PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN

DINAS KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)

MODEL SORONG SELATAN (UNIT V)
Jl. Teminabuan-Ayamaru, Songger-Wayer, Sorong Selatan

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN
JANGKA PANJANG
KPHP MODEL SORONG SELATAN
(UNIT V)
DI KABUPATEN SORONG SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT

DISUSUN OLEH :
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL SORONG SELATAN (UNIT V)
TEMINABUAN, OKTOBER 2014

BUKU RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG
KPHP MODEL SORONG SELATAN (UNIT V)
Digandakan dan dijilid oleh :
Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV
Tahun 2015

HALAMAN JUDUL

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG

KPHP MODEL SORONG SELATAN (UNIT V)
DI KABUPATEN SORONG SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT

Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari :

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor
: SK. 7318/Menhut-II/Reg.4-1/2014
Tanggal
: 5 Desember 2014

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong Selatan

HALAMAN JUDUL

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (RPHJP KPHP)
MODEL SORONG SELATAN KABUPATEN SORONG SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2014 - 2023

ii

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong Selatan

RINGKASAN EKSEKUTIF
Rencana Jangka Panjang Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (RPJPKPHP) Model Sorong Selatan (Unit V) bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi produksi
dan jasa sumberdaya hutan dan lingkungannya, baik produksi kayu, produksi bukan kayu,
maupun jasa-jasa lingkungan, melalui kegiatan pokok berupa pemanfaatan, pemberdayaan
masyarakat, serta pelestarian lingkungan yang merupakan satu kesatuan kegiatan. Dengan
demikian, rencana pengelolaan jangka panjang ini diharapkan dapat memberi arah
pengelolaan hutan dan kawasannya, yang melibatkan semua pihak dalam upaya
pengembangan KPHP Model Sorong Selatan (Unit V) di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi
Papua Barat.
Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHP Model Sorong Selatan (Unit
V) di Kabupaten Sorong Selatan dimaksudkan agar proses pembangunan KPHP Model
berjalan secara sistimatis dan terarah menuju pencapaian target pembangunan KPHP model.
Tujuan penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHP Model Sorong Selatan (Unit
V) di Kabupaten Sorong Selatan adalah untuk memberikan arahan kegiatan pembangunan
KPHP Model berupa rencana kelola berjangka 10 tahun, dan sekaligus menjadi acuan bagi
penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek pembangunan KPHP model.
Kesatuan Wilayah KPHP Model Sorong Selatan dengan luasan mencapai ±
52.055,05 ha secara administratif berada di Kabupaten Sorong Selatan. Secara astronomis
berada 1o21’8”-1o46’51" Lintang Selatan (LS) dan 132o3’50” - 132o25’51" Bujur Timur (BT).
Batas geografis KPH Model Sorong Selatan, di sebelah utara dan barat berbatasan dengan
Kabupaten Sorong, sebelah selatan Kabupaten Fakfak, dan sebelah Timur dengan Kabupaten
Maybrat dan Kabupaten Teluk Bintuni. Secara administratif pemerintahan Kabupaten Sorong
Selatan terbagi ke dalam 13 (Tiga Belas) distrik. Lima distrik diantaranya termasuk dalam
kawasan kawasan KPHP Model Sorong Selatan Selatan terletak pada 5 (lima) Distrik, yaitu :
(a). Distrik Moswaren; (b). Distrik Wayer; (c). Distrik Teminabuan; (d). Distrik Kais; dan (e)
Distrik Konda. Berdasarkan fungsi hutan, kawasan KPHP Model Sorong Selatan terdiri atas
Kawasan Hutan Produksi seluas 27.658,13 ha (53,13 %), Hutan Produksi Terbatas seluas
17.510,02 ha (33,64%) dan selebihnya Hutan Lindung seluas 6.886,90 ha (13,23%)
Penataan blok dalam kawasan KPHP Model Sorong Selatan dilakukan berdasar
Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana disajikan pada Gambar 7. Blok-blok di kawasan
hutan produksi terdiri atas: (a) Blok hasil hutan kayu hutan alam (HHK-HA) seluas 16.477,18
ha; (b) Blok pemanfaatan hasil hutan kayu seluas 17.354,99 ha; (c) Blok pemanfaatan jasa
lingkungan seluas 148,07 ha; (d) Blok Pemberdayaan masyarakat seluas 7.013,74 ha; dan
(e) Blok perlindungan seluas 4.174,17 ha. Adapun blok-blok di hutan lindung terdiri dari : (a)
Blok inti seluas 6.839,32 ha; dan (b) Blok pemanfaatan jasa lingkungan seluas 47,58 ha
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Mengacu pada Visi KPHP Model Sorong Selatan yaitu “Terwujudnya Pembangunan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong Selatan yang Mandiri, Lestari
dan Berdayaguna Secara Profesional dan Berkelanjutan menuju Masyarakat Sejahtera”,
maka

pengelolaan wilayah kerja KPHP Model Sorong Selatan memberikan pula akses

pemanfaatan kawasan hutan bagi masyarakat adat yang berada di dalam maupun di
sekitar kawasan yang memiliki kepemilikan hak adat dan telah secara turun-temurun telah
berada di kawasan hutan ini.
Rencana Kegiatan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong
Selatan, terdiri atas : a). Inventarisasi berkala wilayah kelola dan penataan hutan, b).
Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu, c). Pemberdayaan masyarakat, d). Pembinaan
dan pemantauan (controlling) pada areal KPHP yang telah ada ijin pemanfaatan maupun
penggunaan kawasan hutan, e). Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar ijin (wilayah
tertentu), f). Pembinaan dan pemantauan (controlling) pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi
pada areal yang sudah ada ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, g).
Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam, h). Penyelenggaraan koordinasi
dan sinkronisasi antar pemegang ijin, i). koordinasi dan sinergi dengan instansi dan
stakeholder terkait, j) penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM, k). Penyediaan
pendanaan, l). pengembangan database, m). Rasionalisasi wilayah kelola, n). Review rencana
pengelolaan (minimal 5 tahun sekali) dan o). Pengembangan investasi.
Terhadap wilayah kerja KPHP Model Sorong Selatan yang telah ada ijin usaha
pemanfaatan hutan seperti PT. Mitra Pembangunan Global, pihak UPTD KPH wajib melakukan
pengawasan dan pengendalian serta evaluasi/penilaian atas segala aktivitas yang dilakukan
perusahaan tersebut. Demikian pula terhadap areal-areal petak kelola pemberdayaan
masyarakat. Terhadap wilayah KPHP yang belum ada ijin usaha pemanfaatan ataupun
penggunaan kawasan, maka areal-areal petak kelola tersebut masuk dalam wilayah tertentu
yang kegiatan pemanfaatan ditentukan langsung oleh UPTD KPH.
Operasionalisasi pengelolaan wilayah kerja KPHP Model Sorong Selatan selama
sepuluh tahun kedepan, UPTD KPHP Model Sorong Selatan perlu didukung sarana-prasarana
perkantoran yang memadai, peningkatan SDM, serta pembiayaan yang memadai baik yang
bersumber dari dana-dana APBD, APBN maupun dari hasil kerjasama kemitraan serta
bantuan lembaga donor Nasional maupun Internasional. Diharapkan selama jangka waktu
pengelolaan periode sepuluh tahun pertama, KPH ini sudah dapat menjadi KPH yang mandiri
dan dalam bentuk kelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
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PETA SITUASI
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KATA PENGANTAR

Pengelolaan hutan dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP) meliputi
kegiatan tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan,
rehabilitasi

hutan,

perlindungan

hutan

dan

konservasi

alam.

Untuk

mengimplementasikan pengelolaan hutan tersebut, maka perlu disusun Rencana
Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Sorong Selatan.
Rencana Pengeloaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Sorong Selatan
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 KPHP jangka
panjang di Kabupaten Sorong Selatan dapat diketahui.
Data dan informasi yang digunakan dalam rencana ini mengacu pada hasil
kegiatan inventarisasi kondisi biofisik, sosial ekonomi, dan sosial budaya di wilayah
kerja KPHP Model Sorong Selatan..
Dengan tersusunnya Rencana Jangka Panjang Pengelolaan Hutan KPHP
Model Sorong Selatan 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
Selatan.

Teminabuan, Oktober 2014
Kepala KPHP Model
Sorong Selatan,

Reynold Kesaulija, S.Hut.,M.Si.
NIP. 19801116 200605 1 001
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BAB

PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang
Hutan merupakan salah satu sumber daya alam dan menjadi penyangga
kehidupan yang keberadaannya tidak tergantikan, sehingga setiap upaya untuk
pemanfaatan

hutan

harus

berlandaskan

pada

prinsip-prinsip

kelestarian

(sustainable) dan berkebelanjutan dalam rangka menjamin eksistensi/keberadaan
hutan yang lestari. Oleh karena itu dibutuhkan suatu penyelenggaraan pengelolaan
hutan di tingkat tapak, melalui pembentukan unit Pengelolaan Hutan atau Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH).
Sumberdaya hutan di wilayah Sorong Selatan perlu dikelola secara
berkelanjutan, diantaranya dengan pengembangan KPHP Model. Hal ini terkait
dengan adanya beberapa potensi sumberdaya hutan, baik kayu, non kayu dan jasa
lingkungan.Potensi hasil hutan non kayu unggulan KPHP Model Sorong Selatan
diantaranya yaitu komoditi damar, gaharu, sagu, kulit buaya serta memiliki potensi air
yang dapat dibuat komoditi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), yang perlu dikelola
secara berkelanjutan agar memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan
daerah.Agar penyelenggaraan kegiatan kehutanan di wilayah tersebut berjalan
secara terencana, sistematis, dan efisien maka perlu didukung oleh kegiatan
perencanaan yang baik.
Penyusunan RPHJP KPH Model Sorong Selatan (Unit V) ini merupakan
tahapan penting dalam penyelenggaraan KPHP Model Sorong. Perencanaan
memegang peranan penting, karena tanpa perencanaan yang baik tidak mungkin
kegiatan akan berjalan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.Rencana
jangka panjang KPHP Model Sorong Selatan

ini disusun untuk memberikan

gambaran mengenai: (1) letak KPHP Model Sorong Selatan dalam DAS, potensi dan
kondisi sumberdaya hutan, kondisi sosial ekonomi dan rencana pengembangan
wilayah, (2) bobot fungsi hutan yang akan diwujudkan (hutan produksi) dan sasaran
para pihak untuk mewujudkan pemanfaatan hutan secara efektif, efisien dan adil, (3)
ketersediaan prakondisi maupun potensi hambatan ditinjau dari kepastian wilayah,
permintaan hasil hutan, investasi dan sumber pendanaan, dan sumberdaya manusia,
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dan (4) kelayakan pengembangan yang ditelaah selain dari segi manfaat dan biaya
juga dari ketersediaan prakondisi, kekuatan dan kelemahan institusi dan organisasi.
1.2. Tujuan
Menyediakan rencana pengelolaan (management plan) jangka panjang
kurun waktu 10 tahun untuk memberikan arahan bagi para pihak yang
berkepentingan dalam kegiatan pembangunan kehutanan pada setiap blok dan
petak di wilayah KPHP Model Sorong Selatan, sehingga memiliki kerangka kerja
yang terpadu dan komprehensif di dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan
yang lebih efektif, efisien dan manfaat yang berkeadilan
1.3. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
Jangka Panjang KPHP Model Sorong Selatan adalah tersusunnya kerangka formal
pengelolaan untuk jangka waktu sepuluh tahun ke depan sebagai acuan bagi
rencana pengelolaan jangka menegah (5 tahunan), dan rencana pengelolaan jangka
pendek (1 tahun) dalam mewujudkan kelestarian fungsi dan manfaat dari kawasan
KPHP Model Sorong Selatan.
1.4. Ruang Lingkup
Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHP Model Sorong
Selatan

untuk jangka waktu sepuluh tahun berdasarkan kajian aspek ekologi,

ekonomi dan sosial 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 Jangka Pendek dalam bentuk matriks strategi pengelolaan yang
memuat program-program dan usulan kegiatan operasional.
Lingkup substansi

RPJP-KPHP Model Sorong Selatan secara sistematik

sebagai berikut :
a. Pendahuluan, berisi : latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan
batasan pengertian.
b. Deskripsi Kawasan KPHP Model Sorong Selatan, yang terdiri atas : a).
Risalah wilayah (letak, luas, aksesibilitas kawasan, batas-batas, sejarah wilayah,
dan pembagian blok), b). Potensi wilayah (penutupan vegetasi, potensi hasil
hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, keberadaan flora dan fauna langka,
potensi jasa lingkungan dan wisata alam), c). Data dan informasi sosial budaya
masyarakat di dalam dan sekitar hutan termasuk keberadaan masyarakat hukum
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adat, d). Data dan informasi ijin-ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan
kawasan hutan di dalam wilayah kelola, e). Kondisi posisi KPHL Model Sorong
Selatan dalam perspektif tata ruang wilayah dan pembangunan daerah, dan f).
Isu strategis, kendala dan permasalahan.
c. Mendeskripsikan kondisi wilayah KPHP Model Sorong Selatan baik
berdasarkan aspek biofisik, sosial, ekonomi, budaya, dan pembangunan wilayah;
d. Visi dan Misi Pengelolaan Hutan, berisi ; pernyataan visi dan misi, kebijakan
dan strategi pencapaian .
e. Analisis dan Proyeksi, meliputi : a). Analisis data dan informasi yang tersedia
saat ini (baik data primer maupun data sekunder), b). Proyeksi kondisi wilayah
KPHP Model Sorong Selatan di masa yang akan datang dan c). Analisa dan
proyeksi core business.
f. Rencana Kegiatan, terdiri dari : a). Inventarisasi berkala wilayah kelola dan
penataan

hutan,

b).

Pemanfaatan

hutan

pada

wilayah

tertentu,

c).

Pemberdayaan masyarakat, d). Pembinaan dan pemantauan (controlling) pada
areal KPHP yang telah dibebani ijin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan
hutan, e). Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar ijin, f). Pembinaan dan
pemantauan (controlling) pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal
yang sudah ada ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, g).
Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam, h). Penyelenggaraan
koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin, i). koordinasi dan sinergi
dengan instansi dan stakeholder terkait, j) penyediaan dan peningkatan
kapasitas SDM, k). Penyediaan pendanaan, l). pengembangan database, m).
Rasionalisasi wilayah kelola, n). Review rencana pengelolaan (minimal 5 tahun
sekali) dan o). Pengembangan investasi
g. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
h. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
i. Penutup
1.5. Batasan Terminologi
Dalam dokumen ini yang dimaksud dengan :
1. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk
dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
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2. Hutan Tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya
sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan
produksi terbatas dan hutan produksi tetap
3. Hutan Konservasi yang selanjutnya disebut HK adalah kawasan hutan dengan
ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragam
tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
4. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai
perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah
banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara
kesuburan tanah.
5. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
memproduksi hasil hutan.
6. Pengurusan Hutan adalah kegiatan penyelenggaraan hutan yang meliputi
perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan,
pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan.
7. 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;
8. Tata Hutanadalah 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;
9. Inventarisasi

hutan

pada

wilayah

KPHP

adalah

rangkaian

kegiatan

pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumberdaya hutan
dan lingkungannya secara lengkap;
10. 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;
11. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang adalah Rencana pengelolaan
hutan pada tingkat strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau selama
jangka benah pembangunan KPHP;
4
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12. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek adalah Rencana Pengelolaan
Hutan berjangka waktu satu tahun pada tingkat kegiatan operasional berbasis
petak dan/atau blok;
13. Pemanfaatan Hutanadalah 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;
14. Penggunaan Kawasan Hutanmerupakan penggunaan untuk kepentingan
pembangunan diluar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok
kawasan hutan;
15. Perencanaan Kehutananadalah proses penetapan tujuan, penetuan kegiatan
dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk
memberikan

pedoman

dan

arah

guna

menjamin

tercapainya

tujuan

penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang
berkeadilan dan berkelanjutan.
16. Penggunaan Kawasan Hutan adalah kegiatan penggunaan kawasan hutan
untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status dan
fungsi pokok kawasan hutan.
17. PemanfaatanHutanadalahkegiatan 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.
18. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah
pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola
secara efisien dan lestari;
19. Kesatuan pengelolaan Hutan Konservasiselanjutnya disebut KPHK adalah
KPH yang luas wilayah seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan
konservasi;
20. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah KPH
yang luas wilayah seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan
lindung;
21. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksiselanjutnya disebut KPHP adalah KPH
yang luas wilayah seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan
produksi;
5
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22. 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;
23. Blok Pengelolaan pada wilayah KPHP adalah bagian dari wilayah KPHP yang
dibuat

relatif

permanen

untuk

meningkatkan

efektivitas

dan

efisiensi

pengelolaan;
24. Petakadalah bagian dari Blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha
pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan dan silvikultur yang
sama;
25. Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum
menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya atau
belum dibebani izin pemanfaatannya
26. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai pemerintah, adalah
perangkat Negara Kesatuan RI yang tediri dari Presiden beserta Menteri;
27. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang
kehutanan;
28. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom
yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
29. Dinas

adalah

Dinas

Propinsi/Kabupaten/Kota

yang

menangani

bidang

kehutanan;
30. 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;
31. 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;
32. 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;
33. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan suatu alat yang berisi
kerangka dasar bagi upaya pengalokasian ruang berdasarkan fungsi, struktur
dan hirarki ruang, serta sebagai pengendalian pemanfaatan ruang;
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34. Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) merupakan salah satu struktur tata
ruang yang merupakan bentuk sasaran dalam penetapan kebijaksanaan
penataan ruang wilayah.
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DESKRIPSI KAWASAN

2

2.1. Risalah Wilayah KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) Model
Sorong Selatan
2.1.1. Letak dan Luas
Kesatuan

Wilayah

KPHP

Model

Sorong

Selatan

berdasarkan

SK.771/Menhut-II/2012
II/2012 mempunyai luas + 283.260 ha, terdiri dari kawasan hutan
lindung 121.361 ha, hutan produksi terbatas 88.710 ha dan hutan produksi tetap
73.189 ha.

Sesuaihasil
hasil analisis berdasarkan perubahan tata ruang,
ruang luas KPHP

Model Sorong menjadi±
± 52.055,05 ha yang secara wilayah administratif
istratif ber
berada di
Kabupaten Sorong Selatan.
Selatan.Secara geografis KPHP Model Sorong Selatan berada
pada koordinat 1o21’8” - 1o46’51" Lintang Selatan (LS) dan 132o3’50” - 132o25’51"
Bujur Timur (BT). Secara administratif pemerintahan berbatasan dengan: di sebelah
sebe
utara dan barat dengan Kabupaten Sorong, di sebelah selatan Kabupaten Fakfak,
dan di sebelah Timur dengan Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Teluk Bintuni.
Secara administratif Kabupaten Sorong Selatan terbagi ke dalam 13 (Tiga Belas)
Kecamatan atau Distrik,
ik, sedangkan kawasan KPHP Model Sorong Selatan terletak
pada 5 (lima) Distrik, yaitu : (a). Distrik Moswaren; (b). Distrik Wayer; (c). Distrik
Teminabuan; (d). Distrik Kais; dan (e) Distrik Konda. Berdasarkan fungsi kawasan
hutan, KPHP Model Sorong Selatan
Selatan didominasi Hutan Produksi tetap seluas
27.658,13 ha (53,13 %), Hutan Produksi Terbatas seluas 17.510,02 ha (33,64%) dan
Hutan Lindung seluas 6.886,90 ha (13,23%), dapat dilihat pada Gambar 1.
27,658.13

30,000.00
20,000.00

17,510.02
10,000.00

6,886.90

0.00
HL
HP
HPT

Gambar 1. Diagram Luas Fungsi Hutan di Kawasan KPHP Sorong Selatan
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Gambar 2. Peta Fungsi Kawasan Hutan pada KPHP Model Sorong Selatan
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Dari luasan kawasan hutan yang berada dalam Wilayah KPHP Model Sorong
Selatan sudah terdapat izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atas nama
IUPHHK-HA PT. Mitra Pembangunan Global seluas ± 16.477,18 Ha (aktif) dan
IUPHHK-HA PT.Bangun Kayu Irian seluas ± 28.419,15 Ha, serta sisanya adalah
hutan lindung seluas ± 6.744.62 Ha dan kawasan hutan yang belum dibebani oleh
izin lainnya seluas 102,62 Ha. Namun berdasarkan data yang ada IUPHHK-HA
PT.Bangun Kayu Irian telah habis masa berlaku izin usahanya.
Berdasarkan fungsinya, pengelolaan kawasan lindung yang ada di dalam
KPHP Model Sorong Selatan adalah ditujukan sebagai pengatur tata air dan jasa
lingkungan, sedangkan pengelolaan kawasan produksi (HP dan HPT) yang
mendominasi luasan KPH ditujukan untuk pemenuhan bahan baku industri lokal dan
pemenuhan kebutuhan kayu lokal, dalam rangka revitalisasi industri dan menunjang
pembangunan daerah melalui nilai tambah. Tutupan lahan di wilayah KPHP Model
Sorong Selatan dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 3 sebagai berikut.
Tabel 1. Tutupan Lahan di Wilayah KPHP Model Sorong Selatan
No

Penutupan Lahan

Luas (ha)

Persentase

1

Hutan Lahan Kering Primer

22.110,07

42,47

2

Hutan Lahan Kering Sekunder

20.078,69

38,57

3

Hutan Mangrove Primer

329,84

0,63

4

Hutan Mangrove Sekunder

78,19

0,15

5

Hutan Rawa Primer

1.816,70

3,49

6

Hutan Rawa Sekunder

481,64

0,93

7

Pertanian Lahan Kering Campur

2.031,32

3,90

8

Belukar Rawa

36,38

0,07

9

Savana

215,71

0,41

10

Semak / Belukar

4.727,22

9,08

11

Danau

149,28

0,29

52.055,05

100,00

Grand Total

Sumber : Hasil Analisis Penutupan Lahan 2012, Direktorat Planologi Kehutanan
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Gambar 3. Peta Penutupan Lahan KPHP Model Sorong Selatan
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2.1.2 Topografi
topografi kawasan KPHP Model Sorong Selatan sangat bervariasi mulai
dataran rendah dan berawa, dengan kelerengan 0 – 8% seluas 22.481,78 Ha atau
41,26% dari luasan KPHP Model Sorong Selatan. Secara rincian topografi dan kelas
lereng kawasan KPHP Model Sorong Selatan disajikan pada Tabel 2 sebagai
berikut.
Tabel 2. Topografi dan Kelas Lereng di Wilayah KPHP Model Sorong Selatan
No

Topografi

Kelas Lereng

Luas (Ha)

%

1

Datar

0-8%

21.480,13

41,26

2

Landai

8-15%

19.457,29

37,38

3

Sangat Curam

>45%

11.117,63

21,36

52.055,05

100,00

Jumlah

Sumber: Laporan Inventarisasi Biogeofisik Hutan KPHP Model Sorong Selatan (2013)

2.1.3. Geologi
Kondisi geologi Kabupaten Sorong Selatan 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 barat-timur mulai dari sebagian Pulau Sulawesi, Pulau Maluku sampai
Jayapura bagian utara.
2.1.4. Tanah
Karakteristik Tanah di Areal KPHP Model Sorong Selatan terdiri dari tekstur
halus, sedang, kasar, dan gambut. Mayoritas tanah di wilayah areal KPH memiliki
tekstur halus. Jenis tanah di Kawasan KPHP terdiri dari Alluvial, Podsolik kelabu,
Podsolik Merah Kuning, dan Orgonosal, dengan kedalaman efektif tanah bervariasi
antara kedalaman 0-25 centimeter, 25-50 centimeter, dan 51-100 centimeter.
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Gambar 4. Peta Kelas Lereng KPHP Model Sorong Selatan
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Gambar 5. Peta Batuan KPHP Model Sorong Selatan
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Gambar 6. Peta Tanah KPHP Model Sorong Selatan
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2.1.5. Keadaan Iklim
Berdasarkan atas tipe iklim Schmidt dan Ferguson, wilayah Kabupaten
Sorong Selatan termasuk dalam tipe iklim A. Tipe iklim tersebut ditandai dengan
curah hujan banyak dengan penyebaran hampir merata sepanjang tahun. Dalam
periode 5 tahun terakhir jumlah curah hujan rata-rata tahunan sebesar 3.139,2
mm dengan jumlah rata-rata hari hujan sebesar 247 hari per tahun. Secara rinci
keadaan ilklim di wilayah Kabupaten Sorong Selatan disajikan sebagai berikut.
Tabel 3. Banyaknya Curah Hujan di Stasiun Meteorologi Sorong Tahun 20092013 (mm)
Bulan

2009

2010

2011

2012

2013

Januari

176

63

123

219

221

Februari

200

77

301

195

200

Maret

274

61

467

582

155

April

371

193

187

276

357

Mei

126

100

133

179

661

Juni

296

80

205

444

171

Juli

391

358

600

456

491

Agustus

150

592

469

348

284

September

132

471

399

191

221

Oktober

86

345

176

119

122

November

281

231

243

175

247

Desember

74

339

243

150

219

Jumlah

2557

2910

3546

3334

3349

Rata-Rata

213.1

242.5

295.5

277.8

279.1

Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Sorong (2014)

Tabel 4. Banyaknya Hari Hujan Di Stasiun Meteorologi Sorong Tahun 20092013 (hari)
Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Jumlah
Rata-rata

2009
17
22
20
20
20
18
21
18
10
10
14
20
210
17.5

2010
12
16
20
20
20
26
20
27
26
22
20
22
251
20.9

2011
12
20
24
19
26
25
20
18
26
21
16
16
243
20.3

2012
16
18
26
19
22
25
28
26
17
15
20
25
257
21.4

2013
18
20
15
28
28
23
29
26
21
19
22
25
274
22.8

Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Sorong (2014)
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Berdasarkan data curah hujan dan hari hujan dalam setahun, maka dapat
diketahui bahwa intensitas curah hujan harian sebesar 12.71 mm/hh. Intensitas
curah hujan harian di wilayah KPHP Model Sorong Selatan tergolong dalam
klasifikasi ringan.
Tabel 5. Rata-rata Tekanan Udara di Stasiun Sorong Tahun 2009-2013 (mb)
Bulan

2009

2010

2011

2012

2013

Januari

1.008,4

1.009,1

1.007,1

1.008,0

1.008,4

Februari

1.007,8

1.010,0

1.007,6

1.007,8

1.008,0

Maret

1.009,2

1.009,7

1.007,7

1.007,7

1.009.0

April

1.008,7

1.009,5

1.008,5

1.009,6

1.008,7

Mei

1.008,5

1.008,1

1.008,9

1.008,5

1.008,9

Juni

1.009,9

1.009.5

1.009,3

1.009,7

1.008,1

Juli

1.009,4

1.009,1

1.009,4

1.008,8

1.008,7

Agustus

1.009,6

1.009,3

1.009,9

1.010,3

1.009,7

September

1.009,1

1.008,8

1.008,4

1.009,8

1.009,1

Oktober

1.009,3

1.008,0

1.009,2

1.008,8

1.009,1

November

1.007,6

1.007,8

1.007,8

1.008,4

1.007,7

Desember

1.008,8

1.006,2

1.006,9

1.007,7

1.007,5

1.008,9

1.008,8

1.008,4

1.008,8

1.008,6

Rata-rata

Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Sorong (2014)

Tabel 6. Rata-rata Suhu di Stasiun SorongTahun 2009-2011 (°C)
Bulan

2009

2010

2011

Januari

27.0

27.2

28.7

Februari

26.8

26.6

26.5

Maret

26.6

27.4

26.5

April

26.9

27.6

25.7

Mei

27.1

27.3

26.5

Juni

26.2

26.2

25.9

Juli

25.8

26.3

26.0

Agustus

26.2

26.4

25.8

September

26.6

26.6

25.2

Oktober

27.6

26.9

26.9

November

27.2

27.0

26.4

Desember

27.1

26.6

27.2

26.8

26.8

26.4

Rata-rata

Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Sorong (2014)
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Tabel 7.

Rata-rata Kelembaban Di Stasiun Meteorologi Sorong Udara di
Stasiun Sorong Tahun 2009-2011 (%)

Bulan

2009

2010

2011

Januari

84

83

83

Februari

85

81

84

Maret

86

81

84

April

86

82

78

Mei

85

88

88

Juni

87

87

89

Juli

87

84

85

Agustus

86

88

86

September

86

87

87

Oktober

82

83

86

November

85

84

80

Desember

83

86

87

85,2

84,5

84,4

Rata-rata

Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Sorong (2014)

Tabel 8. Rata-Rata Parameter Iklim Bulanan Kabupaten Sorong Selatan
Dan Sekitarnya (Lima Tahun Terakhir)
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Total
Rata-rata

Curah Hujan
(mm)
160.4
194.6
307.8
276.8
239.8
239.2
459.2
368.6
282.8
169.6
235.4
205.0
3,139.2
261.6

Hari Hujan (hh)
15.0
15.0
19.2
21.0
21.2
23.2
23.4
23.6
23.0
20.0
17.4
18.4
21.6
247.0

Suhu
o
( C)
27.6
26.6
26.8
26.7
27.0
26.1
26.0
26.1
26.1
27.1
26.9
27.0
320.2
26.7

Kelembaban
(%)
83
84
82
87
88
85
87
87
84
83
85
1,018
85
83

Sumber : Badan Meteorologi dan Geofisika Sorong (2014)

Meskipun telah banyak terjadi perubahan komposisi tutupan lahan basah
dan lahan kering di Kabupaten Sorong Selatan akibat berbagai faktor alami dan
non alami. tetapi secara makro iklim di wilayah Kabupaten Sorong Selatan tidak
mengalami perubahan.
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Gambar 7. Peta Curah HujanKPHP Model Sorong Selatan
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2.1.6. Hidrologi dan DAS
Secara umum KPHP Model Sorong Selatan berdasarkan wilayah
pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) berada pada DAS Kais, DAS Sekak dan
DAS Waromge Sungai-sungai besar yang mengalir dalam kawasan KPHP Model
Sorong Selatan adalah Sungai Waren dan Sungai Sekak.
Tabel 9.

No
1

Luas kawasan menurut DAS dan Fungsi Hutan dalam KPHP Model
Sorong Selatan
DAS

Fungsi Kawasan
HP

Ha
3,841.30

%
7.38

HPT

5,408.94

10.39

9,250.24

17.77

HP

17,635.51

33.88

HPT

12,101.09

23.25

29,736.60

57.13

HL

6,886.90

13.23

HP

6,181.32

11.87

jumlah 3

13,068.22

25.10

TOTAL

52,055.05

100.00

KAIS
jumlah 1

2

SEKAK
jumlah 2

3

Luas (Ha)

WAROMGE

Data pada Tabel 12 menjelaskan bahwa hampir semua wilayah DAS dalam
kawasan KPHP Model Sorong Selatan didominasi oleh Hutan Produksi (HP) dan
Hutan Produksi Terbatas (HPT). Wilayah kerja KPHP Model Sorong Selatan
Selatan walaupun didominasi oleh HP dan HPT, tetapi lahannya merupakan
daerah resapan air yang penting bagi anak sungai-anak sungai di hilirnya. Oleh
karena itu di dalam pengelolaannya harus senantiasa mempertimbangkan fungsi
utama perlindungan dan pengaturan tata air (Hidroorologis) dan karakteristik fisik
wilayahnya sebagai resapan air walaupun dalam pemanfaatannya nanti ditujukan
untuk pemanfaatan hasil hutan kayu. Peta pembagian wilayah DAS dalam KPHP
Model Sorong Selatan dapat dilihat pada Gambar 8. Sebagai berikut :
.
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Gambar 8. Peta Pembagian Daerah Aliran Sungai KPHP Model Sorong Selatan
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2.1.7. Aksesibilitas Kawasan
Aksesibilitas menuju Kabupaten Sorong Selatan dapat ditempuh dengan
perjalanan darat dari Kota Sorong kurang lebih sekitar 4-6 jam. Dan dari Ibu kota
Kabupaten Sorong Selatan (Teminabuan) menuju areal KPHP Model di tempuh
selama 2-3 jam perjalanan menggunakan kendaraan darat.

2.1.8. Batas-Batas
Kesatuan Wilayah KPHP Model Sorong Selatan secara administratif
berada di Kabupaten Sorong Selatan, berada antara 1o21’8”-1o46’51" Lintang
Selatan (LS) dan 132o3’50” - 132o25’51" Bujur Timur (BT), di sebelah utara dan
barat berbatasan dengan Kabupaten Sorong, sebelah selatan Kabupaten Fakfak,
dan sebelah Timur dengan Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Teluk Bintuni.
Secara administratif Kabupaten Sorong Selatan terbagi ke dalam 13 (Tiga Belas)
kecamatan atau distrik, sedangkan kawasan KPHP Model Sorong Selatan
terletak pada 5 (lima) Distrik, yaitu : (a). Distrik Moswaren; (b). DistrikWayer; (c).
Distrik Teminabuan; (d). Distrik Kais; dan (e) Distrik Konda.
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Gambar 9.Peta Adminitrasi KPHP Model Sorong Selatan
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2.1.9. Sejarah PembentukanWilayah KPHP Model Sorong Selatan
Pembentukan KPHP Model Sorong Selatan didasari dengan Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor : 744/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang
Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kesatuan
Pengelolaan

Hutan

Lindung

(KPHL)

Provinsi

Papua

Barat,

kemudian

ditindaklanjuti dengan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan KPH di Kabupaten
Sorong Selatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua
Barat dengan nara sumber dari BPKH Wilayah XVII Manokwari pada Hari Jumat,
02 November 2012 di Ruang Rapat Bupati Sorong Selatan yang diikuti oleh
pimpinan daerah dan pimpinan SKPD se-kabupaten Sorong Selatan dimana
Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan menyambut baik rencana pembentukan
KPHP Model Register V di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan.
Pada hari Selasa, 20 November 2012 di Swiss Bell Hotel Manokwari
dilaksanakan Dialog Bulanan Kehutanan yang menegaskan Rencana Kegiatan
BPKH Wilayah XVII Tahun 2013 untuk memfasilitasi Pembentukan dan
Pembangunan KPH Model di Kabupaten Sorong Selatan.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 744/Menhut-II/2009
tanggal 19 Oktober 2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi (KPHP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Provinsi
Papua Barat, maka Bupati Sorong Selatan mengusulkan Kepada Menteri
Kehutanan untuk penetapan KPHP Model di Kabupaten Sorong Selatandan
disambut baik oleh Kementerian Kehutanan dimana pada tanggal 26 Desember
2012 ditetapkannyaKPHP Model Sorong Selatan Selatan dengan Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor : SK. Menhut.771 /Menhut-VII/2012 Tentang
Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Sorong Selatan
(Unit V), yang terletak di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat seluas
± 283.260 (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh) Hektar.
Setelah ditetapkan wilayah KPHP Model Sorong Selatan (Unit V) oleh
Menteri Kehutanan maka pada tanggal 23 Januari 2013 di Kantor Dinas
Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan dilakukan pertemuan antara BPKH
Wilayah XVII Manokwari dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan
yang menghasilkan kesepakataan bersama dalam pembagian tugas, peran dan
fungsi guna mempercepat terbentuk dan operasionalnya KPHP Model Sorong
Selatan.
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Salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam
mempercepat operasionalnya KPHadalah dibentukkelembagaan melaluiPeraturan
Bupati Sorong Selatan Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan
Pengolahan

Hutan Produksi (KPHP) Model (Unit V) Pada Dinas Kehutanan

Kabupaten Sorong Selatan. Sebagi dasar dalam menjalankan pengelolaan
ditingkat tapak.
Peran aktif dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan dalam
mengikuti pertemuan KPH ditingkat Provinsi, Regional dan Nasional dalam upaya
peningkatan kapasitas SDM dan pemahaman terhadap KPH, selain itu dikirimkan
Reynold Kesaulija, S.Hut. untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala
Kesatuan Pengelolaan Hutan (CKKPH) di Pusat Diklat Kehutanan Bogor sebagai
salah satu upaya dalam menyiapkan SDM yang berkompeten dan berkualitas
dalam pengelolaan hutan di KPHP Model Sorong Selatan.
Dalam penyiapan sarana dan prasarana operasional KPHP Model Sorong
Selatan, BPKH Wilayah XVII Manokwari pada tahun 2013 telah membangun 1
Unit Kantor KPH lengkap dengan sarana dan prasarananya serta diserahkan 1
(satu) Unit Mobil Operasional KPH dalam menunjang kinerja dari KPHP Model
Sorong Selatan.
BPKH Wilayah XVII Manokwari juga memfasilitasi dalam penyiapan
dokumen perencanaan yaitu dokumen Inventarisasi Biogeofisik KPHP Model
Sorong Selatan dan Dokumen Penyusunan Tata Hutan KPHP Model Sorong
Selatan. Kedua laporan ini sebagai dasar dalam penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
(RPHJP KPHP) Model Sorong Selatan.
Kesatuan Wilayah KPHP Model Sorong berdasarkan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK. Menhut. 771 /Menhut-VII/2012 seluas ± 283.260 (Dua
Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh) Hektar.setelah
dilakukan Penataan Hutan maka luasan kelola KPHP Model Sorong Selatan
Selatan menjadi ± 52.055,05 ha yang terletak antara 1o21’8” - 1o46’51" Lintang
Selatan (LS) dan 132o3’50” - 132o25’51" Bujur Timur (BT), hal ini dikarenakan
luasan

yang

dicadangkan

oleh

Menteri

Kehutanan

sesuai

SK

Nomor

744/Menhut-II/2009 sebagian besar masuk dalam wilayah Pemerintahan
Kabupaten Maybrat, dimana pada tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang
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Nomor 13 Tahun 2009 tentang pembentukan Kabupaten Maybrat, Kabupaten
Sorong Selatan sejak bulan April 2009 secara de fakto dan de jure harus
melepaskan sebagian daerah bawahan.
2.1.10. Pembagian Blok Kawasan KPHP Model Sorong Selatan
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/2011 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 Selatan mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan No. P.5/VII-WP3H/2012.
Pembentukan Blok-blok di kawasan KPHP Model Sorong Selatan juga
didasarkan pada hasil inventarisasi biogefisik dan inventarisasi Sosial Eknomi dan
Budaya sebagai dasar penyusunan dokumen tata hutan yang didalamnya terdapat
peta, data, dan informasi potensi wilayah KPHP Model Sorong Selatan. 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. Faktor-faktor 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 dan RPJM Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan.
Skema pembagian blok pada areal KPHP Model Sorong Selatan berbasis
Daerah Aliran Sungai (DAS). Blok-blok di kawasan hutan produksi terdiri dari : (a)
Blok hasil hutan kayu hutan alam (HHK-HA) seluas ± 16.477,18 ha; (b) Blok
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pemanfaatan hasil hutan kayu seluas ± 17.354,99 ha; (c) Blok pemanfaatan jasa
lingkungan seluas ±148,07 ha; (d) Blok Pemberdayaan seluas ± 7.013,74 ha; dan
(e) Blok perlindungan seluas ± 4.174,17 ha. Adapun blok-blok di hutan lindung
terdiri dari : (a) Blok inti seluas ± 6.839,32 ha; dan (b) Blok pemanfaatan jasa
lingkungan seluas ± 47,58 ha. Sebaran luas rencana pembagian Blok di kawasan
KPHP Model Sorong Selatan dapat dilihat pada Gambar 10 berikut.
HL-Blok Inti
(LUAS ± 6.839,32 Ha)
HUTAN LINDUNG
(LUAS ± 6.886,90 Ha)
HL-Blok Pemanfaatan
(LUAS ± 47,58 Ha)

KPHP MODEL SORONG SELATAN
(LUAS ± 52.055,05 Ha)

HP-Blok HHK-HA
(LUAS ± 16.477,18 Ha)
HP-Blok Pemanfaatan HHK-HA
(LUAS ± 17.354,99 Ha)
HUTAN PRODUKSI
(LUAS ± 45.168,15 Ha)

HP-Blok Jasling
(LUAS ± 148,07 Ha)
HP-Blok Pemberdayaan
(LUAS ± 7.013,74 Ha)
HP-Blok Perlindungan
(LUAS ± 4.174,17 Ha)

Gambar 10. Skema Pembagian Blok KPHP Model Sorong Selatan
Sesuai

Lampiran

PerDirjen

Planologi

Kehutanan

No

P.5/VII-

WP3H/2012,Pembagian blok dalam kawasan KPHP Model dibuat memiliki kriteria
tertentu sehingga dikategorikan ke dalam blok yang sama. Blokarahan dapat
dilihat pada Gambar 11.
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Gambar 11.Peta Blok ArahanKPHP Model Sorong Selatan
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2. 1.

Potensi Wilayah KPHP Model Sorong Selatan

2.2.1. Penutupan Lahan
Penutupan kawasan KPHP Model Sorong Selatan didominasi oleh Hutan
Lahan Kering baik Hutan lahan kering primer maupun hutan lahan kering primer.
Berdasarkan hasil analisis penutupan lahan dari citra tahun 2012 yang
dikeluarkan oleh Direktorat Planologi Kehutanan, Kawasan KHPP Model Sorong
Selatan memiliki 11 (sebelas) penutupan lahan sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 10. Tutupan Lahan di wilayah KPHP Model Sorong Selatan
No

Penutupan Lahan

Luas (ha)

Persentase (%)

1

Hutan Lahan Kering Primer

22.110,07

42,47

2

Hutan Lahan Kering Sekunder

20.078,69

38,57

3

Hutan Mangrove Primer

329,84

0,63

4

Hutan Mangrove Sekunder

78,19

0,15

5

Hutan Rawa Primer

1.816,70

3,49

6

Hutan Rawa Sekunder

481,64

0,93

7

Pertanian Lahan Kering Campur

2.031,32

3,90

8

Belukar Rawa

36,38

0,07

9

Savana

215,71

0,41

10

Semak / Belukar

4.727,22

9,08

11

Danau

149,28

0,29

52.055,05

100,00

Grand Total

Sumber : Hasil Analisis Penutupan Lahan 2012, Direktorat Planologi Kehutanan

2.2.2. Potensi Kayu dan Non Kayu
Potensi tegakan hasil inventarisasi di HP dan HPT sebagaimana
ditunjukkan pada Gambar 10 menunjukkan bahwa potensi tegakan di HPT lebih
besar dibandingkan dengan potensi tegakan di HP. Besaran potensi tegakan
tersebut menunjukkan bahwa potensi kayu masih cukup besar untuk diusahakan,
tetapi pengusahaan kayu di HPT harus lebih hati-hati dilakukan karena kondisi
biofisiknya yang lebih rentan daripada HP terhadap terjadinya degradasi
lingkungan hidup. Oleh karena itu di dalam pembagian blok di areal KPHP Model
Sorong Selatan pertimbangan perlindungan ekosistem terutama perlindungan
fungsi tata air (hidrorologis) perlu diperhatikan serius.
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250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
-

HP

HPT

Sum of V60_UP

57,961.84

112,206.68

Sum of V50_UP

72,555.15

139,625.06

Sum of V40_UP

89,631.56

171,681.60

Sum of V30_UP

104,759.16

198,244.94

Sum of V20_UP

113,025.32

211,517.42

Sumber : Laporan Penyusunan Tata Hutan KPHP Model Sorong Selatan Tahun 2013

Gambar 12. Potensi Tegakan di HP dan HPT Areal Kerja KPHP Model
Sorong Selatan
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 Selatan adalah:
A. Pembagian Blok Hutan Produksi di Areal Kerja KPHP Model Sorong
Selatan
a. Blok Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (HHK-HA)
Blok hasil hutan kayu hutan alam (HHK-HA) merupakan blok dalam
hutan produksi yang telah dibebani hak atau ijin pemanfaatan hasil hutan kayu
(IUPHHK-HA), yaitu PT. Mitra Pembangunan Global sesuai dengan SK
Menteri Kehutanan Nomor 714/Menhut-II/2009. Luas blok HHK-HA yang
berada di dalam areal kerja KPHP Model Sorong Selatan adalah 16.477,18
ha, dan berdasarkan fungsi hutannya berada di hutan produksi (HP) seluas
12.883,24 ha dan hutan produksi terbatas 3.593,93 ha.
Potensi kayu di HHK-HA relatif cukup tinggi sebagaimana disajikan
pada Tabel 14. Struktur potensi tegakan pada Blok HHK-HA makin kecil
diameternya cenderung makin besar potensinya. Hal ini menunjukkan bahwa
potensi tegakan berdiameter besar (>50 cm) relatif tidak besar dibandingkan
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dengan yang berdiameter sedang dan kecil tetapi potensi tegakan masa
depan cukup besar apabila struktur tegakan yang ada dapat dipertahankan
dengan baik.
Tabel 11. Estimasi Potensi Tegakan Blok HHK-HA
Diameter
> 60 cm

Estimasi Potensi Tegakan (m3)
Diameter
Diameter
Diameter
>50 cm
>40 cm
>30 cm

Diameter
>20 cm

Penutupan Lahan
Hutan

54.006.94

67457.47

83259.07

97087.65

104574.48

Hutan Lahan Kering
Primer

20.998.88

26271.54

32447.44

37902

40875.76

Hutan Lahan Kering
Sekunder

33.008.06

41185.93

50811.63

59185.65

63698.72

Penutupan Lahan
Non Hutan

51.44.18

6468.95

8006.57

9402.87

10179.84

Semak / Belukar

5.144.18

6468.95

8006.57

9402.87

10179.84

Total

59.151.12

73926.42

91265.64

106490.52

114754.32

BLOK HHK-HA

Sumber : Laporan Penyusunan Tata Hutan KPHP Model Sorong Selatan Tahun 2013
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b. Blok Pemanfataan Hasil Hutan Kayu
Blok pemanfaatan hasil hutan kayu seluas 17.354,99 ha merupakan
blok di hutan produksi yang dapat dimanfaatkan untuk hasil hutan kayu, tetapi
belum dibebani IUPHHK-HA. Potensi tegakan blok ini disajikan pada Gambar
11. Potensi tegakan pada HPT lebih besar dibandingkan dengan HP, dengan
potensi berdiameter kecil cenderung lebih besar daripada yang berdiameter
besar (> 50 cm).
Tabel 12. Penutupan Lahan pada Blok HP-Blok Pemanfaatan HHK-HA
HP-Blok Pemanfaatan HHK-HA

Luas (Ha)

HP

1,609.91

Hutan Lahan Kering Primer

907.82

Hutan Lahan Kering Sekunder

702.09

HPT

15,745.08

Hutan Lahan Kering Primer

756.43

Hutan Lahan Kering Sekunder

13,226.43

Hutan Rawa Primer

1,760.53

Semak / Belukar

1.69
Luas Total (ha)

17,354.99

Sumber : Laporan Penyusunan Tata Hutan KPHP Model Sorong Selatan Tahun 2013

Di beberapa bagian areal blok pemanfaatan yang di dalamnya terdapat
badan air berupa sungai-sungai perlu dilindungi sempadannya. Lebar
sempadan untuk perlindungan sungai tersebut adalah 100 meter di kiri kanan
sungai, seperti halnya di Sungai Waromge dan Sungai Sekak yang
merupakan salah satu sungai besar yang berbatasan dengan blok
pemanfaatan HHK-HA.
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160,000.00
140,000.00
120,000.00
100,000.00
80,000.00
60,000.00
40,000.00
20,000.00
HP

HPT
HP-Blok Pemanfaatan HHK-HA

Sum of V20_UP

28,815.84

140,645.56

Sum of V30_UP

26,851.80

131,951.37

Sum of V40_UP

23,144.36

114,290.55

Sum of V50_UP

18,788.96

92,955.38

Sum of V60_UP

15,114.32

74,564.14

Sum of total

1,660.49

16,238.90

Sumber : Laporan Penyusunan Tata Hutan KPHP Model Sorong Selatan Selatan Tahun 2013

Gambar 14. Estimasi Potensi Tegakan pada Blok Pemanfaatan HHK-HA
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Gambar 15.Peta Blok ArahanKPHPHHK-HA Model Sorong Selatan

2.1.7.
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c. Blok Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Blok pemanfaatan jasa lingkungan sebagian besar berada di HPT dan
sebagian kecil di HP. Pemanfaatan jasa lingkungan sesuai dengan
penggunaan lahannya berupa danau (Tabel. 16) adalah jasa lingkungan air.
Danau tersebut dimanfaatkan sebagai resapan air. Sebagai resapan air
sekaligus juga difungsikan sebagai areal perlindungan setempat berperan
penting dalam menjaga kontinuitas, kuantitas dan kualitas aliran air dan
sumber airnya. Adapun kemungkinan untuk pengembangan wisata alam perlu
dikaji

lebih

mendalam

kelayakan

dan

keamanannya,

serta

potensi

wisatawannya.
Tabel 13. Penutupan Lahan HP Blok Jasa Lingkungan
HP-Blok Jasa Lingkungan
HP

Luas (Ha)
0.06

Danau

0.06

HPT

148.01

Danau

148.01
Luas Total (Ha)

148.07

Sumber : Laporan Penyusunan Tata Hutan KPHP Model Sorong Selatan

36

Gambar 16.Peta Blok ArahanKPHPHHK-HA Model Sorong Selatan

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong Selatan

37

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong Selatan

d. Blok Pemberdayaan
Blok pemberdayaan seluas ± 7.013,74ha berada di HPT (± 6.566,94 ha)
dan HP (± 446.80 ha) dengan penutupan lahan didominasi oleh non hutan
memiliki

potensi

kayu

relatif

rendah

(Tabel17).

Blok

pemberdayaan

merupakan blok yang berada dekat dengan pemukiman masyarakat, sehingga
aktifitasnya turut mempengaruhi keberadaan kawasan hutan.
Hasil analisis spasial yang dilakukan menunjukkan bahwa telah terdapat
pertanian lahan kering dan semak belukar di dalam HPT. Kondisi ini menjadi
dasar untuk dilakukannya upaya pengelolaan hutan berbasis masyarakat
melalui beberapa skema pengelolaan yang dinilai cocok dengan karakteristik
sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat, misalnya dengan hutan
tanaman rakyat (HTR), hutan desa, dan hutan kemasyarakatan dan lainnya.
Pilihan skema yang sesuai ditentukan oleh pengelola KPHP bersama-sama
dengan masyarakat yang akan dilibatkan dalam skema pemberdayaan
tersebut
Tabel 14. Penutupan Lahan pada HP Blok Pemberdayaan
HP-Blok Pemberdayaan

HP

HPT

Luas (Ha)

0,29

874,90

875,19

0,29

2,85

3,14

Hutan Mangrove Primer

323,00

323,00

Hutan Mangrove Sekunder

76,56

76,56

Hutan Rawa Primer

1,06

1,06

471,43

471,43

5.692,04

6.138,55

Belukar Rawa

35,58

35,58

Danau

0,02

0,02

1.988,25

1.988,25

24,13

24,13

446,51

3.644,06

4.090,57

446,80

6.566,94

7.013,74

Hutan
Hutan Lahan Kering Sekunder

Hutan Rawa Sekunder
Non Hutan

446,51

Pertanian Lahan Kering Campur
Savana
Semak / Belukar
Total Luas (Ha)

Sumber : Laporan Penyusunan Tata Hutan KPHP Model Sorong Selatan (2013)
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e. Blok Perlindungan
Blok perlindungan seluas ± 4.174,17 ha berada di HPT (± 3.743,33 ha)
dan HP (± 430,85 ha). Kawasan perlindungan ini umumnya merupakan
resapan air bagi beberapa sungai di bagian hilirnya. Bagian-bagian blok
perlindungan yang kurang penutupan vegetasinya harus direhabilitasi,
sehingga daya dukungnya sebagai resapan air dapat dipertahankan. Posisi
blok perlindungan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat di
Sorong Selatan, tetapi juga bagi masyarakat di luar Kabupaten Sorong
Selatan.
Tabel 15. Penutupan Lahan pada HP Blok Perlindungan
HP-Blok Perlindungan
HP

Luas (Ha)
430,85

Hutan Lahan Kering Primer

355,98

Hutan Lahan Kering Sekunder

1,23

Semak / Belukar

73,64

HPT

3.743,33

Hutan Lahan Kering Primer

3.555,05

Hutan Lahan Kering Sekunder

143,42

Semak / Belukar

44,86

Luas Total (Ha)

4.174,17

Sumber : Laporan Penyusunan Tata Hutan KPHP Model Sorong Selatan
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B. Pembagian Blokdi Hutan Lindung
hutan lindung yang berada di areal kerja KPHP Model Sorong Selatan
seluas ± 6.886,90 ha (Tabel 16) yang terbagi ke dalam blok inti seluas ±
6.683,49 ha dan blok pemanfaatan seluas ± 47,58 ha.
Tabel 16. Penutupan Lahan Hutan Lindung KPHP Model Sorong Selatan
HL-Blok Inti
Hutan Lahan Kering Primer
Savana

Luas (Ha)
6,683.49
155.83

HL-Blok Pemanfaatan

47.58

Savana

35.22

Semak / Belukar

12.36
Total Luas (Ha)

6,886.90

Sumber : Laporan PenyusunanTata Hutan KPHP Model Sorong Selatan (2013)

a. Blok Inti Hutan Lindung
Blok inti merupakan blok yang tidak dapat dimanfaatkanmengingat
kawasannya tidak memiliki jasa lingkungan yang sulit untuk dimanfaatkan.
Keberadaan blok inti dari hutan lindung berfungsi lindung setempat, terutama
perlindungan hidrologis.
Tabel 17. Penutupan Lahan pada HL Blok Inti
HL-Blok Inti
Hutan

Luas (Ha)
6,683.492

Hutan Lahan Kering Primer

6,683.492

Non Hutan

155.831

Savana

155.831
Total Luas (Ha)

6,839.324

Sumber : Laporan Penyusunan Tata Hutan KPHP Model Sorong Selatan (2013)
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b. Blok Pemanfaatan di Hutan Lindung
Blok pemanfaatan hutan lindung di areal hutanlindung KPHP Model
Sorong Selatan akan dimanfaatkan untuk potensi jasa ekosistem karbon.
Hasil delineasi pembagian blok menunjukkan bahwa terdapat 47,57 ha yang
dialokasikan untuk pemanfaatan jasa lingkungan karbon.
Tabel 18.Penutupan Lahan pada HL Blok Pemanfaatan
HL-Blok Pemanfaatan
HL-Blok Pemanfaatan
Hutan
Hutan Lahan Kering Primer

Luas (Ha)
47.577
0.000
0.000

Non Hutan

47.577

Savana

35.220

Semak / Belukar

12.356

Total Luas (Ha)

47.577

Sumber : Laporan Penyusunan Tata Hutan KPHP Model Sorong Selatan
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2.2.3. Potensi Flora
A. Permudaan
Sediaan anakan atau permudaan tingkat semai dan pancang di areal
KPHP Model Sorong Selatan Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 19. Ketersediaan Permudaan Tingkat Semai di Wilayah KPHP
Model Sorong Selatan
No.

Jenis

Jumlah Per Hektar (N/Ha)

1

Saman

40

2

Bikamur

30

3

Isak

6

4

Sayoh

4

5

Ani

3

6

Motok

4

7

Bauwiah

3

8

Haifarar

2

9

Kosna

2

10

Ruka

2

11

Syiem

2

12

Siah

1

13

Afak

1

14

Arhan

1

15

Krokake

1

16

Renggaf

1

17

Yarkuf

1

18

Arambok

1

19

Asi

1

20

Fanka

1

21

Fas

1

22

Haban

1

23

Heftah

1

24

Huf

1

25

Keten

1

26

Maik

1

27

Saba

1

28

Titi

1

29

Ara farok

1

30

Ifate

1

31

Ita

1

32

Kosafe

1

33

Krien

1

34

Mbara

1

35

Mois

1

36

Sier

1
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37

Tane

1

38

Yor

1

39

Koh

1

Sumber: Laporan Inventarisasi Biogeofisik Hutan KPHP Model Sorong Selatan Selatan

Tabel 20. Ketersediaan Permudaan Tingkat Pancang di Wilayah KPHP
Model Sorong Selatan
No.

Jenis

Jumlah Per Hektar (N/Ha)

1

Saman

30

2

Bikamur

9

3

Isak

6

4

Bauwiah

4

5

Ita

4

6

Ije/Kenari

3

7

Siah

3

8

Motok

3

9

Sayoh/jambu

3

10

Yarkuf

3

11

Afak

2

12

Renggaf

2

13

Srobo

2

14

Ara farok

1

15

Bafe

1

16

Hahah

1

17

Koh

1

18

Sromen

1

19

Tane

1

20

Hafe

1

21

Haifarar

1

22

Heftah

1

23

Ifate

1

24

Rafa

1

25

Syiem

4

26

Arfait

1

27

Asi

1

28

Fanggar

1

29

Maik

1

30

Sihara

1

31

Wasura

1

32

Ara Sawer

1

33

Aro/Aromo

1

34

Huf

1

35

Yor

1

36

Katen

1

37

Kesius

1
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38

Ketapang

1

39

Kremek

1

40

Krer

1

41

Namo

1

42

Rufo

1

43

Sier

1

Sumber: Laporan Inventarisasi Biogeofisik Hutan KPHP Model Sorong Selatan Selatan

B. Potensi Pohon
Kawasan hutan KPHP Model Sorong Selatan Selatan sebagian besar
tergolong tipe hutan primer dengan potensi

yang disajikan pada tabel di

bawah ini.
Tabel 21. Potensi Kayu pada Areal KPHP Model Sorong Selatan
menurut Kelas Diameter

Jenis

Saman

Kelas
Diameter 2029,9
V/Ha
N/Ha
3
(M )
7
3,39

Kelas
Diameter 3039,9
V/Ha
N/Ha
3
(M )
9
11,34

Kelas
Diameter 4049,9
V/Ha
N/Ha
3
(M )
4
8,32

Kelas
Diameter
50up
V/Ha
N/Ha
3
(M )
6
29,44

JUMLAH

27

V/Ha
3
(M )
52,49
28,91

N/Ha

Atap

1

0,42

-

-

-

-

2

28,49

3

Sabun

-

-

-

-

-

-

1

11,13

1

11,13

Titi

2

1,08

1

1,03

2

5,26

1

2,78

6

10,14

Bikamur

4

2,34

2

1,53

2

5,05

-

-

7

8,92

Artomes

1

0,50

-

-

-

-

1

7,64

2

8,14

Srobo

2

0,78

2

2,15

-

-

1

2,19

4

5,13

Saba

-

-

-

-

-

-

1

4,06

1

4,06

Renggaf

2

1,98

1

1,12

-

-

-

-

3

3,10

Syiem

2

0,87

-

-

1

2,04

-

-

2

2,91

Haban

1

0,36

2

2,26

-

-

-

-

2

2,62

Krien

3

1,98

1

0,54

-

-

-

-

4

2,52

Yarkuf

2

0,87

1

1,56

-

-

-

-

2

2,42

Fdi

-

-

-

-

1

1,69

-

-

1

1,69

Sromen

1

0,55

1

1,11

-

-

-

-

2

1,65

Ije/mangga
hutan
Romen

-

-

1

1,48

-

-

-

-

1

1,48

-

-

-

-

1

1,37

-

-

1

1,37

Rufo

2

1,27

-

-

-

-

-

-

2

1,27

Syiem/
terentang
Asi

-

-

-

-

1

1,23

-

-

1

1,23

2

1,21

-

-

-

-

-

-

2

1,21

Fas

-

-

1

1,10

-

-

-

-

1

1,10

Bawiah

2

1,10

-

-

-

-

-

-

2

1,10

Sasagim

-

-

-

-

1

1,05

-

-

1

1,05

Guwak

2

0,94

-

-

-

-

-

-

2

0,94

Bauwiah

1

0,87

-

-

-

-

-

-

1

0,87

Wafiot

2

0,85

-

-

-

-

-

-

2

0,85

Katen

2

0,74

-

-

-

-

-

-

2

0,74
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Ara kofat

1

0,71

-

-

-

-

-

-

1

0,71

Tane

1

0,59

-

-

-

-

-

-

1

0,59

Kremek

1

0,59

-

-

-

-

-

-

1

0,59

Wajam

1

0,56

-

-

-

-

-

-

1

0,56

Tikan

1

0,50

-

-

-

-

-

-

1

0,50

Ntet

1

0,47

-

-

-

-

-

-

1

0,47

Heries

1

0,41

-

-

-

-

-

-

1

0,41

Sayun

1

0,39

-

-

-

-

-

-

1

0,39

Fanka

1

0,37

-

-

-

-

-

-

1

0,37

Habah

1

0,36

-

-

-

-

-

-

1

0,36

Moses

1

0,35

-

-

-

-

-

-

1

0,35

Pala

1

0,34

-

-

-

-

-

-

1

0,34

Ije

1

0,32

-

-

-

-

-

-

1

0,32

Kesius

1

0,29

-

-

-

-

-

-

1

0,29

Somfait

1

0,27

-

-

-

-

-

-

1

0,27

Faket

1

0,27

-

-

-

-

-

-

1

0,27

Kau

1

0,22

-

-

-

-

-

-

1

0,22

JUMLAH

51

29,11

19

25,21

12

26,01

13

85,72

96

166,05

Sumber: Laporan Inventarisasi Biogeofisik Hutan KPHP Model Sorong Selatan Selatan (2013)
Sumber: Laporan Inventarisasi Biogeofisik Hutan KPHP Model Sorong Selatan Selatan

C. Potensi Tegakan Komersil
Ditinjau dari potensi pohon inti dan potensi masak tebang jenis kayu
komersial yang terdapat di dalam areal KPHP Model Sorong Selatan Selatan,
maka KPHP Model Sorong Selatan merupakan KPH Produksi yang dapat
dikelola secara lestari dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan dan sasaran
implementasi pengelolaan hutan dengan skema KPH. Demikian pula halnya,
ditinjau dari persyaratan jumlah pohon inti jenis komersial, maka

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 Selatan
layak untuk diberikan Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).
Pada Gambar 19. menunjukkan bahwa berdasarkan jumlah pohon per
hektar dan volume dalam m3 per hektar kelompok jenis meranti merupakan
kelompok jenis yang paling dominan di KPHP Model Sorong Selatan. Jenis
meranti

termasuk

jenis

komersial

satu.

Dimana

jenis

dari

famili

Dipterocarpace 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 Selatan adalah jenis
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kelompok lainnya dan jenis rimba campuran antara lain seperti jenis jambujambu, kedongdong hutan dan lainnya. Jenis rimba campuran termasuk ke
dalam komersial dua.
Data jumlah dan volume per hektar hasil inventarisasi di wilayah KPHP
Model Sorong Selatan 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 yang dapat ditebang dalam satu tahun atau satu
periode kegiatan. Terdata di KPHP Model Sorong Selatan 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
Selatan memiliki jumlah pohon per hektar sekitar 12.694 batang dengan
volume mencapai 345 m3/ha untuk ukuran diameter 10 cm up.

(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 21. Jumlah Pohon per Hektar (a) dan Volume (m3/Ha) Pada
Berbagai Jenis Pohon di KPHP Model Sorong Selatan
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2.2.4. Potensi Fauna
Keanekaragamanfauna yang terdiri dari kelompok Mamalia, Reptil,
Aves dan Amphibi disajikan pada tabel 22.
Tabel 22. Potensi keanekaragaman Fauna KPHP Model Sorong Selatan
No

Nama Daerah

Nama Ilmiah

Famili

Status

MAMALIA
1

babi hutan

Sus scorva

Suidae

TD

2

Kanguru tanah

Thylogale sp

Macropodidae

D

3

Kanguru pohon

Denrolagus ursinus

4

kuskus timur

Phalanger orientalis

Phalangerdidae

D

5

kuskus bertotol

Spilocuscus maculatus

Phalangerdidae

D

6

Kelelawar

Cynopterus sp

Cynopteridae

TD

7

Soa-soa

Hydrosaurus amboinensis

Agamidae

D

8

Musang

Paradoxurus sp.

Viverridae

TD

9

Rusa

Cervus timorensis

Tragulidae

D

10

Tikus

Rattus sp

Murridae

TD

11

tikus besar berduri

Rattus preator

Murridae

D

12

Tupai

Tupaia sp

Tupaidae

TD

13

Tupai kecil

Tupaia javanica

Tupaidae

TD

14

Walabi Garis putih

Dorcopsis hegeni

Macropodidae

TD

15

Kalong minor

Dobsonia minor

Pteropodidae

TD

16

Codot hidung dua

Nyctimene aillo

Pteropodidae

TD

Nyctimene albiventer

Pteropodidae

TD

Ruosettus amplexicaudatus

Pteropodidae

TD

Pteropus electo

Pteropodidae

TD

Pterophus conspicilatus

Pteropodidae

TD

Echymipera rufescens

Peroryctidae

TD

Echymipera clara

Peroryctidae

TD

Peroryctes raffrayana

Peroryctidae

TD

besar
17
18

Codot hidung dua
biasa
codot roset

19

kalong liat

20

Kalong kacamata

21

layang biasa

22

kalubu rufescens

23

kalubu kaki panjang

24

bandekut raffray

Petaurus breviceps

REPTIL
1

Python hijau

Chodropython viridis

Boidae

D

2

Python karpet

Morelia amethistina

Boidae

D

3

Ular tali

Stegonotus cucullatus

Colubridae

TD

4

ular tanah

Stegonotus cf parvus

Colubridae

TD

5

Biawak monitor

Varanus indicus

Varanidae

D

6

Biawak hijau

Varanus prasimus

Varanidae

D
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7

Buaya papua

Crocodylus novaguineae

Crocodilidae

D

8

Bunglong sisir

Agamidae

D

9

Kadal ekor biru

Hypsilurus dilophus
Emoia caeruleocauda

Scincidae

TD

10

Kadal coklat

Emoia sp.

Scincidae

TD

11

Bengkarung

Lamprolepis smaragdina

Scincidae

TD

12

Ular Kaki Empat

Tiliqua gigas

Scincidae

D

13

Tokek

Gecko vitatus

Gekkoni-dae

TD

AVES
1

Elang-alap Coklat

Accipiter fasciatus

Accipitridae

D

2

Elang-alap cina

Accipiter soloensis

Accipitridae

D

3

Baza pasifik

Aviceda subcristata

Accipitridae

D

4

Elang Bondol

Haliastur Indus

Accipitridae

D

5

Elang Siul

Haliastur sphenurus

Accipitridae

D

6

Cangak laut

Ardea sumatrana

Ardeidae

D

7

Kuntul kerbau

Egretta ibis

Ardeidae

D

8

Kuntul perak

Egretta intermedia

Ardeidae

D

9

Bambangan Hitam

Ixobrychus flavicollis

Ardeidae

D

10

Cekakak rimba

Halcyon macleayii

Alcedinidae

D

11

Cekakak suci

Halcyon sancta

Alcedinidae

D

12

Mambruk ubiaat

Goura cristata

Casuariidae

D

13

Delimukan zamrud

Chalcophaps indica

Casuariidae

Trugon terestris

Casuariidae

TD
TD

Ptilinopus pulchellus

Casuariidae

TD

14

Delimukan puyuh

15

Walik elok

16

Pergam ekor ungu

Ducula infigaster

Casuariidae

TD

17

Pergam pinon
Srigunting lencana

Ducula pinon
Dicrurus hottentottus

Casuariidae

TD

Dicruridae

TD

Malurus alboscapulatus

Maluridae

TD

Megapodius freycinet

Megapodiidae

D

Talegalla jobiensis

Megapodiidae

D

Meliphagidae

D

Meliphagidae

D

Podargus papuensis

Podargi-dae

D

18
19
20
21

Cikrak peri bahu
putih
Gosong Kelam

24

Maleo Kerah coklat
Meliphaga
Reichenbach
Isap madu paru
panjang
Paruh kodok Papua

25

Kakatua Koki

Cacatua galerita

Psittacidae

D

26

Kakatua Raja

Probosciger aterrimus

Psittacidae

D

27

Nuri hitam

Chalchopsitta atra

Psittacidae

D

28

Nuri bayan

Eclectus roratus

Psittacidae

D

29

Perkici pipi merah

Charmosyna rubrigularis

Psittacidae

TD

30

Kasturi kepala hitam

Lorius lory

Psittacidae

TD

22
23

Meliphaga analoga
Melilestes megarhynchus
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31

Nuri Kabare

Psittrichas fulgidus

Psittacidae

TD

32

Tikusan tukar

Rallina tricolor

Rallidae

TD

33

Pungok rimba

Ninox theomacha

Strigidae

TD

34

Julang papua

Rhyticeros plicatus

Buceroti-dae

D

35

Ibis suci

Treskiornis aethiopicus

Threskiornithidae

D

1

Katak serasah

Platymantis papuensis

Ranidae

TD

2

Katak rawa

Rana daemeli

Ranidae

TD

3

Katak pohon

Litoria infrafrenata

Hylidae

TD

4

Katak pohon

L. sanguinolenta

Hylidae

TD

AMFIBI

2.2.5. Potensi Jasa Lingkungan
a. Blok Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Blok pemanfaatan jasa lingkungan sebagian besar berada di HPT dan
sebagian kecil di HP. Pemanfaatan jasa lingkungan sesuai dengan
penggunaan lahannya berupa danau (Tabel 25) adalah jasa lingkungan air.
Danau tersebut dimanfaatkan sebagai resapan air. Sebagai resapan air
sekaligus juga difungsikan sebagai areal perlindungan setempat berperan
penting dalam menjaga kontinuitas, kuantitas dan kualitas aliran air dan
sumber airnya. Adapun kemungkinan untuk pengembangan wisata alam perlu
dikaji

lebih

mendalam

kelayakan

dan

keamanannya,

serta

potensi

wisatawannya.
Tabel 23. Penutupan Lahan HP Blok Jasa Lingkungan
HP-Blok Jasa Lingkungan
HP

Luas (Ha)
0.06

Danau

0.06

HPT

148.01

Danau

148.01

Luas Total (Ha)

148.07

Sumber : Laporan Penyusunan Tata Hutan KPHP Model Sorong Selatan (2013)

Blok inti berfungsi sebagai tangkapan air yang berkontribusi memberikan
jasa lingkungan

berupa aliran air yang dimanfaatkan oleh masyarakat di

bagian hilirnya. Aliran air yang keluar dari blok inti hutan lindung tersebut
dihasilkan dari proses ekologis yang kompleks dari unsur-unsur hayati dan
non hayati di dalamnya yang masih berjalan dengan baik. Dengan demikian
jasa lingkungan

akan terganggu, rusak atau hilang apabila kondisi
53

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong Selatan

ekosistemnya terganggu, rusak atau terdegradasi. Oleh karena itu upaya
untuk mempertahankan ekosistem yang menghasilkan jasa lingkungan harus
dilakukan. Upaya mempertahankan, menjaga, dan memelihara ekosistem
penyedia jasa lingkungan

tersebut tidak hanya menjadi tanggung-jawab

pengelola kawasan hutan, tetapi juga menjadi tanggung-jawab penerima
manfaat yang umumnya berada di bagian hilirnya. Selama ini pemanfaat jasa
lingkungan umumnya belum memiliki apresiasi yang cukup tinggi terhadap
nilai jasa lingkungan (air) yang selama ini digunakannya. Kontribusi pemanfaat
jasa lingkungan

air belum diatur dengan baik, sehingga beban tanggung-

jawab pelestarian ekosistem penyedia jasa lingkungan sampai saat ini masih
sepenuhnya berada di pengelola kawasan.
Mekanisme kontribusi pemanfaat jasa untuk berkontribusi terhadap
kegiatan pengelolaan hutan lindung sebagai ekosistem penyedia jasa
lingkungan air perlu segera dibentuk. Pengelola KPHP dapat memfasilitasi
pembentukan kelembagaan pemanfaat jasa lingkungan air yang aliran airnya
bersumber dari hutan lindung areal KPHP Model Sorong Selatan. Para pihak
pemanfaat air bersepakat dengan pengelola KPHP untuk memberikan
kontribusi dalam perlindungan ekosistem hutan lindung tersebut. Bentuk
kontribusi dirumuskan sesuai dengan kesepakatan bersama antara para
pemanfaat jasa lingkungan

air dengan pengelola KPHP ModelSorong

Selatan, baik berupa dukungan kontribusi finansial dan atau bentuk lainnya
(in kind) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam proses fasilitasi tersebut
adalah :
(1) Pengelola mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber air
yang berasal dari hutan lindung KPHP Model Sorong Selatan, terutama
nama dan posisi koordinat, debit air per sumber air baik mata air dan
aliran air sungainya, kategori kualitas air (apakah dapat digunakan
sebagai air minum, pertanian, industri, dan sebagainya), serta kontinyuitas
ketersediaan air di musim hujan dan musim kemarau. Sumber-sumber air
hasil inventarisasi tersebut dipetakan dalam bentuk peta sumber air hutan
lindung KPHP Model Sorong Selatan;
(2) Pengelola mengidentifikasi dan menginventarisasi kelompok pemanfaat
jasa ekosistem air yang berasal dari hutan lindung KPHP Model Sorong
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Selatan. Kelompok pengguna tersebut dapat dikategorikan kepada
pengguna rumah tangga, pertanian, perkebunan, perikanan, industri, dan
sebagainya. Bentuk pengambilan air yang dilakukan oleh pemanfaat air
perlu diinventarisir, apakah melalui saluran terbuka atau saluran tertutup
(pipa/selang air);
(3) Pengelola KPHP melakukan fasilitasi untuk membentuk kelembagaan
forum pemanfaat air yang berasal dari kawasan hutan lindung. Setelah
kelembagaan

terbentuk,

tahapan

selanjutnya

adalah

merumuskan

rencana kerja forum pemanfaat air untuk mempertahankan, melindungi,
memelihara dan menjaga ekosistem hutan lindung sebagai penyedia jasa
ekosistem air. Rencana kerja forum pemanfaat air tersebut disepakati
dengan pengelola KPHP untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan,
misalnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Kemitraan antara kelompok
pemanfaat jasa ekosistem air dengan pengelola KPHP Model Sorong
Selatan

ini

diharapkan

menjadi

alternatif

pembiayaan

kegiatan

perlindungan dan konservasi hutan lindung di areal kerja KPHP Model
Sorong Selatan Selatan.
b. Blok Pemanfaatan di Hutan Lindung
Blok pemanfaatan hutan lindung di areal hutan lindung KPHP Model
Sorong Selatan adalah pemanfaatan potensi jasa ekostem karbon. Hasil
delineasi pembagian blok menunjukkan bahwa terdapat 47,57 ha yang
dialokasikan untuk pemanfaatan jasa lingkungan karbon.
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Tabel 24. Penutupan Lahan pada HL Blok Pemanfaatan
HL-Blok Pemanfaatan

Luas (Ha)

HL-Blok Pemanfaatan

47.577

Hutan

0.000

Hutan Lahan Kering Primer

0.000

Non Hutan

47.577

Savana

35.220

Semak / Belukar

12.356
Total Luas (Ha)

47.577

Sumber : Laporan Penyusunan Tata Hutan KPHP Model Sorong Selatan (2013)

Walaupun diusulkan untuk pemanfaatan jasa lingkungan karbon, tapi
areal tersebut juga tetap berfungsi sebagai resapan air. Ketentuan tentang
pemanfaatan karbon di hutan lindung mengacu kepada Peraturan Menteri
Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 20/Menhut-Ii/2012 Tentang
Penyelenggaraan Karbon Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan nomor :
P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perijinan Usaha Pemanfaatan
Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan
Lindung. Kegiatan karbon hutan di hutan lindung dapat berupa penyimpanan
dan/atau penyerapan karbon, yang terdiri atas:
(1) Pembibitan,

penanaman,

pemeliharaan

hutan

dan

lahan

yang

menerapkan prinsip pengelolaan lestari;
(2) Perlindungan keanekaragaman hayati;
(3) Pengelolaan hutan lindung lestari;
Pemrakarsa

mengajukan

permohonan

tertulis

pelaksanaan

demonstration activities kepada Menteri, dengan melampirkan :
(1) Rancangan demonstration activities yang materinya antara lain status dan
lokasi berikut peta lokasi calon areal, bentuk dan jangka waktu kerja
sama, perkiraan nilai kegiatan, dan manajemen resiko.
(2) Dalam

hal

pemrakarsa

adalah

perorangan

yang

pembiayaannya

bersumber dari dana sendiri (swadana), maka pemrakarsa wajib
melampirkan surat pernyataan kesediaan untuk membiayai pelaksanaan
demonstration activities.
(3) Dalam hal pemrakarsa bekerja sama dengan mitra dan seluruh atau
sebagian pembiayaannya bersumber dari mitra, maka pemrakarsa wajib
melampirkan dokumen kerja sama
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Dalam rangka meningkatkan potensi pertambahan karbon hutan,
pemegang izin penyelenggaraan karbon hutan wajib menjaga potensi hutan
yang ada di areal kerjanya dari kerusakan hutan, kebakaran hutan,
perambahan hutan,

dan

tidak

melakukan

pemanenan

hutan

secara

berlebihan, serta melakukan pengelolaan hutan secara lestari. Dalam rangka
pengembangan jasa lingkungan karbon di hutan lindung, pengelola KPHP
perlu melakukan beberapa kegiatan, diantaranya adalah :
(1) Menentukan kembali luas areal yang akan diusulkan untuk pemanfaatan
jasa lingkungan karbon;
(2) Menentukan kajian untuk menentukan potensi karbon yang ada di dalam
kawasan yang diusulkan untuk penyerapan karbon;
(3) Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka
pemanfaatan jasa karbon di hutan lindung sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;
Pemanfaatan jasa lingkungan karbon dimungkinkan dilakukan melalui
kerjasama dengan pihak pengembang perdagangan karbon. Kerjasama ini
menjadi pilihan apabila pengelola KPHP belum memiliki sumberdaya dan
dana yang cukup dan memadai. Oleh karena itu di dalam kurun waktu awal
pembentukan KPHP Model Sorong Selatan pemanfaatan jasa lingkungan
karbon difokuskan pada proses persiapan (readiness phase) sekaligus proses
pembelajaran pemanfaatan jasa lingkungan karbon.
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2. 3.

Kondisi Sosial ekonomi Budaya Masyarakat

2.3.1. Jumlah Penduduk
Berdasarkan data Kabupaten Sorong Selatan dalam Angka Tahun 2011
jumlah penduduk Kabupaten Sorong Selatan tahun 2010 sebanyak 60.619 Jiwa
yang terdiri dari 37.502 jiwa penduduk laki-laki dan 33.117 jiwa penduduk
perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Sorong Selatan

secara

keseluruhan adalah 1 jiwa per Km. Sex Ratio Kabupaten Sorong Selatan adalah
113.24 artinya bahwa terdapat 113 penduduk laki-laki di setiap 100 penduduk
perempuan.
Tabel 25. Penduduk Kabupaten Sorong Selatan, Sex Ratio dan Kepadatan
Penduduk per km2 menurut Kecamatan
Luas Daerah
2
(Km )

Penduduk
Sex Ratio

Kepadatan
2
per Km

3.102

109.59

3.23

6.472

102.38

6.24

922

1.835

99.02

3.43

1.640

1.491

3.131

109.99

2.85

1.286

1.045

2.331

123.06

4.39

407,80

1.179

1.029

2.208

114.58

5.41

Teminabuan

388,98

6.834

5.822

12.656

117.38

32.54

Konda

612,70

1.058

983

2.041

6.470

3.33

Seremuk

208,04

636

619

1.255

102.75

6.03

10

Saifi

931,82

921

966

1.887

95.34

2.03

11

Wayer

317,88

875

712

1.587

122.89

4.99

12

Sawiat

453,62

1.000

967

1.967

103.41

4.34

13

Fkour

305,01

412

407

819

101.23

2.69

7.789,91

21.650

19.641

41.291

110.23

5.30

No

Kecamatan

1

Inanwatan

960,54

LakiLaki
1.622

2

Kokoda

1.037,76

3.274

3

Kokoda Utara

534,34

913

4

Kais

1.099,95

5

Metemani

531,49

6

Moswaren

7
8
9

Jumlah/ Total

Perempuan

Jumlah

1.480
3.198

Sumber: Kabupaten Sorong Selatan Dalam Angka Tahun 2013.

Untuk mengetahui umur produktif dan ketersediaan tenaga kerja potensial
di sekitar KPHP Model Sorong Selatan maka disajikan komposisi penduduk
menurut Kelompok Umur
Tabel 26. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan jenis Kelamin
Kelompok
Umur
0–4
5–9
10 – 14
15 – 19
20 – 24
25 – 29

Laki-Laki
3.008
2.936
2.595
2.029
1.826
1.975

Tahun 2012
Perempuan
2.741
2.667
2.329
1.861
1.654
1.812

Jumlah
5.749
5.603
3.924
3.890
2.480
3.787

Tahun
2010
5.464
5.160
4.434
3.512
3.187
3.522

Tahun
2011
5.349
5.167
4.678
3.755
3.225
3.445
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30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 74
75 +
Jumlah

1.709
1.455
1.128
943
787
579
288
234
81
77
21.650

1.542
1.320
1.1023
859
717
502
271
204
71
68
19.641

3.251
2.775
2.151
1.802
1.504
1.081
559
438
152
145
41.291

2.981
2.459
1.960
1.653
1.381
980
542
399
140
126
37.900

3.187
2.755
2.051
1.784
1.466
1.094
549
438
152
145
39.297

Sumber : Kabupaten Sorong Selatan dalam angka 2013

2.3.2. Kesehatan
Fasilitas kesehatan di Kabupaten Sorong Selatan antara lain berupa
Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
Jumlah rumah sakit yang ada di kabupaten sorong Selatan sebanyak 1 unit,
puskesmas sebanyak 13 unit dan puskesmas pembantu sebanyak 43 unit.
Sedangkan puskesmas keliling tercatat sebanyak 15 unit yang terdiri dari perahu
9 unit dan mobil 6 unit. Jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Sorong
Selatan sebanyak 157 orang yang terdiri dari dokter sebanyak 12 orang, perawat
sebanyak 100 orang dan non perawat sebanyak 24 orang. Selain itu terdapat
tenaga kesehatan non medis sebanyak 5 orang.
Tabel 27. Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sorong Selatan
menurut Kecamatan
Puskesmas Keliling

No

Kecamatan

Rumah
Sakit

Puskesmas

Puskesmas
Pembantu

Perahu

Mobil

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

Inanwatan
Kokoda
Kokoda Utara
Kais
Matemani
Moswaren
Teminabuan
Konda
Seremuk
Saifi
Wayer
Sawiat
Fkour
Jumlah

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

1
2
1
2
2
4
3
1
2
1
3
3
1
26

1
1
1
1
4

1
2
1
1
5

Sepeda
Motor
1
2
3

Sumber:Kabupaten Sorong Selatan Dalam Angka Tahun 2013
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Tabel 28. Banyaknya Petugas Kesehatan di Kabupaten Sorong Selatan
Menurut Kecamatan
No

Kecamatan

Dokter

Perawat

Non Perawat

Non Medis

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

Inanwatan
Kokoda
Kokoda Utara
Kais
Matemani
Moswaren
Teminabuan
Konda
Seremuk
Saifi
Wayer
Sawiat
Fkour
Jumlah

1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
15

9
8
8
4
7
10
11
8
10
7
10
15
4
111

1
1
1
3

3
4
4
10
2
2
3
1
3
1
33

Sumber : Kabupaten Sorong Selatan Dalam Angka Tahun 2013

2.3.3. Agama
Perkembangan jumlah pemeluk agama di Kabupaten Sorong Selatan
hingga tahun 2014 menunjukkan arah positif seiring dengan perkembangan
jumlah penduduk. Pemeluk agama di Kabupaten Sorong Selatan pada tahun 2012
Tabel 29. Prosentase Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Golongan
Agama di Kabupaten Sorong Selatan, Tahun2012
No

Distrik

Kristen
Protestan
3.53

Kristen
Katholik
0.00

Islam

Hindu

Budha

Jumlah

1.16

0.00

0.00

4.69

1

Inanwatan

2

Kokoda

1.16

0.00

19.40

0.00

0.00

20.56

3

Kokoda Utara

1.05

0.00

3.87

0.00

0.00

4.92

4

Kais

1.55

0.00

0.08

0.00

0.00

1.63

5

Matemani

1.20

0.00

0.06

0.00

0.00

1.26

6

Moswaren

1.36

1.94

5.06

0.00

0.00

8.35

7

Teminabuan

4.60

3.87

38.30

0.12

0.00

46.89

8

Konda

1.36

0.00

0.18

0.00

0.00

1..53

9

Seremuk

1.94

0.00

0.07

0.00

0.00

2.01

10

Saifi

1.74

0.00

0.02

0.00

0.00

1.76

11

Wayer

1.98

0.00

1.01

0.00

0.00

2.98

12

Sawiat

1.90

0.00

0.05

0.00

0.00

1.94

13

Fkour

1.47

0.00

0.00

0.00

0.00

1.47

24.82

5,81

69.25

0.12

0.00

100.00

Jumlah

Sumber data: Kabupaten Sorong Selatan dalam angka tahun 2013

Seiring dengan perkembangan jumlah pemeluk agama di Kabupaten
Sorong Selatan, fasilitas dan sarana penunjang pemeluk agama seperti rumah
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ibadah dari tahun ke tahun juga terus berkembang.Pada tahun 2012 jumlah
tempat ibadah di Kabupaten Sorong Selatan tercatat 128 buah. Secara rinci dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 30.

Banyaknya Sarana Ibadah Di Kabupaten Sorong Selatan, Tahun
2012

No

Distrik

Gereja
Protestan
6

Gereja
Katholik
-

Masjid/
Mushola
1

Pura

Vihara

Jumlah

-

-

7

1

Inanwatan

2

Kokoda

6

-

6

-

-

12

3

Kokoda Utara

4

-

4

-

-

8

4

Kais

7

-

-

-

-

7

5

Matemani

7

-

-

-

-

7

6

Moswaren

7

1

8

-

-

16

7

Teminabuan

23

1

4

-

-

28

8

Konda

6

-

-

-

-

6

9

Seremuk

6

-

-

-

-

6

10

Saifi

7

-

-

-

-

7

11

Wayer

10

-

1

-

-

10

12

Sawiat

7

-

-

-

-

7

13

Fkour

6

-

-

-

-

6

102

2

24

-

-

128

Jumlah

Sumber data: Kabupaten Sorong Selatan dalam angka tahun 2013

2.3.4. Suku bangsa, Bahasa dan Budaya
Kabupaten Sorong Selatan merupakan kabupaten yang berada di Provinsi
Papua barat

dan memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang begitu

melimpah dan juga kebudayaan yang beranekaragam. Keragaman budaya, adat
istiadat dan agama yang telah berkembang di Kabupaten Sorong Selatan, hingga
saat ini hidup rukun damai sejahtera, tersebar di seluruh kecamatan/distrik dan
kampung.
Penduduk asli Kabupaten Sorong Selatan terdiri dari 2 suku besar, yaitu
suku Tehit dan Imeko. Seiring dengan perkembangan pembangunan dengan
semakin meningkatnya aktifitas ekonomi di Kabupaten Sorong Selatan, yang
diikuti dengan semakin maraknya laju perpindahan penduduk yang masuk ke
Kabupaten Sorong Selatan, hingga saat ini telah dihuni dengan berbagai suku dan
adat istiadat.

62

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong Selatan

Tabel 31. Suku Bangsa, Bahasa dan Kesenian di Kabupaten Sorong Selatan
No

Suku Bangsa

Bahasa

Kesenian
Kesenian yang ada di wilayah
Kabupaten Sorong Selatan,
diantaranya :
a. Kesenian Kames
b. Kesenian Orok
c. Kesenian Baren
d. Kesenian Srar
e. Kesenian Kasuari
f. Kesenian Slawa
g. Kesenian Dihor
h. Kesenian Yambo
i. Kesenian Sayo

1

Suku Tehit
a. Kna
b. Saifi
c. Imian
d. Ogit
e. Srer
f. Afsya
g. Yaben
h. Sfa
i. Salkma
j. Fkour/Fkar
k. Wayer

Bahasa yang dipergunakan untuk
komunikasi lokal di sesuai
dengan nama suku. secara
nasional menggunakan bahasa
Indonesia

2

Suku Imeko
a. Inanwatan = Bira
b. Kokoda
c. Iwaro(Saga,Puragi
,Bedare)
d. Mugim
e. Awee(Benawa,Su
mano)
f. Kokoda
Suku
Pendatang
Indonesia
a. Suku Jawa
b. Suku Sunda
c. Suku Batak
d. Suku Bali
e. Suku Madura
f. Suku Buton
g. Suku Ambon

Bahasa yang dipergunakan untuk
komunikasi lokal di sesuai
dengan nama suku. secara
nasional menggunakan bahasa
Indonesia

3

Bahasa Jawa, Bahasa Sunda,
Bahasa Batak, dan lain-lain
sesuai dengan masing-masing
etnis.
secara
nasional
menggunakan
bahasa
Indonesia

Dalam kepemilikan dan penguasaan suatu wilayah adat, terdiri atas tiga
kelompok, yaitu hak komunal berdasarkan gabungan klen, hak komunal menurut
klen dan hak individual. Hak kumunal berdasarkan gabungan klen, pengaturan
pemanfaatan diatur oleh kepala komunitas seperti Ondoafi dan dibantu oleh
pembantu kepala (Khoselo). Sistem kepemilikan dan penguasaan lahan ini dianut
oleh suku-suku di daerah Sentani dan Genyem.

Hak kepemilikan komunal

berdasarkan klen, pengaturan pemanfaatan diatur oleh kepala klen, yaitu oleh
anak laki-laki sulung pendiri klen dan bersifat pewarisan. Sistem kepemilikan dan
penguasaan lahan ini berlaku bagi suku-suku di wilayah Biak, Waropen, Dani,
Meybrat, Sumuri, Wamesa, Asmat dan lain-lain. Hak kepemilikan individual dianut
oleh suku Mee dan Auwyu.
Sistem kepemilikan dan penguasaan lahan dan sumberdaya alam di Papua
sebagian besar menganut hak kepemilikan komunal berdasarkan gabungan klen
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dan berdasarkan klen. Kedua pola kepemilikan dan penguasaan lahan tersebut
diperoleh melalui dua proses. Pada sistem kepemilikan dan penguasaan
sumberdaya alam oleh komunitas adat mengganggap bahwa tanah, hutan dan air
merupakan milik masyarakat adat yang diatur oleh pemimpin adat berdasarkan
aturan adat yang dianutnya. Pada sistem pemilikan dan penguasaan sumberdaya
alam kelompok marga mengangap bahwa tanah, hutan dan air adalah milik marga
yang diwariskan turun-temurun pada suatu marga (klan).
Sistem pemilikan tersebut menunjukkan bahwa ada dua tipe perolehan
kepemilikan dan penguasaan sumberdaya alam di Papua, yaitu (1) berdasarkan
penemuan pertama suatu wilayah oleh suku/marga tertentu dan (2) berdasarkan
pewarisan kepada keturunan atau hibah. Suku atau marga yang pertama kali
datang dan bermukim di suatu tempat dengan seluruh wilayah yang dijelajahinya
menjadi milik suku/marga pemukim pertama tersebut. Mereka memiliki hak atas
tanah dan seluruh sumberdaya alam yang ada di dalamnya. Kelompok suku atau
marga lain yang datang kemudian dan bermukim bersama pemukim pertama
dapat memanfaatkan tanah berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh
pemukim pertama.

Hak kepemilikan diperoleh melalui warisan, umumnya hak

kepemilikan dan penguasaan sumberdaya alam diturunkan kepada anak laki-laki
tertua. Pola ini hampir berlaku bagi seluruh suku yang ada di Papua termasuk
wilayah kepala burung.

Namun pada beberapa suku pewarisan mengandung

hukum ambilineal, yaitu anak laki-laki berhak atas tanah atau dusun milik ayah
atau ibunya.
Seperti

halnya

dalam

kepemimpinan

adat,

hak

kepemilikan

dan

penguasaan sumberdaya alam yang saat ini berlaku adalah pola perwarisan
kepada anak laki-laki tertua melalui hukum Patrineal dan Ambilineal. Anak lakilaki tertua inilah yang akan menjadi ketua marga dan mengatur pembagian dan
pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam yang tersedia untuk keperluan
hidupnya terutama untuk kegiatan meramu (ekstrasi sumberdaya alam) maupun
pemanfaatan untuk kegiatan perladangan.
Berdasarkan nilai adat yang dianut oleh masyarakat

adat Papua pada

umumnya, bahwa lahan ataupun hutan memiliki nilai sosial, nilai ekonomi dan
nilai budaya (religius) yang sangat dijunjung tinggi.

Nilai atau fungsi hutan

menurut pandangan masyarakat adat sebagai berikut :
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1. Nilai ekonomi: Wilayah ulayat/hutan sebagai sumber hewan buruan, sebagai
tempat bercocok tanam, sebagai tempat mengambil kayu, buah-buahan, bijibijian dan sayur-sayuran dan sebagai sumber tumbuhan obat. Hasil hutan
tersebut dapat menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup dan sumber
keuangan rumah tangga.
1. Nilai sosial: Wilayah ulayat/hutan sebagai sarana pengikat hubungan sosial
antar warga dalam satu suku maupun antar suku. Sebagai instrumen untuk
mengukur status sosial seseorang atau komunal dalam satu marga atau klan
atau suku
2. Nilai budaya dan adat: Wilayah ulayat/hutan sebagai tempat untuk upacara
keagamaan dan upacara adat terkait dengan pemujaan terhadap leluhur yang
dibuktikan dengan adanya tempat keramat, tempat pamali yang dipercayai
dan dihormati oleh anggota

suatu suku atau antar suku.

Tempat-tempat

tertentu di dalam hutan yang dianggap memiliki nilai religius atau ritual adalah
mata air, gua, pohon-pohon tertentu yang dalam budayanya harus dijaga dan
dilindungi.
Masyarakat secara adat beranggapan bahwa tanah dan hutan bagaikan
“ibu kandung” yang dapat memberi makan anak-anaknya. Berdasarkan nilai adat
tersebut tanah tidak dapat diperjual-belikan, karena jika mereka menjualnya sama
halnya dengan menjual ibu kandungnya. Demikian pula dengan hutan, orang luar
tidak boleh dengan sembarangan masuk untuk merusak hutan tanpa seizin kepala
suku atau kepala marga, mereka akan marah karena menganggap datang
membunuh ibu kandung mereka.
Masyarakat adat memandang bahwa tanah dan hutan merupakan dua
komponen yang tidak dapat dipisahkan. Pandangan masyarakat adat akan tanah
merupakan suatu proses yang berkembang dari diri mereka sebagai pemilik adat.
Tanah telah dianggap sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan
komunitas adat mereka.

Karenanya komunitas adat (suku/marga) selalu

berusaha untuk memiliki tanah seluas-luasnya untuk dapat mempertahankan
kelangsungan hidup komunitasnya dan diwariskan dari satu generasi ke generasi
selanjutnya. Masyarakat Papua umumnya hidup di dalam dan di sekitar hutan.
Secara tradisionil mereka menerapkan praktek-praktek pengelolaan hutan melalui
kearifan tradisional yang didalamnya mengandung aspek-aspek konservasi.
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Hutan bagi masyarakat adat papua telah berkembang dan menyatu dengan
sistem sosial budaya yang dianut. Mereka menerapkan kearifan tradisional yang
dipercaya dapat mempertahankan hutan sebagai sumber penghidupan mereka.
Hutan tidak lagi dianggap hanya sekedar memberi nilai ekonomi, tetapi juga
memiliki nilai sosial budaya
2.3.5.

Pendidikan
Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia tidak lepas dari

ketersediaan fasilitas pendidikan. Berdasarkan data kabupaten Sorong Selatan
dalam angka 2012, sampai tahun 2011 kabupaten Sorong Selatan memiliki 72
SD/ sederajat dengan jumlah siswa 8.853 orang dan guru 421 orang, 15 SMP/
sederajat dengan jumlah siswa 2.056 orang dan guru 184 orang dan 6 SMA/
sederajat dengan jumlah siswa 1.347 orang dan guru 91 orang. Banyaknya
Sekolah, Guru dan Murid Menurut Kecamatan dapat dilihat pada table 33.
Tabel 31. Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Menurut Kecamatan
Sekolah Dasar
No

Kecamatan

Jumlah
Sekolah

Guru

SLTP

Murid

Jumlah
Sekolah

Guru

SLTA
Murid

Jumlah
Sekolah

Guru

Murid

1

Inanwatan

4

21

730

3

23

410

1

19

176

2

Kokoda

9

34

672

2

15

232

1

-

73

3

Kokoda

4

14

639

1

4

47

-

-

-

4

Kais

8

29

806

1

10

128

-

-

-

6

Moswaren

4

24

330

1

17

122

-

-

-

7

Teminabuan

12

97

2.087

5

60

891

1

33

619

8

Konda

3

15

396

1

6

46

-

-

-

Utara

9

Seremuk

5

24

302

1

13

80

-

-

-

10

Saifi

6

34

484

-

-

-

-

-

-

11

Wayer

4

18

274

1

11

74

-

-

-

12

Sawiat

8

36

411

1

13

99

-

-

-

13

Fkour

2

8

190

-

-

-

-

-

-

TOTAL

70

294

7.311

17

172

5.349

3

52

1.524

Sumber : Kabupaten Sorong Selatan Dalam Angka Tahun 2013

2.4.

Perijinan dan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan
Di dalam Wilayah KPHP Model Sorong Selatan sebelumnya sudah

terdapat izin pemanfaatan berupa Areal IUPHHK-HAPT. Mitra Pembangunan
Global seluas 16.477,18 Ha dan PT.Bangun Kayu Irian seluas 28.419,15 Ha,
sisanya adalah seluas 6.784,28 Ha kawasan hutan lindung (6.886,90 ha) dan
kawasan hutan yang belum dibebanioleh Hak Pengusahaan Hutan (102,62 Ha).
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Namun berdasarkan data yang ada IUPHHK-HA PT.Bangun Kayu Irian telah
habis masa berlaku izin usahanya dan sampai saat ini belum diproses ijin
perpanjangannya. Untuk itu areal seluas 28.419,15 ha dan 102,62 ha (total
28.756,55 ha) dan hutan lindung seluas 6.886,90 ha dapat ditetapkan sebagai
areal tertentu dalam KPHP Model Sorong Selatan
Blok hasil hutan kayu hutan alam (HHK-HA) merupakan blok dalam hutan
produksi yang telah dibebani hak atau ijin pemanfaatan hasil hutan kayu
(IUPHHK-HA), yaitu PT. Mitra Pembangunan Global sesuai dengan SK Menteri
Kehutanan Nomor 714/Menhut-II/2009. Luas blok HHK-HA yang berada di dalam
areal kerja KPHP Model Sorong Selatan adalah 16.477,18 ha dan berdasarkan
fungsi hutannya berada di hutan produksi (HP) seluas 12.883,24 ha dan hutan
produksi terbatas 3.593,93 ha.
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Gambar 18.Peta Lindung KPHP Model Sorong Selatan

.
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2. 5.

KPH dalam Perspektif Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah
Rencana struktur dan pola ruang adalah bagian dari perencanaan ruang

wilayah

pembangunan

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. 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. 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 eko-region, sistem kotakota, 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
Selatan. Kabupaten Sorong Selatan, dan Teluk Bintuni (industri pertambangan &
penggalian, perkebunan, kehutanan, pertanian, industri perikanan, perdagangan &
jasa).
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 yang
tinggi dari sector pertambangan meski belum dikelola, sebagian besar 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
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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 Propinsi Papua
Barat 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 pusat-pusat permukiman di Provinsi Papua Barat
yang terdiri sebagai berikut:
1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kota merupakan pusat pertumbuhan
utama dalam skala pelayanan nasional. terutama lebih pada kegiatan ekonomi
sesuai dengan kecenderungan yang telah ada selama ini. Fungsi Sorong
adalah:
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• 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.
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.
KPHP Model Sorong Selatan
Menteri Kehutanan Nomor

ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan

: SK. Menhut. 771 /Menhut-VII/2012 tanggal 26

Desember 2012 dengan luas ± 283.260 ha. setelah dilakukan Penataan Hutan
maka luasan kelola KPHP Model Sorong Selatan Selatan menjadi ± 52.055,05 ha
yang berada antara 1o21’8” - 1o46’51" Lintang Selatan (LS) dan 132o3’50” 132o25’51" Bujur Timur (BT), hal ini dikarenakan luasan yang dicadangkan oleh
menteri kehutanan sebagian besar masuk dalam wilayah Pemerintahan
Kabupaten Maybrat dan sebagian kecil masuk di Kabupaten Sorong.
LetakKPHP Model Sorong Selatan setelah dirasionalisasikan berada di
Kabupaten Sorong Selatan (tidak lintas Kabupaten) yang luasnya mencapai ±
52.055,05 ha. Berdasarkan fungsi hutannya, KPHP Model Sorong Selatan
didominasi Kawasan Hutan Produksi seluas 27.658,13 ha (53,13 %), Hutan
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Produksi Terbatas seluas 17.510,02 ha (33,64%) dan selebihnya Hutan Lindung
seluas 6.886,90 ha (13,23%), sehingga pengembangan KPHP Model Sorong
Selatan Selatan akan diselaraskan dengan tujuan pengembangan wilayah
Kabupaten Sorong Selatan. Propinsi Papua Barat dan Kementerian Kehutanan
Secara umum. Keberadaan KPHP Model Sorong Selatan ini akan mendukung
pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, 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 penetapan kawasan hutan produksi, lindung dan konservasi,
hutan dengan tujuan khusus, perubahan status dan fungsi hutan, serta tukar
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 dan Permasalahan

2.6.1. Isu Strategis
Isu strategis yang sering muncul dalam perencanaan dan pembangunan
KPHP Model Sorong Selatan secara umum dan secara khusus adalah sebagai
berikut: (Mohon di uraikan masing-masing isu strategis di bawah)
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;
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j. Berkenaan dengan operasi lapangan.
Isu strategis lain dalam pembangungan KPHP Model Sorong Selatan
adalah terkait dengan revitalisasi kehutanan di Kabupaten Sorong Selatan
sebagaimana yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Kabupaten Sorong Selatan . 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 upaya peningkatan nilai tambah manfaat hasil hutan kayu;
2.6.2. Kendala dan Permasalahan
Hal-hal yang sering menjadi permasalahan dalam merencanakan dan
membangun KPH secara umum dan KPHP Model Sorong Selatan secara khusus
adalah sebagai berikut:
a. Batas Administrasi antar Kabupaten yang belum definitif.
b. Konsep KPH belum sepenuhnya dipahami oleh stakeholders;
c. Pemahaman tentang pentingnya KPH antara Pusat, 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 Selatan Selatan ;
d. Kesepakatan dan mekanisme kolaborasi pengelolaan KPHP Model Sorong
Selatan belum terbangun;
e. 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;
f. Konflik Tenurial dan batas kepemilikan hak ulayat dilapangan yang belum
dijabarkan dalam blok dan petak
g. Adanya keterbasan pengetahuan, arahan/pedoman, dan pendanaan;
h. Penjabaran dan arahan yang konsisten dari pemerintah pusat dan propinsi
masih diperlukan, misalnya menyikapi peraturan-perundangan terkait KPH;
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i. Persyaratan

administrasi,

kompetensi

dalam

pengembangan

SDM,

pengadaan pegawai, bekal pendidikan teknis, dan kecocokan kompetensi
profesi tidak mudah dipenuhi;
j. 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).
k. 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;
l. Rencana penetapan kawasan untuk areal KPH umumnya dihadang oleh
konflik,

sehingga

penyelesaian

konflik

sebelum

berlarut-larut

sangat

diperlukan (konflik dapat berupa penolakan masyarakat atas penataan batas
kawasan, overlaping dengan perizinan, perbedaan penafsiran luas KPHP
Model Sorong Selatan , dan semuanya menuntut keakuratan penataan hutan
dan petaannya di lapangan);
m. 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);
n. 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;
o. 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 nilainilai lokal masih belum di akomodir dalam adopsi dan adaptasi pengelolaan
KPHP Model Sorong Selatan .
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p. Pendanaan dalam operasional KPH dan penguatan kelembagaan serta
peningkatan SDM.
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BAB

VISI DAN MISI

3

3.1. Visi dan Misi Pembangunan Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan
Visi Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan adalah “TERWUJUDNYA
KELESTARIAN HUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”. Visi
tersebut mengandung makna yang terdiri dari 2 kata kunci utama dan saling
berkaitan dengan yang lain dan di jadikan sebagai pedoman untuk menentukan
arah kebijakan pembangunan kehutanan Kabupaten Sorong Selatan.
1. KELESTARIAN HUTAN
Hutan merupakan Sumber daya alam yang mempunyai fungsi dan maafat
manfaat bagi kehidupan seluruh makluk hidup di planet bumi, untuk itu dalam
pengelolaannya harus secara lestari dan arif; beberapa fungsi hutan antara
lain menciptakan iklim micro dan macro, pengatur tata air, pencegah banjir
dan

erosi,

Menjaga

kesuburan

tanah,

pengawetan

plasma

nutfah,

Mempertahankan exsistensi alami dan fungsi estetika, tempat berlindung
satwa.
2. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Untuk kesejatraan masyarakat program dan kegiatan Pembangunan sektor
Kehutanan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sejahtera karena
peransertanya dalam pengelolaan sumber daya alam/hutan sehingga
diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat kedepan menjadi
lebih baik.
Visi tersebut mengandung makna bahwa SKPD Dinas Kehutanan
Kabupaten Sorong Selatan berkewajiban baik secara normatif maupun moral,
untuk memberikan daya dukung yang optimal bagi kinerja pemerintah Kabupaten
Sorong Selatan dalam mewujudkan visi dan misinya. Daya dukung yang dapat
diberikan oleh SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan sesuai dengan
tugas dan fungsinya adalah pembinaan terhadap Aparatur dan masyarakat.
Sebagai lembaga teknis daerah, SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong
Selatan memiliki fungsi dan peran strategis. Pertama, lembaga teknis merupakan
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support system Satuan Kerja Pemerintah Daerah maupun kinerja pemerintahan
daerah secara keleseluruhan. Kedua, SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong
Selatan memiliki tugas yang terkait dengan peningkatan kompetensi sumber daya
manusia aparatur, yang merupakan sumber daya utama dalam menggerakkan
program dan kegiatan yang telah dicanangkan.
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi dinas kehutanan ditetapkan
sebagai berikut :
1. Meningkatkan serta mengoptimalkan produktifitas sumber daya hutan secara
arif bijak dan lestari
2. Meningkatkan dan melindungi kawasan hutan melalui Reboisasi dan
Rehabilitasi hutan dan lahan
3. Meningkatkan pembinaan,penertiban,industri hasil hutan serta pengendalian
dan pengawasan sumber daya hutan
4. Meningkatkan Konservasi sumber daya hutan
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kehutanan
6. Meningkatkan Sumber Daya Manusia(SDM)
7. Meningkatkan sarana dan prasarana Kehutanan
3.2. Visi, Misi dan Tujuan Pengelolaan Hutan KPHP Model Sorong Selatan
3.2.1. Visi
Visi KPHP Model Sorong Selatan adalah “Mewujudkan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yang profesional dan mandiri menuju
kelestarian hutan

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditahun

2025”
•

Pengelolaan KPHP, merupakan suatu wujud satuan pengelolaan kawasan
tingkat tapak yang tertata dan terorganisir dalam kerangka penerapan prinsipprinsip pengelolaan hutan produksi lestari.

•

Profesional,

merupakan

prinsip

yang

mengendepankan

aspek

profesionalisme dan kompetensi SDM serta kerja bersama dan saling
menerima di antara pelaku pembangunan
•

Mandiri, Pengelolaan kawasan hutan dilakukan dengan memanfaatkan
sumber daya internal maupun eksternal. Sepanjang perjalanan waktu,
ketergantungan kepada sumber daya eksternal sedikit demi sedikit dikurangi
sampai akhirnya tercapai kemandirian.
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•

Lestari adalah suatu keadaan yang terus-menerus dapat dipertahankan dari
waktu ke waktu

•

Kesejahteraan Masyarakat, suatu kondisi dimana masyarakat dapat
memenuhui kebutuhan dasar yang bersifat material dan spriritual. Indikator
yang dipergunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat diataranya
meningkatnya pendapatan masyarakat, lama sekolah, derajat kesehatan,
angka kemiskinan dan akses masyarakat terhadap layanan publik.

3.2.2. Misi
Dalam langkahnya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, diperlukan
bentuk nyata implementasinya sebagai gambaran tentang tahapan pelaksanaan.
Dengan demikian, ditetapkan misi pengelolaan KPHP Sorong Selatan sebagai
berikut :
a. Memantapkan dan menjamin status kawasan dalam pengelolaan sumber
daya alam hayati dan ekosistemnya melalui penataan kawasan KPHP Model
Sorong Selatan;
b. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam hayati

dan

ekosistemnya secara profesional, bijak dan lestari
c. Menciptakan

peluang

dan

iklim

investasi

dibidang

kehutanan

serta

menumbukan budaya entrepreneurship dalam peningkatan usaha bidang
kehutanan untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi
yang seimbang dan lestari untuk kesejahteraan rakyat
d. Memantapkan kelembagaan KPHP Model Sorong Selatan yang professional,
efektif dan efisien dalam pengelolaan SDH KPHL dengan melibatkan
partisipasi semua stakeholder dan kolaborasi para pihak ;
e. Pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari
dengan mengoptimalkan perlindungan hutan, rehabilitasi hutan, pengamanan
kawasan dan penegakan hukum;
f. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam konteks Otonomi Daerah dan
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.
3.2.3. Tujuan Pengelolaan
Berdasarkan visi dan misi diatas maka pengelolaan KPHP Model Sorong
Selatan mempunyai tujuan pengelolaan sebagai berikut:
78

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong Selatan

a) Tertatanya penataan kawasan KPHP Model Sorong Selatan, Blok dan Petak
yang pengelolaannya dilakukan secara partisipatif dan kolaboratif dalam
perlindungan dan pengawasan ditujukan untuk menjaga fungsi perlindungan,
pelestarian dan pengawetan keanekaragam hayati dan ekosistemnya;.
b) Terwujudnya kepastian hukum, meminimalkan terjadinya sengketa lahan,
menyediakan lahan bagi masyarakat untuk mendukung pengelolaan KPHP
serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan penataan
batas;
c) Terjadinya peningkatan SDM dan 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;
d) Terehabilitasinya DAS prioritas dan peningkatan DAS yang terbentang
memanjang dari hulu ke hilir pada Dua kabupaten
e) Terbangunnya data base potensi SDH dan Kawasan Hutan KPHP
f) Terbanggunnya berbagai skema kerjasama antara KPHP dan masyarakat
serta pemegang ijin dalam pengelolaan kawasan hutan.
g) Terjadinya

peningkatan

kelembagaan

Kelompok

Tani

Hutan

dalam

memanfaatkan hasil hutan dan meningkatnya jumlah kelompok binaan
pengelolaan kawasan hutan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
hutan
h) Terbangunnya core businessuntuk tanaman Kehutanan dan tanaman MPTS
serta HHBK yang dapat dimanfaatkan hasil kayu dan non kayunya
i) Terwujudnya pengelolaan jasa lingkungan dalam peningkatan pemahaman
dan ketrampilan masyarakat dalam melakukan usaha upaya konservasi
ekosistem pelestarian alam dan peningkatan pendapatan masyarakat
3.2.4. Pendekatan Strategi Pengelolaan
Pendekatan strategi yang akan dipergunakan untuk mewujudkan visi dan
misi serta tujuan pengelolaan 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
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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 Selatan. Kerjasama dapat
dibangun dengan pihak luar yang memiliki visi dan misi sejalan dengan visi,
misi pembangunan KPHP Model Sorong Selatan.
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 Selatan, maupun pihak-pihak eksternal seperti
Kepolisian, Dinas Kehutanan, pihak swasta yang bekerja di sekitar kawasan
KPHP Model Sorong Selatan, serta masyarakat di sekitar kawasan KPHP
Model Sorong Selatan. 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 Selatan, maupun program pembangunan daerah Kabupaten Sorong
Selatan dan Propinsi Papua Barat, dengan mempertimbangkan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
e. Pengembangan Daerah sekitar kawasan KPHP Model Sorong Selatan
Pengelolaan daerah sekitar KPHP Sorong Selatan haruslah didukung oleh
sistem yang cukup baik. Sistem tersebut harus dibangun sesuai dengan
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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 Selatan.
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 Selatan tidak hanya dilakukan oleh unit
pengelola saja, namun perlu melibatkan berbagai pihak. Keterlibatan antar
pihak dapat diwujudkan dengan memperkuat sinergisitas program para pihak.
Pemerintah Pusat dan daerah memiliki program-program pembangunan
Kehutanan dapat bersinergi dan dapat dikerjasamakan dengan program di
KPHP Model Sorong Selatan. Untuk memperkuat dan sinergisitas program
dengan pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan
maupun investor harus disesuaikan dengan rencana dan tujuan KPHP Model
Sorong Selatan, maupun pemerintah daerah, mulai dari perencanaan,
impleamentasi, monitoring dan evaluasi.
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BAB

ANALISIS DAN PROYEKSI

4

4. 1. Analisis Data dan Informasi KPHP Model Sorong Selatan
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 Selatan. Analisis SWOT dimulai dengan mengidentifikasi faktor internal
dan eksternal. 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 faktor-faktor yang akan membantu dan menghambat pengelolaan KPHP
Model Sorong Selatan 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 33. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal KPHP Model Sorong
Selatan
Faktor Internal
Strength
Weakness
(Kekuatan)
(Kelemahan)
Memiliki Struktur Organisasi
Jumlah dan
yang Jelas
kapasitasnya
pengelola KPHP
Model masih
kurang
Mempunyai legalitas hukum
kawasan dan kelembagaan

Penataan batas
kawasan belum
temu gelang

Faktor Eksternal
Opportunity
Threats
(Peluang)
(Ancaman)
Tata batas sebagian
Posisi areal
besar berupa batas
pengkampungan yang
Fungsi Kawasan
berada di dalam dan
Hutan dan Batas
disekitar wilayah KPH
Administratif
Kabupaten
Aksesibilitas.
Persepsi masyarakat
tersedianya jalan ke
terhadap hutan dan
arah Wilayah KPH
perbedaan persepsi
diantara para pihak
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Faktor Internal
Strength
Weakness
(Kekuatan)
(Kelemahan)
Adanya potensi pemanfaatan Potensi kawasan
jasa Lingkungan
belum lengkap
(survey potensi
akan dilakukan
ulang pada tahun
2014 dan 2015)
Potensi Jenis Komersil tinggi Pendanaan belum
memadai

Tingginya potensi
keanekaragaman hayati

Memiliki potensi sumber air
bersih yang berkelimpahan

Belum tersedia
SOP untuk KPHP,
hak dan kewajiban
atau batas
kewenangan
belum diatur
dengan baik, dan
belum ada
kesepakatan dan
mekanisme
kolaborasi
Sarana dan
prasarana belum
memadai (kantor,
kesehatan,
pendidikan dan
komunikasi)

Faktor Eksternal
Opportunity
Threats
(Peluang)
(Ancaman)
Adanya kearifan
Rendahnya
local dalam menjaga
pendidikan, dan taraf
alam
hidup masyarakat
sekitar kawasan

Posisi strategis
Kabupaten Sorong
dan Kota Sorong
Serta Kabupaten
Maybrat yang dekat
dengan Kabupaten
Sorong Selatan
sehingga ada efek
domino terhadap
pembangunan
Kabupaten/kota di
sekitarnya
Potensi dilakukan
kerjasama dengan
perusahaan dan
NGO dalam
pengelolaan areal
KPHP Model
terbuka luas,
sehingga
kemandirian KPH
terwujud

Inkonsistensi
peraturan atau
kebijakan kehutanan

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

Pengembangan jasa
lingkungan
(pariwisata,
penelitian, air bersih)

Berbatasan dengan
lahan-lahan milik
masyarakat

Pengembangan
Program REDD+

Kegiatan perladangan
berpindah-pindah

Sumber: Analisis data primer dan sekunder

4.1.1. Faktor Internal (kekuatan/strength)
a. Memiliki struktur organisasi yang jelas
Bentuk organisasi KPHP Model Sorong Selatan adalah Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan
sesuai dengan Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor

07 Tahun 2013

tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengolahan Hutan Produksi (KPHP) Model
(Unit V) Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan.
Organisasi UPTD KPHP Model Sorong Selatan merupakan UPTD di
bawah Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan setingkat eselon IV yang
dikepalai oleh seorang Kepala UPTD dibantu oleh 1 orang pejabat struktural
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yaitu 1 orang kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional,
dan KRPH dan Staf. Diharapkan KPHP Model sorong selatan dapat
ditingkatkan statusnya menjadi Satuan Kerja tersendiri setingkat eselon III
yang dikepalai oleh seorang Kepala KPH dan dibantu oleh 3 orang pejabat
struktural yang berada langsung dibawah Bupati yang bertanggung jawab
melalui Sekretaris Daerah.
b. Mempunyai legalitas hukum kawasan dan kelembagaan
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 Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Kesatuan
Wilayah KPHP Model Sorong Selatan berdasarkan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor

: SK. Menhut. 771 /Menhut-VII/2012 seluas ± 283.260

(Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh) Hektar.setelah
dilakukan Penataan Hutan maka luasan kelola KPHP Model Sorong Selatan
menjadi ± 52.055,05 ha yang berada antara 1o21’8” - 1o46’51" Lintang Selatan
(LS) dan 132o3’50” - 132o25’51" Bujur Timur (BT),
c. Potensi pemanfaatan jasa lingkungan
Potensi wisata alam yang dikelola dengan baik dapat pula memberikan
kontribusi signifikan pada konservasi kawasan dan kemandirian pengelolaan
kawasan KPHP Model Sorong Selatan, serta peningkatan kesejahteraan
masyarakat di sekitar kawasan
Blok pemanfaatan hutan lindung di areal hutan lindung KPHP Model
Sorong Selatan adalah pemanfaatan potensi jasa ekostem karbon. Hasil
delineasi pembagian blok menunjukkan bahwa terdapat 47,57 ha yang
dialokasikan untuk pemanfaatan jasa lingkungan karbon.
Walaupun diusulkan untuk pemanfaatan jasa lingkungan karbon, tapi
areal tersebut juga tetap berfungsi sebagai resapan air. Ketentuan tentang
pemanfaatan karbon di hutan lindung mengacu kepada Peraturan Menteri
Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 20/Menhut-Ii/2012 Tentang
Penyelenggaraan Karbon Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan nomor :
P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perijinan Usaha Pemanfaatan
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Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan
Lindung. Kegiatan karbon hutan di hutan lindung dapat berupa penyimpanan
dan/atau penyerapan karbon, yang terdiri atas:
(1) Pembibitan,

penanaman,

pemeliharaan

hutan

dan

lahan

yang

menerapkan prinsip pengelolaan lestari;
(2) Perlindungan keanekaragaman hayati;
(3) Pengelolaan hutan lindung lestari;
Pemrakarsa mengajukan permohonan tertulis pelaksanaan demonstration
activities kepada Menteri, dengan melampirkan :
(1) Rancangan demonstration activities yang materinya antara lain status dan
lokasi berikut peta lokasi calon areal, bentuk dan jangka waktu kerja
sama, perkiraan nilai kegiatan, dan manajemen resiko.
(2) Dalam

hal

pemrakarsa

adalah

perorangan

yang

pembiayaannya

bersumber dari dana sendiri (swadana), maka pemrakarsa wajib
melampirkan surat pernyataan kesediaan untuk membiayai pelaksanaan
demonstration activities.
(3) Dalam hal pemrakarsa bekerja sama dengan mitra dan seluruh atau
sebagian pembiayaannya bersumber dari mitra, maka pemrakarsa wajib
melampirkan dokumen kerja sama
Dalam rangka meningkatkan potensi pertambahan karbon hutan, pemegang
izin penyelenggaraan karbon hutan wajib menjaga potensi hutan yang ada di
areal kerjanya dari kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan,
dan tidak melakukan pemanenan hutan secara berlebihan, serta melakukan
pengelolaan hutan secara lestari. Dalam rangka pengembangan jasa
lingkungan karbon di hutan lindung, pengelola KPHP perlu melakukan
beberapa kegiatan, diantaranya adalah :
(1) Menentukan kembali luas areal yang akan diusulkan untuk pemanfaatan
jasa lingkungan karbon;
(2) Menentukan kajian untuk menentukan potensi karbon yang ada di dalam
kawasan yang diusulkan untuk penyerapan karbon;
(3) Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka
pemanfaatan jasa karbon di hutan lindung sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;
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Pemanfaatan jasa lingkungan karbon dimungkinkan dilakukan melalui
keerjasama dengan pihak pengembang perdagangan karbon. Kerjasama ini
menjadi pilihan apabila pengelola KPHP belum memiliki sumberdaya dan
dana yang cukup dan memadai. Oleh karena itu di dalam kurun waktu awal
pembentukan KPHP Model Sorong Selatan pemanfaatan jasa lingkungan
karbon difokuskan pada proses persiapan (readiness phase) sekaligus proses
pembelajaran pemanfaatan jasa lingkungan karbon.
Blok pemanfaatan jasa lingkungan sebagian besar berada di HPT dan
sebagian kecil di HP. Pemanfaatan jasa lingkungan sesuai dengan
penggunaan lahannya berupa danau adalah jasa lingkungan air. Danau
tersebut dimanfaatkan sebagai resapan air. Sebagai resapan air sekaligus
juga difungsikan sebagai areal perlindungan setempat berperan pentinng
dalam menjaga kontinuitas, kuantitas dan kualitas aliran air dan sumber
airnya. Adapun kemungkinan untuk pengembangan wisata alam perlu dikaji
lebih mendalam kelayakan dan keamanannya, serta potensi wisatawannya.
d. Potensi Jenis Komersil
Berdasarkan laporan hasil survey biogeofisik menunjukkan bahwa
berdasarkan jumlah pohon per hektar dan volume dalam m3 per hektar
kelompok jenis meranti merupakan kelompok jenis yang paling dominan di
KPHP Model Sorong Selatan. Jenis meranti termasuk jenis komersial satu.
Dimana

jenis dari famili Dipterocarpace

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 Selatan adalah jenis kelompok lainnya dan jenis rimba
campuran antara lain seperti jenis jambu-jambu, kedongdong hutan dan
lainnya. Jenis rimba campuran termasuk ke dalam komersiak dua.
Potensi kayu komersial jenis dari famili Dipterocarpace seharusnya
tidak lagi dikeluarkan dalam bentuk “log”, tetapi diupayakan agar keluar
minimal dalam bentuk setengah jadi. Alangkah lebih baiknya pengembangan
hasil kayu dikaitkan dengan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat
berbasis bahan baku kayu, sehingga terjadi peningkatan nilai tambah (added
value) yang lebih baik bagi pengelola dan masyarakat. Pengembangan
ekonomi kreatif tersebut baiknya dikerjasamakan dengan badan usaha,
misalnya Perhutani yang memiliki pengalaman dalam pembinaan kelompok
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masyarakat pengrajin kayu.Hal ini menjadi pertimbangan penting dengan
melihat data bahwa kayu komersial di HPT lebih besar daripada di HP. Itupun
kalau kayu di HPT akan dipanen.
Data jumlah dan volume per hektar hasil inventarisasi di wilayah KPHP
Model Sorong Selatan 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 yang dapat ditebang dalam satu tahun atau satu
periode kegiatan. Terdata di KPHP Model Sorong Selatan 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
Selatan memiliki jumlah pohon per hektar sekitar 12.694 batang dengan
volume mencapai 345 m3/ha untuk ukuran diameter 10 cm up.
Jenis kayu komersil yang yang tumbuh pada fungsi hutan HP dan HPT
dalam Potensi tegakan hasil inventarisasi menunjukkan bahwa potensi
tegakan di HPT lebih besar dibandingkan dengan potensi tegakan di HP.
Besaran potensi tegakan tersebut menunjukkan bahwa potensi kayu masih
cukup besar untuk diusahakan, tetapi pengusahaan kayu di HPT harus lebih
hati-hati dilakukan karena kondisi biofisiknya yang lebih rentan daripada HP
terhadap terjadinya degradasi lingkungan hidup. Oleh karena itu di dalam
pembagian blok di areal KPHP Model Sorong Selatan pertimbangan
perlindungan ekosistem terutama perlindungan fungsi tata air (hidrorologis)
perlu diperhatikan serius..
Demikian pula halnya, ditinjau dari persyaratan jumlah pohon inti
jenis komersial, maka

KPHP tersebut memenuhi persyaratan untuk

penerapan sistem silvikultur yang sesuai dengan kondis setempat 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 Selatan layak untuk diberikan Izin Usaha
Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).
e. Tingginya potensi keanekaragaman hayati
Kawasan KPHP Model Sorong Selatan memiliki sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya yang tinggi seperti yang dilaporkan dalam laporan
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hasil survey biogeofisik bahwa Kawasan KPHP Model Sorong Selatan
mempunyai keanekaragaman hayati (HHK dan HHNK) yang terdiri dari 43
jenis, sedangkan potensi fauna adalah sebagai berikut: mamalia (11 jenis),
Aves (30 jenis termasuk cenderawasih kecil), Reptil dan amphibia (8 jenis).
Potensi ini dapat digunakan secara optimal untuk memperkuat pengelolaan
KPHP Model Sorong Selatan, memberdayakan masyarakat sekitar hutan, dan
mengembangkan ekonomi wilayah.
f.

Keberadaan hutan sebagai bagian dari sebuah ekosistem
Keberadaan hutan memiliki arti dan peran penting dalam penyangga
system kehidupan. Berbagai manfaat besar dapat diperoleh dari keberadaan
hutan melalui fungsinya sebagai penyedia sumberdaya air bagi manusia dan
lingkungan, kemampuan penyerapan karbon, pemasok oksigen di udara,
penyedia jasa wisata dan mengatur iklim global, Hutan di KPHP Model Sorong
Selatan terdiri dari: Hutan Lahan Kering Primer, hutan lahan sekunder, hutan
mangrove primer, hutan mangrove sekunder, Hutan Rawa Primer, Hutan
Rawa Sekunder, Pertanian Lahan Kering Campur, Belukar Rawa, savana,
Semak/ Belukar dan danau. Semua merupakan penyeimbang ekosistem atau
sistem peyangga kehidupan.

4.1.2. Faktor Internal (kelemahan/Weakness)
a.

Tenaga Pengelola
Tenaga kerja dalam jumlah yang cukup tersedia, Pengelola KPHP
Model Sorong Selatan terdiri dari Kepala KPHP Model yang Sorong Selatan
setingkat eselon IV yang dikepalai oleh seorang Kepala UPTD dibantu oleh 1
orang pejabat struktural yaitu 1 orang kepala Sub Bagian Tata Usaha,
Kelompok Jabatan Fungsional, dan KRPH dan Staf. Personel yang terdapat
pada KPHP Model Sorong Selatan saat ini dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 34. Personel KPHP Model Sorong Selatan
Pengelola

Jumlah

Keterangan

1 orang
1 orang

Sudah dilantik
Sudah dilantik

Tenaga adminstrasi

2

ada

Tenaga

7

ada

Kepala KPH
Kepala SBTU

teknis

lainnya
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Total

11 orang

Dalam kondisi seperti diatas roda pengelolaan KPHP Model Sorong
Selatan

belum dapat dijalankan secara optimal karena organ-organ

pendukung organisasi belum berjalan secara efektif
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 Selatan tersebut selain itu Batas Administratif
antar Kabupaten belum definitif. Untuk tahun 2014 ini akan ada bantuan
fasilitasi pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan untuk KPHP
Model Sorong Selatan oleh BPKH wilayah XVII Manokwari.
Penataan blok belum dilakukan secara faktual di lapangan karena
menunggu pekerjaan penataan batas selesai sehingga penataan batas
kawasan KPHP Model Sorong Selatan Selatan 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 BPKH sebagai lembaga yang memiliki
kewenangan untuk menetapkan batas suatu kawasan hutan khususnya KPHP
Model Sorong Selatan. Sehingga blok dan petak definitif di KPHP Model
Sorong Selatan, 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 yang direncanakan dalam Tata Hutan
KPHP, sehingga Blok dan Petak yang dibuat masih berupa perencanaan blok
dan petak sementara yang dibuat di atas peta kerja.
c.

Potensi Kawasan
Inventarisasi Potensi Keanekaragaman Hayati masih perlu dilakukan
kembali sehingga diperoleh data yang lebih detil dengan tingkat akurasi tinggi
ditiap Blok dan Petak, dengan demikian data dan informasi kawasan termasuk
potensi keanearagaman hayati lebih mendekati kondisi faktual. Inventarisasi
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potensi awal sudah dilakukan melalui aktifitas survey biogeofisik namun untuk
memastikan data potensi tersebut secara lebih detil masih diperlukan survey
lanjutan secara menyeluruh dan berkala.
d.

Pendanaan belum memadai
Selama ini pendanaan dari APBN

terbatas pada kegiatan tertentu

seperti bangunan Kantor, pengadaan sarana dan prasana kantor serta
kendaraan operasional, Inventarisasi Biogeofisik hutan, inventarisasi sosial
budaya. penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan. Sedangkan
alokasi anggaran dari dana APBD digunakan untuk Operasional KPH belum
ada. upaya yang dilakukan baru sebatas melakukan rintisan kerjasama
dengan NGO dan BP REDD+.
Pada kondisi ini pengelolaan kawasan KPHP Model Sorong Selatan
belum maksimal dan menyeluruh. baik pada kawasan KPHP Model Sorong
Selatan 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 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. Mitra Pembangunan Global
dan eks PT. Bangun Kayu Irian, keamanan kawasan dan kelompok sasaran
pemberdayaan

masyarakat.

Sedangkan

kapasitas

tenaga

administrasi

maupun teknis lapangan pengelolaan KPHP Model Sorong Selatan akan
berkaitan dengan perwujudan pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien
(tepat sasaran dan dengan biaya yang optimal).
e.

Belum tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mekanisme
kolaborasi untuk KPHP Model Sorong Selatan
Akibat belum lengkapnya struktur organisasi pengelola KPHP Model
Sorong Selatan dimana kepala KPHP Model belum dilandtik dan tanpa staf
administrasi maupun staf teknis pelaksana di lapangan, maka SOP yang
diperlukan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan, pemanfaatan dan
penyelesaian konflik lapangan belum dibuat. Demikian pula mengenai
mekanisme pelaksanaan kolaborasi KPHP Model dengan para pihak terkait
pengelolaan KPHP Model Sorong Selatan. SOP PHP Model perlu dibuat
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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
Selatan.
Mekanisme kesepakatan kolaborasi dengan pihak lain [internal
Kementerian Kehutanan ataupun lintas kementerian. dan 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.
f.

Sarana dan prasarana (kantor, kesehatan, pendidikan, dan komunikasi)
Sarana dan Prasarana kantor masih terbatas. walaupun Kantor KPHP
Model, Sarana operasional berupa 1 unit mobil Ford Ranger dan Sarana
Prasarana Kantor KPH sudah ada yang difasilitasi oleh BPKH Wilayah XVII
Manokwari, tetapi masih belum dipergunakan oleh pengelola KPHP Model
Sorong Selatan karena personel KPHP belum dilantik. Sehinngga belum
diserah terima secara resmi dari BPKH ke KKPHP Model Sorong Selatan
Sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan
baik berupa Jalan setapak (Trail) untuk kepentingan patroli maupun 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.
4.1.3. Faktor Eksternal (peluang)
a. Penataan Batas Kawasan
Walaupun penataan batas kawasan KPHP Model belum dilakukan
100% (temu gelang), Batas luar sesuai fungsi kawasan hutan sebagian telah
dilakukan tata batas oleh BPKH Wilayah XVII Manokwari dan sedang
difinalisasi RTRW Provoinsi Papua Barat sebagai dasar dalam menentukan
batas definitive Kabupaten. Dengan demikian dari segi penataan kawasan
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untuk pengelolaan akan lebih mudah dilakukan khususnya untuk penataan
blok-blok tebangan dan blok-blok pembinaan hutan. Sedangkan batas lainnya
yang tidak termasuk kedalam batas diatas direncanakan akan dilaksanakan
pada tahun 2015.
b. Aksesibilitas untuk KPHP Model Sorong Selatan
Kawasan KPHP Model

Sorong Selatan sebagian besar merupakan

Eks areal konsesi IUPHHK-HA PT. Bangun Kayu Irian seluas 28,419.15 ha,
areal konsesi IUPHHK-HA PT. Mitra Pembangunan Global seluas 16,632.21
ha. Aksesibilitas wilayah terutama pada areal eks konsesi PT . Bangun Kayu
Irian lebih mudah dijangkau karena telah tersedia infrastruktur jalan logging.
Infrastruktur

ini

akan

memudahkan

aksesibilitas

pengelolaan

dan

pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu ataupun jasa lingkungan pada KPHP
Model Sorong Selatan.
c. Sarana dan Prasarana lapangan untuk KPHP Model Sorong Selatan
Infrastruktur lain yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang implementasi
pengelolaan KPHP Model Sorong Selatan adalah bangunan Kantor dan
Kendaraan Operasional yang difasilitasi oleh BPKH Wilayah XVII Manokwari,.
d. Posisi Strategis Kabupaten SorongSelatan
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 Selatan . Kabupaten Sorong Selatan, dan Teluk
Bintuni (industri pertambangan & penggalian, perkebunan, kehutanan,
pertanian, industri perikanan, perdagangan & jasa), dan pusat Kota Sorong
Selatan.
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
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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.
Kota Sorong merupakan pintu gerbang Papua Barat. Arus transportasi
dari wilayah-wilayah lain (dari arah Indonesia Barat) memasuki Popinsi Papua
Barat 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.
Peluang ini dapat dimanfaatkan untuk mengintegrasikan program
pembangunan di Kabupaten Sorong Selatan dengan pelaksanaan program di
KPHP Model Sorong Selatan secara optimal melalui perencanaan jangka
panjang yang tepat.
e. Potensi kerjasama
Di dalam KPHP Model Sorong Selatan hanya terdapat 1 ijin
pemanfaatan yaitu PT. Mitra Pembangunan Global seluas 16,632.21 ha. Dari
luasan KPHP Model Sorong Selatan Selatan seluas ± 52.055,05 ha. maka
areal yang belum dimanfaatkan adalah seluas 35,422.84 ha yang sebagian
besar adalah ex PT. Bangun Kayu Irian. Untuk lebih lengkapnya data tersebut
dapat dilihat pada Tabel 36 berikut:
Tabel 35 Areal Pemanfaatan pada KPHP Model Sorong Selatan
Areal Pemanfaatan

Luas (Ha)

Non HPH

7,003.69

PT. MITRA PEMBANGUNAN GLOBAL

16,632.21

Ex PT.BANGUN KAYU IRIAN

28,419.15
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Grand Total

52,055.05

Pengelolaan kawasan bisa dilakukan bersama dengan melibatkan
pihak luar. Oleh karena itu pengembangan kerjasama atau kolaborasi
pengelolaan kawasan KPHP Model Sorong Selatan 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 Selatan
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 Selatan. Pemerintah
Kabupaten sangat diuntungkan dengan adanya kawasan KPHP Model Sorong
Selatan sehingga Pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan sangat
mendukung keberadaan kawasan KPHP Model yang berada pada wilayah
administratifnya. Demikian pula dengan lembaga-lembaga non pemerintah
baik dari dalam maupun luar negeri. menaruh perhatian khusus pada upayaupaya 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

pelasanaan

peningkatan kapasitas dari pengelola KPHP Model sehingga bantuan
peningkatan capacity building dari kementerian Kehutanan atau dari pihak lain
yang tidak mengikat akan sangat membantu. Dukungan terhadap KPHP
Model Sorong Selatan juga diperoleh dari para peneliti. akademisi. LSM dan
masyarakat Kabupaten Sorong Selatan. sehingga KPHP Model Sorong
Selatan 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
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Selatan. dengan demikian rencana pengelolaan yang dibuat akan lebih sesuai
dengan kondisi spesifik lokasi KPHP Model Sorong Selatan.
Berbagai bentuk peningkatan kualitas bagi tenaga pengelola KPHP
Model Sorong Selatan, 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 Selatan. 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 meningkatkan kapasitas staf pengelolanya sehingga
diharapan kualitas pengelolaan KPHP Model Sorong Selatan juga akan
meningkat. Adanya program peningkatan kapasitas staff yang ditawarkan oleh
lembaga di luar pengelola KPHP Model Sorong Selatan. merupakan peluangpeluang 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 Selatan 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 air adanya danau dan gua serta aliran sungai membuat
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 Selatan.
h. Program REDD+
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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 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
Selatan khususnya terkait dengan kapasitas terkait mekanisme serapan
karbon. pengelolaan kawasan untuk perlindungan karbon. perhitungan
serapan karbon. perhitungan kanbon atas dan bawah. kapasitas 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 Selatan terkait mekanisme
pengelolaan kawasan KPHP Model Sorong Selatan untuk keperluan
cadangan karbon sudah diagendakan dalam rencana pengelolaan KPHP
Model Sorong Selatan dan diharapkan dapat dilaksanakan secepatnya
sebagai bagian dari program karbon nasional.
i.

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
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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 fasilitator
dalam mengatur, mengawasi dan mengevaluasi setiap anggota marganya
sebagai satu unit kerja organisasi.
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 Selatan 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 Selatan
tersebut.
4.1.4. Faktor Eksternal (ancaman)
a. Posisi Perkampungan yang ada di dalam kawasan KPHP Model Sorong
Selatan.
Areal KPH Model Sorong Selatan secara administratif berada pada 5
Distrik. yaitu Distrik Moswaren, Distrik Wayer, Distrik

Teminabuan, Distrik

Konda dan Distrik Kais. Jumlah kampung yang terdapat pada ke tiga Distrik
tersebut sebagian berada dalam kawasan hutan.

Berdasarkan data yang

tersedia terdapat sedikitnya 6 kampung yang wilayahnya masuk ke dalam
kawasan KPH Model Sorong Selatan.
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b. Persepsi Masyarakat Terhadap Hutan dan perbedaan persepsi diantara
para pihak.
Persepsi masyarakat memandang hutan lebih kearah fungsinya secara
fisik terhadap kehidupan sehari-hari mereka,

yaitu hutan sebagai tempat

mereka membuka lahan, penghasil bahan baku untuk bangunan rumah dan
lain-lain.

Selain itu juga pada umumnya mereka merasakan pengaruh

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. Hai tersebut dapat
berpengaruh positif atau negatif terhadap perkembangan dan kelestarian
pengelolaan KPHP Model Sorong Selatan,

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 Selatan.
Dengan demikian rencana pengelolaan yang dibuat akan memberi
insentif yang akan bermanfaat bagi masyarakat di dalam dan disekitar KPHP,
sehingga secara sukarela mereka ikut melaksanakan dan mengawasi
pelaksanaan kegiatan di KPHP maupun kawasan ijin. 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 Selatan sebagai salah satu benchmark dari pembangunan KPH
nasional.
c. Pendidikan dan Taraf Hidup
Sarana pendidikan untuk masyarakat lokal di sekitar kawasan KPHP
Model Sorong Selatan,

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 Distri
(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
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masyarakat

terhadap kawasan KPHP Model Sorong Selatan, 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 Selatan. 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
pendekatan terhadap masyarakat yang ada disekitar hutan,
pendekatan yang salah akan mempengaruhi persepsi,
mereka terhadap pembangunan KPHP Model.

cara

karena cara

sikap dan perilaku

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,
sehingga secara sukarela ikut mengelola,

mengontrol,

dan menjaga

kelestarian fungsi ekonomi, ekologi dan sosial dari kawasan KPHP Model
Sorong Selatan. Selain itu 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
Selatan.
d. Inkonsistensi Peraturan atau Kebijakan Kehutanan
Dari beberapa periode pemerintahan di Indonesia, karakter politik
pemerintahan sangat memepengaruhi kebijakan dan peraturan perundangundanganan yang dikeluarkan, sehingga seringkali beberapa kebijakan atau
99

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong Selatan

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 Selatan.
Kebijakan yang konsisten dan peraturan yang sinergis satu sama lain
sangat diperlukan untuk mendukung kelestarian pengelolaaan KPHP Model
Sorong Selatan 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 yang terkait (Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, 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.
e. Tingkat ketergantungan terhadap hutan
Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan untuk
memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan (makanan, air, rumah,
obat-obatan, pakan hewani, kayu bakar dan uang tunai),

akan menjadi

ancaman yang serius terhadap keberhasilan pengelolaan kawasan KPHP
Model Sorong Selatan, jika pengelola tidak mampu menyediakan kegiatan
alternatif sebagai sumber pendapatan yang mampu mensubstitusi kebutuhan
dan ketergantungan mereka terhadap kawasan KPHP Model Sorong Selatan.
f.

Kepastian Kawasan
Dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012
yang berisi : Kata ―negara dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1999

Nomor

Indonesia Nomor

167,

3888)

Tambahan

bertentangan

Lembaran
dengan

Negara

Republik

Undang-Undang

Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adanya putusan MK tersebut yang
memiliki kekuatan hukum tetap akan berdampak terhadap masalah kepastian
kawasan dan pola kerjasama pengelolaan hutan di dalam wilayah kerja KPHP
Model Sorong Selatan, dimana kepemilikan hak ulayat atas tanah dan hutan
telah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang masyarakat yang
mendiami didalam maupun disekitar kawasan.
Kegiatan perladangan secara berpindah-pindah merupakan salah satu
ancaman terhadap kelestarian hutan sebagai penyangga kehidupan dan atau
penyeimbang ekosistem. Kepemilikan lahan secara adat kaswasan KPHP
Model Sorong Selatan akan menjadi sumber konflik lahan antara masyarakat
adat dengan pengelola KPHP model yang akan mengancam keberlanjutan
program pengelolaan.
4.2. Proyeksi Data dan Informasi KPHP Model Sorong Selatan Selatan
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 Selatan 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 detil dan melakukan analisis terhadap lingkungan
strategis, 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 program-program 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
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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 37 - Tabel 44).
Untuk menyusun perencanaan strategis pengelolaan KPHP Model Sorong
Selatan 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 36. Kombinasi Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal dalam
Analisis SWOT
Eksternal
Internal

Strength (kekuatan)

Opportunity (peluang)

Threat (ancaman)

Strategi SO

Strategi ST

Strategi Keunggulan

Strategi mobilisasi

Komparatif

sumberdaya

Strategi W0
Weakness (kelemahan)

Strategi
Strategi Rasionalisasi

Strategi WT
Strategi Hindari Status
Quo/Stagnasi

Sumberdaya

4.2.1. Strategi

Kombinasi

(Opportunity)

antara

Kekuatan

(Strength)

dan

Peluang

Strategi Keunggulan Komparatif KPHP Model.

A. Kekuatan status hukum, kelembagaan dan struktur organisasi terhadap
peluang yang dimiliki oleh Kawasan KPHP Model Sorong Selatan. Dengan
kejelasan status hukum, kelembagaan dan struktur yang sudah jelas terdapat
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 Selatan,
khususnya hak untuk menggunakan sarana dan prasarana yang terdapat
pada kawasan bekas areal ijin PT. Bangun Kayu Irian.

•

Ketersediaan sarana dan prasarana lapangan akan mempengaruhi
aksesibilitas ke dalam dan ke luar kawasan KPHP Model Sorong Selatan.
Aksesibilitas akan bersinergi dengan posisi strategis Kabupaten Sorong
Selatan, dengan demikian produk hasil hutan (Hasil Hutan Kayu/HHK, Hasil
Hutan Bukan Kayu/HHBK), dan jasa lingkungan diharapkan lebih mudah
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dipasarkan mampu menarik pengusaha untuk berinvestasi, meningkatkan
minat akademisi dan peneliti untuk berkontribusi membangun Kawasan
KPHP Model.
•

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
51-70).

3.4.6.7dengan

O

1-40)

dan (S

3.4.6.7

denganO

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 Selatan
yang telah direncanakan,
memelihara

termasuk peningkatan partisipasi untuk ikut

dan menjaga keanekaragaman

hayati,spesies

endemik

sekaligus ekosistem yang ada di KPHP Model Sorong Selatan Selatan.
C. Kekuatan KPHP Model Sorong Selatan atas hak kepemilikan kayu jenis
komersial Kekuatan kepemilikan hak atas kayu jenis komersial tersebut akan
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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 membantu menjembatani kerjasama dengan pihak lain seperti
IUPHHK dan investor,

selain itu posisi Kabupaten Sorong Selatanyang

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 37.Strategi Kombinasi Strength (kekuatan) dan Opportunity (peluang) dalam analisa SWOT
Potensi
kerjasama

Posisi
strategis
Kabupaten
Sorong
Selatan

Dukungan
para pihak

Pengembangan
jasa lingkungan

Persemaian
dan pembinaan

REDD+

Pemahaman
kelembagaan
masy,adat

3

4

5

6

7

8

9

10

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

Memiliki kayu
jenis komersial

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Memiliki spesies
langka/endemik

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Opportunity

Sebagian
areal sudah
tata batas

Aksesibilitas

Sarana dan
prasarana
lapangan

1

2

11

Strength
Memiliki struktur
organisasi yang
jelas
Mempunyai
legalitas hukum
kawasan dan
kelembagaan
Potensi jasa
lingkungan
Tingginya potensi
keanekaragaman
hayati

Penyangga
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
ekosistem
Sumber: data primer (diolah)
Keterangan: angka 1-70 menunjukan strategi kombinasi yang perlu dilakukan berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh KPHP Model Sorong Selatan. 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 Selatan dapat tercapai.

106

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong Selatan

4.2.1.

Strategi
Kombinasi
Kelemahan
(Weakness)
(Opportunity) Strategi Rasionalisasi

dan

Peluang

A. Kelemahan kurangnya jumlah personil dan kompetensi pengelola KPHP
Model Sorong Selatan 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 Selatan 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 multi pihak sehingga pelaksanaan setiap
kegiatan pengelolaan dan mengatasi ancaman serta konflik yang terjadi di
kawasan KPHP Model Sorong Selatan dapat diketahui, diterima, dan
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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).

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 Selatan (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 Selatan Selatan (W 7& O 64-65 )
H. Aksesibilitas yang sulit khususnya pada areal di luar eks areal konsensi PT
Bangun Kayu Irian. Dengan menggalang dukungan para pihak dalam upaya
mempermudah aksesibilitas dalam kawasan dan keluar kawasan KPHP Model
Sorong Selatan (W 8& O 84-85. 90 ).
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Tabel 38.Strategi Kombinasi Kelemahan (Weakness) dan Peluang (Opportunity) dalam Analisis SWOT
Sebagian
Areal
Sudah
Tata
Batas

AksesiBilitas

Sarana
Dan
Prasarana
Lapangan

Potensi
Kerjasama

Dukungan
Para
Pihak

Posisi
Strategis
Kabupaten
Sorong

Pengembangan
Jasa
Lingkungan

Persemaian
Dan
Pembinaan

REDD+

Pemahaman
Kelembagaan
Masy,Adat

Jumlah dan kapasitas staff pengelola KPH
kurang

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Penataan batas kawasan belum temu
gelang (100%)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Potensi kawasan belum lengkap (survey
potensi diulang tahun 2014)

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Belum tersedia SOP untuk KPH, hak dan
kewajiban atau batas kewenangan belum
diatur dengan baik, dan belum ada
kesepakatan dan mekanisme kolaborasi

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Pendanaan belum memadai

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Penataan blok belum dilakukan

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Opportunity (peluang)

Weakness (kelemahan)

Sarana dan prasarana belum memadai
(kantor, kesehatan, pendidikan dan
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
komunikasi)
Letak kawasan sulit diakses khususnya
untuk areal yang bukan kawasan bekas
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
areal konsesi PT, Bangun Kayu Irian, 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 Selatan dapat tercapai.
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4.2.2. Strategi Kombinasi Kekuatan (Strength) dan Ancaman (Threat)
Strategi Mobilisasi Sumberdaya
A. Memberantas illegal logging 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
Selatan, 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 mereka sebagai
wujud pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan taraf hidup (S 1-2& T 1 – 12
).
C. Kekuatan yang dimiliki oleh KPHP Model Sorong Selatan 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 Selatan 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

110

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong Selatan

gangguan yang datang serta meningkatkan dan menguatkan potensi peluang
yang sudah ada di KPHP Model Sorong Selatan (S 3-7& W

13 - 42).
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Tabel 39. Strategi Kombinasi Kekuatan (Strength) dan Ancaman (Threat) dalam Analisa SWOT
Posisi areal
pengkampungan
yang berada dalam
wilayah KPH Model
Sorong Selatan

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

Memiliki Struktur Organisasi
yang Jelas

1

2

3

4

5

6

status hukum dan
kelembagaan kawasan ada

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Memiliki kayu dengan nilai
komersial tinggi

25

26

27

28

29

30

Memiliki spesies
langka/endemik

31

32

33

34

35

36

Berfungsi sebagai penyangga
kehidupan/penyeimbang
ekosistem

37

38

39

40

41

42

Threats (Ancaman)

Strength (kekuatan)

Adanya potensi jasa
lingkungan (pariwisata,
penelitian, hutan pendidikan,
kayu)
Tingginya potensi
keanekaragaman hayati

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 Selatan dapat tercapai.
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4.2.3. Strategi Kombinasi Kelemahan (Weakness) dan Ancaman (Threat)
dalam Analisis SWOT Menghindari status Quo/Menghindari Stagnasi
A. Kurangnya jumlah dan kompetensi personil dalam mengatasi ancaman ilegal
loging, mining, perladangan berpindah melalui penambahan jumlah tenaga
pelaksana pengelola KPHP Model Sorong Selatan baik administrasi maupun
teknis lapangan dan melakukan upaya percepatan peningkatan kompetensi
pengelola KPHP Model Sorong Selatan untuk menguragi datangnya ancaman
dan gangguan terhadap eksistensi KPHP Model Sorong Selatan termasuk
mengurangi adanya free rider terhadap pengelolaan KPHP Model Sorong
Selatan (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 Selatan 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 pengelola
untuk mencari sumber pendanaan yang lain yang mampu memenuhi
kekurangan biaya untuk mengatasi seluruh ancaman yang datang (W 5& T
6

1–

).

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 Bangun Kayu Irian. Sehingga mempermudah aksesibilitas dalam
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kawasan dan ke luar kawasan KPHP Model Sorong Selatan dalam upaya
mengatasi segala macam ancaman yang datang (W

7 - 8&

T 1 – 6 ).
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Tabel 40. Strategi Kombinasi Kelemahan (Weakness) dan Ancaman (Threat) dalam Analisis SWOT
Posisi areal
pengkampungan
yang berada dalam
wilayah Kph Model

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

Belum tersedia sop untuk kph, hak dan
kewajiban atau batas kewenangan belum
diatur dengan baik, dan belum ada
kesepakatan dan mekanisme kolaborasi

19

20

21

22

23

24

Pendanaan belum memadai

25

26

27

28

29

30

Penataan zonasi belum dilakukan

31

32

33

34

35

36

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
2014)

Sarana dan prasarana belum memadai
(kantor, kesehatan, pendidikan dan
37
38
39
40
41
42
komunikasi)
Letak kawasan sulit diakses khususnya
untuk areal yang bukan kawasan bekas
43
44
45
46
47
48
areal konsesi PT, Bangun Kayu Irian, dan
kondisi topografi,
Sumber: data primer (diolah)
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 Selatan, 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 Selatan dapat tercapai.
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Tabel 41.Koherensi Antara Visi, Misi, Tujuan, Kombinasi Faktor (Strategi) Dan Sasaran Program Indikatif
Visi

“Terwujudnya Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong Selatan
yang Mandiri, Lestari dan Berdayaguna Secara Profesional dan Berkelanjutan menuju Masyarakat
Sejahtera”

Misi

Tujuan

Memantapkan dan
menjamin status kawasan
dalam pengelolaan
sumber daya alam hayati
dan ekosistemnya melalui
penataan kawasan KPHP
Model Sorong Selatan;

Tertatanya penataan kawasan KPHP Model
Sorong Selatan, Blok dan Petak yang
pengelolaannya dilakukan secara partisipatif dan
kolaboratif dalam perlindungan dan pengawasan
ditujukan untuk menjaga fungsi perlindungan,
pelestarian dan pengawetan keanekaragam
hayati dan ekosistemnya;

Kombinasi Faktor (strategi)
Meningkatkan dukungan para pihak dan menggalang
partisipasi masyarakat dalam penyelesaian batas
kawasan dan penataan blok

1. Penyelesaian trayek tata batas kawasan

b)

Meningkatkan koordinasi dengan para pihak terutama
dengan pihak BPKH Wilayah XVII Manokwari Papua
Barat dalam penyelesaian penataan batas kawasan
Penguatan data potensi kawasan untuk menunjang
kegiatan penangan berbagai ancanaman yang dihadapi
Penyelesaian penataan batas dan penetapan blok
kawasan KPHP untuk memberikan kepastian hukum yang
jelas dalam menangani segala ancaman

2. Penataan blok kawasan KPHP

c)
Terwujudnya kepastian hukum, meminimalkan
terjadinya sengketa lahan, menyediakan lahan
bagi masyarakat untuk mendukung pengelolaan
KPHP serta peningkatan kesejahteraan
masyarakat melalui kegiatan penataan batas;

Sasaran Program

a)

d)

3. Membangun data base KPHP

Terbangunnya data base potensi SDH dan
Kawasan Hutan KPHP
Meningkatkan
optimalisasi pengelolaan
sumberdaya alam hayati
dan ekosistemnya secara
maksimum,profesional,
bijak dan lestari dan
bernilai tambah

Terwujudunya pengelolaan jasa lingkungan
dalam peningkatan pemahaman dan ketrampilan
masyarakat dalam melakukan usaha upaya
konservasi ekosistem pelestarian alam dan
peningkatan Pendapatan Masyarakat
Mengoptimalkan
usaha
pemanfaatan
sumberdaya hutan melalui usaha jasa hutan,
usaha produktif hasil hutan non kayu berbasis
masyarakat dan Usaha hasil hutan kayu
intergratif.

a)

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

1. Pemanfaatan sumberdaya alam hayati
dan ekosistemnya dalam pengembangan
penfaatan jasa lingkungan

b)

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

2. Membangun pusat riset di areal bekas
konsesi PT Bangun Kayu Irian, Dalam
mendukung keberadaan KPHP

c)

Mengalang minat penelitian dan partisipasi masyarakat
dalam mendukung pengumpulan data potensi kawasan

3. Menggali potensi 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

4. Menggali potensi dalam pengembangan
wisata alam
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Visi

“Terwujudnya Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong Selatan
yang Mandiri, Lestari dan Berdayaguna Secara Profesional dan Berkelanjutan menuju Masyarakat
Sejahtera”

Misi

Tujuan

Menciptakan peluang
dan iklim investasi
dibidang kehutanan serta
menumbukan budaya
entrepreneurship dalam
peningkatan usaha
bidang kehutanan untuk
mencapai manfaat
lingkungan, sosial,
budaya dan ekonomi
yang seimbang dan
lestari untuk
kesejahteraan rakyat

Terbanggunnya berbagai skema kerjasama
antara KPHP dan masyarakat serta pemegang
ijin dalam pengelolaan kawasan hutan.

Terbangunnya core business untuk tanaman
Kehutanan dan tanaman MPTS serta HHBK
yang dapat dimanfaatkan hasil kayu dan non
kayunya

Kombinasi Faktor (strategi)
Menjaga fungsi penyangga kehidupan kelestarian potensi
dan spesies langka/endemik

1. Menggalang partisipasi dan koordinasi
program dengan para pihak

b)

Menjaga fungsi penyangga kehidupan kelestarian spesies
endemik melalui kerjasama dalam pemanfaatan jasa
lingkungan, meningkatkan minat ilmuwan dan akademisi
untuk meneliti di kawasan KPHP
Meningkatkan dukungan para pihak dalam penggalangan
sumber-sumber dana alternatif, peningkatan sarana dan
prasarana pengelolaan
Penguatan
koordinasi
dan
perencanaan
dalam
penyelesaian masalah yang dihadapi seperti illegal
logging dan illegalmining dll
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di
sekitar hutan melalui pengembangan alternatif usaha dan
pemanfaatan jasa lingkungan
Pemantapan struktur organisasi KPHP dalam upaya
meningkatkan dukungan para pihak dan mendorong
pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan melalui
kerjasama dengan para mitra dan investor

2. Menggalang sumberdana alternatif

c)

d)

e)

Memantapkan
kelembagaan KPHP
Model Sorong Selatan
Selatan yang
professional, efektif dan
efisien dalam
pengelolaan SDH KPHL
dengan melibatkan
partisipasi semua
stakeholder dan
kolaborasi para pihak

Terjadinya peningkatan SDM dan 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;

Sasaran Program

a)

a)

3. Program bersama dalam penyelesaian
konflik

1. Pemantapan struktur organisasi kphp

b)

Meningkatkan jumlah dan kapasitas personil dengan
tujuan untuk mencegah dan mengurangi ancaman yang
datang dari luar KPHP

2. Pemantapan status legal formal terhadap
kelembagaan dan kawasan

c)

Peningkatan kapasitas personil dengan memanfaatkan
program peningkatan kapasitas dari kementerian
kehutanan, kementerian lain, dan pihak lain diluar
pemerintah

3. Meningkatkan kapasitas personil dengan
memantafkan program peningkatan
kapasitas dari lembaga lain serta
penambahan jumlah personil

d)

Pemantapan status hukum kelembagaan dan kawasan
dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan
dukungan para pihak serta meningkatkan dukungan
akademisi serta peneliti untuk melakukan penelitian
mengenai kawasan KPHP

4. Penyiapan presedur kerja atau sop sesuai
bidang tugas dan kebutuhan

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

5. Peningkatan sarana dan prasarana
penunjang kelembagaan
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f)

Visi

Misi

“Terwujudnya Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong Selatan
yang Mandiri, Lestari dan Berdayaguna Secara Profesional dan Berkelanjutan menuju Masyarakat
Sejahtera”
Tujuan

Kombinasi Faktor (strategi)
g)

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

Menjaga fungsi penyangga kehidupan kelestarian potensi
dan spesies langka/endemik

1. Menggalang partisipasi dan koordinasi
program dengan para pihak

b)

Menjaga fungsi penyangga kehidupan kelestarian spesies
endemik melalui kerjasama dalam pemanfaatan jasa
lingkungan, meningkatkan minat ilmuwan dan akademisi
untuk meneliti di kawasan KPHP

2. Menggalang sumberdana alternatif

c)

Meningkatkan dukungan para pihak dalam penggalangan
sumber-sumber dana alternatif, peningkatan sarana dan
prasarana pengelolaan
Penguatan
koordinasi
dan
perencanaan
dalam
penyelesaian masalah yang dihadapi seperti illegal
logging dan illegalmining dll
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di
sekitar hutan melalui pengembangan alternatif usaha dan
pemanfaatan jasa lingkungan

3. Program bersama dalam penyelesaian
konflik

a)

Memberantas
kegiatan
illegal
logging/mining,
penyerobotan lahan dengan peningkatan jumlah dan
kapasitas personil, pemantapan struktur organisasi
pengelola KPHP dan penegakkan hukum

1. Pemberantasan illegal logging

b)

Menyediakan SOP dalam pemberantasan kegiatan illegal
logging, illegal mining, dan penyerobotan lahan (dll)

2. Pemberantasan illegal mining

c)

Mengurangi kegiatan perburuan satwa liar, pembakaran
lahan dengan melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan
jasa lingkungan agar potensinya tetap terjaga

3. Pemberantasan perambahan kawasan

e)

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

Sasaran Program

Setiap pengambilan keputusan dalam pembuatan
kebijakan kehutanan dengan mengakomodir saran dari
para pihak dan kepentingan stakeholders terbawah
(masyarakat)
Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam
mengatasi ancaman yang dihadapi

a)

d)

Pemanfaatan sumberdaya
alam hayati dan
ekosistemnya secara
lestari dengan
mengoptimalkan
perlindungan hutan,
rehabilitasi hutan,
pengamanan kawasan dan
penegakan hukum;

Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan para
pihak
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Visi

Misi

d)

Pengusulan spesies langka/endemik untuk ditetapkan
melalui peraturan atau kebijakan kehutanan

4. Penegakan hukum

e)

Konsistensi
peraturan/kebijakan
mendukung fungsi kawasan

5. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan

kehutanan

untuk

“Terwujudnya Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong Selatan
yang Mandiri, Lestari dan Berdayaguna Secara Profesional dan Berkelanjutan menuju Masyarakat
Sejahtera”
Tujuan

Kombinasi Faktor (strategi)
f)

Pendanaan yang memadai untuk mengatasi seluruh
ancaman yang dihadapi
g) Meningkatkan pengetahuan, pendidikan, pemahaman dan
taraf hidup masy, untuk mengurangi tekanan thd
perlindungan dan konservasi kawasan KPHP sebagai
bagian keseimbangan ekosistem

Mewujudkan
pemberdayaan
masyarakat dalam
konteks Otonomi Daerah
dan Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua dan Papua
Barat

Terjadinya peningkatan kelembagaan Kelompok
Tani Hutan dalam memanfaatkan hasil hutan
dan meningkatnya jumlah kelompok binaan
pengelolaan kawasan hutan dan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan hutan

Sasaran Program
6. Penyuluhan masyarakat

a) Meningkatkan pengetahuan, pendidikan, pemahaman dan
taraf hidup masy, untuk mengurangi tekanan thd
perlindungan dan konservasi kawasan KPHP sebagai
bagian keseimangan ekosistem

1.

Meningkatkan upaya-upaya
pemberdayaan masyarakat

b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di
sekitar hutan melalui pengembangan alternatif usaha dan
pemanfaatan jasa lingkungan

2.

Pengembangan Usaha Kreatif

c) Mengurangi kegiatan perburuan satwa liar, pembakaran
lahan dengan melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan
jasa lingkungan agar potensinya tetap terjaga

119

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong Selatan

Tabel 42. Misi, Sasaran, Program dan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang
Misi
Memantapkan dan menjamin status
kawasan dalam pengelolaan sumber
daya alam hayati dan ekosistemnya
melalui penataan kawasan KPHP Model
Sorong Selatan;

Meningkatkan optimalisasi pengelolaan
sumberdaya alam hayati dan
ekosistemnya secara profesional, bijak
dan lestari

Sasaran

Program

1. Penyelesaia Trayek Tata Batas
Kawasan

1. Pengukuhan Tata Batas Kawasan

2. Penataan Blok Kawasan KPHP

2. Penataan Blok Dan Petak

3. Membangun Data Base KPHP

3. Membangun Pusat Data

1. Pemanfaatan sumberdaya alam
hayati dan ekosistemnya dalam
pengembangan penfaatan jasa
lingkungan

1.

2. Membangun pusat riset di areal
bekas konsesi PT Bangun Kayu
Irian, Dalam mendukung
keberadaan KPHP

2. Membangun Pusat Riset KPHP

Pemanfaatan SDAH Dan
Ekosistemnya Dalam
Pengembangan Pemanfataan
Jasa Lingkungan

Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)

Sosialisasi Batas Kawasan KPHP.
Pemeliharaan Jalur Batas.
Penanaman Sepanjang Jalur Batas.
Orientasi Tata Batas.
Rekontruksi Tata Batas
Pengumpulan Dan Analisis Data.
Penyusunan Draf Rancangan Blok Dan Petak.
Konsultasi Publik.
Tata Batas Blok Dan Petak.
Penetapan Blok Dan Petak.
Review Blok
Pelatihan Staf Database.
Penyiapan Perangkat Database.
Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Data Base.
Membangun Manajemen Pusat Informasi
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
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Misi

Memantapkan kelembagaan KPHP
Model Sorong Selatan Selatan yang
professional, efektif dan efisien dalam
pengelolaan SDH KPHL dengan
melibatkan partisipasi semua
stakeholder dan kolaborasi para pihak

Sasaran

Program

3. Menggali potensi kawasan

3. Pengembangan Potensi Kawasan

4. Menggali potensi dalam
pengembangan wisata alam

4. Pengembangan Wisata Alam

1.

Pemantapan Struktur Organisasi
KPHP
Pemantapan Status Legal Formal
Terhadap Kelembagaan Dan
Kawasan

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

3.

Meningkatkan Kapasitas Personil
Dengan Memantafkan Program
Peningkatan Kapasitas Dari
Lembaga Lain Serta Penambahan
Jumlah Personil

3. Peningkatan Kapasitas Personil

4.

Penyiapan Presedur Kerja Atau
SOP Sesuai Bidang Tugas Dan
Kebutuhan

4. Penambahan Staf Pengelola
KPHP

2.

Kegiatan
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) Inventarisasi Potensi HHK
(2) Inventarisasi Potensi HHBK
(3) Mengembangkan Produk HHBK dan Produk Pasca
Panen
(4) Pengembangan Jaringan Pasar dan Promosi
(5) membangun Industri pengolahan HHK dan HHBK
(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.
(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) Analisa Beban Kerja Dan Kebutuhan Personil.
(2) Analisa Penyesuaian Struktur Organisasi
(1) Evaluasi Kebijakan KPHP.
(2) Review Rencana Jangka Panjang Pengelolaan
KPHP.
(3) Penyusunan Rencana Jangka Pendek
(1) Perbaikan Jenjang Pendidikan.
(2) Pemetaan Kompetensi.
(3) Diklat SDM Pengelola KPHP.
(4) Magang Pegawai
(1)
(2)

Permohonan Formasi Pegawai.
Rekrutment Petugas Lapangan
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Misi

Sasaran

Program

Kegiatan

5.

Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Penunjang
Kelembagaan

5. Penyusunan Prosedur Kerja
(SOP) Dan Petunjuk Teknis

(1)
(2)
(3)

Penyusunan Prosedur Kerja Kepala KPHP.
Penyusunan Prosedur Kerja Staf Pengelola.
Penyusunan Juknis Dan Juklak Kegiatan

6.

Menjadi Bagian Dari Program
Propinsi Papua Barat Dan
Kabupaten Sorong Selatan

6. Membangun Sinergi Program
Dengan Program Dinas
Kehutanan Kabupaten Dan
Propinsi

(1)
(2)

Identifikasi Program Kolaboratif.
Implementasi Program KPHP

7.

Menggalang Partisipasi Dan
Koordinasi Program Dengan Para
Pihak

7. Membangun Jaringan Kemitraan

(1)
(2)

Membangun Protokol Komunikasi Antar Pihak.
Membangun Profiling Kelembagaan KPHP

8.

Menggalang Sumberdana
Alternatif

8. Menggalang Sumber Dana Dari
Para Pihak

9.

Kolaborasi Pemanfaatan Jasa
Lingkungan

9. Meningkatkan Konsultansi Dan
Koordinasi

(1)
(2)
(3)
(1)

Membangun Mekanisme Penggalangan Dana
Penyusunan Proposal Penggalangan Dana.
Membangun Perencanaan Program Bersama
Membentuk Kelembagaan Kolaboratif Yang
Melibatkan Para Pihak.
Membangun Kolaborasi Pengelolaan Blok
Pemanfaatan dan Blok Khusus, serta Blok
Pemberdayaan Masyarakat
Membangun Dan Memperkuat Media Komunikasi.
Pertemuan Reguler Dengan Para Pihak

(2)

Pemanfaatan sumberdaya alam hayati
dan ekosistemnya secara lestari dengan
mengoptimalkan perlindungan hutan,
rehabilitasi hutan, pengamanan kawasan
dan penegakan hukum;

10. Program Bersama Dalam
Penyelesaian Konflik

10. Membangun Media Komunikasi
Bersama

(1)
(2)

11. Monitoring Dan Evaluasi

11. Monitoring Dan Evaluasi

(1)

1. Pemberantasan Illegal Logging,
Pemberantasan Illegal Mining,
Pemberantasan Perburuan Satwa
Liar Dan Spesies Endemik Serta
Aktifitas Penerobotan Lahan Dan
Pemukiman Liar

1. Pengamanan Kawasan Dari
Aktifitas Ilegal

2. Penegakan Hukum

2. Penegakan Hukum

3. Pengendalian Kebakaran Hutan
Dan Lahan

3. Pengendalian Kebakaran Hutan
Dan Lahan

(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)

Membangun Mekanisme Pelaporan Kerja Yang Efektif
Dan Efisien.
Rapat Pembinaan Reguler Pengelola KPHP.
Sistem Pengawasan Internal
Operasi Illegal Logging.
Operasi Illegal Mining.
Operasi Perambahan Kawasan Diluar Blok
Pemberdayaan Masyarakat.
Operasi Perladangan Liar Diluar Blok Pemberdayaan.
Operasi Pemburuan Satwa Liar/Spesies Endemik.
Patroli Rutin.
Operasi Gabungan Dan Mandiri.
Koordinasi Perlindungan Dan Pengamanan
Gelar Perkara.
Penyelesaian Kasus.
Penanganan Barang Bukti.
Koordinasi Para Pihak/Mitra.Pihak Lain
Pembentukan RPK.
Membangun Sistem Peringatan Dini.
Penyadartahuan. Kampanye.
Pembuatan Film. Brosur. Leaflet.Poster.
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Misi

Mewujudkan pemberdayaan masyarakat
dalam konteks Otonomi Daerah dan
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
dan Papua Barat

Sasaran

Program

4. Penyuluhan Masyarakat

4. Penyuluhan Kehutanan

5.Peningkatkan Upaya-Upaya
Pemberdayaan Masyarakat

23.Mengembangkan Pemberdayaan
Masyarakat

Kegiatan
(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
(1) Peningkatan Taraf Hidup Masyakarat Melalui
Pengembangan Usaha-Usaha Ekonomi.
(2) Pendampingan Pendidikan Dan Pelatihan
Masyarakat.
(3) (3) Menyusun Perencanaan Dan Kebutuhan Desa
Melalui PRA (Participatory Rapid Aprraisal).
(4) Pelibatan Masyarakat Dalam Perencanaan Dan
Pengambilan Kebijakan Publik.
(5) Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Dengan Para
Pihak
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BAB

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

5

Kegiatan pengelolaan hutan yang bertujuan memproduksi hasil hutan pada
umumnya melibatkan kegiatan-kegiatan seperti inventarisasi hutan;Tata hutan dan
penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan; penggunaan
kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; perlindungan hutan dan
konservasi alam. Selain kegiatan tersebut diatas dalam sebuah KPH (Kesatuan
Pengelolaan Hutan), manajemen sumberdaya hutan tidak terbatas pada kegiatankegiatan tersebut karena KPH berjalan menuju kemandirian dan profesional (BLU)
dan kelompok masyarakat pengelola hutan.
Demikian juga dalam areal KPHP Model Sorong Selatan, rencana kegiatan
jangka panjang ini diselaraskan dengan tujuan Pemerintah baik Pemerintah Pusat
Provinsi Papua Barat maupun Kabupaten Sorong Selatan. Sehingga melalui
rencana jangka panjang ini para pemegang izin dan pengelolaan hutan lainnya
dalam areal KPHP Model arah kebijakan dan strategi penanganan masalah yang
dihadapi akan dintegrasikan guna mewujudkan rencana jangka panjang tersebut.
Rencana jangka panjang KPHP Model Sorong Selatan telah mempertimbangkan
aspirasi dan kebutuhan para pihak seperti aksesibilitas dan infrastruktur, tenaga
kerja, penyelesaian konflik, pendampingan masyarakat, pengelolaan database,
rencana pendanaan, monitoring dan evaluasi. Partisipasi para pihak sangat
diperlukan dalam penyusunan rencana jangka panjang dan rencana kerja tahunan
sehingga semua pihak mampu bersinergi satu sama lain untuk mencapai visi, misi
dan tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi KPHP Model Sorong Selatan
Kegiatan pengelolaan hutan yang akan dilakukan oleh KPHP Model Sorong
Selatan dan terintegrasi 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
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dan memperhatikan hak-hak masyarakat setempat khususnya masyarakat adat
yang ada didalam dan disekitar kawasan KPHP Model Sorong Selatan.
Pembangunan dan pendanaan KPHP Model Sorong Selatan ditanggung oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai
kewenangannya. Dana pembangunan KPHP Model Sorong Selatan bersumber
dari : APBN, APBD Kabupaten Sorong Selatan

dan

dana lain yang tidak

mengikat sesuai peraturan-perundangan.
Unit pengelolaan KPHP Model Sorong Selatan ditetapkan melalui: (1).
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. Menhut. 771 /Menhut-VII/2012
seluas ± 283.260 Ha. Setelah di Rasionalisasikan berdasarkan batas wilayah
pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan melalui penyusunan Tata Hutan KPHP
Model Sorong Selatan Selatan, luas areal KPHP Model Sorong Selatan Selatan
menjadi ± 52.055,05 ha yang berada antara 1o21’8” - 1o46’51" Lintang Selatan
(LS) dan 132o3’50” - 132o25’51" Bujur Timur (BT), dan (2).Peraturan Bupati
Sorong Selatan Nomor

07 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan

Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan
Pengolahan

Hutan Produksi (KPHP) Model (Unit V) Pada Dinas Kehutanan

Kabupaten Sorong Selatan. Surat keputusan tersebut memberikan kepastian
hukum dan menjadi landasan pada pembangunan dan pengelolaan KPHP Model
Sorong Selatan .
Ada 8 kriteria yang harus dan akan dipenuhi oleh pengelola KPHP Model
Sorong Selatan yaitu: (1) kemantapan kawasan KPHP Model Sorong Selatan ; (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 Selatan; (6) penyusunan mekanisme investasi; (7)
menyediakan akses dan hak kepada masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan
KPHP Model Sorong Selatan,

dan (8) penyusunan mekanisme penyelesaian

sengketa atau konflik yang diperkirakan akan dan telah terjadi terkait dengan
KPHP Model Sorong Selatan .
Struktur organisasi pengelolaan KPHP Model Sorong Selatan

saat ini

dalam bentuk UPTD dibawah Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan,
diharapkan kedepan dapat menjadi Badan Layanan Umum (BLU) yang bekerja
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secara mandiri dan professional dengan tetap menjalin koordinasi dan konsultasi
dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan, organisasi perangkat
daerah lain,instansi kehutanan pusat maupun daerah dan para pemegang ijin
dikembangkan atas prinsip koordinasi integrasi dan sinkonisasi pada areal KPHP
Model Sorong Selatan.
Rencana kegiatan KPHP Model Sorong Selatan 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 masyarakat, (4) Pembinaan dan pemantauan (controlling) pada
areal KPHP Model Sorong Selatan yang 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 Selatan

selama

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun disajikan pada Tabel 44.
Tabel 43.

No
1

2

3

Rencana Jangka Panjang Kegiatan pengelolaan hutan pada
KPHP Model di Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2014 -2023

Kegiatan
Inventarisasi
berkala wilayah
kelola serta
penataan
hutannya
Pemanfaatan
hutan (adanya
pelaksanaan
PWH, penataan
batas blok dsb)
Pemberdayaan
masyarakat

Lokasi

Waktu
Pelaksanaan
Dalam Tahun

Alternatif
Sumber Pendanaan

Penanggung Jawab Kegiatan

APBN/APBD
APBN/APBD
APBN/APBD
APBN/APBD
APBN/APBD

Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan

Ke-2 sd ke-10
Ke-2 sd ke-10
Ke-2 sd ke-10
Ke-2 sd ke-10
Ke-2 sd ke-10

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

Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan

Ke-2 sd ke-10

APBN/APBD/BLUD/pihak lain

Ka. KPHP Model Sorong Selatan

Ke-1
Ke-1
Ke-1
Ke-1
Ke-1
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No

4

5

Kegiatan

Pembinaan dan
pemantauan pada
areal KPHP Model
Sorong Selatan
Selatan yg telah
ada izin
Penyelenggaraan
rehabilitasi pada
areal di luar izin

6

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

7

Penyelenggaraan
perlindungan
hutan dan
konservasi alam

8

9

10

11

12

13

14

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

Rasionalisasi
wilayah kelola

Lokasi

Waktu
Pelaksanaan
Dalam Tahun

Alternatif
Sumber Pendanaan

Penanggung Jawab Kegiatan

Ke-2 sd ke-10
Ke-2 sd ke-10
Ke-2 sd ke-10
Ke-2 sd ke-10

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

Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan

Ke-2 sd ke-10
Ke-2 sd ke-10
Ke-2 sd ke-10
Ke-2 sd ke-10
Ke-2 sd ke-10

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

Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan

Ke-3 dan ke-4
Ke-3 dan ke-4
Ke-3 dan ke-4
Ke-3 dan ke-4
Ke-3 dan ke-4

BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain

Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan

Tidak terdapat pemegang
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Ke-4 sd ke-10
Ke-4 sd ke-10
Ke-4 sd ke-10
Ke-4 sd ke-10
Ke-4 sd ke-10

BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain

Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan

Ke-1 sd ke-10
Ke-1 sd ke-10
Ke-1 sd ke-10
Ke-1 sd ke-10
Ke-1 sd ke-10

BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain

Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan

Ke-1 sd ke-10
Ke-1 sd ke-10
Ke-1 sd ke-10
Ke-1 sd ke-10
Ke-1 sd ke-10

BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain

Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan

Ke-1 sd ke-10
Ke-1 sd ke-10
Ke-1 sd ke-10
Ke-1 sd ke-10
Ke-1 sd ke-10

BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain

Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan

Ke-1 sd ke-10
Ke-1 sd ke-10
Ke-1 sd ke-10
Ke-1 sd ke-10
Ke-1 sd ke-10

BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain

Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan

Ke-1 sd ke-10
Ke-1 sd ke-10
Ke-1 sd ke-10
Ke-1 sd ke-10
Ke-1 sd ke-10

BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain

Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan

Ke-2 sd ke-10
Ke-2 sd ke-10
Ke-2 sd ke-10
Ke-2 sd ke-10
Ke-2 sd ke-10

BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain

Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan

Review Rencana
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No

Kegiatan
Pengelolaan

15

Pengembangan
investasi

Lokasi

Waktu
Pelaksanaan
Dalam Tahun

Alternatif
Sumber Pendanaan

Penanggung Jawab Kegiatan

Ke-5 & ke-10
Ke-5 & ke-10
Ke-5 & ke-10
Ke-5 & ke-10
Ke-5 & ke-10

BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain

Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan

Ke-2 sd ke-10
Ke-2 sd ke-10
Ke-2 sd ke-10
Ke-2 sd ke-10

BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain
BLUD dan pihak lain

Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan
Ka. KPHP Model Sorong Selatan

Rencana kegiatan pengelolaan KPHP Model Sorong Selatan

tersebut

dijelaskan secara lengkap, sebagai berikut:
5. 1.

Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola Serta Penataan Hutannya
Kegiatan inventarisasi dan penataan hutan dilakukan bersama antaraDinas

Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan, KPHP Model Sorong Selatan, BPPHP
Wilayah XVIII dan BKPH Wilayah XVII. Tim yang melaksanakan kegiatan
inventarisasi dan penataan hutan terdiri dari: Kepala dan Staf KPHP Model
Sorong Selatan, staf BPPHP, staf BKPH, dan staf dari Dinas Kehutanan
Kabupaten Sorong Selatan .
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 Selatan
sepuluh tahunan (untuk lebih detail periode 5 tahunan dan rencana tahunan), dan
(3) Bahan pemantauan kecenderungan (trend) kelestarian sediaan tegakan hutan
di areal KPHP Model Sorong Selatan .
Penyusunan rencana kegiatan inventarisasi berkala wilayah KPHP Model
Sorong Selatan 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 terakhir 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 pengolahan analisis data
dan pelaporan hasil dan (9) Rencana luaran (output).
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Rencana kegiatan penataan hutan di wilayah KPHP Model Sorong Selatan,
meliputi: Inventarisasi hutan, Pembagian blok dan petak, Tata batas dalam
wilayah KPHP Model Sorong Selatan berupa 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) Status penggunaan dan 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 setiap 5 tahun sehingga data potensi
biogeofisik, sosial, ekonomi dan budaya areal pengelolaan selalu terbarukan (up
to date).
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 Selatan
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 Selatan . 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 blokblok kawasan KPHP Model Sorong Selatan 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
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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 Selatan Selatan

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 Selatan 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 Selatan.
1. Pembagian Blok
Pembagian Blok dalam wilayah KPHP Model Sorong Selatan melalui
tahapan kegiatan antara 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 Selatan .
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
data-data 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 deskripsi blok berikut
peta blok.
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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 Selatan .
e. Penyempurnaan. Berdasarkan masukan dari hasil konsultasi dan komunikasi
publik maka dilakukan penyempurnaan terhadap konsep penataan blok
kawasan KPHP Model Sorong Selatan, 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 Selatan , (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 Tingkat Nasional (RKTN)/Rencana Kehutanan Tingkat
Provinsi (RKTP)/Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota (RKTK), dan
fungsi kawasan hutan produksi di wilayah KPHP Model Sorong Selatan
Selatan , (4) Konsultasi dan komunikasi publik, dan (5) Pengesahan oleh
kepala KPHP Model Sorong Selatan .
f. Sosialisasi Blok. Penataan blok yang telah disahkan oleh Kepala KPHP Model
Sorong Selatan , atau BKPH harus disosialisasikan kepada masyarakat dan
pihak-pihak

yang

berkepentingan

agar

kepentingan

pengelolaan

dan

pendayagunaan kawasan KPHP Model Sorong Selatan 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
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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 Selatan
berdasarkan Fungsi Hutan Produksi dan Fungsi Hutan Lindung, yang dibagi
menjadi 7 blok yang terdiri dari Blok Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (HHK-HA),
Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Blok Pemanfaatan Jasa Lingkungan,
Blok Pemberdayaan, Blok Perlindungan, Blok Inti dan Blok Pemanfaatan Jasa
Lingkungan pada Hutan Lindung.Masing-masing Blok memiliki luas areal
seperti tercantum pada Tabel 45, dan pemetaan kegiatan pembagian blok di
kawasan KPHP Model pada Lampiran. Pembagian blok pada kawasan KPHP
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 44.

Pembagian Blok sesuai dengan fungsi hutan pada areal
KPHP Model Sorong Selatan.

Pembagian Blok Di KPHP Model Sorong Selatan

Luas (Ha)

Blok-blok di Kawasan Hutan Produksi

Blok Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (HHK-HA)

82.031

Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

17.354,99

Blok Pemanfaatan Jasa Lingkungan

148,07

Blok Pemberdayaan

7.013,74

Blok Perlindungan

4.174,17
blok-blok di Kawasan Hutan Lindung

Blok Inti

6.839,32
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Blok pemanfaatan jasa lingkungan

47,58

Sumber : Laporan Penyusunan Tata Hutan KPHP Model Sorong Selatan

Rencana kegiatan pengelolaan kawasan KPHP Model dengan pembagian blok
seperti yang terlihat pada Tabel 45 diatas sebagai berikut:
1. Blok hasil hutan kayu hutan alam (HHK-HA) seluas 82.031 Ha. Blok hasil
hutan kayu hutan alam (HHK-HA) merupakan blok dalam hutan produksi yang
telah dibebani hak atau ijin pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HA), yaitu
PT. Mitra Pembangunan Global sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor
714/Menhut-II/2009. Luas blok HHK-HA yang berada di dalam areal kerja
KPHP Model Sorong Selatan Selatan adalah 16.477,18 ha, dan berdasarkan
fungsi hutannya berada di hutan produksi (HP) seluas 12.883,24 ha dan hutan
produksi terbatas 3.593,93 ha. Potensi kayu di HHK-HA relatif cukup tinggi
sebagaimana disajikan pada Tabel 46. Struktur potensi tegakan pada Blok
HHK-HA makin kecil diameternya cenderung makin besar potensinya. Hal ini
menunjukkan bahwa potensi tegakan berdiameter besar (>50 cm) relatif tidak
besar dibandingkan dengan yang berdiameter sedang dan keci; tetapi potensi
tegakan masa depan cukup besar apabila struktur tegakan yang ada dapat
dipertahankan dengan baik.
Tabel 44. Estimasi Potensi Tegakan Blok HHK-HA
3

Estimasi Potensi Tegakan (m )
BLOK HHK-HA

Diameter
> 60 cm

Penutupan Lahan Hutan

54.006.94

67457.47

83259.07

97087.65

104574.48

Hutan Lahan Kering Primer

20.998.88

26271.54

32447.44

37902

40875.76

Hutan Lahan Kering
Sekunder

33.008.06

41185.93

50811.63

59185.65

63698.72

Penutupan Lahan Non
Hutan

51.44.18

6468.95

8006.57

9402.87

10179.84

Semak / Belukar

5.144.18

6468.95

8006.57

9402.87

10179.84

59.151.12

73926.42

91265.64

106490.52

114754.32

Total

Diameter
>50 cm

Diameter
>40 cm

Diameter
>30 cm

Diameter
>20 cm

Sumber : Laporan Penyusunan Tata Hutan KPHP Model Sorong Selatan

Di dalam pemanfaatan hasil hutan kayu, pemegang ijin harus memperhatikan

perlindungan ekosistemnya, terutama di bagian hutan yang berbatasan
dengan sungai. Bagian hutan yang berbatasan dengan sungai perlu dilindungi
yang difungsikan sebagai kawasan perlindungan setempat. Sempadan sungai
selebar 50 meter di kiri kanan sungai harus dilindungi dan berfungsi sebagai
bagian dari areal perlindungan setempat. Namun apabila lebar sungainya
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terkategori sungai besar, maka luas sempadan sungai minimal 100 m kiri dan
kanan badan sungai. Selain itu, pada areal hutan yang berstatus hutan
produksi terbatas (HPT) dimungkinkan untuk diusulkan dalam skema
perdagangan karbon hutan. Hal ini perlu dilakukan sebagai komitmen
pemegang ijin untuk melestarikan ekosistem hutan yang ada. Dengan areal
HPT yang ada dalam Blok HHKA-HA mencapai 3.593,93 ha dinilai cukup
memadai untuk dijadikan masuk dalam skema perdagangan karbon hutan.
Pengelola

KPHP bekerjasama dengan pemegang ijin dapat mengusulkan

beberapa bagian HPT menjadi areal untuk kawasan hutan penyerapan
dan/atau penyimpanan jasa lingkungan karbon.
2. Blok pemanfaatan hasil hutan kayu seluas 17.354,99 ha merupakan blok di
hutan produksi yang dapat dimanfaatkan untuk hasil hutan kayu, tetapi belum
dibebani IUPHHK-HA. Potensi tegakan pada HPT lebih besar dibandingkan
dengan HP, dengan potensi berdiameter kecil cenderung lebih besar daripada
yang berdiameter besar (> 50 cm).
Potensi tegakan kayu yang lebih dominan berada di HPT dengan sebaran
hamparan yang kurang kompak, diusulkan skala usaha yang dilakukan adalah
skala kecildengan memprioritaskan potensi dan kemampuan ekonomi yang
dimiliki oleh masyarakat setempat. Selain itu, untuk meningkatkan nilai
tambah yang didapatkan oleh masyarakat, perlu didorong pengembangan
industri kreatif berbasis hasil hutan kayu, sehingga hasil hutan kayu yang
keluar tidak selalu berupa kayu gelondongan tetapi sudah berupa produk
olahan setengah jadi. Oleh karena itu pengelola KPHP perlu memfasilitasi
beberapa kegiatan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan nilai tambah
hasil hutan kayu yang dihasilkan. Kegiatan pelatihan dapat bekerjasama
dengan lembaga pelatihan dan perguruan tinggi yang dinilai memiliki teknologi
pengolahan hasil hutan yang memadai.
Di dalam areal blok pemanfaatan KPHP Model Sorong Selatan terdapat
penggunaan lahan berupa hutan rawa primer yang mencapai 1,760.53ha
memerlukan pengelolaan khusus (Tabel. 47). Pengelolaan di areal tersebut
diusulkan dijadikan sebagai kawasan perlindungan untuk pengaturan tata air
wilayah setempat. Namun apabila akan dimanfaatkan, maka pemanfaatannya
diarahkan ke pemanfaatan jasa lingkungan. Pemanfaatan jasa lingkungan
yang mungkin adalah jasa lingkungan air dan jasa lingkungan karbon.
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Tabel 45. Penutupan Lahan pada Blok HP-Blok Pemanfaatan HHK-HA
HP-Blok Pemanfaatan HHK-HA

Luas (Ha)

HP

1,609.91

Hutan Lahan Kering Primer

907.82

Hutan Lahan Kering Sekunder

702.09

HPT

15,745.08

Hutan Lahan Kering Primer

756.43

Hutan Lahan Kering Sekunder

13,226.43

Hutan Rawa Primer

1,760.53

Semak / Belukar

1.69

Luas Total (ha)

17,354.99

Sumber : Laporan Penyusunan Tata Hutan KPHP Model Sorong Selatan

Di beberapa bagian areal blok pemanfaatan yang di dalamnya terdapat badan
air berupa sungai-sungai perlu dilindungi sempadannya. Lebar sempadan
untuk perlindungan sungai tersebut adalah 100 meter di kiri kanan sungai,
seperti halnya di Sungai Waromge dan Sungai Sekak yang merupakan
salahsatu sungai besar yang berbatasan dengan blok pemanfaatan HHK-HA.
3. Blok pemanfaatan jasa lingkungan, Blok pemanfaatan jasa lingkungan
sebagian besar berada di HPT dan sebagian kecil di HP. Pemanfaatan jasa
lingkungan sesuai dengan penggunaan lahannya berupa danau (Tabel. 48)
adalah jasa lingkungan air. Danau tersebut dimanfaatkan sebagai resapan air.
Sebagai resapan air sekaligus juga difungsikan sebagai areal perlindungan
setempat berperan pentinng dalam menjaga kontinuitas, kuantitas dan
kualitas

aliran

air

dan sumber

airnya.

Adapun kemungkinan

untuk

pengembangan wisata alam perlu dikaji lebih mendalam kelayakan dan
keamanannya, serta potensi wisatawannya.
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Tabel 46. Penutupan Lahan HP Blok Jasa Lingkungan
HP-Blok Jasa Lingkungan

Luas (Ha)

HP

0.06

Danau

0.06

HPT

148.01

Danau

148.01

Luas Total (Ha)

148.07

Sumber : Laporan Penyusunan Tata Hutan KPHP Model Sorong Selatan

4. Blok pemberdayaan, Blok pemberdayaan seluas 7.013,74ha berada di HPT
(6.566,94 ha) dan HP (446.80 ha) dengan penutupan lahan didominasi oleh
non hutan dengan potensi kayu relatif rendah (Tabel 49). Blok pemberdayaan
merupakan blok yang berada dekat dengan masyarakat, sehingga aktifitasnya
turut mempengaruhi keberadaan kawasan hutan.
Hasil analisis spasial yang dilakukan menunjukkan bahwa telah terdapat
pertanian lahan kering dan semak belukar di dalam HPT. Kondisi ini menjadi
dasar untuk dilakukannya upaya pengelolaan hutan berbasis masyarakat
melalui beberapa skema pengelolaan yang dinilai cocok dengan karakteristik
sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat, misalnya dengan hutan
tanaman rakyat (HTR), hutan desa, dan hutan kemasyarakatan lainnya.
Pilihan skema yang sesuai ditentukan oleh pengelola KPHP bersama-sama
dengan masyarakat yang akan dilibatkan dalam skema pemberdayaan
tersebut.
Tabel 47. Penutupan Lahan pada HP Blok Pemberdayaan
HP-Blok Pemberdayaan

HPT
874,90
2,85
323,00

Luas (Ha)
875,19
3,14
323,00

Hutan Mangrove Sekunder

76,56

76,56

Hutan Rawa Primer

1,06

1,06

Hutan Rawa Sekunder
Non Hutan
Belukar Rawa

471,43
5.692,04
35,58

471,43
6.138,55
35,58

0,02

0,02

Pertanian Lahan Kering Campur

1.988,25

1.988,25

Savana
Semak / Belukar
Total Luas (Ha)

24,13
3.644,06
6.566,94

24,13
4.090,57
7.013,74

Hutan
Hutan Lahan Kering Sekunder
Hutan Mangrove Primer

HP
0,29
0,29

446,51

Danau

446,51
446,80

Sumber : Laporan Penyusunan Tata Hutan KPHP Model Sorong Selatan
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Strategi pemberdayaan masyarakat di blok ini bertujuan untuk memulihkan
kondisi penutupan vegetasi hutan sekaligus meningkatkan tingkat pendapatan
masyarakat setempat.

Dua upaya penting yang harus dilakukan adalah

kegiatan reforestrasi/ rehabilitasi dan peningkatan tingkat pendapatan
masyarakat. Kedua upaya itu harus dapat dilakukan secara terpadu, sehingga
pengelola KPHP Model Sorong Selatan bersama dengan para pemangku
kepentingan lainnya

perlu membuat terobosan yang sesuai

dengan

karakteristik sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat. Salah satu
upaya tersebut diantaranya adalah melakukan budidaya tanaman lokal seperti
budidaya gaharu, pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan industri
kreatif rumah tangga (kerajinan berbahan baku kayu, kulit kayu dan kulit
buaya).
5. Blok perlindungan, Blok perlindungan seluas 4.174,17 ha berada di HPT
(3.743,33 ha) dan HP (430,85 ha). Kawasan perlindungan ini umumnya
merupakan resapan air bagi beberapa sungai di bagian hilirnya. Bagianbagian blok perlindungan yang kurang penutupan vegetasinya harus
direhabilitasi,

sehingga

daya

dukungnya

sebagai

resapan

air

dapat

dipertahankan. Posisi blok perlindungan ini tidak hanya memberikan manfaat
bagi masyarakat di Sorong Selatan, tetapi juga resapan bagi masyarakat di
luar Kabupaten Sorong Selatan.
Tabel 48. Penutupan Lahan pada HP Blok Perlindungan
HP-Blok Perlindungan
HP

Luas (Ha)
430,85

Hutan Lahan Kering Primer
Hutan Lahan Kering Sekunder
Semak / Belukar
HPT

355,98
1,23
73,64
3.743,33

Hutan Lahan Kering Primer
Hutan Lahan Kering Sekunder
Semak / Belukar

Luas Total (Ha)

3.555,05
143,42
44,86

4.174,17

Sumber : Laporan Penyusunan Tata Hutan KPHP Model Sorong Selatan

Selain sebagai resapan air, blok perlindungan dapat diupayakan untuk jasa
lingkungan lainnya, seperti jasa lingkungan karbon hutan. Untuk itu, pengelola
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KPHP Model Sorong Selatan perlu melakukan telaahan tentang peluang
dijadikannya blok ini sebagai bagian dari perdagangan karbon hutan.
6. Blok Inti Hutan Lindung, Blok inti merupakan blok yang tidak dapat
dimanfaatkanmengingat kawasannya tidak memiliki jasa lingkungan yang sulit
untuk

dimanfaatkan. Keberadaan

blok inti dari hutan lindung berfungsi

lindung setempat, terutama perlindungan hidrologis.
Tabel 49. Penutupan Lahan pada HL Blok Inti
HL-Blok Inti

Luas (Ha)

Hutan

6,683.492

Hutan Lahan Kering Primer

6,683.492

Non Hutan

155.831

Savana

155.831

Total Luas (Ha)

6,839.324

Blok inti pada hutan lindung dikelola dengan fungsi untuk perlindungan
tata air (hidrologis) dan pelestarian plasma nutfah jenis-jenis vegetasi setempat.
Pengelolaan blok inti untuk perlindungan hidrologis di dalamnya termasuk
melakukan identifikasi dan pemantauan kondisi ekosistem di dalamnya. Apabila
di dalam blok hutan lindung terdapat lahan kritis, maka dilakukan kegiatan
reboisasi dengan jenis-jenis vegetasi setempat yang dinilai cocok dengan
kondisi ekologisnya. Pemantauan kondisi blok inti dilakukan secara berkala
minimal dalam jangka waktu dua kali setahun. Pemantauan kondisi ekosistem
dalam blok hutan inti hutan lindung dapat dilakukan dengan teknologi
penginderaan

jauh

(remote

sensing)

dan

sistem

informasi

geografis

(geographic information system), serta survey teresterial di lapangan
Blok inti berfungsi sebagai tangkapan air yang berkontribusi memberikan
jasa lingkungan berupa aliran air yang dimanfaatkan oleh masyarakat di bagian
hilirnya. Aliran air yang keluar dari blok inti hutan lindung tersebut dihasilkan
dari proses ekologis yang kompleks dari unsur-unsur hayati dan non hayati di
dalamnya yang masih berjalan dengan baik. Dengan demikian jasa lingkungan
akan terganggu, rusak atau hilang apabila kondisi ekosistemnya terganggu,
rusak atau terdegradasi. Oleh karena itu upaya untuk mempertahankan
ekosistem yang menghasilkan jasa lingkungan harus dilakukan. Upaya
mempertahankan, menjaga,

dan memelihara ekosistem penyedia jasa

lingkungan tersebut tidak hanya menjadi tanggung-jawab pengelola kawasan
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hutan, tetapi juga menjadi tanggung-jawab penerima manfaat yang umumnya
berada di bagian hilirnya. Selama ini pemanfaat jasa lingkungan umumnya
belum memiliki apresiasi yang cukup tinggi terhadap nilai jasa lingkungan (air)
yang selama ini digunakannya. Kontribusi pemanfaat jasa lingkungan air belum
diatur dengan baik, sehingga beban tanggung-jawab pelestarian ekosistem
penyedia jasa lingkungan

sampai saat ini masih sepenuhnya berada di

pengelola kawasan.
Mekanisme kontribusi pemanfaat jasa untuk berkontribusi terhadap
kegiatan pengelolaan hutan lindung sebagai ekosistem penyedia jasa
lingkungan

air perlu segera dibentuk. Pengelola KPHP dapat memfasilitasi

pembentukan kelembagaan pemanfaat jasa lingkungan air yang aliran airnya
bersumber dari hutan lindung areal KPHP Model Sorong Selatan. Para pihak
pemanfaat air bersepakat dengan pengelola KPHP untuk memberikan
kontribusi dalam perlindungan ekosistem hutan lindung tersebut. Bentuk
kontribusi dirumuskan sesuai dengan kesepakatan bersama antara para
pemanfaat jasa lingkungan air dengan pengelola KPHP ModelSorong Selatan,
baik berupa dukungan kontribusi finansial dan atau bentuk lainnya (in kind)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam proses fasilitasi tersebut adalah:
Pengelola mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber air
yang berasal dari hutan lindung KPHP Model Sorong Selatan, terutama nama
dan posisi koordinat, debit air per sumber air baik mata air dan aliran air
sungainya, kategori kualitas air (apakah dapat digunakan sebagai air minum,
pertanian, industri, dan sebagainya), serta kontinyuitas ketersediaan air di
musim hujan dan musim kemarau. Sumber-sumber air hasil inventarisasi
tersebut dipetakan dalam bentuk peta sumber air hutan lindung KPHP Model
Sorong Selatan;
Pengelola mengidentifikasi dan menginventarisasi kelompok pemanfaat
jasa ekosistem air yang berasal dari hutan lindung KPHP Model Sorong
Selatan. Kelompok pengguna tersebut dapat dikategorikan kepada pengguna
rumah tangga, pertanian, perkebunan, perikanan, industri, dan sebagainya.
Bentuk pengambilan air yang dilakukan oleh pemanfaat air perlu diinventarisir,
apakah melalui saluran terbuka atau saluran tertutup (pipa/selang air);
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Pengelola KPHP melakukan fasilitasi untuk membentuk kelembagaan
forum pemanfaat air yang berasal dari kawasan hutan lindung. Setelah
kelembagaan terbentuk, tahapan selanjutnya adalah merumuskan rencana
kerja forum pemanfaat air untuk mempertahankan, melindungi, memelihara dan
menjaga ekosistem hutan lindung sebagai penyedia jasa ekosistem air.
Rencana kerja forum pemanfaat air tersebut disepakati dengan pengelola
KPHP untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan, misalnya selama kurun
waktu 5 (lima) tahun. Kemitraan antara kelompok pemanfaat jasa ekosistem air
dengan pengelola KPHP Model Sorong Selatan ini diharapkan menjadi
alternatif pembiayaan kegiatan perlindungan dan konservasi hutan lindung di
areal kerja KPHP Model Sorong Selatan.
7. Blok Pemanfaatan di Hutan Lindung, Blok pemanfaatan hutan lindung di areal
hutan lindung KPHP Model Sorong Selatan adalah pemanfaatan potensi jasa
ekostem karbon. Hasil delineasi pembagian blok menunjukkan bahwa terdapat
47,57 ha yang dialokasikan untuk pemanfaatan jasa lingkungan karbon.
Tabel 50. Penutupan Lahan pada HL Blok Pemanfaatan
HL-Blok Pemanfaatan

Luas (Ha)

HL-Blok Pemanfaatan

47.577

Hutan

0.000

Hutan Lahan Kering Primer

0.000

Non Hutan

47.577

Savana

35.220

Semak / Belukar

12.356

Total Luas (Ha)

47.577

Sumber : Laporan Penyusunan Tata Hutan KPHP Model Sorong Selatan

Walaupun diusulkan untuk pemanfaatan jasa lingkungan karbon, tapi areal
tersebut juga tetap berfungsi sebagai resapan air. Ketentuan tentang
pemanfaatan karbon di hutan lindung mengacu kepada Peraturan Menteri
Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 20/Menhut-Ii/2012 Tentang
Penyelenggaraan Karbon Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan nomor :
P.36/Menhut-II/2009

tentang

Tata

Cara

Perijinan

Usaha

Pemanfaatan

Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan
Lindung. Kegiatan karbon hutan di hutan lindung dapat berupa penyimpanan
dan/atau penyerapan karbon, yang terdiri atas:
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(1) Pembibitan, penanaman, pemeliharaan hutan dan lahan yang menerapkan
prinsip pengelolaan lestari;
(2) Perlindungan keanekaragaman hayati;
(3) Pengelolaan hutan lindung lestari;
Pemrakarsa mengajukan permohonan tertulis pelaksanaan demonstration
activities kepada Menteri, dengan melampirkan :
(1) Rancangan demonstration activities yang materinya antara lain status dan
lokasi berikut peta lokasi calon areal, bentuk dan jangka waktu kerja sama,
perkiraan nilai kegiatan, dan manajemen resiko.
(2) Dalam hal pemrakarsa adalah perorangan yang pembiayaannya bersumber
dari dana sendiri (swadana), maka pemrakarsa wajib melampirkan surat
pernyataan

kesediaan

untuk

membiayai

pelaksanaan

demonstration

activities.
(3) Dalam hal pemrakarsa bekerja sama dengan mitra dan seluruh atau
sebagian pembiayaannya bersumber dari mitra, maka pemrakarsa wajib
melampirkan dokumen kerja sama
Dalam rangka meningkatkan potensi pertambahan karbon hutan, pemegang izin
penyelenggaraan karbon hutan wajib menjaga potensi hutan yang ada di areal
kerjanya dari kerusakan hutan, kebakaran hutan, perambahan hutan, dan tidak
melakukan pemanenan hutan secara berlebihan, serta melakukan pengelolaan
hutan secara lestari. Dalam rangka pengembangan jasa lingkungan karbon di
hutan lindung, pengelola KPHP perlu melakukan beberapa kegiatan, diantaranya
adalah :
(1) Menentukan kembali luas areal yang akan diusulkan untuk pemanfaatan jasa
lingkungan karbon;
(2) Menentukan kajian untuk menentukan potensi karbon yang ada di dalam
kawasan yang diusulkan untuk penyerapan karbon;
(3) Mempersiapkan

dokumen-dokumen

yang

diperlukan

dalam

rangka

pemanfaatan jasa karbon di hutan lindung sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;
Pemanfaatan

jasa

lingkungan

karbon

dimungkinkan

dilakukan

melalui

keerjasama dengan pihak pengembang perdagangan karbon. Kerjasama ini
menjadi pilihan apabila pengelola KPHP belum memiliki sumberdaya dan dana
yang cukup dan memadai. Oleh karena itu di dalam kurun waktu awal
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pembentukan KPHP Model Sorong Selatan pemanfaatan jasa lingkungan
karbon difokuskan pada proses persiapan (readiness phase) sekaligus proses
pembelajaran pemanfaatan jasa lingkungan karbon.
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.
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.
2. Pembagian petak.
Pembagian petak di KPHP Model Sorong Selatan 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 Selatan yang telah ada ijin pemanfaatan hutan dan

penggunaan kawasan hutan,

pembagian petak dilakukan oleh pemegang ijin.

Pada blok di wilayah KPHP Model Sorong Selatan

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 selain areal
pemukiman, Pada areal ini yang akan dilakukan pembagian petak sesuai dengan
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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 Selatan
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 Selatan, berdasarkan hasil
penataan batas.
5.15.4. Pemetaan
Berdasarkan kegiatan inventarisasi hutan, pembagian blok dan petak serta
penataan batas wilayah KPHP Model Sorong Selatan

kemudian dilanjutkan

pemetaan. Unsur-unsur yang dipetakan meliputi: (1) Batas wilayah KPHP Model
Sorong Selatan, (2) Pembagian Blok dan petak di dalam KPHP Model Sorong
Selatan, 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
Kegiatan yang direncanakan dalam pemanfaatan wilayah tertentu dilakukan
secara swakelolaoleh KPH maupun dengan cara kemitraanyang dijabarkan
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 Bangun Kayu Irian, (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 KPH dapat diringkas sebagai berikut: (1)
merencanakan kegiatan pengelolaan KPHP Model Sorong Selatan, (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
kayu dan bukan kayu serta jasa lingkungan, (12) melakukan promosi pemanfaatan
kepada para pihak untuk membuka peluang investasi, (13) melakukan
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pengamanan kawasan dan sumber daya hutan, (14) melakukan perlindungan
hutan dari kebakaran, (15) melakukan konservasi ekosistem, habitat, spesies dan
sumberdaya genetik, (16) melakukan komunikasi publik tentang pengelolaan KPH,
(17) melakukan perlindungan dari hama dan penyakit, (18) 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 produk 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
Selatan 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 Selatan
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
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
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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, (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 Model Sorong Selatan dengan
para pihak yang terlibat dalam penyelenggraan jasa lingkungan di dalam kawasan
KPHP Model Sorong Selatan .
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 Selatan

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 Selatan ditujukan
untuk: (1) Mengoptimalkan fungsi pemanfaatan sumber daya alam di kawasan
KPHP, (2) menjamin keberlanjutan upaya pelestarian ekosistem di dalam
kawasan KPHP Model Sorong Selatan melalui mekanisme benefit sharing antara
KPHP Model Sorong Selatan 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 Selatan
untuk kemandirian.
Pengembangan jasa lingkungan di kawasan KPHP Model Sorong Selatan
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 Selatan, (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
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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)

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 Selatan dengan para pihak yang
terlibat dalam penyelenggraan jasa lingkungan di dalam kawasan KPHP Model
Sorong Selatan .
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 Selatan

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 Selatan ditujukan
untuk: (1) Mengoptimalkan fungsi pemanfaatan sumber daya alam di kawasan
KPHP Model Sorong Selatan , (2) menjamin keberlanjutan upaya pelestarian
ekosistem di dalam kawasan KPHP Model Sorong Selatan melalui mekanisme
sharing benefit

antara KPHP Model Sorong Selatan

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 Selatan 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 ramburambu 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 Selatan .
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Dibangunnya aturan main dalam penyelenggaraan wisata alam diperlukan
sebagai

rambu-rambu agar kegiatan wisata alam di kawasan KPHP Model

Sorong Selatan 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 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.
Aktivitas budaya yang dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsung
dimana berdasarkan nilai adat yang dianut oleh masyarakat adat Papua pada
umumnya, bahwa lahan ataupun hutan memiliki nilai sosial, nilai ekonomi dan
nilai budaya (religius) yang sangat dijunjung tinggi. Patay (2005), menguraikan
nilai atau fungsi hutan menurut pandangan masyarakat adat sebagai berikut :
1. Nilai ekonomi: Wilayah ulayat/hutan sebagai sumber hewan buruan, sebagai
tempat bercocok tanam, sebagai tempat mengambil kayu, buah-buahan, bijibijian dan sayur-sayuran dan sebagai sumber tumbuhan obat. Hasil hutan
tersebut dapat menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup dan sumber
keuangan rumah tangga.
2. Nilai sosial: Wilayah ulayat/hutan sebagai sarana pengikat hubungan sosial
antar warga dalam satu suku maupun antar suku. Sebagai instrumen untuk
mengukur status sosial seseorang atau komunal dalam satu marga atau klan
atau suku
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3. Nilai budaya dan adat: Wilayah ulayat/hutan sebagai tempat untuk upacara
keagamaan dan upacara adat terkait dengan pemujaan terhadap leluhur yang
dibuktikan dengan adanya tempat keramat, tempat pamali yang dipercayai
dan dihormati oleh anggota

suatu suku atau antar suku.

Tempat-tempat

tertentu di dalam hutan yang dianggap memiliki nilai religius atau ritual adalah
mata air, gua, pohon-pohon tertentu yang dalam budayanya harus dijaga dan
dilindungi.
Mereka secara adat beranggapan bahwa tanah dan hutan bagaikan “ibu
kandung” yang dapat memberi makan anak-anaknya.

Berdasarkan nilai adat

tersebut tanah tidak dapat diperjual-belikan, karena jika mereka menjualnya sama
halnya dengan menjual ibu kandungnya. Demikian pula dengan hutan, orang luar
tidak boleh dengan sembarangan masuk untuk merusak hutan tanpa seizin kepala
suku atau kepala marga, mereka akan marah karena menganggap datang
membunuh ibu kandung mereka.
Masyarakat adat memandang bahwa tanah dan hutan merupakan dua
komponen yang tidak dapat dipisahkan. Pandangan masyarakat adat akan tanah
merupakan suatu proses yang berkembang dari diri mereka sebagai pemilik adat.
Tanah telah dianggap sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan
komunitas adat mereka.

Karenanya komunitas adat (suku/marga) selalu

berusaha untuk memiliki tanah seluas-luasnya untuk dapat mempertahankan
kelangsungan hidup komunitasnya dan diwariskan dari satu generasi ke generasi
selanjutnya. Masyarakat Papua umumnya hidup di dalam dan di sekitar hutan.
Secara tradisionil mereka menerapkan praktek-praktek pengelolaan hutan melalui
kearifan tradisional yang didalamnya mengandung aspek-aspek konservasi.
Hutan bagi masyarakat adat papua telah berkembang dan menyatu dengan
sistem sosial budaya yang dianut. Mereka menerapkan kearifan tradisional yang
dipercaya dapat mempertahankan hutan sebagai sumber penghidupan mereka.
Hutan tidak lagi dianggap hanya sekedar memberi nilai ekonomi, tetapi juga
memiliki nilai sosial budaya
Pengusahaan wisata alam di kawasan KPHP Model Sorong Selatan akan
diintegrasikan dengan obyek wisata di Kabupaten Sorong Selatan dan Propinsi
Papua Barat secara keseluruhan, sehingga keberadaan Kawasan KPHP Model
Sorong Selatan akan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Propinsi Papua
Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan .
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Kegiatan-kegiatan jangka panjang dalam program ini, mencakup antara lain
: (1) Menyusun strategi dan aturan main pengusahaan wisata alam, (2)
Pengembangan produk dan pelatihan wisata alam, (3) Pengembangan ramburambu 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.
Luas areal wilayah tertentu + 21.677,23 Ha meliputi blok pemanfaatan
HHK-HA seluas 17.354,99 Ha (HPT 15.745,08 Ha dan HP 1.609,91 Ha) dan blok
pemanfaatan jasa lingkungan seluas 4.322,25 Ha (HPT 3.891,34 Ha dan HP
430,91 Ha).
Rencana kegiatan pada wilayah tertentu meliputi rencana
pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam (HHK-HA) seluas 17.354,99 Ha (HPT
15.745,08 Ha dan HP 1.609,91 Ha), rencana pemanfaatan jasa lingkungan wisata
alam seluas 148,07 Ha (HPT), rencana pemanfaatan jasa lingkungan
penyelamatan dan perlindungan lingkungan seluas 4.174,24 Ha (HPT 3.743,33
dan HP 430,91 Ha).
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.
Rencana pemberdayaan masyarakat akan dikembangkan pada blok
pemberdayaan masyarakat seluas 7.013,74 Ha, meliputi rencana pengembangan
hutan kemasyarakatan (Hkm) dan hutan desa (HD) seluas 6.566,94 Ha (HPT) dan
rencana pengembangan hutan tanaman rakyat (HTR) seluas 446,80 Ha (HP).
Ruang lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah: (1) Pembuatan
rancangan pemberdayaan masyarakat, (2) Pendampingan dan pemberdayaan
masyarakat, (3) Penguatan Kelembagaan ekonomi dan kelembagaan masyarakat,
(4) Membentuk Forum Kehutanan antar Kampung (FKAK), (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
Kampung, Badan Permusyawatan Kampung (Baperkam), 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
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pemberdayaan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pihak terkait
dalam hal ini masyarakat, dialog melibatkan para pihak yang ada di
Kabupaten Sorong Selatan 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 orientasi 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 Selatan, dinilai
oleh Bappeda dan disyahkan oleh Bupati. Rencana detail disusun di tingkat
desa oleh masyarakat berupa rencana kerja didampingi oleh penyuluh
kehutanan, dinilai oleh kepala desa atau suku, dan disahkan oleh Kepala
KPHP Model Sorong Selatan .
d. Sosialisasi. Sosialisasi mengacu pada rancangan pemberdayaan masyarakat
dengan melibatkan semua pihak yang terkait, dalam rangka memberikan
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
Selatan
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 Selatan, dan sistem
silvoagribisnis;
(2) Pelatihan terhadap masyarakat sasaran. Materi pelatihan dititikberatkan
pada: kelembagaan kelompok,

pembangunan kehutanan Kampung,
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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 Kampung (FKAK).

Maksud

pembentukan SPKP adalah memberdayakan totoh-tokoh masyarakat dan
lembaga di tingkat desa untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan
pembangunan kehutanan khususnya KPHP Model Sorong Selatan. Tujuannya
adalah 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 Kampung (FKAP). Forum ini dibentuk
untuk membangun kesepahaman dan kesepakatan masyarakat antar desa
guna mensinergikan langkah untuk memecahkan masalah yang dihadapi
bersama. Kelembagaan FKAP dibentuk berdasarkan musyawarah antar desa
yang diwakili oleh Kepala Kampung, BAPERKAMP, SPKP, penyuluh
kehutanan dan penyuluh sektor lain dan tokoh masyarakat/kepala suku.
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Kondisi masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan, khususnya yang berada
di dalam dan sekitar kawasan KPHP Model Sorong Selatan, 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 Sorong Selatan dapat
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, buahbuahan, gaharu, obat-obatan, dan tanaman berguna lainnya di areal bekas
pembalakan atau di blok-blok 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 akan dipergunakan untuk membangun dan membina kerjasama yang saling
menguntungkan antara masyarakat dengan pengelola KPHP Model Sorong
Selatan. 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
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dan Kehutanan, (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 41 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan.
Pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan KPHP Model
Sorong Selatan tidak lepas dari peran dan interaksi staf KPHP Model Sorong
Selatan

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 Selatan, (2) Identifikasi pemukiman masyarakat di
dalam dan di sekitar kawasan KPHP Model Sorong Selatan, (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 Selatan dengan pemerintah
daerah dan Kementerian Kehutanan serta Kementerian lain yang terkait.
Prasyarat yang akan dipenuhi oleh pengelola KPHP Model Sorong Selatan
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
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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
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.
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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 Selatan merupakan bagian tidak
terpisahkan,keberadaannya dapat diarahkan untuk memberikan manfaat yang
saling menguntungkan (sinergis) terhadap keutuhan dan kemandirian KPHP
Model Sorong Selatan. Pembinaan dan pendampingan secara terus-menerus
akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan
KPHP Model Sorong Selatan. Pendampingan-pendampingan tersebut mengacu
kepada Model pembelajaran bersama dan kesetaraan, sehingga partisipasi dan
asimilasi antara KPHP Model Sorong Selatan 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 Sorong Selatan khususnya
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 Selatan maupun oleh instansi
atau organisasi lain diluar KPHP Model Sorong Selatan.
Pengontrolan dilakukan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh
masyarakat dan pemegang izin sehingga aktifitas mereka tidak membahayakan
keberadaan kawasan KPHP Model Sorong Selatan. Keberadaan dan kegiatan
masyarakat dan pemegang izin, dikontrol oleh Kepala KPHP Model Sorong
Selatan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka menyusun arah
tindak pengelolaan KPHP Model Sorong Selatan, 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 Selatan

adalah melakukan pembinaan atas

pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pemegang ijin, melakukan pemantauan
dan evaluasi kinerja pemegang ijin dan menegakkan regulasi kepada pemegang
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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
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.
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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

Menteri

Kompetensi

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).
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

158

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong Selatan

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 Produksi
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
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
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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 degradasi 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.
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.
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h. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.14/Menhut-II/2012 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2012.
i. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.9/Menhut-II/2013

tentang Tata

Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan
rehabilitasi Hutan dan Lahan;
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
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.).
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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
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;
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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 Papua Barat Tahun 2013 bahwa pada
kawasan KPHP setiap Bloknya mempunyai potensial kritis dapa pada yang terdiri
dari HL-Blok Inti,HP-Blok Pemanfaatan HHK-HA dan HP-Blok Pemberdayaan
mengalami kerusakan kawasan. sehingga sebagian areal kawasan masuk ke
dalam lahan kritis dan agak 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 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
masing-masing 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 53.
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Tabel 51. Rencana Areal Rehabilitasi Lahan Kritis di KPHP Model Sorong
Selatan
No

Blok

Berdasarkan Tingkat Kekritisan Lahan (Ha)
Agak Kritis

Jumlah

Kritis

Potensial Kritis

(Ha)

17.32

6,680.71

6,698.02

46.59

46.59

16,625.27

16,625.27

146.18

146.18

1

HL-Blok Inti

2

HL-Blok Pemanfaatan

3

HP-Blok HHK-HA

4

HP-Blok Jasling

5

HP-Blok Pemanfaatan
HHK-HA

1,933.79

15,520.34

17,454.14

6

HP-Blok Pemberdayaan

2,012.04

4,951.40

6,963.44

7

HP-Blok Perlindungan

4,121.40

4,121.40

48,091.90

52,055.05

Jumlah
Sumber: Olah Data Primer

3,945.84

17.32

Berdasarkan tingkat kekritisan lahan wilayah KPHP Sorong Selatan
termasuk kategori agak kritis dan kritis maupun potensial kritis. Sebagian kawasan
pada Hutan Lindung Blok Inti (HL-Blok Inti) terdapat lahan kritis seluas 17.32 Ha,
sedangkan pada Hutan Produksi Blok Pemberdayaan (HP-Blok Pemberdayaan)
terdapat 2.012.04 Ha lahan agak kritis dan pada Hutan Produksi Blok
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (HP-Blok HHK-HA) terdapat
lahan agak kritis seluas 1.993.79 Ha. Semua Blok terdapat lahan potensial kritis,
seperti tersaji pada Tabel 53.
Rehabilitasi lahan kritis pada kawasan KPHP Model Sorong Selatan akan
berdampak positif pada aspek hidrologi, 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 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
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Sumberdaya Air. Kebijakan dan strategi meliputi (1) Kebijakan pembangunan
bidang RHL, (2) Kebijakan pendanaan, dan (3) Kebijakan operasional.
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 Sorong Selatan meliputi: 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 Sorong Selatan Kabupaten Sorong Selatan , (5)
Teknologi yang dipilih mempertimbangkan ciri dan karakter kawasan KPHP
Model Sorong Selatan (fisik, biologis, sosial dan ekonomi), (6) Perencanaan
rehabilitasi dibuat oleh tenaga/SDM yang kompeten dalam bidang kehutanan,
hidrologi, ekonomi sumberdaya, sosial dan ekologi serta sistem informasi
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.
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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 Model Sorong Selatan Selatan tersebut, 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 Selatan, (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
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
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(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).
Rencana jangka panjang rehabilitasi akan disesuaikan dengan luas lahan
kritis yang ada di KPHP Model Sorong Selatan . Ada 3 bentuk kegiatan rehabilitasi
(biologi, 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 lain-lain. 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. Rencana kegiatan
rehabilitasi untuk 10 tahun adalah sebagai berikut:
Tabel 52. Rencana kegiatan rehabilitasi untuk jangka waktu 10 tahun
Luas Areal Rehabilitasi per Tahun (Ha)
Blok

2014

HL-Blok Inti

17.32

HP-HHK

17.32

2016

2017

2018

2019

2020

2021

total
2022

2023

(ha)
17.32

250.00

HP-PM
Total

2015

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

183.79

1,933.79

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

262.04

2,012.04

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

445.83

3,963.15
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5. 6.

Pembinaan Dan Pemantauan (Controlling) Pelaksanaan Rehabilitasi
Dan Reklamasi Pada Areal KPHP Model Sorong Selatan yang 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
kehutanan berkewajiban melakukan reklamasi dan atau rehabilitasi, karena
usahanya berpotensi menimbulkan perubahan dan terganggunya ekosistem
hutan, seperti usaha pertambangan.
Perencanaan dan pelaksanaan reklamasi dan rehabilitasi lahan mengacu
pada: (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.04/Menhut-II/2011 tentang
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.
Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan, saat
ini pada wilayah pengelolaan KPHP Model Sorong Selatan tidak terdapat
pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
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 tindakannya cenderung berorientasi untuk
kepentingan

memperbesar

modal

yang

dalam

pelaksanaannya

justru

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
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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 Selatan Selatan

tidak ragu dalam menentukan Blok

perlindungan pada KPHP Model, yaitu: (1) Penetapan jangka waktu perencanaan
hutan lindung pada Permenhut 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 faktor-faktor 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,
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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
sekurang-kurangnya 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.
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 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 pohon-pohon yang dapat
meningkatkan fungsi konservasi, (3) pembuatan fasilitas air minum dan atau
tempat berkubang dan mandi satwa, (4) penjarangan jenis tumbuhan dan atau
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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

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.
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.
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Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi (UU No 5 Tahun
1990), yaitu:
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 Selatan 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 Selatan 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
Sorong

Selatan

dengan

perusahaan

pemegang

ijin,

(2)

pendampingan

pemberdayaan masyarakat, (3) hasil penelitian untuk pengelolaan KPHP Model
Sorong Selatan serta perusahaan pemegang ijin, dan (4) dukungan kebijakan.
Peran manajemen KPHP Model Sorong Selatan sangat berkontribusi dalam
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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.
Setelah sinkronisasi program antara KPHP Model Sorong Selatan dengan
perusahaan pemegang ijin, maka akan dilakukan pra-kondisi dalam perencanan,
implementasi, monitoring dan evaluasi, sehingga pencapaian kerja di wilayah
KPHP Model Sorong Selatan lebih mudah terukur dan hasilnya diharapkan
menjadi lebih baik. Implementasi program dan kegiatan ini sebagai upaya
membangun KPHP Model Sorong Selatan yang mandiri dan berkelanjutan.
Sinkronisasi program antara KPHP Model Sorong Selatan dan 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
Selatan.

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
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pemberdayaan sebagai bagian dari kawasan KPHP Model Sorong Selatan
akan 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.

Pengelolaan dan 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 lainlain. 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.

Pertemuan regular para pihak menjadi

program yang terencana dan 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).
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Dari Tabel 55. dapat digambarkan bentuk peran dan kontibusi para pihak dalam
pembangunan KPH, karena untuk melaksanakan strategi pembangunan dan
kegiatan-kegiatan

pengelolaan

KPHP

Model

Sorong

Selatan,

diperlukan

dukungan lembaga-lembaga 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 yang terkait, melalui konvergensi kegiatan
sesuai potensi yang dimiliki masing-masing lembaga,
Tabel 53.

5. 10.

Bentuk Peran Dan Kontribusi Para Pihak Didalam
Pembangunan Pengelolaan KPHP Model Sorong Selatan

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

SDM dibanding dengan luas areal pengelolaan belum memadai, apalagi saat ini
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KPHP Model tersebut baru memiliki 1 SDM yaitu Kepala KPH, sehingga KPHP
Model Sorong Selatan

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 Selatan. Program
pengembangan SDM KPHP Model Sorong Selatan, mencakup beberapa kegiatan
umum antara lain: (1) Analisa beban kerja dan kebutuhan personil, dan (2) Analisa
penyesuaian struktur organisasi KPHP Model Sorong Selatan, 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 Sorong Selatan akan 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 Sorong
Selatan dapat memantapkan pengelolaan dengan rumusan kebijakan yang tepat
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
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Model Sorong Selatan tahun 2014-2023, Program pemantapan
pengelolaan

KPHP Model Sorong Selatan tersebut.

kebijakan

mencakup beberapa

kegiatan jangka panjang antara lain : (1) Surat Keputusan penetapan kawasan
KPHP Model Sorong Selatan. (2) Evaluasi kebijakan pengelolaan KPHP Model
Sorong Selatan. (3) Review rencana pengelolaan jangka panjang. (4) Penyusunan
rencana pengelolaan jangka pendek/tahunan dan (5) Peningkatan kapasitas
personil pengelola kawasan KPHP Model Sorong Selatan. Pengelolaan KPHP
Model Sorong Selatan sangat 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 Sorong Selatan
dalam 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
Selatan, (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 Sorong Selatan
dapat 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 spiritnya. Tanggung jawab masing-masing tenaga kerja dijelaskan
secara tegas dalam job descriptions, dimana bagian administrasi dipisahkan
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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 Selatan .
Organisasi yang dibangun untuk membuat rencana pengelolaan KPHP
Model Sorong Selatan

di Kabupaten Sorong Selatan

sudah sesuai dengan

landasan yang termaktub dalam PP 41 tahun 2007 pasal 45 tentang organisasi
perangkat daerah.

Tipe organisasi KPHP Model Sorong Selatan Selatan 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 Selatan

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 Selatan

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 Selatan. 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 Selatan, 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 Selatan

terdiri dari sarana prasarana perkantoran pada

kesekretariatan KPHP Model Sorong Selatan. 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
Sorong Selatan mencakup : (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 Sorong Selatan dipenuhi dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan KPHP Model Sorong Selatan yang
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 Samdhana Institute, WWF, CI, FFI dan lainlain yang sering mendapatkan bantuan dana internasional untuk melakukan
aktivitas konservasi di Kawasan Pelestarian Alam (khususnya untuk
pengelolaan Blok perlindungan),
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b. Wisata alam (arung jeram dan penelusuran goa),
c. Pembayaran imbal jasa tegakan melalui mekanisme perdagangan karbon.
Mekanisme

pembayaran

karbon

dapat

berupa

pembiayaan

kegiatan

rehabilitasi dan reklamasi pada areal bekas pembalakan (PT Bangun Kayu
Irian.), 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+)
d. Perlindungan DAS dan tata air. KPHP Model Sorong Selatan merupakan hulu
banyak sungai dan anak sungai yang mengalir di Kabupaten Sorong Selatan .
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 Selatan .
g. Produk-produk yang dihasilkan dari budidaya masyarakat lokal juga dapat
dikemas dan diberi label konservasi untuk diperdagangkan di pasar hijau.
Untuk mendukung program ini dipersiapkan 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 Selatan 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
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dukungan pendanaan dapat dilakukan secara sendiri atau bersama-sama
dengan pihak lain seperti konsultan, LSM, BUMN, dan perusahaan swasta.
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 Selatan . 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 Selatan. Selain itu database juga bermanfaat bagi pihak luar
yang membutuhkan informasi tentang KPHP Model Sorong Selatan

seperti

misalnya para peneliti dari universitas atau lembaga penelitian, LSM, instansi
pemerintah, dan individu. Database dan informasi dapat dikumpulkan dari unitunit 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 Sorong
Selatan merupakan Division Support System (DSS) atau pendukung sistem
organisasi

yang

diperlukan

sebagai

dasar

untuk

mengambil

keputusan

pengelolaan baik, oleh manajemen pusat KPHP Model Sorong Selatan, maupun
pengelola pada unit terkecil di lapangan.

Beberapa rencana kegiatan yang

mendukung pengembangan database di KPHP Model Sorong Selatan, 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
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pengelolaan kawasan KPHP Model Sorong Selatan mencakup organisasi,
pengaturan kewenangan dan personil.
Rasionalisasi wilayah kelola khususnya berkaitan dengan aspek kawasan
KPHP Model Sorong Selatan Selatan khusus blok perlindungan misalnya melalui
perumusan

perlindungan

dan

pengawetan

hutan

primer

berbasis

DAS,

pembenahan hutan lindung sekunder melalui perbaikan kualitas lahan dan
penanaman pada lokasi-lokasi 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 Selatan Selatan 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 Selatan Selatan. 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 Selatan
dengan Dinas Kehutanan di Kabupaten Sorong Selatan, dan Dinas Kehutanan
Propinsi Papua Barat harus jelas sehingga hubungan ketiga lembaga menjadi
sinergis. Demikian juga dengan aspek pengelolaan KPHP Model Sorong Selatan
yang memiliki dampak terhadap masyarakat, baik aspek pengelolaan maupun
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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.
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 Selatan .
5. 14. Review Rencana Pengelolaan (minimal 5 tahun sekali)
Review rencana pengelolaan KPHP Model Sorong Selatan

dilakukan

melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Tujuan review ini adalah agar kegiatan
pengelolaan KPHP Model Sorong Selatan

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 Selatan telah dilaksanakan sesuai
dengan perencanaan

pegelolaan yang telah dibuat, atau apakah pengelolaan

KPHP Model Sorong Selatan 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
kegiatan-kegiatan 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.
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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 penyelenggaraan pengelolaan KPHP Model
Sorong Selatan

yang mencakup seluruh kegiatan pengelolaan KPHP Model

Sorong Selatan yang 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
Selatan seperti yang tercantum dalam RKT, (2) evaluasi 5 tahunan untuk
kegiatan yang tercantum dalam Rencana pengelolaan KPHP Model Sorong
Selatan , dan (3) evaluasi 10 tahunan untuk kegiatan yang tercantum dalam
rencana pengelolaan KPHP Model Sorong Selatan .
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
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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 56.
Tabel 54.Matrik rencana evaluasi
Deskripsi komponen
evaluasi
Jadwal
dan
frekwensi
evaluasi (1, 5 dan 10 tahun)

Evaluasi
pertama

Evaluasi
kedua

......

Evaluasi ke-n

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 Selatan, 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 Selatan akan menggunakan network planning (CPM/Critical path method,
PERT/Program Evaluation and Review Technique, dan Metode PM (Presedence
Method).

Network planning merupakan teknik perencanaan menggunakan
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diagram atau grafik, yang 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 Selatan akan memperkenalkan
diri kepada publik (masyarakat umum, lembaga keuangan, perusahaan yang
membutuhkan 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 Sorong Selatan yang solid,
profesional, aman untuk berinvestasi, dan memiliki kepedulian terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dengan pembentukan
karakter positif tersebut, maka KPHP Model Sorong Selatan dapat menarik publik
untuk melakukan kerjasama dan berinvestasi. Kerjasama dapat berwujud
investasi pihak swasta atau perusahaan HHK dan HHBK di KPHP Model Sorong
Selatan, sementara dukungan dari pihak pemerintah berupa kebijakan yang
kondusif terhadap pengelolaan dan pengembangan KPHP Model Sorong Selatan
untuk tujuan konservasi dan kemandirian.
Outreach akan dilakukan untuk peningkatan pemahaman, pengetahuan
dan kesadaran para pihak untuk mengembangkan dukungan terhadap KPHP
Model Sorong Selatan. Program outreach akan dikemas dalam kegiatan
kunjungan terhadap para pihak. Pengelolaan kawasan KPHP Model Sorong
Selatan

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 Selatan akan dilakukan.
Beberapa kegiatan yang dapat mendukung program pengembangan
investasi di KPHP Model Sorong Selatan, 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
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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
Selatan. Peran-peran tersebut akan disesuaikan juga dengan hak dan
kewajiban masing-masing pihak. Protokol komunikasi ini memudahkan pola
kerja dan pencapaian manajemen KPHP Model Sorong Selatan

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

Selatan

membangkitkan minat dan membuat pihak lain tertarik. KPHP Model Sorong
Selatan memerlukan profiling kelembagaan dan potensi-potensi yang dapat
dijadikan andalan bagi pihak yang ingin bekerjasama, Profiling ini penting
sebagai nilai tambah pihak lain yang ingin lebih tahu mengenai KPHP Model
Sorong Selatan . Profiling KPHP Model Sorong Selatan

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 Selatan

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 Selatan
secara berkelanjutan, (2) Investasi pada usaha kehutanan dan pengelolaan KPHP
Model Sorong Selatan berbasis masyarakat, dan (3) Peningkatan kapasitas staf
pengelola KPHP Model Sorong Selatan dan masyarakat sekaligus pemberdayaan
masyarakat melalui pengembangan mata pencaharian.
Tema 1. Pengembangan kelembagaan untuk pengelolaan KPHP Model Sorong
Selatan 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
Selatan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan partisipatif, penataan
ruang serta sosialisasi kepada masyarakat dan pengembangan rencana
pengelolaan dan bisnis terkait.
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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 Selatan Selatan ke
dalam struktur pemerintah daerah dan nasional, (2) Peningkatan kapasitas
kelembagaan KPHP Model Sorong Selatan Selatan, termasuk pelatihan
pegawai,

(3)

Mendukung

partisipasi

pemangku

kepentingan

dalam

pengembangan kelembagaan KPHP Model Sorong Selatan Selatan , dan (4)
Mendukung kegiatan pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPHP Model
Sorong Selatan

(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 Selatan, (5) Menetapkan mekanisme pengajuan dan
penanganan komplain yang melibatkan pemerintah Kabupaten, masyarakat
lokal dan KPHP Model Sorong Selatan, (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
Selatan 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
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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 Selatan 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 bidangbidang 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.
c. Pengembangan kapasitas agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses
perencanaan pengelolaan hutan berbasis KPHP Model Sorong Selatan .
d. Pengembangan mata pencaharian masyarakat dan pengelolaan sumber daya
alam.
e. Pelatihan staf pengelola KPHP Model Sorong Selatan

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
189

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sorong Selatan

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, programprogram kredit pemerintah (pinjaman PDB HTR, dll).

Mitra kerjasama dalam

pembiayaan dan peran lainnya dalam pengelolaan kawasan KPHP Model Sorong
Selatan pada Tabel 57.
Tabel 55. Mitra Proyek dan para pihak
Lembaga yang bekerjasama
Lembaga
keuangan
internasional
Dana
pendamping
potensial

?

Hibah

?

Dana pendamping pemberdayaan
masyarakat
Dana pendamping untuk
pengumpulan data baseline
Pembiayaan bersama teknis dan
barang atau jasa lainnya
Sarana dan prasarana
pemanfaatan jasa lingkungan
Kebijakan dan Lembaga
pelaksana
Pengarah dan Pembiayaan
Perencanaan tata ruang
APBN dan APBD (sebelum KPHP
Model Sorong Selatan mandiri)
Pelaksana tingkat propinsi
Pelaksana tingkat kab.

?
Pendanaan bersama
Investor asing
pemerintah

PERHUTANI, BP REDD+ dan
SAMDANA
?
Kementerian kehutanan
BP REDD+
Bappeda
Kementerian keuangan
Pemerintah Papua Barat
Pemenerintah kab. Sorong
Selatan
Badan pertanahan nasional
Kementerian dalam negeri

Para Pihak

Peran utama

Bappenas
Lembaga masy lokal dan adat
Sektor swasta

UPT Dinas Kehutanan Kab.
Sorong Selatan
KPHP Model Sorong Selatan

Tata ruang di tk desa
Pedoman dan fasilitasi
pemberdayaan masyarakat
(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
Selatan
Mitra kegiatan
Unit pelaksana di lapangan dan
peserta pelatihan

Jenis kegiatan pengelolaan Kawasan KPHP Model Sorong Selatan dan jumlah
dana yang akan dialokasikan serta diusulkan sebagai bagian pendanaan bersama
diringkas pada Tabel 58.
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Tabel 56. Ringkasan Usulan Pendanaan
Usulan pendanaan
KPHP Model Sorong
Selatan Selatan (Rp)
2.000.000.000

Pemanfaatan dana
yang dialokasikan
dan diusulkan (Rp)
2.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

2.000.000.000,-

2.000.000.000,-

Memperkuat usaha sektor
kehutanan dalam pengurangan
emisi karbon

2.000.000.000

2.000.000.000

Pemetaan Partisipatif Kepemilikan
Hak Ulayat
Total

1.000.000.000

1.000.000.000

Komponen proyek
Investasi khusus bagi masyarakat
untuk mengurangi deforestasi dan
degradasi
Mendorong pengelolaan SDA
berbasis masyarakat dan
pengembangan kelembagaan
Membangun pabrik Air Minuman
Dalam Kemasan (AMDK)

Usulan

proposal

dan

perkiraan

8.000.000.000

persetujuan

bantuan

8.000.000.000

pendanaan

untuk

pengelolaan kawasan KPHP Model Sorong Selatan adalah sebagai berikut (Tabel
59)
Tabel 57. Waktu Persiapan Proposal Investasi
Tahapan
Persiapan
Evaluasi
Diketahui oleh Kepala
KPHP Model Sorong
Selatan Selatan
Disetujui lembaga
pembiayaan
Pencairan dana

Langkah-langkah

Tahun indikatif

Misi persiapan. persiapan dokumen
proyek

2014 – 2015

Peninjauan dokumen oleh para
pihak.perbaikan dokumen proyek

2014 – 2015

Mengajukan permohonan penilaian

2014 – 2015

Mengajukan permohonan persetujuan
proyek

2014 – 2015

Penandatangan kesepakatan
hibah/pembiayaan bersama/utang

2014 – 2015

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 Selatan (Tabel 60):
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Tabel 58.Rencana pertemuan dengan para pihak
Acara

Lokasi

Jumlah Peserta (Org)

Pertemuan dengan
kementerian kehutanan

Kantor Kementerian
Kehutanan

10

Pertemuan dengan lembaga
finansial

Kantor Bank yang
bersangkutan

5

Pertemuan dengan
masyarakat adat atau lokal

Kantor KPHP

40

Pertemuan dengan para
pihak

Kantor Dinas Kehutanan

100

Pertemuan dengan swasta

Kantor pihak swasta
tersebut

20

Pertemuan dengan donor
pembiayaan

Kantor perwakilan donor di
Jakarta

10

Pertemuan dengan mitra
pembangunan

Kantor KPHP

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 Selatan 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.

langkah-langkah

yang

diambil.

masalah

yang

dihadapi

dan

harapan/ekspektasi mereka. Serangkaian pertemuan diselenggarakan oleh KPHP
Model Sorong Selatan

dengan difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten

Sorong Selatan. Keterlibatan para pemangku kepentingan akan terus berlanjut
selama tahap mendesain proyek-proyek tertentu. sesuai dengan kebijakan
perlindungan dan prosedur yang sudah dianut oleh masing-masing Bank
Pembangunan Multilateral (MDB) untuk persiapan proyek. Para pemangku
kepentingan. termasuk masyarakat adat dan masyarakat lokal akan terlibat
selama fase awal setiap proyek.
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5.15.4. Bidang Investasi Strategis Di KPHP Model Sorong Selatan Kabupaten
Sorong Selatan
Bidang investasi strategis yang terbuka untuk pendanaan khususnya terkait
pengelolaan kawasan KPHP Model Sorong Selatan di Kabupaten Sorong Selatan
adalah sebagai berikut:
a. Pengembangan industri hasil hutan kayu (IUIPHHHK dan IPHHK) pada
wilayah tertentu (eks IUPHHK PT. BKI)
b. Pemanfaatan potensi sumberdaya air
(1) Pembangunan Industri Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK),
(2) Pembangunan Energi Alternatif (Microhydro)

c. Pengembangan Industri Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
(1) Pengembangan Hutan Tanaman Penghasil gaharu
(2) Pengembangan Hutan Tanaman Penghasil Damar
(3) Pengembangan Industri Sagu (collaborative dengan PERHUTANI)
d. Membangun usaha-usaha ekonomi kreatif masyarakat di wilayah KPHP
Pembangunan
(1) Pengembangan Kerajinan Kulit Kayu
(2) Pengembangan Kerajinan Kulit Buaya
e. Pemanfaatan potensi jasa ekosistem karbon
(1) Pengembangan Kampung Hijau
(2) Pengembangan Sekolah Hijau
Berdasarkan bidang investasi strategis disusun kerangka capaian untuk
rencana investasi di kawasan KPHP Model Sorong Selatan. Kerangka capaian ini
diperlukan supaya investasi yang ditanamkan dapat terukur dan dievaluasi.
5.15.5. Kebijakan Yang Mendukung Dan Lingkungan Peraturan Khususnya
Terkait REDD+.
Kebijakan tentang REDD+ perlu 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:
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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
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
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Primer dan Lahan Gambut serta Penyempurnaan Tata Kelola Hutan dan
Gambut.
j. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
k. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
l. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013
m. Keputusan Presiden Nomor 19/2010 yang menetapkan Satuan Tugas
(Satgas) Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+.
n. Pembentukan Kelompok Kerja Perubahan Iklim di Kementerian Kehutanan
melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 64/Menhut-II/2010.
o. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara
Perijinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon
pada Hutan.
p. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara
Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD).
q. 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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BAB

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

6

Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan KPHP Model Sorong Selatan
akan didukung oleh kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
terhadap seluruh aspek kegiatan pengelolaan.
6.1. Pembinaan
Pembinaan

adalah

kegiatan

untuk

memberikan

pedoman

dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian agar KPHP Model Sorong Selatan
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
Selatan. Dalam rangka pembinaan tersebut perlu dilakukan upaya-upaya sebagai
berikut :
a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola

KPHP Model

Sorong Selatan 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 Selatan.
c. Pengembangan sistem informasi yang baik agar dapat menyajikan hal-hal
baru yang bermanfaat bagi semua pihak di dalam pengelolaan.
d. Pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman
masyarakat mengenai arti pentingnya pengelolaan kawasan KPHP Model
Sorong Selatan mengingat masyarakat di sekitar kawasan KPHP Model
Sorong Selatan 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
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Selatandapat 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 Selatan.
Dalam rangka pembinaan tersebut perlu dilakukan upayaupaya sebagai berikut :
a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola

KPHP Model

Sorong Selatan 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 para pihak yaitu: pengelola, pemerintah daerah, mitra dan
masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan KPHP Model Sorong Selatan.
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 Selatan sampai dan dapat
dimanfaatkan secara optimal oleh para pihak.
d. Pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman
masyarakat mengenai arti pentingnya pengelolaan kawasan KPHP Model
Sorong Selatan, mengingat masyarakat di sekitar kawasan KPHP Model
Sorong Selatan merupakan bagian dari pengelolaan. Sehingga partisipasi
para pihak khususnya masyarakat sangat diperlukan.
6.2. Pengawasan
Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap kinerja
KPHP Model Sorong Selatan,
pelaksanaan

tugas

dan

agar KPHP Model dapat mengevaluasi

fungsinya

dengan

baik.

Pengawasan

terhadap

pelaksanaan pengelolaan KPHP Model Sorong Selatan Selatan 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
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perubahan-perubahan yang terjadi terhadap fungsi dan kelestarian kawasan
KPHP Model Sorong Selatan 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.
6.3. Pengendalian
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 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 perundang-undangan.Sedangkan yang dimaksud
dengan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah

(SPIP)

adalah

Sistem

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 Selatan berjalan

dengan baik sesuai dengan perencanaan, tersedianya informasi yang terbuka
pada tingkat manajemen KPHP Model Sorong Selatan, mitra pengelolaan,
pemerintah daerah dan masyarakat sangat diperlukan.

Oleh karena itu perlu

dilakukan pengendalian pada unit pengelola sehingga visi, misi dan tujuan dari
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pengelolaan KPHP Model Sorong Selatan 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 Selatan) 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 Selatan.
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BAB

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN

7

Pada rencana pengelolaan KPHP Model Sorong Selatan, kegiatan
pemantauan

dan

evaluasi

kegiatan

merupakan

kegiatan

penting

yang

direncanakan akan dilaksanakan. Tujuannya agar seluruh kegiatan yang
direncanakan dan dilaksanakan mengarah pada tercapainya visi, misi dan tujuan
pengelolaan KPHP Model Sorong Selatan Selatan 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.
7.1. Pemantauan
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 Selatan 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 Selatan.
2. Pemantauan dan evaluasi oleh institusi lain.
3. Pemantauan dan evaluasi oleh masyarakat.
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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 Selatan dengan pengawasan pada
tingkat internal sebagai penilai dan pengontrol sampai kepada proses di lapangan.
7.2. Evaluasi
Hasil yang diperoleh pada kegiatan pemantauan dan evaluasi akan menjadi
masukan kepada kepala KPHP Model Sorong Selatan 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
Selatan dapat diukur dari :
a. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan Kawasan KPHP Model
Sorong Selatan semakin menurun.
b. Timbulnya kesadaran dan meningkatnya peran aktif masyarakat terutama
yang disekitar kawasan untuk menjaga dan melindungi kawasan KPHP Model
Sorong Selatan 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 Selatan, para pihak dimaksud yaitu: Pemerintah Pusat, Kepala KPHP
Model Sorong Selatan 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.
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7.3. Pelaporan
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 Selatan melaporkan hasil akhir seluruh kegiatan secara berkala
khususnya terhadap kegiatan pengelolaan yang telah direncanakan sebelumnya
dan realisai pelaksanaan 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
Selatan.
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 Selatan dan disampaikan kepada Menteri kehutanan
dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten dan Propinsi.
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BAB

PENUTUP

8

Kawasan KPHP Model Sorong Selatan dengan memiliki luas total ±
52.055,05 ha yang berada antara 1o21’8”-1o46’51" Lintang Selatan (LS) dan
132o3’50” - 132o25’51" Bujur Timur (BT), terdiri dari Hutan Produksi (HP) seluas
27.658,13 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 17.510,02 ha, dan Hutan
Lindung (HL) seluas 6.886,90 ha Untuk mempermudah pengelolaan dan
pemanfaatan. luas total di KPHP Model Sorong Selatan Selatan dibagi ke dalam
blok-blok dengan skema pembagian blok pada areal KPHP Model Sorong Selatan
Selatan berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terbagi atas Blok-blok di
kawasan hutan produksi terdiri dari : (a) Blok hasil hutan kayu hutan alam (HHKHA) seluas 16.477,18

ha; (b) Blok pemanfaatan hasil hutan kayu seluas

17.354,99 ha; (c) Blok pemanfaatan jasa lingkungan seluas 148,07 ha; (d) Blok
Pemberdayaan seluas 7.013,74 ha; dan (e) Blok perlindungan seluas 4.174,17 ha.
Adapun blok-blok di hutan lindung terdiri dari : (a) Blok inti seluas 6.839,32 ha; dan
(b) Blok pemanfaatan jasa lingkungan seluas 47,58 ha
Kawasan KPHP Model Sorong Selatan memiliki sumber daya alam hayati
dan ekosistemnya yang tinggi seperti yang dilaporkan dalam laporan hasil survey
biogeofisik

bahwa

Kawasan

KPHP

Model

Sorong

Selatan

mempunyai

keanekaragaman hayati (HHK dan HHNK) yang terdiri dari 43 jenis, sedangkan
potensi fauna adalah sebagai berikut: mamalia (11 jenis), Aves (30 jenis termasuk
cenderawasih kecil), Reptil dan amphibia (8 jenis). Potensi ini dapat digunakan
secara optimal untuk memperkuat pengelolaan KPHP Model Sorong Selatan,
memberdayakan masyarakat sekitar hutan, dan mengembangkan ekonomi
wilayah KPHP Model Sorong Selatan memiliki potensi jenis kayu komersial
Terakhir adalah potensi pemanfaatan jasa lingkungan yang belum dimanfaatkan
secara optimal seperti hutan wisata, wisata air, hutan pendidikan dan penelusuran
goa, REDD+dan potensi air bersih.
Permasalahan yang masih perlu diselesaikan oleh KPHP Model Sorong
Selatan adalah batas administrasi antara kabupaten yang belum jelas, jumlah dan
kompetensi pengelola KPHP Model Sorong Selatan yang masih kurang dan perlu
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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 Selatan, 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 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
ModelSorong Selatan.
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