakan areal aktif dari kegiatan pertambangan tersebut.
Kategori agak kritis terdapat pada kawasan hutan produksi dan lindung dimana
untuk hutan produksi sebagaian besar berada dan berdekatan dengan lahan dan
pemukiman masyarakat. Rehabilitasi pada hutan produksi dan lindung
difokuskan pada areal di luar kawasan hutan yang telah dibebani ijin
penggunaan kawasan hutan. Rehabilitasi pada hutan produksi dilakukan dengan
mengedepankan tanaman umur pendek sedangkan pada hutan lindung
diperbanyak tanaman lokal unggulan yang merupakan habitat lokal diwilayah
KPH Sejorong.
Kebutuhan akan kayu sebagai bahan bangunan , industri dan
pertukangan merupakan peluang yang besar untuk menjadikan hutan produksi
KPH Sejorong yang ditetapkan sebagai blok pemanfaatan wilayah tertentu
menjadi lokasi pengembangan hutan tanaman dengan jenis tanaman umur
pendek dengan pola kemitraan dengan masyarakat sekitar hutan untuk
mensuplai kebutuhan kayu tersebut dan menjadi salah satu core bisnis KPH
Sejorong. Pemanfaatan kawasan hutan dengan pengembangan tanaman obatobatan (empon-empon), rempah-rempah, budi daya lebah dan pengembangan
agroforestry dengan kombinasi tanaman fastgrow dengan tanaman Sisal, akan
difokuskan pada blok pemanfaatan wilayah tertentu pada kawasan hutan
produksi

melalui

pola

kemitraan

dengan

masyarakat

dan

investor.

Pengembangan hasil hutan non kayu akan difokuskan pada blok pemanfaatan
wilayah tertentu pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi dengan
komoditi berupa rotan, kemiri, lonto, kayu putih, madu, dan gaharu melalui pola
kemitraan.

Sedangkan pengembangan jasa lingkungan terfokus pada

pemanfaatan air dan wisata alam (wisata tambang, wisata gunung, wisata buah,
wisata berburu, wisata sejarah) juga akan dilakukan pada wilayah tertentu baik
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dengan pola kemitraan dengan masyarakat maupun pengembangan oleh
investor yang tertarik untuk terlibat dalam pemanfaatan jasa lingkungan air dan
wisata alam. Setiap kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dibebani kewajiban
untuk melakukan rehabilitasi pada areal kerja maupun di luar areal kerja.
Kegiatan rehabilitasi pada KPH Sejorong diupayakan akan melibatkan
berbagai pihak yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan hutan di KPH
Sejorong seperti pemerintah, investor pemegang ijin pemanfaatan hutan dan
penggunaan kawasan hutan maupun masyarakat.
Sasaran lokasi rehabilitasi berdasarkan RTk RHL DAS Dodokan Moyosari
yang berada pada wilayah KPHP Sejorong adalah sebagai berikut:
Luas (Ha)
Lokasi

DAS/Sub DAS

1. Maluk

Benete

2. Sekongkang Bawah

Jereweh 1

HP/HPT

-

HL

Ket

134,581

- 49,293
- 51,305
- 240,066
- 30,503

3. Sekongkang Atas

Jereweh 5

- 56,822

Jereweh 1

- 312,861
- 78,524
- 46,277

4. Tongo I

Jereweh 1

- 888,774

Jereweh 3

- 34,197
- 27,792

5. Tongo II

Jumlah

Jereweh 5

- 137,125

Jereweh 7

- 51,576

Jereweh 4

- 44,741
1.915,856

134,581
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Rencana sasaran kegiatan RHL KPHP Sejorong dalam 5 Tahun ke
depan:
1. Pada Kawasan Hutan Lindung

1

BENETE

Luas
(Ha)
84.95

2

BENETE

49.63

No.

Lokasi

Koordinat

Bagian
DAS

DAS/ Sub
DAS

BT

LS

116° 47' 35.43" E

8° 54' 21.13" S

Tengah

DAS Benete

116° 47' 11.68" E

8° 54' 36.97" S

Tengah

DAS Benete

2. Pada Kawasan Hutan Produksi
No.
1.

Lokasi

Luas
(Ha)

Koordinat
BT

LS

Bagian
DAS

DAS/ Sub
DAS

SEKONGKANG
BAWAH

19.90

116° 49' 58.10" E

8° 57' 44.77" S

Tengah

DAS Jereweh 1

SEKONGKANG
BAWAH

15.65

116° 49' 41.53" E

8° 57' 53.77" S

Tengah

DAS Jereweh 1

SEKONGKANG
BAWAH

2.87

116° 50' 32.66" E

8° 57' 36.20" S

Tengah

DAS Jereweh 1

SEKONGKANG
BAWAH

10.88

116° 50' 22.73" E

8° 57' 45.63" S

Tengah

DAS Jereweh 1

SEKONGKANG
BAWAH

51.31

116° 48' 51.35" E

8° 58' 59.57" S

Tengah

DAS Jereweh 1

SEKONGKANG
BAWAH

8.90

116° 51' 44.02" E

8° 58' 8.64" S

Hulu

DAS Jereweh 5

SEKONGKANG
BAWAH

0.55

116° 51' 35.57" E

8° 58' 14.79" S

Hulu

DAS Jereweh 5

SEKONGKANG
BAWAH

44.66

116° 51' 56.21" E

8° 58' 28.47" S

Hulu

DAS Jereweh 5

SEKONGKANG
BAWAH

2.72

116° 52' 30.73" E

8° 58' 41.37" S

Hulu

DAS Jereweh 5

10.

TONGO II

5.32

116° 53' 13.23" E

8° 59' 19.13" S

Tengah

DAS Jereweh 5

11.

TONGO II

131.81

116° 54' 1.39" E

8° 59' 16.93" S

Tengah

DAS Jereweh 5

12.

SEKONGKANG ATAS

12.42

116° 47' 9.64" E

8° 59' 56.08" S

Tengah

DAS Jereweh 1

13.

SEKONGKANG ATAS

61.16

116° 46' 42.52" E

8° 59' 59.68" S

Tengah

DAS Jereweh 1

14.

SEKONGKANG ATAS

238.95

116° 47' 16.16" E

9° 0' 25.16" S

Tengah

DAS Jereweh 1

15.

SEKONGKANG ATAS

0.33

116° 46' 52.66" E

9° 0' 34.10" S

Tengah

DAS Jereweh 1

16.

SEKONGKANG
BAWAH

6.13

116° 46' 7.43" E

8° 58' 11.96" S

Tengah

DAS Jereweh 1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

100

Lokasi

17.

SEKONGKANG
BAWAH

217.30

SEKONGKANG
BAWAH

19.

20.

18.

Koordinat

Luas
(Ha)

No.

BT

Bagian
DAS

LS

DAS/ Sub
DAS

116° 46' 9.33" E

8° 58' 45.63" S

Tengah

DAS Jereweh 1

8.11

116° 46' 30.49" E

8° 59' 11.04" S

Tengah

DAS Jereweh 1

SEKONGKANG
BAWAH

4.74

116° 45' 36.49" E

8° 58' 55.61" S

Tengah

DAS Jereweh 1

SEKONGKANG
BAWAH

3.79

116° 46' 21.10" E

8° 59' 38.86" S

Tengah

DAS Jereweh 1

Jumlah

847.50

Berdasarkan uraian di atas beberapa kegiatan yang dapat dilakukan
untuk rehabilitasi hutan adalah sebagai berikut:
Kegiatan 1. Reboisasi
Kegiatan 2. Pemeliharaan tanaman
Kegiatan 3. Pengayaan tanaman
Kegiatan 4. Penerapan teknik konservasi tanah

5.4.2. Program 2. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Arah kebijakan kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam
dilakukan melalui kegiatan pengamanan preventif dan represif, percepatan
proses penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan, pengendalian kebakaran
hutan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengamanan hutan
melalui pengamanan swakarsa. Untuk mendukung terlaksananya percepatan
upaya perlindungan hutan maka diperlukan dukungan parapihak (stakeholder)
melalui koordinasi dan kerjasama. Selain itu usaha-usaha untuk meningkatkan
pemahaman

dan

keterampilan

masyarakat

dalam

melakukan

kegiatan

konservasi alam menjadi salah satu arahan yang sangat penting dalam
konservasi alam.
Perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan untuk menurunkan
gangguan keamanan hutan dan hasil hutan sehingga laju degradasi hutan dapat
dikendalikan melalui upaya-upaya pengamanan dan resolusi konflik, serta
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pengembangan konservasi spesies dan genetik di kawasan hutan

KPHP

Sejorong.
Kawasan hutan yang akan dikelola oleh KPH Sejorong merupakan salah
satu kekayaan alam yang harus tetap dijaga dan dilindungi keberadaan dari
kerusakan.

Untuk tetap mempertahankan keberadaan kawasan hutan

diperlukan usaha perlindungan secara terus menerus dan melibatkan banyak
pihak.
Permasalahan terhadap kawasan hutan KPH Sejorong selama ini antara
lain kegiatan penebangan liar, perambahan, perladangan dan penggembalaan
liar yang sebagian besar merupakan aktivitas manusia. Sementara itu degradasi
hutan yang disebabkan oleh alam atau kondisi lainnya (hama dan penyakit)
relatif kecil atau tidak meiliki kontribusi yang besar.
Kondisi sampai saat ini masih dalam jumlah dan kategori kecil, namun
akan terus dilakukan upaya untuk menekan gangguan tersebut dalam bentuk
pencegahan dan pengamanan baik secara persuasif maupun secara prepentif.
Sebagai bentuk upaya perlindungan hutan, KPH Sejorong akan
melakukan pengamanan terhadap hutan meliputi tegakan hutan, satwa dan
habitatnya, serta memastikan kawasan hutan dalam kondisi yang mantap baik
dari segi luas maupun kualitas lingkungannya.
Untuk mengoptimalkan upaya perlindungan hutan, KPH Sejorong
berupaya untuk melibatkan peran aktif masyarakat sebagai salah satu pilar
dalam pengelolaan hutan. Adapun kegiatan-kegiatan terkait perlindungan hutan
adalah sebagi berikut:
Kegiatan 1. Pengamanan hutan
Kegiatan 2. Pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan
Kegiatan 3. Penyediaan sarana dan prasarana pengamanan hutan
Kegiatan 4. Perlindungan flora dan fauna
Kegiatan 5. Koordinasi perlindungan dan pengamanan hutan
Kegiatan 6. Sosialisai perlindungan dan pengamanan hutan
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5.5. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder terkait
Untuk menjadi sebuah institusi yang profesional, KPHP Sejorong harus mampu
menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yaitu : visi strategik,
partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsif, efektif, efisien, dan taat hukum. Arah
Pengembangan kebijakan dengan Standard Operasi Prosedur (SOP) yang jelas bagi
setiap tahapan pengelolaan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan
dan monitoring merupakan langkah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik
tersebut.
Prinsip kolaboratif dalam pengembangan organisasi merupakan salah satu cara
memperbesar dan memperkuat KPHP Sejorong.

Sehingga koordinasi dan sinergi

dengan instansi dan stakeholder terkait harus merupakan salah satu agenda utama yang
dilaksanakan organisasi KPHP Sejorong.
Kebijakan menguatkan kelembagaan KPHP diarahkan untuk menjadikan KPHP
Sejorong sebagai sebuah institusi pengelola hutan di tingkat tapak yang dijalankan
secara profesional, efektif dan efisien. Dalam kebijakan penguatan kelembagaan ini,
terdapat 4 arahan yang menjadi fokus yaitu : organisasi dan tata hubungan kerja,
kapasitas SDM pengelola, tata kelola dan sarana prasarana.
Organisasi KPHP sebagai sebuah lembaga atau institusi tingkat tapak dalam
pengelolaan hutan merupakan ujung tombak dalam pencapaian target pembangunan
kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang
matang dalam organisasi, kelembagaan, dan tata hubungan kerja baik antar KPHP
maupun dengan instansi lainnya.
Selain itu, tugas dan fungsi juga akan memberikan arah tentang bagaimana
hubungan kerja atau sistem kerja antara komponen atau bagian dalam struktur
organisasi KPHP, dan bahkan pola hubungan eksternal KPHP. Selain itu keberadaan
organisasi KPHP mampu memberikan pelayanan kepada publik dalam pengusahaan
dan

pemanfaatan

potensi

kawasan

hutan

terutama

dalam

pengembangan

kemasyarakatan yang berada di wilayah KPHP.
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5.6. Meningkatkan peran KPH dalam mendukung pengelolaan hutan melalui
peningkatan SDM dan sistem informasi
Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan perangkat peraturan, penguatan
kelembagaan KPH dan peningkatan kapasitas SDM organisasi KPHP Sejorong.
KPH Sejorong merupakan salah satu KPH model yang diharapkan dapat menjadi contoh
pengelolaan bagi wilayah lain. Kelembagaan KPH Sejorong dibentuk berdasarkan
Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 20 tahun 2012.
Pemantapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja KPHP Model Sejorong
dilakukan dengan mengusulkan revisi Peraturan Bupati Sumbawa Barat menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, dengan tujuan agar organisasi KPHP
Sejorong menjadi Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang mandiri sesuai Permendagri
Nomor 61 Tahun 2010.
Dalam struktur tersebut, Kepala KPH akan dibantu 1 orang Subag Tata Usaha, 2
orang Seksi dan Resort KPH. Pemberian nama nomenklatur seksi disesuaikan dengan
Permenhut No. P.42/Menhut-II/2011. Selanjutnya untuk mengurangi beban kerja Resort,
akan dibentuk organisasi teknis pembantu Resort yang dinamakan Sektor.
Wilayah Sektor KPH merupakan pembagian dari wilayah kerja Resort KPH,
yang dipimpin seorang Koordinator

Sektor (Jabatan Non Struktural), yang dalam

menyelenggarakan tugas operasional pengelolaan hutan pada wilayah kerjanya, dibantu
Tenaga Teknis/Administrasi, serta Petugas Lapangan/Mandor dan Tenaga Pengamanan
(Tenaga Kontrak). Rencana bentuk struktur organisasi KPHP Sejorong adalah sebagai
berikut:
Rencana Struktur Organisasi KPHP Sejorong
KEPALA KPH

KEPALA SUB BAG. TU

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA SEKSI
Perencanaan Hutan

KEPALA SEKSI
Pengendalian & Monev
RESORT KPH

SEKTOR KPH
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5.6.1 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM
(1). SDM di Kantor KPH
Kebutuhan SDM yang ideal di Kantor KPHP Sejorong setelah menjadi
SKPD mandiri terdiri dari; Kepala Kantor, Kepala/Staf Subag Tata Usaha, 2
Kepala Seksi/Staf dan tenaga fungsional. Jumlah kebutuhan SDM di Kantor
KPH tercatat sebanyak 20 orang, dengan perincian sebagai berikut:
Rencana Kebutuhan SDM di Kantor KPHP Sejorong
No.

Jabatan

Kepala

Staf/Fungsional

Jumlah

1.

Kepala KPH

1

-

1

2.

Kepala Subag Tata Usaha

1

7

8

3.

Seksi Perencanaan Hutan

1

3

4

4.

Seksi Pengendalian dan Monev

1

3

4

5.

Kelompok Fungsional

-

3

3

Jumlah Kantor KPH

4

16

20

(2). SDM Organisasi Lapangan (Resort KPH)
Wilayah Resort KPH merupakan bagian hutan unit KPH, yang dipimpin
seorang Kepala Resot (Jabatan Struktural/Non Struktural), yang dalam
menyelenggarakan tugas operasional pengelolaan hutan pada wilayah kerjanya,
dibantu Kepala Sektor KPH, Tenaga Teknis dan Administrasi (PNS/Tenaga
Kontrak) dan Tenaga Fungsional (Penyuluh/ Pendamping). Kebutuhan SDM
lapangan untuk setiap Resort direncanakan sebanyak 16 orang, dengan
perincian seperti berikut:
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RESORT KPH
No

RESORT

SEKTOR KPH

Kepala

Teknis/
Fungsional

Adm

Kepala

Teknis/Adm

Jumlah
(orang)

1

Sesaot

1

1

1

2

2

7

2

Jangkok

1

1

1

2

2

7

3

Meninting

1

1

1

2

2

7

4

Malimbu

1

1

1

3

3

9

5

Tanjung

1

1

1

3

3

9

6

Monggal

1

1

1

3

3

9

7

Santong Sidutan

1

1

1

3

3

9

8

Senaru Putik

1

1

1

2

2

Jumlah

8

8

8

20

7
20

64

(3). Tenaga Lapangan (Mandor) Petak
Petak adalah unit terkecil pengelolaan hutan dengan luas antara 20-25
Ha (kasus di Perhutani), mempunyai letak/lokasi geografisnya teregister dengan
nomor petak yang bersifat permanen, sebagai basis pemberian perlakuan
pengelolaan, dan menjadi satuan administrasi dari setiap kegiatan pengelolaan
hutan, yang dipimpin seorang Mandor (Tenaga Kontrak).
Untuk menghitung dan menentukan kebutuhan tenaga lapangan
(Mandor) dalam RPHJP KPHP Sejorong, dilakukan dengan pendekatan
kemampuan Mandor dalam mengelola areal/petak. Sehubungan aktifitas
pengelolaan hutan belum intensif, maka untuk tahap awal dalam RPHJP ini
kebutuhan tenaga lapangan diukur dengan perkiraan kemampuan seorang
petugas untuk mengelola hutan produksi dengan ratio 50 Ha/orang dan untuk
hutan lindung dengan ratio 100 Ha/orang.

Berdasarkan luas wilayah tertentu

yang akan dikelola KPHP Sejorong, maka perkiraan kebutuhan Mandor
sebanyak 530 orang. Rincian kebutuhan tenaga lapangan adalah sebgai berikut:
NO

Fungsi Hutan/Blok

A.
1.
2.

Hutan Lindung
Blok Inti
Blok Pemanfaatan
Jumlah A
Hutan Produksi Terbatas
Blok Perlindungan
Blok Pemanfaatan/kemitraan
Blok Khusus/KHDTK
Jumlah B
Jumlah A+B

B.
1.
2.
3.

Ratio
Pembagi
(Ha)

Jumlah
Tenaga
(Orang)

14.004,97
1.580,62
15.585,59

100
-

-

3.129,82
22.691,83
171,76
25.993,41
41.579,00

100
50
-

62
453
515
530

LUAS (Ha)

15
15
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Sedangkan

persyaratan

dan

kompetensi

tenaga

lapangan

(tenaga

kontrak/Mandor) yang akan direkrut antara lain; (a). Prioritas masyarakat yang
tinggal di Dusun/Desa yang berbatasan dengan kawasan hutan; (b). Merupakan
tokoh dan penutan masyarakat sekitar; (c). Mempunyai akhlak, moral dan etika
yang baik; (d). Mempunyai komitmen dalam pelestarian hutan dan lingkungan,
terutama aktivis dalam organisasi pencinta alam; (e). Mampu melaksanakan tugas
berat di dalam kawasan hutan; (f). Mampu membaca dan menulis hurup latin.
KPH Sejorong merupakan salah satu KPH model yang diharapkan dapat
menjadi contoh pengelolaan bagi wilayah lain. Kelembagaan KPH Sejorong
dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 20 tahun 2012.
KPH memiliki fungsi pengelolaan mulai dari perencaan, pelaksanaan dan
pemantaun dan evaluasi. Hal ini menuntut kemampuan KPH memiliki sumberdaya
manusia berupa tenaga teknis yang terampil serta dukungan sarana dan prasarana
untuk dapat melakukan pengelolaan hutan secara optimal
Beberapa program yang diusulkan untuk memperkuat kelembagaan KPH
dalam mendukung pengelolaan hutan melalui peningkatan SDM dan sistem
informasi adalah sebagai berikut:
Program 1. Pendidikan dan Pelatihan
Program 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Program 3. Pengembangan Sistem Informasi

5.6.2. Program 1. Pendidikan dan Pelatihan
Kualitas sumber daya manusia pengelola kawasan hutan yang tinggi
merupakan pokok yang harus dimiliki oleh KPH agar setiap perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan dapat berjalan dengan optimal.
Sebagai tolok ukur kualitas sumber daya manusia yang tinggi dapat dilihat dari
kemampuan, keterampilan dan ketepatan dalam menyelesaikan tugas yang
dibebankan.
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Sebagai implementasi dari tolok ukur tersebut, maka peningkatan sumber
daya manusia selain didasari atas pengalaman juga sangat dipengaruhi oleh
pendidikan dan pelatihan yang diperoleh oleh setiap personil KPH.
Pendidikan dan pelatihan yang dapat dilakukan mulai dari proses
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Hasil dari
pendidikan dan pelatihan tersebut mampu meningkatkan tata kelola kawasan
hutan dan memberikan kontribusi pengelolaan hutan yang optimal bagi
kesejahteraan masyarakat.
KPH Sejorong sebagai organisasi baru memerlukan sumberdaya manusia
yang cukup baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kondisi real saat ini,
organisasi KPH Sejorong belum mengikuti kententuan organisasi KPH yang
telah digariskan berdasarkan Permendagri 61 tahun 2010, dimana seharusnya
organisasi KPH Sejorong merupakan organisasi setingkat SKPD yang
bertanggung jawab langsung kepada Bupati Sumbawa Barat melalui sekretaris
daerah.

Status organisasi KPH akan sangat berpengaruh terhadap jumlah

personil yang akan ditempatkan di KPH.

Berdasarkan kajian akademik

pembentukan kelembagaan KPH, KPH Sejorong diharapkan akan didukung oleh
personil sebanyak 54 orang yang akan di tempatkan pada kantor KPH dan 2
(dua) Resort KPH. Menindaklanjuti hasil kajian kelembagaan tesebut, sampai
dengan tahun 2023 jumlah personil di KPH Sejorong akan berjumlah 279 orang.
Beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam
peningkatan sumberdaya manusia KPH adalah :
Kegiatan 1. Perencanaan
Kegiatan 2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Kegiatan 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan 4. Sistem Informasi
Kegiatan 5. Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
Kegiatan 6. Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Hutan
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5.6.3. Program 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana
KPH

Sejorong

sebagai

organisasi

yang

baru

terbentuk

meiliki

keterbatasan dalam sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas
pengelolaan kawasan hutan.

Keterbatasan ini terdapat baik pada tingkat

manajemen maupun tingkat lapangan yang berdampak pada kurang optimalnya
peran KPH dalam menjalan tugas dan fungsinya.
Dalam menjalankan peran dan fungsinya, sumber daya manusia KPH
Sejorong harus didukung dengan sarana dan prasarana untuk mempermudah
dan memperlancar seluruh tugas yang menjadi kewenangannya. Sarana dan
prasarana tersebut meliputi sarana dan prasarana perkantoran, mobilitas,
perlindungan hutan, pengamanan hutan dan sarana dan prasarana pendukung
pengelolaan hutan.
Kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sarana dan
prasarana di KPH Sejorong sebagai berikut:
Kegiatan 1. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
Kegiatan2. Pengadaan Sarana Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Kegiatan 3. Pengadaan Peralatan Sistem Informasi
Kegiatan 4. Pengadaan Peralatan Mobilitas
Kegiatan 5. Pembuatan Persemaian Semi Permanen

5.6.3. Program 3. Pengembangan Sistem Informasi
Sistem informasi memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan
hutan yang dilakukan oleh KPH.

Teknologi informasi yang tersedia saat ini

harus dapat dimanfaatkan oleh KPH untuk mendukung kegiatan KPH dalam hal
penyampaian informasi dan kebutuhan koordinasi serta pengambilan kebijakan.
Data dan informasi yang diperoleh dari bebagai kegiatan yang dilakukan
di KPH seperti data hasil inventarisasi, data dan informasi kegiatan, data core
bisnis dan data lainnya akan tertuang dalam suatu sistem informasi yang dapat
di akses oleh berbagai pihak yang membutuhkan.
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Data kawasan hutan baik fisik maupun non fisik (Sosial, ekonomi dan
budaya) juga tertuang

dalam bentuk data-data tabular dan data spasial.

Keseluruhan data dan informasi yang ada pada KPH Sejorong akan terhipun
dengan baik dalam wadah berbasis web. Kegiatan kegiatan yang masuk dalam
program pengembangan sistem informasi adalah sebagai berikut:
Kegiatan 1. Pengadaan teknologi sistem informasi
Kegiatan 2. Pemeliharaan Sistem Informasi

5.7 Rencana dan Startegi Pendanaan
Program dan strategi yang telah disusun harus dapat ditindak lanjuti dengan
rancangan kegiatan dan strategi pendanaan.

Sumber pendanaan bagi pengelolaan

hutan di KPH Sejorong bersumber dari dana pemerintah baik APBN maupun APBD dan
juga dari sumber dana lain yang bersifat tidak mengikat yang dapat diperoleh melalui
kolaborasi dengan masyarakat, pihak swasta dan lembaga-lembaga lain yang konsen
terhadap pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Sebagai gambaran umum
rencana pengelolaan 10 (sepuluh) tahunan disusun dalam matrik berikut.
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Tabel 5.1. Matrik Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Rencana Jangka Panjang KPH Sejorong
Misi
1.

Program (Kegiatan)

Jumlah Anggaran (x Rp 1000)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Total Ang
Rp 1

Melakukan Penataan Kawasan Hutan dan Inventarisasi Hutan dalam Mendukung Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
Program 1. Peataan Kawasan Hutan
1 Pembuatan batas blok dan petak pengelolaan

110,000

110,000

110,000

120,000

140,000

140,000

160,000

160,000

2. Pemetaan batas kawasan, batas blok dan petak

30,000

30,000

30,000

30,000

35,000

35,000

35,000

35,000

3. Sosialisasi/Penyuluhan batas kawasan dan batas blok dan petak

30,000

30,000

30,000

30,000

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

4. Penyusunan awig-awig tata batas pengelolaan

30,000

30,000

30,000

30,000

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

1. Inventarisasi potensi kawasan KPH Sejorong

220,000

220,000

220,000

270,000

270,000

2. Inventarisasi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan

120,000

1

Program 2. Penyediaan Data Sumber daya Hutan

3. Pengembangan basis data sumberdaya hutan KPH Sejorong

120,000

1

120,000

140,000

60,000

60,000

60,000

60,000

70,000

70,000

70,000

70,000

80,000

2. Penyusunan dokumen rencana pengelolaan hutan jangka pendek

35,000

35,000

35,000

35,000

40,000

40,000

40,000

40,000

45,000

3. Evaluasi rencana pengelolaan hutan

30,000

Program 3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
1. Penyusunan dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang

300,000

30,000

4. Review rencana pengelolaan hutan

2.

35,000

35,000

40,000

120,000

Melaksanakan Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan untuk Kelestarian Fungsi Lindung, Fungsi Konservasi dan Fungsi Produksi Hutan
Program 1. Rehabilitasi Hutan
1. Pembuatan Tanaman

-

3,750,000

2. Pemeliharaan tanaman
3. Pengayaan tanaman
4. Penerapan teknik konservasi tanah

3,750,000

3,750,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,250,000

4,250,000

35

1,170,000

1,485,000

1,485,000

1,555,000

1,590,000

1,590,000

1,610,000

1,670,000

12

1,800,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,400,000

1,400,000

1,500,000

13

200,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

4

SUB TOTAL

71
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Jumlah Anggaran (x Rp 1000)
Misi

Program (Kegiatan)
2013

2014

2015

2016

2017

280.000

500.000

500.000

550.000

550.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

700.000

2018

2019

2020

600.000

600.000

250.000

250.000

Total Anggaran
(x Rp 1000)

2021

2022

650.000

650.000

700.000

5.580.000

250.000

250.000

250.000

2.050.000

1.000.000

2.890.000

Program 2. Perlindungan Hutan secara partisipatif
1. Pengamanan hutan
2. Pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan
3. Peny ediaan sarana dan prasarana pengamanan hutan

290.000

4. Perlindungan f lora dan f auna

3.

700.000

100.000

100.000

100.000

100.000

150.000

150.000

150.000

150.000

1.000.000

5. Koordinasi perlindungan hutan

75.000

75.000

75.000

100.000

100.000

100.000

150.000

150.000

825.000

6. Sosialisai perlindungan hutan

25.000

25.000

50.000

50.000

50.000

75.000

75.000

75.000

425.000

Meningkatkan peran KPH dalam mendukung pengelolaan hutan melalui peningkatan SDM dan sistem informasi
Program 1. Pendidikan dan Pelatihan
1. Perencanaan

30.000

30.000

30.000

40.000

40.000

40.000

50.000

50.000

50.000

50.000

410.000

2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

30.000

30.000

40.000

40.000

40.000

50.000

50.000

50.000

50.000

380.000

3. Monitoring, Ev aluasi dan Pelaporan

30.000

30.000

40.000

40.000

40.000

50.000

50.000

50.000

50.000

380.000

4. Sistem Inf ormasi

30.000

30.000

40.000

40.000

40.000

50.000

50.000

50.000

50.000

380.000

5. Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

30.000

30.000

40.000

40.000

40.000

50.000

50.000

50.000

50.000

380.000

6. Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Hutan

30.000

30.000

40.000

40.000

40.000

50.000

50.000

50.000

50.000

380.000

1.000.000

300.000

1.000.000

400.000

3.040.000

400.000

500.000

1.500.000

150.000

200.000

550.000

Program 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana
1. Pengadaan Peralatan Kantor

290.000

50.000

2. Pengadaan Peralatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan
3. Pengadaan Peralatan Sistem Inf ormasi
4. Pengadaan Peralatan Mobilitas
5. Pembuatan Persemaian Semi Permanen/Permanen
SUB TOTAL

300.000
100.000

300.000

100.000
75.000

75.000

150.000

100.000

75.000
100.000

100.000

100.000
150.000

150.000

325.000
150.000

200.000

200.000

1.300.000
21.795.000
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Jumlah Anggaran (x Rp 1000)
Misi

Program (Kegiatan)
2013

2014

2015

2016

2017

10.000

10.000

10.000

2018

2022

Total Anggaran
(x Rp 1000)

2019

2020

2021

100.000

180.000

20.000

20.000

20.000

20.000

30.000

150.000

Program 3. Pengembangan Sistem Informasi

4.

1. Pengadaan teknologi sistem inf ormasi

30.000

2. Pemeliharaan Sistem Inf ormasi

10.000

50.000

Melaksanakan Pemanfaatan Hutan secara Optimal, Adil dan Lestari bagi Kesejahteraan Masyarakat
Program 1. Pemanfaatan hutan
1. Pemanf aatan dan pemungutan hasil hutan bukan kay u
2. Penaf aatan jasa lingkungan

100.000

100.000

100.000

100.000

150.000

150.000

150.000

200.000

200.000

1.150.000

100.000

100.000

100.000

150.000

150.000

150.000

200.000

200.000

1.250.000

100.000

100.000

100.000

150.000

150.000

150.000

200.000

200.000

1.150.000

3. Pemanf aatan dan pemungutan hasil hutan kay u
4. Fasilitasi proses perijinan pemanf aatan dan
penggunaan kawasan hutan

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

75.000

75.000

75.000

75.000

550.000

5. Monitoring dan ev aluasi kegiatan pemanf aatan dan
penggunaan kawasan hutan

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

75.000

75.000

75.000

75.000

550.000

1. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Hutan

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

75.000

75.000

75.000

75.000

550.000

2. Pedampingan Kelompok Tani hutan

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

75.000

75.000

75.000

75.000

550.000

Program 2. Peningkatan kapasitas masyarakat

3. Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
4. Peningkatan Keterampilan Masy arakat
SUB TOTAL
TOTAL

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

75.000

75.000

75.000

75.000

550.000

200.000

200.000

200.000

250.000

250.000

250.000

300.000

300.000

300.000

2.250.000
8.880.000
79.525.000
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5.8 Pengembangan Data Base
Pengelolaan database (pangkalan data) merupakan sistem manajemen data yang
dirancang untuk mengelola dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh
berbagai pihak. Keakuratan dan ketelitian data sangat tergantung dari upaya
pemeliharaan, perbaikan dan penyesuaian kembali data oleh lembaga pengelolaan data,
yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Data yang akurat sangat
dibutuhkan terutama untuk penyusunan perencanaan (Rencana Pengelolaan dan
Rencana Strategis), penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) dan penyusunan
Statistik KPHP Sejorong. Data base KPHP Sejorong akan disusun dalam bentuk data
yang berbasis petak.

Kegiatan pengembangan data base KPHP Sejorong akan

dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berkompeten.

5.9. Rasionalisasi Wilayah Kelola
Secara umum, pembagian wilayah KPH didasarkan pada 3 (tiga) pendekatan
utama sebagai dasar analisis yaitu (1) kewilayahan/ekosistem secara spasial, (2) kajian
pembagian kewenangan serta (3) kemampuan dalam pengelolaan hutan.
Pada pendekatan ekosistem dilakukan dengan mengembangkan indikator Daerah
Aliran Sungai (DAS) yang menyangkut pengaturan tata air, penetapan wilayah hulu
sungai sebagai cathment area dan wilayah hilir sebagai wilayah layanan, serta status
fungsi hutan. Secara fisik kawasan tersebut akan dibatasi oleh kondisi topografis berupa
dataran

tinggi,

puncak

bukit

dan

lereng

gunung.

Kajian

dilakukan

dengan

mempertimbangkan alur sungai, topografi dan fisiografi suatu kawasan mengingat
pengaruhnya

terhadap

wilayah

sungai,

terutama

menyangkut

penyimpanan,

penampungan dan distribusi air dalam suatu wilayah.
Untuk pendekatan pembagian kewenangan secara spasial diwujudkan pembagian
(resort/blok/petak) dengan batas Kabupaten, Kecamatan, Desa, dan Dusun serta jenis
kewenangan lainnya yang menjadi wilayah pengelolaan secara khusus seperti Hutan
Adat, Hutan Penelitian dan wilayah pengelolaan lainnya sesuai dengan peraturan dan
perundangan yang berlaku.
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Sedangkan pendekatan kemampuan dalam pengelolaan hutan oleh organisasi
Resort KPH. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan indikator kemampuan
pengawasan, aksesibilitas serta kesatuan wilayah, blok dan petak. Kemampuan
pengelolaan tersebut akan mencerminkan efektivitas dan efisiensi serta aspek
kelestarian. Aksesibilitas akan dicerminkan oleh kemudahan dalam mencapai lokasi
karena ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, jarak orbitasi antar lokasi serta
kekompakan areal sebagai kesatuan wilayah pengelolaan hutan dalam luasan yang
cukup efektif dan efisien. Atas dasar itu, wilayah kerja KPHP Sejorong terbagi kedalam
2 Resort dengan rincian sebagai berikut:
No
1.

Nama Resort/
Sektor
Sekongkang

2.

Tatar

Luas
Ket
( Ha)
16.605 KH. Selalu Legini RTK 59
24.974 KH. Selalu Legini RTK 59

LUAS TOTAL

41.579

5.10. Review Rencana Pengelolaan
Dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Sejorong tahun 20142023, dalam pelaksanaanya perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terutama
berkaitan dengan kemajuan hasil inventarisasi hutan, tata hutan serta situasi kondisi
yang berkembang (misalnya adanya peraturan dan tekanan karena konflik sosial).
Review tersebut juga merupakan upaya untuk mengevaluasi kondisi dan pencapaian
yang telah dicapai, sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian dan hambatan dengan
tujuan-tujuan yang ditetapkan secara sistematis dapat dilakukan penyempurnaan.
Review Rencana Pengelolaan Hutan dilakukan secara berkala setiap 5 tahun, dan
pelaksanaannya direncanakan pada tahun 2019.
5.11. Pengembangan Investasi
Dalam rangka menggiatkan kembali industri kehutanan sebagai salah satu
penopang sumber devisa nasional dan daerah, maka perlu dilakukan revitalisasi industri
kehutanan. Kecenderungan penurunan ekspor hasil hutan dan harga komoditas hasil
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hutan yang menurun tajam sebagai akibat ketidakmampuan produk-produk kehutanan
untuk bersaing dengan negara lain merupakan beberapa alasan perlunya revitalisasi
industri kehutanan. Untuk itu perlu dilakukan upaya pemantapan pemanfaatan potensi
sumberdaya hutan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan
produksi dalam penyediaan produk-produk hasil hutan berupa kayu dan non kayu, baik
dari hutan alam maupun hutan tanaman, pengembangan revitalisasi industri pengolahan
hasil hutan, serta pengendalian peredaran dan perdagangan hasil hutan.
Arahan kebijakan untuk pengelolaan/industri kehutanan KPHP Sejorong meliputi
(1). stabilisasi pemenuhan kebutuhan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan industri,
pencegahan illegal logging dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
pengembangan pemanfaatan hutan alam, peningkatan pengelolaan hutan yang tidak
dibebani hak/ijin;

(2). Peningkatan upaya pemanfaatan dan diversifikasi produk hasil

hutan kayu dan non kayu; (3) Pengembangan usaha-usaha pengolahan hasil hutan
skala kecil dan menengah bersama masyarakat.
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P E M B I N A A N, P E N G A W A S A N
DAN PENGENDALIAN

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan, kepala KPH mendapat pembinaan dari
Menteri kehutanan, Gubernur dan Bupati/walikota. Sesuai dengan peraturan menteri
kehutanan

no

mengendalikan

P.06/Menhut-II/2010

bahwa

kebijakan

kehutanan

bidang

Menteri
yang

berwenang

membina

dilaksanakan

dan

gubernur,

bupati/walikota, dan/atau kepala KPH; b. Gubernur, berwenang membina dan
mengendalikan kebijakan bidang kehutanan yang dilaksanakan

bupati/walikota,

dan/atau kepala KPH. Menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangannya
melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tata hutan dan
penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan yang dilaksanakan
oleh kepala KPH.
Kegiatan pengendalian meliputi monitoring; dan/atau

evaluasi. Kegiatan

monitoring merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi, kebijakan, dan
pelaksanaan pengelolaan hutan.

Sedangkan evaluasi merupakan kegiatan untuk

menilai keberhasilan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari yaitu tata hutan dan
penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan yang dilakukan
secara periodik disesuaikan dengan jenis perizinannya.
Disamping mendapat pembinaan dari Menteri, Gubernur dan Walikota, Kepala
KPH berkewajiban melakukan pembinaan pemantauan dan evaluasi terhadap hal
sebagai berikut :
(a)

Pelaksanaan izin pemanfaatan hutan di wilayah KPH

(b)

Pelaksanaan izin penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH

(c)

Pelaksanaan rehabilitasi di wilayah KPH
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6.1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Izin Pemanfaatan
Hutan di Wilayah KPH Sejorong
Pemanfaatan hutan merupakan 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.
Pemanfaatan hutan dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa
lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu harus mendapat izin sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam wilayah KPH Sejorong sampai saat
ini belum ada izin pemanfaatan kawasan hutan, sehingga kegiatan pembinaan,
pemantauan dan evaluasi belum dapat dilaksanakan. KPH salah satunya bertugas untuk
melakukan pembinaan melalui koordinasi dengan pemegang izin, memberikan
bimbingan teknis pemanfaatan sesuai peraturan yang berlaku.
Selain pembinaan, kepala KPH juga bertugas melakukan pematauan terhadap
izin pemanfaatan hutan.

Pemantauan ini bertujuan untuk memperoleh data dan

informasi tentang pelaksanaan izin pemanfaatan yang dapat digunakan sebagai bahan
evaluasi dan mencegah terjadinya penyimpanagan izin pemanfaatan hutan sejak dini.
Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati, Gubernur.

6.2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Izin Penggunaan
Kawasan Hutan di Wilayah KPH Sejorong
Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan
untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi
dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk
mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di
luar kegiatan kehutanan.
Penggunaan kawasan hutan diluar kegiatan kehutanan di wilayah KPH Sejorong
antara lain. pertambangan mineral dan Jalan umum.
Kepala KPH berkerjasama dengan instansi tekait pemegang izin penggunaan
kawasan hutan melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
izin penggunaan kawasan hutan. Pembinaan dilakukan melalui koordinasi dengan
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pemegang izin. Pemantauan/monitoring dilaksanakan untuk memperoleh data tetang
pelaksanaan izin penggunaan.

Data hasil pemantauan ini digunakan untuk

mengevaluasi dan sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan izin penggunan
kawasan hutan sejak dini.

6.3. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan di
Wilayah KPH Sejorong
Kegiatan rehabilitasi hutan

dan

lahan

adalah

upaya

untuk memulihkan,

mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung,
produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap
terjaga.
Rehabilitasi kawasan hutan yang rusak menjadi tanggung jawab pengelola hutan.
Pemegang izin berkewajiban melakukan pembinaan dalam wilayah izinnya. Dalam hal
ini berkewajiban melakukan pembinaan, pemantauan dan monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi oleh pemegang izin.
Kepala KPH sesuai peraturan juga berkewajiban melakukan pembinaan melalui
koordinasi dengan pemegang izin kawasan.

Pembinaan yang dilakukan KPH dapat

berupa bimbingan teknis pemanfaatan izin pemanfaatan hutan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan RHL oleh
KPH dapat dilakukan berkerjasama dengan Ditjen RHL antara lain melalui penerbitan
pedoman/juklak/juknis, sosialisasi, diseminasi, bimbingan dan supervisi.
Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan RHL meliputi kegiatan monitoring,
evaluasi,

pelaporan dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini meliputi

pengumpulan data numerik, spasial dan visual (dokumentasi) setiap tahapan kegiatan
RHL untuk kegiatan perencanaan, persiapan lapangan, pembibitan, penanaman dan
pemeliharaan. Monitoring pelaksanaan rehabilitasi dilakukan oleh KPH berkoordinasi
dan bekerjasama dengan UPT Ditjen Bina PDASPS dan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota
sesuai lokasi dan jenis kegiatan, dan UPT Ditjen PHKA untuk rehabiltasi kawasan
lindung.

119

Dalam hal evaluasi kegiatan rehabiltasi, KPH bekerjasama Lembaga Penilai
Independen

(LPI)

yang

terdiri

atas

pelaksana

kegiatan,

tim

pembina

RHL

kabupaten/Kota dan pihak lain yang dianggap perlu. LPI adalah lembaga konsultan
penilai yang kompeten dan telah diakreditasi oleh lembaga berwenang.
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P E M A N T A U A N, E V A L U A S I
DAN PELAPORAN

BAB
VII

7.1. Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dan evaluasi merupakan proses untuk mengawasi dan menilai
pelaksanaan dari suatu rencana pengelolaan. Pemantaun mencakup pengamatan dan
pencatatan fakta yang digunakan untuk mengukur kreteria dan indikator kinerja.
Pemantauan dilakukan secara berkala mulai input, proses, output dan dampak dari
setiap program dan kegiatan pengelolaan. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan
program memberikan informasi hambatan dan kendala implementasi dari rencana
program dan kegiatan. Data informasi yang diperoleh dari proses pemantauan akan
menjadi bahan evaluasi.
Evaluasi merupakan penilaian terhadap kinerja program melalui analisa data dan
fakta hasil pemantauan yang dilaksanakan sesuai kepentingan mulai dari perencanaan,
pelaksanaan dan pengembangan pengelolaan.

Secara umum, evaluasi dilakukan

dengan membandingkan antara capaian atau realisasi dengan kreteria dan standard
yang telah ditetapkan dalam rencana. Hasil pemantauan dan evaluasi ini disamping
untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan juga penting sebagai
bahan umpan balik dari rencana pengelolaan.
Secara garis besar, evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana pengelolaan
hutan kawasan Tatar Sepang

oleh KPH Sejorong untuk 10 tahun ke depan akan

didasarkan pada ketercapaian misi sebagai berikut (1) Melakukan penataan kawasan
hutan dan inventarisasi hutan dalam mendukung penyusunan rencana pengelolaan
hutan (2) Melaksanakan rehabilitasi dan perlindungan hutan untuk kelestarian fungsi
lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi hutan (3) Meningkatkan peran KPH dalam
mendukung pengelolaan hutan (perencanaaan, pemantauan dan evaluasi) melalui
peningkatan SDM dan sistem informasi (4) Melaksanakan pengelolaan hutan yang
unggul, lestari, berdaya saing dan ramah lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
121

Rincian indikator ketercapaian misi penerapan pengelolaan hutan oleh KPH
Sejorong untuk 10 tahun ke depan disajikan pada Tabel 7.1 sampai dengan Tabel 7.5
sebagai berikut:
Tabel 7.1. Indikator ketercapaian misi Melakukan penataan kawasan hutan dan
inventarisasi hutan dalam mendukung penyusunan rencana pengelolaan
hutan
No

Indikator

Standar

Sumber
verifikasi

A

Keseluran kawasan hutan tertata

Baik (>75% dari jumlah

Rencana

ke dalam blok dan petak

blok dan petak)

Penataan Blok

Sedang( 50-75% dari

dan Petak KPH

jumlah blok dan petak)

Sejorong

Buruk (<50% dari
jumlah blok dan petak)
B

Terpasangnya pal batas blok dan

Baik (>75% dari jumlah

petak

blok dan petak)

Data survei

Sedang( 50-75% dari
jumlah blok dan petak)
Buruk (<50% dari
jumlah blok dan petak)
C

Inventarisasi kawasan hutan

Baik (>70% dari luas

Rencana

kawasan hutan)

Pengelolaan

Sedang( 40% - 70%
dari luas kawasan
hutan)
Buruk (<40% dari luas
kawasan hutan)
D

Tersusunnya rencana

Ada, tidak ada

Data, laporan

penelolaan hutan
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7.2. Indikator ketecapaian misi Melaksanakan rehabilitasi dan perlindungan hutan untuk
kelestarian fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi hutan
No

Indikator

Standar

Sumber
verifikasi

A

B

C

Luas lahan kritis dalam kawasan

Meningkat, stabil,

Data survei

hutan

menurun

secara berkala

Gangguan dan tekanan terhadap

Meningkat, stabil,

Data survei

kawasan hutan

menurun

secara berkala

Partisipasi masyarakat

Meningkat, stabil,

Data kelompok

menurun

tani yang
permanen

Tabel 7.3. Indikator ketercapaian misi Meningkatkan peran KPH dalam mendukung
pengelolaan hutan melalui peningkatan SDM dan sistem informasi
No

Indikator

Standar

Sumber
verifikasi

A

B

Kelembagaan KPH sampai tapak

Kapasitas SDM KPH

Lengkap, belum

Dokumen

lengkap

kelembagaan

Meningkat,

Dokumen laporan

menurun

akuntabilitas
kinerja

C

Standard operasional prosedur

Ada, tidak ada

Dokumen SOP

(SOP)
D

Sistem informasi

Ada, tidak ada

Data base

E

Sarana prasarana

Mendukung, tidak

Daftar inventaris

mendukung

barang
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Tabel 7.4. Indikator ketercapaian misi Melaksanakan pemanfaatan hutan secara optimal,
adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat.
No

Indikator

Standar

Sumber
verifikasi

A

Terbentuknya kelembagaan

Pemula, lanjutan,

Daftar kelompok

kelompok tani hutan yang

utama, madya

tani

Kapasitas pengelola hutan pada

Meningkat, stabil,

Dokumen hasil

areal yang dibebani ijin

menurun

monev

Jumlah dan jenis produk hasil

Meningkat, stabil,

Data BPS, Data

hutan

menurun

survey

Pendapatan masyarakat

Meningkat, stabil,

Data BPS, Data

menurun

survey

Meningkat, stabil,

Data BPS, Data

menurun

survey

permanen
B

C

D

E

Pendapatan Pemerintah

7.2. Pelaporan
Dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam bentuk laporan sangat
penting untuk beberapa hal diantaranya (1) tertib adminitrasi, (2) sumber data dan
informasi untuk pemantuan dan evaluasi (3) sarana komunikasi dengan pihak pengelola
dan pihak terkait. Laporan ini dapat berupa (1) laporan pelaksanaan program/kegiatan
oleh pelaksana kegiatan, (2) laporan hasil pemantauan dan evaluasi disiapkan oleh
pegelola atau tim khusus pemantau dan evaluasi, (3) laporan pengelolaan hutan oleh
KPH.
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7.3. Review Rencana Kelola
Suatu rencana pengelolaan disusun dengan sebaik-baiknya, mempertimbangkan
semua faktor yang mungkin berpengaruh.

Dengan demikian, rencana pengelolaan

diharapkan dapat dilaksanakan secara utuh tanpa mengalami penyesuaian. Akan tetapi
pada kenyataannya tidak ada suatu rencana yang benar-benar dapat diterapkan tanpa
penyesuaian. Penyesuain dilakukan minimal dalam waktu 5 tahun.
Review terhadap rencana pengelolaan dimungkinkan dengan mempetimbangkan
hasil pemantauan dan evaluasi. Review terhadap rencana pengelolaan dalam beberapa
hal sangat penting dilakukan untuk menjamin visi dan misi yang telah ditetapkan dapat
tercapai.
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PENUTUP

BAB
VIII

Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Pengelolaan Hutan KPH
Sejorong ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan pedoman dalam pelaksanaaan
tugas serta menjadi dasar dalam penyusunan rencana turunannya dan rencana teknis
pengelolaan hutan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam melahirkan kebijakankebijakan dalam pengelolaan hutan di wilayah KPH Sejorong demi mewujudkan
pengelolaan hutan yang lestari. Harapannya rencana ini dapat menjadi alat pengendali
dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan di lingkungan KPH Sejorong hingga 10 tahun
mendatang.
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