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RINGKASAN EKSEKUTIF
Penyelenggaraan pengelolaan hutan dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan
(KPHP) merupakan pelaksanaan manajemen hutan yang meliputi kegiatan tata
hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi
hutan,

perlindungan

hutan

dan

konservasi

alam.

Di

dalam

rangka

mengimplementasikan pengelolaan hutan di wilayah KPHP Model Sorong perlu
disusun rencana pengelolaan KPHP.
Banyak permasalahan pengelolaan hutan di Kawasan Hutan di wilayah
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong. Kebakaran Hutan,
perambahan hutan, dan pembalakan liar masih terus menjadi tantangan hingga saat
ini. Deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi memerlukan model dan strategi
pengelolaan yang tepat dan efektif.
Dibentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong
merupakan aksi nyata dalam upaya mempercepat penyelesaian masalah hutan dan
konflik yang ada didalamnya. Hadirnya lembaga ini dalam kerangka memastikan
adanya pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan. Pembagian peran antara
institusi pengurusan hutan (Dinas Kehutanan) dan institusi pengelolaan hutan (KPH)
diharapkan dapat memperkuat efektifitas dan efisiensi kegiatan di bidang kehutanan.
Dengan cara ini, arah menuju pengelolaan hutan yang lestari (sustainable
forestmanagement) lebih jelas dan mudah di ukur.
Salah satu bagian awal dari penyiapan pengelolaan kawasan hutan adalah
penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang berlaku
selama 10 tahun, maupun jangka pendek (tahunan). Penyusunan pengelolaan
jangka panjang diperlukan untuk menjadi acuan rencana kerja di tingkat tapak dalam
bentuk unit-unit pengelolaan hutan (KPH) yang akan mengelola hutan secara
terintegrasi melalui kaidah-kaidah pengelolaan hutan yang dapat menjamin
keberlangsungan fungsinya sebagaimana yang dimandatkan dalam peraturan
perundang-undangan.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 701/Menhut-II/2010
tanggal 20 Desember 2010 luas hutan KPH Model Sorong ± 200.981,74
ha.Berdasarkan fungsi hutannya, KPHP Model Sorong didominasi kawasan Hutan
Produksi seluas 105.554,52 (52,51%), Hutan Poduksi Terbatas Seluas 88.833,73 Ha
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(44.19%)dan selebihnya Hutan Lindung seluas 6.593,48 Ha (3,28%). Kedepan
tekanan dan gangguan terhadap kawasanhutan KPHP Model Sorong akan semakin
tinggi sejalan dengan semakin luas danbanyaknya aktivitas tak legal di dalam
kawasan. Di dalam Wilayah KPHP Model Sorong sebelumnya sudah terdapat izin
pemanfaatan berupa areal IUPHHK PT. Intimpura Timber Co seluas 174.250,42 ha,
PT. Mancaraya Agromandiri seluas 20.137,84 ha dan sisanya merupakan hutan
Lindung seluas 6.593,48 ha. Namun demikian, masih terdapat areal yang belum
teralokasikan baik untuk penggunaan maupun pemanfaatan berupa wilayah tertentu
yang relatif luas dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai areal usaha KPHP
Model Sorong.
Wilayah KPHP Model Sorong secara ekologis ke depan diproyeksikan akan
mengalami tekanan berupa deforestasi dan degradasi karena aktivitas tak legal
seperti perambahan hutan dan pembalakan liar. Eksistensi kawasan ini juga akan
mengalami tekanan kerusakan yang dapat diakibatkan oleh konversi lahan menjadi
lokasi pemukiman dan pertambangan. Untuk itu penanganan masalah ini secara
terpadu dan komprhensif sangatlah diperlukan.
KPHP Model Sorong memiliki potensi hasil hutan yang besar. Untuk kayu dari
hutan tanaman saat ini diperkirakan ada 5.247 pohon per hektar dan sekitar 167.22
m3/ha untuk jenis meranti jika ditambah dengan kesuluruhan kelompok jenis maka
jumlah pohon perhektar sekitar 12.694 batang daari tingkat semai sampai pohon
dengan volume mancapai 345 m3/ha. Potensi ini akan terus meningkat sejalan
dengan akan adanya kemungkinan pesetujuan terhadap ijin usaha pemanfaatan
hasil hutan yang baru.
Ada 4 Distrik yang terletak di sekitar kawasan hutan KPHP Model Sorong
seluruh penduduk adalah suku Moi sebagai penduduk asli. Secara sosial budaya
ketergantungan dan tingkat kepentingan terhadap kawasan hutan relatif masih tinggi.
Ke depan, tekanan terhadap penguasaan terhadap lahan yang berada di dalam
kawasan oleh masyarakat akan terus terjadi. Dengan demikian akan ada
peningkatan potensi terjadinya konflik sosial. Terhadap pengusahaan lahan di dalam
kawasan KPHP Model Sorong.
Perlu diarahkan pada skema pemberdayaan masyarakat dalam bentuk Hutan
Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Desa (HD). Perluasan kesempatan dan akses
masyarakat lokal dalam pemanfaatan kawasan hutan yang ada di sekitarnya akan
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mampu mengurangi konflik sosial yang mungkin terjadi. Kondisi ini juga pada masa
depan akan turut menjamin pengelolaan hutan secara berkelanjutan.
Berdasarkan arah, tujuan dan sasaran pembangunan provinsi dan kabupaten
serta memperhatikan kondisi, potensi dan permasalahan di dalamnya maka Rencana
Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Sorong yang utama
adalah optimalisasi akses semua pihak termasuk masyarakat sekitar kawasan KPHP
Model Sorong sebagai salah satu jalan bagi resolusi konflik sumberdaya hutan demi
tercapainya pengelolaan berkelanjutan. Visi KPHP Model Sorong untuk 10 tahun
kedepan

adalah

“Terwujudnya

pengelolaan

dan

pemanfaatan

hutan

yang

berwawasan lingkungan, peningkatan ekonomi serta menghargai dan menghormati
nilai-nilai Masyarakat pemilik hak ulayat di Dalam dan Sekitar Kawasan KPHP Model
Sorong” Untuk mencapai visi tersebut, misi yang akan dijalankan adalah ;
1. Memantapkan kelembagaan KPHP Model Sorong;
2. Memantapkan penataan kawasan KPHP Model Sorong;
3. Memantapkaaan partisipasi dan kolaborasi para pihak;
4. Memantapkan perlindungan dan pengamanan kawasan;
5. Memanfaatkan pemanfaatan sumberdaya alam hayati daan ekosistemnyaa
secara lestari.
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KATA PENGANTAR
Penyelenggaraan pengelolaan hutan dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan
(KPHP) merupakan pelaksanaan manajemen hutan yang meliputi kegiatan tata
hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi
hutan,

perlindungan

hutan

dan

konservasi

alam.

Di

dalam

rangka

mengimplementasikan pengelolaan hutan di wilayah Register II KPHP Model Sorong
perlu disusun rencana pengelolaan KPHP.
Rencana Pengelolaan Hutan KPHP Model Sorong ini merupakan rencana
jangka panjang yang memuat: tujuan yang akan dicapai KPHP, kondisi yang
dihadapi, strategi dan kelayakan pengembangan pengelolaan hutan, yang meliputi:
tata hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan,
perlindungan hutan dan konservasi alam. Melalui rencana jangka panjang ini potensi
dan kondisi sumberdaya hutan, kondisi sosial ekonomi dan pengembangan KPH
yang dijadikan tujuan KPH dalam jangka panjang di Kabupaten Sorong

dapat

diketahui.
Data dan informasi yang digunakan dalam rencana ini mengacu pada hasil
kegiatan inventarisasi ekonomi, sosial, budaya dan aspek biofisik di wilayah kerja
KPHP Model Sorong.
Dengan tersusunnya Rencana Pengelolaan Hutan KPHP Model Sorong ini
diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan
rencana ini. Mudah-mudahan rencana ini dapat menjadi acuan dalam pengelolaan
hutan berkelanjutan di wilayah KPHP Model Sorong,

Sorong, 31 Mei 2014
Kepala Bidang Perencanaan,
Penataan Hutan dan KKPH,

Dominikus Lumban Gaol, S.Hut
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I. PENDAHULUAN
1. 1. Latar Belakang
Hutan merupakan salah satu sumber daya alam dan menjadi penyangga
kehidupan yang keberadaanya tidak tergantikan. Oleh karena itu setiap upaya untuk
pemanfaatan

hutan

harus

berlandaskan

(sustainable)

dalam

rangka

menjamin

pada

prinsip-prinsip

eksistensi/keberadaan

kelestarian

hutan

lestari.

Selanjutnya penguasaan hutan oleh negara tersebut memberi wewenang kepada
Pemerintah antara lain untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang
berkaitandengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan dengan tujuan untuk
memperoleh manfaat sebesar-besarnya serta serba guna dan lestari untuk
kemakmuran rakyat melalui kegiatan yang salah satunya adalah pengelolaan hutan.
Salah satu unsur penting untuk mencapai tujuan tersebut adalah memastikan
fungsi-fungsi penyelenggaraan pengelolaan hutan dapat terlaksana dengan tetap
berpegang pada prinsip kelestarian hutan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu
penyelenggaraan pengelolaan hutan di tingkat tapak, melalui pembentukan unit
Pengelolaan Hutan atau Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kesatuan Pengelolaan
Hutan (KPH) sebagai wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan
peruntukannya. yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Seluruh kawasan
hutan di Indonesia akan terbagi dalam wilayah-wilayah KPH serta akan menjadi
bagian penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi,kabupaten/kota.
Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 44 tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan, unit pengelolaan hutan terdiri dari Kesatuan Pengelolaan
Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
Dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh KPH, manajemen KPH
dibagi berdasarkan potensi dominan suatu kawasan hutan seperti KPHP. Salah satu
peraturan Menteri Kehutanan yang mengatur tentang pengelolaan hutan pada KPHP
adalah Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan pada KPHP. Peraturan Menteri Kehutanan
tersebut menjadi landasan KPH dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Salah satu kegiatan penting dan strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan
hutan adalah kegiatan tata hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan
HutanPelaksanaan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
pada KPHP Modeltelah menjadi tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah.
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Khusus untuk pengelolaan hutan diperlukan rencana pengelolaan hutan yang
meliputi rencana pada unit pengelolaan hutan lindung, dan unit pengelolaan hutan
produksi yang disusun oleh Kepala KPH. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa
kegiatan pengelolaan hutan dan hasil hutan dalam suatu KPH bukan hanya terfokus
pada tegakan hutan dan hasil hutan secara fisik, melainkan juga pada kebutuhan
kegiatan yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dan diperkirakan
akan terjadi. Perencanaan disusun berdasarkan karakteristik wilayah yang
bersangkutan,dan melibatkan para pihak (instansi pemerintah, pemegang izin,
masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar hutan, lembaga swadaya
masyarakat dan akademis),sehingga perencanaan pengelolaan yang dibuat lebih
tepat sasaran dan dapat diterima serta dijalankan oleh para pihak.
Rencana jangka panjang KPHP ModelSorong inidisusun untuk memberikan
gambaran mengenai: (1) potensi dan kondisi sumberdaya hutan, letak KPHP Model
Sorong dalam DAS, kondisi sosial ekonomi dan pengembangan wilayah, (2) bobot
fungsi hutan yang akan diwujudkan (hutan produksi) dan sasaran para pihak untuk
mewujudkan pemanfaatan hutan secara efisien dan adil, (3) ketersediaan prakondisi
maupun potensi hambatan ditinjau dari kepastian wilayah, permintaan hasil hutan,
investasi dan sumber pendanaan, dan sumberdaya manusia, dan (4) kelayakan
pengembangan

yang

ditelaah

selain

dari

segi

manfaat

dan

biaya

juga

dariketersediaan prakondisi, kekuatan dan kelemahan institusi dan organisasi.

1. 2. Tujuan
a. Mewujudkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang menjadi acuan
KPHP

Model

di

KabupatenSorong

dalam

pencapaian

fungsi

ekonomi,

lingkungan, dan sosial secara berkelanjutan;
b. Memberikan arah yang tepat terhadap pelaksanaan pengelolaan KPHP Model
Sorong dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun, sehingga dengan rencana
pengelolaan tersebut KPHP ModelSorong memiliki kerangka kerja yang terpadu
dan komprehensif didalam pelaksanaan pengelolaan yang lebih efektif, efisien
dan bermanfaat.

1. 3. Sasaran
a. Keterlibatan para pihak yang berkaitan dengan penyusunan rencanapengelolaan
hutan di KPHP ModelSorong Propinsi Papua Barat.
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b. Tersusunnya suatu kerangka formal pengelolaan untuk sepuluh tahun ke depan
yang menjadi acuan bagi rencana pengelolaan jangka jangka pendek (1 tahun)
dalam

mewujudkan

kelestarian

fungsi

dan

manfaat

dari

kawasan

KPHPModelSorong, serta memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan program
pembangunan

daerah

melalui

pemanfaatan

sumber

daya

alam

guna

pengembangan ekonomi pembangunan.

1. 4. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dari rencana pengelolaan hutan iniadalah sebagai berikut:
a. Mendeskripsikan kondisi wilayah KPHP Model Sorong baik berdasarkan aspek
biofisik, sosial, ekonomi, budaya, dan pembangunan wilayah;
b. Menyusun Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHPModel Soronguntuk
jangka waktu sepuluh tahun berdasarkan kajian aspek ekologi, ekonomi, sosial
dan budaya dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat dan
rencana pembangunan daerah/wilayah.
Rencana Pengelolaan Jangka Panjang ini

menjadi dasar bagi penyusunan

Rencana Pengelolaan Jangka Menengah dan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek
yang selanjutnya akan diwujudkan kembali dalam bentuk strategi pengelolaan yang
memuat program-program dan usulan kegiatan operasional.

1. 5. Batasan Pengertian
a.

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

b.

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

c.

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

d.

Inventarisasi hutan pada wilayah KPHP adalah rangkaian kegiatan pengumpulan
data untuk

mengetahui

keadaan dan

potensi

sumberdaya hutan

dan

lingkungannya secara lengkap;
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e.

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

f.

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

g.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek adalah

Rencana Pengelolaan

Hutan berjangka waktu satu tahun pada tingkat kegiatan operasional berbasis
petak dan/atau blok;
h.

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

i.

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

j.

Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah
pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola
secara efisien dan lestari;

k.

Kesatuan pengelolaan Hutan Konservasi selanjutnya disebut KPHK adalah KPH
yang luas wilayah seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan
konservasi;

l.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah KPH
yang luas wilayah seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan
lindung;

m. Kesatuan pengelolaan Hutan produksi selanjutnya disebut KPHP adalah KPH

yang luas wilayah seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan
produksi;
n.

Resort Pengelolaan Hutan adalah kawasan hutan dalam wilayah KPHP yang
merupakan bagian dari wilayah KPHP yang dipimpin oleh Kepala Resort KPHP
dan bertanggung jawab Kepada Kepala KPHP;
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o.

Blok Pengelolaan pada wilayah KPHP adalah bagian dari wilayah KPHP yang
dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan;

p.

Petak adalah bagian dari Blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha
pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan dan silvikultur yang
sama;

q.

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai pemerintah, adalah
perangkat Negara Kesatuan RI yang tediri dari Presiden beserta Menteri;

r.

Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang
kehutanan;

s.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom
yang lain sebagai badan eksekutif daerah;

t.

Dinas

adalah

Dinas

Propinsi/Kabupaten/Kota

yang

menangani

bidang

kehutanan;
u.

Kolaborasi Pengelolaan Kawasan adalah pelaksanaan suatu kegiatan atau
penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan efektivitas
pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam secara bersama dan sinergis oleh para
pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

v.

BAPPEDA adalah Badan pada Propinsi/Kabupaten/Kota yang menangani dan
bertanggungjawab dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

w. Para Pihak adalah semua pihak yang memiliki minat, kepedulian, atau

kepentingan terhadap KPHP. Para pihak dapat berasal dari pemerintah pusat,
pemerintah daerah, kelompok masyarakat, perorangan baik lokal, nasional,
maupun internasional, LSM, BUMN/BUMD, BUMS, perguruan pendidikan
tinggi,lembaga ilmiah dan media massa;
x.

Peran serta para pihak adalah kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh para
pihak yang timbul atas minat, kepedulian, kehendak dan atas keinginan sendiri
untuk bertindak dan membantu dalam mendukung pengelolaan KPHP;

y.

Kelembagaan Kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan KPHP
adalah

pengaturan

yang

meliputi

wadah

(organisasi),

sarana

pendukung,pembiayaan termasuk mekanisme kerja dalam rangka melaksanakan
pengelolaan kolaborasi yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak;
z.

Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats) adalah salah
satu metode analisa yang didasarkan pada kajian terhadap Lingkungan Internal
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yaitu aspek kekuatan ( Strength), dan kelemahan (Weaknesses), serta terhadap
lingkungan Eksternal yaitu aspek peluang (Opportunities), dan ancaman
(Threats) untuk pengambilan keputusan;
aa. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan suatu alat yang berisi

kerangka dasar bagi upaya pengalokasian ruang berdasarkan fungsi, struktur
dan hirarki ruang, serta sebagai pengendalian pemanfaatan ruang;
bb. Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) merupakan salah satu struktur tata

ruang yang merupakan bentuk sasaran dalam penetapan kebijaksanaan
penataan ruang wilayah.
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II. DESKRIPSI KAWASAN
2. 1. Risalah Wilayah KPHP Model Sorong
2.1.1. Letak dan Luas
Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi (KPHP)Model Sorong secara
geografis terletak diantara 00°68’22’’-01°15’48’’ Lintang Selatan (LS) dan 131°38’32’’
- 132°23’27’’ Bujur Timur (BT) dengan luas areal adalah ± 200.981,74 Ha,serta
secara administratif berada di wilayah Distrik Sayosa,Distrik Moraid, Distrik Makbon,
dan Distrik Klayili Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Fungsi hutan KPHP
Model Sorong terdiri dari Hutan Produksi seluas 105.554,53Ha (52,52%), Hutan
Produksi Terbatas seluas 88.833,73 Ha (44,20%), dan Hutan Lindung seluas
6.593,48Ha (3,28%).
Fisiografi kawasan KPHP Model Sorong berada pada elevasi antara 50-250
mdpl dengan topografi bervariasi antara datar sampai sangat curam dengan
kerelengan 0 – >40%. Viariasi fisiografi lahan pada setiap DAS berbeda-beda,DAS
Warsamson sebagian besar (17,75%) topografi tergolong curam sedangkan topografi
datar sampai landai sekitar 10,13%. Fisiografi lahan pada DAS Beraur hampir
seluruh wilayahnya (10,48%) bertopografi landai sampai agak curam dari total luas
KPHP model sorong. Sedangkan DAS Karabratopografinya hampir merata, yaitu
bertopografi datar (19,70%), landai (20.06%) dan curam (19.09%) dari total luas
KPHP model sorong yaitu 200.981,74Ha. Sebaran luas masing-masing DAS menurut
Topografi dan lereng seperti disajikan pada Tabel 1.
Secara topografi Kabupaten Sorong sangat bervariasi mulai dataran rendah
dan berawa. Wilayah Kabupaten Sorong hampir 60 persen berupa daerah
pegunungan dengan lereng-lereng yang curam seperti Makbon, Moraid, dan Pulau
Salawati terdapat di bagian tengah ke arah timur dan utara. Dua puluh persen
topografi Kabupaten Sorong berupa dataran rendah dan sebagian berawa yang
menyebar di bagian selatan sampai ke barat.
Ketinggian di Kabupaten Sorong bervariasi yaitu wilayah dengan ketinggian di
bawah 100 meter umumnya terdapat di Distrik Seget, Beraur sebagian di Distrik
Salawati bagian selatan. Wilayah dengan ketinggian di atas 500 mdpl berada di
Distrik Aimas dan sebagian berada di Distrik Salawati.

Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan Jangka Panjang
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong
Provinsi Papua Barat

7

Gambar 1. Peta Administrasi Kawasan KPHP Model Sorong
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Tabel 1

Persebaran Luas Kawasan DAS Menurut Topografi dan Kelerengan
KPHP Model Sorong

No.

1.

2.

3.

DAS

Warsamson

Beraur

Karabra

Topografi
Datar
Landai
Curam
Landai
Curam
Datar
Landai
Curam

Lereng (%)
0% - 8%
8%-15%
>45%
Total
8%-15%
>45%
Total
0% - 8%
8%-15%
>45%
Total
Grand Total

Luas (Ha)
4.245,23
18.156,11
35.682,58
58.083,92
21.072,10
3.543,16
24.615,26
39.594,92
40.312,56
38.375,07
118.282,55
200.981,73

Persentase (%)
2,11
9,03
17,75
28,90
10,48
1,76
12,25
19,70
20,06
19,09
58,85
100,00

Sumber : Hasil interpretasi Peta BPKH XVII

Kondisi fisiografi lahan pada masing-masing DAS tersebut mengindikasikan
bahwa hanya sekitar 60 % kawasan KPHP ModelKabupaten Sorong yang dapat
dikelola sebagai fungsi produksi. bahkan pada DAS Warsamson hanya sekitar 40%
wilayahnya yang dapat dikelola sebagai fungsi produksi (IUPHHK) karena hampir
60% arealnya bertofografi curam. Menurut data yang disajikan pada profil KPHP
Model Sorong. Fisiografi

lahan pada DAS

Beraur

hampir seluruh wilayahnya

(90%) bertopografi agak curam sampai curam. Sedangkan DAS Karabra sebaliknya
sebagian besar arealnya (60%) bertopografi

datar sampai landai dan 40 %

wilayahnya tergolong bertopografi agak curam sampai curam.
Areal KPHP Model Sorong didominasi topografi areal yang curam sampai
sangat curam dibandingkan dengan areal datar. Kondisi ini memerlukan perhatian
yang serius, khususnya dalam penataan kembali kawasan KPHP ModelSorong.
terutama dalam penetapan areal kelola dalam setiap DAS.
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Tabel 2 Fungsi hutan di wilayah KPHP Model Sorong berdasarkan DAS
No. Nama DAS
1

2

3

Fungsi Hutan
Luas (Ha)
Hutan Lindung
6.593,48
Hutan Produksi
31.388,65
Hutan Produksi Terbatas
20.101,78
Total
58.083,92
Hutan Produksi
16.351,78
Hutan Produksi Terbatas
8.263,49
Total
24.615,27
Hutan Produksi
57.814,09
Hutan Produksi Terbatas
60.468,46
Total 118.282,56
Grand TotalTotal 200.981,74

Warsamson

Beraur

Karabra

Persentase (%)
3,28%
15,62%
10,00%
28,90%
8,14%
4,11%
12,25%
28,77%
30,09%
58,85%
100,00%

2.1.2. Keadaan Iklim
Tipe iklim wilayah Kabupaten Sorong menurut Schmidt dan Ferguson
tegolong tipe iklim A (hutan hujan tropis) yang dicirikan oleh rata-rata curah hujan
tahunan mencapai 3.703,60 mm dengan curah hujan bulanan tertinggi pada bulan
Juli dan Agustus dan terendah pada bulan Januari dan Februari. Secara rinci
keadaan ilklim di wilayah Kabupaten Sorong disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3 Rata-Rata Parameter Iklim Bulanan Kabupaten Sorong dan Sekitarnya
(Lima Tahun Terakhir)
No.

Bulan

Curah Hujan (mm)

Hari Hujan(hh)

Suhu
(o C)

Kelembaban (%)

1.

Januari

184.3

19.2

16.7

6.06

2.

Februari

221.4

19.0

16.3

24.23

3.

Maret

355.9

23.3

16.3

15.15

4.

April

233.6

21.5

16.2

6.06

5.

Mei

329.7

21.2

16.8

6.06

6.

Juni

332.7

22.3

16

6.06

7.

Juli

591.8

24.0

16.2

6.07

8.

Agustus

406.4

24.0

15.9

6.07

9.

September

304.6

19.2

16.4

6.06

10.

Oktober

263.3

19.5

16.65

6.06

11.

November

255.9

20.0

16.5

6.05

12.

Desember

224.1

20.7

16.4

6.05

3.703,6

253,8

Total
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Berdasarkan data curah hujan dan hari hujan dalam setahun. maka dapat
diketahui bahwa intensitas curah hujan harian sebesar 14,59 mm/hh. Intensitas
curah hujan harian di wilayah KPHP Model Sorong tergolong dalam klasifikasi ringan.
Sebagai perbandingan diambil data curah hujan di stasiun meteorologi jefman
Sorong tahun 2007-2012 dalam mm. sebagaimana Tabel 4.
Tabel 4Banyaknya Curah Hujan di Stasiun Meteorologi Jefman Sorong Tahun 20072012 (mm)
Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Jumlah
Rata rata

2007
252,5
148,0
320,6
320,6
328,3
538,3
912,9
839,4
287,2
450,2
218,8
407,4
4.964

2008
139,8
233,2
201,0
201,0
430,2
404,0
597,2
614,0
417,0
378,8
308,8
245,2
4.306

2009
175,8
199,8
371,0
371,0
125,5
296,0
390,6
159,4
86,0
10,0
281,4
73,8
2.345

2010
139,8
233,2
201,0
201,0
430,2
404,0
597,2
614,0
417,0
378,8
308,8
245,0
4.306

2011
179,3
301,1
473,6
32,2
492,8
205,2
597,5
268,0
428,0
243,0
243,0
222,8
3.788,5

2012
218,8
212,8
568,0
275,5
170,9
444,4
455,6
103,0
192,5
118,7
174,7
150,6
3.085,0
3.798,75

Sumber : Badan Meteorologi dan Geofisika Sorong

Jumlah rata-rata hari hujan sebesar 253,50 hari. Jumlah rata-rata tekanan
udara sebesar 1.008,6. Meskipun telah banyak terjadi perubahan komposisi tutupan
lahan basah dan lahan kering di Kabupaten Sorong akibat berbagai faktor alami dan
non alami,. tetapi secara makro iklim di wilayah Kabupaten Sorong tidak mengalami
perubahan.
Tabel 5Banyaknya Hari Hujan Di Stasiun Meteorologi Jefman Sorong (hari)
Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Jumlah
Rata-Rata

2007
14
13
12
19
19
26
23
27
17
24
12
19
225

2008
20
20
28
26
21
21
29
29
22
22
29
19
286

2009
17
22
22
20
20
18
21
18
12
10
14
20
214

2010
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20
20
28
26
21
21
29
29
22
22
29
19
286

2011
19
20
24
19
26
25
22
18
25
22
16
22
258

2012
25
19
26
19
20
23
20
23
17
17
20
25
252
25,3
11

Gambar 2. Peta Iklim Kawasan KPHP Model Sorong
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Tabel 6 Rata-rata Tekanan Udara di Stasiun Jefman Sorong (hari)
Bulan
Januari
Februari
Maret

2007
1.008,6
1.008,8
1.008,8

2008
1.007,8
1.007,8
1.008,4

2009
1.008,4
1.007,8
1.009,2

2010
1.008,6
1.008,8
1.008,8

2011
1.007,0
1.007,7
1.007,8

2012
1.007,7
1.007,4
1.007,8

April

1.008,9

1.008,3

1.008,7

1.008,9

1.008,3

1.009,2

1.009,2
1.007,7
1.009,6
1.009,6
1.008,7
1.008,4
1.007,0
1.006,6
12.101,9
1.008,5

1.009,1
1.009,7
1.009,7
1.009,9
1.009,6
1.009,3
1.008,2
1.007,6
12.105,4
1.008,8

1.008,5
1.009,5
1.009,4
1.010,3
1.009,1
1.009,3
1.007,6
1.008,7
12.106,5
1.008,9

1.009,2
1.007,7
1.009,6
1.009,6
1.008,7
1.008,4
1.007,0
1.006,6
12.101,9
1.008,5

1.008,9
1.009,3
1.009,4
1.009,9
1.010,0
1.009,2
1.007,8
1.006,9
12.101,9
1.008,5

1.008,1
1.009,3
1.008,4
1.009,9
1.009,4
1.008,5
1.008,0
1.007,3
12.1008,8
1.008,4

Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Jumlah
Rata-rata

Sumber : Badan Meteorologi dan Geofisika Sorong (2013)

Adapun suhu udara rata-rata minimum selama tahun 2012 adalah 27.010 C
sedangkan suhu udara rata-rata maksimumnya tercatat 32.700C.
Tabel 7Rata-rata Suhu Udara Minimum Dirinci per Bulan (°C) Tahun 2012
Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Jumlah
Rata-rata
2011
2010
2009
2008
2007
Rata-rata/Average :

Temperatur
22.4
23.2
25.6
22.9
23.2
21.9
22.6
22.8
22.4
21.4
22.8
23.2
274,4
22.8
22.8
22.6
22.2
22.8
22.3
27.1

Sumber : Badan Meteorologi dan Geofisika Sorong (2013)
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Tabel 8Rata-rata Suhu Udara Maksimum Dirinci per Bulan (°C) Tahun 2012
Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Jumlah
Rata-rata
Rata-rata
2011
2010
2009
2008
2007
Rata-rata :

Temperatur
33,4
32,6
32,6
32,4
33,6
32,0
32,4
31,8
32,8
33,3
33,8
32,8
392,4
32,7
33,2
33,2
32,3
33,2
32,0
39,32

Sumber : Badan Meteorologi dan Geofisika Sorong (2013)

2.1.3. Geologi dan Tanah
Kondisi geologi Kabupaten Sorong dan secara umum Papua bagian barat
terletak di atas pertemuan tiga lempeng bumi, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng
Filipina dan Lempeng Pasifik yang merupakan lempeng-lempeng bumi aktif. Selain
itu, di daerah tersebut juga terbentuk jalur-jalur patahan batuan atau sesar, yang
dikenal dengan nama Sesar Sorong. Struktur geologi ini memanjang relatif barattimur mulai dari sebagian Pulau Sulawesi, Pulau Maluku sampai Jayapura bagian
utara.
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Gambar 3. Peta Geologi Kawasan KPHP Model Sorong
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2.1.4. Batuan Induk
Batuan induk yang berada pada lokasi KPHP Model Sorong dapat dilihat pada
Tabel 9.
Tabel 9Persebaran Luas Kawasan KPHP ModelSorong Menurut Jenis Batuan
Induk

No.
1.
2.
3.

Formasi Geologi / Jenis Batuan Induk
Batuan Sedimen
Batuan Sedimen Berkapur
Volkanik
Total

Luas
Ha
174.897,16
2.973,64
23.110,93
200.981,74

%
87,02
1,48
11,50
100,00

2.1.5. Jenis Tanah Dominan
Karakteristik Tanah di Kabupaten Sorong terdiri dari tekstur halus, sedang,
kasar, dan gambut. Mayoritas tanah di wilayah Kabupaten Sorong memiliki tekstur
halus. Jenis tanah di Kabupaten Sorong terdiri dari Podsolik kelabu, Podsolik Merah
Kuning, Orgonosal, Alluvial, Complex of Soil, Renzina dan latosal, Kedalaman efektif
tanah di Kabupaten Sorong bervariasi antara kedalaman 0-25 centimeter, 25-50
centimeter, dan 51-100 centimeter.
Sedangkan jenis tanah di kawasan KPHP Model Sorong umumnya tergolong
jenis tanah asosiasi dengan jenis dominan Kambisol Podsolik, Mediteran Organosol
dan tanah Alluvial.

Persebaran jenis tanah tersebut

dalam kawasan seperti

disajikan pada Tabel 10.
Tabel 10Persebaran luas menurut jenis tanah pada kawasan KPHP Model Sorong
No.
1.
2.
3.
4.

Jenis Tanah Dominan
Alluvial
Complex of Soil
Grey Brown Podsolik
Red Yellow Podsolik
Total

Luas
Ha
60734.08
5245.357
6404.06
70898.25
200981.7
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30.219
2.6099
31.895
35.276
100,00
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Gambar 4. Peta Jenis Tanah Kawasan KPHP Model Sorong
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Tabel 11Jenis Tanah Di Wilayah KPHP Model Sorong
No
1

2

3

Nama DAS

Jenis Tanah
Alluvial
Gray Brown Podsolik
DAS BERAUR
Red Yellow Podsolik
Jumlah luas DAS BERAUR (Ha)
Alluvial
Gray Brown Podsolik
DAS KARABRA
Red Yellow Podsolik
Jumlah luas DAS KARABRA (Ha)
Alluvial
Complex Podsolik
DAS WARSAMSON
Gray Brown Podsolik
Red Yellow Podsolik
Jumlah luas DAS WARSAMSON (Ha)
Luas Total

Luas (Ha)
2.517,34
11.621,13
10.476,80
24.615,27
52.144,51
39.593,70
26.544,35
118.282,66
6.045,41
5.254,07
12.876,06
33.908,38
58.083,92
200.981,74

%
1,25
5,78
5,21
12,25
25,94
19,70
13,21
58,85
3,01
2,61
6,41
16,87
28,90
100,00

2.1.6. Hidrologi dan DAS
Secara umum KPHP Model Sorong berada dalam wilayah pengelolaan 3
Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Beraur, DAS Karabra dan DAS Warsamson.
Sungai-sungai besar yang mengalir dalam kawasan KPHP Model Sorong adalah
Sungai Warsamson, S. Klasaman, S. Klawubuk, S. Klaweili, S. Beraur dan S.
Klasuak.
Tabel 12Luas kawasan menurut DAS dan Fungsi Hutan dalam KPHP Model
Sorong
No. Nama DAS
1

2

3

Warsamson

Beraur

Karabra

Fungsi Hutan
Luas (Ha)
Hutan Lindung
6.593,48
Hutan Produksi
31.388,65
Hutan Produksi Terbatas
20.101,78
Total
58.083,92
Hutan Produksi
16.351,78
Hutan Produksi Terbatas
8.263,49
Total
24.615,27
Hutan Produksi
57.814,09
Hutan Produksi Terbatas
60.468,46
Total 118.282,56
Grand TotalTotal 200.981,74
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Persentase (%)
3,28%
15,62%
10,00%
28,90%
8,14%
4,11%
12,25%
28,77%
30,09%
58,85%
100,00%
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Gambar 5. Peta Daerah Aliran Sungai Kawasan KPHP Model Sorong
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Data pada Tabel 12 menjelaskan bahwa hampir semua wilayah DAS dalam
kawasan KPHP

Model Sorong didominasi oleh hutan produksi (HP) dan Hutan

Produksi Terbatas (HPT), kecuali pada DAS Warsamson, terdapat 2 lokasi kawasan
sebagai hutan lindung dengan total luas 11,35% dari luas DAS. Berdasarkan
dominasi luas hutan produksi tersebut, maka KPHP Model Sorong tergolong KPH
yang dikelola dengan fungsi utama untuk produksi (KPHP).

Sedangkan hutan

lindung yang terdapat di dalam kawasan KPHP tersebut akan dikelola sesuai fungsi
peruntukkannya, yaitu sebagai fungsi lindung dalam lingkup wilayah kelola KPHP.
Bentang alam spesifik adalah kondisi khas/spesifik setempat atau daerah
tertentu yang memberikan nilai khas setempat. Untuk wilayah areal KPHP Model
Sorong ini tidak terdapat bentang alam spesifik, hanya untuk wilayah desa Maladofok
terdapat spot pengeboran minyak.

2.1.7. Aksesibilitas Kawasan
Kawasan KPHP ModelSorong sebagian besar merupakan Eks areal konsesi
IUPHHK-HA

PT Intimpura Timber Co seluas

174.250,42 ha dan areal konsesi

IUPHHK-HA PT Mancaraya Agromandiri seluas 20.137,84 ha serta hutan lindung
seluas 6.593,48 ha.

Aksesibilitas wilayah terutama pada areal eks konsesi PT

Intimpura Timber Co lebih mudah dijangkau karena telah tersedia infrastruktur jalan
logging masing-masing jalan induk sepanjang 185,80 Km dan Jalan Cabang 340,88
Km. Infrastruktur ini akan memudahkan aksesibilitas wilayah dalam kawasan. Blokblok tebangan dan petak tebangan sebagian sudah terbentuk, terutama areal bekas
tebangan (LOA) seluas 72.572 ha telah ditetapkan pada tahun 2008 sebagai areal
pelaksanaan TPTII/SILIN melalui SK Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan
nomor SK 42/VI-BPHA/2007. Demikian pula halnya mengenai tata batas, secara
defakto pantai sepanjang 84,40 Km merupakan batas alam yang mantap.
Sekitar 86% ( 326,7 Km) arealnya telah memiliki batas-batas yang jelas. Batas luar
kawasan terutama yang berbatasan dengan areal IUPHHK-HA dan fungsi hutan lain
telah terealisasi sepanjang 242.8 Km. Dengan demikian dari segi penataan kawasan
untuk pengelolaan lebih mudah di lakukan khusus untuk penataan blok-blok
tebangan dan blok-blok pembinaan hutan.

Infrastruktur lain yang dapat

dimanfaatkan untuk menunjang implementasi pengelolaan KPHP ModelSorong
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adalah bangunan Basecamp yang masih layak pakai yang dapat dijadikan kantor
sementara KKPH untuk implementasi kegiatan teknis pembangunan KPHP
ModelSorong. Areal Hutan Primer (Fungsi Hutan Tetap dan Fungsi Hutan Produksi
Terbatas) seluas 71.197 ha telah dirancang blok tebangan tahunan dengan luasan
2.600 ha per tahun. Selain itu terdapat pula hutan lindung seluas 16.151 ha dan
hutan bukit kapur kars seluas 13.501 ha dan hutan rawa mangrove seluas 644 ha
dapat ditetapkan sebagai

kawasan perlindungan atau

dikelola sesuai dengan

tipologi hutannya. Berdasarkan Rencana Pengelolaan IUPHHK PT. Intimpura Co.
(2008), luas hutan primer 91.197 ha akan dikelola dengan sistem silvikultur TPTI,
memiliki potensi produksi bersih 18 m3/ha. Untuk siklus tebangan 35 tahun, maka
Jatah Produksi Tahunan maksimum sebesar 46.800 m3/tahun,. sedangkan luas
hutan sekunder termasuk logged over area (LOA) seluas 72.572 ha akan dikelola
dengan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif (TPTII) atau Sistem
Silvikultur Intensif (SILIN), memiliki potensi produksi bersih sebesar 27 m3/ha. Untuk
siklus tebangan direncanakan 30 tahun, maka Jatah Produksi Tahunan (JPT)
sebesar 64.800 m3/tahun. Rencana Pengelolaan PT. Intimpura Timber Co setelah
19 tahun melaksanakan kegiatan loggingnya ini dapat juga menjadi pertimbangan
dalam merancang pembentukan KPH Model Sorong setelah areal konsesinya
dikembalikan

ke

Pemerintah

daerah

Kabupaten

Sorong

hak

pengelolaan

kawasannya.
2.1.8. Batas-Batas
Secara geografis KPHP Model Sorong terletak diantara 00°68’22’’ - 01°15’48’’
Lintang Selatan (LS) dan 131°38’32’’ - 132°23’27’’ Bujur Timur (BT). KPHP Model
Sorong memiliki luas 196.873 Ha. kawasan tersebut KPHP Sorong secara
administratif berada di wilayah Distrik Sayosa, Distrik Makbon,Distrik Morait dan
Distrik Klayili - Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan fungsi

hutannya, KPHP Model Sorong didominasi Kawasan Hutan Produksi seluas
105.554,53 Ha (52,52%). Hutan Produksi Terbatas seluas 88.833,73 Ha (44,20%)
dan selebihnya Hutan Lindung seluas 6.593,48 Ha (3,s28%).
Di dalam Wilayah KPHP Model Sorong sebelumnya sudah terdapat izin
pemanfaatan berupa Areal IUPHHK PT. Intimpura Timber Co. seluas 174.250,42 ha
dan PT. Mancaraya Agromandiri seluas 20.137,84 Ha, sisanya adalah seluas
6.593,48 Ha kawasan hutan lindung. Berdasarkan fungsinya, pengelolaan hutan
lindung yang ada di dalam KPHP Model Sorong adalah sebagai pengatur tata air dan
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jasa lingkungan, sedangkan pengelolaan kawasan produksi (HP dan HPT) yang
mendominasi luasan KPHP Model Sorong ditujukan untuk pemenuhan bahan baku
industri lokal, pemenuhan kebutuhan kayu lokal, dalam rangka revitalisasi industri
dan menunjang pembangunan daerah melalui nilai tambah.
2.1.9. Sejarah Wilayah KPHP Model Sorong
Sejarah Kampung Maladofok dimulai pada Pada tahun 1951 yang ditandai
dengan seorang Guru Injil yang pertama sampai di Maladofok untuk bertugas yang
bernama MatiusKlaibin,setelah itu dilanjutkan oleh Guru Injil Pilipus Asmuruf dan
Barens Malibela pada tahun 1967. Pada tahun 1982, perkembangan jumlah
penduduk semakin meningkat maka masyarakat mulai membuka lahan (menebang
hutan) untuk areal pemukiman namun Maladofok masih tetap sebagai dusun atau
Rukun Keluarga (RK) dari Kampung Sayosa (sekarang Ibu kota Distrik). Kampung
Maladofok merupakan salah satu kampung yang terletak di pedalaman Kabupaten
Sorong dan masih termasuk dalam wilayah masyarakat adat Mala Moi. Kampung ini
berada di bagian selatan dari Kota Sorong. Maladofok termasuk dalam wilayah
pemerintahan Distrik Sayosa.
Kampung Malagasih merupakan kampung baru, pemekaran dari Kampung
Batu Lobang. Persiapan pemekaran kampung tersebut pada tahun 2010, namun
status kampung masih belum definitif karena belum disahkan oleh Pemerintah
Kabupaten Sorong.

Akibatnya, program-program pembangunan belum tersentuh

oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, seperti bangunan SD belum juga selesai,
sementara untuk belajar mengajar masih menggunakan bangunan Gereja. Pada
awalnya, penduduk dari Kampung Batu Lobang berdatangan ke Malagasih karena
terjadi banjir yang menimpa mereka, lama-kelamaan penduduknya semakin banyak
sehingga terbentuklah sebuah kampung.
Kampung Sayosa terbentuk pada tahun 1950 diambil dari nama Sungai
Klasayo, kemudian berkembang jadi Kampung Sayosa. Awalnya penduduk datang
dari Kampung Kutu berada di gunung hutan keramat. Kemudian mereka pindah ke
lokasi desa yang sekarang ini diduduki. Adapun alasan mereka pindah adalah
karena agar tersentuh pembangunan dari Kabupaten Sorong. Di samping itu,
mereka lebih memilih tinggal di tepi sungai karena ketersediaan kebutuhan air selalu
terjaga.
Kampung Saluk berada di Distrik Sayosa,. terbentuk dari masyarakat Suku
Moi yang berasal dari Maladofok. Mereka tinggal di tanah ulayat yang menjadi lokasi
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pencarian Sagu saat tinggal di Kampung Maladofok. Maka sampai sekarang kedua
kampung tersebut memiliki ikatan kekerabatan yang cukup kuat. Nama Saluk diambil
dari Sungai yang berada di pemukiman mereka.
Sama halnya dengan Kampung Saluk, nama Kampung Malalilis juga diambil
dari nama sungai yang berada di kampung tersebut. Masyarakat menganggap
sungai sebagai sumber kehidupan, sehingga merasa perlu diabadikan menjadi nama
kampung. Kampung Saluk didiami oleh Suku Moi yang masih ada ikatan
kekerabatan dengan kampung-kampung sekitarnya.
2.1.10. Blok Kawasan KPHP Sorong
Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pembagian
wilayah dalam blok-blok didasarkan pada ekosistem, tipe, fungsi dan rencana
pemanfaatan. Ketentuan ini yang mendasari pembentukan Blok-blok pada kawasan
hutan, baik pada hutan produksi, hutan lindung maupun kawasan konservasi.
Pembagian Blok dilaksanakan untuk setiap fungsi hutan. Selain itu, tata hutan dan
rencana pengelolaan hutan pada KPH telah dituangkan dalam Permenhut Nomor
P6/Menhut-II/2010 tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan
KPHP. Sebagai pedoman dalam kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana
pengelolaan hutan, pembagian Blok di kawasan KPHP Model Sorong juga mengacu
pada Peraturan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan No. P.5/VII-WP3H/2012.
Pembentukan Blok-blok di kawasan KPHP Model Sorong juga didasarkan
pada hasil inventarisasi hutan yang menghasilkan peta, data, dan informasi potensi
wilayah KPHP Model Sorong. Blok sebagai bagian dari wilayah KPH dengan
persamaan karakteristik biogeofisik dan sosial budaya, bersifat relatif permanen yang
ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen. Dengan
demikian pembentukan Blok didasarkan faktor biogefisik dan sosial budaya. Faktorfaktor biogeofisik yang berpengaruh antara lain: penutupan lahan, potensi sumber
daya hutan, bentang alam, topografi dan ekosistem. Faktor sosial budaya yang
berpengaruh antara lain: jumlah penduduk, mata pencaharian, pemilikan lahan, jarak
pemukiman, pola-pola pemanfaatan hutan oleh masyarakat, keberadaan hutan adat,
dan sebagainya. Pembagian Blok tentunya mempertimbangkan peta arahan
pemanfaatan sebagaimana diarahkan oleh Rencana Kehutanan Tingkat Nasional
(RKTN) Tahun 2011-2013/ Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Papua
Barat/Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/ Kota (RKTK) Sorong. Rencana Blok
yang akan dibentuk di Kawasan KPHP Model Sorong terdiri dari:
Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan Jangka Panjang
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong
Provinsi Papua Barat

23

a. Blok Inti pada kawasan Hutan Lindung;
b. Blok Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (Blok HHBK);
c. Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam (Blok HHK-HA) – .PT.
Mancaraya Agromandiri;
d. Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu;
e. Blok Perlindungan (Blok PL);
f. Blok Pemberdayaan Masyarakat (Blok PM); dan
g. Blok Rehabilitasi
Pada kawasan KPHP Model Sorong luas kawasan KPHP terbagi menjadi
beberapa Blok dengan sebaran luasan Blok berbeda.

Sebaran luas rencana

pembagian Blok di kawasan KPHP Model Sorong dapat dilihat pada Gambar 6 dan
Tabel 13.
Pembagian blok dalam kawasan KPHP Model mengacu pada Lampiran
PerDirjen Planologi Kehutanan No P.5/VII-WP3H/2012. Tanggal 14 Mei 2012.
Dimana blok-blok yang dibuat memiliki kriteria tertentu sehingga dikategorikan ke
dalam blok yang sama,

secara lengkap luas masing-masing blok dalam KPHP

Model Sorong dapat dilihat pada Tabel 13.
Tabel 13Rencana Pembagian Blok dalam KPHP Model Sorong
No
1
2
3
4
5
6
7

Blok
blok inti
blok Jasling
blok pemanfaatan HHA
blok pemanfataan
blok pemberdayaan
blok perlindungan
blok rehabilitasi
Grand Total

Luas (Ha)
Persentase (%)
6.505,43
3,24%
10,67
0,01%
20.137,84
10,02%
136.404,49
67,87%
8.907,40
4,43%
689,92
0,34%
28.325,99
14,09%
200.981,74
100,00%
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Gambar 6. Peta Rencana Pembagian Blok di Kawasan KPHP Model Sorong
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Suatu areal hutan dikelompokkan menjadi blok-blok pengelolaan tertentu
berdasarkan kesamaan sebagian besar kriteria yang dimiliki, dengan mengacu pada
standar kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan Nomor
P.5/VII-WP3H/2012.

Kriteria penentuan blok pengelolaan dalam kawasan KPHP

Model Sorong adalah:
1. Blok Inti di KPHP Model Sorong seluas 6.505,43 Ha.
Kriteria yang ditentukan dalam peraturan Dirjen tersebut diatas, adalah :
peruntukannya untuk perlindungan tata air dan menurut kawasan berada pada
kawasan hutan lindung, dalam RKTN masuk HA & lahan gambut/Kawasan
rehabilitasi.
2. Blok pemanfaatan jasa lingkungan dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) di
areal KPHP Model sorong seluas 10,67 Ha.
Kriteria yang ditentukan dalam peraturan Dirjen tersebut diatas, adalah:
Mempunyai potensi jasa lingkungan, wisata alam, potensi hasil hutan non
kayu; Terdapat ijin pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan non
kayu; Dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)/Rencana
Kehutanan Tingkat Propinsi (RKTP)/Rencana Kehutanan TingkatKabupaten
(RKTK) dimungkinkan masuk dalam Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam
dan Lahan Gambut atau untuk kawasan rehabilitasi atau kawasan hutan untuk
pengusahaan hutan skala besar atau kecil.
3. Blok pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam yang telah dimiliki izin
oleh IUPHHK-HA pada KPHP Model Sorong adalah seluas 20.137,84 Ha.
Pada blok ini Menteri Kehutanan telah mengeluarkan Izin Pemanfaatan
kepada IUPHHK-HA PT. Macaraya Agromandiri.
4. Blok pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan alam pada
KPHP Model Sorong adalah seluas 136.404,49 Ha, jumlah blok pemanfaatan
hasil hutan kayu dan bukan kayu memiliki luas dominan pada areal KPHP
Model Sorong karena merupakan eks konsesi IUPHHK-HA PT. Intimpura
Timber, dan blok ini juga merupakah areal wilayah tertentu. Adapun kriteria
penetapan areal KPHP Model Sorong sesuai Peraturan Dirjen Planologi
adalah: Dalam RKTN/RKTP/RKT diarahkan sebagai Kawasan hutan untuk
pengusahaan hutan Skala Besar; Mempunyai potensi hasil hutan kayu cukup
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tinggi; Terdapat ijin dalam RKTN/RKTP/RKTK sehingga dimungkinkan untuk
masuk dalam Kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala besar.
5. Blok perlindungan pada areal KPHP Model Sorong adalah seluas 689,92 Ha.
Kriteria

blok

perlindungan

ini

adalah:

jika

di

dalam

RKTN/RKTP/RKTKdimungkinkan masuk dalam Kawasan untuk perlindungan
Hutan Alam dan Lahan Gambut atau untuk kawasan rehabilitasi atau kawasan
hutan untuk pengusahaan hutan skala besar atau kecil.
6. Blok Pemberdayaan Masyarakat adalah seluas 689,92 Ha, blok tersebut
ditetapkan berdasarkan kriteria: Dalam RKTN/RKTP/RKTK diarahkan sebagai
kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala kecil, mempunyai potensi
hasil hutan kayu rendah, merupakan areal yang tidak berhutan, terdapat ijin
pemanfaatan hutan untuk HKm, Hutan Desa, HTR. Arealnya dekat
masyarakat

di

dalam

dan

sekitar

hutan;

Dalam

RKTN/RKTP/RKTK

dimungkinkan masuk dalam kawasan rehabilitasi atau kawasan hutan untuk
pengusahaan hutan skala besar atau kecil.
7. Blok rehabilitasi memiliki luas 28.325,99 Ha, dimana Blok

rehabilitasi ini

merupakan kawasan KPHP Model Sorong yang memiliki lahan kritis dengan
penutupan lahan semak belukar, savana dan tanah terbuka;
2.1.11. Kelembagaan
A. Bentuk Organisasi
Bentuk organisasi KPHPModel Sorong adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di
bawah Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong sesuai dengan Peraturan Bupati
Sorong Nomor 237 tahun 2010, tetapi seiring dengan ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Sorong nomor 14 tahun 2011 maka kelembagaan KPH masuk
ke dalam salah satu bidang dalam struktur organisasi Dinas KehutananKabupaten
Sorong.
B. Landasan Organisasi
Landasan hukum pembentukan organisasi KPH Peraturan Bupati Sorong Nomor
237 tahun 2010, dan direvisi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor
14 tahun 2011.
C. Struktur Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong nomor 14 tahun 2011 maka
kelembagaan KPH masuk sebagai bidang Perencanaan, Penataan dan KPHP
Model Sorong di kepalai oleh kepala Bidang setingkat eselon III dan dibantu oleh1
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Kepala Seksi yang membawahi 3 Kaur Administrasi, Perencanaan dan Keuangan,
3 Kepala BKPH, yiatu BKPH DAS Warsamson, BKPH DAS Karabra dan BKPH
Das Beraur. Kelompok Jabatan Fungsional dan Mitra.
D. Personil KPH :
Personil

pengelola

KPHP

Model

Sorong

yang

sesuai

dengan

struktur

Kelembagaan KPHP Model Sorong yang dibentuk sesuai Peraturan Daerah
Kabupaten Sorong nomor 14 tahun 2011 belum terpenuhi semua. Pengelola yang
telah ada adalah1 (satu) orang Kepala KPH. Secara rinci personil pengelola KPHP
Model Sorong disajikan pada Tabel 14.
Dari tabel dibawah ini dapat dirincikan bahwa personil KPHP Model Sorong
Tabel 14Personil Pengelola KPHP Model Sorong
Jabatan
Kepala Bidang Perencanaan,
Penataan Hutan dan KKPH

Kepala Seksi KPHP

Jumlah

Nama

1 orang

Dominikus L. Gaol, S.Hut

1 orang

Hendro sunirwana, S.Hut

Keterangan
Sudah diklat;
S1

S1

Kaur Umum & Kepegawaian

Belum ada

Kaur Perencanaan

Belum ada

Kaur Keuangan

Belum ada

Kepala BKPH Das

Belum ada

Warsamson
Kepala BKPH Das Beraur

Belum ada

Kepala BKPH Das Karabra

Belum ada
Nildayanti suailo, S.Hut
Merlin Bernard, S.Hut
Anggreni Batong Mani

Tenaga teknis lainnya

7 orang

Ethus P M Kareth
Hermanus Wanma

2 (S1)
5 ( SKMA )

Johanis Tetelepta
Samuel B Kondahon

Total

9 orang
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Dari tabel diatas dapat dirincikan sebagai berikut: untuk tenaga teknis berjumlah 7
orang diantaranya: 5 tenaga teknis berasal dari SKMA Kehutanan Manokwari dan 2
(S1) dari Tenaga BASARHUT (Bakti Sarjana Kehutanan).
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Diagram Struktur Organisasi KPHP Model Sorong

Bupati
Kepala Dinas Kehutanan Kab. Sorong
Esl 3/
Sertifikat

Kepala Bidang Perencanaan, Penataan Hutan Kab. Sorong & K UPTD KPHP Model Sorong

Kepala Seksi KPHP Model Sorong

Kaur Umum & Kepegawaian

4. Kepala BKPH Das Warsamson

5.Kepala Resort KPH Makbon

Kepala BKPH DAS Beraur

Kepala Resort KPH Moraid

Kepala Resort KPH Klamono

Kaur Perencanaan

Kepala BKPH DAS Karabra

Esl 4/ Sertikat

Staf

Kaur Keuangan

Esl 4 /Staf
(Sertifikat)

Staf

Kepala Resort KPH Sayosa
Mitra

Menejemen Unit Wilayah Kelola Sendiri

Menejemen Unit HTR, HD, HKM
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E. Kelengkapan Sarana Prasarana :

-

Kantor KPH.

-

Sarana operasional : 1 mobil jenis Hilux dan1 unit sepeda motor Trail

-

2 unit komputer;

-

10 meja kerja dan 10 kursi kerja.

2. 2.

Potensi Wilayah KPHP Model Sorong

2.2.1. Penutupan Vegetasi/Tipe Penutupan Vegetasi
Pada Kawasan KPHP Model Sorong terbagi dalam beberapa tipe penutupan
hutan dan setiap DAS memiliki tipe penutupan yang berbeda. Persebaran tipe dan
luas tutupan lahan masing-masing DAS dan fungsi hutan seperti disajikan pada
Tabel 15.

Tabel15Luas Kawasan KPHP Model Sorong menurut DAS, Fungsi Hutan dan
Tutupan Lahan
No

DAS

Fungsi

Hutan Lindung

Hutan Produksi

1

WARSAMSON

Hutan Produksi
Terbatas

Penutupan Lahan
Hutan Lahan Kering
Sekunder
Pemukiman
Savana
Tanah Terbuka
HL Total
Danau
Hutan Lahan Kering
Primer
Hutan Lahan Kering
Sekunder
Hutan Mangrove
Sekunder
Hutan Rawa Primer
Pemukiman
Semak / Belukar
HP Total
Hutan Lahan Kering
Primer
Hutan Lahan Kering
Sekunder
Hutan Rawa Primer
Pemukiman
Savana
Semak / Belukar
Tanah Terbuka
HPT Total
WARSAMSON Total
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Luas (Ha)

Persentase
(%)

6.505,43

3,24%

43,70
14,21
30,15
6.593,48
10,64

0,02%
0,01%
0,01%
3,28%
0,01%

4,89

0,00%

19.928,71

9,92%

271,95

0,14%

264,25
550,03
10.358,17
31.388,65

0,13%
0,27%
5,15%
15,62%

7.116,59

3,54%

5.355,61

2,66%

153,72
110,61
87,49
7.263,48
14,27
20.101,78
58.083,92

0,08%
0,06%
0,04%
3,61%
0,01%
10,00%
28,90%
31

No

DAS

Fungsi

Hutan Produksi

2

BERAUR

Hutan Produksi
Terbatas

Hutan Produksi

3

KARABRA

Hutan Produksi
Terbatas

Penutupan Lahan
Hutan Lahan Kering
Primer
Hutan Lahan Kering
Sekunder
Pertanian Lahan Kering
Campur
Semak / Belukar
Tanah Terbuka
HP Total
Hutan Lahan Kering
Primer
Hutan Lahan Kering
Sekunder
Pertanian Lahan Kering
Campur
Semak / Belukar
HPT Total
BERAUR Total
Belukar Rawa
Hutan Lahan Kering
Primer
Hutan Lahan Kering
Sekunder
Hutan Rawa Sekunder
Pemukiman
Pertanian Lahan Kering
Campur
Savana
Semak / Belukar
Tanah Terbuka
HP Total
Hutan Lahan Kering
Primer
Hutan Lahan Kering
Sekunder
Pertanian Lahan Kering
Campur
Savana
Semak / Belukar
HPT Total
KARABRA Total

Grand Total

Luas (Ha)

Persentase
(%)

927,34

0,46%

12.943,21

6,44%

674,28

0,34%

1.701,34
105,60
16.351,78

0,85%
0,05%
8,14%

4.131,93

2,06%

2.670,72

1,33%

85,18

0,04%

1.375,65
8.263,49
24.615,27
144,77

0,68%
4,11%
12,25%
0,07%

35.538,07

17,68%

10.538,21

5,24%

836,97
7,72

0,42%
0,00%

4.278,15

2,13%

412,82
6.027,41
29,99
57.814,09

0,21%
3,00%
0,01%
28,77%

47.817,37

23,79%

6.089,97

3,03%

4.281,77

2,13%

63,23
2.216,13
60.468,46

0,03%
1,10%
30,09%

118.282,56
200.981,74

58,85%
100,00%

Berdasarkan informasi dari Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong, bahwa
dalam kawasan KPH terdapat sebuah bukit kapur (Karst) dengan luas 13.501 ha.
Hasil penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa batuan kapur yang
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ada,tergolong jenis batuan kapur yang paling baik sebagai bahan baku pembuat
semen. Bahkan lebih lanjut dijelaskan bahwa jenis batuan kapur terdapat di bukit
karst tersebut memiliki kualitas terbaik di Asia untuk bahan baku pembuatan semen.
Berdasarkan struktur geologi dan batuan induk serta terdapatnya sungai-sungai di
dalam kawasan, maka pada beberapa tempat terdapat pula potensi bahan tambang
galian C yang potensial untuk usaha KPHP Model Sorong, terutama untuk
pengembangan usaha masyarakat di sekitar areal KPHP, karena dalam areal KPHP
tidak diizinkan pinjam pakai kawasan.
2.2.2. Potensi Kayu dan Non Kayu
Jenis pohon yang dicatat dalam nama lokal selanjutnya di konversikan
kedalam nama perdagangan dan nama botani, dengan menggunakan daftar nama
jenis pohon (list of tress)yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Program, Direktorat
Jenderal Kehutanan Tahun 1983. Pengelompokan jenis kayu berdasarkan pada
Keputusan

Menteri

Kehutanan

Nomor.

163/Kpts-II/

2003

tanggal

26

Mei

2003,sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan, berdasarkan pertimbangan di atas,
maka jenis-jenis kayu di kelompokan menjadi jenis Kelompok Meranti/ Kelompok
Komersial Satu, Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran/ Kelompok Komersial Dua ,
Kelompok Jenis Kayu Ebony/ Kelompok Indah Satu dan Kelompok Jenis Kayu Indah/
Kelompok Indah Dua.
Jenis kayu komersil yang tumbuh pada berbagai

fungsi hutan dalam

Kawasan KPH Model Sorong sebanyak 61 jenis, terdiri atas Kelompok Meranti 7
jenis, Kelompok Kayu Indah 3 jenis dan 51 jenis. Disamping jenis kayu komersil,
terdapat juga jenis HHBK sebanyak 15 jenis. Jenis HHBK potensial komersil
diantaranya Gaharu, kayu Lawang, Damar, Rotan dan berbagai jenis Anggrek.
Selain itu, juga terdapat dua jenis kayu yang tergolong dilindungi sesuai SK Menteri
Pertanian No. 54/Kpts/Um/2/2001, yaitu Diospyros sp. dan Duabanga mollucana.
Kawasan hutan KPHP Model Sorong sebagian besar tergolong tipe hutan
primer dengan potensi tegakan jenis komersil tergolong tinggi dibanding dengan
kawasan hutan produksi di beberapa wilayah Kabupaten lain di Papua Barat.
Berdasarkan hasil inventarisasi tegakan dengan intensitas sampling 1%. potensi
kelompok jenis komersil pada areal KPHP Model Sorong seperti disajikan pada
Tabel 16.
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Tabel 16Rata-rata Potensi Kelompok Jenis Kayu Komersil pada Areal KPHP Model
Sorong
No.

Kelompok Jenis

Pohon Inti
(D 20 – 49)
N/ha

1

Meranti

2

Rimba Campuran

3

Merbau
Total

Masak Tebang
(D 50 Up)

V/ha

N/ha

V/ha

9,66

6,72

3,66

11,26

13,25

8,65

6,79

23,19

6,21

4,79

2,96

10,95

29,12

20,16

13,41

45,40

Ditinjau dari potensi pohon inti dan potensi masak tebang jenis kayu
komersial yang terdapat di dalam areal KPHP Model Sorong, maka KPHP Model
Sorong merupakan KPH dengan fungsi hutan Produksi (KPHP) yang dapat dikelola
secara lestari dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan dan sasaran implementasi
pengelolaan hutan dengan skema KPHP Model Sorong.

Demikian pula halnya,

ditinjau dari persyaratan jumlah pohon inti jenis komersial, maka
ModelSorong

KPHP

tersebut memenuhi persyaratan untuk penerapan sistem silvikultur

Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dan dapat dijamin kelestarian produksi pada
siklus tebang berikutnya. Ditinjau dari kelayakan jumlah pohon minimal yang boleh
di tebang, maka kawasan hutan produksi KPHP Model Sorong layak untuk diberikan
Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).
KPHP Model Sorong juga telah ditetapkan sebagai areal untuk uji coba Silin
(Silvikulur Intensif) sebagai sistem silvikultur pengelolaan hutan produksi lestari
terutama pada areal bekas tebangan (Logged Over Area/LOA) PT. Intimpura Timber
Co pada tahun 2008. Sistem silvikultur tersebut ditegaskan melalui surat keputusan
(SK) Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan nomor SK 42/VI-BPHA/2007.
Jenis kayu komersial yang tumbuh pada berbagai

fungsi hutan dalam

kawasan KPHP Model Sorong sebanyak 10 jenis, terdiri atas kelompok jenis
meranti/kelompok komersial satu, yaitu antara lain Balam, Damar, Durian, Kayu
Besi, Kenari, Matoa, Medang, Merbau, Nyatoh dan Pulai, Sedangkan jenis kayu
Kelompok Jenis Rimba Campuran/Kelompok Komersial Dua terdiri dari

6 jenis,

yaitu antara lain Benuang, Jambu-jambu, Kedondong Hutan, Kempas, Ketapang
dan Manggah.

Kelompok Jenis Kayu Eboni/Kelompok Kayu Indah Satu, yaitu

Eboni, sedangkan Kelompok Kayu Indah dua terdiri dari 3 jenis yaitu Gaharu, Kuku
dan Linggua. Kelompok jenis lainnya terdiri dari 25 jenis, untuk lebih jelasnya dapat
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dilihat pada Tabel 17.
Tabel 17Komposisi Kelompok Jenis Vegetasi Wilayah KPHP Model Sorong
Kelompok Jenis

Nama Jenis

Nama Ilmiah

1.Kelompok Jenis
Meranti/Kelompok Komersial
Satu

Balam
Damar
Durian
Kayu Besi
Kenari
Matoa
Medang
Merbau
Nyatoh
Pulai
Benuang
Jambu-jambu
Kedondong Hutan
Kempas
Ketapang
Manggah
Eboni

Palaquium spp
Araucaria spp
Durio sp
Instia spp
Canarium spp
Pometia spp
Cinammomum spp
Instia spp
Palaquium
Alstonia spp
Octomeles sumatrana
Eugenia spp
Spondias spp
Koompasia malacencis
Terminalia spp
Dehaasia spp
Dyospyros spp

Gaharu
Kuku
Linggua
Dara-dara
Daru
Duku
Fon
Ilik
Iris
Iyum
Kaas
Kangsat
Kayu Beling
Keysat
Langsat
Lobo
Malala
Medek
Melab
Obok
Okok
Palaka
Rambutan

Gonystylus bancanus
Pericopsis mooniana Thw
Pterocarpus indicus Willd
Santalum album
-

2.Kelompok Jenis Rimba
Campuran/Kelompok
Komersial Dua

3.Kelompok Jenis Kayu
Eboni/Kelompok Kayu Indah
Satu
4.Kelompok Jenis Kayu
Indah/Kelompok Kayu Indah
Dua
5.Kelompok Jenis Lainnya
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Kelompok Jenis

Nama Jenis

Nama Ilmiah

Sukun
Tebe
Uhem
Ulem
Yamuk

-

Sumber : Hasil Kegiatan Inventarisasi Biogeofisik 2012

Kawasan hutan KPHP Model Sorong sebagian besar tergolong tipe hutan
primer dengan potensi tegakan jenis komersil tergolong tinggi, untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada Tabel 18.
Tabel 18Potensi Kelompok Jenis Kayu Komersial pada Areal KPHP Model Sorong
3

Kelas Diameter V/Ha (m /ha)
< 10 cm

Kelompok Jenis

N/HA
1. Kelompok Jenis
Meranti/Kelompok
Komersial Satu
2. Kelompok Jenis Rimba
Campuran/Kelompok
Komersial Dua
3. Kelompok Jenis Kayu
Eboni/Kelompok Kayu
Indah Satu
4. Kelompok Jenis Kayu
Indah/Kelompok Kayu
Indah Dua
5. Kelompok Jenis Lainnya

Total

10 - 19 cm
V/
HA

20 cm up

N/HA

V/HA

N/HA

V/HA

Total
N/HA

Total
V/HA

961,4

-

336,84

43,54

132,89

123,68

5.246,93

167,22

477,1

-

121,05

15,04

36,84

34,67

2.871,93

49,70

35,09

-

33,33

4,23

7,02

7,46

119,30

11,69

49,12

-

28,07

3,63

11,40

8,49

307,89

12,12

491,23

-

201,75

34,38

77,63

70,02

4.147,81

104,40

2.014,04

-

721,05

100,82

265,79

244,31

12.693,86

345,14

Sumber : Hasil Kegiatan Inventarisasi Biogeofisik 2012

Masa tegakan dinyatakan dalam jumlah batang dan volume kayu per hektar,
berikut ini hasil perhitungan jumlah batang per hektar, volume per hektar dan
Kerapatan Relative (KR), Frekuensi Relatif (FR), Dominasi Relatif (DR) dan Indeks
Nilai Penting (INP). Dapat dilihat pada Tabel 19 dan Tabel 20.
Tabel 19Jumlah Batang per Hektar. Volume per Hektar. KR. FR. DR dan INP Untuk
Tingkat Tiang di Areal Wilayah KPHP Model Sorong.
No
1
2
3
4
5
6
7

Nama Jenis
Balam
Benuang
Damar
Dara-dara
Daru
Dukuh
Durian

N/Ha
38,60
28,07
33,34
15,79
5,26
7,02
10,53

V/Ha
5,08
3,07
4,05
4,12
0,56
0,72
2,59

KR
5,35
3,89
4,62
2,19
0,73
0,97
1,46
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FR
5,35
3,89
4,62
2,19
0,73
0,97
1,46

DR
5,04
3,05
4,01
4,08
0,65
0,72
2,58

INP
15,75
10,84
13,26
8,46
2,11
2,66
5,50
36

No
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Nama Jenis
Eboni
Fon
Gaharu
Ilik
Iris
Iyum
Jambu-jambu
Kaas
Kangsat
Kayu Beling
Kayu Besi
Kedondong
Hutan
Kempas
Kenari
Ketapang
Kuku
Langsat
Linggua
Lobo
Manggah
Matoa
Medang
Medek
Melab
Meleb
Merbau
Nyatoh
Obok
Palaka
Rambutan
Sukun
Tebe
Uhem
Total

N/Ha

V/Ha

KR

FR

DR

INP

33,34
14,04
14,04
1,75
1,75
8,77
49,12
3,51
3,51
3,51
52,63

4,23
1,24
2,04
0,13
0,45
1,10
7,46
0,25
0,33
0,35
8,03

4,62
1,95
1,95
0,24
0,24
1,22
6,81
0,49
0,49
0,49
7,30

4,62
1,95
1,95
0,24
0,24
1,22
6,81
0,49
0,49
0,49
7,30

4,20
1,23
2,02
0,13
0,45
1,09
7,40
0,25
0,32
0,35
7,96

13,44
5,12
5,91
0,62
0,94
3,53
21,03
1,22
1,30
1,32
22,56

12,28

1,15

1,70

1,70

1,14

4,54

3,51
24,56
3,51
8,77
43,85
5,26
3,51
24,56
77,20
1,75
5,26
1,76
1,75
54,39
43,86
7,02
49,12
17,54
1,75
1,75
3,51
721,05

0,55
3,07
0,26
0,89
7,45
0,70
0,23
2,54
8,92
0,15
0,55
0,22
0,31
6,27
5,37
0,96
13,03
1,89
0,07
0,12
0,19
100,82

0,49
3,41
0,49
1,22
6,08
0,73
0,49
3,41
10,71
0,24
0,73
0,24
0,24
7,54
6,08
0,97
6,81
2,43
0,24
0,24
0,49
100,00

0,49
3,41
0,49
1,22
6,08
0,73
0,49
3,41
10,71
0,24
0,73
0,24
0,24
7,54
6,08
0,97
6,81
2,43
0,24
0,24
0,49
100,00

0,55
3,05
0,26
0,89
7,38
0,69
0,23
2,52
8,85
0,15
0,55
0,22
0,31
6,22
5,32
0,95
12,93
1,88
0,07
0,12
0,19
100,00

1,52
9,86
1,23
3,32
19,55
2,15
1,20
9,33
30,26
0,63
2,01
0,70
0,80
21,30
17,49
2,90
26,55
6,74
0,55
0,61
1,16
300,00

Sumber : Hasil Kegiatan Inventarisasi Biogeofisik 2012

Tabel 20Jumlah Batang per Hektar. Volume per Hektar. KR. FR. DR dan INP Untuk
Tingkat Pohon di Areal Wilayah KPHP Model Sorong
No

Nama Jenis

N/Ha

V/Ha

KR

FR

DR

INP

1

Balam

9,65

10,02

3,63

3,63

4,10

11,36

2

Benuang

7,46

8,31

2,81

2,81

3,40

9,01

3

Damar

6,58

6,20

2,48

2,48

2,54

7,49
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No

Nama Jenis

4

Damar

5

Dara-dara

6

N/Ha

V/Ha

KR

FR

DR

INP

6,58

6,93

2,48

2,48

2,84

7,79

11,40

11,86

4,29

4,29

4,85

13,44

Durian

3,51

3,06

1,32

1,32

1,25

3,89

7

Eboni

7,02

7,46

2,64

2,64

3,05

8,33

8

Fon

3,07

2,93

1,16

1,16

1,20

3,51

9

Gaharu

3,95

3,59

1,49

1,49

1,47

4,44

10

Ilik

0,88

0,97

0,33

0,33

0,40

1,06

11

Iyum

2,19

2,46

0,83

0,83

1,01

2,66

12

Jambu-jambu

16,23

15,85

6,11

6,11

6,49

18,70

13

Kaas

2,19

1,99

0,83

0,83

0,81

2,46

14

Kayu Beling

5,70

5,30

2,15

2,15

2,17

6,46

15

18,86

16,62

7,10

7,10

6,80

20,99

5,26

3,50

1,98

1,98

1,43

5,39

17

Kayu Besi
Kedondong
Hutan
Kenari

10,09

8,04

3,80

3,80

3,29

10,88

18

Ketapang

2,63

3,18

0,99

0,99

1,30

3,28

19

Keysat

0,44

0,46

0,17

0,17

0,19

0,52

20

Kuku

4,82

3,52

1,82

1,82

1,44

5,07

21

Langsat

12,72

10,09

4,79

4,79

4,13

13,70

22

Linggua

2,63

1,38

0,99

0,99

0,57

2,55

23

Lobo

3,51

2,66

1,32

1,32

1,09

3,73

24

Malab

0,88

0,81

0,33

0,33

0,33

0,99

25

Manggah

5,26

3,83

1,98

1,98

1,57

5,53

26

Matoa

24,12

20,73

9,08

9,08

8,49

26,64

27

Medek

2,19

2,10

0,83

0,83

0,86

2,51

28

Meleb

2,63

2,42

0,99

0,99

0,99

2,97

29

Merbau

34,65

35,15

13,04

13,04

14,39

40,46

30

Nyatoh

18,42

16,69

6,93

6,93

6,83

20,69

31

Obok

3,51

3,51

1,32

1,32

1,44

4,08

32

Palaka

16,67

14,98

6,27

6,27

6,13

18,67

33

Pulai

0,44

0,23

0,17

0,17

0,09

0,42

34

Rambutan

3,95

2,71

1,49

1,49

1,11

4,08

35
36
37

Sukun
Uhem
Yamuk

2,19
2,63
0,88

1,76
2,08
0,92

0,83
0,99
0,33

0,83
0,99
0,33

0,72
0,85
0,38

2,37
2,83
1,04

16

Sumber : Hasil Kegiatan Inventarisasi Biogeofisik. 2012

Sediaan anakan atau permudaan tingkat semai dan pancang di areal KPHP
Model Sorong dapat dilihat pada Tabel 21.
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Tabel 21Sediaan Permudaan Tingkat Semai di Areal Wilayah KPHP Model Sorong
No

Nama Jenis

N/Ha

KR

FR

INP

1

Balam

43,86

0,45

0,57

1,03

2

Benuang

87,72

0,90

1,15

2,05

3

Damar

175,44

1,81

1,72

3,53

4

Dara-dara

701,75

7,24

6,90

14,14

5

Daru

87,72

0,90

0,57

1,48

6

Duku

482,46

4,98

4,60

9,58

7

Durian

307,02

3,17

4,02

7,19

8

Eboni

43,86

0,45

0,57

1,03

9

Fon

131,58

1,36

1,15

2,51

10

Jambu-jambu

1.140,35

11,76

10,92

22,68

11

Kayu Beling

43,86

0,45

0,57

1,03

12

Kayu Besi

394,74

4,07

4,02

8,10

13

Kedondong Hutan

614,04

6,33

5,17

11,51

14

Kenari

175,44

1,81

2,30

4,11

15

Kuku

131,58

1,36

1,72

3,08

16

Langsat

131,58

1,36

1,15

2,51

17

Linggua

87,72

0,90

0,57

1,48

18

Lobo

87,72

0,90

1,15

2,05

19

Malab

87,72

0,90

1,15

2,05

20

Malala

87,72

0,90

0,57

1,48

21

Manggah

394,74

4,07

4,60

8,67

22

Matoa

1.491,23

15,38

14,37

29,75

23

Melab

131,58

1,36

1,72

3,08

24

Meleb

87,72

0,90

0,57

1,48

25

Merbau

350,88

3,62

4,02

7,64

26

Nyatoh

877,19

9,05

9,77

18,82

27

Obok

87,72

0,90

1,15

2,05

28

Okok

43,86

0,45

0,57

1,03

29

Palaka

175,44

1,81

2,30

4,11

30

Rambutan

789,47

8,14

8,05

16,19

31

Sukun

219,30

2,26

2,30

4,56

9.692,98

100,00

100,00

200,00

Total

Sumber : Hasil Kegiatan Inventarisasi Biogeofisik. 2012

Tabel 22Sediaan Permudaan Tingkat Semai di Areal Wilayah KPHP Model Sorong
NO

Nama Jenis

N/Ha

KR

FR

INP

1

Balam

63,16

3,14

3,26

6,39

2

Benuang

98,25

4,88

5,12

9,99

3

Damar

42,11

2,09

2,33

4,42
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NO

Nama Jenis

4

Dara-dara

5

N/Ha

KR

FR

INP

133,33

6,62

6,05

12,67

Daru

14,04

0,70

0,47

1,16

6

Dukuh

42,11

2,09

2,33

4,42

7

Durian

56,14

2,79

2,79

5,58

8

Eboni

35,09

1,74

1,40

3,14

9

Fon

21,05

1,05

1,40

2,44

10

Gaharu

7,02

0,35

0,47

0,81

11

Iyum

7,02

0,35

0,47

0,81

12

Jambu-jambu

161,40

8,01

7,44

15,46

13

Kayu Beling

7,02

0,35

0,47

0,81

14

Kayu Besi

77,19

3,83

3,26

7,09

15

Kedondong Hutan

84,21

4,18

5,12

9,30

16

Kenari

91,23

4,53

4,65

9,18

17

Ketapang

42,11

2,09

2,33

4,42

18

Kuku

42,11

2,09

1,86

3,95

19

Langsat

56,14

2,79

2,79

5,58

20

Manggah

91,23

4,53

3,72

8,25

21

Matoa

392,98

19,51

18,14

37,65

22

Medek

7,02

0,35

0,47

0,81

23

Melab

14,04

0,70

0,93

1,63

24

Merbau

119,30

5,92

6,51

12,43

25

Nyatoh

126,32

6,27

6,98

13,25

26

Obok

35,09

1,74

1,40

3,14

27

Palaka

70,18

3,48

3,72

7,21

28

Rambutan

42,11

2,09

2,33

4,42

29

Sukun

21,05

1,05

0,93

1,98

30

Uhem

7,02

0,35

0,47

0,81

31

Yamuk
Total

7,02

0,35

0,47

0,81

2.014,04

100,00

100,00

200,00

Sumber : Hasil Kegiatan Inventarisasi Biogeofisik. 2012

Ditinjau dari potensi pohon inti dan potensi masak tebang jenis kayu
komersial yang terdapat di dalam areal KPHP Model Sorong, maka KPHP Model
Sorong

merupakan KPHP Model dengan tujuan Produksi yang dapat dikelola

secara lestari dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan dan sasaran implementasi
pengelolaan hutan dengan skema KPHP Model. Demikian pula halnya, ditinjau dari
persyaratan jumlah pohon inti jenis komersial, maka KPHP Model Sorong tersebut
memenuhi persyaratan untuk penerapan Sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam
Indonesia (TPTI) dan
berikutnya.

dapat dijamin kelestarian produksi pada siklus tebang

Ditinjau dari kelayakan jumlah pohon minimal yang boleh di
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tebang,maka kawasan hutan produksi KPHP Model Sorong layak untuk diberikan
Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).
Pada Gambar 7menunjukkan bahwa berdasarkan jumlah pohon per- hektar
dan volume dalam m3 per hektar kelompok jenis meranti merupakan kelompok jenis
yang paling dominan di KPHPModel Sorong. Jenis meranti termasuk jenis komersial
satu. Dimana jenis dari famili Dipterocarpaceae ini paling banyak di beberapa
wilayah di Indonesia terutama di wilayah hutan hujan tropis. Selain jenis meranti
kelompok yang memiliki jumlah dan volume yang tinggi di KPHP Model Sorong
adalah jenis kelompok lainnya dan jenis rimba campuran antara lain seperti jenis
jambu-jambu, kedondong hutan dan lainnya. Jenis rimba campuran termasuk ke
dalam komersial dua. Data jumlah dan volume per hektar hasil inventarisasi di
wilayah KPHP Model Sorong ini merupakan data awal untuk kegiatan pengaturan
hasil berikutnya. Pengaturan rotasi tebang, blok, dan petak tebang dapat dilakukan
dengan pertimbangan luas areal efektif, sehingga dengan tambahan data volume
dan jumlah pohon dari data ini dapat diperkirakan kisaran etat atau volume ayang
dapat ditebang dalam satu tahun atau satu periode kegiatan. Tercatat di KPHP
Model Sorong memiliki sekitar 5.247 pohon per hektar dan sekitar 167.22 m3/ha
untuk jenis meranti. Jika ditambah dengan keseluruhan kelompok jenis. maka di
KPHP Model Sorong memiliki jumlah pohon per hektar sekitar 12.694 batang dari
tingkat semai sampai pohon dengan volume mencapai 345 m3/ha untuk ukuran 10
cm up.
KPHP Model Sorong juga telah ditetapkan sebagai areal untuk uji coba Silin
(Silvikulur Intensif)

sebagai sistem silvikultur pengelolaan hutan produksi lestari

terutama pada areal bekas tebangan (Logged Over Area/LOA) HPH eks PT
Intimpura Timber Co. Berdasarkan kondisi terkini kawasan, bahwa kawasan KPHP
ModelKabupaten Sorong mencakup 3 (tiga) wilayah DAS, yaitu DAS Warsamson,
DAS Karabra,dan DAS Beraur. Kawasan hutan pada DAS Warsamson terdapat
fungsi hutan produksi (Hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas dan hutan
lindung, pada DAS Karabra dan Beraur seluruhnya adalah Kawasan Hutan dengan
fungsi produksi.

Sebagian besar tutupan hutannya adalah hutan primer, dan

sebagian lagi adalah hutan sekunder dan areal bekas tebangan (LOA).
Terdapatnya LOA dalam kawasan karena sebagian besar kawasan hutan KPHP
ModelKabupaten Sorong merupakan areal bekas konsesi HPH PT Intimpura Timber
Co. yang telah berakhir izin operasinya sejak tahun 2009.
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Di dalam kawasan Hutan KPHP Model Sorong, juga terdapat pemukiman
penduduk

yang mengokupasi kawasan untuk kebutuhan
kebutuhan pemukiman dan

perladangan yang memungkinkan di dalamnya terdapat lahan-lahan
lahan lahan terbuka bekas
ladang, areal tidak produktif serta areal pertanian lahan kering campuran. Kondisi
biofisik

kawasan

tersebut

akan

menjadi

pertimbangan

mendasar

dalam

pengorganisasian
isasian kawasan atau penataan areal pengelolaan dalam kawasan.
kawasan

(a)

(b)
Keterangan :
1.= Kelompok Jenis Meranti/Kelompok Komersial Satu
2.= Kelompok Jenis Rimba Campuran/Kelompok Komersial Dua
3.= Kelompok Jenis Kayu Eboni/Kelompok Kayu Indah Satu
4.= Kelompok Jenis Kayu Indah/Kelompok Kayu Indah Dua
5.= Kelompok Jenis Lainnya

Gambar 7. Jumlah Pohon per Hektar (a) dan Volume (m3/Ha) pada
ada Berbagai Jenis
Pohon di KPHPModel Sorong
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Dengan memperhatikan kondisi biofisik kawasan terkini tersebut, maka
KPHP ModelKabupaten Sorong didominasi oleh Hutan Produksi karena itu KPH
yang dirancang adalah KPHP. Artinya bahwa kegiatan pengelolaan KPHP Model ini
merujuk pada pengelolaan hutan
dengan fungsi produksi,

untuk tujuan utama pengelolaan pada hutan

Sedangkan untuk hutan lindung yang masuk dalam

kawasan kegiatan pengelolaannya tetap untuk tujuan fungsi perlindungan tetapi
dalam bingkai KPHP.
Pembentukan

organisasi

penting

pada

tahap

selanjutnya,

dengan

mempertimbangkan sarana dan prasarana yang harus mendukung dalam
melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari. Pembentukan organisasi terlebih
dahulu harus melihat lingkup kegiatan yang ditangani, dan menentukan kemampuan
petugas yang akan ditempatkan atau mengukur volume pekerjaan setiap bagian
tugas yang harus dikerjakan oleh setiap anggota organisasi. Permasalahan yang
timbul adalah jenis pekerjaan apa yang dapat memberikan ukuran yang jelas ke
dalam luasan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Pekerjaan ini
akan merupakan dasar bagi organisasi pelaksanaan pekerjaan.
2.2.3. Fauna Langka
a. Mamalia
Keanekaragaman satwa terutama jenis mamalia yang dapat ditemui antara
lain (1) kuskus bertotol (Spilocuscus maculatus), (2) kuskus timur (Phalanger
orientalis), (3) Opossum, (4) layang biasa (Petaurus breviceps), (5) kalubu
rufescens (Echymipera rufescens), (6) kalubu kaki panjang (Echymipera clara), (7)
babi hutan (Sus scorva), (8) codot roset (Ruosettus amplexicaudatus), (9) kalong
liat (Pteropus electo), (10) codot tabung (Nyctimene sp), (11) bandekut raffray
(Peroryctes raffrayana), dan (12) tikus besar berduri (Rattus preator).
b. Aves
Jenis-jenis burung yang dapat ditemui antara lain : (1) kirik-kirik australia
(Merops ornatus), (2) burung madu sriganti (Nectarinia jugularis), (3) burung madu
(Nectarinia aspia), (4) meliphaga aru (Meliphaga aruensis), (5) cikukua tanduk
(Philemon

buceroides),

(6)

cucuk

panjang

perut

kuning

(Taxorhampus

novaeguineae), (7) pergam pinon (Ducuta pinon), (8) walik mutiara (Ptilinopus
perlatus), (9) kipasan ramah (Rhypidura albolimbata), (10) jagal papua (Cracticus
cassicus), (11) gagak kelabu (Corvus tristis), (12) gagak orru (Corvus orru), (13)
burung buah hitam (Melanocharis nigra), (14) gekakak rimba (Halcyon macleayi),(15)
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raja

udang

paruh

kait

(Melidora

macrorrhina),

(16)

burung

srigunting

(Chaetorhynchus papuensis), (17) elang bondot (Haliastur indus), (18) burung elang
(Acripiter fasciatus), (19) nuri pipi merah (Geoffroyus geoffroyi), (20) nuri ara mata
ganda (Cyclopsitta diophthalma), (21) nuri bayan (Eclectus roratus), (22) kakatua
koki (Cacatua galerita), (23) burung hantu (Aegotheles albertisi), (24) raja udang
(Docelo gaudichaud), (25) walet sapi (Colllocalia esculenta), (26) rankong
(Rhyticerus licatus), (27) kumkum (Ducula pinon), (28) gagak hitam (Coruus enca),
(29) burung cabe (Melanocmaris nigra), (30) kurik-kurik laut (Merops superciliosus),
(31) kipasan (Rhipidura phasiana), dan (32) cenderawasih kecil (Paradiseae minorminor).
c.

Reptil
Beberapa jenis reptile yang ditemui antara lain: (1) kadal (Lamprolepis

smaradigna), (2) ular kaki empat (Tiliqua sp), (3) biawak/soa-soa (Varanus sp), (4)
ular tanah (Stegonotus cf parvus), (5) kura-kura irian (Elseya novaguinea) dan
jenis-jenis amphibia antara lain (6) katak pohon besar (Litoria infrafrenata), (9) Bufo
melanostictus, (10) Platymantis papuensis.
2.2.4. Pariwisata (Potensi jasa lingkungan dan Wisata alam)
Dalam Kawasan Hutan lokasi KPH Model Sorong, dijumpai beberapa obyek
wisata potensial antara lain: (1) Sungai Warsamson yang berpotensi untuk obyek
wisataArum Jeram, (2) Air Terjun Karabra potensial untuk pengembangan jasa
lingkungan,Geothermal, dan atau Permandian air hangat karena terdapatnya sumber
air hangat di sekitar air terjun, (3) Goa Batu Payung dan habitat burung
Cenderawasih di Kampung Saluk Distrik Sayosa, sebagai obyek ekowisata, (4)
Hutan Pendidikan seluas 200 ha yang ditanam oleh PT Intimpura Timber, Co. dekat
Basecamp PT. Intimpura Timber Co. Hutan ini selain berfungsi sebagai obyek
pendidikan dan penelitian pengenalan jenis, pengukuran potensi serta riap
pertumbuhan, juga berfungsi sebagai Tegakan Benih, penelitian dan obyek
ekowisata. Hutan Pendidikan ini perlu dioptimalkan kembali dalam kegiatan
pengelolaan KPHP Model Sorong.
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Gambar 8. Peta Sebaran Potensi Jasa Lingkungan Kawasan KPHP Model Sorong
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2. 3. Data Informasi Sosial Budaya Masyarakat Di Dalam Dan Sekitar Hutan.
Termasuk Keberadaan Masyarakat Hukum Adat
2.3.1. Jumlah Penduduk
Berdasarkan data Kabupaten Sorong Dalam Angka Tahun 2013 jumlah
penduduk Kabupaten Sorong tahun 2013 sebanyak 73.642 Jiwa yang terdiri dari
39.110 jiwa penduduk laki-laki dan 34.532 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan
penduduk di Kabupaten Sorong secara keseluruhan adalah 1 jiwa per Km. Sex Ratio
Kabupaten Sorong adalah 113.26 artinya bahwa terdapat 113 penduduk laki-laki di
setiap 100 penduduk perempuan.
Tabel 23Penduduk Kabupaten Sorong. Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk per
km2 menurut Kecamatan
No

Kecamatan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Moraid
Klaso
Makbon
Klayili
Beraur
Klamono
Klabot
Klawak
Salawati
Mayamuk
Salawati
Timur
Seget
Segun
Salawati
Selatan
Aimas
Mariat
Sayosa
Maudus

11
12
13
14
15
16
17
18

Jumlah/ Total

Penduduk

Luas
Daerah
(Km2)
1.446.16
316.46
1.011.42
481.26
822.26
488.45
518.72
432.89
525.03
217.22

LakiLaki
986
168
1.097
229
522
2.405
319
307
5006
5421

118.62

Perempuan

Jumlah

Sex
Ratio

Kepadata
n per Km2

754
147
1046
191
494
2090
329
304
4387
4868

1.722
315
2.143
420
1.016
4.509
648
611
9.393
10289

128.38
114.29
104.88
119.90
105.67
115.74
96.99
100.99
114.11
111.36

0.84
1.00
0.47
1.15
0.81
0.11
0.80
0.71
0.06
0.02

1.034

943

1.977

109.65

0.06

893.81
2.021.37

1.622
715

1489
682

3111
1.397

108.93
104.84

0.29
1.45

2.265.18

1132

953

2.085

118.78

1.09

222.43
118.16
1213.6
492.54

11.546
5.883
499
223

9943
5241
495
176

21.489
11.124
994
399

116.12
112.25
100.81
126.70

0.01
0.01
1.22
1.23

13.603.46

39.110

34.532

73.642

113.26

0.19

Sumber: “Kabupaten Sorong Dalam Angka Tahun 2013; Bappeda Kab. Sorong;BPS Kab. Sorong

Jumlah penduduk tertinggi di Kampung Maladofok yaitu 461 jiwa, kemudian
Kampung Sayosa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kampung
Malalilis yaitu 165 jiwa, Berdasarkan observasi lapangan, sebaran pemukiman
penduduk secara berkelompok dalam satu hamparan. Hal ini karena ikatan
kekerabatan diantara mereka cukup kuat. Anak-anak mereka yang sudah menikah
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tinggal dan membuat rumah tidak jauh dari orang tuanya. Informasi kependudukan
disajikan Tabel 24.
Tabel 24Jumlah dan Sebaran Penduduk
No

Kampung

Jumlah
L

P

Jiawa

KK

Rata-rata
Jiwa/KK

1.

Malagasih

98

82

180

40

4

2.

Sayosa

250

118

368

89

4

3.

Saluk

58

167

225

86

2

4.

Maladofok

263

198

461

84

5

5.

Malalilis

61

104

165

31

3

Sumber: Data Primer (Diolah). 2012.

Seluruh penduduk kampung adalah Suku Moi sebagai penduduk asli. Dalam
sejarahnya, wilayah kepala burung Provinsi Papua Barat didiami satu Suku yaitu
Suku Moi. Moi berasal dari kata malamoi yaitu dua suku kata mala yang berarti
burung dan dan moi yang berarti halus, lembut. Menurut sejarah yang diceriatakan
para orang tua adat, peradaban orang moi berawal dari dua kekuatan yaitu Tembaru
dana Maladofok. Maladofok sebagai kekuatan perempuan dan tembarau sebagai
kekuatan laki-laki. Suku Moi percaya nenek moyangnya keluar dari Gunung
Maladofok dan dunia ini dimulai dari gunung itu. Selain Suku Moi dilapangan
ditemukan suku lain, diantaranya Manado, Jawa, Bugis, Buton, akan tetapi tidak
memiliki KTP di kampung lokasi kajian. Mereka hanya tinggal sementara untuk
bekerja proyek pembangunan jalan, jembatan dan sebagainya.
Tabel 25Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa
No

Kampung

Suku

Jumlah Penduduk
Jiwa

KK

1.

Malagasih

Moi

180

40

2.

Sayosa

Moi

368

89

3.

Saluk

Moi

225

86

4.

Maladofok

Moi

461

84

5.

Malalilis

Moi

165

31

Sumber: Data Primer (Diolah), 2012.

2.3.2. Agama
Seluruh penduduk menganut Agama Kristen Protestan (100%). Penyebaran
agama tersebut sudah cukup lama. Agama yang pertama kali masuk dan menyebar
adalah Agama Kristen Protestan yang didakwahkan oleh para misionaris. Desa
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Maladofok merupakan salah satu pusat
pusat penyebaran agama Kristen Protestan untuk
wilayah Distrik Sayosa,Klayili
Klayili dan Makbon.

Gambar 9. Persentase Penganut Agama
Setelah

masuknya

Agama

Kristen

Protestan

kepercayaan

animisme

ditinggalkan oleh masyarakat. Di semua kampung tersedia bangunan gereja.
Fasilitas agama berupa gereja tersedia di tengah-tengah
tengah tengah pemukiman warga
sehingga
a memudahkan untuk beribadah.
Tabel 26Jumlah
Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Sarana Peribadatan
No

Kampung

Jumlah Pemeluk
Agama Kristen
Protestan

Sarana Ibadah

Jumlah
mlah

Jumalah Sarana
arana Ibadah

1.

Malagasih

180

Gereja

1

2.

Sayosa

368

Gereja

2

3.

Saluk

225

Gereja

1

4.

Maladofok

461

Gereja

1

5.

Malalilis

165

Gereja

1

Sumber: Data Primer (Diolah).
(Diolah) 2012.

2.3.3. Pendidikan
Dilihat dari tingkat pendidikannya,
pendidikannya penduduk yang berada di semua kampung
termasuk dalam kelompok pendidikan rendah,
rendah bahkan masih terdapat cukup banyak
penduduk yang tidak sekolah. Penduduk tertinggi yang tidak mengenyam pendidikan
formal SD di Kampung Maladofok yaitu 230 orang,
orang disusul Kampung Saluk 112
orang. Rata-rata
rata mereka tidak bisa baca tulis.
Adapun fasilitas pendidikan yang tersedia di semua kampung hanya SD satu
unit, kecuali di Kampung Maladofok dan Sayosa sudah terdapat SMP
SMP, untuk di
Sayosa masih dalam proses pembangunan. Di Kampung Malagasih bangunan SD
masih dalam tahap pembangunan,
pembangunan untuk sementara kegiatan belajar
jar-mengajar di
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bangunan gereja setempat. Bagi penduduk yang berminat untuk melanjutkan
pendidikan SLTP, SLTA dan sampai perguruan tinggi menuju Kota Sorong. Situasi
pendidikan di lokasi kajian sangat memprihatinkan.
Tabel 27Profil Pendidikan Masyarakat
Fasilitas
Pendidikan
SLT SLT
SD
P
A
1
0
0
(TP)
1
1
0
(RB) (TP)

Tingkat Pendidikan
Kampung

TS
(org)

SD
(org)

SLTP
(org)

SLTA
(org)

D1-3
(org)

S1
(org)

Malagasih

4

147

29

0

0

0

Sayosa

36

308

20

3

1

0

Saluk

112

60

10

3

0

0

1

0

0

Maladofok

230

60

0

0

0

0

1

1

0

Malalilis

20

60

0

0

0

0

1

0

0

Sumber: Data Primer (Diolah). 2012.
Keterangan: TS (Tidak Sekolah), TP (Tahap Pembangunan), RB (Rusak Berat).

Untuk data pendidikan se-Kabupaten Sorong dapat dilihat sebagai berikut:
Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia tidak lepas dari ketersediaan
fasilitas pendidikan. Berdasarkan data Kabupaten Sorong dalam angka 2011,
sampai tahun 2009 Kabupaten Sorong memiliki 113 SD/ sederajat dengan jumlah
siswa 15.231 orang dan guru 774 orang, 27 SMP/ sederajat dengan jumlah siswa
4.500 orang dan guru 323 orang dan 21 SMA/ sederajat dengan jumlah siswa 2301
orang dan guru 132 orang.
Tabel 28Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Menurut Kecamatan
Sekolah Dasar
∑
Guru
Murid
Sklh
4
21
508

SLTP

No

Kecamatan

1

Moraid

2

Klaso

2

7

235

0

3

Makbon

9

43

909

∑
Sklh
1

SLTA

Guru

Murid

12

207

∑
Sklh
1

0

0

0

1

12

141

Guru

Murid

16

94

0

0

1

4

103

4

Klayili

3

5

263

0

0

0

0

0

0

5

Beraur

5

13

584

1

9

52

0

0

0

6

Klabot

3

7

297

0

0

0

0

0

0

7

Klawak

3

8

478

1

7

18

0

0

0

8

Klamono

9

50

108

2

20

267

1

15

135

9

Salawati
Salawati
Timur
Mayamuk

11

88

1561

5

69

535

2

31

384

7

35

584

1

11

68

1

9

25

13

76

1631

8

48

515

6

34

335

12

Seget

6

25

785

1

11

180

1

11

138

13

Segun

6

20

707

1

9

177

0

0

0

10
11
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Sekolah Dasar
No

Kecamatan

SLTP

SLTA

∑
Sklh

Guru

Murid

∑
Sklh

Guru

Murid

∑
Sklh

Guru

Murid

Salawati
Selatan
Aimas

7

47

1023

1

12

120

1

0

35

17

165

2849

8

109

1597

5

70

789

16

Mariat

13

104

1723

4

44

551

3

34

180

17

Sayosa

5

15

653

1

11

58

0

0

0

0

0

0

0

0

14
15

18
Maudus
3
6
230
0
Sumber:Kabupaten Sorong Dalam Angka Tahun 2013;

2.3.4. Kesehatan
Sama halnya dengan situasi pendidikan, keberadaan kesehatan di lokasi
kajian sangat memperihatinkan. Fasilitas kesehatan dan tenaga medis sangat
terbatas. Jenis penyakit yang diderita penduduk yang paling banyak adalah yang
berhubungan dengan saluran pernapasan seperti asma, batuk dan influenza, selain
itu banyak juga yang menderita diare, ISPA, TB paru, batuk pilek, demam thermatik
(gatal-gatal).
Penyakit yang berhubungan dengan saluran pernapasan lebih disebabkan
oleh perubahan cuaca yang tidak menentu. Sedangkan penyakit diare dan gatalgatal disebabkan sanitasi yang kurang baik karena sebagian besar penduduk
menggunakan air sungai untuk MCK dan minum berasal dari Sungai. Di Kampung
Malagasih memanfaatkan Sungai Kalibi dan Sungai Kalolin untuk pemenuhan
kebutuhan air MCK dan air minum. Untuk kebutuhan MCK dan minum, sebagian
kecil ada yang memanfaatkan air hujan yang ditampung.
Tenaga kesehatan yang cukup banyak adalah dukun, berperan dalam
membantu persalinan ibu hamil. Di samping itu, keahlian dukun juga bisa mengobati
berbagai penyakit diantaranya sakit perut, diare dan sebagainya. Keberadaan bidan
dan dokter tidak menentu, sehingga kebutuhan masyarakat akan kesehatan kurang
diperhatikan. Karena fasilitas kesehatan sangat terbatas, pengobatan juga dilakukan
di kantor kampung.
Tabel 29Profil Kesehatan Kampung
Tenaga Medis (Org)

Fasilitas Kesehatan (Unit)

Desa

Dukun

Bidan

Dokter

Postu

Puskesmas

RumahSakit

Malagasih

6

1

0

0

0

0

Sayosa

5
4
(kader)
3

1 (TT)

1 (SS)

0

1

0

1 (SS)

1 (TT)

1

0

0

2

0

0

1

0

Saluk
Maladofok
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Tenaga Medis (Org)
Desa

Dukun
6

Malalilis

Bidan
1

Dokter
0

Fasilitas Kesehatan (Unit)
Postu
1

Puskesmas
0

RumahSakit
0

Sumber: Profil Kampung Tahun 2011 dan Data Primer (Diolah). 2012.
Keterangan : TT (tidak Tentu). SS (satu bulan sekali)

Data kesehatan se-Kabupaten Sorong secara lengkap adalah sebagai berikut:
Fasilitas kesehatan di Kabupaten Sorong antara lain berupa Rumah Sakit.
Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, Jumlah rumah sakit
yang ada di Kabupaten Sorong sebanyak 1 unit, puskesmas sebanyak 18 unit dan
puskesmas pembantu sebanyak 71 unit. Sedangkan puskesmas keliling tercatat
sebanyak 35 unit yang terdiri dari perahu 2 unit, mobil 6 unit dan sepeda motor 28
unit. Jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Sorong sebanyak 328 orang
yang terdiri dari dokter sebanyak 10 orang, perawat sebanyak 285 orang dan non
perawat sebanyak 19 orang. Selain itu terdapat tenaga kesehatan non medis
sebanyak 11 orang.
Tabel 30Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sorong Menurut Kecamatan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kec.

Moraid
Klaso
Makbon
Klayili
Beraur
Klabot
Klawak
Klamono
Salawati
Salawati
10
Timur
11
Mayamuk
12
Seget
13
Segun
Salawati
14
Selatan
15
Aimas
16
Mariat
17
Sayosa
18
Maudus
Jumlah/ Total
2011

Puskesmas Keliling
Rumah
Puskesmas
Puskesmas
Sepeda
Sakit
Pembantu Perahu Mobil
Motor
1
3
1
1
1
5
1
3
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
3
1
2
1
5
1
1
3
1
6
1
6
-

1

4

-

1

3

-

1
1
1

5
1
3

1

1
-

1
2
1

-

1

2

1

-

-

1
1
11

1
1
1
1
18
17

7
2
4
55
34

7
5

1
7
7

9
2
34
13

Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan Jangka Panjang
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong
Provinsi Papua Barat

51

No

Puskesmas Keliling
Rumah
Puskesmas
Puskesmas
Sepeda
Sakit
Pembantu Perahu Mobil
Motor
14
18
71
2
6
28
13
11
101
3
4
27

Kec.
2010
2009

Sumber: Kabupaten Sorong Dalam Angka Tahun 2013; Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong

Tabel 31Banyaknya Petugas Kesehatan di Kabupaten Sorong Menurut Kecamatan
No

Kecamatan

Dokter

Perawat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Moraid
Klaso
Makbon
Klayili
Beraur
Klabot
Klawak
Klamono
Salawati
Salawati Timur
Mayamuk
Seget
Segun
Salawati
Selatan
Aimas
Mariat
Sayosa
Maudus

1
1
1
1
2
1
1

9
4
25
7
2
5
4
25
20
17
24
16
8

Non
Perawat
7
7
1
5
1
1
9
19
4
23
3
3

-

3

5

-

5
-

71
10
3

59
1
-

-

10

13

253

148

3

12
13
4

10
....
12

285
.....
165

19
....
31

11
....
15

14
15
16
17
18
Jumlah/
Total
2011
2010
2009

Non Medis
1
1
1
-

Sumber: Kabupaten Sorong Dalam Angka Tahun 2013; Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong

Tingkat ketergantungan terhadap tumbuhan obat-obatan yang berasal dari
hutan atau ekosistem alam lainnya sudah mulai berkurang. Obat-obatan tradisional
yang bersumber dari hutan atau alam saat ini sulit dijumpai lagi di masyarakat. Hal ini
karena masyarakat yang memiliki pengetahuan obat tradisional semakin berkurang.
dan cara pengobatan secara alami menggunakan obat-obatan dari alam saat ini
kurang diminati oleh masyarakat karena tidak praktis.
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2.3.5. Sarana dan Prasana
Prasarana transportasi di seluruh kampung belum memadai sehingga
perbaikan dan peningkatan prasarana jalan menjadi prioritas utama dalam
pembangunan dan pengembangan desa. Sebagian kondisi jalan aspal rusak,
sebagian jembatan juga sudah rusak yang sewaktu-waktu membahayakan
pengguna jalan, kecuali di Kampung Malagasih fasilitas jalan, jembatan dan
angkutan umum cukup memadai karena dilalui jalan poros Sorong-Makbon.

Gambar 10. Kondisi Jalan di
Kampung Sayosa, Dsitrik Sayosa

Gambar 11. Jembatan Rusak
Kampung Sayosa, Distrik Sayosa

Sarana transportasi yang tersedia berupa kendaraan roda empat atau lebih
baik berupa mobil untuk kendaraan pribadi khususnya warga luar desa, maupun
untuk fasilitas pendukung usaha berupa kendaraan taxi, pick up dan truk. Sebagian
penduduk juga menggunakan kendaraan bermotor roda dua untuk fasilitas
transportasi sehari-hari. Transpotasi umum tersedia setiap hari dengan tujuan utama
Kota Sorong.
Sarana transportasi yang tersedia berupa kendaraan roda empat atau lebih
baik berupa mobil untuk kendaraan pribadi khususnya warga luar desa, maupun
untuk fasilitas pendukung usaha berupa kendaraan taxi, pick up dan truk. Sebagian
penduduk juga menggunakan kendaraan bermotor roda dua untuk fasilitas
transportasi sehari-hari. Transportasi umum tersedia setiap hari dengan tujuan utama
Kota Sorong.
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Gambar 12. Jalan Menuju
Kampung Malagasih dan Distrik
Makbon dari Kota Sorong

Gambar13.Jalan Setapak di
KampungMalagasih

Jalan dan jembatan yang rusak berat mengakibatkan sulitnya akses
masyarakat yang berada di Kampung Sayosa, Malalilis dan Saluk untuk membawa
hasil laut dan kebun. Biaya transportasi yang cukup tinggi mengakibatkan hargaharga jual barang yang dijual ke luar desa misalnya sagu ke Sorong ataupun
sebaliknya menjadi tidak wajar, misalnya harga BBM premium Rp. 20.000/liter.
Situasi ini semakin mempersulit masyarakat pedalaman khususnya di kampungkampung lokasi kajian.
Fasilitas ekonomi yang tersedia di seluruh kampung hanya kios atau warung
kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari masyarakat secara terbatas. Tidak ada
koperasi, pasar tradisional apalagi bank. Barang-barang yang dijual di toko atau kios
didatangkan dari Sorong.
Sumber air utama untuk memenuhi kebutuhan mandi, cuci kakus (MCK) dan
minum berasal dari sungai. Sebagian kecil ada yang memanfaatkan air hujan untuk
minum tetapi jumlahnya sangat terbatas, apalagi pada musim kemarau.
Seluruh bangunan rumah masyarakat terbuat dari kayu, sebagian besar
atapnya menggunakan seng, dan sebagian kecil lainnya dari rumbia, papan kayu,
ilalang atau jerami.
Fasilitas komunikasi di seluruh kampung juga belum tersedia, jaringan
komunikasi HP belum tersedia begitu juga fasilitas komunikasi lain misalnya telepon
rumah, wartel, warnet dan SSB/HT. Pemerintah pusat secara nasional melalui
Kementerian Komunikasi dan Informasi pernah membuat program telepon umum
yang dipasang di seluruh desa/kampung di Indonesia, akan tetapi untuk Kampung
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Malagasih, Sayosa, Saluk, Malalilis dan Maladofok tidak bisa difungsikan. Situasi
tersebut menunjukkan bahwa seluruh kampung sangat terisolir.
Tabel 32Fasilitas Komunikasi
No

Fasilitas Komunikasi

Jumlah

1.

Telepon HP

Tidak ada

2.

Telepon rumah

Tidak ada

3.

Wartel

Tidak ada

4.

Warnet

Tidak ada

5.

SSB/HT

Tidak ada

Keterangan
Belum ada jaringan
komunikasi
Belum ada jaringan
komunikasi
Belum ada jaringan
komunikasi
Belum ada jaringan
komunikasi
Belum ada jaringan
komunikasi

Sumber: Data Primer diolah (2012)

2.3.6. Struktur Masyarakat
Struktur formal pemerintah kampung terdiri dari Kepala Kampung, Kepala
Dusun dan Rukun Tetangga, Kantor Kepala kampung tersedia di Kampung Saluk,
Sayosa, Maladofok dan Malalilis. Sedangkan di Kampung Malagasih belum tersedia,
karena status desa belum definitif. Untuk sementara, kebutuhan pelayanan
masyarakat dijalankan di rumah kepala kampung. Selain untuk pelayanan
administrasi, keberadaan kantor kampung juga digunakan untuk peraktek dokter
yang sewaktu-waktu melakukan pengobatan.
Berdasarkan hasil observasi lapangan, kantor Pemerintah Distrik Sayosa tidak
terdapat personil pegawai kecamatan aktif bekerja. Padahal bangunan fisik sudah
tersedia cukup memadai. Kebutuhan administrasi masyarakat misalnya pembutan
KTP atau KK

dan sebagainya dilayani di Kabupaten Sorong karena pegawai

kecamatan berada di Kabupaten Sorong. Pegawai kecamatan tidak mau tinggal di
Distrik Sayosa karena tidak ada faslitas yang memadai, misalnya listrik PLN, fasilitas
ekonomi, fasilitas komunikasi dan fasilitas lainnya.
Suku dominan masyarakat (100%) di Kampung Malagasih, Sayosa,
Saluk,Maladofok dan Malalilis adalah Suku Moi. Tidak ada suku lain. selain Moi.
Keberadaan suku lain di kampung mereka, misalnya Suku Manado, Bugis, Butin
danToraja

hanya

sementara.

Mereka

biasanya

tinggal

sementara

karena

kepentingan pekerjaan, diantaranya proyek pembangunan jalan atau jembatan.
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Gambar 14.Persentase Suku yang Dominan
Jika dirunut dalam sejarahnya,
sejarahnya wilayah kepala burung Provinsi Papua Barat
didiami satu Suku yaitu Suku Moi. Moi berasal dari kata malamoi yaitu dua suku kata
mala yang berarti burung dan dan moi yang berarti halus, lembut. Menurut sejarah
yang diceriatakan para orang tua adat, peradaban
n orang moi berawal dari dua
kekuatan yaitu Tembaru dana Maladofok. Maladofok sebagai kekuatan perempuan
dan tembarau sebagai kekuatan laki-laki.
laki laki. Suku Moi percaya nenek moyangnya
keluar dari Gunung Maladofok dan dunai ini dimulai dari gunung itu.
Di seluruh
h kampung terdapat pengurus dewan adat Suku Moi tingkat
kampung. Secara vertikal kepengurusan dewan adat berada di level Kabupaten.
distrik dan kampung.. Lembaga adat Suku Moi tingkat Kabupaten dan distrik dipimpin
oleh seorang tokoh adat Suku Moi. Suku dominan di Kabupaten Sorong adalah Suku
Moi. Mereka tersebar di kampung
kampung-kampung se-Kabupaten Sorong.
Ikatan kekerabatan sesama Suku Moi sangat kuat. Masing-masing
Masing masing memiliki
hak ulayat atas tanah yang tersebar di Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan.
Kekerabatan diantara mereka menganut garis patrilineal atau garis keturunan laki
lakilaki. Keturunan lelaki memiliki peran stratgis dalam keluarga dan di sistem Suku Moi.
Memiliki kewajiban agar menjaga dan menjalankan norma-norma
norma adat
adat, memimpin
perang, menjaga wilayah dan memperoleh warisan setelah kedua orang tua mereka
meninggal.
Tokoh yang sangat berpengaruh (100%) di internal kampung adalah kepala
adat/dewan adat/lembaga masyarakat adat (Gambar
(
15). Biasanya kepala adat juga
merangkap sebagai kepala kampung. Kepala adat berperan menjalankan aturan
aturanaturan adat. Penyelesaian perselisihan
perselisihan, upacara adat dan sebagainya dipimpin oleh
kepala adat.
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Kelompok masyarakat Suku Moi dibagi dalam empat struktur,
struktur yaitu: (1) Tokoh
adat, yaitu terdiri dari para Nedla; (2) Alumni pendidikan adat (wiliwi); (3) Kelompok
laki-laki (nedla) yang dikategorikan sebagai nelagi (perempuan); (4) Kelompok Nelagi
murni, adalah kelompok yang terdiri dari para pemimpin Moi.

Gambar 15. Persentase Tokoh yang Paling Berpengaruh di Internal Kampung

Suku Moi yang berada di lokasi kajian memiliki filosofis percaya bahwa tanah
adalah perempuan (mama/ibu). Berbicara tentang tanah berarti berbicara tentang
perempuan.
rempuan. Tanah adalah ibu sehingga menjual tanah sama artinya dengan menjual
ibu. Tanah dianggap sebagai sumber kehidupan. Seiring dengan perkembangan
zaman. falsafah ini sudah mulai luntur pada diri orang Moi. Jual beli tanah semakin
sering terjadi, meski jual beli tanah bukanlah hal yang mudah.

Sistem adat

mengharuskan Suku Moi yang ingin menjual tanah harus memanggil muwe (sudarasaudara perempuan) jika tidak ingin terkena kutukan.
Di antara beberapa marga,
marga ada marga yang memiliki tanah besar,
besar biasanya
mereka keturunan anak kepala suku pada masa lampau. Marga-marga
Marga marga yang memiliki
tanah luas ini secara otomatis akan menempati kelas yang penting,
penting berpengaruh dan
dihormati dalam lembaga adat (mereka disebut sebagai orang kaya). Berdasarkan
hasil wawancara
ncara dengan masyarakat dan observasi lapangan di lokasi kajian
kajian.
marga-marga
marga yang memilik tanah ulayat di lokasi kajian sebagai berikut:
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Tabel 33Sebaran Hak Ulayat Tanah
Hak Ulayat Tanah
Kp.
Malagasih
Marga

No

Kp. Sayosa
Marga

Kp.
Maladofok
Marga

Kp. Saluk

Kp. Malalilis

Marga

Marga

1.

Mili

Patele

Klim

Gilik

Gilik

2.

Osok

Kahampak

Yempolo

SU

Klasibin

3.

Kasuat

Balinsa

Galus

Malak

Su

4.

Malibela

Ulala

Hu

Do

Ulala

5.

Watolo

Daan

Kemali

Ulala

Do

6.

Mobilala

Ulimpa

Malak

Ulimpa

Ulaka

7.

Kalagison

Ulimene

Blon Satemes Ulimine

Uliming

8.

Magablo

Lasibin

Saden

Kalasibin

Malak

9.

-

Tuen

Funus

Sekamuk

-

10.

-

Do

Mederfak

Yempolo

-

11.

-

Sekamuk

Lobat

-

-

12.

-

Yempolo

Ulimpa

-

-

13.

-

Malak

Ulala

-

-

14.

-

Kabilua

Gisim

-

-

15.

-

-

Urini

-

-

16.

--

-

Sapisa

-

-

Sumber: Data Primer (Data Diolah). 2012

Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu
persekutuan hukum (desa. suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan atau
pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan
hukum (desa. suku). dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut
mempunyai hak untuk menguasai tanah. yang pelaksanaannya diatur oleh ketua
persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan)”. Hak Ulayat merupakan
serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat. yang
berhubungan

dengan

tanah

yang

terletak

dalam

lingkungan

wilayahnya.

Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada
yang masuk dalam bidang hukum publik.
Hak ulayat atas tanah adat telah diatur dalam lembaga adat. Hukum adat ini
dipakai untuk membagi wilayah tanah adat kepada marga-marga yang ada di Suku
Moi. Batas-batas wilayah kepemilikan tanah marga ditandai dengan berbagai tanda
alam, pohon kayu, sungai, batu, gunung dan sebagainya. Seluruh marga Suku Moi
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telah mengetahui batas tanah mereka, sehingga tidak bisa sembarangan masuk ke
tanah ulayat marga.

Setiap marga biasanya memiliki wilayah atau benda keramat

masing-masing yang menjadi tanda tak terbantahkan atas kepemilikan tanah
tersebut.
Penyelesaian konflik dijalankan oleh lembaga adat, baik konflik dengan
eksternal (pihak luar kampung), maupun internal (sesama warga). Penyelesaian
konflik dengan pihak eksternal berdasarkan pada aturan adat dan kesepakatan
bersama, sedangkan penyelesain konflik di internal warga didasarkan hanya pada
aturan adat (1 aturan).
Ada banyak rahasia adat yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, bahkan
oleh Orang Moi sendiri yang tidak pantas untuk mengetahuinya. Mereka
menyebutnya rahasia adat dan tempat-tempat keramat itu sebagi “hal-hal yang tidak
boleh dikasih tahu perempuan”. Karena itu, kelompok masyarakat Suku Moi dibagi
dalam empat struktur yang telah ada sejak zaman dimana masyarakat moi belum
mengenal peradaban teknologi atau pengaruh-pengaruh yang datang dari luar, yaitu:
1.

Tokoh adat, yaitu terdiri dari para Nedla, meliputi: neliging (orang yang
berbahasa baik),nefulus (orang sejarah),ne kook (orang kaya),nefoos (orang
suci), serta pejabat-pejabat adat: usmas, tukang, finise (pemimpin pelaksana
rumah adat, terdiri dari marga ulimpa, sapisa, do),tulukma, untalan (guru yang
mengajar di kambiak), dan kmaben. Kelompok ini yang berhak mendapatkan
pangkat sebagai kepala suku dan panglima perang yang berwenang malakukan
siding-sidang dan acara adat.

2.

Alumni pendidikan adat (wiliwi), adalah kelompok dalam struktur adat yang
terdiri dari anak laki-laki yang telah mengikuti pendidikan adat di Kambik dan
telah diwisuda secara adat. Kelompok ini dibina untuk menjadi pemimpin.

3.

Kelompok laki-laki (nedla) yang dikategorikan sebagai nelagi (perempuan),
kelompok ini terdiri dari anak laki-laki, pemuda dan laki-laki dewasa yang belum
pernah mengikuti pendidikan adat di Kambik, sehingga dalam struktur adat Moi
dikategorikan sebagai Nelagi.

4.

Kelompok Nelagi murni, adalah kelompok yang terdiri dari para pemimpin Moi,
kelompok ini juga memiliki pemimpin dan tokoh, sebab mereka juga
mengetahui fulus (ilmu-ilmu yang dapat dikuasai prempuan).

Penyelesaian Konflik
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Hukum Adat Suku Moi yang paling keras adalah soal tanah adat. Jika ada
pelanggaran batas wilayah, bisa terjadi perang suku. Demikian juga antar marga.
Konflik besar bisa terjadi jika sebuah marga mengklaim tanah milik marga lain.
Konflik antar marga biasanya diselesaikan dengan cara mengundang para orang tua
adat yang paham tentang hukum adat dan sejarah tanah. Struktur kekerabatan dan
sejarah pewarisan selalau digunakan sebagai cara untuk menelusuri siapa pemilik
sah atas tanah.
Namun jika para orang tua tetap tidak bisa menyelesaikan, karena masingmasing marga bertikai tetap mempertahankan keyakinannya, maka jalan terakhir
kedua belah pihak diminta menunjukkan benda keramat sebagai bukti sah
kepemilikan atas tanah. Suku Moi percaya pada penyelesaian adat daripada hukum
formal. Bagi mereka pengadilan versi pemerintah dengan mudah bisa dipermainkan
dan dibeli oleh pihak pemilik uang karena keputusan alam yang tidak bisa ditawar
oleh apapun.
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan observasi lapangan di
lokasi kajian. tidak ada konflik lahan/tanah sesama marga. Batas-batas tanah
masing-masing marga diketahui dengan jelas dan tegas. Konflik lahan tanah ulayat
dengan pihak perusahaan juga tidak ada. Perusahan BUMN Pertamina yang
memiliki pompa angguk di Kampung Maladofok beroperasi tanpa ada gangguan,
begitu juga perusahaan perkebunan sawit PT Henrison Inti Persada yang beroperasi
di Kampung Malalilis berjalan tanpa ada gangguan sosial akibat masalah lahan.

2.3.7. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
Sebagian besar mata pencaharian utama masyarakat (83%),Kampung
Malagasih,Sayosa,

Saluk,

Maladofok

dan

Malalilis

adalah

meramu

atau

mengumpulkan hasil-hasil hutan. Kemudian mengambil kayu di hutan (15.5%) dan
sebagai tukang pemecah batu (1.5%). Hasil hutan yang utama dikumpulkan adalah
Sagu. karena sebagai sumber pangan makanan pokok. Yang lainnya berupa sayursayuran yang tumbuh liar misalnya rebung dan sejenis paku-pakuan serta berburu
hewan diantaranya babi, rusa,lao-lao (kanguru), kaswari,wakera (sejenis kanguru
yang bisa naik pohon), tikus tanah dan kus-kus, Sagu,jenis-jenis sayuran alami,
hewan buruan dan kayu di ambil dari tanah ulayat masing-masing. Memanen diluar
tanah ulayatnya harus meminta izin kepada pemilik hak ulayatnya.
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Sebagian besar luas lahan produktif 2 ha atau lebih. Tidak sepenuhnya
ditanami komoditas yang biasa mereka tanam, terkadang lebih banyak semak
belukar dan alang-alang, sifatnya agroforest. Jenis komoditas dominan yang ditanam
adalah pisang kemudian ubi kayu, ubi jalar, kacang-kacangan dan cabe.
Persentase usaha produktif yang dominan adalah kebun, Kebun yang mereka
kelola sifatnya agroforest, di dalamanya terdapat tanamana pisang, pohon Sagu,
buah-buahan dan sebagainya. Jenis usaha produktif lainnya adalah tanaman
holtikultura, namun jumlahnya kecil. Makanan pokok seluruh masyarakat setempat
Kampung Malagasih, Sayosa, Saluk, Maladofok dan Malalilis adalah Sagu.
Pemenuhan kebutuhan dasar karbohidrat berupa makanan pokok terebut diperoleh
dengan secara tradisional dari hutan.
2.3.8. Analisis Usaha Tani
Dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, secara umum masyarakat masih
bertumpu pada pengusahaan tanaman pangan Sagu. Itu pun sifatnya masih meramu
atau mengumpulkan dari hutan. Sagu diusahakan dengan tujuan untuk dikonsumsi
sendiri atau dijual jika produksinya berlebih. Di samping itu, untuk memenuhi
kebutuhan uang tunai, sebagian masyarakat mengambil kayu dari hutan untuk dijual.
Kayu dijual kepada tetangga, saudaranya dan pembeli yang sesekali biasa datang
ke kampung.
Panen Sagu dilakukan sendiri oleh keluarga. Rata-rata per keluarga
menghasilkan Sagu 300 kg/satu minggu hari. Mereka biasanya dalam sebulan
menohok Sagu dua kali. Dalam sebulan rata-rata mereka menghasilkan Sagu 600
kg/Sagu/kk. Sagu yang di konsumsi per keluarga rata-rata 3 kg/hari. jadi dalam
sebulan menghabiskan Sagu 90 kg yang dikonsumsi. Jika dalam sebulan
menghasilkan Sagu 600 kg kemudian dikonsusi 90 kg/bulan. maka sisa Sagu per
bulan 510 kg. Rata-rata harga jual Sagu di rumah penduduk Rp. 2.000/ kg. Jadi ratarata pendapatan per rumah tangga hasil usaha Sagu adalah 510 kg x Rp. 2.000
=1.020.000/bulan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat diperoleh pendapatan ratarata per keluarga dari adalah Rp 50.000.-/kk/hari (Gambar 16). Sebanyak 96.5%
masyarakat memperoleh pendapatan rata-rata per hari sebesar Rp 50.000.- dan
sebanyak 3.5% masyarakat memperoleh pendapatan rata-rata per hari sebesar Rp
100.000.-.
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Gambar 16.Presentase
Presentase Rata
Rata-rata
rata Pendapatan Masyarakat Desa per Hari

Komponen usaha lainnya seperti sayuran
sayuran, buah-buahan, ubi
ubi-ubian tidak
memberikan sumbangan pada pendapatan rumah tangga,
tangga hanya cukup untuk
dimakan (subsisten)) oleh keluarga. Oleh karena itu,
itu analisis usaha kehutanan dan
tani difokuskan pada komoditas Sagu dan kayu.
Rumah tangga mengalokasikan tenaga
tenaga kerja yang tersedia pada semua
komponen uasah tani. Tenaga kerja lebih banyak disalurkan pada kegiatan menohok
Sagu. Saat menokok Sagu,, yang bekerja lebih dari satu orang, paling tidak ayah dan
anak laki-laki.
laki. Untuk kegiatan meramu Sagu,
Sagu langkah-langkah
kah yang dilakukan adalah
penebangan Sagu, pengangkutan penggalan Sagu untuk ditohok dan pengolahan
batang Sagu menjadi tepung.
Penebangan batang Sagu dan pengolahan Sagu menjadi tepung hanya
diperlukan 2 orang tenaga kerja keluarga. Sedangkan pengangkutan penggalan
Sagu untuk ditohok membutuhkan tenaga lerja lebih banyak.
banyak yakni 4 orang untuk
setiap pohon Sagu yang telah tua dan produktif.
Hambatan utama yang dihadapi penduduk dalam menjual hasil Sagu adalah
pengangkutan atau transportasi ke Kota
Kota Sorong sebagai pusat pemasaran yang
jaraknya cukup jauh dan jalannya rusak. Saluran pemasaran satu-satunya
satu satunya adalah
melalui pedagang keliling yang mendatangi kampung-kampung
kampung kampung untuk membeli hasil
komoditas setempat terutama Sagu. Sagu biasanya dijual atau di
ditukar dengan
kebutuhan pokok rumah tangga. Pada satu sisi masyarakat cukup beruntung dengan
adanya pedagang keliling.. sehingga mereka tidak perlu menjual Sagu ke Sorong
yang cukup jauh. Tetapi keadaan seperti ini dimana masyarakat tergantung pada
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sejumlah pedagang keliling menyebabkan terjadinya monopoli dan timbunya
kecenderungan untuk menekan harga.
Sebagai masyarakat menetap yang masih memiliki sifat-sifat masyarakat
peramu. masyarakat umumnya belum memiliki motivasi ekonomi dalam kegiatan
usahataninya. Nampaknya faktor potensi sumber pangan dan potensi individu
(motivasi) merupakan faktor penentu dalam proses pengambilan keputusan.
Masyarakat di lima kampung yakni Malagasih, Sayosa, Malalilis, Saluk dan
Maladofok memiliki daerah potensi Sagu yang cukup besar dan lahan sangat luas.
akan tetapi belum berkembang. Mereka tetap masih meramu Sagu, rebung, dan
matoa

serta melakukan penangkapan ikan, mereka tidak kenal dengan budaya

pertanian intensif dan teknologi pertanian. Kegaitan usahatani yang dilakukan akan
tetap sifatnya meramu.
Mengambil kayu dari hutan merupakan usaha kehutanan yang dilakukan oleh
masyarakat pada umumnya di lokasi pengamatan. Namun, kegiatan pengambilan
kayu tersebut tidak dilakukan secara rutin. Kegiatan ini dilakukan oleh orang lain atau
pendatang yang punya keterampilan mengambil kayu. Sebelum mengambil kayu di
hutan, harus meminta izin kepada pemilik tanah hak ulayat, atau pemilih hak ulayat
meminta agar kayunya diambil dan dijual.
Jenis-jenis kayu yang diambil di hutan antara lain jenis kayu putih, harganya
Rp. 1.200.000/kubik di tempat atau lokasi yang bisa diakses oleh mobil , sedangkan
upahnya

Rp. 600.000/kubik. Jenis kayu lainnya adalah merbau, harganya Rp.

2.200.000 di tempat, upahnya sama dengan jenis kayu putih. Dalam sebulan ratarata menghasilkan dua kubik per keluarga, artinya rata-rata pendapatan yang
diperoleh dari hasi mengambil kayu di hutan Rp. 1.200.000/kk.
Sagu, jenis-jenis sayuran alami, hewan buruan dan kayu di ambil dari tanah
ulayat masing-masing. Memanen diluar tanah ulayatnya harus meminta izin kepada
pemilik hak ulayat lokasi pemanenan. Sagu dan kayu dijual ke Kota Sorong.
Pemanenan kayu dari hutan biasanya awalnya dibiayai oleh toke atau bos kayu yang
sesekali datang dari Kota Sorong.
Sebagian besar (98.5%) luas lahan produktif 2 ha atau lebih (Gambar 17).
Luas lahan produktif 2 ha tidak sepenuhnya ditanami komoditas yang biasa mereka
tanam, ada buah-buahan, terkadang lebih banyak semak belukar dan alang-alang,
sifatnya agroforest. Jenis komoditas dominan yang ditanam adalah pisang kemudian
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ubi kayu, ubi jalar, kacang-kacangan
kacang kacangan dan cabe. Pola pertanian masih tradisional
tradisional,
tidak ada pemeliharaan. Masyarakat belum mengenal pertanian intensif.

Gambar 17.Persentase Luasan Lahan Produktif

Persentase
tase usaha produktif yang dominan (98,5%)
(98 5%) adalah kebun ((Gambar
18).
). Kebun yang mereka kelola sifatnya agroforest, didalamnya terdapat tanaman
pisang, pohon Sagu, buah-buahan
buah buahan dan sebagainya. Jenis usaha produktif lainnya
adalah tanaman holtikultura
holtikultura, namun kecil (1,5%).

Gambar 18.Persentase Usaha Produktif

2. 4. Data Informasi Ijin-Ijin
Ijin Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan
Hutan Di Dalam Wilayah Kelola
2.4.1. Izin Pemanfaatan
Di dalam Wilayah KPHP Model Sorong sebelumnya sudah terdapat izin
pemanfaatan berupa Areal IUPHHK PT. Intimpura Timber Co seluas 174.250,42 ha
dan PT. Mancaraya Agromandiri seluas 20.137,84 Ha. sisanya adalah seluas
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6.593,48 Ha kawasan hutan lindung. Berdasarkan fungsinya. pengelolaan kawasan
lindung yang ada di dalam KPHP Model Sorong adalah sebagai pengatur tata air
dan jasa lingkungan, sedangkan pengelolaan kawasan hutan (HP dan HPT) yang
mendominasi luasan KPHP ditujukan untuk pemenuhan bahan baku industri lokal,
pemenuhan kebutuhan kayu lokal, dalam rangka revitalisasi industri dan menunjang
pembangunan daerah melalui nilai tambah. Dengan demikian KPHP Model Sorong
yang

sebagian

besar

kawasannya

adalah

Hutan

Produksi,

maka

Major

pengelolaannya adalah fungsi produksi, sehingga KPH Model Sorong adalah KPH
Produksi.

2.4.2. Kebijakan Pemerintah yang Berkaitan Dengan KPHP Model Sorong
1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 167. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 86. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Peraturan Pemerintah no 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 146. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan. Serta Pemanfaatan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4814)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerinah. Pemerintah Propinsi. dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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5. Peraturan pemerintah RI No 41 tahun 2007 tentang Organisasi perangkat
daerah.
6. Peraturan

Menteri

Kehutanan

Nomor

P.6/Menhut-II/2009

tentang

Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Norma.
Standar.

Prosedur

dan

Kriteria

Pengelolaan

Hutan

pada

Kesatuan

Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi (KPHP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 405);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem
Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 460);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2010 tentang Rencana
Strategis (RENSTRA) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 720);
11. Peraturan Menteri Kehutanan No P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana
Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 381)
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Propinsi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 48).
13. Permendagri No 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi di Daerah.

2.4.3. Arahan Pemanfaatan Menurut RKTN/RKTP/RKTK
Berdasarkan hasil inventarisasi hutan yang menghasilkan peta, data dan
informasi potensi wilayah KPHP Model Sorong, kemudian dilakukan pembagian Blok.
Pembagian Blok telah memperhatikan: karakteristik biofisik lapangan; kondisi sosial
ekonomi masyarakat sekitar; potensi sumberdaya alam; dan keberadaan hak-hak
atau izin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Pembagian
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blok juga harus mempertimbangkan peta arahan pemanfaatan sebagaimana
diarahkan oleh Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)/Rencana Kehutanan
Tingkat Provinsi (RKTP)/Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota (RKTK), dan
fungsi kawasan hutan di KPHP Model Sorong. Pembagian Blok dilakukan pada
wilayah KPHP Model Sorong yang kawasan hutannya berfungsi Hutan Lindung (HL)
dan Hutan Produksi (HP). Pembagian Blok pada wilayah KPHP Model Sorong yang
kawasan hutannya berfungsi HL terdiri atas satu Blok atau lebih, sebagai berikut: a.
Blok Inti; b. Blok Pemanfaatan; c. Blok Khusus. Pembagian Blok pada wilayah KPHP
Model Sorong yang kawasan hutannya berfungsi HP terdiri atas satu Blok atau lebih,
sebagai berikut: a. Blok Perlindungan; b. Blok Pemanfaatan kawasan. Jasa
Lingkungan. HHBK; c. Blok Pemanfaatan HHK-HA; d. Blok Pemanfaatan HHK-HT; e.
Blok Pemberdayaan Masyarakat; f. Blok Khusus.
Arahan pemanfaatan pada RKTN/RKTP/RKTK harus menjadi acuan awal
dalam proses merancang Blok. Oleh karena itu dilakukan penyelarasan antara
arahan pemanfaatan (yang terdapat dalam RKTN/RKTP/RKTK) dengan rancangan
pembagian Blok. sebagaimana Tabel 34.
Tabel 34Penyelarasan Antara Rancangan Blok Pada Wilayah KPHP Model Sorong
Dengan Arahan Pemanfaatan pada RKTN/RKTP/RKTK
Arahan
Pemanfaatan
pada kawasan
hutan menurut
RKTN/RKTP/RKTK

Kawasan untuk
perlindungan Hutan
Alam dan Lahan
Gambut

Kawasan untuk
Rehabilitasi

Kawasan untuk
Perlindungan

Pembagian Blok pada
Wilayah KPHP Model
Sorong
Blok pada wilayah
KPHP Model Sorong
yang berfungsi HL
• Blok inti
• Blok Pemanfaatan
• Blok Khusus

• Blok inti
• Blok Pemanfaatan
• Blok Khusus

Blok Pada Wilayah
KPHP Model Sorong
yang berfungsi HP
• Blok Perlindungan
• Blok Pemanfaatan

Keterangan

Kawasan untuk Perlindungan
Hutan Alam dan Gambut (dalam
RKTN/RKTP/RKTK) menjadi acuan
awal dalam merancang blok yang
dapat berupa blok inti atau blok
pemanfaatan atau blok khusus
pada HL sesuai potensi yang ada
Kawasan Rehabilitasi (dalam
RKTN/RKTP/RKTK) menjadi acuan
awal dalam merancang blok yang
dapat berupa blok inti atau blok
pemanfaatan atau blok khusus
pada HL sesuai potensi yang ada

Kawasan untuk perlindungan
Hutan Alam dan Gambut (dalam
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Arahan
Pemanfaatan
pada kawasan
hutan menurut
RKTN/RKTP/RKTK
Hutan Alam dan
Gambut

Kawasan untuk
Rehabilitasi

Kawasan Hutan
untuk
Pengusahaan
Hutan Skala Besar

Kawasan Hutan
untuk
Pengusahaan
Hutan Skala Kecil

Pembagian Blok pada
Wilayah KPHP Model
Sorong
Kawasan. Jasa
Lingkungan dan
HHBK
• Blok Khusus

• Blok Perlindungan
• Blok Pemanfaatan
Kawasan. Jasa
Lingkungan dan
HHBK
• Blok Pemanfaatan
HHK-HT
• Blok Pemberdayaan
Masyarakat
• Blok Khusus
• Blok Perlindungan
• Blok Pemanfaatan
Kawasan. Jasa
Lingkungan dan
HHBK
• Blok Pemanfaatan
HHK-HA
• Blok Pemanfaatan
HHK-HT
• Blok Pemberdayaan
Masyarakat
• Blok Khusus
• Blok Perlindungan
• Blok Pemanfaatan
Kawasan. Jasa
Lingkungan dan
HHBK
• Blok Pemanfaatan
HHK-HT
• Blok Pemberdayaan
Masyarakat
• Blok Khusus

Keterangan

RKTN/RKTP/RKTK) menjadi acuan
awal dalam merancang blok yang
dapat berupa blok perlindungan
atau pemanfaatan kawasan. Jasa
lingkungan. dan HHBK atau Blok
Khusus pada HP sesuai potensi
yang ada
Kawasan rehabilitasi (dalam
RKTN/RKTP/RKTK) menjadi acuan
awal dalam merancang blok yang
dapat berupa blok perlindungan
atau pemanfaatan kawasan. Jasa
lingkungan. dan HHBK atau
Pemanfaatan HT atau Blok
Pemberdayaan Masyarakat atau
Blok Khusus pada HP sesuai
potensi yang ada
Kawasan hutan untuk
pengusahaan hutan skala besar
(dalam RKTN/RKTP/RKTK)
menjadi acuan awal dalam
merancang blok yang dapat berupa
blok perlindungan atau
pemanfaatan kawasan. Jasa
lingkungan. dan HHBK atau Blok
pemanfaatan HHK HA atau
Pemanfaatan HT atau Blok
Pemberdayaan Masyarakat atau
Blok Khusus pada HP sesuai
potensi yang ada
Kawasan hutan untuk
pengusahaan hutan skala kecil
(dalam RKTN/RKTP/RKTK)
menjadi acuan awal dalam
merancang blok yang dapat berupa
blok perlindungan atau
pemanfaatan kawasan. Jasa
lingkungan. dan HHBK atau
Pemanfaatan HT atau Blok
Pemberdayaan Masyarakat atau
Blok Khusus pada HP sesuai
potensi yang ada

Sumber: Lampiran Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-WP3H/2012..
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2.4.4. Penggunaan Kawasan Hutan dalam Wilayah KPHP Model Sorong
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan observasi lapangan di
lokasi kajian, penggunaan lahan antar kampung ternyata hampir sama yakni untuk
pemukiman/pekarangan, jalan kampung, fasiliats umum, kebun, tanaman Sagu,
pemakaman dan hutan. Lokasi pemukiman berada di dekat sungai/pinggir sungai
dengan tujuan agar kebutuhan dasar akan air untuk MCK dan minum bisa lebih
mudah. Lahan usaha tani dan pemukiman juga terletak pada areal yang sama.
Penduduk umumnya memanfaatkan lahan pekarangan untuk tanaman pangan yang
ditumpangsarikan dengan tanaman buah-buahan. misalnya pisang, langsat.
Tanaman pangan yang diusahakan adalah ubi-ubian, jagung, kacang tanah dan
kacang panjang. Tanaman buah-buahan yang ditanam adalah pisang, nangka dan
lain-lain. Tanaman sayuran yang diusahakan antara lain bayam, cabai dan
kangkung. Di Kampung Malagasih sudah dikenal tanaman sawi.
Jalan antar rumah berupa jalan tanah setapak. Fungsinya untuk interaksi
antar masyarakat dan sebagai jalan menuju kebun atau hutan. Sedangkan fasiliats
umum dan sarana ibadah, seperti sekolah, pusat kesehatan, pembantu dan gereja
biasanya berada di tepi jalan utama kampung atau di jalan poros bagi kampung yang
dilalui jalan prosos, misalnya di Kampung Malagasih sehingga mudah dijangkau.
Dari luasan kampung yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagian
besar masih hutan primer. Sedikit pembukaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat
karena masih kuatnya sifat masyarakat peramu/ mengumpulkan hasil hutan
sehingga pemanfaatan hutan terbatas pada pengambilan buah-buahan seperti Sagu
dan matoa atau tanaman lainnya serta berburu hewan.
Pemanfaatan lahan lainnya adalah areal hutan sagu. Etnis Moi sebagai suku
peramu mamanfaatkan sagu sebagai makanan pokok. Sagu diperoleh dari sekitar
pemukiman warga. Hutan sagu yang ada di sekitar kampung tidak terlalu luas dan
jumlahnya pun tidak terlalu banyak, karena pemanfaatannya tidak disertai upaya
pelestarian, maka potensi dan produksi sagu cenderung menurun sehingga mencari
tanaman sagu ke areal lain yang agak jauh dengan pemukiman.
Pemanfaatan lahan lainnya khususnya di Kampung Malalilis adalah
perkebunan sawit PT Henrison Inti Persada. Masyarakat sebagai anggota petani
pelasma perkebunan sawit tersebut. Di samping itu, masyarakat Malalilis juga
sebagian ada yang bekerja di perkebunan tersebut sebagai tenaga harian untuk
pemeliharan yaitu penyemprotan, pemupukan dan pemanenan. Upah buruh harian
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mereka senilai Rp. 48.000/hari. Desa Malalilis juga sabagai penerima program CSR
dari perkebunan sawit.
Di Kampung Malalilis terdapat Hutan Keramat Marga Gisim atau huatan
“pamali”. Sebelum masuk hutan tersebut terlebih dahulu harus menyelenggarakan
upacara adat yang disebut “befik” . Dewan adat sebagai pemimpin upacara adat
yang disi oleh tari-tarian, baca mantra, peserta upacara diwajibkan memangkai taring
babi dan bulu burung Cendrawasih.
Pemukiman tradisional di lokasi kajian secara umum terbagi menjadi: (1)
ruang publik, digunakan sebagai tempat menerima tamu, tempat menyelesaikan
konflik antar kampung dan tempat memasak makanan pada upacara tradisional
dalam rangka upacara-upacara adat. Ruang publik sebagai tempat interaksi antar
masyarakat kampung atau dengan penduduk dari luar kampung. Lokasi ruang publik
bisa kantor kepala kampung. lapangan atau tempat-tempat umum lainnya, (2) Ruang
semi publik, digunakan sebagai tempat berinteraksi antar sesama masyarakat
kampung, seperti upacara perkawinan dan upacara kedukaan/kemalangan. Tempat
ruang semi publik adalah rumah, (3) Jalan setapak, jalan yang menghubungkan satu
rumah dengan rumah lainnya masih bersifat tradisional yaitu jalan setapak dari
tanah. Biasanya jika musim hujan becek dan berlumpur. Namun masyarakat tidak
peduli dengan kondisi tersebut, yang penting masih bisa dilalui. Masyarakat juga
tidak mau memakai alas kaki, alasannya karena akan mengganggu kaki ketika jalan
terutama berjalan yang jaraknya jauh, dan (4) posisi keberadaan pemukiman
tersebar dalam satu hamparan/areal dan tidak beraturan. Alasan utama pemilihan
lokasi rumah adalah mudahnya ke sumber-sumber air, misalnya sungai.
2. 5. Kondisi Posisi KPHP Model Sorong dalam Perspektif Tata Ruang
Wilayah dan Pembangunan Daerah
Rencana struktur ruang atau rencana sistem kegiatan pembangunan adalah
rencana yang menggambarkan keterkaitan fungsional dan besaran/skala kegiatan
antara kawasan-kawasan dalam kawasan budidaya, terutama kawasan budidaya
yang dominan dan dapat membangkitkan pergerakan dengan intensitas yang relatif
tinggi. Rencana struktur tata ruang ini dirumuskan berdasarkan konsepsi, kebijakan
dan strategi pengembangan tata ruang. Berdasarkan pembahasan sebelumnya,
struktur ruang wilayah akan diarahkan pada pertumbuhan Provinsi Papua Barat yang
merata di seluruh wilayah melalui peningkatan hubungan antar wilayah. Pusat-pusat
pertumbuhan yang dibangun dijadikan sebagai penggerak pertumbuhan kawasan.
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Hubungan intra regional ini dibangun dengan memadukan infrastruktur transportasi
moda laut, darat, dan udara. Rencana struktur ruang dibangun melalui tiga elemen
yaitu Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) yang berbasiskan pada delineasi ekoregion, sistem kota-kota, dan sistem transportasi wilayah.
Struktur ruang wilayah Provinsi Papua Barat disusun menjadi 4 SWP (Satuan
Wilayah Pengembangan). Pembagian SWP nantinya juga diikuti

dengan

pengembangan pusat-pusat hierarki dan penyediaan jaringan infrastruktur terutama
transportasi. Dengan demikian akan tercipta keterkaitan antar SWP yang terintegratif
di wilayah Provinsi Papua Barat,Kabupaten Sorong dan Kota Sorong.Kabupaten
Sorong Selatan, dan Teluk Bintuni (industri pertambangan & penggalian,
perkebunan, kehutanan, pertanian, industri perikanan, perdagangan & jasa), dan
pusat Kota Sorong, termasuk ke dalam Wilayah SWP 2. Wilayah Sorong dikenal
sebagai areal pertambangan sejak jaman penjajahan Belanda. Pertambangan dan
penggalian yang ada di wilayah ini saat ini merupakan penghasil tambang terbesar
bagi Papua Barat. Usaha pertambangan banyak tersebar di wilayah Kabupaten
Sorong dan usaha industri pengolahannya berada di sekitar areal Kota Sorong.
Hutan di wilayah SWP 2 terutama di Kabupaten Sorong dan Kabupaten
Sorong Selatan, serta Kabupaten Teluk Bintuni sangat luas. Selain kehutanan,
perkebunan juga cukup menonjol dibandingkan dengan wilayah lain, misalnya dalam
komoditi kelapa dan coklat. Wilayah SWP 2 juga memiliki potensi tinggi akan
kegiatan pertambangan meski belum dilaksanakan, kebanyakan masih dalam tahap
eksplorasi. Meski demikian saat ini, tengah dibangun LNG Tangguh di Teluk Bintuni.
Kegiatan pertambangan yang sedang dalam masa konstruksi ini akan mejadi salah
satu kegiatan pertambangan paling besar di areal Papua Barat yang memiliki potensi
memberikan bagi hasil yang signifikan bagi wilayah ini. Keberadaan Mangrove di
Teluk Bintuni yang merupakan bagian wilayah rentan dan harus dilindungi,
menjadikan wilayah ini penting dari aspek konservasi. Untuk mencegah aglomerasi
di Kabupaten Teluk Bintuni yang dikhawatirkan dapat menurunkan daya dukung
lingkungan

Kawasan

Mangrove

Bintuni,

maka

Pemerintah

Papua

Barat

mengupayakan pengelolan kerjasama antar Kabupaten, strategi penyebaran dan
pemerataan pertumbuhan di pusat-pusat pertumbuhan. Wilayah SWP 2 ini juga
dikenal sebagai pintu gerbang atau simpul transportasi di Provinsi Papua Barat.
Kota Sorong merupakan pintu gerbang Papua Barat. Arus transportasi dari
wilayah-wilayah lain (dari arah Indonesia Barat) memasuki Popinsi Papua Barat
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melalui Kota Sorong. Demikian juga sebaliknya, arus dari Propinsi Papua Barat ke
wilayah-wilayah lain melalui Kota Sorong, sehingga Kota Sorong merupakan
penghubung antara Papua Barat dengan provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia
dan khususnya dengan wilayah Kawasan Timur Indonesia. Hal ini menjadikan
wilayah SWP 2 terutama areal kota Sorong sebagai daerah dengan kegiatan jasa
dan perdagangan yang paling menonjol di Papua Barat. Hal ini tidak terlepas dari
maraknya kegiatan pertambangan di wilayah ini, menjadikan pembangunan sarana
perhubungan dilakukan untuk mengangkut hasil tambang ke wilayah lain. Fasilitas
pelabuhan baik udara dan laut yang ada di Kota Sorong merupakan yang terbesar.
Untuk itu wilayah SWP 2 akan dikembangkan untuk fungsi-fungsi industri,
pertambangan dan penggalian, perkebunan, kehutanan, perdagangan dan jasa.
Rencana

Sistem

Kota-kota

berkaitan

dengan

penetapan

pusat-pusat

pertumbuhan serta hirarki pelayanan, ditentukan sistem kota-kota yang berlaku di
masing-masing SWP. Struktur ruang Papua Barat dilakukan dengan meningkatkan
fungsi pusat-pusat SWP sebagai pusat-pusat pertumbuhan. Sistem kota-kota dalam
struktur ruang Papua Barat tidak mendorong untuk munculnya pusat permukiman
baru. Pertumbuhan penduduk yang akan dialami oleh Papua Barat dalam jangka
waktu perencanaan selama dua dekade mendatang dialokasikan pada pusat-pusat
pertumbuhan eksisting. Sistem kota-kota ini didasarkan atas analisis hirarki pusatpusat permukiman di Provinsi Papua Barat yang terdiri sebagai berikut:
1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

yaitu

Kota Sorong merupakan pusat

pertumbuhan utama dalam skala pelayanan nasional. terutama lebih pada
kegiatan ekonomi sesuai dengan kecenderungan yang telah ada selama ini.
Fungsi Sorong adalah:

• Simpul kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke
kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong
daerah sekitarnya pada skala regional.

• Pelayanan jaringan transportasi (udara, darat, laut) untuk mewujudkan
struktur ruang wilayah nasional, provinsi dengan orientasi ke PKN lain dan
PKW terkait.

• Pusat jasa, pengolahan dan pengumpul barang secara nasional atau
melayani beberapa provinsi.

• Simpul transportasi secara nasional atau meliputi beberapa provinsi.
• Pusat jasa keuangan yang melayani nasional atau beberapa provinsi.
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2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Terminabuan (Sorong Selatan), Aimas
(Kabupaten Sorong), Kaimana, Bintuni Waisai (Raja Ampat), Raisei (Teluk
Wondama) dengan fungsi sebagai berikut:

• Pusat pelayanan wilayah pengembangan yang berfungsi sebagai pusat
perdagangan, jasa, perumahan dan permukiman serta industri kecil dengan
skala pelayanan satu wilayah pengembangan;

• Sebagai pusat layanan wilayah yang ada disekitarnya;
• Pusat pelayanan pemerintahan lokal yang meliputi pelayanan kegiatankegiatan sosial, perdagangan dan jasa;

• Pembangkit kegiatan pada lingkup Kabupatennya sekaligus memberikan
pelayanan kepada wilayah Kabupaten tersebut.
Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Wilayah Kesatuan
Pengelolaan Hutan seluruh Indonesia dan beroperasinya 120 KPH (20% wilayah
KPH yang telah ditetapkan).

KPH di Papua Barat ditetapkan berdasarkan

SK.744/Menhut-II/2009. tanggal 19 Oktober 2009. dimana keputusan tersebut
menyatakan bahwa di Papua Barat terdapat 16 KPHP dan 5 KPHL (jumlah total 21).
Kelembagaan KPH di seluruh Indonesia ada 41 unit.
Sedangkan KPHP Model Sorong ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Kehutanan No SK.701/Menhut-II/2010 dengan luas 223.369 ha. dimana luas
tersebut terdiri dari hutan lindung 11.789 ha. hutan produksi 111.444 ha. dan Hutan
produksi terbatas 100.136 ha dengan total 223.369 ha(Direktorat Wilayah
Pengelolaan

dan

Penyiapan

Areal

Pemantapan

Kawasan

Hutan-Baplan.

Kementerian Kehutanan Jakarta).
Posisi KPHP Model Sorong di Kabupaten Sorong berada diKabupaten yang
sama (tidak lintas Kabupaten) sehingga pengembangan KPHP Model Sorong akan
diselaraskan dengan tujuan pengembangan wilayah Kabupaten Sorong. Propinsi
Papua Barat dan Kementerian Kehutanan Secara umum. Keberadaan KPHP Model
Sorong ini akan mendukung pemerintah Kabupaten Sorong, paling tidak dalam
kegiatan seperti berikut: (1) penyiapan lokasi ijin, (2) menyiapkan lokasi rehabilitasi
hutan serta pemeliharaan hasil rehabilitasinya, (3) pelaksanaan perlindungan wilayah
hutan di wilayah kerjanya, (4) penguatan kelembagaan masyarakat bersama
lembaga penyuluh, (5) pemantauan, evaluasi dan pengawasan wilayah kerjanya, (6)
menyiapkan usulan penunjukan kawasan hutan produksi, lindung dan konservasi,
hutan dengan tujuan khusus, perubahan status dan fungsi hutan, serta tukar
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menukar kawasan hutan, (7) menyiapkan bahan untuk pertimbangan dalam
pengesahan rencana pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan, (8) menyiapkan bahan
untuk pertimbangan teknis perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
atau propinsi, dan (9) Mengelola wilayah KPHP Model sebagai BLU memperoleh
rekomendasi Menteri Kehutanan dan di tetapkan oleh Menteri Keuangan, setelah
menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU), dimana penetapan
tersebut termasuk kewenangan untuk melakukan penjualan tegakan.

2. 6. Isu Strategis, Kendala, Permasalahan
2.6.1. Isu Strategis
Isu strategis yang sering muncul dalam perencanaan dan pembangunan
KPHP Model Sorong secara umum dan secara khusus adalah sebagai berikut:
a. Berkenaan dengan Prinsip;
b. Berkenaan dengan para pihak (stakeholders);
c. Berkenaan dengan disharmoni hubungan;
d. Berkenaan dengan informasi /data;
e. Berkenaan dengan aturan-perundangan;
f. Berkenaan dengan kelembagaan/organisasi/sumberdaya manusia (SDM);
g. Berkenaan dengan konflik kepentingan ekonomi;
h. Berkenaan dengan konflik kepentingan ekologi;
i. Berkenaan dengan konflik sosial;
j. Berkenaan dengan operasi lapangan.
Isu strategis lain dalam pembangungan KPHP Model Sorong adalah terkait
dengan revitalisasi kehutanan di Kabupaten Sorong sebagaimana yang ada di dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sorong. yaitu:
1. Kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengusahaan hutan;
2. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Rendahnya pemahaman terhadap produk–produk hasil hutan non kayu;
4. Pemanfaatan hutan yang melebihi daya dukung (tidak memperhatikan asas
pelestariannya).
5. Kurang optimalnya nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu;
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2.6.2. Kendala dan Permasalahan
Hal-hal yang sering menjadi permasalahan dalam merencanakan dan
membangun KPH secara umum dan KPHP Model Sorong secara khusus adalah
sebagai berikut:
a. Konsep KPH belum sepenuhnya dipahami oleh daerah;
b. Pemahaman tentang pentingnya KPH antara propinsi dan Kabupaten belum
sejalan, sehingga kewenangan, tanggung jawab, manfaat, yang diperankan
oleh pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah Kabupaten, bisnis,
masyarakat, LSM, akademisi perlu dipahami dengan baik, sehingga akan
berdampak terhadap peningkatan dukungan terhadap pengelolaan KPHP
Model Sorong;
c. Kesepakatan dan mekanisme kolaborasi pengelolaan KPHP Model Sorong
belum terbangun;
d. Ketegasan kewenangan terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi), tata
hubungan kerja (tahubja), koordinasi, sinkronisasi, jejaring untuk tukar
pembelajaran. Dalam hal ini peran pemerintah pusat masih perlu ditingkatkan;
e. Adanya keterbasan pengetahuan, arahan / pedoman, dan pendanaan;
f. Penjabaran dan arahan yang konsisten dari pemerintah pusat dan propinsi
masih diperlukan, misalnya menyikapi peraturan-perundangan terkait KPH;
g. Persyaratan

administrasi,

kompetensi

dalam

pengembangan

SDM,

pengadaan pegawai, bekal pendidikan teknis, dan kecocokan kompetensi
profesi tidak mudah dipenuhi;
h. Masih diperlukan upaya untuk membangun kesepahaman mengenai posisi
KPH dalam kaitannya dengan manfaat ekonomi langsung (kayu, non kayu),
selain sebagai pendukung peningkatan ekonomi sektor lain (wisata, industri
kecil, perusahaan).
i. Prioritas antara manfaat jasa lingkungan dan peluang ekonomi dari kayu
ataupun hasil hutan bukan kayu belum dipahami secara benar. Data dan
informasi mengenai potensi jenis flora unggulan,spesies kunci,spesies baru,
dan keanekaragaman fauna harus terus-menerus diperbaharui sehingga
pemilihan prioritas antara manfaat lingkungan, dan ekonomi dapat dilakukan
secara tepat;
j. Rencana penetapan kawasan untuk areal KPH umumnya dihadang oleh
konflik,

sehingga

penyelesaian

konflik
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diperlukan (konflik dapat berupa penolakan masyarakat atas penataan batas
kawasan, overlaping dengan perizinan, perbedaan penafsiran luas KPHP
Model Sorong, dan semuanya menuntut keakuratan penataan hutan dan
petaannya di lapangan);
k. Operasi lapangan memerlukan kejelasan paduserasi (RTRWP), sehingga jika
RTRWP belum jelas maka potensi terjadinya konflik lahan akan meningkat
(sebagai catatan, RTRWP propinsi Papua Barat masih dalam pembahasan);
l. Waktu turunnya pendanaan untuk membangun sarana dan prasarana serta
menjalankan atau mengoperasikan KPH harus sesuai dengan rencana yang
sudah ditetapkan di awal (anggaran rehabilitasi dan pengamanan kawasan
dalam jumlah yang cukup dan waktu yang tepat serta sarana dan prasarana
yang mendukung) sangat diperlukan;
m. Pemberdayaan

Masyarakat.

Rendahnya

kapasitas

masyarakat

dalam

meningkatkan kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan dan pendapatan
masih rendah, tingkat ketergantungan kepada hutan masih tinggi, potensi
usaha ekonomi masyarakat lokal belum tergali, rendahnya sinkronisasi
kegiatan peberdayaan lintas sektoral, dan nilai-nilai lokal masih belum di
akomodir dalam adopsi dan adaptasi pengelolaan KPHP Model Sorong.
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III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN
3. 1.

Visi

“Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang berwawasan
lingkungan, peningkatan ekonomi serta menghargai dan menghormati nilai-nilai
Masyarakat pemilik hak ulayat di Dalam dan Sekitar Kawasan KPHP Model Sorong”
Pengelolaan kawasan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya internal
maupun eksternal. Sepanjang perjalanan waktu, ketergantungan kepada sumber
daya eksternal sedikit demi sedikit dikurangi sampai akhirnya tercapai kemandirian.
Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan selalu diperhatikan manfaat langsung
maupun tidak langsung bagi kehidupan masyarakat di sekitar kawasan.

3. 2.

Misi
“Membangun Organisasi Pengelolaan Hutan di Level Tapak yang Mampu

Menurunkan Degradasi Hutan, serta Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di
Dalam dan Sekitar Kawasan KPHP Model Sorong”
a. Memantapkan kelembagaan KPHP Model Sorong;
b. Memantapkan penataan kawasan KPHP Model Sorong;
c. Memantapkan partisipasi dan kolaborasi para pihak;
d. Memantapkan perlindungan dan pengamanan kawasan;
e. Memantapkan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya
secara lestari

3. 3.

Tujuan Pengelolaan
Berdasarkan visi dan misi diatas maka pengelolaan KPHP Model Sorong

mempunyai tujuan sebagai berikut:
a) Pemantapan aspek kelembagaan sehingga terbentuk staf pengelola kphp
yang mampu bekerja secara efektif dan efisien, serta mampu menciptakan
tata hubungan yang baik dengan para pihak diluar pengelola kawasan
tersebut;
b) Terwujudnya kepastian hukum, meminimalkan terjadinya sengketa lahan,
menyediakan lahan bagi masyarakat untuk mendukung pengelolaan kphp
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serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan penataan
batas;
c) Terbangunnya kerjasama dan kolaborasi dalam upaya pemberdayaan, dan
perbaikan kinerja;
d) Pemantapan perlindungan dan pengawasan ditujukan untuk menjaga fungsi
perlindungan, pelestarian dan pengawetan keanekaragam hayati dan
ekosistemnya;
e) Terkendalinya fungsi pemanfaatan sumberdaya hayati dan ekosistemnya
secara lestari.
3. 4.

Pendekatan Strategi Pengelolaan
Pendekatan strategi yang akan dipergunakan untuk mewujudkan visi dan misi

tersebut memerlukan analisis, tahapan, serta prakondisi melalui pendekatan antara
lain :
a. Manajemen Kolaborasi
Kerjasama akan mengatur dan membagi peran dari masing-masing pihak
dalam pengelolaan bersama.

Peran beberapa pihak tersebut harus

bersinergi dalam memperkuat program yang ada, mulai dari perencanaan,
implementasi, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan bersama-sama,
sehingga hasil yang diharapkan dapat maksimal dan bermanfaat bagi
pencapaian tujuan bersama.
b. Membuka Jaringan (networking)
Jaringan kerjasama yang dibangun akan memperkuat program-program
yang berdampak pada pengelolaan KPHP Model Sorong. Kerjasama
dapat dibangun dengan pihak luar yang memiliki visi dan misi sejalan
dengan visi, misi pembangunan KPHP Model Sorong.
c. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Bersama
Kegiatan ini ditujukan untuk menjaga keutuhan fungsi kawasan,
keragaman hayati beserta ekosistemnya, menjaga agar kawasan terbebas
dari perambahan, perusakan dan gangguan baik langsung maupun tidak
langsung. Dalam memperkuat perlindungan dan pengamanan kawasan
diperlukan strategi-strategi yang melibatkan peran serta semua pihak
berdasarkan kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak, baik di
internal KPHP Model Sorong, maupun pihak-pihak eksternal seperti
Kepolisian, Dinas Kehutanan, pihak swasta yang bekerja di sekitar
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kawasan KPHP Model Sorong, serta masyarakat di sekitar kawasan
KPHP Model Sorong. Selain memperkuat pengamanan bersama,
diperlukan juga partisipasi masyarakat yang berada di sekitar kawasan,
partisipasi ini dapat diperkuat dengan membangun pengamanan swakarsa
masyarakat yang berada di sekitar kawasan.
d. Legalitas Kawasan
Penataan kawasan ditujukan untuk memperoleh kepastian hukum,
menghindari sengketa yang bersumber dari tumpang tindihnya perizinan
dan areal kawasan serta menyediakan wadah bagi masyarakat untuk
melakukan berbagai kegiatan baik dalam rangka mendukung program
KPHP Model Sorong, maupun program pembangunan daerah Kabupaten
Sorong

dan

Propinsi

Papua

Barat,

dengan

mempertimbangkan

peningkatan kesejahteraan masyarakat.
e. Pengembangan Daerah sekitar kasawan KPHP Model Sorong
Pengelolaan daerah sekitar KPHP Sorong haruslah didukung oleh sistem
yang cukup baik. Sistem tersebut harus dibangun sesuai dengan
kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat. Untuk mengurangi
tekanan yang besar terhadap kawasan, salah satunya diperlukan
pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan KPHP Model Sorong.
Pemberdayaan ini dapat berupa pengembangan ekonomi, budaya, wisata,
kesadartahuan mengenai lingkungan dan lain-lain, yang diadopsi dan
diadaptasi dari potensi dan kekuatan yang ada di masyarakat.
f.

Sinergisitas Program Antar Pihak
Pengelolaan KPHP Model Sorong tidak hanya dilakukan oleh unit
pengelola saja, namun perlu melibatkan berbagai pihak.

Keterlibatan

antar pihak dapat diwujudkan dengan memperkuat sinergisitas program
para pihak. Pemerintah daerah memiliki program-program pembangunan
di

wilayah

administratifnya.

seharusnya

bersinergi

dan

dapat

dikerjasamakan dengan program di KPHP Model Sorong. Dalam
penyusunan

program

pemerintah

daerah

mulai

dari

musyawarah

perencanaan pembangunan di desa sampai pembahasan di Kabupaten
sudah terintegrasi dalam program yang sama. Untuk memperkuat dan
sinergisitas program dengan pihak lain seperti Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), perusahaan maupun investor harus disesuaikan
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dengan rencana dan tujuan KPHP Model Sorong, maupun pemerintah
daerah, mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi.
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IV. ANALISIS DAN PROYEKSI
4. 1.

Analisis
Analisis yang digunakan dalam peyusunan rencana pengelolaan ini adalah

analisis SWOT. Analisis ini merupakan suatu metoda untuk menyusun rencana
strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi
termasuk dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHP Model
Sorong. Analisis SWOT dimulai dengan mengidentifikasi faktor internal
eksternal.

dan

Faktor internal terdiri dari Strength (Kekuatan) dan Weakness

(kelemahan), sedangkan faktor eksternal terdiri dari Oportunity (Peluang) dan Threat
(Ancaman). Apabila keempat hal tersebut diidentifikasikan maka akan terlihat faktorfaktor yang akan membantu dan menghambat pengelolaan KPHP Model Sorong
untuk mencapai tujuan. Analisa ini menghasilkan strategi pencapaian tujuan dengan
memaksimalkan Strengths (kekuatan) dan Opportunities (peluang), namun secara
bersamaan meminimalkan Weaknesses (kelemahan) dan Threats (ancaman).
Dengan begitu akan dapat ditentukan berbagai kemungkinan alternatif strategi yang
dapat dijalankan. Dari hasil identifikasi faktor internal dan eksternal menghasilkan
data sebagai berikut:
Tabel 35Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal KPHP Model di Kab.Sorong
Faktor Internal
Strength
Weakness
(Kekuatan)
(Kelemahan)
Memiliki Struktur
Jumlah dan
Organisasi yang Jelas
kapasitasnya
pengelola KPHP
Model masih
kurang

Status hukum dan
kelembagaan kawasan
ada

Penataan batas
kawasan belum
temu gelang
(100%)

Faktor Eksternal
Opportunity
Threats
(Peluang)
(Ancaman)
Tata batas sebagian Posisi areal
besar (86%) berupa
pengkampungan
batas alam dan
yang berada
batas bekas areal
dalam wilayah
konsesi PT Intimpura KPH
Timber Co.
ModelSorong
Sehingga kegiatan
(ada 22
tata batas tidak perlu kampung dari 3
dilakukan dari awal
distrik)
Aksesibilitas.
Persepsi
tersedianya
masyarakat
infrastruktur
terhadap hutan
lapangan khususnya dan perbedaan
blok-blok dan petak- persepsi
petak serta jalan ke
diantara para
arah blok-blok dan
pihak
petak-petak tersebut
sudah tersedia,
sehingga biaya
pembangunan
infrastruktur
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Faktor Internal
Strength
Weakness
(Kekuatan)
(Kelemahan)
Adanya potensi jasa
lingkungan (pariwisata.
penelitian. hutan
pendidikan. kayu)

Tingginya potensi
keanekaragaman hayati

Potensi kawasan
belum lengkap
(survey potensi
akan dilakukan
ulang pada tahun
2013)
Belum tersedia
SOP untuk KPHP
Model Sorong, hak
dan kewajiban
atau batas
kewenangan
belum diatur
dengan baik, dan
belum ada
kesepakatan dan
mekanisme
kolaborasi

Memiliki kayu dengan
nilai komersial tinggi

Pendanaan belum
memadai

Memiliki spesies
langka/endemik

Penataan blok
dalam HP, HPT,
dan HL belum
dilakukan

Berfungsi sebagai
penyangga
kehidupan/penyeimbang
ekosistem

Sarana dan
prasarana belum
memadai (kantor,
kesehatan,
pendidikan dan
komunikasi)
Letak kawasan
sulit diakses
khususnya untuk
areal yang bukan
kawasan bekas
areal konsesi PT,
Intimpura Timber
Co, dan kondisi

Faktor Eksternal
Opportunity
Threats
(Peluang)
(Ancaman)
berkurang
Sarana dan
Rendahnya
prasarana lapangan
pendidikan, dan
relatif tersedia
taraf hidup
khususnya bekas
masyarakat
areal konsesi PT
sekitar kawasan
Intimpura Timber Co.
Potensi dilakukan
Tingginya
kerjasama dengan
tingkat
beberapa
ketergantungan
perusahaan dalam
masyarakat
pengelolaan areal
terhadap hutan
KPHP Model
[pangan, air,
terbuka luas,
papan (rumah,
sehingga
perahu), obatobatan, pakan
kemandirian KPHP
hewan, kayu
Model Sorong
bakar, dan uang
diperkirakan akan
tunai]
terlaksana, dan
mampu menstimulasi
daerah lain untuk
melaksanakan atau
membangun KPH
Posisi strategis kota
Inkonsistensi
Sorong yang dekat
peraturan atau
dengan Kabupaten
kebijakan
Sorong sebagai pintu kehutanan
gerbang kawasan
internasional dan
efek domino
terhadap
pembangunan
Kabupaten/kota di
sekitarnya
Dukungan dari para
Kegiatan illegal
pihak
mining

Pengembangan jasa
lingkungan
(pariwisata,
penelitian, air bersih)

Kegiatan
persemaian,
rehabilitasi, dan
pembinaan
masyarakat
(pembinaan HKM,
HTR dan hutan
desa) sudah dirintis,
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Faktor Internal
Strength
Weakness
(Kekuatan)
(Kelemahan)
tofografi,

Faktor Eksternal
Opportunity
Threats
(Peluang)
(Ancaman)
karena KPH masih
menginduk pada
kegiatan Dishut
Kabupaten Sorong,
Tawaran untuk
program REDD dari
berbagai pihak
Pemahaman
mengenai
kelembagaan
masyarakat adat

Sumber: Analisis data primer dan sekunder

4.1.1. Faktor Internal (kekuatan/strength)
a. Memiliki struktur organisasi yang jelas
Bentuk organisasi KPHP Model Sorong adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) di bawah Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong sesuai dengan Peraturan
Bupati Sorong Nomor 237 tahun 2010 yang kemudian dimantapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong nomor 14 tahun 2011, sehingga
kelembagaan KPHP Model Sorong masuk ke dalam salah satu bidang dalam
struktur organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong.
Landasan hukum pembentukan organisasi KPHP Model Sorong adalah
Peraturan Bupati Sorong. Nomor 237 tahun 2010 dan direvisi dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sorong Nomor 14 tahun 2011,maka kelembagaan KPH
masuk sebagai bidang Perencanaan, Penataan dan KPHP Model Sorong di
kepalai oleh kepala Bidang setingkat eselon III dan dibantu oleh 1 Kepala Seksi
yang membawahi 3 Kaur Administrasi, Perencanaan dan Keuangan, 3 Kepala
BKPH, yiatu BKPH DAS Warsamson, BKPH DAS Karabra dan BKPH Das
Beraur. Kelompok Jabatan Fungsional dan Mitra.
Ketetapan hukum Wilayah KPH Provinsi Papua Barat adalah berdasarkan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.744/Menhut-II/2009 tanggal 19
Oktober 2009. Luas total KPH adalah ± 5.404.745 ha. yang terbagi menjadi
KPHP 16 unit dengan luas ± 4.214.122 ha. dan KPHL 5 unit dengan luas ±
1.190.623 ha. Sedangkan ketetapan hukum wilayah KPHP Model Sorong. Kab
Sorong adalah berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.
701/Menhut-II/2010 tanggal 20 Desember 2010 dengan luas ± 223.369 ha. yang
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terbagi menjadi hutan lindung seluas 11.789 Ha. hutan produksi seluas 111.444
Ha. dan Hutan produksi terbatas seluas 100.136 dengan luas total KPHP
ModelSorong adalah seluas 223.369 Ha, namun sesuai perkembangan
pembangunan daerah, luasan KPHP Model Sorong menjadi 200.981,74 Ha.
b. Beberapa potensi pemanfaatan jasa lingkungan di KPHP Model Sorong. yaitu:

• Sungai Warsamson berpotensi untuk obyek wisata Arung Jeram .
• Air

Terjun

Karabra

potensial

untuk

pengembangan

lingkungan/Geothermal,dan atau Permandian air hangat

jasa

karena terdapatnya

sumber air hangat di sekitar air terjun;

• Goa Batu Payung dan habitat burung Cenderawasih di kampung Saluk Ditrik
Sayosa, sebagai obyek ekowisata;

• Hutan Pendidikan seluas 200 ha yang ditanam oleh PT Intimpura Timber, Co.
dekat Basecamp PT. Intimpura Timber Co. Hutan ini selain berfungsi sebagai
obyek pendidikan dan penelitian pengenalan jenis, pengukuran potensi serta
riap pertumbuhan, juga berfungsi sebagai Tegakan Benih, penelitian dan
obyek ekowisata;
Potensi wisata alam yang dikelola dengan baik dapat pula memberikan kontribusi
signifikan pada konservasi kawasan dan kemandirian pengelolaan kawasan
KPHP Model Sorong, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar
kawasan.
c.

Jenis kayu komersil yang

yang tumbuh pada berbagai

fungsi hutan dalam

kawasan KPHP Model Sorong sebanyak 61 jenis, terdiri atas kelompok meranti 7
jenis, kelompok kayu indah 3 jenis dan 51 jenis. Disamping jenis kayu komersil,
terdapat juga jenis HHBK sebanyak 15 jenis. Jenis HHBK potensial komersil
diantaranya Gaharu, kayu lawang, damar, rotan dan berbagai jenis Anggrek.
Juga terdapat dua jenis kayu yang tergolong

dilindungi sesuai SK menteri

Pertanian No. 54/Kpts/Um/2/2001. yaitu Dospyros sp dan Duabanga mollucana.
d. Potensi Jenis Komersil
Kawasan hutan KPHP Model Sorong sebagian besar tergolong tipe hutan primer
dengan potensi tegakan jenis komersil tergolong tinggi dibanding dengan
kawasan hutan produksi di beberapa wilayah Kabupaten lain di Papua Barat.
Berdasarkan hasil inventarisasi tegakan dengan intensitas sampling 1%. potensi
kelompok jenis komersil pada areal KPHP Model Sorong seperti disajikan pada
Tabel 36.
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Tabel 36Rata-rata Potensi Kelompok Jenis Kayu Komersil pada Areal KPHP
ModelKabupaten Sorong
No.

Kelompok Jenis

1.
2.
3.

Meranti
Rimba Campuran
Merbau
Total

Pohon Inti (D 20 – 49)
N/ha

V/ha

9.66
13.25
6.21
29.12

Masak Tebang (D 50 Up)
N/ha

6.72
8.65
4.79
20.16

3.66
6.79
2.96
13.41

V/ha
11.26
23.19
10.95
45.40

Sumber : Rekapitulasi ITSP PT. Intimpura Timber. Co. RKT. 2001

Ditinjau dari potensi pohon inti dan potensi masak tebang jenis kayu komersial
yang terdapat di dalam areal KPHP Model Sorong, maka KPHP Model Sorong
merupakan KPH dengan fungsi Produksi (HP), yang dapat dikelola secara
lestari dan berkelanjutan sesuai dengan

tujuan dan sasaran implementasi

pengelolaan hutan dengan skema KPHP Model. Demikian pula halnya, ditinjau
dari persyaratan jumlah pohon inti jenis komersial, maka KPHP Model Sorong
tersebut memenuhi persyaratan untuk penerapan sistem silvikultur Tebang Pilih
Tanam Indonesia (TPTI) dan dapat dijamin kelestarian produksi pada siklus
tebang berikutnya. Ditinjau dari kelayakan jumlah pohon minimal yang boleh di
tebang, maka kawasan hutan produksi KPHP ModelSorong layak untuk diberikan
Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).KPHP Model Sorong juga
telah ditetapkan sebagai areal untuk uji coba Silin (Silvikulur Intensif) sebagai
sistem silvikultur pengelolaan hutan produksi lestari terutama pada areal bekas
tebangan (Logged Over Area/LOA) PT. Intimpura Timber Co. Keputusan
penggunaan sistem silvikultur (SILIN) di tetapkan oleh Surat Keputusan Direktur
Jenderal Bina Produksi Kehutanan nomor SK 42/VI-BPHA/2007.
e. Tingginya potensi keanekaragaman hayati
Kawasan KPHP Model Sorong

memiliki sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya yang tinggi seperti yang dilaporkan dalam laporan hasil survey
biogeofisik bahwa Kawasan KPHP Model Sorong mempunyai keanekaragaman
hayati (HHK dan HHNK) yang terdiri dari 61 jenis, sedangkan potensi fauna
adalah sebagai berikut: mamalia (12 jenis), Aves (32 jenis termasuk
cenderawasih kecil), Reptil dan amphibia (10 jenis). Potensi ini dapat digunakan
secara

optimal

untuk

memperkuat

pengelolaan

KPHP

Model

Sorong,

memberdayakan masyarakat sekitar hutan, dan mengembangkan ekonomi
wilayah.
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f.

Keberadaan hutan sebagai bagian dari sebuah ekosistem yang besar memiliki
arti dan peran penting dalam penyangga system kehidupan. Berbagai manfaat
besar dapat diperoleh dari keberadaan hutan melalui fungsinya
penyedia

sumberdaya

air

bagi

manusia

dan

lingkungan,

sebagai

kemampuan

penyerapan karbon, pemasok oksigen di udara, penyedia jasa wisata dan
mengatur iklim global, Hutan di KPHP ModelKabupaten Sorong terdiri dari: hutan
lahan kering primer, hutan lahan sekunder, hutan mangrove primer, savana,
danau, hutan mangrove sekunder, dan hutan rawa sekunder. Semua merupakan
penyeimbang ekosistem atau sistem peyangga kehidupan.

4.1.2. Faktor Internal (kelemahan)
a.

Tenaga Pengelola
Tenaga kerja dalam jumlah yang cukup belum tersedia, Pengelola KPHP Model
Sorong. Baru terdiri dari Kepala KPHP Model yang merupakan Kepala Bidang
setingkat Eselon III, dibantu oleh seksi penataan kawasan hutan, seksi
inventarisasi, seksi rencana kerja dan perizinan serta seksi pembinaan,
pemanfaatan dan perindungan. Semua staf merupakan staf Dinas Kehutanan
Kabupaten Sorong (belum terpisah dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong).
Sehingga staf teknis dan tata usaha KPHP Model yang terpisah dan mandiri
belum ada, selain Kepala KPHP Model Sorong. Personel yang terdapat pada
KPHP Model Sorong dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 37Personel KPH
Jabatan

Jumlah

Kepala Bidang
Perencanaan, Penataan

1 orang

Nama

Keterangan

Dominikus L. Gaol,

Sudah diklat;

S.Hut

S1

Hutan dan KKPH
Kepala Seksi KPHP

1 orang

Kaur Umum &
Kepegawaian

S1
Belum ada

Kaur Perencanaan

Belum ada

Kaur Keuangan

Belum ada

Kepala BPKH Das
Warsamson
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Jabatan

Jumlah

Nama

Kepala BPKH Das Beraur

Belum ada

Kepala BPKH Das

Belum ada

Karabra
S1 (2 orang)
Tenaga teknis lainnya

7 orang
SKMA (5 orang)

Total

Keterangan

S1 (2 orang)
SKMA (5
orang)

9 orang

Dalam kondisi seperti diatas roda pengelolaan KPHP Model Sorong belum dapat
dijalankan secara lancar karena organ-organ pendukung organisasi seperti staf
yang mengelola urusan administrasi dan staf teknis yang lebih banyak mengurus
teknis lapangan KPHP Model belum ada.
b.

Penataan Batas Kawasan
Kegiatan Tata hutan dan Rencana Pengelolaan belum dapat dilaksanakan
secara penuh (100%) atau temu gelang sehingga belum dapat dipastikan
adanya penolakan atau penerimaan dari masyarakat atas batas kawasan KPHP
Model Sorong tersebut. Untuk tahun 2013 ini akan ada bantuan fasilitasi
pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan untuk
KPHP Model Sorong oleh BPKH wilayah XVII Manokwari.

c.

Potensi Kawasan
Inventarisasi Potensi Keanekaragaman Hayati masih perlu dilakukan kembali
sehingga diperoleh data yang lebih detil dengan tingkat akurasi tinggi. dengan
demikian data dan informasi kawasan termasuk potensi keanearagaman hayati
lebih mendekati kondisi faktual.

Inventarisasi potensi awal sudah dilakukan

melalui aktifitas survey biogeofisik namun untuk memastikan data potensi
tersebut secara lebih detil masih diperlukan survey lanjutan.
d.

Belum tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mekanisme kolaborasi
untuk KPHP Model Sorong
Akibat belum lengkapnya struktur organisasi pengelola KPHP Model Sorong
kecuali kepala KPHP Model. dan tanpa staf administrasi maupun staf teknis
pelaksana di lapangan, maka SOP yang diperlukan dalam melaksanakan
kegiatan pengelolaan, pemanfaatan dan penyelesaian konflik lapangan belum
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dibuat. Demikian pula mengenai mekanisme pelaksanaan kolaborasi KPHP
Model dengan para pihak terkait pengelolaan KPHP Model Sorong. SOP PHP
Model perlu dibuat karena akan menjelaskan mengenai batas kewenangan dan
deskripsi tugas dari masing masing staf terhadap berbagai jenis pekerjaan
pengelolaan, pemanfaatan dan penyelesaian konflik di wilayah KPHP Model
Sorong. Mekanisme kesepakatan kolaborasi dengan pihak lain [internal
Kementerian Kehutanan ataupun lintas kementeriandan pihak diluar pemerintah
(pusat, propinsi dan Kabupaten)] seperti perusahaan. LSM. akademisi. peneliti
dan masyarakat. belum terbangun (belum ada). Mekanisme pelaksanaan
kolaborasi diperlukan untuk mempertegas hak dan kewajiban para pihak. serta
pengaturan kerjasama yang saling menguntungkan serta sanksi terhadap setiap
bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan bersama.
e.

Pendanaan masih kurang. Selama ini pendanaan dari APBN terbatas pada
kegiatan tertentu seperti pengadaan sarana dan prasana kantor seperti meja dan
kursi (Rp. 15.000.000), pengadaan roda 2 (Rp. 34.000.000), Inventarisasi
Biogeofisik hutan, inventarisasi sosial budaya, penataan hutan dan penyusunan
rencana pengelolaan. Sedangkan alokasi anggaran dari dana APBD digunakan
untuk pengadaan alat ukur seperti GPS, Kompas, Plotter dan komputer dengan
jumlah biaya total Rp. 450.000.000. sumber pendanaan diluar APBN dan APBD
belum ada. upaya yang dilakukan baru sebatas melakukan rintisan kerjasama
dengan IUPHHK yang ada di wilayah Kabupaten Sorong.
Pada kondisi ini pengelolaan kawasan KPHP Model Sorong belum maksimal dan
menyeluruh. baik pada kawasan KPHP Model Sorong maupun pada kegiatan di
sekitar kawasan (termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat). Selama ini
banyak kebutuhan yang menjadi prioritas tidak seluruhnya mampu diakomodir
oleh APBN dan APBD, misalnya terkait dengan kecukupan tenaga kerja
pengelola KPHP Model Sorong baik jumlah maupun kapasitas tenaga kerjanya.
Tenaga kerja dalam jumlah yang cukup terkait secara langsung dengan luas
kawasan KPHP Model yang dikelola, aksesibilitas lokasi diluar bekas areal
konsesi PT. Intimpura Timber Co, keamanan kawasan dan kelompok sasaran
pemberdayaan masyarakat. Sedangkan kapasitas tenaga administrasi maupun
teknis lapangan pengelolaan KPHP Model Sorong akan berkaitan dengan
perwujudan pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien (tepat sasaran dan
dengan biaya yang optimal).
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f.

Penataan Blok
Penataan blok belum dilakukan secara faktual di lapangan karena menunggu
pekerjaan penataan batas selesai (saat ini baru 86% berupa batas alam dan
batas buatan bekas areal konsesi PT Intimpura Timber Co) sehingga penataan
batas kawasan KPHP Model Sorong belum temu gelang. Pembuatan blok dan
petak lapangan juga akan melibatkan pendapat dan kepentingan para pihak
serta disesuaikan dengan rencana pengelolaan areal KPHP yang sudah berijin.
sehingga program yang akan dilaksanakan pada tiap blok dan petak tersebut
sinergis dengan pengelolaan areal ijin.

Pekerjaan ini akan bergantung pada

kecepatan

yang

BPKH

sebagai

lembaga

memiliki

kewenangan

untuk

menetapkan batas suatu kawasan hutan khususnya KPHP Model Sorong.
Sehingga blok dan petak definitif di KPHP Model Sorong. seperti yang
diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56/Menhut-II/2006
belum dibuat. dan ditata batas karena belum memperhatikan aspirasi dan
kesepakatan dari para pihak terhadap rencana blok dan petak yang telah dibuat
oleh Kepala KPHP cq Seksi Perencanaan di KPHP Model Sorong, sehingga Blok
dan Petak yang dibuat masih berupa perencanaan blok dan petak sementara
yang dibuat di atas peta kerja.
g.

Sarana dan prasarana (kantor, kesehatan, pendidikan, dan komunikasi)
Sarana dan Prasarana kantor masih terbatas. walaupun Kantor KPHP Model
sudah ada dengan menggunakan bekas base camp PT Intimura Timber Co.
tetapi belum ada tenaga listrik dan peralatan mebeler lainnya sehingga masih
belum dipergunakan oleh pengelola KPHP Model Sorong. Sementara Tanah
yang digunakan untuk pembangunan kantor tahun 2012 termasuk dalam
kawasan hutan produksi yang dikonversi (1 komplek dengan Dinas Kehutanan
Kabupaten Sorong). Sarana operasional berupa 1 unit mobil jenis Hilux , 1 Unit
Motor Trail dan 2 unit komputer masih di Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong
karena kantor KPHP Model belum ada kegiatan operasional sehingga masih
kosong dan belum digunakan (dalam rangka Fasilitasi KPHP Model BPKH
menyediakan barang yang diperlukan oleh KPHP Model. dan sebenarnya sudah
tersedia di lokasi pengelolaan. akan tetapi karena belum dilakukan serah terima
resmi dari BPKH maka barang tersebut belum dapat dipergunakan).
Sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan baik berupa
Jalan

setapak

(Trail)

untuk

kepentingan
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wisata,bangunan/gedung,

sarana

transportasi,

sarana

penelitian

dan

pengunjung, alat komunikasi, stasiun penelitian lapangan yang dilengkapi
dengan pemondokan dan peralatan riset yang memadai, serta sarana dan
prasarana lainnya belum tersedia, Demikian juga untuk sarana dan prasarana
kesehatan. pendidikan dan komunikasi yang menunjang aspek pemberdayaan
masyarakat belum tersedia secara cukup. Data lengkap pada BAB 2.
h.

Aksesibilitas
Aksesibilitas kawasan KPHP Model diluar areal bekas konsesi PT. Intimpura
Timber Co sulit dijangkau. Selain itu tofografi kawasan yang didominasi areal
curam dan sangat curam relatif menyulitkan dalam melakukan pengelolaan,
pemanfaatan,

pembinaan,

monitoring,

dan

evaluasi.

Pembukaan

akses

memerlukan dana yang besar dan alokasi dananya sangat tergantung pada
APBD. Hambatan aksesibilitas di dalam kawasan KPHP Model dan keluar KPHP
Model akan menghambat kegiatan pengelolaan, pemanfaatan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi dan kerjasama pemasaran dengan pihak luar. Kondisi ini
dengan sendirinya akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan KPHP.
4.1.3. Faktor Eksternal (peluang)
a. Penataan Batas Kawasan
Walaupun penataan batas kawasan KPHP Model belum dilakukan 100% (temu
gelang), namun batas secara de facto telah ada sekitar 86 % (326.7 KM) batas
tersebut merupakan batas alam berupa pantai sepanjang 84.40 Km. Batas luar
kawasan terutama yang berbatasan dengan areal IUPHHK-HA dan fungsi hutan
lain telah terealisasi sepanjang 242.8 Km. Dengan demikian dari segi penataan
kawasan untuk pengelolaan akan lebih mudah dilakukankhususnya untuk
penataan blok-blok tebangan dan blok-blok pembinaan hutan. Sedangkan batas
lainnya yang tidak termasuk kedalam batas diatas direncanakan akan
dilaksanakan pada tahun 2013. Dengan adanya batas alamkegiatan penataan
batas akan lebih mudah dan biaya yang diperlukan akan lebih sedikit.
b. Aksesibilitas untuk KPHP Model Sorong
Kawasan KPHP Model Sorong sebagian besar merupakan Eks areal konsesi
IUPHHK-HA PT. Intimpura Timber Co. Seluas 179.652 ha, areal konsesi
IUPHHK-HA PT. Mancaraya Agromandiri seluas 63.289 ha dan hutan lindung
seluas 16.151 ha. Aksesibilitas wilayah terutama pada areal eks konsesi PT
Intimpura Timber Co lebih mudah dijangkau karena telah tersedia infrastruktur
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jalan logging pada masing-masing jalan induk sepanjang 185.80 Km dan Jalan
Cabang 340.88 Km. Infrastruktur ini akan memudahkan aksesibilitas pengelolaan
dan pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu ataupun jasa lingkungan pada
KPHP Model Sorong. Blok-blok tebangan dan petak tebangan sebagian sudah
terbentuk terutama pd areal bekas tebangan (LOA) seluas 72.572 ha ketetapan
silvikultur melalui SK Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan nomor SK
42/VI-BPHA/2007. Tersedianya infrastruktur ini juga akan mengurangi biaya
pembangunanannya karena pembangunan tidak dilakukan dari awal atau dari
nol.
c.

Sarana dan Prasarana lapangan untuk KPHP Model Sorong
Infrastruktur lain yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang implementasi
pengelolaan KPHP ModelSorong adalah bangunan basecamp yang masih layak
pakai yang dapat dijadikan kantor sementara KKPH/Adm untuk implementasi
kegiatan teknis pembangunan KPHP Model

Sorong.

Areal Hutan Primer

(Fungsi Hutan Tetap dan Fungsi Hutan Produksi Terbatas) seluas 71.197 ha
telah dirancang blok-blok tebangan tahunan. dengan luasan 2.600 Ha per tahun.
Selain itu terdapat pula hutan lindung seluas 16.151 ha dan hutan bukit kapur
karst seluas 13.501 ha dan hutan rawa mangrove seluas 644 ha dimana
kawasan lindung, kapur dan karst dapat ditetapkan sebagai kawasan
perlindungan. atau dikelola sesuai dengan tipologi hutannya. Berdasarkan
Rencana Pengelolaan IUPHHK PT. Intimpura Timber Co. Tahun 2008 sebelum
ijinnya berakhir, luas hutan primer yang akan dikelola adalah 91.197 ha areal
tersebut akan dikelola dengan sistem silvikultur TPTI areal tersebut memiliki
potensi produksi kayu bersih sebanyak 18 m3/ha. Untuk siklus tebangan 35
tahun, maka Jatah Produksi Tahunan maksimum sebesar 46.800 m3/tahun.
Sedangkan luas hutan sekunder termasuk logged over area (LOA) seluas 72.572
ha akan dikelola dengan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanan Indonesia Intensif
(TPTII) atau Sistem Silvikultur Intensif (SILIN), memiliki potensi produksi bersih
sebesar 27 m3/ha. Untuk siklus tebangan direncanakan 30 tahun, maka Jatah
Produksi Tahunan (JPT) sebesar 64.800 m3/tahun, Rencana Pengelolaan PT,
Intimpura Timber Co, yang telah beroperasi selama 19 tahun dalam kegiatan
loging. akan dijadikan pertimbangan dalam menyusun rencana pengelolaan dan
pemanfaatan KPHP Model Sorong.
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d. Potensi kerjasama
Di dalam KPHP Model sorong hanya terdapat 1 ijin pemanfaatan. yaitu PT
Mancaraya Agromandiri seluas 632.89 ha. Dari luasan KPHP Model sorong
seluas 196.873ha maka areal yang belum dimanfaatkan adalah seluas
133.494ha yang sebagian besar adalah ex PT. Intimpura Timber Co. Untuk lebih
lengkapnya data tersebut dapat dilihat pada Tabel 38 berikut:
Tabel 38Areal Pemanfaatan pada KPHP Model Sorong
Nama KPH

Nama Izin

SK

Pemanfaatan

KPHP

Belum dimanfaatkan

Model

PT. Mancaraya Agro

Sorong

Mandiri
Hutan Lindung

Jenis
-

55/Menhut-II/06

-

KPHP Model Sorong

Total
174.250,42

HA

20.137,84

-

6.593,48

200.981,74

Pada areal KPHP Model Sorong ini sudah ada 3 perusahaan yang memohon
untuk IUPHHK Hutan Alam (HA). yaitu : (1) PT Selemoi, (2) PT Cendrawasih
Adimitra Lestari, dan (3) PT Sinar Rimbunan Hijau. Ketiganya sudah mendapat
rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten dan Propinsi. Namun Kementerian
Kehutanan belum melakukan penilaian terhadap kapasitas dan kapabilitas ke-3
perusahaan tersebut.
Pengelolaan kawasan bisa dilakukan bersama dengan melibatkan pihak luar.
Oleh karena itu pengembangan kerjasama atau kolaborasi pengelolaan kawasan
KPHP Model Sorong akan dilakukan. Namun demikian diperlukan upaya dan
bantuan dari para pihak untuk mengidentifikasi investor potensial yang akan
diajak untuk bermitra dalam pengelolaan kawasan KPHP Model Sorong.
e. Posisi Strategis Kabupaten Sorong
Kabupaten Sorong sangat

berpotensi

sebagai

pintu gerbang kawasan

internasional sehingga berpotensi mendorong wilayah di sekitarnya jika
pembangunan KPHP Model Sorong ini mencapai sukses atau berhasil sesuai
dengan tujuan yang telah ditetapkan. Peluang ini dapat dimanfaatkan untuk
mengintegrasikan program pembangunan di Kabupaten Sorong dengan
pelaksanaan program di KPHP Model Sorong karena Kabupaten Sorong selain
sebagai pintu gerbang kawasan internasional juga sebagai pusat jasa.
pengolahan dan pengumpul barang sehingga posisinya yang strategis dapat
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digunakan oleh KPHP Model Sorong secara optimal melalui perencanaan jangka
panjang yang tepat.
f.

Dukungan Para Pihak
Dukungan dari para pihak khususnya pemerintah telah memberi kekuatan hukum
atau kepastian kawasan sehingga mempermudah dalam melakukan pengelolaan
kawasan KPHP Model Sorong. Pemerintah Kabupaten sangat diuntungkan
dengan adanya kawasan KPHP Model Sorong sehingga Pemerintah daerah
Kabupaten Sorong sangat mendukung keberadaan kawasan KPHP Modelyang
berada pada wilayah administratifnya. Demikian pula dengan lembaga-lembaga
non pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. menaruh perhatian khusus
pada upaya-upaya pengelolaan dalam bentuk KPH karena akan memperpendek
jarak birokrasi dan mempermudah pengelolaan kawasan hutan sehingga biaya
transaksi mampu diminimalisir.
Dukungan para pihak juga akan mempermudah pelaksanaan peningkatan
kapasitas

dari pengelola KPHP Modelsehingga bantuan pelatihan dari

kementerian Kehutanan atau dari pihak lain yang tidak mengikat akan sangat
membantu. Dukungan terhadap KPHP Model Sorong juga diperoleh dari para
peneliti, akademisi, LSM dan masyarakat Kabupaten Sorong. sehingga KPHP
Model Sorong diperkirakan akan lebih mudah untuk dikelola.
Peluang penelitian perlu disosialisasikan kepada lembaga/badan penelitian lain.
baik penelitian yang dilakukan oleh staf Kementerian Kehutanan atau peneliti di
luar pemerintah. Hasil-hasil penelitian ini sangat berguna karena menyajikan
data dan informasi terbaru untuk penambahan ilmu pengetahuan.khususnya
tentang potensi keanekaragaman hayati atau potensi jasa lingkungan lain yang
ada di kawasan KPHP Model Sorong. dengan demikian rencana pengelolaan
yang dibuat akan lebih sesuai dengan kondisi spesifik lokasi KPHP Model
Sorong.
Berbagai bentuk peningkatan kualitas bagi tenaga pengelola KPHP Model
Sorong, seperti melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui
beasiswa dan sponsor serta berbagai bentuk program edukasi. kemudian
pelatihan-pelatihan disamping yang telah diprogramkan oleh Kementerian
Kehutanan melalui Pusat dan Balai Diklat Kehutanan juga diklat yang dilakukan
oleh lembaga lain yang relevan dengan peningkatan kapasitas staf KPHP Model
dalam rangka perbaikan kulaitas pengelolaan kawasan KPHP Model Sorong.
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Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) akan berdampak pada
kualitas pengelolaan artinya untuk mengatasi jumlah tenaga pengelola yang
masih kurang dan belum sebanding dengan konflik dan luas kawasan kelolanya.
maka salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah dengan meninkatkan
kapasitas staf pengelolanya sehingga diharapan kualitas pengelolaan KPHP
Model Sorong juga akan meningkat. Adanya program peningkatan kapasitas
staff yang ditawarkan oleh lembaga di luar pengelola KPHP Model Sorong.
merupakan peluang-peluang yang sangat berharga yang akan dimanfaatkan
secara maksimal untuk tata kelola KPHP Model yang lebih baik.
g. Pengembangan Jasa Lingkungan
Potensi yang dapat dikembangkan secara nyata di kawasan KPHP Model
Sorong diantaranya: potensi pariwisata, penelitian dan pendidikan, air bersih,
REDD+. Jasa ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada konservasi
kawasan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar
kawasan.

Kawasan KPHP Model merupakan bagian dari daerah tangkapan

airadanya danau dan gua serta aliran sungai yang deras untuk arung jeram di
kawasan inimembuat daya tarik tersendiri. Disamping potensi pariwisata atau
jasa lingkungan. potensi air juga dapat

di manfaatkan menjadi air konsumsi

dengan melakukan kerjasama dengan industri pengolah air minum dalam
kemasan. Semua potensi jasa lingkungan ini dapat dilaksanakan melalui
kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait selain dengan perusahaan yang
ada di dalam areal KPHP Model Sorong.
h. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan Rehabilitasi sedang dalam proses pelaksanaan, pembinaan HKM, HTR
dan hutan desa sedang dirintis sedangkan kegiatan persemaian sudah dilakukan
dan akan dilanjutkan. Kegiatan ini disebabkan karena KPHP Model sorong masih
menginduk pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong, maka secara umum
masih menjalankan kegiatan-kegiatan yang sudah dirintis oleh Dinas Kehutanan.
seperti: GNRHL, pembibitan, gerakan perempuan menanam, gerakan 1 milyar
pohon.
i.

Program REDD+
Perdagangan karbon (carbon trade) terkait dengan REDD (Reducing Emissions
from Deforestation and Degradation in developing countries)

yaitu sebuah

mekanisme internasional yang dimaksudkan untuk memberikan insentif yang
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bersifat positif bagi negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari
deforestasi dan degradasi hutan. REDD+hanya salah satu skema untuk memberi
insentif terhadap upaya perlindungan atau pelestarian hutan.

Pemberian

kompensasi ini terkait dengan pengurangan pelepasan karbon (carbon release
reduction). penyimpanan karbon (carbon storage) dan penyerapan karbon
(carbon sequestration).Carbon trade ini merupakan salah satu potensi jasa
lingkungan yang perlu dimanfaatkan.
Program REDD+ sudah menarik banyak peminat mereka menghadap ke Dinas
Kehutanan, namun Dinas Kehutanan merasa belum memiliki kapasitas
khususnya mengenai: (1) Bagaimana menghitung karbon, dan (2) Bagaimana
menghitung kompensasinya. Kondisi tersebut memberi peluang untuk melakukan
peningkatan kapasitas pengelola KPHP Model Sorong khususnya terkait dengan
kapasitas terkait mekanisme serapan karbon. pengelolaan kawasan untuk
perlindungan karbon, perhitungan serapan karbon, perhitungan kanbon atas dan
bawahkapasitas menjalin kerjasama dengan negara donor yang memberikan
kompensasi karbon dan perhitungan kompensasi untuk masyarakat di sekitar
atau di dalam kawasan sebagai bagian dari mekanisme pemberian manfaat yang
berkeadilan. Peningkatan kapasitas staf KPHP Model Sorong terkait mekanisme
pengelolaan kawasan KPHP Model Sorong untuk keperluan cadangan karbon
sudah diagendakan dalam rencana pengelolaan KPHP Model Sorong dan
diharapkan dapat dilaksanakan secepatnya sebagai bagian dari program karbon
nasional. Detil tahapan pelaksanaan kegiatan ini terdapat pada lampiran.
j.

Pemahaman mengenai Kelembagaan Adat
Kelembagaan adat secara tradisionil sangat sederhana karena unit terkecil dari
kelompok marga adalah rumah tangga.

Kepala keluarga berperan sebagai

pengambil kebijakan dan pemimpin keluarga.

Ibu adalah pembantu kepala

keluarga dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya.

Setiap anggota

keluarga memiliki tugas tersendiri sesuai dengan kesepakatan bersama dalam
keluarga. Kelompok marga merupakan kumpulan dari beberapa keluarga dalam
satu marga yang memiliki wilayah teritorial tertentu berdasarkan warisan turun
temurun. Setiap individu dan keluarga dalam kelompok marga merupakan unit
organisasi yang saling tunjang menunjang.

Kepala marga bertidak sebagai

manajer dan sekaligus sebagai fasilittator dalam mengatur, mengawasi dan
mengevaluasi setiap anggota marganya sebagai satu unit kerja organisasi.
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Pola

kelembagaan

masyarakat

adat

yang

diuraikan

tersebut.

menjadi

pertimbangan dalam melakukan kolaborasi pemanfaatan sumberdaya hutan
yang akan dikelola nantinya dalam wujud KPH. Kegagalan dalam berkolaborasi
dan terjadinya konflik kepentingan dengan masyarakat adat yang selama ini
dialami adalah sebagai akibat kurangnya pemahaman atas kelembagaan
masyarakat adat serta kurang dihormatinya hak-hak adat masyarakat atas hutan
dan sumberdaya alam dalam wilayah adat mereka.
Pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat tradisional umumnya diatur
dengan tatananadat yang diciptakan berdasarkan pengalaman sehingga tidak
terjadi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga keragaman
hayati tetap terjaga. Masyarakat tradisional mempunyai kemampuan pengenalan
yang baikmengenai keanekaragaman dan karakteristik hampir setiap sumber
daya alam di sekitar mereka. Pada umumnya masyarakat menghormati aturan
yang ditetapkan oleh pemerintah.

Partisipasi, keterlibatan dan dukungan

masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan KPHP Model Sorong adalah
komponen penting dalam kawasan perlindungan atau konservasi alam. Bila
kawasan tersebut dianggap mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar,
maka masyarakat akan menjadi pendukung kegiatan pengelolaan KPHP Model
Sorong tersebut.
4.1.4. Faktor Eksternal (ancaman)
a. Posisi Perkampungan yang ada di dalam kawasan KPHP Model Sorong.
Areal KPH Model Sorong secara administratif berada pada 3 Distrik. yaitu
Distrik Makbon, Distrik Klamono dan Distrik Sayosa. Jumlah kampung yang
terdapat pada ke tiga Distrik tersebut semuanya berada dalam kawasan
hutan. Berdasarkan data yang tersedia terdapat sedikitnya 23 kampung yang
wilayahnya masuk ke dalam kawasan hutan produksi. yang secara lengkap
dapat dilihat pada Tabel 39.
Tabel 39Deskripsi Kampung yang berada dalam lokasi KPHP Model Sorong.
No.

Nama Distrik

1.

Makbon/Klayili

Luas

Jumlah

(ha)

Kampung

21.3163

9

Nama Kampung
Klayili, Asbaken, Malaumkarta,
Makbon,
Batulobang Pantai,

Batulobang,
Bainkete,

dan Kuadas
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No.

Nama Distrik

2.

Klamono

Luas

Jumlah

(ha)

Kampung

19.0364

7

Nama Kampung
Klamugun,

Klagulu, Wariau,

Klawana, Klamono,

Maladuk,

dan Malasigit
3.

Sayosa

18.9340

7

Sani,

Kwalat,

Klawain,

Sailala,

Sayosa,

Selor,
dan

Maladopok.
Total

59.2867

23

Sumber : Kabupaten Sorong Dalam Angka, 2008

Disamping itu lokasi KPHP Model Sorong berdampingan langsung dengan
lokasi perkebunan PT. Inti Persada yang melibatkan masyarakat dalam
kegiatan pembangunan Kebun Kelapa Sawit sebagai buruh maupun sebagai
karyawan tetap.
b. Persepsi Masyarakat Terhadap Hutan dan perbedaan persepsi diantara para
pihak.
Berdasarkan hasil diskusi dengan masyarakat,

masyarakat memandang

hutan lebih kearah fungsinya secara fisik terhadap kehidupan sehari-hari
mereka,

yaitu hutan sebagai tempat mereka membuka lahan,

bahan baku untuk bangunan rumah dan lain-lain.
umumnya

mereka

merasakan

pengaruh

penghasil

Selain itu juga pada

keberadaan

hutan

terhadap

lingkungan terutama sebagai pengatur tata air. Hampir seluruh masyarakat
hukum adat di Kepala Burung Irian Jaya,

termasuk masyarakat adat di

Kabupaten Sorong memandang hutan memiliki fungsi ekonomi, fungsi sosial
dan fungsi budaya/ religi.
Persepsi masyarakat seperti itu dapat berpengaruh positif atau negatif
terhadap perkembangan dan kelestarian pengelolaan KPHP Model Sorong,
tergantung pola pendekatan kepada masyarakat dan bentuk insentif seperti
apa yang akan mempengaruhi pola pikir dan pola sikap masyarakat sehingga
mereka mendukung keberadaan KPHP Model Sorong.

Dengan demikian

rencana pengelolaan yang dibuat akan memberi insentif yang akan
bermanfaat bagi masyarakat di dalam dan disekitar KPHP Model, sehingga
secara sukarela mereka ikut melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan
kegiatan di KPHP Model maupun kawasan ijin.
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Perbedaan persepsi juga ditemukan diantara para pihak, misalnya: adanya
perbedaan pemahaman tentang pembangunan KPH antara pemerintah pusat,
propinsi dan pemerintah Kabupaten. Perbedaan ini akan mempengaruhi
bentuk dukungan yang diberikan terhadap pembangunan dan pengelolaan
KPHP Model Sorong sebagai salah satu benchmark dari pembangunan KPH
nasional.
c. Pendidikan dan Taraf Hidup
Sarana pendidikan untuk masyarakat lokal di sekitar kawasan KPHP Model
Sorong, umumnya hanya ada berupa sekolah untuk pendidikan dasar seperti
Sekolah Dasar (SD) dan itupun tidak ditemukan di tiap desa. Untuk
melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya masyarakat harus keluar dari
kampung/desa dan biasanya hanya terdapat di ibukota kecamatan. Tidak
heran jika biaya pendidikan menjadi tinggi sehingga sulit dijangkau oleh
masyarakat setempat. Rendahnya taraf pendidikan ikut menyumbang, dan
sangat

berpengaruh terhadap

pemahaman dan persepsi

masyarakat

terhadap kawasan KPHP Model Sorong, disamping sebagai dampak
kurangnya penyuluhan atau sosialisasi pada masyarakat. Rendahnya tingkat
pendidikan berkolerasi kepada taraf hidup masyarakat sekitar kawasan
(hakekatnya keduanya saling mempengaruhi), sehingga rendahnya tingkat
pendidikan dan taraf hidup dapat menjadi ancaman terhadap kelestarian dan
upaya-upaya pengelolaan kawasan KPHP Model Sorong. Taraf hidup dan
tingkat pendapatan rendah diduga sangat erat kaitannya dengan tinggi
rendahnya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hutan.
Tingkat pendidikan dan taraf hidup akan mempengaruhi cara pendekatan
terhadap masyarakat yang ada disekitar hutan, karena cara pendekatan yang
salah akan mempengaruhi persepsi,

sikap dan perilaku mereka terhadap

pembangunan KPHP Model. Kontribusi dan partisipasi masyarakat terhadap
pengelolaan KPHP juga akan dipengaruhi oleh metode pendekatan yang
digunakan, dan bentuk insentif yang ditawarkan, karena kedua hal tersebut
berperan penting dalam upaya mempengaruhi pola pikir dan pola sikap
masyarakat terhadap pengelolaan KPHP Model.

Dengan pendekatan dan

insentif yang tepat akan mempengaruhi masyarakat,
sukarela ikut mengelola,

mengontrol,

sehingga secara

dan menjaga kelestarian fungsi

ekonomi, ekologi dan sosial dari kawasan KPHP Model Sorong. Selain itu
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taraf hidup hidup yang rendah akan mempengaruhi ketergantungan
masyarakat terhadap sumberdaya hutan, karena masyarakat dengan taraf
hidup rendah biasanya memiliki keahlian yang terbatas sehingga kawasan
hutan merupakan sumber mata pencaharian mereka satu-satunya.

Oleh

karena itu peningkatan taraf hidup melalui pola-pola kemitraan yang
menguntungkan kedua belah pihak, seperti melalui pemanfaatan jasa
lingkungan dan memperkenalkan aktifitas lain yang memberikan alternatif
sumber pendapatan bagi mereka, hal ini akan berkontribusi terhadap tinggi
rendahnya tekanan atau gangguan terhadap kawasan KPHP Model Sorong.
d. Tingkat ketergantungan terhadap hutan
Tingginya

tingkat

ketergantungan

masyarakat

terhadap

hutan

untuk

memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan (makanan, air, rumah,
perahu, obat-obatan, pakan hewani, kayu bakar dan uang tunai), akan
menjadi ancaman yang serius terhadap keberhasilan pengelolaan kawasan
KPHP Model Sorong,

jika pengelola tidak mampu menyediakan kegiatan

alternatif sebagai sumber pendapatan yang mampu mensubstitusi kebutuhan
dan ketergantungan mereka terhadap kawasan KPHP Model Sorong,
Kebutuhan Dasar Pangan.
Makanan pokok seluruh masyarakat setempat Kampung Malagasih, Sayosa,
Saluk, Maladofok dan Malalilis adalah Sagu. Pemenuhan kebutuhan dasar
karbohidrat berupa makanan pokok terebut diperoleh dengan secara
tradisional dari hutan. Pohon Sagu yang mereka tebang yang usianya sudah
cukup untuk dipanen, sehingga menghasilkan Sagu yang cukup banyak.
Secara turun temurun masyarakat stempat mengolah Sagu dengan tenaga
manual. Alat-alat mereka ciptakan sendiri menyesuaikan dengan teknik
pengolahan Sagu yang mereka kuasai. Tidak ada bantuan mesin, semuanya
mereka kerjakan sendiri. Tanaman Sagu sudah bisa dipanen jika berumur dua
sampai tiga tahun.
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Gambar 19.Persentase Sumber Pangan Makanan Pokok

Dalam satu keluarga mereka bergotong-royong memanen Sagu dan akan
mendapatkan sekitar 150 hingga 300 kg Sagu yang bisa memenuhi
kebutuhan makanan mereka selama dua minggu hingga satu bulan. Teknik
pemanenan yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:
tahap awal adalah penebangan tanaman sagu,

kemudian batangnnya

dikuliti sehingga didapatkan inti pohonnya. Inti tanaman Sagu kemudian
dibelah hingga berukuran kecil, setelah itu diambil dan ditumbuk.
Penumbukan Sagu dilakukan dengan alat yang disebut pangkur. Pangkur
bentuknya lancip,

mirip tombak diujungnya. Berbentuk seperti cangkul

yang berfungsi untuk menghancurkan Sagu menjadi potongan-potongan
kecil menyerupai serat selanjutnya bahan serat sagu tersebut dicampur
dengan air. Pada proses selanjutnya Sagu akan mengendap dan
memisahkan diri dari air,

endapan tersebut yang akan dipadatkan dan

dibentuk seperti bola atau lontong dan disimpan dalam wadah-wadah
khusus yang disebut tumang yaitu sebuah keranjang yang terbuat dari
rotan. Sagu kemudian dibakar agar lebih awet. Jika ingin dimakan biasanya
Sagu tersebut diolah menjadi bubur atau masakan lain. Mereka makan
dengan ikan yang ditangkap dari sungai atau hewan hasil buruan atau
sayur-mayur yang mereka temukan di hutan.
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Gambar 20.Masyarakat
Setempat Memanen Sagu
Secara Tradisional
Menggunakan Pangkur

Gambar 21.Tanaman Sagu Yang
Sudah Siap Sipanen di Kampung
Saluk

Kebutuhan dasar vitamin berupa sayur-sayuran dan buah-buahan,
diperoleh masyarakat kampung dari hutan, sebagian kecil sudah ada yang
melakukan budidaya tanaman sagu walaupun masih terbatas, misalnya di
Kampung Malagasih melakukan budidaya sayur-sayuran seperti kacang
panjang,

sawi,

jagung,

cabe dan umbi-umbian. Selain itu tanpa

melakukan budidaya tanaman, buah-buahan lokal cukup banyak tumbuh
secara liar di dalam kawasan hutan,

buah-buahan tersebut antara lain

langsat, matoa, cempedak atau nangka dan rambutan, bisanya tumbuh
secara alami pada bekas kebun yang mereka tinggalkan, Bekas ladang
mereka terlihat seperti agroforest yang berisi beragam tanaman terutama
aneka buah-buahan.
Pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat setempat juga diperoleh
dari hutan dengan cara memburu. Walaupun demikian ada sebagian kecil
masyarakat. yang melakukan pemeliharaan ternak seperti babi dan ayam.
Kegiatan berburu binatang di masyarakat saat ini lebih sering dilakukan
secara terorganisir atau berkelompok. Senjata yang mereka gunakan
antara lain tombak, panah dan parang. Jenis-jenis target hewan buruan
antara lain babi, lao-lao (kanguru), kaswari, wakera (sejenis kanguru, bisa
naik pohon), kijang, tikus tanah dan kus-kus. Sebagian kecil masyarakat
masih berburu burung dan ayam hutan. Metode yang mereka gunakan
biasanya dengan menggunakan alat perangkap (pikat atau jerat). Selain itu,
untuk memenuhi kebutuhan mereka terhadap ikan, dilakukan dengan cara
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penangkapan di sungai menggunakan bantuan alat pancing, atau bubu.
Jenis-jenis ikan yang mereka tangkap antara lain gabus, sembilang,
lele,mujair, belut. Hewan hasil buruan hanya utuk dimakan sendiri tidak
untuk komersil.
Kebutuhan dasar air
Air adalah kebutuhan utama yang sangat vital dalam pemenuhan
kebutuhan hidup bagi masyarakat setempat. Sungai merupakan sumber
utama kebutuhan air bagi masyarakat. Sungai dipakai untuk kebutuhan
mandi,

cuci kakus (MCK) dan minum,

misalnya, sungai di Kampung

Malagasih yang dimanfaatkan masyarakat yaitu Sungai Kalolin dan Sungai
Klaibi, Kampung Maladofok, Sungai Kcawilis. Sebagian kecil ada yang
memanfaatkan air hujan untuk minum tapi jumlahnya sangat terbatas,
apalagi pada musim kemarau. Air sungai yang berada di Kampung
Malagasih, Sayosa, Saluk,Maladofok dan Malalilis tidak bisa tergantikan
untuk pemenuhan kebutuhan air.

Pipanisasi dari sumber mata air
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Gambar 22.Persentase Sumber Pemenuhan Kebutuhan Air
Kebutuhan dasar pakaian dan alat rumah tangga.
Kebutuhan dasar pakaian dan alat rumah tangga, misalnya untuk
memasak diperoleh dengan cara membeli dari pasar tradisional dan toko
yang berada di pusat ekonomi Distrikmisalnya di Makbon atau di Kota
Sorong. Sedangkan kebutuhan dasar bahan bangunan rumah, perahu
dan kayu bakar diperoleh dari alam yang masih tersedia di hutan
sekunder.
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Seluruh bangunan rumah masyarakat terbuat dari kayu, sebagian besar
atapnya menggunakan seng dan sebagian kecil lainnya dari rumbia,
papan kayu, ilalang atau jerami. kecuali bangunan fasilitas umum seperti
sekolah, puskesmas,

sebagian besar berupa bangunan tembok. Bahan

baku untuk pembuatan rumah tersebut berasal dari areal hutan ulayat
mereka masing-masing.

Gambar 23.Rumah Masyarakat Terbuat Gambar 24.Rumah Masyarakat
dari Kayu dan Atapnya
Terbuat dari Kayu
dari Rumbia di
dan Atapnya dari
Kampung Sayosa
Seng di Kampung
Saluk
Kebutuhan Dasar Obat-obatan
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan observasi
lapangan di lokasi kajian, tingkat ketergantungan terhadap tumbuhan
obat-obatan yang berasal dari hutan atau ekosistem alam lainnya
sudah mulai berkurang. Obat-obatan tradisional yang bersumber dari
hutan atau alam saat ini sulit dijumpai lagi di masyarakat. Hal ini
berdampak

terhadap

berkurangnya

jumlah

masyarakat

yang

menguasai pengetahuan tentang obat-obatan alami dari tanaman hutan
atau obat tradisional.
Berkurangnya ketergantungan bahan baku obat dari hutan akibat
adanya alternatif pengobatan yang lebih praktis seperti toko obat dan
puskesmas serta balai pengobatan. Namun,

di setiap desa lokasi

kajian keberadaan dukun masih tetap ada,

seperti ditemukan di

Kampung Malagasi terdapat dukun sebanyak enam orang, di Saluk
terdapat empat orang dukun bayi yang dijadikan sebagai kader oleh
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bidan, di Maladofok ada tiga orang, di Malalilis ada enam orang, dan
di Kampung Sayosa ada lima orang. Dalam melakukan pengobatan
dukun tersebut membuat ramuan yang terbuat dari campuran berbagai
bahn seperti: alifuru, sarang semut, pisang tung kelangit, abu panas,
daun-daunan dan tali rotan. Bahan ramuan obat tersebut diperoleh dari
hutan, pekarangan atau kebun sekitar tempat mereka.
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Gambar 25.Persentase Penggunaan Obat-obatan
Kebutuhan Dasar Pakan Hewan
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan observasi
lapangan di lokasi kajian,

sebagian besar pemenuhan kebutuhan

berupa pakan hewan tidak dijumpai. Secara antropologis, masyarakat
desa setempat khususnya di Malagasih, Sayosa, Saluk, Maladofok
dan Malalilis masyarakatnya tidak membudidayakan hewan ternak
ternak secara intensif dan hanya subsisten atau untuk pemenuhan
kebutuhan sendiri. Jenis hewan yang biasanya mereka ternakan adalah
ayam dan babi sedangkan sumber pakannya mereka peroleh dari
kebun atau sisa makanan yang ada di sekitar kampung dan
pekarangan tempat mereka tinggal.
Kebutuhan Bahan Bakar
Kebutuhan bahan bakar untuk memasak berupa kayu dipenuhi dari
hutan pekarangan atau hutan adat. Kayu bakar di hutan adat cukup
melimpah. Biasanya masyarakat mengambil kayu yang sudah kering,
sehingga bisa langsung dijadikan kayu bakar, tanpa harus dilakukan
Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan Jangka Panjang
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong

104

penjemuran terlebih dahulu. Seluruh rumah tangga yang ada di wilayah
kajian hanya menggunakan bahan baku kayu, sebagai bahan bakar
atau sumber energi panas untuk memenuhi kebutuhan rumah
tangganya.
e. Inkonsistensi Peraturan atau Kebijakan Kehutanan
Dari beberapa periode pemerintahan di Indonesia, karakter politik pemerintahan
sangat memepengaruhi kebijakan dan peraturan perundang-undanganan yang
dikeluarkan,

sehingga

seringkali

beberapa

kebijakan

atau

peraturan

perundangan yang di buat tumpang tindih dengan peraturan lain atau peraturan
tersebut berganti dengan sangat cepat seiring dengan dinamika perubahan
pejabat yang berkuasa. Kondisi ini dikhawatirkan terjadi pada program KPH
termasuk KPHP Model Sorong. Kebijakan yang konsisten dan peraturan yang
sinergis satu sama lain sangat diperlukan untuk mendukung kelestarian
pengelolaaan KPHP Model Sorong secara khusus. Konsistensi peraturan erat
kaitannya komitmen para pihak untuk menurunkan ego sektoral masing-masing
untuk memperoleh manfaat yang lebih luas dan berjangka panjang, koordinasi
dan komunikasi yang baik antara para pihak dan didukung oleh mekanisme
kerjasama yang menguntungkan para pihak merupakan syarat terbangunnya
komitmen. Hubungan ini harus diwadahi melalui kelembagaan yang tepat, dan
sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
Dukungan kebijakan tidak cukup melalui kepastian status kawasan, akan tetapi
memerlukan dukungan lain, seperti adanya sinergisitas peraturan dan kebijakan
antar

berbagai

Kementerian

kementerian

Kehutanan,

yang

terkait

Kementerian

(Kementerian

Keuangan,

Dalam

Negeri,

Kementerian

Daerah

Tertinggal, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara). Jika peraturan
dan kebijakan antar Kementerian tidak sinergis atau terjadi benturan kepentingan
(kontraproduktif) akibat tidak adanya koordinasi yang baik antar lembaga atau
Kementerian, maka bisa dipastikan keberhasilan pembangunan KPHP Model
hanya merupakan wacana.
f.

Kegiatan illegal mining
Kabupaten Sorong terkenal dengan kegiatan pertambangannya. Jika kegiatan
pertambangan yang tidak berijin dibiarkan atau tidak dikendalikan maka potensi
ancaman terhadap kelestarian KPHP Model Sorong menjadi besar karena areal
yang dijadikan sebagai areal pertambangan seringkali merupakan kawasan

Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan Jangka Panjang
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong
Provinsi Papua Barat

105

hutan. Dampak dari aktivitas penambangan ini menimbulkan kerusakan
lingkungan yang relatif sulit untuk dipulihkan, akibat penggunaan bahan kimia
yang tidak terukur dan tidak terencananya pembuangan limbah yang dihasilkan.
Kerusakan yang terjadi akibat ilegal mining adalah pencemaran air sungai,
tanah dan rusaknya ekosistem keanekaragaman hayati.
g. Kepastian Kawasan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor
82/G/2010/PTUN.JKT
Putusan Mahkamah Agung Nomor 82/G/2010/PTUN.JKT yang berisi : (a)
Pembatalan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : S-128/Menhut-VI
/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang berakhirnya PT Intimpura Timber Co di
Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat; (b) mencabut Surat Keputusan Nomor
:S-128/Menhut-VI/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Berakhirnya PT Intimpura
Timber Co di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat; serta (c) Mewajibkan
Menteri

Kehutanan

menerbitkan

Keputusan

Tata

Usaha

Negara

yang

meneruskan proses penerbitan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu ( IUPHHK) sesuai surat permohonan PT Intimpura Timber Co selaku
Penggugat Nomor : 11/Prc.e/ITP-D/2/07 tanggal 1 Februari 2007 perihal
Permohonan Perpanjangan IUPHHK, adanya putusan MA tersebut yang memiliki
kekuatan hukum tetap tersebut akan berdampak terhadap masalah kepastian
kawasan dan pola kerjasama pengelolaan hutan di dalam wilayah kerja KPHP
Model Sorong, dimana sebagian besar wilayah KPHP Model Sorong merupakan
areal IUPHKK-HA PT Intimpura Timber.
4. 2.

Proyeksi
SWOT merupakan perangkat umum yang digunakan sebagai langkah awal

dalam proses pembuatan keputusan dan perencanaan strategis dalam berbagai
terapan. Analisis SWOT menjawab dua pertanyaan dimana organisasi saat ini dan
ke arah mana organisasi KPHP Model ini akan dibawa. Jadi analisis SWOT dapat
memproyeksikan situasi masa depan dan membantu organisasi KPHP Model Sorong
dalam menentukan strategi pengelolaan yang tepat,

dengan memaksimalkan

kekuatan yang dimiliki oleh KPHP Model dalam meraih atau merespon peluang, dan
meminimalkan ancaman terhadap keberadaan KPHP Model dengan meminimalkan
kelemahan yang ada.
Analisis SWOT merupakan alat bantu analisis dengan menformulasikan
struktur masalah secara detildan melakukan analisis terhadap lingkungan strategis,
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seperti lingkungan internal dan eksternal. Kombinasi dari faktor-faktor yang ada pada
lingkungan internal terhadap faktor-faktor yang terdapat pada lingkungan eksternal
akan menghasilkan strategi makro dalam pencapaian visi dan misi perencanaan
jangka panjang. Strategi ini merupakan langkah-langkah yang terdiri atas programprogram indikatif yang dapat dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah
ditetapkan.
Masing-masing misi memiliki tujuan yang mengandung manfaat dan hasil
capaian di masa yang akan datang. Cara-cara untuk melakukan pencapaian misi
tersebut dirumuskan dalam bentuk strategi kebijakan. Kebijakan adalah arah atau
tindakan yang sebaiknya diambil sehingga tujuan dan sasaran yang mengandung
program-program indikatif jangka panjang dapat tercapai. Program adalah instrumen
kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran maupun waktu pentahapan
pekerjaan. Logika keterhubungan semua komponen tersebut,

disajikan dalam

tabulasi (Tabel 40 - Tabel 46).
Untuk menyusun perencanaan strategis pengelolaan KPHP Model Sorong di
masa depan,

akan dikombinasikan dua faktor internal dan eksternal,

sehingga

menghasilkan empat macam strategi sebagai berikut:
1) Strategi Strength Opportunity (SO) yaitu strategi dengan memanfaatkan
seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesarbesarnya;
2) Strategi Strength Threat (ST) adalah strategi dengan menggunakan kekuatan
yang dimiliki untuk mengatasi ancaman;
3) Strategi Weakness Opportunity (WO) adalah meminimalkan kelemahan untuk
meraih peluang atau strategi yang memanfaatkan peluang yang ada dengan
meminimalkan kelemahan yang dimiliki;
4) Strategi Weakness Threat (WT) adalah strategi yang bersifat defensif dan
berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.
Kombinasi dari faktor-faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal dalam
analisis SWOT akan menghasilkan strategi-strategi yang akan digunakan untuk
melancarkan pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang telah direncanakan. Model
kombinasi tersebut disajikan pada tabulasi sebagai berikut:
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Tabel 40 Kombinasi Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal dalam Analisis SWOT
Eksternal
Internal
Strength
(kekuatan)
Weakness
(kelemahan)

Opportunity (peluang)

Threat (ancaman)

Strategi SO

Strategi WO

Strategi WT

Strategi WT

4.2.1. Strategi Kombinasi antara Kekuatan (Strength) dan Peluang
(Opportunity)
A. Kekuatan status hukum, kelembagaan dan struktur organisasi terhadap peluang
yang dimiliki oleh Kawasan KPHP Model Sorong. Dengan kejelasan status
hukum,kelembagaan dan struktur yang sudah jelasterdapat landasan yang kuat
untuk melaksanakan rencana pengelolaan yang telah disusun karena status
hukum yang kuat akan memperkecil gangguan, Kekuatan KPHP Model tersebut
akan membentuk kombinasi strategi S 1-2 dan O 1-20, strategi tersebut akan:

•

Mendorong penyelesaian penataan batas yang masih belum temu gelang.
Selesainya penataan batas akan memperkuat status hukum kawasan,
penataan batas blok dan petak dapat dilaksanakan sesuai perencanaan dan
keamanan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pemanfaatan kawasan
KPHP Model lebih terjamin.

•

Memberi kepastian hak pada pengelola KPHP Model Sorong, khususnya hak
untuk menggunakan sarana dan prasarana yang terdapat pada kawasan
bekas areal ijin PT. Intimpura Timber Co.

•

Ketersediaan

sarana

dan

prasarana

lapangan

akan

mempengaruhi

aksesibilitas ke dalam dan ke luar kawasan KPHP Model Sorong.
Aksesibilitas akan bersinergi dengan posisi strategis Kabupaten Sorong,
dengan demikian produk hasil hutan (Hasil Hutan Kayu/HHK, Hasil Hutan
Bukan Kayu/HHBK), dan jasa lingkungan (Wisata arung jeram, penelusuran
goa, hutan pendidikan, REDD+) diharapkan lebih mudah dipasarkan mampu
menarik pengusaha untuk berinvestasi, meningkatkan minat akademisi dan
peneliti untuk berkontribusi membangun Kawasan KPHP Model.
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•

Sebagai dasar dalam melakukan pendekatan dan peningkatan pemahaman
atas masyarakat adat, sehingga pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
lebih mudah dilakukan dan tepat sasaran.

•

Menjadi pondasi yang lebih kuat dalam mengoptimalkan dukungan para pihak
untuk berpartisipasi dalam menjaga dan memperkuat status hukum dan
struktur kelembagaan serta mendorong terjalinnya kerjasama yang lebih luas
dalam kerangka kemandirian.

B. Kekuatan Potensi jasa lingkungan dan keanekaragaman hayati, spesies endemik
dan langka serta penyangga ekosistem terhadap peluang akan menghasilkan
strategi kombinasi (S

3.4.6.7dengan

O 1-40) dan(S

3.4.6.7 denganO 51-70).Potensi

yang

besar akan mendorong pemanfaatan peluang yang ada dalam kawasan KPHP
Model secara optimal atau bersinergi.

•

Mendorong penyelesaian tata batas, terbukanya akses, memperjelas posisi
strategis kawasan, memperoleh dukungan para pihak melalui kerjasama yang
saling menguntungkan seperti pembuatan persemaian. pemanfaatan jasa
lingkungan, membantu memahami kelembagaan masyarakat adat sehingga
pembinaan yang dilakukan lebih tepat sasaran. Besarnya dukungan para
pihak dan adanya pemahaman mengenai karakteristik masyarakat adat akan
mendorong ditemukannya metode pengelolaan KPHP Model yang lebih tepat,
karena

karakteristik

masyarakat

yang

berbeda

memerlukan

bentuk

pengelolaan KPH yang berbeda pula sesuai dengan karakteristik spesifiknya.
Pemahaman atas karakteristik kearifan masyarakat lokal tersebut juga akan
mendorong terbentuknya metode pendekatan, pembinaan dan pemberdayaan
masyarakat yang lebih sesuai, sehingga mampu

mendorong peningkatan

partisipasi masyarakat (sebagai modal sosial) dalam pelaksanaan kegiatan
KPHP Model Sorong yang telah direncanakan,
partisipasi

untuk

ikut

hayati,spesies endemik

memelihara

dan

sekaligus ekosistem

termasuk peningkatan

menjaga

keanekaragaman

yang ada di KPHP Model

Sorong.
C. Kekuatan KPHP Model Sorong atas hak kepemilikan kayu jenis komersial
Kekuatan kepemilikan hak atas kayu jenis komersial tersebut akan mendorong
selesainya penataan batas, terbukanya akses, dan terbangunnya sarana dan
prasarana

karena

adanya

kepentingan

untuk

memelihara

dan

menjaga

keberadaan kayu jenis komersial tersebut. Besarnya dukungan para pihak akan
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membantu menjembatani kerjasama dengan pihak lain seperti IUPHHK dan
investor,

selain itu posisi Kabupaten sorong yang strategis akan membantu

mempermudah dalam memasarkan kayu jenis komersil maupun hasil olahannya.
Dana yang diperoleh dari penjualan kayu dan produk olahannya dapat
dipergunakan untuk merehabilitasi lahan kritis seperti areal bekas tebangan
perusahaan konsesi, perladangan berpindah dan lahan kritis lainnya - yang ada di
kawasan KPHP Model dan melakukan kegiatan pembinaan atau pemberdayaan
masyarakat (S5 – O41-50).
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Tabel 41Strategi Kombinasi Strength (kekuatan) dan Opportunity (peluang) dalam analisa SWOT

Opportunity

Strength
Memiliki struktur
organisasi yang
jelas
Status hukum dan
kelembagaan yang
ada
Potensi jasa
lingkungan
Tingginya potensi
keanekaragaman
hayati
Memiliki kayu jenis
komersial
Memiliki spesies
langka/endemik

Sebagian
areal
sudah tata
batas

Aksesibilitas

Sarana
dan
prasarana
lapangan

Potensi
kerjasama

Posisi
strategis
Kabupaten
Sorong

Dukungan
para pihak

Pengembangan
jasa lingkungan

Persemaian
dan
pembinaan

REDD+

Pemahaman
kelembagaan
masy,adat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Penyangga
61
ekosistem
Sumber: data primer (diolah)

Keterangan: angka 1-70 menunjukan strategi kombinasi yang perlu dilakukan berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh KPHP Model Sorong. Dengan strategi ini
diharapkan kekuatan yang dimiliki dapat dipergunakan secara maksimum untuk memanfaatkan potensi peluang yang tersedia, dengan demikian visi,
misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh KPHP Model Sorong dapat tercapai, Penjelasan strategi kombinasi pada lampiran.
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4.2.2. Strategi Kombinasi Kelemahan (Weakness)dan Peluang(Opportunity)
A. Kelemahan kurangnya jumlah personil dan kompetensi pengelola KPHP Model
Sorong terhadap peluang yang ada : (1) jumlah personil yang kurang terbantu
dengan adanya partisipasi masyarakat (W 1& O 5);(2) peningkatan kompetensi
pengelola KPHP Model dapat memanfaatkan program peningkatan kompetensi
staf pengelola tersebut dari para pihak sebagai bentuk besarnya dukungan (W
1&

O 4-5).

B. Penataan

batas

belum

selesai

dapat

digunakan

strategi

melalui:

(1)

penggalangan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian penataan batas
kawasan ataupun batas blok yang belum dibuat serta batas blok yang
bersebelahan dengan masyarakat atau areal ijin lainnya (W

2

dan O

14-15),

(2)

meningkatkan koordinasi dengan para pihak terutama dengan pihak BKPH XVII
Manokwari untuk penyelesaian batas kawasan (W 2 dan O 14-15).
C.

Data potensial kawasan yang belum lengkap dapat diatasi dengan (1)
menggunakan strategi menggalang partisipasi masyarakat dalam pengumpulan
data potensial kawasan, (2) memanfaatkan hasil-hasil penelitian untuk
melengkapi data potensial kawasan (W 3 dan O 24.25.30).

D. SOP (Standar Operasional Prosedur) terhadap peluang partisipasi masyarakat.
pengembangan jasa lingkungan, minat penelitian, serta SOP untuk mengatasi
setiap ancaman yang datang atau konflik yang terjadi: tidak adanya SOP yang
jelas dalam pengelolaan KPHP Model akan menyulitkan dalam melakukan
kerjasama dan akan melemahkan partisipasi dari para pihak seperti masyarakat,
peneliti, investor, dan instansi lain,

terkait pengelolaan dan pemanfaatan

kawasan KPHP Model Sorong karena tidak ada standar yang baku sehingga
potensi terjadinya biaya transaksi tinggi menjadi tinggi. Selain itu tidak adanya
SOP yang jelas juga menyulitkan dalam melaksanakan tindakan yang perlu
diambil ketika menghadapi ancaman dan konflik yang terjadi. Kelemahan tidak
adanya SOP dapat diatasi dengan strategi mengoptimalkan dukungan dari para
pihak termasuk masyarakat dengan cara menyusun SOP secara multipihak
sehingga pelaksanaan setiap kegiatan pengelolaan dan mengatasi ancaman
serta konflik yang terjadi di kawasan KPHP Model Sorongdapat diketahui,
diterima,dan didukung oleh para pihak, dengan demikian biaya transaksi dapat
dikurangi karena biaya koordinasi dan pemantauan juga menjadi berkurang (W
4&

O 34.35.37.39).
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E. Kelemahan kurangnya pendanaan dapat diatasi dengan meningkatkan bentuk
dukungan para pihak dalam menggalang sumber sumber pendanaan alternatif
yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pengelolaan KPHP Model Sorong
(W 5& O 44-45 ).
F.

Penataan batas blok belum dilakukan dapat digunakan strategi: (1) menggalang
partisipasi masyarakat dalam penyelesaian batas blok pengelolaan, (2)
meningkatkan dukungan para pihak dalam penyelesaian penataan batas blok
(W6& O 54-55).

G. Sarana dan prasarana melalui strategi meningkatkan dukungan para pihak
dalam W6 & O pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan
KPHP Model Sorong (W 7& O 64-65 )
H. Aksesibilitas yang sulit khususnya pada areal di luar eks areal konsensi PT
Intimpura Timber Co. Dengan menggalang dukungan para pihak dalam upaya
mempermudah aksesibilitas dalam kawasan dan keluar kawasan KPHP Model
Sorong (W 8& O 84-85. 90 ).
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Tabel 42Strategi Kombinasi Kelemahan (Weakness) dan Peluang (Opportunity) dalam Analisis SWOT
Sebagian
Areal
Opportunity (peluang)

Sudah
Tata

Sarana
Aksesi-

Dan

Potensi

Bilitas

Prasarana

Kerjasama

Lapangan

Batas

Dukungan
Para
Pihak

Posisi Strategis
KabupatenSorong

Pengembangan

Persemaian

Jasa

Dan

Lingkungan

Pembinaan

Pemahaman
REDD+

Kelembagaan
Masy,Adat

Weakness
(kelemahan)
Jumlah dan kapasitas
staff pengelola KPH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

kurang
Penataan batas
kawasan belum temu
gelang (100%)
Potensi kawasan
belum lengkap (survey
potensi diulang tahun
2013)
Belum tersedia SOP
untuk KPH, hak dan
kewajiban atau batas
kewenangan belum
diatur dengan baik, dan
belum ada
kesepakatan dan
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mekanisme kolaborasi

Pendanaan belum
memadai
Penataan blok belum
dilakukan

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Sarana dan prasarana
belum memadai
(kantor, kesehatan,
pendidikan dan
komunikasi)
Letak kawasan sulit
diakses khususnya
untuk areal yang bukan
kawasan bekas areal
konsesi PT, Intimpura
Timber Co, dan kondisi
tofografi,
Sumber: data primer (diolah)
Keterangan: Angka 1-80 menunjukkan strategi kombinasi yang perlu dilakukan berdasarkan peluang yang tersedia. Dengan strategi tersebut diharapkan peluang
yang ada mampu dimanfaatkan secara optimal, dengan cara meminimumkan kelemahan yang ada sehingga visi, misi dan tujuan KPHP Model
Sorong dapat tercapai.
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4.2.3. Strategi Kombinasi Kekuatan (Strength) dan Ancaman (Threat)
A. Memberantas illegal logging dan mining dengan struktur organisasi dan
kelembagaan yang memiliki landasan yang jelas dan kuat, sehingga memiliki
kekuatan untuk menegakkan hak atas kawasan dengan penegakkan hukum
yang tegas atas setiap bentuk ancaman yang datang seperti illegal logging,
illegal mining, penyerobotan lahan, dan perburuan satwa liar (S 1-2& T 1-12).
B. Pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan taraf hidup masyarakat melalui
kegiatan yang sesuai dengan karakteristik sosial ekonomi dan budaya yang
dimiliki oleh masyarakat melalui struktur organisasi dan kelembagaan yang jelas
serta status hukum yang kuat. Selain itu peningkatan pengetahuan juga dapat
diberikan terkait pengetahuan dan pemahaman terhadap struktur organsiasi
pengelola, kelembagaan dan status kawasan KPHP Model Sorong, serta
sosialisasi atas semua konsekwensi hukum atas setiap bentuk pelanggaran atas
kesepakatan (moral hazard), atau aturan main yang ada dari pemerintah daerah
dan pusat melalui penyuluhan,pendekatan, dan pembinaan masyarakat yang
sesuai dengan karakteristik merekasebagai wujud pemberdayaan masyarakat
untuk peningkatan taraf hidup (S 1-2& T 1 – 12 ).
C. Kekuatan yang dimiliki oleh KPHP Model Sorong seperti potensi jasa lingkungan
(perdagangan karbon, hutan wisata, air bersih, wisata air), dan tegakan jenis
komersil.

Semua kekuatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh KPHP Model

sorong untuk memperoleh pendanaan melalui pemanfaatan jasa lingkungan dan
tegakan jenis komersil untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat
(sebagai bentuk upaya peningkatan pengetahuan dan taraf hidup) dan
peningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana dari potensi jasa lingkungan
serta mengoptimalkan keberadaan blok pemberdayaan masyarakat, dan
menguatkan hak-hak masyarakat adat atas potensi pengelolaan kawasan KPHP
Model dan potensi hasil hutan lainnya (HHBK)untuk membangun kemandirian
masyarakat. Penyusunan mekanisme insentif yang sesuai dengan karakteristik
sosialekonomi dan budaya masyarakat setempat akan mengurangi setiap bentuk
ancaman atau gangguan yang datang serta meningkatkan dan menguatkan
potensi peluang yang sudah ada di KPHP Model Sorong (S 3-7& W 13 - 42).
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Tabel 43Strategi Kombinasi Kekuatan (Strength) dan Ancaman (Threat) dalam Analisa SWOT

Threats (Ancaman)

Strength (kekuatan)
Memiliki Struktur Organisasi
yang Jelas
status hukum dan
kelembagaan kawasan ada
Adanya potensi jasa
lingkungan (pariwisata,
penelitian, hutan
pendidikan, kayu)
Tingginya potensi
keanekaragaman hayati
Memiliki kayu dengan nilai
komersial tinggi
Memiliki spesies
langka/endemik
Berfungsi sebagai
penyangga
kehidupan/penyeimbang
ekosistem

Posisi areal
pengkampungan yang
berada dalam wilayah
KPH Model Sorong (ada
22 kampung dari 3
distrik)

Persepsi
masyarakat
terhadap hutan
dan perbedaan
persepsi
diantara para
pihak

Rendahnya
pendidikan,
dan taraf
hidup
masyarakat
sekitar
kawasan

Tingginya tingkat
ketergantungan
masyarakat terhadap
hutan [pangan, air, papan
(rumah, perahu), obatobatan, pakan hewan,
kayu bakar, dan uang
tunai]

Inkonsistensi
peraturan
atau
kebijakan
kehutanan

Kegiatan
illegal
mining

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Sumber: data primer (diolah)
Keterangan:

angka 1- 42 menunjukan strategi kombinasi yang perlu dilakukan berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh KPHP, serta potensi ancaman yang
datang dari luar,

dimana strategi kombinasi ini diharapkan mampu memaksimumkan kekuatan yang ada sehingga mampu mengatasi segala

ancaman yang datang, dengan demikian diharapkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh KPHP Model Sorong dapat tercapai.
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4.2.4. Strategi Kombinasi Kelemahan (Weakness) dan Ancaman (Threat) dalam
Analisis SWOT
A. Kurangnya jumlah dan kompetensi personil dalam mengatasi ancaman ilegal
loging, mining, perladangan berpindah melalui penambahan jumlah tenaga
pelaksana pengelola KPHP Model Sorong baik administrasi maupun teknis
lapangan dan melakukan upaya percepatan peningkatan kompetensi pengelola
KPHP Model Sorong untuk menguragi datangnya ancaman dan gangguan
terhadap eksistensi KPHP Model Sorong termasuk mengurangi adanya free rider
terhadap pengelolaan KPHP Model Sorong (W 1& T 1 – 6 )
B. Melakukan upaya percepatan penyelesaian penataan batas dan menyusun SOP
dengan segala keterbatasan personil pengelola dan pendanaan dengan
bekerjasama dengan lembaga non komersil atau pemerintah untuk mengatasi
segala ancaman yang datang (W 2.4 & T 1 – 6 )
C. Melakukan upaya pendataan potensi jasa lingkungan dan KPHP Model Sorong
dengan segala keterbatasan melalui strategi membuka kerjasama atau
meningkatkan daya dukung para pihak untuk mengatasi segala ancaman (W 3&
T 1–6 )
D. Kurangnya pendanaan dapat diatasi dengan strategi melaksanakan upaya
secara

cerdas

dan

kerja

kerasdengan

segala

keterbatasan

personil

pengelolauntuk mencari sumber pendanaan yang lain yang mampu memenuhi
kekurangan biaya untuk mengatasi seluruh ancaman yang datang (W 5& T 1 – 6 ).
E. Penyelesaian penataan batas blok dengan segera untuk memberi kepastian
hukum dengan segala keterbatasan yang ada dalam kerangka mengurangi
seluruh ancaman yang datang (W 6 & T 1 – 6 ).
F. Penyediaan sarana dan prasana yang memadai baik sarana kelengkapan kantor
maupun sarana dan prasana lapangan termasuk mempercepat perbaikan
aksesibilitas dengan segala keterbatasan dengan melakukan upaya koordinasi
dengan instansi terkait. dan upaya untuk memperluas jaringan kerjasama untuk
memenuhi kekurangan sarana dan prasarana serta mempercepat pembukaan
aksesibilitas atau alternatif lain sebagai upaya mengurangi keterbatasan
aksesibilitas khususnya pada areal diluar eks areal konsesi PT Intimpura Timber
Co. Sehingga mempermudah aksesibilitas dalam kawasan dan ke luar kawasan
KPHP Model Sorong dalam upaya mengatasi segala macam ancaman yang
datang (W 7 - 8& T 1 – 6 ).
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Tabel 44Strategi Kombinasi Kelemahan (Weakness) dan Ancaman (Threat) dalam Analisis SWOT

Threats (ancaman)

Weakness (kelemahan)
Jumlah dan kapasitasnya
pengelola KPHP masih kurang
Penataan batas kawasan belum
temu gelang (100%)
Potensi kawasan belum
lengkap (survey potensi akan
dilakukan ulang pada tahun
2013)
Belum tersedia sop untuk kph,
hak dan kewajiban atau batas
kewenangan belum diatur
dengan baik, dan belum ada
kesepakatan dan mekanisme
kolaborasi
Pendanaan belum memadai
Penataan zonasi belum
dilakukan
Sarana dan prasarana belum
memadai (kantor, kesehatan,
pendidikan dan komunikasi)
Letak kawasan sulit diakses
khususnya untuk areal yang
bukan kawasan bekas areal
konsesi pt, Intimpura timber co,
dan kondisi tofografi,

Posisi areal
pengkampungan yang
berada dalam wilayah
KphModel (ada 22
kampung dari 3 distrik)

Persepsi
masyarakat
terhadap hutan
dan perbedaan
persepsi diantara
para pihak

Rendahnya
pendidikan,
dan taraf hidup
masyarakat
sekitar
kawasan

Tingginya tingkat
ketergantungan
masyarakat
terhadap hutan

Inkonsistensi
peraturan
atau
kebijakan
kehutanan

Kegiatan
illegal
mining

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

`12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Sumber: data primer (diolah)
Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan Jangka Panjang
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong
Provinsi Papua Barat

119

Keterangan: angka 1-48 menunjukan strategi kombinasi yang perlu dilakukan berdasarkan potensi ancaman yang datang dari luar, dengan cara meminimumkan
kelemahan yang dimiliki oleh KPHP Model Sorong, sehingga kelemahan yang ada bukan dijadikan halangan untuk mengatasi potensi ancaman yang
datang, dengan strategi ini diharapkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh KPHP Model Sorong dapat tercapai.

Tabel 45KoherensiAntara Visi,Misi,Tujuan,Kombinasi Faktor (Strategi) Dan Sasaran Program Indikatif
Visi
“Terwujudnya
Pembangunan
Kesatuan Pengelolan
Hutan Produksi
(KPHP) yang mandiri
dan bermanfaat bagi
para pihak di
Kabupaten Sorong
Papua Barat”,

Misi

Tujuan

Memantapkan Pemantapan aspek
kelembagaan kelembagaan sehingga
KPHP
terbentuk staf pengelola
kphp yang mampu bekerja
secara efektif dan efisien,
serta mampu menciptakan
tata hubungan yang baik
dengan para pihak diluar
pengelola kawasan
tersebut,

Kombinasi Faktor (strategi)
a) Pemantapan struktur organisasi kphp
dalam upaya meningkatkan dukungan
para
pihak
dan
mendorong
pengembangan pemanfaatan jasa
lingkungan melalui kerjasama dengan
para mitra dan investor

1. Pemantapan struktur
organisasi kphp

b) Meningkatkan jumlah dan kapasitas
personil
dengan
tujuan
untuk
mencegah dan mengurangi ancaman
yang datang dari luar kphp
c) Peningkatan
kapasitas
personil
dengan
memanfaatkan
program
peningkatan
kapasitas
dari
kementerian kehutanan, kementerian
lain, dan pihak lain diluar pemerintah

2. Pemantapan status legal
formal terhadap
kelembagaan dan
kawasan
3. Meningkatkan kapasitas
personil dengan
memantafkan program
peningkatan kapasitas
dari lembaga lain serta
penambahan jumlah
personil
4. Penyiapan presedur kerja
atau sop sesuai bidang
tugas dan kebutuhan

d) Pemantapan
status
hukum
kelembagaan dan kawasan dengan
meningkatkan partisipasi masyarakat
dan dukungan para pihak serta
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Sasaran Program
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Visi

Misi

Tujuan

Kombinasi Faktor (strategi)

Sasaran Program

meningkatkan dukungan akademisi
serta
peneliti
untuk
melakukan
penelitian mengenai kawasan kphp

Memantapkan
penataan
kawasan
KPHP

Terwujudnya kepastian
hukum, meminimalkan
terjadinya sengketa lahan,
menyediakan lahan bagi
masyarakat untuk
mendukung pengelolaan
kphp serta peningkatan
kesejahteraan masyarakat
melalui kegiatan penataan
batas,
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e) Menyediakan SOP dalam pengelolaan
KPHP dalam upaya peningkatan
pemahaman,
pengetahuan,
dan
partisipasi para pihak termasuk
masyarakat;
meningkatkan
pengembangan pemanfaatan jasa
lingkungan serta dukungan penelitian
keberadaan KPHP
f) Meningkatkan
koordinasi
dan
konsultasi dengan para pihak
g) Setiap pengambilan keputusan dalam
pembuatan
kebijakan
kehutanan
dengan mengakomodir saran dari para
pohak dan kepentingan stakeholders
terbawah (masyarakat)
h) Penyediaan sarana dan prasarana
yang memadai dalam mengatasi
ancaman yang dihadapi
a) Meningkatkan dukungan para pihak
dan
menggalang
partisipasi
masyarakat dalam penyelesaian batas
kawasan dan penataan blok

5. Peningkatan sarana dan
prasarana penunjang
kelembagaan

1. Penyelesaian trayek tata
batas kawasan
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Visi

Misi

Memantapkan
partisipasi
dan
kolaborasi
para pihak

Tujuan

Terbangunnya kerjasama
dan kolaborasi dalam
upaya pemberdayaan, dan
perbaikan kinerja,

Kombinasi Faktor (strategi)

Sasaran Program

b) Meningkatkan koordinasi dengan para
pihak terutama dengan pihak BPKH
wilayah Manokwari Papua Barat dalam
penyelesaian penataan batas kawasan
c) Penguatan data potensi kawasan
untuk menunjang kegiatan penangan
berbagai ancanaman yang dihadapi
d) Penyelesaian penataan batas dan
penetapan blok kawasan kphp untuk
memberikan kepastian hukum yang
jelas
dalam
menangani
segala
ancaman
a) Menjaga fungsi penyangga kehidupan
kelestarian potensi dan spesies
langka/endemik

2. Penataan blok kawasan
kphp

b) Menjaga fungsi penyangga kehidupan
kelestarian spesies
endemik melalui
kerjasama dalam pemanfaatan jasa
lingkungan, meningkatkan minat ilmuwan
dan akademisi untuk meneliti di kawasan
kphp
c) Meningkatkan dukungan para pihak
dalam penggalangan sumber-sumber
dana alternatif, peningkatan sarana dan
prasarana pengelolaan
d) Penguatan koordinasi dan perencanaan
dalam penyelesaian masalah yang
dihadapi seperti illegal logging dan illegal
mining dll
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3. Membangun data base
KPHP

1. Menggalang partisipasi
dan koordinasi program
dengan para pihak

2. Menggalang
sumberdana alternatif

3. Program bersama
dalam penyelesaian
konflik
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Visi

Misi

Memantapkan
perlindungan
dan
pengamanan
kawasan

Tujuan

Pemantapan perlindungan
dan pengawasan ditujukan
untuk menjaga fungsi
perlindungan, pelestarian
dan pengawetan
keanekaragam hayati dan
ekosistemnya

Kombinasi Faktor (strategi)
e) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
di dalam dan di sekitar hutan melalui
pengembangan alternatif usaha dan
pemanfaatan jasa lingkungan
a) Memberantas
kegiatan
illegal
logging/mining,
penyerobotan
lahan
dengan
peningkatan
jumlah
dan
kapasitas personil, pemantapan struktur
organisasi
pengelola
kphp
dan
penegakkan hukum
b) Menyediakan
SOP
dalam
pemberantasan kegiatan illegal logging,
illegal mining, dan penyeobotan lahan
(dll)
c) Mengurangi kegiatan perburuan satwa
liar,
pembakaran
lahan
dengan
melibatkan
masyarakat
dalam
pemanfaatan jasa lingkungan agar
potensinya tetap terjaga
d) Pengusulan spesies langka/endemik
untuk ditetapkan melalui peraturan atau
kebijakan kehutanan
e) Konsistensi
peraturan/kebijakan
kehutanan untuk mendukung fungsi
kawasan
f) Pendanaan
yang
memadai
untuk
mengatasi seluruh ancaman yang
dihadapi
g) Meningkatkan pengetahuan, pendidikan,
pemahaman dan taraf hidup masy, untuk
mengurangi tekanan thd perlindungan
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Sasaran Program

1. Pemberantasan
illegal logging

2. Pemberantasan
illegal mining

3. Pemberantasan
perambahan
kawasan

4. Penegakan hukum

5. Pengendalian
kebakaran hutan
dan lahan
6. Penyuluhan
masyarakat
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Visi

Misi

Tujuan

Kombinasi Faktor (strategi)

Sasaran Program

dan konservasi kawasan kphp sebagai
bagian keseimangan ekosistem
Memantapkan
pemanfaatan
sumberdaya
alam hayati
dan
ekosistemnya
secara lestari

Terkendalinya fungsi
pemanfaatan sumberdaya
alam hayati dan
ekosistemnya secara
lestari,

a) Mendorong pengembangan potensi jasa
lingkungan,
wisata
alam,
dan
meningkatkan
minat
peneliti
dan
akademisi untuk melakukan penelitian di
kphp

b) Menjaga
kelestarian
potensi
keanekaragaman
hayati
dengan
partisipasi masyarakat dan bekerjasama,
serta mengakomodir kearifan lokal masy,

c) Mengalang
minat
penelitian
dan
partisipasi masyarakat dalam mendukung
pengumpulan data potensi kawasan
d) Mengelola potensi keanekaragaman
hayati dan jasa lingkungan untuk
meningkatkan taraf
hidup,
tingkat
pendidikan, kesehatan dan peningkatan
tingkat kesejahteraan masyarakat di
dalam dan disekitar kawasan kphp
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1. Pemanfaatan
sumberdaya alam
hayati dan
ekosistemnya
dalam
pengembangan
penfaatan jasa
lingkungan
2. Membangun pusat
riset di areal bekas
konsesi pt intimpura
timber co, Dalam
mendukung
keberadaan kphp
3. Menggali potensi
spesies endemik di
Kabupaten sorong
4. Menggali potensi
dalam
pengembangan
wisata alam selain
air terjum, arung
jeram, dan goa
5. Meningkatkan
upaya-upaya
pemberdayaan
masyarakat
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Tabel 46Misi, Sasaran, Program dan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang
Misi
Memantapkan
Kelembagaan
KPHP

Sasaran
1. Pemantapan Struktur
Organisasi KPHP

Program

Kegiatan

1.Pengembangan
Organisasi Dan
Kelembagaan
KPHP
2.Pemantapan
Kebijakan
Pengelolaan

(1) Analisa Beban Kerja Dan Kebutuhan Personil.
(2) Analisa Penyesuaian Struktur Organisasi

3.Peningkatan
Kapasitas Personil

(1)Perbaikan Jenjang Pendidikan.
(2)Pemetaan Kompetensi.
(3)Diklat SDM Pengelola KPHP.
(4)Pertukaran Kunjungan Staf Pengelola KPHP Daerah Lain.
(5)Magang Pegawai

2.Pemantapan Status
Legal Formal Terhadap
Kelembagaan Dan
Kawasan
3.Meningkatkan
Kapasitas Personil
Dengan Memantafkan
Program Peningkatan
Kapasitas Dari
Lembaga Lain Serta
Penambahan Jumlah
Personil
4.Penyiapan Presedur
Kerja Atau SOP Sesuai
Bidang Tugas Dan
Kebutuhan
5.Peningkatan Sarana
Dan Prasarana
Penunjang
Kelembagaan

4.Penambahan Staf
Pengelola KPHP

(1)Permohonan Formasi Pegawai.
(2)Rekrutment Petugas Lapangan

5.Penyusunan
Prosedur Kerja
(SOP) Dan Petunjuk
Teknis

(1)Penyusunan Prosedur Kerja Kepala KPHP.
(2) Penyusunan Prosedur Kerja Staf Pengelola.
(3) Penyusunan Juknis Dan Juklak Kegiatan

6.Monitoring Dan
Evaluasi

6.Monitoring Dan
Evaluasi

(1) Membangun Mekanisme Pelaporan Kerja Yang Efektif Dan Efisien.
(2) Rapat Pembinaan Reguler Pengelola KPHP.
(3)Sistem Pengawasan Internal
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(1)Evaluasi Kebijakan KPHP.
(2) Review Rencana Jangka Panjang Pengelolaan KPHP.
(3)Penyusunan Rencana Jangka Pendek
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Misi
Memantapkan
Penataan
Kawasan KPHP

Memantapkan
Partisipasi Dan
Kolaborasi Para
Pihak

Sasaran

Program

1. Penyelesaia Trayek
Tata Batas Kawasan

8.Pengukuhan Tata
Batas Kawasan

2. Penataan Blok
Kawasan KPHP

9.Penataan Blok Dan
Petak

3.Membangun Data
Base KPHP

10.Membangun Pusat
Data

1.Menjadi Bagian Dari
Program Propinsi
Papua Barat Dan
Kabupaten Sorong

11.Membangun Sinergi
Program Dengan
Program Dinas
Kehutanan
Kabupaten Dan
Propinsi
12.Membangun
Jaringan Kemitraan

2 Menggalang Partisipasi
Dan Koordinasi
Program Dengan Para
Pihak
3.Menggalang
Sumberdana Alternatif
4.Kolaborasi
Pemanfaatan Jasa
Lingkungan

13.Menggalang
Sumber Dana Dari
Para Pihak
14.Meningkatkan
Konsultansi Dan
Koordinasi
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Kegiatan
(1) Sosialisasi Batas Kawasan KPHP.
(2) Pemeliharaan Jalur Batas.
(3) Penanaman Sepanjang Jalur Batas.
(4) Orientasi Tata Batas.
(5) Rekontruksi Tata Batas
(1) Pengumpulan Dan Analisis Data.
(2) Penyusunan Draf Rancangan Blok Dan Petak.
(3) Konsultasi Publik Sosialisasi.
(4) Tata Batas Blok Dan Petak.
(5) Penetapan Blok Dan Petak.
(6) Review Blok
(1) Pelatihan Staf Database.
(2) Penyiapan Perangkat Database.
(3) Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Data Base.
(4) Membangun Manajemen Pusat Informasi
(1) Identifikasi Program Kolaboratif.
(2) Implementasi Program KPHP

(1) Membangun Protokol Komunikasi Antar Pihak.
(2) Membangun Profiling Kelembagaan KPHP

(1) Membangun Mekanisme Penggalangan Dana
(2) Penyusunan Proposal Penggalangan Dana.
(3) Membangun Perencanaan Program Bersama
(1) Membentuk Kelembagaan Kolaboratif Yang Melibatkan Para
Pihak.
(2) Membangun Kolaborasi Pengelolaan Blok Pemanfaatan dan Blok
Khusus, serta Blok Pemberdayaan Masyarakat
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Misi

Memantapkan
Perlindungan Dan
Pengamanan
Kawasan

Sasaran

Program

5.Program Bersama
Dalam Penyelesaian
Konflik
1.Pemberantasan Illegal
Logging.
2.Pemberantasan
Illegal Mining.
3.Pemberantasan
Perburuan Satwa Liar
Dan Spesies Endemik
Serta Aktifitas
Penerobotan Lahan
Dan Pemukiman Liar
4.Penegakan Hukum

15.Membangun Media
Komunikasi
Bersama
16. Pengamanan
Kawasan Dari
Aktifitas Ilegal

(1)Membangun Dan Memperkuat Media Komunikasi.
(2) Pertemuan Reguler Dengan Para Pihak

17.Penegakan Hukum

5. Pengendalian
Kebakaran Hutan Dan
Lahan

18.Pengendalian
Kebakaran Hutan
Dan Lahan

6.Penyuluhan
Masyarakat

19.Penyuluhan
Kehutanan

(1) Gelar Perkara.
(2) Penyelesaian Kasus.
(3) Penanganan Barang Bukti.
(4) Koordinasi Para Pihak/Mitra.Pihak Lain
(1) Pembentukan RPK.
(2) Membangun Sistem Peringatan Dini.
(3) Penyadartahuan. Kampanye.
(4) Pembuatan Film. Brosur. Leaflet.Poster.
(5) Sosialisasi.
(6) Penyiapan Sarana Dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan
Dan Lahan.
(7) Pemulihan dan Rehabilitasi Kawasan.
(8) Kegiatan Masyarakat Peduli Api.
(1) Penyusunan Program Penyuluhan.
(2) Sosialisasi Peraturan Perundangan.
(3) Sosialisasi Kawasan KPHP Serta Blok Blok Perlindungan Dan
Konservasi.
(4) FGD.
(5) Anjangsana
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Kegiatan

(1) Operasi Illegal Logging.
(2) Operasi Illegal Mining.
(3) Operasi Perambahan Kawasan Diluar Blok Pemberdayaan
Masyarakat.
(4) Operasi Perladangan Liar Diluar Blok Pemberdayaan Masy.
(5) Operasi Pemburuan Satwa Liar/Spesies Endemik.
(6) Patroli Rutin.
(7) Operasi Gabungan Dan Mandiri.
(8) Koordinasi Perlindungan Dan Pengamanan
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Misi
Memantapkan
Pemanfaatan
Sumberdaya
Alam Hayati Dan
Ekosistemnya
Secara Lestari

Sasaran

Program

1.Pemanfaatan
Sumberdaya Alam
Hayati Dan
Ekosistemnya Dalam
Pengembangan
Penfaatan Jasa
Lingkungan

20.Pemanfaatan SDAH
Dan Ekosistemnya
Dalam
Pengembangan
Pemanfataan Jasa
Lingkungan

2.Membangun Pusat
Riset Di Areal Bekas
Konsesi PT Intimpura
Timber Co. Dalam
Mendukung
Keberadaan KPHP.
(3)Menggali Potensi
Spesies Endemik

21.Membangun Pusat
Riset KPHP

4.Menggali Potensi
Dalam Pengembangan
Wisata Alam Selain Air
Terjum, Arung Jeram,

22.Pengembangan
Wisata Alam
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Kegiatan
(1) Identifikasi dan Inventarisasi Potensi Jasa Lingkungan.
(2) Menyusun Strategi Dan Regulasi Pengusahaan Jasa Lingkungan.
(3) Pengembangan Produk Jasa Lingkungan.
(4) Peningkatan Investasi Pengusahaan.
(5) Peningkatan Pelayanan Dan Pengelolaan Jasa Lingkungan.
(6) Pengembangan Jaringan Perusahaan.
(7) Membangun Mekanisme Kontribusi Pemanfaatan Jasa
Lingkungan.
(8) Membangun Sarana Dan Prasarana Jasa Lingkungan.
(9) Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik
(1) Rencana Aksi Konservasi Spesies Penting.
(2) Identifikasi Dan Identifikasi Flora. Fauna Dan Ekosistem
Mencakuppemetaan Dan Penyebarannya.
(3) Pembinaan Habitat.
(4) Budidaya Dan Penangkaran Insitu Dan Eksitu Sebagai
Laboratorium Alam.
(5) Studi Kearifan Lokal Pemanfaatan SDA.
(6) Studi Profil Pemukiman Masyarakat Yang Ada Di Dalam Maupun
Luar Kawasan KPHP.
(7) Rehabilitasi Flora Dan Fauna Serta Ekosistemnya.
(8) Pemantapan Regulasi Perlindungan. Pengawetan. Dan
Pemanfaatan Spesies Penting Dalam Penelitian.
(9) Pegembangan Minat Dan Jaringan Penelitian.
(10)Pembangunan Dan Pengelolaan Pusat Riset Lapangan,
(11)Menggalang Dana Penelitian,
(12)Membangun Jaringan Pendidikan Publik.
(13)Meningkatkan Daya Jual Kawasan Untuk Pusat Penelitian
Universitas
(1) Menyusun Aturan Main Dan Strategi Pengusahaan Wisata Alam.
(2) Pengembangan Produk Dan Pelatihan Wisata Alam.
(3) Pengembangan Rambu-Rambu Dan Jalur Interpretasi.
(4) Peningkatan Investasi Perusahaan.
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Misi

Sasaran

Program

Dan Goa

5.Peningkatkan UpayaUpaya Pemberdayaan
Masyarakat

23.Mengembangkan
Pemberdayaan
Masyarakat
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Kegiatan
(5) Peningkatan Pengelolaan Dan Pelayanan Wisata Alam.
(6) Pengembangan Jaringan Ekoturisme.
(7) Penyebaran Informasi, Promosi Dan Publikasi.
(8) Membangun Fasilitas Sarana dan Prasarana Wisata Alam
(1) Peningkatan Taraf Hidup Masyakarat Melalui Pengembangan
Usaha-Usaha Ekonomi.
(2) Pendampingan Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat.
(3) Menyusun Perencanaan Dan Kebutuhan Desa Melalui PRA
(Participatory Rapid Aprraisal). (4) Pelibatan Masyarakat Dalam
Perenncanaan Dan Pengambilan Kebijakan Publik. (5)Koordinasi Dan
Sinkronisasi Program Dengan Para Pihak
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V. RENCANA KEGIATAN
Kegiatan pengelolaan hutan yang bertujuan memproduksi hasil hutan pada
umumnya melibatkan kegiatan-kegiatan seperti inventarisasi hutan,

tata hutan

dengan membentuk blok dan petak, pelaksanaan silvikultur, seperti penanaman,
penjarangandan lain-lain. Selain kegiatan tersebut diatas dalam sebuah KPH
(Kesatuan Pengelolaan Hutan), manajemen sumberdaya hutan tidak terbatas pada
kegiatan-kegiatan tersebut karena di dalam suatu KPH masih dimungkinkan adanya
perusahaan mandiri dan kelompok masyarakat pengelola hutan.
Demikian juga dalam areal KPHP Model Sorong, rencana kegiatan jangka
panjang ini diselaraskan dengan tujuan Pemerintah baik Pemerintah PusatProvinsi
Papua Barat maupun Kabupaten Sorong. Sehingga melalui rencana jangka panjang
ini arah pengelolaan jangka panjang para pemegang izindan pengelolaan hutan
lainnya dalam areal KPHP Model akan tergambarserta kebijakan dan strategi
penanganan masalah yang dihadapi dalam mewujudkan rencana jangka panjang
tersebut akan terlihat. Rencana jangka panjang KPHP Model Sorong telah
mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan para pihak seperti aksesibilitas dan
infrastruktur, tenaga kerja, penyelesaian konflik, pendampingan masyarakat,
pengelolaan database, rencana pendanaan, monitoring dan evaluasi. Sehingga ini
adanya partisipasi para pihak sangat diperlukan dalam penyusunan rencana jangka
panjang dan rencana kerja tahunansehingga semua pihak mampu bersinergi satu
sama lain untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
organisasi KPHP Model Sorong.
Kegiatan pengelolaan hutan yang akan dilakukan oleh KPHP Model Sorong
dan tergambar dalam rencana jangka panjang meliputi: (1) Tata hutan dan
penyusunan rencana pengelolaan hutan, (2) Pemanfaatan hutan dalam hal
pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang izin, (3) Pemanfataan hutan di
wilayah tertentu, (4) Rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan (5) Perlindungan hutan
dan konservasi alam. Penyusunan rencana pengelolaan kegiatan KPHP Model ini
telah menyerap nilai-nilai budaya masyarakat adat, aspirasi, persepsi dan
memperhatikan hak-hak masyarakat setempat khususnya masyarakat adat yang ada
didalam dan di sekitar kawasan KPHP Model Sorong.
Pembangunan dan pendanaan KPHP Model Sorong ditanggung oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai
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kewenangannya. Dana pembangunan KPHP Model Sorong bersumber dari: APBN.
APBD Kabupaten Sorong dan

dana lain yang tidak mengikat sesuai peraturan-

perundangan.
Unit pengelolaan KPHP Model Sorong ditetapkan melalui: (1) Surat
Keputusan Menteri Kehutanan SK.701/Menhut-II/2010 seluas 223.369 Ha. namun
berdasarkan kesepakatan para pihak di Kabupeten Sorong, luas areal KPHP Model
Sorong menjadi 200.981,74ha dan (2) Peraturan Bupati Sorong Nomor 237 tahun
2010. Surat keputusan tersebut memberikan kepastian hukum dan menjadi landasan
pada pembangunan dan pengelolaan KPHP Model Sorong.
Ada 8 kriteria yang harus dan akan dipenuhi oleh pengelola KPHP Model
Sorong yaitu: (1) kemantapan kawasan KPHP Model Sorong; (2) tata hutan; (3)
rencana pengelolaan; (4) peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga administrasi dan
teknis lapangan pada organisasi pengelola KPHP Model; (5) menjalin hubungan
yang harmonis antar strata pemerintahan dan mendukung kemantapan regulasi
untuk memberikan jaminan keamanan kegiatan pengelolaan KPHP Model Sorong;
(6) penyusunan mekanisme investasi; (7) menyediaan akses dan hak kepada
masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan KPHP Model Sorong,

dan (8)

penyusunan mekanisme penyelesaian sengketa atau konflik yang diperkirakan akan
dan telah terjadi terkait dengan KPHP Model Sorong.
Struktur organisasi pengelolaan KPHP Model Sorong saat ini dalam bentuk
UPTD belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KPH sebagai pengelola hutan.
Kedepan direncanakan akan diperbaiki dan disusun sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri no 61 tahun 2010sehingga kepala KPHP Model Sorong akan
bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Sorong dan Gubernur Papua
Baratbukan Kepala Dinas Kehutanan Kabupetan Sorong sehingga hubungan antara
organisasi pengelola KPHP Model Sorong dengan Dinas Kehutanan, organisasi
perangkat daerah laininstansi kehutanan di daerah dan para pemegang ijin
dikembangkan atas prinsip koordinasi integrasi dan sinkonisasi pada areal KPHP
Model Sorong.
Rencana kegiatan KPHP Model Sorong mengacu pada petunjuk teknis
penyusunan rencana pengelolaan hutan yang terdapat pada Peraturan Dirjen
Planologi Kehutanan No. P.5/VII-WP3H/2012, tanggal 14 Mei 2012, Rencana
kegiatan dimaksud terdiri dari: (1) Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan
hutannya, (2) Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu, (3) Pemberdayaan
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masyarakat, (4) Pembinaan dan pemantauan (controlling) pada areal KPHP Model
Sorongyang telah ada izin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan, (5)
Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar izin, (6) Pembinaan dan pemantauan
(controlling) pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal yang sudah ada izin
pemanfaatan

dan

penggunaan

kawasan

hutannya,

(7)

Penyelenggaraan

perlindungan hutan dan konservasi alam, (8) Penyelenggaraan koordinasi dan
sinkronisasi antar pemegang izin, (9) Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan
stakeholder terkait, (10) Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM, (11)
Penyediaan pendanaan, (12) Pengembangan database, (13) Rasionalisasi wilayah
kelola, (14) Review rencana pengelolaan (minimal 5 tahun sekali), dan (15)
Pengembangan investasi. Rencana kegiatan strategis jangka panjang pengelolaan
KPHP Model Sorong selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun disajikan pada Tabel
47.
Tabel 47Rencana Jangka Panjang Kegiatan pengelolaan hutan pada KPHP Model di
Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat

No
1

2

3

Kegiatan
Inventarisasi
berkala wilayah
kelola serta
penataan
hutannya

Pemanfaatan
hutan
(adanya
pelaksanaan
PWH, penataan
batas blok dsb)

Pemberdayaan
masyarakat

Waktu
Pelaksanaan
Lokasi
Dalam
Tahun

Alternatif
Sumber Pendanaan

Ke-1

APBN/APBD

Ke-1

APBN/APBD

Ke-1

APBN/APBD

Ke-1

APBN/APBD

Ke-1

APBN/APBD

Ke-2
10
Ke-2
10
Ke-2
10
Ke-2
10
Ke-2
10

Penanggung
Jawab
Kegiatan
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong

sd ke- APBN/APBD/BLUD/pihak
lain
sd ke- APBN/APBD/BLUD/pihak
lain
sd ke- APBN/APBD/BLUD/pihak
lain
sd ke- APBN/APBD/BLUD/pihak
lain
sd ke- APBN/APBD/BLUD/pihak
lain

Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong

Ke-2 sd ke- APBN/APBD/BLUD/pihak
10
lain
Ke-2 sd ke- APBN/APBD/BLUD/pihak
10
lain

Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
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No

4

5

6

7

Kegiatan

Pembinaan dan
pemantauan
pada areal KPHP
Model Sorong yg
telah ada izin

Penyelenggaraan
rehabilitasi pada
areal di luar izin

Pembinaan &
pemantauan
pelaks kegiatan
rehabilitasi dan
reklamasi pd
areal yg ada izin

Penyelenggaraan
perlindungan
hutan dan
konservasi alam

Waktu
Pelaksanaan
Lokasi
Dalam
Tahun
Ke-2 sd ke10
Ke-2 sd ke10
Ke-2 sd ke10
Ke-2
10
Ke-2
10
Ke-2
10
Ke-2
10
Ke-2
10
Ke-3
4
Ke-3
4
Ke-3
4
Ke-3
4
Ke-3
4

Alternatif
Sumber Pendanaan

Penanggung
Jawab
Kegiatan

APBN/APBD/BLUD/pihak
lain
APBN/APBD/BLUD/pihak
lain
APBN/APBD/BLUD/pihak
lain

Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong

sd ke- APBN/APBD/BLUD/pihak
lain
sd ke- APBN/APBD/BLUD/pihak
lain
sd ke- APBN/APBD/BLUD/pihak
lain
sd ke- APBN/APBD/BLUD/pihak
lain
sd ke- APBN/APBD/BLUD/pihak
lain

Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong

dan ke- BLUD dan pihak lain
dan ke- BLUD dan pihak lain
dan ke- BLUD dan pihak lain
dan ke- BLUD dan pihak lain
dan ke- BLUD dan pihak lain

Ke-4 sd ke-7

BLUD dan pihak lain

Ke-4 sd ke-7

BLUD dan pihak lain

Ke-4 sd ke-7

BLUD dan pihak lain

Ke-4 sd ke-7

BLUD dan pihak lain

Ke-4 sd ke-7

BLUD dan pihak lain

Ke-4
10
Ke-4
10
Ke-4
10
Ke-4
10
Ke-4
10

sd ke- BLUD dan pihak lain
sd ke- BLUD dan pihak lain
sd ke- BLUD dan pihak lain
sd ke- BLUD dan pihak lain
sd ke- BLUD dan pihak lain
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Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
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No
8

9

10

11

12

Kegiatan
Penyelenggaraan
koordinasi
dan
sinkronisasi
pemegang antar
pemegang izin

Koordinasi dan
sinergi
dengan
instansi
dan
stakeholder
terkait

Penyediaan,
penambahan
dan peningkatan
kapasitas SDM,
termasuk
melengkapi
sarana
dan
prasarana yang
menunjang
kegiatan
pengelola
Penyediaan
Pendanaan

Pengembangan
database

Waktu
Pelaksanaan
Lokasi
Dalam
Tahun

Alternatif
Sumber Pendanaan

Ke-1
10
Ke-1
10
Ke-1
10
Ke-1
10
Ke-1
10

sd ke- BLUD dan pihak lain

Ke-1
10
Ke-1
10
Ke-1
10
Ke-1
10
Ke-1
10

sd ke- BLUD dan pihak lain

Ke-1
10
Ke-1
10
Ke-1
10
Ke-1
10
Ke-1
10

sd ke- BLUD dan pihak lain

Ke-1
10
Ke-1
10
Ke-1
10
Ke-1
10
Ke-1
10

sd ke- BLUD dan pihak lain

sd ke- BLUD dan pihak lain
sd ke- BLUD dan pihak lain
sd ke- BLUD dan pihak lain
sd ke- BLUD dan pihak lain

sd ke- BLUD dan pihak lain
sd ke- BLUD dan pihak lain
sd ke- BLUD dan pihak lain
sd ke- BLUD dan pihak lain

sd ke- BLUD dan pihak lain
sd ke- BLUD dan pihak lain
sd ke- BLUD dan pihak lain
sd ke- BLUD dan pihak lain

sd ke- BLUD dan pihak lain
sd ke- BLUD dan pihak lain
sd ke- BLUD dan pihak lain
sd ke- BLUD dan pihak lain

Ke-1 sd ke- BLUD dan pihak lain
10
Ke-1 sd ke- BLUD dan pihak lain
10
Ke-1 sd ke- BLUD dan pihak lain

Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan Jangka Panjang
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong
Provinsi Papua Barat

Penanggung
Jawab
Kegiatan
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong

Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
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No

13

14

15

Kegiatan

Rasionalisasi
wilayah kelola

Review Rencana
Pengelolaan

Pengembangan
investasi

Waktu
Pelaksanaan
Alternatif
Lokasi
Dalam
Sumber Pendanaan
Tahun
10
Ke-1 sd ke- BLUD dan pihak lain
10
Ke-1 sd ke- BLUD dan pihak lain
10
Ke-2
10
Ke-2
10
Ke-2
10
Ke-2
10
Ke-2
10

sd ke- BLUD dan pihak lain

Ke-2
10
Ke-2
10
Ke-2
10
Ke-2
10
Ke-2
10

sd ke- BLUD dan pihak lain

Ke-2
10
Ke-2
10
Ke-2
10
Ke-2
10
Ke-2
10

sd ke- BLUD dan pihak lain

sd ke- BLUD dan pihak lain
sd ke- BLUD dan pihak lain
sd ke- BLUD dan pihak lain
sd ke- BLUD dan pihak lain

sd ke- BLUD dan pihak lain
sd ke- BLUD dan pihak lain
sd ke- BLUD dan pihak lain
sd ke- BLUD dan pihak lain

sd ke- BLUD dan pihak lain
sd ke- BLUD dan pihak lain
sd ke- BLUD dan pihak lain
sd ke- BLUD dan pihak lain

Penanggung
Jawab
Kegiatan
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong
Kepala KPHP
Model Sorong

Rencana kegiatan pengelolaan KPHP Model Sorong tersebut dijelaskan
secara lengkap, sebagai berikut:
5. 1.

Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola Serta Penataan Hutannya
Kegiatan inventarisasi dan penataan hutan dilakukan oleh tim yang dibentuk

dan difasilitasi oleh kepala BKPH,

hal ini disebabkan karena struktur organisasi

pengelola KPHP Model Sorong belum tersusun secara lengkap. Struktur organisasi
yang terisi baru Kepala KPHP Modelsedangkan staf pengelola lainnya yang secara
Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan Jangka Panjang
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong
Provinsi Papua Barat

135

langsung bertanggung jawab kepada kepala KPHP Model belum ada (masih terdiri
dari kepala seksi yang ada pada UPTD Dinas Kehutanan Kabupaten Papua . Tim
yang melaksanakan kegiatan inventarsisasi dan penataan hutan terdiri dari: Kepala
KPHP Model Sorong, staf BKPH, dan staf dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong.
Kegiatan inventarisasi hutan berkala bertujuan untuk: (1) Mengetahui kondisi
sediaan tegakan hutan (timber standing stock) secara berkala, (2) Bahan untuk
menyusun Rencana Pengelolaan Wilayah KPHP Model Sorong sepuluh tahunan
(untuk lebih detil periode 5 tahunan), dan (3) Bahan pemantauan kecenderungan
(trend) kelestarian sediaan tegakan hutan di areal KPHP Model Sorong.
Penyusunan rencana kegiatan inventarisasi berkala wilayah KPHP Model
Sorong dilengkapi dengan: (1) Peta areal kerja digital serta hasil cetak (hardcopy)
dari areal yang akan di survey, (2) Data penginderaan jauh resolusi spasial sedang
(10 m - 30 m) dengan umur perekaman data tidak lebih dari 2 tahun serta
mempunyai kualitas citra yang baik dengan maksimum tutupan areal sebesar 5%, (3)
Peta areal kerja, peta jalan, sungai dan lokasi pemukiman atau perkampungan baik
dalam bentuk digital maupun hasil cetak (hardcopy), (4) Rencana bagan sampling
dan bentuk plot contoh, (5) Rencana alat dan perlengkapan di lapangan, (6) Tata
waktu pelaksanaan, (7) Rencana penyediaan tenaga kerja dan organisasi, (8)
Rancangan pengolahananalisis data dan pelaporan hasildan (9) Rencana luaran
(output).
Rencana kegiatan penataan hutan di wilayah KPHP Model Sorong, meliputi:
Inventarisasi hutan, Pembagian blok dan petak,

Tata batas dalam wilayah KPHP

Model Sorongberupa penataan batas blok dan petak, dan Pemetaan.
5.15.1. Inventarisasi Hutan
Pelaksanaan kegiatan inventarisasi hutan ini diarahkan untuk mendapatkan
data dan informasi tentang: (1) Statuspenggunaandan penutupan lahan, (2) Jenis
tanah, kelerengan lapangan/ topografi, (3) Iklim, (4) Hidrologi (tata air), (5) bentang
alam dan gejala-gejala alam, (6) Kondisi sumber daya manusia dan demografi, (7)
Jenis, potensi dan sebaran flora, (8) Jenis, populasi dan habitat fauna dan (9)
Kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat. Kegiatan inventarisasi ini terdiri atas:
(1) Inventarisasi biogeofisik, (2) Inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya. Kegiatan
inventarisasi biogeofisik dan inventarisasi sosial, ekonomi dan budaya sudah
dilaksanakan (data hasil inventarisasi di Bab II). Kegiatan inventarisasi akan diulang
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setiap 5 tahun sehingga data potensi biogeofisik, sosial, ekonomi dan budaya areal
pengelolaan selalu terbarukan.
5.15.2. Pembagian Blok dan Petak
Pembuatan rencana blok-blok kawasan dilakukan secara partisipatif dengan
para pemangku kepentingan untuk menghindarkan permasalahan di masa depan.
Penyusunan blok-blok pada dasarnya adalah proses perencanaan dan pembuatan
kesepakatan secara partisipatif antara KPHP Model Sorong dengan para pemangku
kepentingan misalnya masyarakat sekitar kawasan, IUPHHK atau pemegang
ijin.Pemerintah Daerah dan lain-lain. Hasil proses ini dituangkan dalam dokumen
tertulis mengenai tata ruang atau blok-blok dalam kawasan KPHP Model Sorong.
Karena pembagian blok-blok ini merupakan hasil kerja multi pihak, maka dibuat
dokumen yang mengikat secara hukum sehingga memiliki akuntabilitas dan
legitimasi yang kuat. Pembuatan blok-blok kawasan KPHP Model Sorong merupakan
upaya untuk memastikan terwujudnya penataan ruang yang secara jelas mengatur
tata hak yang secara konsiten ditegakkan dan harus dipatuhi oleh para pihak. Oleh
karena itu pembagian blok-blok sudah dikonstruksikan secara sosial.
Setelah blok-blok terbentuk dan diterima oleh para pihak maka dibuat
peraturan atau regulasi blok-blok yang disepakati bersama. Aturan blok adalah
aturan tentang aktivitas-aktivitas yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dalam
blok tertentu. Aturan dibuat bersama dan bersifat mengikat antara pihak KPHP Model
Sorong dengan para pihak diluar pengelola. Aturan mengenai sanksi dan insentif
serta mekanisme pelaksanaannya juga dibuat dan disepakati,

dan setiap pihak

terikat secara norma dan hukum atas kesepakatan bersama tersebut. Aturan yang
telah disepakati akan disosialisasikan, diujicobakan dan dievaluasi serta bila perlu
akan direvisi.
Jenis kegiatan yang diijinkan dalam setiap blok telah mempertimbangkan
fungsi KPHP Model Sorong sebagai wadah yang dapat dipergunakan untuk
memperbaiki tata kelola kehutanan dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan
masyarakat, sehingga akses dan hak masyarakat adat terhadap pemanfaatan hutan
yang berkelanjutan menjadi fokus utama. Aturan ini merupakan kontrak sosial antara
masyarakat adat dengan pihak KPHP Model Sorong.
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Pembagian Blok
Pembagian Blok dalam wilayah KPHP Model Sorongmelalui tahapan
kegiatanantara lain:
a. Persiapan. Kegiatan pada tahap persiapan meliputi pembentukan tim kerja,
penyusunan rencana kerja identifikasi mitra kerja/pemangku kepentingan.
b. Pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan dan analisa data tentang
potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya antara lain berupa data
dan informasi antara lain: keanekaragaman hayati, nilai obyek daya tarik
wisata, nilai potensi jasa lingkungan, serta data spatial: tanah, geologi, iklim,
topografi, geomorfologi, keanekaragaman hayati, penggunaan lahan, berikut
kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang ada kaitannya dengan
kepentingan penataan blok kawasan KPHP Model Sorong.
c. Menyusun rancangan blok. Kegiatan pada tahap rancangan merupakan
penyusunan konsep blok dengan memplotkan blok-blok yang perlu ada di peta
sesuai hasil analisa data termasuk uraian potensi global, disertai dengan datadata geografis dari batas blok, termasuk kegiatan yang boleh dan tidak boleh
dilakukan pada masing-masing blok yang dituangkan dalam bentuk konsep
keputusan blok yang terdiri dari uraian mengenai diskripsi blok berikut peta
blok.
d. Konsultasi dan komunikasi publik. Berdasarkan blok yang telah dibagi/ditata,
selanjutnya dilakukan konsultasi dan komunikasi publik untuk mendapatkan
tanggapan dari para pihak (masyarakat, pemerintah daerah, LSM dll) yang
akan menjadi masukan bagi berkepentingan penyempurnaan dan finalisasi
konsep blok di kawasan KPHP Model Sorong.
e. Penyempurnaan. Berdasarkan masukan dari hasil konsultasi dan komunikasi
publik maka dilakukan penyempurnaan terhadap konsep penataan blok
kawasan KPHP Model Sorong, menjadi konsep final dalam bentuk konsep
penataan blok yang diketahui oleh Pemerintah Daerah terkait. Dengan
demikian penataan blok telah mempertimbangan: (1) Hasil inventarisasi hutan
yang menghasilkan peta, data dan informasi potensi wilayah KPHP Model
Sorong, (2) Karakteristik biofisik lapangan, kondisi sosial ekonomi masyarakat
sekitar, potensi sumberdaya alam, dan keberadaan hak-hak atau izin usaha
pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, (3) Pembagian blok telah
mempertimbangkan peta arahan pemanfaatan seperti: Rencana Kehutanan
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Tingkat

Nasional

(RKTN)/Rencana

Kehutanan

Tingkat

Provinsi

(RKTP)/Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota (RKTK), dan fungsi
kawasan hutan produksi di wilayah KPHP Model Sorong, (4) Konsultasi dan
komunikasi publik, dan (5) Pengesahan oleh kepala KPHP Model Sorong.
f. Sosialisasi Blok. Penataan blok yang telah disahkan oleh Kepala KPHP Model
Sorong, atau BKPH harus disosialisasikan kepada masyarakat dan pihak-pihak
yang berkepentingan agar kepentingan pengelolaan dan pendayagunaan
kawasan KPHP Model Sorong dapat dilakukan secara optimal.
g. Penandaan Batas Blok. Kegiatan ini terdiri atas: (1) Berdasarkan peta blok dan
data geografis dilakukan pemasangan tanda batas pada garis-garis batas blok
pada setiap jarak 5 km, pada titik-titik perpotongan batas, dan titik-titik
persimpangan dengan jalan trail dan jalan mobil, (2) Tanda batas blok berupa
plat seng ukuran 30 cm x 50 cm yang berisi informasi tentang nomor pal tanda
batas, titik kordinat pal batas, jenis blok, (3) Pemasangan tanda batas blok
pada sisi pohon yang mengarah ke dalam blok yang dimaksud. Sebagai
contoh, penulisan kode pada tanda batas blok adalah sebagai berikut: Blok
perlindungan (Plat seng diberi cat dengan warna merah, kode yang digunakan
Bpl); Blok pemberdayaan masyarakat (Plat seng diberi cat dengan warna
kuning, kode yang digunakan Bpm); Blok pemanfaatan (Plat seng diberi cat
dengan warna ungu, kode yang digunakan BPI); Blok khusus (Plat seng diberi
cat dengan warna hijau, kode yang digunakan BPK; Blok Rehabilitasi (Plat
seng diberi cat dengan warna biru. Inisial/kode yang digunakan Bre; Blok
Wisata dan Pendidikan (Plat seng diberi cat dengan warna putih. Inisial/kode
yang digunakan BWP) (4) Tulisan untuk tanda batas menggunakan warna
hitam, dan (5) Pemberian nomor dibuat secara berurutan sesuai dengan hasil
pengukuran pada jarak tertentu.
h. Pembagian Blok dilakukan pada wilayah KPHP Model Sorong yang memiliki
fungsi lindung, produksi tetap dan terbatas (HL, HP dan HPT). Kawasan KPHP
Model Sorong dibagi menjadi 5 blok yang terdiri dari Blok berfungsi sebagai
Blok pemanfaan jasa lingkungan HHBK. Blok pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Pada Hutan Alam, Blok perlindungan, Blok pemberdayaan masyrakat dan Blok
dengan pemanfaatan terbatas. Masing-masing Blok memiliki luas areal seperti
tercantum pada Tabel 49,

dan pemetaan kegiatan pembagian blok di

kawasan KPHP Model pada Lampiran. Pembagian blok pada kawasan KPHP
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Model mengikuti fungsi hutan yang ada, kemudian disesuaikan dengan peta
peta lain seperti kelerengan, peta tutupan lahan, dan peta lainnya yang relevan
serta mempertimbangkan draft Tata Ruang Propinsi Papua Barat. Pembagian
Blok masih akan mempertimbangkan hasil konsultasi publik sebelum
ditetapkan oleh kepala KPHP dan disosialisasikan kepada para pihak.
Tabel 48Pembagian Blok sesuai dengan fungsi hutan pada areal KPHP Model
Sorong, dan petunjuk teknis pembagian blok yang terdapat dalam
Peraturan Dirjen Palanologi Kehutanan 2012
NO
1
2
3
4
5
6
7

Blok
blok inti
blok Jasling (Wilayah Tertentu)
blok pemanfaatan HHA
blok pemanfataan (Wilayah Tertentu)
blok pemberdayaan
blok perlindungan
blok rehabilitasi

Luas (Ha)
6.505,43
10,67
20.137,84
136.404,49
8.907,40
689,92
28.325,99

Persentase (%)
3,24%
0,01%
10,02%
67,87%
4,43%
0,34%
14,09%

200.981,74

100,00%

Grand Total
Sumber: pengolahan data primer

Rencana kegiatan pengelolaan kawasan KPHP Model dengan pembagian blok
seperti yang terlihat pada Tabel 48 diatas sebagai berikut:

1. Blok Pemanfaatan jasa lingkungan (wilayah tertentu) seluas 10,67 Ha. Areal
ini dijadikan sebagai blok pemanfaatan jasa lingkungan karena terdapat
potensi yang dapat dimanfaatkan selain eksplotasi kayu seperti: (1) Sungai
Warsamson, dimana sungai ini berpotensi untuk obyek wisata Arung Jeram;
(2) Air Terjun Karabra, dimana areal ini potensial untuk pengembangan jasa
lingkungan/Geothermal atau Permandian air hangat; (3)Goa Batu Payung
dan habitat burung Cenderawasih di kampung Saluk Ditrik Sayosa, sebagai
obyek ekowisata.

Blok pemanfaatan ini merupakan wilayah yang akan

dikomersilkan untuk wisatawan baik asing maupun domestik, dimana
didalamnya akan dibangun sarana dan prasarana untuk kenyamanan
wisatawan.
Blok pemanfaatan berupa obyek wisata ini akan memfasilitasi berbagai
karakter wisatawan, misalnya: (1) untuk wisatawan yang berjiwa petualang,
maka sarana dan prasarana yang disediakan memiliki tofografi yang agak
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curam bahkan curam yang ekstrim, dan (2) untuk wisatawan yang berjiwa
santai maka fasilitas yang akan disediakan adalah fasilitas yang mudah
dijangkau, topografi yang landai, kokoh dan memiliki tingkat keamanan yang
tinggi sehingga tidak membahayakan wisatawan. Semua obyek wisata ini
direncanakan akan menawarkan berbagai pilihan waktu, yaitu: wisata satu
hari penuh, dua hari penuh, atau seminggu penuh tinggal di dalam hutan.
Potensi wisata alam ini akan terus dikembangkan sesuai dengan penemuan
potensi wisata menarik lainnya untuk kemudian dikomersilkan.

2. Blok Pemanfaatan HHK-HA
Hutan Produksi (HP) kaitannya dengan potensi sumberdaya hutan yang bisa
dimanfaatkan terutama untuk pemanfaatan hutan kayu yaitu Blok HHK-HA
dan Blok PM. Luasan potensi Blok dapat dilihat pada Tabel 49.
Tabel 49Luasan Potensi Blok Kawasan Fungsi Hutan Produksi
Luas(Ha)

Potensi Total(m3)

HHK-HA (PT. Mancaraya)

20.137,84

10.154,91

Blok Pemanfaatan / Wilayah Tertentu

136.404,49

85.547,75

Total

156.542,33

95.702,66

Blok

Pada Tabel 49 potensi HP untuk pemanfaatan hutan kayu sebesar 95.702
m3 total dari jumlah potensi Blok HHK-HA dan Blok Pemanfataan (wilayah
Tertentu). Pada tabel terlihat potensi Blok Pemanfaaan (wilayah tertentu)
paling besar yaitu sebesar 85.547,75 m3, hal ini dimungkinkan karena Blok
Pemanfaaan (wilayah tertentu)memiliki areal yang paling luas dan didominasi
oleh pohon-pohon berdiameter relatif besar. Blok Pemanfaaan (wilayah
tertentu)merupakan areal pada hutan produksi untuk
hutan kayu dalam hutan alam

pemanfaatanhasil

(HHK-HA) dan pemanfaatan hasil hutan

bukan kayu (HHBK). Kriteria Blok ini mempunyai potensi hasil hutan kayu
cukup tinggi.
Blok-blok pemanfaatan hasil kayu dalam operasionalnya menerapkan teknik
silvikultur intensif (Silin). Pemilihan teknik silvikultur ini dilakukan dengan
pertimbangan bahwa areal HP di dalam wilayah KPHP Model Sorong
memiliki standing stocks yang cenderung menurun sehingga perlu upayaupaya rehabilitasi hutan yang intensif agar produktifitas dan kualitas produk
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kayu yang dihasilkannya tinggi. Teknik silvikultur intensif (Silin) merupakan
teknik silvikultur yang memadukan tiga elemen utama silvikultur, yaitu jenis
spesies target yang dikembangkan yang memiliki nilai ekonomi tinggi,
manipulasi lingkungan ruang tumbuh, dan pengendalian hama terpadu.
Dengan potensi kayu dalam bentuk standing stock yang makin menurun,
maka pilihan teknik silvikultur intensif dinilai merupakan pilihan realistis untuk
diterapkan dalam pemanfaatan hasil hutan kayu di wilayah KPHP Model
Sorong ini. Blok-blok pemanfaatan hasil hutan kayu dengan teknik SILIN
akan menjadi solusi dalam mengembalikan produktifitas dan kualitas hasil
kayu sekaligus mengendalikan degradasi ekosistem hutannya;

3. Blok Perlindungan
Blok perlindungan merupakan blokyang termasuk dalam kriteria kawasan
lindung.Di dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam Kawasan
untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut atau untuk kawasan
rehabilitasi atau kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala besar atau
kecil.

4. Blok Pemberdayaan Masyarakat.
Blok Pemberdayaan Masyarakat (PM) memiliki luasan sebesar 8.907,40 Ha.
Potensi sumberdaya hutan yang ada terutama untuk pemanfaatan hutan
kayu terbatas, karena dari kriterianya pun Blok PM termasuk areal tidak
berhutan. Dalam RKTN/ RKTP/RKTK Blok PM diarahkan sebagai kawasan
hutan untuk pengusahaan hutan skala kecil dan terdapat ijin pemanfaatan
hutan untuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, dan Hutan
Tanaman Rakyat (HTR). Areal Blok PM berada dekat dengan masyarakat di
dalam dan sekitar hutan.
Seperti diketahui didalam Kawasan KPHP Model Sorong ini terdapat areal
yang sudah didiami oleh masyarakat adat, yaitu terdiri dari 221 kampung
yang tergabung dalam 3 distrik (Kabupaten Sorong dalam Angka tahun
2008), yaitu: Distrik Makbon (luas 21.316,3), Distrik Klamono (luas 19.036,4),
dan Distrik Sayosa (Luas 18.934,0). Luas total areal KPH ModelKabupaten
Sorong yang didiami oleh masyarakat adat adalah 59.286,7 Ha. Masyarakat
1

Kampung Klayili, Asbaken, Malaumkarta, Makbon, Batulobang, Batulobang Pantai, Bainkete, dan Kuadas (Distrik
Makbon), Kampung Klamugun, Klagulu, Wariau, Klawana, Klamono, Maladuk, dan Malasigit (Distrik Klamono),
Kampung Sani, Kwalat, Sailala, Selor, Klawain, Sayosa, dan Maladopok (Distrik Sayosa)
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yang mendiami kawasan ini memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi
terhadap hutan khususnya untuk pemenuhan kebutuhan mereka akan
sandang, pangan dan papan (86%).
Berdasarkan gambaran diatas maka kawasan yang sudah dihuni oleh
masyarakat setempat dijadikan sebagai blok pemberdayaan masyarakat.
Blok ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan sejarah penggunaan lahan,
masukan dari peneliti sosial dan antropologi, serta ruang kelola masyarakat
adat dan non adat yang tinggal di dalam dan disekitar kawasan KPHP Model
Sorong.

Namun demikian masih diperlukan kajian tentang daya dukung

kawasan KPHP Model Sorong tersebut untuk aktivitas dan pemukiman
penduduk yang secara turun-temurun berada di tempat tersebut. Pendataan
struktur demografi dan laju pertambahan penduduk secara reguler akan
dilakukan untuk melihat keseimbangan daya dukung kawasan dan jumlah
penduduk yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten
Sorong.
Di dalam Blok Pemberdayaan Masyarakat, masyarakat diperkenankan untuk
memungut hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti tumbuhan obat, buahbuahan, damar, Sagu, dan hasil hutan kayu (HHK) sejauh untuk memenuhi
kebutuhan hidup.
Blok pemberdayaan hutan tersebar di beberapa kampung. Hasil analisis
survey lapangan dan analisis peta dapat dijelaskan penyebaran blok
perberdayaan sebagai berikut: Blok Pemberdayaan masyarakat yang ada di
Blok pemanfaatan HHK-HA (Sosian Temel, Kombit, Suswa, Seni, dan
Klatim).

Blok Pemberdayaan masyarakat yang ada di dalam Blok

pemanfaatan

jasling-HHBK

(Sailala,

Sayosa,

Saluk,

Klayili).

Blok

pemberdayaan yang berbatasan dengan blok pemanfaatan Jasling HHBK
(luwelala, Makbon, Rufei, dan batupulung pantai), berbatasan dengan blok
lindung (Malamukarta, Asbaken, Dela, malamu, Saoka), perbatasan Blok
pemanfaatan HHBK (Batupulung Pantai, Saoka,Herdabasa, Malafodok),
perbatasan antara Blok pemanfaatan HHK-HA dengan Blok Perlindungan
(Mega),

Pemanfaatan Jasa Lingkungan (ekowisata seperti pengamatan

burung ada di kampun Sayosa).

5. Blok Rehabilitasi.
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Pada kawasan KPHP Model Sorong terdapat 28.325,99 Ha yang merupakan
blok rehabilitasi, blok ini akan direhabilitasi dengan kegiatan penanaman dan
kegiatan-kegiatan lain yang dapat menyuburkan kembali kondisi tanah
kawasan tersebut.
i. Blok-blok tersebut diatas selanjutnya akan menjadi “kelas-kelas hutan” sesuai
dengan arahan pengelolaan ke depan, dan jabaran “kelas hutan” tersebut akan
dipergunakan sebagai acuan dalam menentukan “kelas perusahaan” dari
suatu KPHP pada saat menyusun Rencana Pengelolaan Hutan.
j. Penetapan blok pada KPHP tersebut tidak bersifat permanen, karena akan
disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan kebutuhan pengelolaan
kawasan KPHP, kondisi potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistem, dan
kepentingan interaksi dengan masyarakat.

Dengan demikian minimal tiga

sampai lima tahun sekali akan ada kajian/review terhadap perkembangan dan
efektivitas penataan blok pada kawasan KPHP. Sehingga jika dikemudian hari
ditemukan adanya situs budaya, situs keagamaan, dan situs lain yang memiliki
nilai sejarah penting bagi masyarakat adat, maka akan dilakukan penyesuaian
atau akan dibuat blok khusus lainnya.
Pembagian petak.
Pembagian petak di KPHP Model Sorong ini sudah memperhatikan: (1)
Produktivitas dan potensi areal/lahan,

(2) Keberadaan kawasan lindung seperti:

resapan air, Sempadan sungai, dan Kawasan sekitar mata air, dan (3) Rancangan
areal yang direncanakan, antara lain: areal pemanfaatan dan penggunaan kawasan
hutan,

areal rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta areal pemberdayaan

masyarakat. Pelaksanaan Pembagian petak dilakukan setelah Blok ditentukan dan
dengan mempertimbangkan kondisi pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan
hutan yang ada dalam wilayah KPHP. Pada Blok di wilayah KPHP Model Sorong
yang telah ada ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, pembagian
petak dilakukan oleh pemegang ijin. Pada blok di wilayah KPHP Model Sorong yang
tidak ada ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, terlebih dahulu
dilakukan identifikasi sebagai berikut:

(1) Areal dalam Blok yang telah ada

pemukiman masyarakat. Pada areal ini tidak dilakukan pembagian ke dalam petak,
namun

diberi

identifikasi

khusus

untuk

memperoleh

arahan

penanganan

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, (2) Areal dalam Blok
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selain areal pemukiman,

Pada areal ini yang akan dilakukan pembagian petak

sesuai dengan potensi dan kondisi yang ada, serta dengan memperhatikan arahan
pengelolaan hutan jangka panjang yang telah disusun.
5.15.3. Tata Batas Dalam Wilayah KPHPBerupa Penataan Batas Blok dan Petak
Penataan batas blok dalam wilayah KPHP Model Sorong dilaksanakan untuk
memberi kepastian hukum dan termasuk kedalam areal yang direncanakan dan
dikelola. Tahapan kegiatan penataan batas blok dan petak terdiri dari: Persiapan
peta penataan batas, berdasarkan hasil pembagian blok dan petak yang telah
dilaksanakan serta dipetakan;

Penyiapan trayek-trayek batas;

Pelaksanaan

penataan batas berdasarkan trayek batas; dan Penyajian peta tata batas dalam
wilayah KPHP Model Sorong, berdasarkan hasil penataan batas.
5.15.4. Pemetaan
Berdasarkan kegiatan inventarisasi hutan, pembagian blok dan petak serta
penataan batas wilayah KPHP Model Sorong kemudian dilanjutkan pemetaan.
Unsur-unsur yang dipetakan meliputi: (1) Batas wilayah KPHP Model Sorong, (2)
Pembagian Blok dan petak di dalam KPHP Model Sorong, dan (3) Skala 1 : 50.000.
Selain itu peta-peta tematik yang diakankan dalam Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan turut dipetakan.
5. 2.

Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Tertentu
Rencana kegiatan pada wilayah tertentu terdiri dari : 1). Rencana

pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (HHK-HA) dan hasil hutan bukan
kayu (HHBK) pada blok pemanfaatan HHK dan BK seluas + 136.404,49 Ha dan 2).
Rencana pemanfaatan jasa lingkungan pada blok jasling seluas + 10,67 Ha.
Kegiatan untuk merencanakan kegiatan pemanfaatan secara swakelola
adalah sebagai berikut: (1) memberikan arahan kebijakan mengenai perencanaan
pengelolaan hutan pada tingkat unit lapangan, (2) menyusun rencana kerja usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK), (3) menyusun rencana kerja tahunan
pemanfaatan hasil hutan kayu (RKT-PHH), (4) menyusun rekomendasi rencana
pengelolaan hutan pada tingkat unit lapangan, (5) menyusun basis data bagi
perencanaan perencanaan pemanfaatan kayu tingkat unit lapangan.
Kegiatan pembukaan wilayah hutan: (1) menyusun rancangan pembukaan
wilayah hutan, (2) melaksanakan pembuatan trace jalan hutan di lapangan pada
areal diluar eks HPH PT Intimpura Timber Co. , (3) melaksanakan pembukaan
wilayah hutan, (4) membuat peta trace jalan, (5) melaksanakan pembangunan jalan
hutan atau angkutan, (6) mengoperasikan alat berat untuk pembukaan wilayah
hutan.
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Kegiatan pemeliharaan tegakan, melaui kegiatan sebagai berikut: (1)
melakukan evaluasi kinerja pemeliharaan tegakan hutan, (2) melakukan kegiatan
pengayaan, (3) melaksanakan pemeliharaan tanaman, melaksanakan penilaian
tanaman, dan (4) melakukan kegiatan pengendalian gulma.
Melakukan Silvikultur Intensif (SILIN) yaitu: 1) melakukan perbanyakan
vegetatif, (2) menyeleksi pohon induk, (3) membangun kebun pangkas, (4) membuat
jalur tanam, (5) melakukan penanaman, dan (6) melakukan pemeliharaan tanaman
muda.
Membuat benih tanaman, kegiatannya adalah: (1) menunjuk sumber benih, (2)
mengelola sumber benih, (3) membuat rancangan sumber benih, (4) membuat
rencana pengunduhan, (5) mengunduh buah, (6) menyimpan benih sementara di
tempat ekstraksi, (7) melakukan ekstraksi buah, (8) melakukan sortasi benih, (9)
melakukan pengeringan benih, (10) menyimpan benih, (11) mengambil contoh benih,
(12) menganalisa kemurniah benih, (13) menentukan berat 1000 butir benih, (14)
menetapkan kadar air benih, (15) menguji daya kecambah, (16) memeriksa mutu
genetik benih, dan (17) memeriksa hasil pengujian mutu benih.
Melakukan persemaian: (1) menyiapkan media bibit, (2) menyemaikan bibit,
(3) menyapih bibit, (4) memelihara bibit siap tanam, (5) menguji mutu fisik fisiologi
bibit, (6) mengemas dan mengangkut bibit, (7) menyiapkan lokasi dan membangun
infrasruktur persemaian dan direncanakan akan membangun persemaian permanen,
dan (8) melakukan evaluasi kinerja persemaian.
Melakukan

penanaman:

(1)

melaksanakan

penanaman,

dan

(2)

melaksanakan penilaian tanaman.
Menyusun rencana bisnis: (1) menyusunan rencana bisnis pada level unit
lapangan, (2) menyusun rencana kontingensi, (3) menyusun rencana studi
kelayakan, dan (4) melakukan evaluasi studi kelayakan.
Kegiatan utama yang dilakukan di HPH dapat diringkas sebagai berikut: (1)
merencanakan kegiatan pengelolaan KPHP Model Sorong, (2) melakukan
pemeliharaan tanaman, (3) melakukan silvikultur intensif membuat benih tanaman,
(4) melakukan persemaian, (5) melakukan penanaman, (6) menyusun rencana
bisnis, (7) melakukan pemanenan kayu, (8) melakukan pengujian hasil hutan kayu
bundar, (9) melakukan pemanenan HHBK, (10) melakukan pemasaran hasil hutan
kau dan bukan kayu serta jasa lingkungan, (12) melakukan promosi pemanfaatan
kepada para pihak untuk membuka peluang investasi, (13) melakukan pengamanan
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kawasan dan sumber daya hutan, (14) (15) melakukan perlindungan hutan dari
kebakaran, (16) melakukan konservasi ekosistem, habitat,spesies dan sumberdaya
genetik, (17) melakukan komunikasi publik tentang pengelolaan KPH, (18)
melakukan perlindungan dari hama dan penyakit, (19) melakukan perlindungan
kawasan lindung, (19) melakukan perlindungan hutan dari manusia dan ternak, (20)
melakukan pengelolan DAS, (21) mengelola konflik dengan masyarakat, (22)
Mengelola dampak lingkungan, (23) melakukan rehabilitasi dan restorasi hutan, (24)
melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan hutan pada unit
kelestarian,(25) melakukan pemberdayaan masyarakat pada unit keestarian dan
KPH, (26) mengelola keuangan, (27) menerapkan manajemen pengelolan hutan
lestari, (28) mengembangkan karakter personal, (29) menjalankan good forestry
governance, dan (30) mengelola sistem informasi untuk memperomosikan roduk jasa
lingkungan.
Salah satu pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu adalah melalui
pemanfaatan jasa lingkungan. Pemanfaatan jasa lingkungan ini merupakan produk
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (SDAHE) berupa manfaat langsung
(tangible) dan/atau manfaat tidak langsung (intangible), yang meliputi antara lain jasa
wisata alam, jasa perlindungan tata air/hidrologi, kesuburan tanah, pengendalian
erosi dan banjir, keindahan, keunikan, penyerapan dan penyimpanan karbon.
Letak geografis, luas dan karakteristik biogeofisik KPHP Model Sorong yang
sangat beragam merupakan keunggulan komparatif (Comparative advantage)
tersendiri dalam hal potensi jasa lingkungan, sehingga apabila jasa lingkungan ini
dikelola secara baik akan memberikan nilai ekonomi kuantitatif maupun manfaat atau
kepuasan kepada konsumen jasa lingkungan.
Pengembangan jasa lingkungan di kawasan KPHP Model Sorong akan
menggunakan strategi dan langkah-langkah yang terdiri atas: (1) Eksplorasi,
inventarisasi dan identifikasi potensi jasa lingkungan yang ada di dalam dan di
sekitar KPHP, (2) Analisis sosial ekonomi dan budaya masyarakat, (3) Pemetaan
dan analisis kelayakan dari pemanfaatan potensi jasa lingkungan, (4) Pemetaan dan
analisis kecenderungan pasar, termasuk identifikasi kelompok sasaran atau pihakpihak yang merupakan penerima manfaat dan keuntungan komersial dari potensi
potensi jasa lingkungan, (5) Analisis kebijakan dalam penyelenggaraan pemanfaatan
jasa lingkungan, (6) Konsep atau Model kerjasama pemafaatan jasa lingkungan yang
akan dikembangkan, (7) Sistem mekanisme pelibatan dan partisipatif dari para pihak
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dalam penyelenggaraan jasa lingkungan, (8) Pelayanan terhadap penerima atau
pemanfaat jasa lingkungan, (9) Kelestarian dan keselamatan ekosistem di dalam
kawasan KPHP, (10) Mekanisme pelibatan para pihak dalam penyelenggaraan jasa
lingkungan, termasuk desain kerangka kelembagaan kolaboratif dalam pengelolaan
jasa lingkungan, (11) Kontribusi jasa lingkungan bagi pemberdayaan masyarakat
lokal, dan (12) Mekanisme pembagian manfaat dan keuntungan antara KPHP
ModelSorongdengan para pihak yang terlibat dalam penyelenggraan jasa lingkungan
di dalam kawasan KPHP ModelSorong.
Beberapa kegiatan yang akan dipersiapkan dalam kerangka pemanfaatan
jasa lingkungan adalah: (1) Penyiapan paket–paket produk jasa lingkungan, (2)
Pembuatan dan pengembangan Model kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan
antara KPHP Model Sorong dengan para pihak, (3) Mekanisme pembagian manfaat
dan keuntungan dalam kerjasama yang dibangun, dan (4) Pengembangan sistem
manajemen pemanfaatan jasa lingkungan.
Pemanfaatan jasa lingkungan di KPHP Model Sorong ditujukan untuk: (1)
Mengoptimalkan fungsi pemanfaatan sumber daya alam di kawasan KPHP, (2)
menjamin keberlanjutan upaya pelestarian ekosistem di dalam kawasan KPHP
Model Sorongmelalui mekanisme benefit sharing antara KPHP Model Sorong
dengan para pihak, (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui
penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha, dan (4) Menciptakan sumber
pendanaan alternatif bagi KPHP Model Sorong untuk kemandirian.
Pengembangan jasa lingkungan di kawasan KPHP Model Sorong akan
menggunakan strategi dan langkah-langkah yang terdiri atas: (1) Eksplorasi,
inventarisasi dan identifikasi potensi jasa lingkungan yang ada di dalam dan di
sekitar kawasan KPHP Model Sorong, (2) Analisis sosial ekonomi dan budaya
masyarakat, (3) Pemetaan dan analisis kelayakan dari pemanfaatan potensi jasa
lingkungan, (4) Pemetaan dan analisis kecenderungan pasar, termasuk identifikasi
kelompok sasaran atau pihak-pihak yang merupakan penerima manfaat dan
keuntungan komersial dari potensi potensi jasa lingkungan, (5) Analisis kebijakan
dalam penyelenggaraan pemanfaatan jasa lingkungan, (6) Konsep atau Model
kerjasama pemafaatan jasa lingkungan yang akan dikembangkan, (7) Sistem
mekanisme pelibatan dan partisipatif dari para pihak dalam penyelenggaraan jasa
lingkungan, (8) Pelayanan terhadap penerima atau pemanfaat jasa lingkungan, (9)
Kelestarian dan keselamatan ekosistem di dalam kawasan KPHP Model, (10)
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Mekanisme pelibatan para pihak dalam penyelenggaraan jasa lingkungan, termasuk
desain kerangka kelembagaan kolaboratif dalam pengelolaan jasa lingkungan, (11)
Kontribusi jasa lingkungan bagi pemberdayaan masyarakat lokal, dan (12)
Mekanisme pembagian manfaat dan keuntungan antara KPHP Model Sorong
dengan para pihak yang terlibat dalam penyelenggraan jasa lingkungan di dalam
kawasan KPHP Model Sorong.
Beberapa kegiatan yang akan dipersiapkan dalam kerangka pemanfaatan
jasa lingkungan adalah: (1) Penyiapan paket–paket produk jasa lingkungan, (2)
Pembuatan dan pengembangan Model kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan
antara KPHP Model Sorong dengan para pihak, (3) Mekanisme pembagian manfaat
dan keuntungan dalam kerjasama yang dibangun, dan (4) Pengembangan sistem
manajemen pemanfaatan jasa lingkungan.
Pemanfaatan jasa lingkungan di KPHP Model Sorong ditujukan untuk: (1)
Mengoptimalkan fungsi pemanfaatan sumber daya alam di kawasan KPHP Model
Sorong, (2) menjamin keberlanjutan upaya pelestarian ekosistem di dalam kawasan
KPHP Model Sorong melalui mekanisme sharing benefit antara KPHP Model Sorong
dengan para pihak, (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui
penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha, dan (4) Menciptakan sumber
pendanaan alternatif bagi KPHP Model Sorong untuk kemandirian.
Pengembangan wisata alam sebagai salah satu alternatif pemanfaatan jasa
lingkungan, akan dilakukan secara bertahap dan hati-hati karena kehadiran
pengunjung akan memberikan dampak (positif dan negatif) pada lokasi yang
dikunjungi. Oleh karena itu akan dibangun aturan main yang memberi rambu-rambu
kegiatan wisata alam (kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kawasan
KPHP Model), sehingga tidak menimbulkan kerusakan ekosistem dan lingkungan,
oleh karena itu aturan main yang dibuat akan mempertimbangkan aspek ekologi,
estetika, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Aturan main juga akan
diarahkan pada kontribusi usaha wisata alam terhadap konservasi dan kemandirian
pengelolaan kawasan KPHP Model Sorong.
Dibangunnya aturan main dalam penyelenggaraan wisata alam diperlukan
sebagai rambu-rambu agar kegiatan wisata alam di kawasan KPHP Model Sorong
tidak menggangu fungsi pelestarian dan pengawetan alam, tidak menyebabkan
kerusakan ekosistem dan

lingkungan, dan tidak menggangu keberlanjutan

penghidupan masyarakat setempat.

Aturan main penyelenggaraan wisata alam
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mencakup aturan yang menjamin: pelayanan, kenyamanan dan keselamatan
pengunjung, kelestarian, keselamatan ekosistem di sekitar objek wisata alam,
mekanisme

pelibatan

para

pihak

(kelembagaan

kolaboratif),

dan

adanya

pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar objek wisata alam.
Paket wisata alam akan mengintegrasikan potensi alam, aktivitas budaya
masyarakat, dan pendidikan lingkungan untuk pengunjung. Agar wisata alam dapat
berkembang maksimal, para pengunjung akan mendapatkan layanan yang optimal
dan memuaskan. Layanan yang akan disediakan bagi pengunjung antara lain: (1)
Kemudahan untuk mendapatkan informasi mengenai objek wisata alam, (2)
Ketersediaan media informasi mengenai objek dan lokasi wisata alam yang lengkap,
menarik dan mudah dimengerti, (3) Pelayanan akomodasi yang memadai, (3)
Penyediaan pemandu yang profesional dan menarik, (5) Petunjuk keselamatan bagi
pengunjung, dan (6) Penyediaan sarana, dan prasarana yang memadai.
Pengusahaan

wisata

alam

di

kawasan

KPHP

Model

Sorong

akan

diintegrasikan dengan obyek wisata di Kabupaten Sorong dan Propinsi Papua Barat
secara keseluruhan, sehingga keberadaan Kawasan KPHP Model Sorong akan
mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Propinsi Papua Barat dan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sorong.
Kegiatan-kegiatan jangka panjang dalam program ini, mencakup antara lain :
(1)

Menyusun

strategi

Pengembangan produk

dan

aturan

main

pengusahaan

wisata

alam,

(2)

dan pelatihan wisata alam, (3) Pengembangan rambu-

rambu dan jalur interpretasi, (4) Peningkatan investasi oleh pengusaha di bidang
wisata alam, (5) Peningkatan pelayanan dan pengelolaan wisata alam, (6)
Pengembangan jaringan ekoturisme, (7) Penyebaran informasi, promosi dan
publikasi, dan (8) Membangun fasilitas sarana dan prasarana wisata alam.
5. 3.

Pemberdayaan Masyarakat
Berdasarkan pedoman percontohan pemberdayaan masyarakat (Kementerian

Kehutanan, 2006), keberhasilan pemberdayaan masyarakat akan berhasil jika
dilakukan upaya upaya strategis sebagai berikut: (1) meningkatkan kapasitas dan
gerakan masyarakat melalui pendampingan, (2) membangun dan mengembangkan
kelembagaan masyarakat, (3) Membangun jaringan kerja dan kemitraan multi pihak
dengan menerapkan manajemen partisipatif dan kolaboratif.
Ruang lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah: (1) Pembuatan
rancangan pemberdayaan masyarakat, (2) Pendampingan dan pemberdayaan
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masyarakat, (3) Penguatan Kelembagaan ekonomi dan kelembagaan masyarakat,
(4) Membentuk Forum Kehutanan antar Desa (FKAD), (5) membangun jaringan kerja
dan kemitraan multi pihak, dan (6) Supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan.
Kegiatan Pemberdayaan masyarakat akan dilakukan melalui tahapan:
a. Orientasi dan identifikasi lapangan. Kegiatan orientasi dan identifikasi ini untuk
menggali informasi keadaan wilayah melalui dialog dengan pemerintah desa,
Badan Permusyawatan Desa (BPD), penyuluh, dunia usaha, petani, dan tokoh
masyarakat. Tujuannya adalah diperoleh informasi mengenai wilayah,
kelembagaan, kehidupan, kebiasaan, kecenderungan, kebutuhan, aspirasi,
potensi, masalah yang dihadapi oleh masyarakat, pengumpulan data dapat
melalui wawacara, kuisioner, diskusi kelompok terbatas, dan pengamatan
langsung. Hasil orientasi dan identifikasi akan digunakan untuk menyusun draf
pemberdayaan masyarakat.
b. Dialog Multipihak.

Dialog multipihak tingkat Kabupaten ditujukan untuk

membahas draft rancangan pemberdayaan dengan tujuan untuk menggali
informasi dan mencari titik temu antar pihak, mempertegas komitmen,
kejelasan peran masing-masing, serta mencari bentuk atau Model rancangan
pemberdayaan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pihak terkait
dalam hal ini masyarakat,

dialog melibatkan para pihak yang ada di

Kabupaten Sorong yaitu Pemda/Dinas kehutanan, dunia usaha, koperasi,
akademisi, peneliti, LSM, tokoh masyarakat, lembaga keuangan formal (Bank).
c. Pembuatan rancangan pemberdayaan masyarakat. rancangan dibuat dengan
memperhatikan dan mempertimbangkan hasil oprientasi dan identifikasi
lapangan serta masukan yang diperoleh dari dialog multipihak. Rancangan
yang disusun secara partisipatif oleh multipihak mencakup jenis kegiatan,
siapa

yang

melaksanakan

kegiatan,

kapan

dilaksanakan,

dimana

dilaksanakan, berapa, dan dari mana sumber pendanaannya. Rancangan ini
disusun secara partisipatif oleh Kepala KPHP Model Sorong, dinilai oleh
Bappeda dan disyahkan oleh Bupati. Rencana detil disusun di tingkat desa
oleh masyarakat berupa rencana kerja didampingi oleh penyuluh kehutanan,
dinilai oleh kepala desa atau suku, dan disyahkan oleh Kepala KPHP Model
Sorong.
d. Sosialisasi. Sosialisasi mengacu pada rancangan pemberdayaan masyarakat
dengan melibatkan semua pihak yang terkait, dalam rangka memberikan
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pemahaman kepada masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan yang akan
dilaksanakan. Buku rancangan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini akan
dibagikan juga kepada para pihak diluar pengelola KPHP Model Sorong.
e. Pemberdayaan masyarakat. untuk meningkatkan kapasitas masyarakat akan
dilakukan kegiatan:
(1) Pelatihan pendampingan terdiri dari penyuluh kehutanan lapangan dan
penyuluh dari sektor lain, penyuluh dari masyarakat, petani, dan tokoh
masyarakat.

Materi pelatihan adalah dasar-dasar penyuluhan. Empat

komponen yang harus dimiliki penyuluh yaitu: teknologi penyuluhan,
teknologi pemberdayaan/kelembagaan masyarakat, substansi teknis dan
kebijakan kehutanan khususnya KPHP Model Sorong, dan sistem
silvoagribisnis;
(2) Pelatihan terhadap masyarakat sasaran. Materi pelatihan dititikberatkan
pada:

kelembagaan

kelompok,

pembangunan

kehutanan

desa,

keterampilan manajemen dan modal usaha, serta pengetahuan dan
keterampilan pemasaran;
(3) Penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan merupakan rangkaian
upaya pemngembangan dan pemantapan kelembagaan ekonomi dan
kelembagaan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk kepentingan
masyarakat melalui penetapan aturan main, penguatan organisasi dan
peningkatan kapasitas SDM, pembenahan administrasi pendukung,
mengembangkan sumberdaya permodalan dan sarana dan prasarana.
f. Menetapkan metode

dan sarana

penyuluhan,

melalui

pendampingan,

kelompok masyarakat dapat diberdayakan, sehingga ditemukan metode
penyuluhan yang efektif untuk menguatkan kelembagaan masyarakat,
kelompok masyarakat tersebut sekaligus sebagai contoh kelembagaan, teknik
produksi, manajemen usaha dan pemasaran yang sesuai dengan potensi
desa/kampung.
g. Pembentukan Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP).

Dalam

rangka membangun networking kehutanan, maka kampung-kampung akan
dibentuk SPKP dan Forum Kehutanan Antar Desa (FKAD).

Maksud

pembentukan SPKP adalah memberdayakan totoh-tokoh masyarakat dan
lembaga di tingkat desa untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan
pembangunan kehutanan khususnya KPHP Model Sorong. Tujuannya adalah
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mengembangkan swadaya masyarakat dalam kegiatan penyuluhan kehutanan
sehingga terbentuk dan berkembangnya Penyuluh Kehutanan Swadaya
Masyarakat (PKSM) dan mengembangkan Kelompok-Kelompok Masyarakat
Produktif Mandiri (KMPM), dan peraturan desa berbasis pembangunan
kehutanan (pengetahuan lokal).

SPKP dijadikan lembaga pendukung

pemerintah desa dan akan difungsikan sebagai sarana perluasan kebijakan
desa dan sebagai sarana menampung aspirasi masyarakat yang akan
dijadikan peraturan desa (Perdes).
h. Pembentukan Forum Kehutanan Antar Desa (FKAD).

Forum ini dibentuk

untuk membangun kesepahaman dan kesepakatan masyarakat antar desa
guna mensinergikan langkah untuk memecahkan masalah yang dihadapi
bersama. Kelembagaan FKAD dibentuk berdasarkan musyawarah antar desa
yang diwakili oleh Kepala Desa, BPD, LPMD, SPKP, penyuluh kehutanan dan
penyuluh sektor lain dan tokoh masyarakat/kepala suku.

Kondisi masyarakat di Kabupaten Sorong, khususnya yang berada di dalam
dan sekitar kawasan KPHP Model Sorong, sebagian besar masih tergantung pada
sumber daya hutan. Untuk itu, pihak pengelola akan membimbing masyarakat untuk
dapat mengusahakan pengambilan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui
peningkatan kapasitas kelembagaan adat dan perorangan. Dengan demikian maka
kawasan KPHP Model Sorongdapat dikelola untuk pemeliharaan keragaman hayati
sekaligus memberikan aliran hasil alam dan jasa secara berkelanjutan kepada
masyarakat. Sementara itu pengembangan usaha alternatif akan dikembangkan
untuk membatasi pengambilan sumber daya alam.
Beberapa program yang dapat dilakukan adalah penanaman dan pengayaan
spesies yang potensial di kawasan KPHP Model, kayu bakar, buah-buahan, gaharu,
obat-obatan, dan tanaman berguna lainnya di areal bekas pembalakan atau di blokblok rehabilitasi.

Analisis kebutuhan akan disesuaikan dengan daya dukung

kawasan dan akan dikaji pengembangan tanaman yang berdaya jual tinggi, ringan
dan awet, sehingga memudahkan transportasi dan pengiriman dari wilayah yang
terpencil, misalnya bumbu, ekstrak tanaman obat dan lain-lain. Hal ini bisa
dikembangkan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.
Potensi masyarakat lokal yang memiliki pengetahuan ekologi lokal tentang
jenis-jenis langka beserta distribusinya di dalam kawasan (peta imajiner). Potensi ini
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akan dipergunakan untuk membangun dan membina kerjasama yang saling
menguntungkan antara masyarakat dengan pengelola KPHP Model Sorong. Guna
mendukung program pemberdayaan ini,

maka kegiatan-kegiatan makro jangka

panjang dapat mencakup : (1) Peningkatan taraf hidup masyarakat melalui
pengembangan usaha-usaha ekonomi, (2) Pendampingan, pendidikan dan pelatihan
masyarakat,

(3) Menyusun perencanaan dan kebutuhan desa melalui pelibatan

masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan publik, dan (4)
Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dengan lembaga dan instansi lain.
Rencana kegiatan dan organisasi pelaksana penyuluhan di atas didasarkan
pada peraturan-perundangan terkait, seperti: (1) Peraturan Presiden Nomor 10
Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan, (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 41 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan.
Pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan KPHP Model
Sorong tidak lepas dari peran dan interaksi staf

KPHP Model Sorong dengan

masyarakat, semakin tinggi peran dan tingkat interaksi yang dijalankan maka
semakin tinggi pola hubungan yang terbangun antara masyarakat dan Staf KPHP
Model, sehingga masalah yang berada di masyarakat dapat dipecahkan bersama
menjadi program dan aktivitas yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.
Peran-peran dan kemampuan pihak lain seperti pemerintah daerah, swasta,
dan LSM sangat diperlukan dalam pengembangan dan pendampingan masyarakat
secara

bersama-sama,

sehingga

sinergi

program

antar

lembaga

dalam

pemberdayaan masyarakat menghadirkan nilai manfaat yang lebih besar bagi
masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang sangat mungkin dilakukan di masyarakat
berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan alternatif
ekonomi, maupun adat dan budaya di masyarakat. Kegiatan jangka panjang untuk
mengakomodir program pemberdayaan masyarakat

ini mencakup: (1) Review

rencana pengelolaan partisipatif masyarakat di dalam dan sekitar kawasan KPHP
Model Sorong,

(2) Identifikasi pemukiman masyarakat di dalam dan di sekitar

kawasan KPHP Model Sorong, (3) legalitas pemukiman melalui surat penetapan dari
pemerintah Kabupaten, dan

(4) Koordinasi dan sinkronisasi program pembinaan

daerah pemukiman masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan KPHP Model
Sorong dengan pemerintah daerah dan Kementerian Kehutanan serta Kementerian
lain yang terkait.
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Prasyarat yang akan dipenuhi oleh pengelola KPHP Model Sorong untuk
memperlancar

pelaksanaan

pemberdayaan

masyarakat,

antara

lain:

(1)

menyediakan Areal untuk masyarakat yang tidak dibebani izin, (2) Proses pengajuan
perizinan hingga penetapan izin akan dipermudah, (3) akan mengalokasikan
pendanaan program pemberdayaan dari Kementerian Kehutanan, Pemerintah
Daerah (Propinsi dan Kabupaten), (4) Akan menyiapkan kelembagaan dan personil
pendamping,

penyuluh

kehutanan

yang

handal,

dan

akan

meningkatkan

pemahaman mengenai kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat, dan (5)
Membangun kegiatan yang mampu merangsang masyarakat baik perseorangan atau
kelompok bersedia untuk menerima dan melaksanakan pengelolaan hutan,
menyiapkan dan membentuk lembaga pengelola serta berperan aktif dalam proses
peningkatan kapasitas kelembagaan yang mereka miliki.Peraturan-peraturan terkait
pemberdayaan masyarakat adalah:
a. Undang-Undang No. 41/2009 tentang Kehutanan.
b. Peraturan Pemerintah No. 6/2007 Jo PP 3/2008 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 03/2004 tentang Pedoman Hutan
Rakyat.
d. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/ Menhut-Ii/2006
tentang

Penggunaan

Surat

Keterangan

Asal

Usul

(SKAU)

untuk

Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak.
e. Peraturan

Menteri

Kehutanan

Nomor

P.37/2007

tentang

Hutan

Kemasyarakatan Jo Peraturan Menteri Kehutanan No: P. 18/Menhut-II/2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No P.37/MenhutII/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan jo Permenhut No: P. 13/MenhutII/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan No
P.37/ Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan Jo Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P. 52/Menhut- II/2011 tentang perubahan ketiga terkait
pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan.
f. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/2008 tentang Hutan Desa Jo
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14/2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENHUT-II/2008 tentang Hutan
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Desa Jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 53/MenhutII/2011 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan mengenai Hutan Desa.
g. Peraturan

Menteri

Kehutanan

Nomor

P.19/2009

Tentang

Strategi

Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional.
h. Peraturan

Menteri

Kehutanan

Nomor

P.55/2011

tentang

Tata

Cara

Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan kayu Pada Hutan Tanaman
Rakyat dalam Hutan Tanaman.
i. Permenhut

Nomor

P.15/Menhut-II/2012

tentang

Pedoman

Umum

Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi.
j. Tata cara dan prosedur pengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis
Masyarakat dalam Kerangka Undang-undang No 41 Tahun 1999.
k. Keputusan Direktur Jendral Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial No.
SK.50/V-UPR/2004.
5. 4.

Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) Pada Areal KPHPYang Telah
Ada Ijin Pemanfaatan Maupun Penggunaan Kawasan Hutannya.
Keberadaan perusahaan pemegang ijin dan masyarakat yang sudah

mendiami

areal

KPHP

Model

Sorong

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan,keberadaannya dapat diarahkan untuk memberikan manfaat yang saling
menguntungkan (sinergis) terhadap keutuhan dan kemandirian KPHP Model Sorong.
Pembinaan dan pendampingan secara terus-menerus akan dilakukan terhadap
masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan KPHP Model Sorong.
Pendampingan-pendampingan tersebut mengacu kepada Model pembelajaran
bersama dan kesetaraan, sehingga partisipasi dan asimilasi antara KPHP Model
Sorong dan masyarakat dapat terwujud. Pembinaan masyarakat diarahkan
berdasarkan potensi dan kemampuan masyarakat lokal itu sendiri.
Penggalian potensi dan kemampuan masyarakat, serta kegiatan bersama
masyarakat dalam membangun perencanaan kegiatan, selain ditujukan untuk
mengetahui potensi dan keinginan masyarakat yang dibina, juga ditujukan untuk
meningkatkan kapasitas staf pengelola KPHP Model Sorongkhususnya peningkatan
keterampilan bekerja di masyarakat.

Kapasitas staf akan ditingkatkan melalui

berbagai sarana dan pelatihan yang kontinyu, baik pelatihan yang di selenggarakan
oleh internal KPHP Model Sorong maupun oleh instansi atau organisasi lain diluar
KPHP Model Sorong.
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Pengontrolan

dilakukan

terhadap

kegiatan

yang

dilaksanakan

oleh

masyarakat dan pemegang izin sehingga aktifitas mereka tidak membahayakan
keberadaan kawasan KPHP Model Sorong. Keberadaan dan kegiatan masyarakat
dan pemegang izin, dikontrol oleh Kepala KPHP Model Sorong untuk memperoleh
data yang diperlukan dalam rangka menyusun arah tindak pengelolaan KPHP
ModelSorong, sehingga pembangunan program diantara para pihak tersebut saling
sinergi atau tidak kontra produktif.
Dari penjelasan diatas dapat ditarik benang merah, mengenai fungsi utama
pengelola KPHP Model sorong adalah melakukan pembinaan atas pemanfaatan
hutan yang dilakukan oleh pemegang ijin, melakukan pemantauan dan evaluasi
kinerja pemegang ijin dan menegakkan regulasi kepada pemegang ijin.

Secara

spesifik dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Kegiatan pembinaan dan pemantauan
terhadap pemegang ijin adalah memberikan arahan kebijakan pemanfaatan hutan
oleh pemegang ijin, dan memberikan pertimbangan teknis terhadap rencana
pemanfaatan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang izin, (2) Kegiatan
pemantauan dan evaluasi kinerja pemegang ijin dilakukan melalui kegiatan: evaluasi
kinerja pemanfaatan oleh pemegang ijin dan merekam kinerja pemegang ijin, dan (3)
kegiatan menegakkan regulasi kepada para pemegang ijin, sebagai berikut:
Melakukan penanganan pelanggaran hukum kehutanan yang dilaksanakan oleh
pemegang ijin, menangani barang bukti dari hasil pelanggaran hukum kehutanan,
melakukan

sosialisasi

regulasi

pengelolaan

hutan,

dan

melakukan

patroli

pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan, (4) kegiatan menyiapkan prakondisi
perijinan, terdiri dari: memberikan arahan teknis perijinan dan bisnis tingkat KPH,
melakukan penilaian lapangan lokasi ijin dan menyusun dokumen rekomendasi
perijinan.
Landasan hukum terkait peraturan perundangan terkait dengan pengelolaan
usaha pihak ketiga khususnya kewajiban pengelola KPHP untuk melakukan
pembinaan dan pemantauan pada kawasan yang sudah ada izin pemanfaatan
maupun penggunaan kawasan hutannya adalah:
1. Undang-Undang No.12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman
2. Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan Dan
Pemungutan Hasil Hutan
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4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 Jo No. 3 Tahun 2008 Tentang Tata
Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatannya
5. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis
Tumbuhan Dan Satwa.
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis
Tumbuhan Dan Satwa Liar.
7. Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan
8. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi
Hutan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata
Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman
Wisata Alam.
10.

Permenhut Nomor P.11/Menhut-II/2009tentang Sistem Silvikultur dalam areal
IUPHHK pada Hutan Produksi.

11.

Permenhut Nomor P.30/Menhut-II/2005 tentang Standar Sistem Silvikultur

12.

Permenhut

No.03/Menhut-II/2004

tentang

Pedoman

dan

Petunjuk

Pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Lahan.
13.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan
Standar Pengukuhan Kawasan Hutan

14.

Peraturan
Kompetensi

Menteri

Kehutanan

Nomor

P.58/Menhut-II/2008

tentang

dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari
15.

Perdirjen BPK nomor P.09/VI/BPHA/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan
Sistem Silvikultur

16.

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.6/VISet/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

17.

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.02/VIBPPHH/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

18.

Standar Pengelolaan Hutan Alam Produksi lestari (PHAPL). Pengelolaan
Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML). Pengeloaan Hutan Tanaman
Lestari (PHTL) . dan Lacak Balak yang dikembangkan oleh

Lembaga

Ekolabel Indonesia (LEI).
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19.

Standar prinsip dan kriteria yang dikembangkan oleh Forest Stewardship
Council (FSC).

20.

SNI 19-19011-2005 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau
Lingkungan.

21.

ISO/IEC

19011:2002

Guidelines

for

Quality

and/or

Environmental

Management Systems Auditing.
22.

ISO/IEC 17021:2006 Conformity Assessment – Requirement for Bodies
Providing Audit and Certification of Management Systems.

23.

Standard Operating Procedure (SOP)

24.

Standar Akuntansi Keuangan

25.

SE Dirjen BPK No. 274 tahun 2001 Perihal Reduced Impact Logging

Landasan hukum upaya pemantauan dan pembinaan KPHP Model terhadap
pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan alam adalah:
1.

Permenhut Nomor P.11/Menhut-II/2009 tentang Sistem Silvikultur dalam areal
IUPHHK pada Hutan Produks

2.

Permenhut Nomor P.20/Menhut-II/2007 tentangTata Cara Pemberian IUPHHK
Pada Hutan Alam;

3.

Permenhut Nomor P.46/Menhut-II/2009 tentangTatacara Pemberian IPHHK
Atau HHBK Pada Hutan Produksi;

4.

Permenhut Nomor P.61/Menhut-II/2008 tentang Ketentuan dan Tatacara
Pemberian IUPHHK Restorasi Ekosistem HA pada HP

5.

Permenhut no. P.6/Menhut-II/2007 jo P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana
Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan
Produksi

6.

Permenhut Nomor

P.30/Menhut-II/2005

tentangStandar Sistem Silvikultur

Pada Hutan Alam
7.

Permenhut Nomor P.18/Menhut-II/2004 tentang Kriteria Hutan Produksi Yang
Dapat Diberikan Izin Usaha

8.

Permenhut Nomor P.35/Menhut-II/2007tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;

9.

Permenhut Nomor P.19/Menhut-II/2009tentangStrategi pengembangan HHBK
Nasional
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10.

Permenhut Nomor P.21/Menhut-II /2009 tentang Kriteria dan Indikator
Penetapan Jenis HHBK Unggulan

11.

Permenhut Nomor P.14/Menhut-II/2011tentang Izin Pemanfaatan Kayu

12.

Permenhut

Nomor

P.23/Menhut-II/2009

tentang

Tatacara

Penyerahan

kembali IUPHHK sebelum jangkawaktu izin berakhir
13.

Permenhut

no.

P.56/Menhut-II/2009

tentang

Rencana

Kerja

Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem
14.

Permenhut nomor P.34/Menhut-II/2007 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan
Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada
hutan produksi.

15.

Keputusan Menteri Kehutanan No. 485/Kpts-II/1989 tentang Sistem Silvikultur
Pengelolaan Hutan Alam Produksi di Indonesia

16.

Keputusan

Direktur

Jenderal

Pengusahaan

BPHH/1989 jo No. 151/KPTS-BPHH/1993

Hutan

No.

564/KPTS/IV-

tentang Pedoman Tebang Pilih

Tanam Indonesia.

5. 5.

Penyelenggaraan Rehabilitasi Pada Areal Di Luar Izin
Rehabilitasi

hutan

dan

lahan

(RHL)

merupakan bagian

dari

sistem

pengelolaan hutan dan lahan khususnya pada kawasan KPHP, yang ditempatkan
pada kerangka daerah aliran sungai. Rehabilitasi mengambil posisi untuk mengisi
kesenjangan ketika sistem perlindungan tidak dapat mengimbangi hasil sistem
budidaya hutan dan lahan, sehingga terjadi deforestasi dan degredasi fungsi hutan
dan lahan.
Rehabilitasi hutan dan lahan akan diimplementasikan pada blok yang mengalami
deforestasi dan degradasi fungsi hutan dan lahannya. Sistem RHL yang akan
dilaksanakan dapat dicirikan oleh komponen sebagai berikut: (1) komponen obyek
rehabilitasi hutan dan lahan, (2) komponen teknologi, dan (3) komponen institusi.
Dasar aturan yang dijadikan sebagai pedoman penyelenggaran RHL adalah:
a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah
Otonom.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2000 yang
kemudian diperbaharui dengan PP Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah.
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c. Permenhut Nomor P.39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pengelolaan DAS.
d. Permenhut Nomor P.1/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan
tanaman Hutan.
e. Permenhut Nomor P.35/Menhut-II/2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri

Kehutanan

Nomor

P.32/Menhut-II/2009

tentang

Tata

Cara

Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS.
f. Permenhut Nomor P.37/Menhut-V/2010 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
g. Permenhut Nomor P.59/Menhut-II/2011 tentang Hutan Tanaman Hasil
Reboisasi.
h. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.14/Menhut-II/2012 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2012.

Landasan hukum terhadap kegiatan perbenihan (untuk memenuhi kebutuhan bibit
yang baik dan berkualitas untuk kegiatan rehabilitasi) adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang No.12 tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman
2. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun1995 tentang Perbenian Tanaman
3. Peraturan Menteri kehutanan No. P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan
Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kehutanan No. P.72/Menhut-II/2009.
4. Permenhut No. 03/MENHUT-V/2004 tentang Pedoman pembuatan tanaman
reboisasi Hutan Lindung.dan Hutan Produksi GNRHL
5. Permenhut No. P.10/Menhut-V/2007 tentang Perbenihan Tanaman HutaN
6. Peraturan Dirjen RLPS No. P.05/V-SET/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Standar Sumber Benih
7. Pedoman teknis perbanyakan vegetatif yang dikeluarkan oleh Departemen
Kehutanan;
8. Pedoman teknis sarat-sarat pohon indukyang dikeluarkan oleh Kementerian
Kehutanan;
Standar perbenihan yang dijadikan sebagai pedoman pengelola KPHP Model adalah
adalah:
1. SNI 01-5006.14-2003. Sumber benih pohon hutan
2. SNI 7514-2008 Pengumpulan buah tanaman hutan
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3. SNI 7514-2008. Pengumpulan buah tanaman hutan.
4. SNI 01-7135-2005. Sumber benih jati (Tectona grandis.Linn f.)
5. SNI

01-5006.1-2006:

Mutu

bibit:

Bagian

1:

Mangium.Ampupu.Gmelina.Sengon.Tusam.Meranti.Tengkawang;
6. SNI 01-7138-2005 tentang Mutu bibit jati (Tectona grandis Linn f.)
7. SNI 01-5006.12-2003. Tanaman Kehutanan-Bagian 12: Penanganan benih
generatif pohon hutan.
8. SNI 01-7497-2008. Penanganan benih dan bibit cendana (Santalum album L.).
9. SNI 7516-2008. Dokumentasi benih dan bibit tanaman hutan. Istilah dan definisi.
10. SNI 7628.2:2010 Uji benih tanaman hutan - Pengambilan contoh
11. SNI 7628.1:2010 Uji benih tanaman hutan - Istilah dan definisi.
12. SNI 7628.2:2010 Uji benih tanaman hutan - Pengambilan contoh
13. SNI 7628.3:2010 Uji benih tanaman hutan - Analisis kemurnian
14. SNI 7516-2008.Dokumentasi benih dan bibit tanaman hutan
15. SNI 7628.4:2010 Uji benih tanaman hutan - Penentuan berat.
16. SNI 7516-2008.Dokumentasi benih dan bibit tanaman hutan
17. SNI 7628.1:2010.Uji benih tanaman hutan - Istilah dan definisi.
18. SNI 7628.2:2010.Uji benih tanaman hutan - Pengambilan contoh
19. SNI 7628.6:2010.Uji benih tanaman hutan - Daya berkecambah
20. SNI 7628.5:2010 Uji benih tanaman hutan - Penentuan kadar air
21. SNI 01-5006.4-2001. Mutu benih mahoni daun lebar
22. SNI 01-5006.5-2001. Mutu benih tusam
23. SNI 01-5006.6-2001. Mutu benih sengon
24. SNI 01-5006.8-2002. Cara uji mutu fisik dan fisiologis benih gmelina
25. SNI 01-5006.9-2002. Cara uji mutu fisik dan fisiologis benih ampupu
26. SNI 01-5006.10-2002. Cara uji mutu fisik dan fisiologis benih leda
27. SNI 01-5006.11-2002. Cara uji mutu fisik dan fisiologis benih akasia
28. SNI 01-7223.-2006. Cara uji mutu fisik dan fisiologis benih sengon
29. SNI 7516-2008. Dokumentasi benih dan bibit tanaman hutan
30. SNI 01-5006.4-2001. Mutu benih mahoni daun lebar
31. SNI 01-5006.5-2001. Mutu benih tusam
32. SNI 01-5006.6-2001. Mutu benih sengon
33. SNI 01-5006.8-2002. Cara uji mutu fisik dan fisiologi benih gmelina
34. SNI 01-5006.9-2002. Cara uji mutu fisik dan fisiologi benih ampupu
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35. SNI 01-5006.10-2002. Cara uji mutu fisik dan fisiologi benih leda
36. SNI 01-5006.11-2002. Cara uji mutu fisik dan fisiologi benih akasia
37. SNI 01-7136-2005. Mutu fisik dan fisiologis benih jati (Tectona grandis Linn.f);
38. SNI 01-5006.13-2003: Penanganan bibit melalui pembiakan generatif (biji);
39. SNI 01-7139-2005: Penanganan bibit jati (Tectona grandis Linn f.);
40. SNI 01-7200-2006: Penanganan bibit jati (Tectona grandis Linn f.) dengan
perbanyakan stek pucuk;
41. SNI 01-7199-2006: Penanganan bibit mangium (Acacia mangium) dengan
perbanyakan generatif (biji);
42. SNI 01-7202-2006: Penanganan bibit meranti (Shorea spp.) dengan perbanyakan
generatif (biji);
43. SNI 01-5006.1-2006: Mutu bibit: Bagian 1: Mangium, Ampupu, Gmelina, Sengon,
Tusam, Meranti, Tengkawang;
44. SNI 01-7138-2005 tentang Mutu bibit jati (Tectona grandis Linn f.)
45. SNI 7516-2008. Dokumentasi benih dan bibit tanaman hutan
46. SNI 01-5006.3-1999: Pembuatan persemaian permanen tanaman hutan;
47. SNI 01-5006.12-2003: Penanganan benih generatif pohon hutan
48. SNI 01-5006.13-2003: Penanganan bibit melalui pembiakan generatif

Lahan kritis didefinisikan sebagai lahan yang mengalami proses kerusakan
fisik. kimia dan biologi karena tidak sesuai penggunaan dan kemampuannya. yang
akhirnya membahayakan fungsi hidrologis. orologis. produksi pertanian. pemukiman
dan kehidupan sosial ekonomi dan daerah lingkungan pengaruhnya.
Berdasarkan Peta Lahan Kritis Indonesia Tahun 2011 bahwa pada kawasan
KPHP setiap Bloknya yang terdiri dari Blok HHBK. Blok HHK-HA. Blok PL. Blok PM
dan Blok PT mengalami kerusakan kawasan. sehingga sebagian areal kawasan
masuk ke dalam lahan kritis dan sangat kritis. Mencegah terjadinya perluasan
kerusakan kawasan . maka diperlukan rehabilitasi lahan kritis.
Menurut Permen Kehutanan RI No.P. 14 Tahun 2012, Rehabilitasi Hutan dan
Lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatan fungsi
hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam
mendukung sistem kehidupan tetap terjaga. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
diselenggarakan melalui kegiatan Reboisasi, Penghijauan, Pemeliharaan,Pengayaan
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tanaman, atau Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis
pada lahan kritis dan tidak produktif.
Upaya untuk mencegah terjadinya perluasan kerusakan kawasan pada setiap
Blok, maka terlebih dahulu diperlukan pembagian tingkatan kekritisan pada masingmasing Blok untuk mempermudah pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan tingkat
kekritisannya. Dengan pembagian tingkat kekritisan. maka akan diketahui lahan yang
akan di rehabilitasi. Areal rencana rehabilitasi lahan kritis dapat dilihat pada Tabel 50
dan Gambar 26.
Tabel 50Rencana Areal Rehabilitasi Lahan Kritis di KPHP Model Sorong
RKU
BERAUR I
BERAUR I Total
BERAUR II
BERAUR II Total
BERAUR III
BERAUR III Total
KARABRA I

KARABRA I Total
KARABRA II

KARABRA II Total
KARABRA III

KARABRA III Total
KARABRA IV

KARABRA IV Total
KARABRA V

KARABRA V Total
WARSAMSON I

Kekritisan Lahan
Agak Kritis
Potensial Kritis
Agak Kritis
Potensial Kritis
Agak Kritis
Potensial Kritis
Agak Kritis
Kritis
Potensial Kritis
Tidak Kritis
Agak Kritis
Kritis
Potensial Kritis
Tidak Kritis
Agak Kritis
Potensial Kritis
Tidak Kritis
Agak Kritis
Potensial Kritis
Tidak Kritis
Agak Kritis
Kritis
Potensial Kritis
Tidak Kritis
Agak Kritis
Kritis
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Total
0,25
7.290,46
7.290,71
19,25
9.009,50
9.028,75
746,43
7.549,37
8.295,81
1.585,54
7,64
19.908,40
187,23
21.688,80
1.453,64
0,93
15.433,57
756,23
17.644,37
4.564,37
29.554,25
76,39
34.195,02
1.983,43
22.473,53
159,57
24.616,53
1.181,61
8,20
18.693,15
254,87
20.137,84
890,60
895,40
164

RKU

WARSAMSON I Total
WARSAMSON II

WARSAMSON II Total
WARSAMSON III

WARSAMSON III Total
WARSAMSON IV

WARSAMSON IV Total
WARSAMSON V

Kekritisan Lahan
Potensial Kritis
Tidak Kritis
Agak Kritis
Potensial Kritis
Sangat Kritis
Agak Kritis
Potensial Kritis
Sangat Kritis
Agak Kritis
Kritis
Potensial Kritis
Sangat Kritis
Agak Kritis
Kritis
Potensial Kritis

WARSAMSON V Total
Grand Total

Total
6.477,31
8.106,95
16.370,26
566,98
10.323,60
11,64
10.902,21
3.246,71
7.601,00
51,52
10.899,23
4.883,85
522,01
3.537,02
1.749,40
10.692,27
68,87
932,96
8.218,10
9.219,95
200.981,74

Sumber: Peta Indikarif Lahan Kritis Tahun 2011Kementerian Kehutanan.

Sebagian kawasan pada setiap RKU terdapat lahan kritis, baik

tingkat

kekritisan lahan termasuk kategori kritis dan maupun sangat kritis.Seperti tersaji
pada Tabel 50sebaraan lahan sangat kritis di kawasan KPHP Model Sorong terdapat
pada Blok RKU. Total seluruh lahan kritis dan sangat kritis adalah Seluas 28.325 Ha.
Mengingat cukup besar luas lahan tidak produktif tersebut, maka diperlukan upaya
rehabilitasi agar lahan tersebut kembali produktif. Dengan mengacu pada data
tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk kegiatan rehabilitasi lahan untuk
masing-masing blok.
Rehabilitasi lahan kritis pada kawasan KPHP Model Sorong akan berdampak
positif pada aspek hidrologiorologi, ekologi, ekonomi dan sosial politik. Rehabilitasi
lahan kritis memerlukan perencanaan yang matang dari aspek teknologi spesifik
lokasi yang akan digunakan, jenis tanaman pilihan, pola budidaya yang akan
digunakan, pola pemberdayaan masyarakat setempat, perangkat hukum yang
diperlukan untuk membuat gerakan lebih terarah serta mencegah meluasnya lahan
kritis baru. Kegiatan rehabilitasi pada hutan produksi ditujukan untuk memulihkan
tingkat potensi hutan dalam rangka mendukung industri kehutanan. Dengan kegiatan
rehabilitasi yang akan dilakukan pada areal yang kritis dan sangat kritis diharapkan
hutan dapat berfungsi dengan baik sesuai peruntukan lahan tersebut dan kerusakan
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yang terjadi tidak terus meluas yang mengakibatkan menurunnya kualitas dan
produktifitas lahan tersebut.
Rencana rehabilitasi hutan dan lahan yang sudah ditetapkan diproyeksikan
setiap tahun dan dikelompokkan menjadi: (1) Rencana Pemulihan Hutan dan Lahan,
(2) Pengendalian Erosi dan Sedimentasi, dan (3) Pengembangan Sumberdaya Air.
Kebijakan dan strategi meliputi (1) Kebijakan pembangunan bidang RHL, (2)
Kebijakan pendanaan, dan (3) Kebijakan operasional.

Gambar 26. Peta Rencana Areal Rehabilitasi di Kawasan KPHP Model Sorong
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Pengembangan kelembagaan RHL ke depan meliputi penyiapan tenaga
pelaksana dan pengendalian kegiatan RHL, baik aparat maupun masyarakat,
penyiapan

organisasi

pemerintahan/masyarakat/

kelompok

tani,

penyiapan

kelembagaan antar stakeholders, dan perumusan tata hubungan kerja antar unit
kerja dan pelaksanaannya. Pengembangan kelembagaan diarahkan kepada
organisasi, sumberdaya manusia, kewenangan serta tata hubungan kerja dalam
setiap

dimensi

penyelenggaraan

program

RHL

yaitu

perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan serta pengendalian.
Komponen penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kawasan KPHP
Model Sorongmeliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Organisasi dan Pemantauan
(monitoring).
a. Perencanaan

rehabilitasi

di

areal

KPHP.

Perencanaan

rehabilitasi

didasarkan pada beberapa pertimbangan, diantaranya: (1) Sinkronisasi
rencana

dengan rencana pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagai

kesatuan ekosistem, (2) Perencanaan lokasi rehabilitasi hutan dan lahan
diidentifikasi melalui kawasan yang mengalami degradasi dan deforestasi di
kawasan KPHP, (3) Mempertimbangkan fungsi lindung, dan produksi, (4)
Pertimbangan karakteristik fisik dan biologis yang terdapat pada kawasan
KPHP, dimana Peta kinerja disusun berdasarkan blok-blok kawasan
rehabilitasi yang mencerminkan kondisi fisik, biologis, status dan fungsi
kawasan serta rencana penerapan teknologi yang sesuai dengan karakteristik
kawasan KPHP Model SorongKabupaten Sorong, (5) Teknologi yang dipilih
mempertimbangkan ciri dan karakter kawasan KPHP Model Sorong(fisik,
biologis, sosial dan ekonomi), (6) Perencanaan rehabilitasi dibuat oleh tenaga
/ SDM yang kompeten dalam bidang kehutanan, hidrologi, ekonomi
sumberdaya,

sosial

dan

ekologi
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manajemen/geografis,(7)

Penyusunan

rancangan

rehabilitasi

telah

mempertimbangkan karakter sosial dan budaya masyarakat yang ada di
dalam dan sekitar kawasan KPHP, dan (8) Mengupayakan adanya
mekanisme pendanaan yang kontinyu melalui mekanisme insentif terhadap
para pihak.
b. Organisasi pelaksana, (1) Pelaksanaan rencana rehabilitasi hutan dan lahan
akan didukung dan ditangani oleh tenaga-tenaga teknis fungsional, (2) SDM
yang kompeten dalam bidang monitoring dan evaluasi serta dapat
mempertanggungjawabkannya secara publik (public accuntability), dimana
organisasi rehabilitasi ini dirancang dengan mengakomodasikan kewenangan
pemerintah, pranata sosial dan kelembagaan masyarakat setempat, (3)
Organisasi didesain agar memiliki hubungan dengan para pihak yang terkait
serta memiliki mekanisme kerja yang mampu memberikan motivasi dan
insentif pada para pihak, (4)
pertimbangan

kemampuan

Struktur organisasi RHL disusun dengan
penerapan

teknologi

setempat,

dan

(5)

terbangunnya kelembagaan RHL yang solid, dan (6) membentuk organisasi
yang mampu mengatur distribusi manfaat dan biaya.
c. Pelaksanaan. Pelaksanaan rencana rehabilitasi hutan dan lahan pada
kawasan KPHP ModelSorongtersebut, terdiri atas: (1) Kegiatan koordinasi
dengan para pihak

yang terkait

dengan KPHP,

(2)

Memanfaatkan

kelembagaan penguasaan hutan dan lahan, (3) Disesuaikan dengan aspirasi
stakeholder, (4) Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan telah berbasiskan
kepentingan masyarakat sesuai dengan fungsi hutan dan lahan, (5) Teknis
pelaksanaanya akan menggunaan kaidah yang melekat pada fungsi blok yang
bersangkutan, (6) akan diupayakan tersedianya paket teknologi yang sesuai
dengan karakter, status, fungsi dan peruntukan kawasan KPHP Model
Sorong, (7) Adanya mekanisme distribusi kompensasi bagi investasi profit
yang memberikan dampak positif terhadap kinerja RHL, dan (8) Berusaha
meminimalkan terjadinya konflik pelaksanaan RHL diantara para pihak.
d. Kegiatan pengendalian: kegiatan yang terkait adalah sebagai berikut: (1)
konflik tenurial yang masih dan diprediksi terjadi akan diidentifikasi serta akan
diselesaikan secara adil melalui mekanisme kelembagaan yang disepakati
oleh para pihak, (3) Monitoring RHL akan dikelola menurut fungsi hutan dan
lahan, (4) Pelaporan dan pengawasan dilaksanakan dengan alat, sarana dan
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metode yang telah dikuasai, baik melalui pemanfaatan perangkat keras
maupun lunak, (5) adanya perubahan/modifikasi struktur sosial sesuai dengan
teknologi yang dipilih, (6) mengupayakan keterlibatan para pihak dalam
tindakan monitoring dan evaluasi, (7) Memberi masukan kepada pemerintah
(pusat, propinsi,Kabupaten) terkait penyusunan peraturan-perundangan yang
konsisten dan seimbang dalam hal mekanisme insentif dan disinsentif
termasuk penegakan aturan main dan sistem nilai secara konsisten, dan (8)
mengupayakan terbangunnya sosial kontrol dan budaya organisasi yang
bertanggung-gugat (accountable).

Gambar 27. Diagram Alir Penyusunan Rencana Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
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Rencana jangka panjang rehabilitasi akan disesuaikan dengan luas lahan
kritis yang ada di KPHP Model Sorong. Ada 3 bentuk kegiatan rehabilitasi (bilogi, fisik
dan kimia). Masing-masing kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.
a. Kegiatan biologi.
Kegiatan biologi merupakan upaya-upaya yang dilakukan dengan cara
melakukan penanaman. Penanaman ini dimaksudkan untuk membentuk struktur
vegetasi yang bertingkat, Struktur pada level I untuk jenis intoleran, struktur level II
jenis intoleran dan struktur level III jenis toleran dan level IV jenis-jenis
herba,tanaman obat, tanaman umbi-umbian dan untuk lapisan bawah jenis semak
belukar ataupun rumput –rumputan.
b. Kegiatan sipil teknis.
Kegiatan sipil teknis dimaksudkan untuk mengurangi kekuatan erosivitas.
Bentuk-bentuk kegiatan sipil teknis antara lain teras gulud, teras kebun, teras
bangku, trucuk, saluran pembuangan air, gully plug, gully drop, dam penahan, dam
pengendali, embung, rorak, sabuk gunung, bangunan perlindungan tebing dan lainlain. Pemillihan pembuatan teras sipil ini merupakan pertimbangan yang harus
diperhitungkan dengan baik. Hal ini disebabkan kesalahan penentuan teknis dapat
membuat kegagalan fungsi sebagai penahan erosi.
c. Kegiatan Kimiawi.
Kegiatan kimiawi mengupayakan agar pertumbuhan tanaman menjadi optimal
ataupun kondisi tanahnya tidak mudah longsor

dan lain-lain.

Target kegiatan

rehabilitasi ekosistem setiap tahun mempunyai luas tertentu sesuai kesepakatan.
Bentuk-bentuk kegiatan restorasi ekosistem dilakukan dengan membuat rancangan
pembangunan rehabilitasi ekosistem satu tahun sebelum dilaksanakan. Rancangan
yang telah dibentuk akan dilaksanakan untuk tahun berikutnya. Luas areal yang akan
direhabilitasi adalah 28.325,99 Ha. areal tersebut terbagi ke dalam berbagai
RKU/Petak pengelolaan
5. 6.

Pembinaan Dan Pemantauan (Controlling) Pelaksanaan Rehabilitasi Dan
Reklamasi Pada Areal KPHP ModelSorongyang Sudah Ada Izin
Pemanfaatan Maupun Penggunaan Kawasan Hutan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan

peluang penyelenggaraan kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan pada
kawasan hutan, namun dengan pembatasan perlakuan tertentu sehingga fungsi dan
peruntukan hutan tidak terganggu. Para pelaku pembangunan di luar sektor
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kehutanan berkewajiban melakukan reklamasi dan atau rehabilitasi, karena
usahanya berpotensi menimbulkan perubahan dan terganggunya ekosistem hutan,
seperti usaha pertambangan.
Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong, saat ini terdapat
satu pemegang IPPKH pengelolaan kawasan dan 3 calon pemegang izin IPPKH
yang sedang menunggu keputusan Menteri Kehutanan. Keberadaan para pemegang
izin berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem sehingga keberadaannya
memerlukan pembinaan dan pemantauan terutama pada pelaksanaan kegiatan
rehabilitasi dan reklamasi pada areal KPHP Model Sorong.
Terkait dengan upaya perbaikan lingkungan dan meminimalisir kerusakan
ekosistem hutan akibat penambangan, maka para pemegang Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan (IPPKH) berkewajiban melaksanakan reklamasi hutan dan
rehabilitasi DAS. Reklamasi hutan wajib dilaksanakan pada kawasan hutan yang
terganggu (on-site) dengan tahapan kegiatan penataan lahan, pengendalian erosi
dan sedimentasi, revegetasi dan pemeliharaan. Sedangkan kewajiban rehabilitasi
DAS merupakan kegiatan penanaman pada lokasi lahan kritis baik di dalam kawasan
hutan maupun di luar kawasan hutan yang berada diluar areal IPPKH (off-site).
Rehabilitasi DAS oleh Pemegang IPPKH juga harus mengacu pada
perencanaan karena merupakan satu kesatuan dengan upaya rehabilitasi hutan dan
lahan yang diselenggarakan pemerintah. Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS
dan Perhutanan Sosial melakukan pengawalan dalam proses perencanaan, dan
Kepala KPHP Model Sorongakan membantu melalui pembinaan dan pemantauan
pelaksanaan

rehabilitasi

dan

reklamasi

khususnya

pada

areal

KPHP

ModelSorongdengan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait.
Pemilihan jenis tanaman pada penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS ini
mengutamakan jenis-jenis yang pemanfaatan non kayu seperti getah, buah, minyak,
damar, dan lain-lain. Pemanfaatan hasil-hasilnya disesuaikan dengan pemangku
areal dimana dilakukan penanaman. Apabila berada pada hutan lindung, maka
pemanfataannya diatur oleh pemerintah Kabupaten/kota, apabila berada pada hutan
konservasi, maka pemanfataannya diatur oleh Kementerian Kehutanan, serta
apabila berada pada lahan milik, maka pemanfaat hasil tanamannya adalah pemilik
lahan itu sendiri.
Perencanaan dan pelaksanaan reklamasi dan rehabilitasi lahan mengacu
pada: (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.04/Menhut-II/2011 tentang
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Pedoman Reklamasi Hutan, dan (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.63/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam
Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, dan
(3) Pedoman penilaian pelaksanaan reklamasi dan rehabilitasi tersebut mengacu
pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman
Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan.

5. 7.

Penyelenggaraan Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam
Salah satu faktor yang menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan adalah

karena adanya berbagai kepentingan yang berbeda atas sumber daya hutan
sehingga mempengaruhi pilihan tindakan yang berbeda-beda pula. Misalnya para
pengusaha,

pilihan

memperbesar

tindakannya

modal

yang

cenderung

dalam

berorientasi

pelaksanaannya

untuk

justru

kepentingan

mengkorbankan

kepentingan lain, seperti mengabaikan asas konservasi atau kelestarian lingkungan,
merebut kepemilikan lahan hutan yang sebelumnya dikuasai rakyat setempat, atau
penggunaan hutan dan lahan oleh masyarakat akibat tidak tersedianya lahan
pekerjaan,

kemiskinan,

dan

penguasaan

keterampilan

yang

rendah,

telah

meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap hutan (sandang, pangan, dan
papan).

Untuk mengurangi kerusakan akibat degradasi dan deforestasi maka

diperlukan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi alam tanpa mengabaikan
kepentingan masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan.
5.7.1. Perlindungan Hutan.
Dasar hukumnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah: (1)
UU RI No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
(2) Permenhut P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP, (3) PP Nomor 60 tahun 2009 tentang
Perubahan PP Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, dan (4)
Permendagri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di
Daerah.
Terdapat beberapa hal yang dicermati dan atau ditambahkan terkait aturan
pada pengelolaan hutan lindung/blok perlindungan, sehingga pihak Pengelola KPHP
Model Sorong tidak ragu dalam menentukan Blok perlindungan pada KPHP Model,
yaitu: (1) Penetapan jangka waktu perencanaan hutan lindung pada Permenhut
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P.6/Menhut-II/2010 yaitu rencana pengelolaan Hutan Lindung untuk KPHL terdiri dari
jangka panjang 10 tahun dan jangka pendek (tahunan). Sedangkan berdasarkan PP
Nomor 38 Tahun 2007

perencanaan jangka panjang selama 20 tahun, jangka

menengah selama 5 tahun, dan jangka pendek/ tahunan. (2) penetapan blok Blok
Perlindungan pada KPHP Model

sebaiknya memasukan kriteria kawasan yang

ditetapkan sebagai hutan lindung sebagai berikut: Kawasan hutan dengan faktorfaktor kelas lereng lapangan, kelas tanah dan kelas kelas intensitas hujan setelah
masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai total nilai (skor) 175
atau lebih besar; Kawasan hutan yang mempunyai kelas lereng lapangan 40 % atau
lebih; dan Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian lapangan di atas permukaan
laut 2.000 m atau lebih, (3) Apabila menyimpang dari ketentuan butir (2) di atas,
kawasan hutan perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan lindung/blok
perlindungan, apabila memenuhi salah satu atau beberapa syarat sebagai berikut:
Tanah sangat peka terhadap erosi yaitu jenis tanah regosol, litosol, organosol dan
renzina; lereng lapangan lebih besar (>) 15%; Merupakan jalur pengamanan aliran
sungai/air; sekurang-kurangnya 100 meter di kiri dan kanan sungai/aliran air
tersebut; merupakan pelindung mata air, sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200
meter di sekeliling mata air tersebut; Guna keperluan/’kepentingan khusus,
ditetapkan oleh Menteri sebagai hutan lindung (hal ini untuk memperkuat Peraturan
Dirjen Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-WP3H/2012, tentang pembagian Blok di
KPHP).
Perlindungan hutan dilaksanakan dengan tujuan melindungi kawasan hutan dan
proses produksi dapat berjalan dengan baik.

Prinsip pelaksanaan perlindungan

hutan adalah (1) upaya penanganan diutama secara preventif, (2) Perlakuan represif
dilakukan dengan mempertimbangkan hasil proses inteljen yang akurat, (3)
Sosialisasi seluruh peraturan perundangan senantiasa dilakukan oleh seluruh aparat,
(4) Pelatihan fisik petugas polisi kehutanan dilakukan secara rutin sekurangkurangnya setiap minggu sekali, (5) Operasi dilakukan melalui operasi fungsional
dan operasi gabungan, (6) Penanganan kebakaran diupayakan bersama dengan
masyarakat secara bersama-sama, (7) Persediaan makanan ternak diupayakan
dengan memanfaatkan jenis tanaman sela ataupun tanaman inti, dan (8)
Permasalahan penggunaan tanah diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.
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5.7.2. Konservasi Alam
Rencana teknis konservasi alam merupakan penjabaran dari salah satu atau
beberapa kegiatan teknis yang telah tersusun dalam rencana pengelolaan. Untuk
setiap kegiatan dalam rencana pengelolaan yang memerlukan penjabaran lebih rinci,
masing-masing dapat disusun rencana teknisnya, misalnya rancangan untuk
bangunan tertentu, pembinaan habitat, pembinaan populasi dan rancangan
pengambilan sumber genetik.
Pembinaan Habitat dan Populasi Untuk memperbaiki atau memulihkan
kerusakan tumbuhan, satwa, atau ekosistem di setiap kawasan konservasi dapat
dilakukan pembinaan habitat yang pelaksanaannya harus tetap memperhatikan
prinsip konservasi. Agar kualitas dan kuantitas jenis tumbuhan dan satwa tetap
berada dalam keadaan seimbang dan dinamis, di setiap kawasan konsenvasi pada
dasarnya dapat dilakukan pembinaan populasi yang pelaksanaannya harus tetap
memperhatikan

prinsip

konservasi;

Pembinaan

habitat

dan

populasi

pada

pengelolaan tumbuhan dan satwa serta habitatnya meliputi kegiatan berupa: (1)
pembinaan padang rumput untuk satwa, (2) penanaman dan pemeliharaan pohonpohon yang dapat meningkatkan fungsi KSA, (3) pembuatan fasilitas air minum dan
atau tempat berkubang dan mandi satwa, (4) penjarangan jenis tumbuhan dan atau
populasi satwa, (5) penambahan tumbuhan dan satwa asli, dan (6) pemberantasan
jenis tumbuhan dan satwa pengganggu.
Rehabilitasi dan Restorasi. Rehabilitasi dan restorasi hutan dan lahan adalah
kegiatan pemulihan kondisi sebagian

kawasan

hutan menjadi atau mendekati

kondisi ekosistem alami, melalui kegiatan reboisasi, pemeliharaan, pengkayaan jenis
atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif, dan perbaikan lingkungan
untuk memulihkan fungsi ekosistem alami yang rusak. Pelaksanaan restorasi dan
rehabilitasi

di

kawasan

hutan

mempunyai

tujuan

untuk

memulihkan,

mempertahankan dan meningkatkan fungsi ekosistem yang rusak agar dapat
berfungsi kembali secara optimal sesuai daya dukung, dan peranannya sebagai
habitat suatu jenis tumbuhan/ satwa dalam mendukung sistem penyangga
kehidupan. Tujuan dari proses rehabilitasi dan restorasi adalah mengembalikan
struktur, fungsi keanekaragaman dan dinamika suatu ekosistem yang menghadapi
degradasi tersebut.
Terdapat empat tipe utama untuk mengembalikan/memulihkan komunitas
hayati dan ekosistem yang mengalami degradasi, yaitu: (1) Tanpa tindakan, karena
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upaya pemulihan terlalu mahal dan selalu gagal, pengalaman menunjukkan bahwa
ekosistem akan dapat pulih dengan sendirinya, (2) Restorasi, merupakan pemulihan
melalui suatu reintroduksi secara aktif dengan spesies yang semula ada, sehingga
mencapai struktur dan komposisi spesies

seperti semula, (3) Rehabilitasi,

merupakan pemulihan dari sebagian fungsi-fungsi ekosistem dan spesies

asli,

seperti memperbaiki hutan yang terdegradasi melalui penanaman, dan (4)
Penggantian, merupakan upaya penggantian suatu ekosistem terdegradasi dengan
ekosistem lain yang lebih produktif, seperti menganti hutan yang terdegradasi
dengan padang rumput dan sebagainya.
Sasaran kegiatan restorasi dan rehabilitasi di kawasan hutan konservasi
adalah untuk memperbaiki dan memulihkan kembali kondisi sebagian

kawasan

hutan konservasi (kecuali hutan cagar alam dan zona inti taman nasional) menjadi
atau mendekati kondisi ekosistem alami, melalui kegiatan reboisasi, pemeliharaan,
pengkayaan jenis atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif, atau
perbaikan lingkungan alami pada kawasan hutan konservasi yang telah mengalami
kerusak/ degradasi yang terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas I,
kelompok penutupan Lahan (KPL) I dan II.
Pendekatan restorasi dan rehabilitasi di kawasan hutan konservasi pada
dasarnya diselenggarakan melalui kegiatan : (1) Pemulihan kawasan dengan
penanaman/pengkayaan jenis tumbuhan sesuai jenis aslinya (endemik), (2)
Rehabilitasi secara alami dilakukan dengan mengisolasi sebagian kawasan hutan
konservasi yang rusak dari berbagai gangguan agar dapat pulih secara alami, (3)
Rehabilitasi buatan dilakukan dengan cara reboisasi, pemeliharaan, dan pengkayaan
jenis atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif.
Pelaksanaan kegiatan restorasi dan rehabilitasi di kawasan hutan konservasi
harus mengacu pada prinsip-prinsip: (1) Pelestarian keanekaragaman jenis, yaitu
menuntut adanya keanekaragaman jenis yang tinggi dalam menentukan jenis
tumbuhan, jumlah dan anakan atau bibit yang akan digunakan dalam merehabilitasi
kawasan hutan konservasi, (2) Pembinaan dan peningkatan kualitas habitat, yang
mengacu pada pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan rehabilitasi untuk menjamin
pulihnya kondisi dan fungsi kawasan secara lestari. Untuk itu setiap pelaksanaan
kegiatan restorasi dan rehabilitasi kawasan hutan konservasi harus diarahkan
semaksimal mungkin pada pemulihan kondisi habitat jenis-jenis flora dan fauna
seperti mendekati keadaan semula, (3) Melibatkan keikutsertaan para pihak terkait
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(stakeholders), serta setiap kegiatan yang dilakukan harus jelas standar, prosedur
dan hasilnya, dan tanggung jawab setiap pihak yang berperan dalam pelaksanaan
rehabilitasi kawasan hutan konservasi, sehingga masing-masing dapat dimintakan
tanggung jawabnya, Kejelasan tanggung jawab ini menyangkut pihak pemerintahan
pusat, pemerintah daerah dan masyarakat peserta kegiatan maupun perorangan dan
atau lembagalembaga dan para pihak terkait, dan (4) Menghindarkan atau menekan
sekecil mungkin segala bentuk penyimpangan yang menyebabkan pelaksanaan
rehabilitasi tidak efisien.
Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pengelolaan merupakan
kebutuhan dasar untuk tenselenggaranya kegiatan pengelolaan yang berdayaguna
dan berhasilguna. Di setiap kawasan konservasi diperkenankan dibangun berbagai
bentuk sarana dan prasarana pengelolaan sepanjang untuk kepentingan pencapaian
tujuan penetapannya dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana rekreasi dan wisata alam, harus
mempertimbangkan

aspek-aspek

lingkungan,

sosial,

ekonomi,

dan

budaya

masyarakat.
Sarana dan prasarana pengelolaan yang akan dibangunterdiri dari : a. Sarana dan
prasarana pokok pengelolaan antara lain: (1) Kantor pengelola, (2) Pondok kerja/
jaga/ penelitian, (3) Jalan patroli, (4) Pusat informasi, (5) Wisma cinta alam, (6)
Menara pengawas kebakaran, (7) Menara pengintaian satwa, (8) Stasiun rehabilitasi
satwa, (9) Peralatan navigasi, (10) Peralatan komunikasi, (11) Peta-peta dasar dan
kerja, (12) Transportasi, (13) Perlengkapan kerja di perairan, (14) Laboratorium
penelitian, dan (15) kandang transit satwa, b, Sarana dan prasarana wisata alam
antara lain: (1) Akomodasi, (2) Transportasi, (3) Pertunjukan kebudayaan, (4) Sistem
sanitasi, dan (5) Fasilitas rekreasi alam.
Konservasi alam dibagi menjadi konservasi ex-situ (konservasi tumbuhan dan
atau satwa yang dilakukan di luar habitat alaminya) dan konservasi in situ
(konservasi tumbuhan atau satwa yang dilakukan di dalam habitat alaminya).
Peraturan yang terkait dengan kegiatan konservasi ini adalah: (1) Undang-undang RI
Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya, (2) Permenhut Nomor P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga
Konservasi.
Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan
erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi (UU No 5 Tahun 1990), yaitu:
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a. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga
kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia
(perlindungan sistem penyangga kehidupan).
b. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe
ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan,
dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang
menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan
sumber plasma nutfah);
c. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga
terjamin kelestariannya. Akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan
peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara
optimal,baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya
gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati
(pemanfaatan secara lestari).

5. 8.

Penyelenggaraan Koordinasi Dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin
Pelibatan peran swasta atau pemegang ijin, akan didukung oleh koordinasi

dan sinkronisasi kegiatan antara KPHP Model Sorong dengan perusahaan
pemegang ijin, hal ini dilakukan agar pelaksanaan kegiatan antara keduanya tidak
saling merugikan atau sinergis, misalnya pemanenan pada blok yang berdekatan
antara KPHP Model Sorong dengan perusahaan pemegang ijin akan mengurangi
biaya

pengangkutan

secara

keseluruhan

dan

mengurangi

dampak

akibat

pemanenan yang tidak terencana (RIL-Reduce Impact Logging).
Keterlibatan dan dukungan dapat melalui berbagai bentuk seperti kerjasama:
(1)

pelatihan

untuk

peningkatan

kapasitas

staf

pengelola

KPHP

Model

Sorongdengan perusahaan pemegang ijin, (2) pendampingan pemberdayaan
masyarakat, (3) hasil penelitian untuk pengelolaan KPHP Model Sorongserta
perusahaan pemegang ijin, dan (4) dukungan kebijakan. Peran manajemen KPHP
Model Sorongsangat berkontribusi dalam membuat rencana pengelolaan oleh
karena itu koordinasi dengan pengelola di areal yang telah berizin akan
menghasilkan sinergi positif, sehingga kegiatan koordinasi dan sinkronisasi akan
terus dikembangkan.
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Setelah sinkronisasi program antara KPHP Model Sorongdengan perusahaan
pemegang ijin, maka akan dilakukan pra-kondisi dalam perencanan, implementasi,
monitoring dan evaluasi, sehingga pencapaian kerja di wilayah KPHP Model
Soronglebih

mudah

terukur

dan

hasilnya

diharapkan

menjadi

lebih

baik.

Implementasi program dan kegiatan ini sebagai upaya membangun KPHP Model
Sorongyang mandiri dan berkelanjutan. Sinkronisasi program antara KPHP Model
Sorongdan perusahaan pemegang izin juga akan disesuaikan dengan permasalahan
yang ada, sehingga proses-proses implementasinya semakin baik dan bermanfaat
bagi para pihak.

5. 9.

Koordinasi Dan Sinergi Dengan Instansi Dan Stakeholder Terkait
Pengembangan program bersama akan tercapai jika konsultasi dan koordinasi

antar para pihak berjalan dengan baik (bersinergi).

Konsultasi dan koordinasi

mengambil peran yang signifikan dalam mengontrol berjalan atau tidaknya tujuan
program, baik di internal maupun di eksternal KPHP Model Sorong. Konsultasi dan
koordinasi di internal akan lebih mengacu kepada standar operasional prosedur
(SOP) yang akan dibangun, sedangkan konsultasi dan koordinasi di eksternal dapat
dilakukan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan antar pihak. Untuk menjamin
konsultasi dan koordinasi lebih baik, maka akan dilaksanakan kegiatan antara lain:
a. Membentuk

kelembagaan

kolaboratif

yang

melibatkan

para

pihak.

Kelembagaan yang kolaboratif dan melibatkan para pihak seperti masyarakat,
pemda, LSM dan pihak lain yang relevan, sehingga memudahkan proses
konsultasi dan koordinasi antar para pihak. Kelembagaan kolaboratif
berdasarkan kesetaraan dari masing-masing pihak dalam mengakomodir
kepentingan dan keinginan bersama yang tertuang dalam perencanaan
bersama. Perencanaan dan implementasi kegiatannya, juga akan dibangun
berdasarkan kepentingan bersama sehingga proses konsultasi dan koordinasi
terus berjalan.
b. Membangun kolaborasi pengelolaan blok pemanfaatan dan blok lainnya
dengan para pihak. Blok pemanfaatan, blok khusus, dan blok pemberdayaan
sebagai bagian dari kawasan KPHP Model Sorongakan menjadi perhatian
dalam pengelolaan, karena ada interaksi manusia pada wilayah tersebut.
Disatu sisi, mengurangi tekanan terhadap kawasan perlindungan dan disisi
lain memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
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pemanfaatan blok-blok tersebut berbasis masyarakat, sehingga kepentingan
lain yang mungkin masuk seperti investor ataupun pihak swasta juga akan
diarahkan untuk memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada
masyarakat. Nilai penting yang lain adalah meredam konflik sumber daya
alam yang ada di masyarakat.
c. Membangun media komunikasi bersamasebagai salah satu cara untuk
menyampaikan informasi terhadap para pihak. Media dan instrumen yang
tepat sangat diperlukan untuk menjembatani komunikasi ini termasuk laporan
perkembangan program kegiatan. Bentuk media komunikasi tersebut adalah
jurnal, majalah, radio, leaflet, booklet, web-site dan lain-lain. Semakin intensif
penyampaian informasi dan komunikasi ke target yang dituju, maka semakin
banyak pemahaman tehadap kegiatan yang dilakukan sehingga kesadaran
masyarakat terhadap kawasan menjadi semakin penting. Disamping itu,
media komunikasi langsung yang dapat membangun dan memperkuat opini
bersama misalnya dengan membentuk forum bersama para pihak. Forum
bersama dapat dibentuk atas dasar kebutuhan bersama misalnya dalam
mengantisipasi

konflik,

revitalisasi

kearifan

lokal

maupun

dalam

hal

pengawasan dan pengendalian program pengelolaan.
d. Pertemuan reguler

para pihak.

program yang terencana dan

Pertemuan regular para pihak menjadi

disepakati bersama, sehingga memudahkan

proses evaluasi dan monitoring program bersama, selain itu membangun
kesepamahaman kerja bersama menjadi bagian signifikan dalam pertemuan
regular, Pertemuan regular juga menjadi ajang saling berbagi pengalaman
dan informasi antar pihak mengenai kemajuan dan pengembangan program
yang ada.
e. Matrik keterlibatan para pihak dalam pembangunan dan pengelolaan KPH
(Supratman 2011).

Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan Jangka Panjang
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong
Provinsi Papua Barat

179

Tabel 51Bentuk Peran Dan Kontribusi Para Pihak Didalam Pembangunan
Pengelolaan KPHP ModelSorong

Dari tabel diatas dapat digambarkan bentuk peran dan kontibusi para pihak dalam
pembangunan HTR,

karena untuk melaksanakan strategi pembangunan dan

kegiatan-kegiatan pengelolaan KPHP Model Sorong, diperlukan dukungan lembagalembaga pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan lembaga pendukung seperti
Perguruan Tinggi, LSM, dan lembaga keuangan. Dukungan lembaga-lembaga
tersebut dapat secara individu lembaga atau berkolaborasi dengan lembaga lain
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yang terkait, melalui konvergensi kegiatan sesuai potensi yang dimiliki masingmasing lembaga,
5. 10.

Penyediaan Dan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM)
Bila dilihat dari data sekunder KPHP Model Sorong, beban kerja

SDM

dibanding dengan luas areal pengelolaan belum memadai, apalagi saat ini KPHP
Model tersebut baru memiliki 1 SDM yaitu Kepala KPH, sehingga KPHP Model
Sorong masih membutuhkan penambahan staf yang cukup banyak, supaya
pelaksanaan pengelolaan berjalan secara efektif,

Pengusulan penambahan staf

untuk pengembangan organisasi dilakukan berdasarkan kajian wilayah, jarak dan
tingkat koordinasi dengan instansi terkait. Usulan penambahan jumlah SDM di KPH
diajukan ke Kementerian Kehutanan, usulan tersebut kemudian dilanjutkan oleh
Kemenhut ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan terakhir
pertimbangan dari Kementerian Keuangan.
Pengembangan staf organisasi yang tepat akan berdampak terhadap
efektivitas dan efisiensi pengelolaan KPHP Model Sorong. Program pengembangan
SDM KPHP Model Sorong, mencakup beberapa kegiatan umum antara lain: (1)
Analisa beban kerja dan kebutuhan personil, dan (2) Analisa penyesuaian struktur
organisasi KPHP Model Sorong, Program pengembangan tersebut akan didukung
kegiatan lainnya, seperti: pemantapan kebijakan pengelolaan KPHP Model;
penambahan staf pengelola KPHP Model; penyusunan prosedur kerja dan
mekanisme kolaborasi atau kerjasama; terakhir adanya peningkatan sarana dan
prasana.
5.10.1. Pemantapan Kebijakan Pengelolaan KPHP
Pengelolaan KPHP Model Sorongakan melihat kondisi saat ini dan kondisi
harapan pada masa yang akan datang. Permasalahan pokok yang ada saat ini,
sedini mungkin akan diselesaikan dan disesuaikan dengan kondisi yang ada,
terutama pada hal yang sangat prinsip yaitu legalitas formal penetapan kawasan
yang bebas konflik. Kemudian aturan-aturan sebagai dasar dalam pengelolaan yang
dapat mendukung kebijakan pengelolaan jangka panjang. Langkah strategis yang
lebih terinci sebagai penjabaran dari rencana pengelolaan jangka panjang (RPJP)
akan tergambar dalam pengelolaan jangka pendek secara kualitatif dan kuantitatif,
yang akan dituangkan sebagai langkah pengelolaan yang bersifat teknis operasional.
Dengan

visi

dan misi

yang

telah dirumuskan,

maka KPHP Model

Sorongdapat memantapkan pengelolaan dengan rumusan kebijakan yang tepat
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serta mampu menjawab tantangan pada pengelolaan ke depan dengan langkah
yang sudah ditetapkan. Untuk pencapaian rencana pengelolaan jangka panjang
tersebut, maka dirumuskan upaya-upaya yang akan ditempuh dan tertuang secara
makro dalam Rencana Pengelolaan

Jangka Panjang (RPJP)

KPHP Model

Sorongtahun 2012 - 2022, Program pemantapan kebijakan pengelolaan KPHP
Model Sorongtersebut. mencakup beberapa kegiatan jangka panjang antara lain :
(1) Surat Keputusan penetapan kawasan KPHP Model Sorong. (2) Evaluasi
kebijakan pengelolaan KPHP Model Sorong. (3) Review rencana pengelolaan jangka
panjang. (4) Penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek/tahunan. dan (5)
Peningkatan

kapasitas

personil

pengelola

kawasan

KPHP

Model

Sorong.

Pengelolaan KPHP Model Sorongsangat membutuhkan dukungan dan kemampuan
personil

yang

memadai.

Kapasitas

personil

menentukan

berhasil

tidaknya

pengelolaan. Untuk itu dalam rencana jangka panjang ini akan dimasukan upaya
pengembangan dan peningkatan bagi staf pengelola KPHP Model Sorongdalam
berbagai bidang. seperti: pendidikan. pelatihan-pelatihan penunjang berupa keahlian
pada bidang-bidang tertentu, dan penggalian informasi dari luar yang dapat
menambah pengalaman dan wawasan.
Beberapa rencana kegiatan jangka panjang dalam rangka peningkatan
kapasitas staf pengelola, antara lain: (1) Perbaikan jenjang pendidikan, (2) Pemetaan
kompetensi staf, (3) Diklat SDM pengelola KPHP Model Sorong, (4) Pertukaran
kunjungan staf pengelola, (5) Studi banding, dan (6) Magang pegawai.
5.10.2. Penambahan Staf Pengelola KPHP
Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan KPHP Model Sorongdapat
dilakukan dengan penambahan staf untuk mengisi kekurangan formasi yang ada.
Dengan jumlah personil yang memadai maka diharapkan pelaksanaan tugas tidak
akan dijabat secara rangkap, sehingga target pengelolaan dapat tercapai dengan
baik dan tepat waktu. Kegiatan makro dalam jangkap panjang mencakup
penambahan formasi pegawai dan rekruitmen petugas lapangan. Sesuai prosedur
yang ada, maka pengusulan untuk penambahan formasi pegawai akan disampaikan
ke pusat karena domainnya Kementerian Kehutanan, sedangkan rekruitmen petugas
lapangan sedapat mungkin berasal dari masyarakat di sekitar kawasan dengan
sistim penggajian sebagai tenaga upah/kontrak.
Pada perekrutan tenaga kerja lapangan akan memperhatikan kedekatannya
dengan hutan dan masyarakat, kedekatan bukan hanya dari aspek fisik tetapi juga
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spiritnya.

Tanggung jawab masing-masing tenaga kerja dijelaskan secara tegas

dalam job descriptions, dimana bagian administrasi dipisahkan dengan bagian
pengelolaan, dan setiap pelatihan akan selalu berorientasi pada pelayanan,
sehingga setiap staf dapat berlaku profesional dalam melayani dan berupaya
meminimalkan

kekecewaan

pihak

lain

yang

melakukan

kerjasama

atau

memanfaatkan jasa di KPHP Model Sorong.
Organisasi yang dibangun untuk membuat rencana pengelolaan KPHP Model
Sorong di Kabupaten sorong sudah sesuai dengan landasan yang termaktub dalam
PP 41 tahun 2007 pasal 45 tentang organisasi perangkat daerah.

Tipe organisasi

KPHP Model Sorong belum mengacu peraturan menteri dalam negeri (Permendagri
no 61. Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Organisasi KPHP).
5.10.3. Penyusunan Prosedur Kerja (SOP) dan mekanisme kolaborasi atau
kerjasama.
Pelaksanaan tugas lingkup KPHP Model Sorong akan lebih maksimal apabila
ada kejelasan mengenai tata kerja dan tanggung jawab pada masing-masing bidang
tugas. Penyelesaian suatu kegiatan dilakukan melalui prosedur dan tahapan yang
mantap dari alur pelaksanaan dan ketepatan waktu yang efisien. Secara legal formal
tata organisai dan uraian tugas pada

KPHP Model Sorong tersebut adalah

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

Peraturan ini merupakan pedoman yang

digunakan untuk lingkup Kementerian Kehutanan. Sedangkan untuk pelaksanaan
tugas sebagai Unit Pelaksana Teknis mengacu kepada Peraturan Bupati tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis KPHP Model Sorong.

Dasar

hukum penyusunan prosedur kerja mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan
N0.2734/Kpts-II/2002 tanggal 30 April 2002 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur
kerja Lingkup Kementerian Kehutanan. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas-tugas
yang bersifat teknis operasional sesuai dengan bidang tugas dan kegiatan tertentu,
disusun petunjuk teknis yang akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas di
lapangan. Untuk pencapaian program ini dalam rencana jangka panjang, mencakup
beberapa kegiatan makro antara lain: (1) Penyusunan Prosedur Kerja KPHP
Model,(2) Penyusunan Prosedur Kerja Seksi Pengelolaan Wilayah KPHP Model
Sorong, dan (3) Penyusunan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan.
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5.10.4. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Dalam kegiatan pengelolaan, sarana dan prasarana berfungsi untuk
menunjang kelancaran kegiatan. Agar pengelolaan berjalan lebih efektif dan efisien
maka dukungan sarana dan prasarana yang memadai yang sesuai dengan jenis dan
jumlah kebutuhan sangat diperlukan. Sarana dan prasarana di KPHP Model Sorong
terdiri dari sarana prasarana perkantoran pada kesekretariatan KPHP Model Sorong.
Satuan Pengelolaan Wilayah (blok), sarana prasarana penunjang pengelolaan
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta sarana prasarana kegiatan dalam
menunjang

perlindungan dan pengamanan kawasan. Kelengkapan sarana dan

prasarana yang diperlukan diperoleh dengan pengadaan baru maupun pemeliharaan
yang telah ada.
Sarana prasarana diperoleh dari pengusulan dalam setiap tahun anggaran
kegiatan. Kebutuhan sarana prasarana penunjang pengelolaan KPHP Model
Sorongmencakup : (1) Pembangunan rumah jabatan dan mess lapangan, (2)
Pembangunan kantor resort lapangan, pondok kerja, pondok jaga dan pos jaga, (3)
Pengadaan kendaraan roda 4 dan 2, (4) Pengadaan alat transportasi air, (5)
Peningkatan peralatan kantor, (6) Peningkatan perlengkapan kerja personil, (7)
Pengadaan peralatan komunikasi lapangan, (8) Penyediaan sarana penunjang dan
pelayanan pengelolaan wisata alam, (9) Pembangunan mini hidro dan instalasi air
bersih, dan (10) Pemeliharaan, perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana.

5. 11.

Penyediaan Pendanaan
Pendanaan pengelolaan KPHP Model Sorongdipenuhi dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD). Pengelolaan KPHP Model Sorongyang optimal membutuhkan dana
yang cukup besar.

Dana tersebut tidak mungkin dicukupi hanya dari keuangan

negara (APBN dan APBD). Pemenuhan kebutuhan pendanaan untuk melengkapi
kekurangan dana pengelolaan dari APBN dan APBD akan dipenuhi dari berbagai
sumber, diantaranya:
a. Bermitra dengan LSM misalnya WWF, CI, FFI dan lain-lain yang sering
mendapatkan

bantuan

dana

internasional

untuk

melakukan

aktivitas

konservasi di Kawasan Pelestarian Alam (khususnya untuk pengelolaan Blok
perlindungan),
b. Wisata alam (arung jeram dan penelusuran goa),
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c. Pembayaran imbal jasa tegakan melalui mekanisme perdagangan karbon.
Mekanisme

pembayaran

karbon

dapat

berupa

pembiayaan

kegiatan

rehabilitasi dan reklamasi pada areal bekas pembalakan (PT Intimpura Timber
Co.), pertambangan, perambahan hutan, bekas kebakaran dan kerusakan
hutan lainnya. Skema perdagangan karbon juga bisa direalisasikan melalui
pengembangan program pengelolaan hutan berbasis masyarakat,

atau

pengelolaan hutan primer tanpa ada rencana penebangan (untuk program
REDD+ direncanakan seluas 94.923 Ha.
d. Perlindungan DAS dan tata air. KPHP Model Sorong merupakan hulu banyak
sungai dan anak sungai yang mengalir di Kabupaten Sorong. Kemungkinan
pemanfaatan air baku untuk masyarakat luas dan pengembangan perusahaan
air minum dalam kemasan juga bisa dijadikan sebagai alternatif.
e. Kekayaan keanekaragaman hayati. Keragaman hayati, keunikan spesies flora
dan fauna, keindahan bentang alam dan sosial budaya masyarkat lokal dapat
dikemas dalam paket wisata yang memiliki nilai tinggi selain untuk tujuan
penelitian dan pendidikan.
f. Pajak dari perusahaan yang melakukan pemanfaatan hasil hutan non-kayu
dari blok tertentu di dalam kawasan KPHP Model Sorong.
g. Produk-produk yang dihasilkan dari budidaya masyarakat lokal juga dapat
dikemas dan diberi label konservasi untuk diperdagangkan di pasar hijau.
Untuk mendukung program inidipersiapkan kegiatan umum untuk jangka
panjang yang mencakup:
a. Membangun mekanisme penggalangan dana yang menguntungkan para
pihak. Secara sederhana mekanisme ini dapat berupa kesepakatan yang
memungkinkan untuk dilaksanakan, dan tidak menyimpang dari aturan main
yang ada.
b. Penyusunan proposal untuk memperoleh dukungan pendanaan. Proposal
dibuat

berdasarkan kemampuan KPHP Model Sorong saat ini kemudian

dibandingkan dengan kekurangan yang ada. Gap yang terjadi antara kondisi
pendanaan saat ini dan kekurangan dana yang masih harus dipenuhi,
dijadikan sebagai dasar penyusunan proposal untuk memperoleh dukungan
pendanaan dari pihak lain. Penyusunan proposal dan mencari dukungan
pendanaan dapat dilakukan secara sendiri atau bersama-sama dengan pihak
lain seperti konsultan, LSM, BUMN, dan perusahaan swasta.
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c. Membangun perencanaan program bersama. Perencanaan program bersama
merupakan salah satu langkah strategis untuk mencari dana. Penyusunan
perencanan dibuat secara bersama-sama dengan para pihak di luar KPHP
Model Sorong. Pendanaan tidak hanya berupa uang tetapi juga berupa
kerjasama program, misalnya NGO maupun pihak swasta yang tertarik pada
sesuatu issue ataupun obyek tertentu.

5. 12.

Pengembangan Database
Database yang lengkap dan tidak kadaluwarsa terkait kawasan pengelolaan

sangat berguna untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan KPHP Model
Sorong. Selain itu database juga bermanfaat bagi pihak luar yang membutuhkan
informasi tentang KPHP Model Sorong seperti misalnya para peneliti dari universitas
atau lembaga penelitian, LSM, instansi pemerintah, dan individu.

Database dan

informasi dapat dikumpulkan dari unit-unit pengelola di lapangan dan juga dari luar.
Pemberian atau pertukaran data dan informasi khususnya dengan pihak luar akan
diatur oleh Standar Operasional Prosedur (SOP). Database yang ada dapat
dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk analog atau manual (peta, dokumen,
laporan, data penelitian dan lain-lain), data digital (dokumen-dokumen, data GIS dan
data digital lainnya). Unit yang secara khusus mengelola database ini pada
organisasi KPHP Model Sorongmerupakan Division Support System (DSS) atau
pendukung sistem organisasi yang diperlukan sebagai dasar untuk mengambil
keputusan pengelolaan baik, oleh manajemen pusat KPHP Model Sorong, maupun
pengelola pada unit terkecil di lapangan.

Beberapa rencana kegiatan yang

mendukung pengembangan database di KPHP Model Sorong, antara lain: (1)
Pelatihan staf pengelola database, (2) Penyiapan perangkat database,

(3)

Penyusunan dan pengelolaan sistem database, dan (4) Membangun manajemen
sistem pusat informasi.

5. 13.

Rasionalisasi Wilayah Kelola
Rasionalisasi wilayah kelola mencakup 2 hal yaitu aspek kawasan (fisik)

mencakup intervensi silvikultur, dan aspek non fisik mencakup kelembagaan
pengelolaan kawasan KPHP Model Sorongmencakup organisasi, pengaturan
kewenangan dan personil.
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Rasionalisasi wilayah kelola khususnya berkaitan dengan aspek kawasan
KPHP Model Sorong khusus blok perlindungan misalnya melalui perumusan
perlindungan dan pengawetan hutan primer berbasis DAS, pembenahan hutan
lindung sekunder melalui perbaikan kualitas lahan dan penanaman pada lokasilokasi yang mengalami kerusakan, penyelesaian konflik (jika ada), mengembangkan
silvikultur khusus yang engakomodir kepentingan ekologi, dan sosial ekonomi
masyarakat. Pembenahan KPHP Model paling tidak memerlukan waktu 5 tahun.
Sedangkan rasionalisasi berkaitan dengan kawasan KPHP pada hutan alam
primer,adalah: (1) Menggunakan prinsip RIL (Reduced Impact Logging) pada saat
melakukan pemanenan misalnya dengan menggunakan metoda Silvikultur Intensif
(SILIN), dan (2) segera memperbaiki kelembagaan pengelola KPHP Model. Untuk
KPHP hutan sekunder adalah: (1) menggunakan silvikultur khusus yang mampu
menyeimbangkan kepentingan ekologi, ekonomi dan sosial, dan (2) melibatkan
masyarakat dalam pengelolaan hutan, misalnya melalui sistem agroforestry.
Rasionalisasi wilayah kelola khususnya yang berkaitan dengan kelembagaan
KPHP Model Sorong mencakup: (1) Aspek politik, diperlukan komitmen dari para
pihak (pemerintah, pengusaha, dan masyarakat) untuk secara bersama-sama
melaksanakan perbaikan wilayah kelola melalui pengurusan hutan secara rasional
sesuai amanat UU Kehutanan No 41 tahun 1999. Misalnya komitmen pemerintah
untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan yang dimanfaatkan dan
dikelola secara permanen, dan tanpa ada gangguan oleh alih fungsi lahan lainnya,
dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat lokal (sosial, ekonomi, dan
budaya masyaraka lokal), (2) Aspek kelembagaan pengelola KPHP Model Sorong.
Aspek ini mencakup aturan main yang mengatur lembaga pengelola dan pemenuhan
kekurangan personil (staf pengelola) dengan kualifikasi sesuai dengan yang
dipersyaratkan. Aturan main antara pengelola KPHP Model Sorong dengan Dinas
Kehutanan di Kabupaten Sorong, dan Dinas Kehutanan Propinsi Papua Barat harus
jelas sehingga hubungan ketiga lembaga menjadi sinergis. Demikian juga dengan
aspek pengelolaan KPHP Model Sorong yang memiliki dampak terhadap
masyarakat, baik aspek pengelolaan maupun aturan main akan melibatkan peran
aktif para pihak (partisipatif, terbuka, berkeadilan dan memiliki akuntabilitas yang
tinggi). Tugas pokok, fungsi dan peran serta dari para pihak harus dijabarkan secara
jelas untuk menekan resiko konflik pengelolaan dikemudian hari.
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Diantara para pihak perlu dibangun komunikasi dan koordinasi yang baik,
termasuk membuat kesepakatan terkait mekanisme pembagian tugas, fungsi dan
peran serta dari masing-masing pihak. Mekanisme tersebut dituangkan ke dalam
aturan main yang mengikat para pihak untuk melaksanakan tugas, fungsi dan
perannya masing-masing. Adanya aturan ini akan meningkatkan komitmen para
pihak dalam pengelolaan KPHP Model Sorong.

5. 14.

Review Rencana Pengelolaan (minimal 5 tahun sekali)
Review rencana pengelolaan KPHP Model Sorong dilakukan melalui kegiatan

monitoring dan evaluasi. Tujuan review ini adalah agar kegiatan pengelolaan KPHP
Model Sorong dapat dilaksanakan sebagaimana perencanaan yang telah disusun,
Kegiatan monitoring ini dilakukan dalam rangka mengawasi, mengamati, atau
melakukan pengecekan dengan cernat apakah pelaksanaan pengelolaan KPHP
Model Sorong telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

pegelolaan yang

telah dibuat, atau apakah pengelolaan KPHP Model Sorong tersebut masih dalam
koridor pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di awal.
Fungsi dari monitoring adalah untuk mencatat atau mengetahui apa yang
terjadi dalam pelaksanaan suatu pengelolaan hutan ‘tanpa’ mempertanyakan
mengapa hal tersebut terjadi dan tidak melihat adanya hubungan sebab-akibat
mengapa hal tersebut terjadi. Sedangkan tujuan dari evaluasi dalam pengelolaan
hutan dimaksudkan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dari
rencana kegiatan yang ditetapkan.
Evaluasi juga dapat dikatakan sebagai suatu usaha untuk mengukur dan
memberi nilai secara obyektif terhadap pencapaian hasilhasil yang direncanakan
sebelumnya. Hasil-hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi kegiatankegiatan

perencanaan

selanjutnya.

Evaluasi

pada

hakekatnya

bermakna

mempertanyakan aktualitas atau validitas secara teknis dari rencana sesudah
dilaksanakan. Evaluasi bersifat teknis dan berorientasi pada pencapaian tujuan dan
atau pemecahan masalah, yang berbeda dengan pemeriksaan.
Evaluasi sering digunakan untuk menunjukkan capaian pada setiap tahapan dalam
siklus pengelolaan hutan. Evaluasi dimaksudkan untuk memperoleh umban balik
untuk menjadi bahan dalam upaya perbaikan perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan pengelolaaan selanjutnya. Evaluasi dilakukan terhadap semua komponen
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penyelenggaraan pengelolaan KPHP Model Sorong yang mencakup seluruh
kegiatan pengelolaan KPHP Model Sorongyang telah direncanakan di awal,
Supaya pelaksanaan evaluasi dapat berlangsung dengan baik, maka dibuat
suatu rencana evaluasi untuk menjadi pedoman atau petunjuk dan pemberi arah
bagi pelaksana dalam berpikir dan bertindak. Rencana evaluasi disajikan dalam
bentuk pertanyaan yang perlu dijawab melalui pelaksanaan evaluasi. Berikut
disajikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan evaluasi:
a. Waktu. waktu melakukan evaluasi dibagi menjadi: (1) Evaluasi tahunan
dilaksanakan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan KPHP Model Sorong
seperti yang tercantum dalam RKT, (2) evaluasi 5 tahunan untuk kegiatan
yang tercantum dalam Rencana pengelolaan KPHP Model Sorong, dan (3)
evaluasi 10 tahunan untuk kegiatan yang tercantum dalam rencana
pengelolaan KPHP Model Sorong.
b. Kegiatan evaluasi dilakukan melalui pengamatan terestris, penggunaan citra,
kombinasi terestris dan citra, penelusuruan dokumen, dan wawancara.
c. Pihak yang melakukan evaluasi adalah pengelola Kawasan KPHP Model,
pihak ke-3 seperti konsultan dan universitas, dan pemerintah (pusat, propinsi
dan Kabupaten).
d. Biaya untuk melakukan evaluasi.
Evaluasi dalam pengelolaan hutan dilakukan dengan pendekatan goal
oriented dan bukan budget-oriented.

Evaluasi, secara umumdibagi menjadi tiga

kategori, sebagai berikut: (1) Evaluasi tahap perencanaan, yaitu evaluasi dilakukan
dalam rangka memilih dan menentukan skala prioritas terhadap beberapa alternatif
atau kemungkinan yang dapat ditempuh / dilakukan untuk mencapai tujuan yang
telah dirumuskan sebelumnya, (2) Evaluasi tahap pelaksanaan, yaitu evaluasi yang
dilakukan

untuk

mengetahui

tingkat

perkembangan atau tingkat

kemajuan

pelaksanaan pekerjaan, dibanding dengan target rencana yang telah disusun.
Evaluasi pada tahapan ini digunakan untuk menilai apakah tujuan perencanaan
masih tetap akan dapat dicapai, (3) Evaluasi setelah pelaksanaan, yaitu evaluasi
yang dilakukan untuk membandingkan hasil akhir pelaksanaan rangkaian kegiatan
pengelolaan dengan perencanaan (hasil akhir yang direncanakan).

Kegiatan

tersebut diatas kemudian dituangkan ke dalam matrik evaluasi sebagaimana
disajikan pada Tabel 52.
Tabel 52Matrik rencana evaluasi
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Evaluasi
pertama

Deskripsi komponen evaluasi

Evaluasi
kedua

......

Evaluasi
ke-n

Jadwal dan frekwensi evaluasi
(1, 5 dan 10 tahun)
Alasan evaluasi
Objek evaluasi
Metode evaluasi
Evaluator
Anggaran evaluasi

Pengendalian kegiatan meliputi monitoring dan evaluasi kegiatan. Monitoring
merupakan kegiatan untuk memantau kegiatan pengelolaan KPHP Model Sorong,
yang dilakukan secara periodik sesuai dengan jenis dan jangka waktu perijinannya.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dilakukan tindak lanjut berupa upaya
penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan hutan. Dalam perencanaan
suatu kegiatan, penyelenggara kegiatan selalu diperhadapkan pada keterbatasan
waktu, tenaga dan biaya. Atas dasar itu maka suatu rencana haruslah sedapat
mungkin didasarkan dan berorientasi pada efisiensi penggunaan waktu, tenaga dan
biaya tersebut.
Perencanaan kegiatan dapat memberi informasi dan pemahaman tentang
waktu dimulai serta prakiraan dan realisasi waktu selesainya setiap tahapan kegiatan
serta hubungan dan saling ketergantungan antara setiap tahapan kegiatan proyek.
Dengan demikian, akibat yang muncul apabila salah satu tahapan kegiatan proyek
terlambat dimulai dan atau terlambat selesai, dapat diketahui. Dengan demikian
kemungkinan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan secara tepat waktu
(jika terjadi kesalahan yang berkonsekuensi pada keterlambatan dimulainya atau
selesainya suatu tahapan kegiatan tertentu) dapat dilakukan dengan segera. Setiap
perencanaan kegiatan di KPHP Model Sorong akan menggunakan network planning
(CPM/Critical path method, PERT/Program Evaluation and Review Technique, dan
Metode

PM

perencanaan

(Presedence

Method).

menggunakan

diagram

Network
atau

planning

grafik,

yang

merupakan

teknik

sekaligus

dapat

menggambarkan hubungan dan saling ketergantungan antara satu tahapan kegiatan
dengan tahapan kegiatan lainnya dari suatu proyek. Diagram atau grafik termaksud
dianalisis dengan waktu sebagai unit analisis dan hasil analisnya digunakan sebagai
dasar pengambilan keputusan.
5. 15. Pengembangan Investasi
Untuk dapat dikenal, KPHP Model Sorong akan memperkenalkan diri kepada
publik (masyarakat umum, lembaga keuangan, perusahaan yang membutuhkan
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bahan baku kayu (BBK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK), instansi pemerintah
diluar Kementerian Kehutanan, dan LSM). Untuk itu akan dibangun karakter citra diri
atau profile KPHP Model Sorongyang solid, profesional, aman untuk berinvestasi,
dan

memiliki

kepedulian

terhadap

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat.

Diharapkan dengan pembentukan karakter positif tersebut, maka KPHP Model
Sorong dapat menarik publik untuk melakukan kerjasama dan berinvestasi.
Kerjasama dapat berwujud investasi pihak swasta atau perusahaan HHK dan HHBK
di KPHP Model Sorong, sementara dukungan dari pihak pemerintah berupa
kebijakan yang kondusif terhadap pengelolaan dan pengembangan KPHP Model
Sorong untuk tujuan konservasi dan kemandirian.
Outreach akan dilakukan untuk peningkatan pemahaman, pengetahuan dan
kesadaran para pihak untuk mengembangkan dukungan terhadap KPHP Model
Sorong. Program outreach akan dikemas dalam kegiatan kunjungan terhadap para
pihak. Pengelolaan kawasan KPHP Model Sorong bisa dilakukan dengan melibatkan
pihak luar. Oleh karena itu pengembangan kerjasama atau kolaborasi pengelolaan
kawasan akan dipertimbangkan. Untuk hal ini diperlukan serangkaian upaya promosi
kepada pihak yang dituju. Kajian untuk mengidentifikasi investor potensial untuk
bermitra dalam pengelolaan KPHP Model Sorong akan dilakukan.
Beberapa kegiatan yang dapat mendukung program pengembangan investasi
di KPHP Model Sorong, antara lain:
a. Membangun protokol komunikasi antar pihak. Permasalahan yang sering
terjadi dalam membangun jaringan kemitraan antar pihak adalah pada
implementasi program dan klaim terhadap hasil kegiatan. Untuk mengatasi
persoalan tersebut diakankan protokol komunikasi yang disepakati antar pihak.
Protokol komunikasi ini berisikan perjanjian-perjanjian mengenai peran dari
masing-masing pihak dalam bermitra dengan KPHP Model Sorong. Peranperan tersebut akan disesuaikan juga dengan hak dan kewajiban masingmasing pihak. Protokol komunikasi ini memudahkan pola kerja dan pencapaian
manajemen KPHP Model Sorong dalam membangun implementasi program
kegiatan, sehingga mulai dari screening sampai ke implementasi program
dapat berjalan di jalur kesepakatan, dan
b. Membangun profiling kelembagaan KPHP Model Sorong membangkitkan
minat dan membuat pihak lain tertarik. KPHP Model Sorong memerlukan
profiling kelembagaan dan potensi-potensi yang dapat dijadikan andalan bagi
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pihak yang ingin bekerjasama, Profiling ini penting sebagai nilai tambah pihak
lain yang ingin lebih tahu mengenai KPHP Model Sorong. Profiling KPHP
Model Sorong bentuknya bisa berupa leaflet, booklet, website dan lain-lain,
dan akan dilakukan updating secara terus- menerus.
5.15.1. Tujuan
Tujuan pengembangan Rencana Investasi adalah untuk mengurangi hambatan
dalam pelaksanaan pengelolaan KPHP Model Sorong dan meningkatkan kapasitas
pengelola serta melakukan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan-kegiatan akan
berfokus pada tiga tema terpadu berikut ini: (1) Pengembangan kelembagaan untuk
pengelolaan KPHP Model Sorong secara berkelanjutan, (2) Investasi pada usaha
kehutanan dan pengelolaan KPHP Model Sorongberbasis masyarakat, dan (3)
Peningkatan kapasitas staf pengelola KPHP Model Sorong dan masyarakat
sekaligus pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan mata pencaharian.
Tema 1. Pengembangan kelembagaan untuk pengelolaan KPHP Model Sorong
secara berkelanjutan.
a. Penguatan kelembagaan ditujukan terhadap investasi yang difokuskan kepada
masyarakat untuk meningkatkan kondisi pendukung tata guna lahan yang
berkelanjutan, dan kegiatan yang ada akan mendukung KPHP Model Sorong,
terutama yang berkaitan dengan perencanaan partisipatif, penataan ruang serta
sosialisasi kepada masyarakat dan pengembangan rencana pengelolaan dan
bisnis terkait.
b. Intervensi akan didasarkan pada kebutuhan pengembangan dan peningkatan
kapasitas kelembagaan untuk memperbaiki proses perencanaan dalam rangka
memenuhi kebutuhan di tingkat tapak yang spesifik dan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan intervensi akan bekerja sama dengan program-program lokal dan
memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang ada dan sedang berjalan serta
terstruktur dalam proses masyarakat yang ada di tingkat lokal.
c. Bidang-bidang utama di mana investasi dapat mendukung pengembangan
kapasitas kelembagaan meliputi: (1) Pemberian dukungan ke pemerintah
daerah untuk memadukan lembaga KPHP Model Sorong ke dalam struktur
pemerintah daerah dan nasional, (2) Peningkatan kapasitas kelembagaan
KPHP Model Sorong, termasuk pelatihan pegawai, (3) Mendukung partisipasi
pemangku kepentingan dalam pengembangan kelembagaan KPHP Model
Sorong, dan (4)Mendukung kegiatan pengelolaan hutan yang dilaksanakan
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oleh KPHP Model Sorong (Pengembangan rencana pengelolaan hutan,
Rehabilitasi hutan dan lahan, Pemberdayaan masyarakat, Sosialisasi dan
penyuluhan, Perencanaan dan pemetaan partisipatif di tingkat masyarakat dan
sasaran KPHP Model Sorong, (5) Menetapkan mekanisme pengajuan dan
penanganan komplain yang melibatkan pemerintah Kabupaten, masyarakat
lokal dan KPHP Model Sorong, (6) Pengelolaan dan pertukaran pengetahuan
antar Kabupaten, provinsi dan negara di bidang pengelolaan hutan dan
penataan ruang partisipatif.
Tema 2. Investasi pada usaha kehutanan dan pengelolaan KPHP Model Sorong
berbasis masyarakat.
a. Usaha kehutanan yang beroperasi di lahan privat dan pemerintah (kelompok

petani kecil, koperasi, usaha kecil dan menengah, pemegang izin usaha
kehutanan, dan lainnya) seringkali terhambat oleh kemampuan bisnis yang
lemah, akses ke pembiayaan yang terbatas dan kurangnya informasi mengenai
keterkaitan nilai produk akhir dari sektor bersangkutan.
b. Usaha sekala menengah dan besar yang mengelola konsesi hutan alam, hutan

tanaman dan restorasi ekosistem yang mempunyai izin konsesi kawasan yang
lebih luas, dihadapkan kepada berbagai tantangan seperti beban persyaratan
perizinan, konflik tenurial lahan dan masyarakat, pembatasan sertifikasi
kehutanan, integrasi dengan petani kecil dan masyarakat serta hubungan
dengan rantai nilai produk akhir.
c. Usaha yang bergerak di bidang sumber daya alam lain seperti agribisnis dan

pertambangan juga mempunyai tanggung jawab pengurusan hutan.
Tema 3. Peningkatan kapasitas staf pengelola KPHP Model Sorong dan masyarakat
sekaligus pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan mata pencaharian
Dukungan kepada masyarakat akan dilaksanakan melalui kerjasama yang erat
dengan program-program yang dapat memberikan investasi untuk mata pencaharian
yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti PNPM dan mekanisme hibah kecil lainnya.
Ruang lingkup kegiatan yang dilakukan mencakup bidang-bidang berikut ini:
a. Perencanaan pembangunan desa yang difokuskan pada pemetaan dan
perencanaan tata guna hutan partisipatif untuk pemanfaatan sumber daya
alam yang berkelanjutan.
b. Dukungan kepada lembaga-lembaga desa untuk melaksanakan pendataan
secara partisipatif dan perencanaan tata guna hutan dan lahan.
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c. Pengembangan kapasitas agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses
perencanaan pengelolaan hutan berbasis KPHP Model Sorong.
d. Pengembangan mata pencaharian masyarakat dan pengelolaan sumber daya
alam.
e. Pelatihan staf pengelola KPHP Model Sorong sesuai dengan kompetensi
yang dibutuhkan.

5.15.2. Mitra yang Terlibat Dalam Desain Dan Pelaksanaan Rencana Investasi
Selain dengan pemerintah daerah dan propinsi, desain rencana investasi
dikonsultasikan dengan stakeholder lain yang mewakili beberapa masyarakat sipil,
akademisi, termasuk lembaga penelitian, dan sektor swasta. Mereka akan terus
terlibat dalam pelaksanaan proyek-proyek yang diidentifikasi dalam rencana
investasi.
Selama disain proyek dan pelaksanaan, kerjasama akan dijajaki bersama
lembaga-lembaga penelitian internasional yang berkedudukan di Indonesia dan
organisasi-organisasi masyarakat sipil yang berpengalaman dalam melakukan
kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah daerah di bidang penegakan hukum
dan tata kelola, reformasi tenurial lahan, pengembangan lahan terdegradasi, dan
perancangan skema berbasis insentif, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Perdesaan (PNPM-Perdesaan) adalah calon mitra untuk pendanaan di tingkat desa.
Calon mitra swasta meliputi: usaha kehutanan (misalnya: kelompok petani kecil,
koperasi, perusahaan lokal berskala kecil, dan perusahaan yang lebih besar, dll,),
pengusaha manufaktur, investor, program-program kredit pemerintah (pinjaman PDB
HTR, dll). Mitra kerjasama dalam pembiayaan dan peran lainnya dalam pengelolaan
kawasan KPHP Model Sorongpada Tabel 53.
Tabel 53Mitra Proyek dan para pihak
Lembaga yang bekerjasama
Peran utama
Lembaga
keuangan Asian development Bank Hibah
internasional
(ADB)
Dana
pendamping ?
Dana pendamping
potensial
pemberdayaan masyarakat
?
Dana pendamping untuk
pengumpulan data baseline
Pendanaan bersama
ADB. pemerintah jerman.
Pembiayaan bersama
jepang (masih konfirmasi)
teknis dan barang atau jasa
lainnya
Investor asing
?
Sarana dan prasarana
pemanfaatan jasa
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Lembaga yang bekerjasama
Pemerintah

Kementerian kehutanan
Satgas REDD+
Bappeda
Kementerian keuangan

Pemerintah Papua Barat
Pemenerintah kab. sorong
Badan pertanahan nasional
Kementerian dalam negeri

Para Pihak

Bappenas
Lembaga masy lokal dan
adat
Sektor swasta

UPT Dinas Kehutanan Kab.
Sorong
KPHP Model Sorong

Peran utama
lingkungan
Kebijakan dan Lembaga
pelaksana
Pengarah
Perencanaan tata ruang
APBN dan APBD (sebelum
KPHP Model Sorong
mandiri)
Pelaksana tingkat propinsi
Pelaksana tingkat kab.
Tata ruang di tk desa
Pedoman dan fasilitasi
pemberdayaan masyarakat
(contoh kegiatan PNPM.
BLM PUAP)
Kebijakan dan pengarahan
Mitra dalam kegiatan dan
penerima manfaat skema
insentif
Masukan kegiatan. peserta
skema insentif. dan
pendanaan pengelolaan
KPHP Model Sorong
Mitra kegiatan
Unit pelaksana di lapangan
dan peserta pelatihan

Jenis kegiatan pengelolaan Kawasan KPHP Model Sorong. dan jumlah dana yang
akan dialokasikan serta diusulkan sebagai bagian pendanaan bersama diringkas
pada Tabel 54.
Tabel 54Ringkasan Usulan Pendanaan Dalam Proses

Komponen proyek
Investasi khusus bagi masyarakat
untuk mengurangi deforestasi dan
degradasi
Mendorong pengelolaan SDA berbasis
masyarakat dan pengembangan
kelembagaan
Memperkuat usaha sektor kehutanan
dalam pengurangan emisi karbon
Total

Usulan
pendanaan
KPHP Model
Sorong(Rp)
1.000.000.000

Pemanfaatan dana
yang dialokasikan dan
diusulkan (Rp)
1.000.000.000

300.000.000

300.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

3.300.000.000

3.300.000.000

Usulan proposal dan perkiraan persetujuan bantuan pendanaan untuk pengelolaan
kawasan KPHP Model Sorong adalah sebagai berikut (Tabel 55)
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Tabel 55Waktu Persiapan Proposal Investasi
Tahapan
Persiapan
Evaluasi

Langkah-langkah
Misi persiapan. persiapan
dokumen proyek
Peninjauan dokumen oleh para
pihak.perbaikan dokumen proyek
Kepala Mengajukan permohonan penilaian

Tahun indikatif
2014
2014

Diketahui
oleh
KPHP Model Sorong
Disetujui
lembaga Mengajukan permohonan
pembiayaan
persetujuan proyek
Pencairan dana
Penandatangan kesepakatan
hibah/pembiayaan bersama/utang

2015
2016
2016

Diskusi dilakukan dengan para pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda
beda. diantaranya: pemerintah. masyarakat sipil. sektor swasta. dan mitra
pembangunan. untuk memperoleh masukan tentang rencana pengelolaan KPHP
Model Sorong (Tabel 56):
Tabel 56Rencana pertemuan dengan para pihak
Acara
Pertemuan dengan kementerian
kehutanan
Pertemuan dengan lembaga
finansial
Pertemuan dengan masyarakat
adat atau lokal
Pertemuan dengan para pihak
Pertemuan dengan swasta
Pertemuan dengan donor
pembiayaan
Pertemuan dengan mitra
pembangunan

Lokasi
Kantor Kementerian
Kehutanan
Kantor Bank yang
bersangkutan
Kantor KPHP

Jumlah Peserta (Org)

Kantor Dinas Kehutanan
Kantor pihak swasta tersebut
Kantor perwakilan donor di
Jakarta
Kantor KPHP

10
5
40
100
20
10
7

Acara pertemuan dibuat berdasarkan kesepakatan dengan para pihak,
sehingga tanggal, dan tempat pertemuan dapat berubah. Rencana pertemuan dibuat
untuk memberikan arahan kegiatan bagi pengelola kawasan KPHP Model Sorong
dalam menjalankan kegiatannya.
5.15.3. Konsultasi dengan Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal
Berbagai diskusi akan diselenggarakan dalam tahap awal Rencana Investasi
ini untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang paling utama. mendapatkan
perspektif mereka mengenai penyebab deforestasi dan degradasi hutan. langkahlangkah yang diambil. masalah yang dihadapi dan harapan/ekspektasi mereka.
Serangkaian pertemuan diselenggarakan oleh KPHP Model Sorong dengan
difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong. Keterlibatan para pemangku
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kepentingan akan terus berlanjut selama tahap mendesain proyek-proyek tertentu.
sesuai dengan kebijakan perlindungan dan prosedur yang sudah dianut oleh masingmasing Bank Pembangunan Multilateral (MDB) untuk persiapan proyek. Para
pemangku kepentingan. termasuk masyarakat adat dan masyarakat lokal akan
terlibat selama fase awal setiap proyek.
5.15.4. Bidang Investasi Strategis Di KPHP ModelSorongKabupaten Sorong
Bidang investasi strategis yang terbuka untuk pendanaan khususnya terkait
pengelolaan kawasan KPHP Model Sorong di Kabupaten Sorong adalah sebagai
berikut:
a. Pengelolaan KPHP Model Sorong Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
b. Reformasi hak tenurial lahan dan hutan.
c. Penegakan hukum Kehutanan dan pembalakan liar.
d. Wisata alam (air terjun, arung jeram, goa, hutan pendidikan).
e. Rehabilitasi hutan dan lahan.
f. Cadangan karbon (REDD+).
g. Pelatihan staf pengelola KPHP Model Sorong.
h. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
Berdasarkan bidang investasi strategis disusun kerangka capaian untuk
rencana investasi di kawasan KPHP Model Sorong. Kerangka capaian ini diperlukan
supaya investasi yang ditanamkan dapat terukur dan dievaluasi. Kerangka capaian
yang digunakan untuk rencana investasi di KPHP Model Sorong adalah sebagai
berikut (Tabe 57).
Tabel 57Kerangka capaian untuk rencana investasi KPHP Model Sorong
Indikator

Baseline

Target

Tanggungjawab
pelaporan

Dampak transformational
Capaian A: berkurangnya deforestasi dan degradasi hutan serta terjadi peningkatan
cadangan karbon di hutan
Perubahan tutupan
Sekitar 1 juta ha
Meningkatnya tata
Pengelola KPHP
alam (ha)
terdeforestasi di
kelola hutan
Model Sorong
Indonesia per tahun termasuk tataguna
lahan. tenurial
lahan. penegakan
hukum. termasuk
peningkatan
cadangan karbon
dalam rangka
REDD+
Kapasitas masyarat lokal dan masyarakat adat meningkat untuk mengakses informasi
dan partisipasi dalam pengambilan keputusan
Penduduk dalam
Tata guna lahan
Meningkatnya
Pengelola KPHP
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Indikator

Baseline

Target

komunitas hutan
yang ditargetkan
pendapatannya
meningkat
Adanya
peningkatan jumlah
anggota masyarakat
adat yang
pendapatannya
meningkat
Peningkatan akses
terhadap informasi
yang relevan secara
tepat waktu dan
sesuai nilai budaya

dan kegiatan mata
pencaharian lokal

akses lokal
terhadap kawasan
berhutan serta
partisipasi dalam
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat

Tanggungjawab
pelaporan
Model Sorong

KPHP Model
Pengelola KPHP
Sorongmemiliki
Model Sorong
sistem untuk
berbagi informasi
terkait hutan dg
masy setempat
Sebuah kerangka kelembagaan hukum dan peraturan yang mendukung pengelolaan
hutan yang berkelanjutan dan melindungi hak hak masyarakat lokal serta masyarakat
adat
Bukti bahwa hukum Kajian terhadap tata Kegiatan ilegal
Pengelola KPHP
dan peraturan
kelola lokal hutan
komersial termasuk Model Sorong
terkait hutan
lokal
pembalakan liar dan
dilaksnaakan.
pertambangan ilegal
dipantau dan
serta konversi hutan
ditegakkaakan dan
berkurang
pelanggaran
terdeteksi.
terlaporkan dan
teradili
Luas hutan dan hak Pengkajian klaim
Kerangka kerja
Pengelola KPHP
tenurial atau hak
lahan setempat
akan terbentuk
Model Sorong
hak tradisional yang
untuk
diakui
mengidentifikasi hak
hak masyarakat
adat atas tanah
Volume keuangan
Kegiatan investasi
Pengelola KPHP
publik dan swasta
ditargetkan akan
Model Sorong
yang termobiliasi
memobilisasi dana
senilai Rp. Untuk
co-financing
Meningkatnya
Pengkajian
Adanya
Pengelola KPHP
kapasitas pengelola kapasitas sesuai
peningkatan
Model Sorong
KPHP Model
kebutuhan
kapasitas staf
Sorong
pengelola
sarana dan
Kajian kebutuhan
Terbangunnya
Pengelola KPHP
prasarana
sarana dan
sarana dan sarana
Model Sorong
prasarana untuk
wisata alam dan
kebutuhan
sarana penunjang
pemanfaatan jasa
jasa lingkungan
lingkungan
lainnya
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5.15.5. Kebijakan Yang Mendukung Dan Lingkungan Peraturan Khususnya
Terkait REDD+.
Kebijakan tentang REDD+ erlu didukung oleh kebijakan yang kondusif
sehingga rencana pengelolaan memiliki kepastian untuk dilaksanakan. khususnya
dalam kerangka mekanisme pendanaan REDD+. dimana selama hutan di biarkan
atau tidak diambil manfaatnya dan tidak bekontribusi terhadap masyarakat. maka
perlu dicarikan solusi pengembangan usaha bagi masyarakat.

oleh karena itu

adanya kerangka peraturan dan peraturan turunan. khusunya mengenai REDD+
lebih dapat memberikan kepastian hukum. Adapun Kerangka fiscal dan peraturan
serta peraturan turunannya yang mendukung REDD+ adalah sebagai berikut:

a. Kerangka hukum untuk mengelola lahan hutan negara dan status sumber
daya hutan adalah UUD 45 Pasal 33 yang menetapkan dasar kewenangan
negara atas lahan dan sumber daya alam; serta UU Kehutanan (UU No.
41/1999). yang menetapkan prinsip dasar dan tujuan dari administrasi
kehutanan negara.

b. Ketetapan MPR tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya
Alam (No. IX/2001) yang berisi prinsip-prinsip dan pendekatan yang dapat
mengurangi konflik antar undang-undang maupun antar pengguna sumber
daya alam.

c. Undang-Undang Pokok Agraria (No. 5/1960)yang mempengaruhi pengelolaan
lahan dan proses penetapan hak atas lahan;

d. Kerangka Kebijakan Pertanahan Nasional (NLPF) yang dirumuskan oleh
Pemerintah pada tahun 2004 dan 2005 untuk meninjau dan memperbaharui
kebijakan pertanahan menyempurnakan peraturan perundang-undangan
pertanahan

yang

menyelesaikan

ada

masalah

(termasuk
pertanahan

Undang-Undang
yang

semakin

Pokok

Agraria).

bertambah

dan

melaksanakan Ketetapan MPR Nomor IX/2001;

e. Undang-undang desentralisasi.
f. Undang-undang Sumber Daya Air (No. 7/2004). yang mengintegrasikan
tanggung jawab lintas kementerian (dengan tanggung jawab utama pada
Kementerian Pekerjaan Umum) untuk memperbaiki pengelolaan dan alokasi
sumber daya air di tingkat nasional.

g. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan UU
No. 32 tahun 2004 tentang Administrasi Daerah dan UU No. 25 tahun 1999
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yang diubah dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Fiskal
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

h. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008. yang berlaku
pada tahun 2010. Undang-undang tersebut mengharuskan lembaga-lembaga
publik untuk menyediakan dan mempublikasikan informasi publik sesuai
dengan kewenangannya. Kementerian Kehutanan mendukung UU tersebut
pada tahun 2011 dengan mengeluarkan sebuah peraturan pelaksanaan.

i. Peraturan Presiden Nomor 61/2011 tentang RAN GRK;  Instruksi Presiden
Nomor 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru bagi Hutan Alam
Primer dan Lahan Gambut serta Penyempurnaan Tata Kelola Hutan dan
Gambut.

j. Keputusan Presiden Nomor 19/2010 yang menetapkan Satuan Tugas
(Satgas) Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+.

k. Pembentukan Kelompok Kerja Perubahan Iklim di Kementerian Kehutanan
melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 64/Menhut-- -II/2010.

l. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.36/Menhut---II/2009 tentang Tata Cara
Perijinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon
pada Hutan.

m. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut---II/2009 tentang Tata Cara
Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD).

n. Peraturan

Menteri

Kehutanan

No.

P.68/Menhut-II/2008

tentang

Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari
Deforestasi dan Degradasi Hutan.
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VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan

KPHP Model Sorong akan

didukung oleh kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh
aspek kegiatan pengelolaan.

Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan

pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian agar KPHP Model
Sorong dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil
guna.

Pembinaan dilakukan terhadap sumber

daya manusia pelaksana

pengelolaan dan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan KPHP Model Sorong.
Dalam rangka pembinaan tersebut perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
a.

Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola

KPHP Model

Sorong dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kawasan, baik berupa
pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi maupun pendidikan non formal
berupa

pendidikan dan pelatihan lainnya yang dapat meningkatkan

penguasaan ilmu pengetahuan dan keahlian guna mendukung jalannya
pengelolaan.
b.

Terbentuknya suatu kondisi yang

dapat menguatkan kerangka semangat

kerjasama diantara pihak pengelola, pemerintah daerah, mitra dan masyarakat
dalam pelaksanaan pengelolan KPHP Model Sorong.
c.

Pengembangan sistem informasi yang baik agar dapat menyajikan hal-hal baru
yang bermanfaat bagi semua pihak di dalam pengelolaan.

d.

Pembinaan
masyarakat

dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman
mengenai arti pentingnya pengelolaan kawasan

Sorong mengingat masyarakat di sekitar kawasan

KPHP Model

KPHP Model Sorong

merupakan bagian dilaksanakan dengan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian terhadap seluruh aspek kegiatan pengelolaan.
Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian agar KPHP Model Sorong dapat melaksanakan
tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan dilakukan
terhadap sumber daya manusia pelaksana pengelolaan dan masyarakat di sekitar
kawasan KPHP Model Sorong. Dalam rangka pembinaan tersebut perlu dilakukan
upayaupaya sebagai berikut :
a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola

KPHP Model

Sorong dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kawasan, baik berupa
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pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi maupun pendidikan non formal
berupa pendidikan dan pelatihan lainnya yang dapat meningkatkan penguasaan
ilmu pengetahuan dan keahlian guna mendukung jalannya pengelolaan.
b. Terbentuknya suatu kondisi yang

dapat menguatkan kerangka semangat

kerjasama diantara para pihak yaitu: pengelola, pemerintah daerah, mitra dan
masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan KPHP Model Sorong.
c. Pengembangan sistem informasi, dan penyajian infornasi tersebut secara
menarik dan komunikatif agar pesan yang ingin disampaikan tidak ditafsirkan
secara beragam oleh para pihak dan agar sosialisasi program yang dilaksanakan
oleh KPHP Model Sorong sampai dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh
para pihak.
d. Pembinaan
masyarakat

dalam

rangka

meningkatkan kesadaran

dan

mengenai arti pentingnya pengelolaan kawasan

Sorong, mengingat masyarakat di sekitar kawasan

pemahaman
KPHP Model

KPHP Model Sorong

merupakan bagian dari pengelolaan. Sehingga partisipasi para pihak khususnya
masyarakat sangat diperlukan.
Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap kinerja KPHP
Model Sorong,

agar KPHP Model dapat mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

fungsinya dengan baik. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan KPHP
Model Sorong dilakukan oleh pihak

internal pengelola maupun para pihak yang

berkompeten dan dilakukan secara

langsung

agar

pelaksanaan pengelolaan

sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Maksud dan tujuan pengawasan adalah
untuk

menjamin

kelancaran

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana

pengelolaan.
Fungsi dari pengawasan dalam hal ini adalah sebagai penghimpun informasi
yang nantinya bermanfaat dalam penilaian, sehingga dapat diketahui perubahanperubahan yang terjadi terhadap fungsi dan kelestarian kawasan

KPHP Model

Sorong serta perubahan pada sosial ekonomi masyarakat. Disamping sebagai
penghimpun informasi, pengawasan juga dapat berfungsi

pemeriksaan terhadap

ketepatan dan kesesuaian sasaran pengelolaan. Pada pemeriksaan dimungkinkan
dilakukannya perubahan-perubahan terhadap sasaran dan program yang tidak tepat.
Pengendalian adalah segala upaya untuk menjamin dan mengarahkan agar
kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan. Didalam instansi pemerintahan, pengaturan pengendalian terdapat
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dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut peraturan ini adalah
proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai
atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.Sedangkan

yang

dimaksud

dengan

Sistem

Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian

Intern

yang diselenggarakan

secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Unsur
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lingkungan pengendalian,
penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan
pengendalian intern. Kegiatan pengendalian yang diterapkan dalam suatu instansi
pemerintah dapat berbeda dengan pengendalian

yang diterapkan pada instansi

pemerintah lain. Penyebab terjadinya perbedaan metode pengendalian pada
berbagai instansi atau lembaga, salah satunya

disebabkan oleh perbedaan visi,

misi, dan tujuan dari masing-masing lembaga, instansi atau kementerian, selain
karena adanya perbedaan lingkungan, sejarah dan latar belakang budaya dan resiko
yang dihadapi oleh instansi, lembaga dan kementerian itu sendiri.
Untuk menjadikan pengelolaan KPHP Model Sorong berjalan dengan baik
sesuai dengan perencanaan, tersedianya informasi yang terbuka pada tingkat
manajemen KPHP Model Sorong, mitra pengelolaan, pemerintah daerah dan
masyarakat sangat diperlukan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian pada
unit pengelola sehingga visi, misi dan tujuan dari pengelolaan KPHP Model Sorong
dapat tercapai, serta memberikan jaminan agar seluruh proses pengelolaan berjalan
sesuai dengan aturan yang berlaku. Lingkup pengendalian dilakukan pada tingkat
pimpinan manajemen

(kepala KPHP Model Sorong) sampai kepada staf teknis

pelaksana di lapangan sehingga

tanggung jawab di dalam

pelaksanaan

pengelolaan berjalan berdasarkan prosedur operasional dan tata kerja organisasi
pengelola KPHP Model Sorong.
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VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pada rencana pengelolaan KPHP Model Sorong, kegiatan pemantauan dan
evaluasi

kegiatan

dilaksanakan.

merupakan

Tujuannya

kegiatan

agar seluruh

penting

yang

kegiatan

yang

direncanakan
direncanakan

akan
dan

dilaksanakan mengarah pada tercapainya visi, misi dan tujuan pengelolaan KPHP
Model Sorong yang sudah ditetapkan di awal. Selain itu kegiatan pemantauan,
evaluasi dan pelaporan juga termasuk ke dalam kegiatan yang direncanakan, untuk
melihat sejauh mana tingkat pencapaian dan keberhasilan dari suatu program
pengelolaan yang dilaksanakan.
Pemantauan adalah kegiatan pengamatan secara terus menerus terhadap
pelaksanaan suatu tugas dan fungsi satuan organisasi. Kegiatan pemantauan yang
dilanjutkan dengan evaluasi dapat dilakukan oleh unsur internal KPHP maupun
unsur eksternal baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat. Pemantauan
atau

pemantauan terhadap jalannya pengelolaan kawasan dilaksanakan oleh

internal KPHP Model Sorong bersama-sama dengan instansi terkait dan pihak ke-3
sebagai mitra.
Pemantauan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap seluruh
komponen kegiatan pengelolaan. Hasil yang diperoleh dari pemantauan akan
dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi pengelolaan. Jangka waktu
pemantauan dapat dilakukan secara berkala. Evaluasi dilakukan dengan melihat
ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu
kegiatan, yang dikategorikan kedalam kelompok masukan (inputs),

keluaran

(outputs), hasil (outcomes), dan manfaat (benefits). Pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi mencakup :
1. Pemantauan dan evaluasi oleh internal KPHP Model Sorong.
2. Pemantauan dan evaluasi oleh institusi lain.
3. Pemantauan dan evaluasi oleh masyarakat.
Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan guna menjamin jalannya proses
pengelolaan dan tercapainya tujuan yang diharapkan. Pemantauan dan evaluasi
dilakukan untuk melihat sejauh mana pencapaian seluruh kegiatan yang sudah
dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi dimulai dari pembinaan pada tingkat
manajemen KPHP Model Sorong dengan pengawasan pada tingkat internal sebagai
penilai dan pengontrol sampai kepada proses di lapangan.
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Hasil yang diperoleh pada kegiatan pemantauan dan evaluasi akan menjadi
masukan kepada kepala KPHP Model Sorong sebagai bahan dalam menentukan
kebijakan di rencana dan pelaksanaan kerja periode berikutnya.

Kegiatan

pemantauan dan evaluasi ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :
1. Membangun mekanisme pelaporan yang efektif dan efisien.
2. Rapat pembinaan reguler.
3. Sistem Pengawasan Internal Instansi.
Evaluasi keberhasilan program pengelolaan Kawasan KPHP Model Sorong
dapat diukur dari :
a. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan Kawasan KPHP Model
Sorong semakin menurun.
b. Timbulnya kesadaran dan meningkatnya peran aktif masyarakat terutama yang
disekitar kawasan untuk menjaga dan melindungi kawasan KPHP Model Sorong
dari gangguan keamanan kawasan serta berkembangnya nilai-nilai kearifan lokal
masyarakat dalam mendukung pengelolaan kawasan.
c. Berhasilnya program pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan sebagai
upaya alternatif dalam peningkatan perekonomian masyarakat.
d. Meningkatknya partisipasi pengelolaan kawasan oleh seluruh stakeholder yang
memiliki kepedulian terhadap keberhasilan pembangunan KPHP Model Sorong,
para pihak dimaksud yaitu: Pemerintah

Pusat, Kepala KPHP Model Sorong

sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah pengelola KPHP Model. Pemerintah
Daerah propinsi dan Kabupaten, dan investor, LSM, masyarakat dan mitra
pendukung lainnya.
e. Tersedianya data dan informasi mengenai potensi kawasan.
Pelaporan merupakan bentuk pertanggung-jawaban kegiatan mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi. Pada instansi
pemerintah, pelaporan seluruh kegiatan yang dilaksanakan disampaikan dalam
Laporan. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja
dari suatu instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran, yang dikaitkan dengan
pencapaian tujuan dan sasarannya. Penyampaian laporan disampaikan kepada
pihak yang memiliki hak atau yang berkewenangan meminta keterangan atau
pertanggungjawaban.

Pada kegiatan pelaporan, kepala KPHP Model Sorong

melaporkan hasil akhir seluruh

kegiatan secara berkala khususnya terhadap

kegiatan pengelolaan yang telah direncanakan sebelumnya dan realisai pelaksanaan
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kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Acuan yang digunakan
dalam pelaporan adalah berdasarkan standar prosedur operasional yang berlaku
pada lingkup Kementerian Kehutanan. Pelaporan disusun dengan mengacu kepada
Prosedur Kerja pelaporan berdasarkan standar prosedur operasional yang berlaku
pada lingkup Kementerian Kehutanan. Pelaporan disusun dengan mengacu kepada
Prosedur Kerja KPHP Model Sorong.
Tahapan dari penyampaian laporan dimulai dari penyiapan format laporan,
penyusunan bahan laporan dan resume telaahan bahan laporan sampai ke pada
tahap penyusunan

Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran,

dan Laporan Tahunan. Seluruh laporan yang telah tersusun ditandatangani oleh
Kepala KPHP Model Sorong dan disampaikan kepada Menteri kehutanan dengan
tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten dan Propinsi.

Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan Jangka Panjang
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong
Provinsi Papua Barat

206

VIII. PENUTUP
Kawasan KPHP Model Sorong dengan memiliki luas total 200.981,74 Ha.
terdiri dari hutan lindung (HL) seluas 6.593,48 Ha. Hutan Produksi (HP) seluas
105.554,53 Ha,dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 88.833,73 Ha.

Untuk

mempermudah pengelolaan dan pemanfaatan. luas total di KPHP Model Sorong
dibagi ke dalam blok-blokpengelolaan dan pemanfaatan yang terdiri dari Blok inti,
Blok Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Blok Pemanfataan HHA (PT. Mancaraya
Agromandiri), Blok Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu dan non Kayu, Blok

Pemberdayaan, Blok perlindungan dan Blok Rehabilitasi.
KPHP Model Sorong memiliki potensi jenis kayu komersial sebanyak 61 jenis,
terdiri atas kelompok meranti 7 jenis, kelompok kayu indah 3 jenis dan 51 jenis.
Disamping jenis kayu komersil, terdapat juga jenis HHBK sebanyak 15 jenis. Jenis
HHBK potensial komersil diantaranya gaharu, kayu lawang, damar, rotan dan
berbagai jenis Anggrek. Juga terdapat dua jenis kayu yang tergolong dilindungi
sesuai SK Menteri Pertanian No. 54/Kpts/Um/2/2001, yaitu Dospyros sp. dan
Duabanga mollucana. Terakhir adalah potensi pemanfaatan jasa lingkungan yang
belum dimanfaatkan secara optimal seperti hutan wisata, wisata air atau arung
jeram, hutan pendidikan dan penelusuran goa, REDD+dan potensi air bersih.
Permasalahan yang masih perlu diselesaikan oleh KPHP Model Sorong
adalah jumlah dan kompetensi pengelola KPHP Model Sorong yang masih kurang
dan perlu ditingkatkan, penataan batas kawasan belum selesai sehingga belum
terjamin secara hukum, tingkat ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap
hutan, potensi kawasan belum tergali secara optimal akibat personil yang tidak
mencukupi, belum adanya standar operasional prosedur untuk pengelola, dan
mekanisme yang mengatur kerjasama dengan para pihak belum disusun,
pendanaan belum cukup karena hanya mengandalkan APBN dan APBD,
inkonsistensi kebijakan, penataan blok belum dilaksanakan.
Penentu keberhasilan pembangunan KPHP adalah adanya komitmen para
pihak untuk ikut berpartisipasi secara aktif terhadap pengelolaan KPHP Model
Sorong, tercukupinya staf pengelola baik administrasi maupun teknis lapangan yang
sesuai dengan beban kerja yang dimiliki,konsistensi kebijakan, dan adanya
kepastian hukum atas kawasan yang dikelola melalui penataan batas yang
partisipatif, dan adanya pengakuan hak-hak masyarakat atas sumber daya hutan
Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan Jangka Panjang
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong
Provinsi Papua Barat

207

sebagai bentuk insentif yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk
membantu pengelolaan dan mengawasi setiap gangguan dan ancaman yang dapat
mempengaruhi keberlanjutan pengelolaan hutan di wilayah KPH Model Sorong.
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