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KATA PENGANTAR 

 

Pengelolaan sumberdaya hutan dapat diartikan 

sebagai integrasi dari struktur organisasi, wewenang dan 

tanggung jawab, mekanisme dan prosedur/proses, praktek 

operasional, dan sumberdaya untuk implementasi 

pengelolaan sumberdaya hutan.  Pengelolaan 

sumberdaya hutan  meliputi segenap aspek fungsional 

pengelolaan untuk mengembangkan, mencapai, dan 

menjaga kebijakan dan tujuan pengelolaan yang 

dijalankan.  Pengelolaan kawasan hutan melalui 

Operasionalisasi KPH sebagaimana diatur dalam UU 41 

Tahun 1999 tentang kehutanan dan turunannya melalui PP 

6 2007 jo PP 3 2008, telah memberikan penekanan yang 

tegas menyangkut posisi strategis kelembagaan KPH 

dalam mengontrol konsistensi dan pencapaian 

pelaksanaan pembangunan kehutanan tingkat tapak di 

berbagai daerah, termasuk juga Provinsi Nusa Tenggra 

Barat (NTB) yang memiliki 15 unit KPH dan tersebar di 10 

kabupaten dan kota. 

Buku ini mengkaji berbagai hal berhubungan dengan 

grand strategy perencanaan sumberdaya hutan 

terintegrasi dengan studi kasus di Sumbawa. Dimulai 
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dengan pembahasan mengenai inisisasi penyusunan 

grand strategi, mengikut tinjauan kebijakan pembangunan 

dan situasi pengelolaan sumberdaya hutan. Semoga 

publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak 

orang. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh 

pihak terkait.  

 

Tim penyusun,   
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1 
INISIASI PENYUSUNAN GRAND 

STRATEGI PERENCANAAN HUTAN DI 

WILAYAH SUMBAWA 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengelolaan sumberdaya hutan dapat diartikan 

sebagai integrasi dari struktur organisasi, wewenang dan 

tanggung jawab, mekanisme dan prosedur/proses, praktek 

operasional, dan sumberdaya untuk implementasi 

pengelolaan sumberdaya hutan.  Pengelolaan 

sumberdaya hutan  meliputi segenap aspek fungsional 

pengelolaan untuk mengembangkan, mencapai, dan 

menjaga kebijakan dan tujuan pengelolaan yang 
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dijalankan. Pengelolaan kawasan hutan melalui 

Operasionalisasi KPH sebagaimana diatur dalam UU 41 

Tahun 1999 tentang kehutanan dan turunannya melalui PP 

6 2007 jo PP 3 2008, telah memberikan penekanan yang 

tegas menyangkut posisi strategis kelembagaan KPH 

dalam mengontrol konsistensi dan pencapaian 

pelaksanaan pembangunan kehutanan tingkat tapak di 

berbagai daerah, termasuk juga Provinsi Nusa Tenggra 

Barat (NTB) yang memiliki 15 unit KPH dan tersebar di 10 

kabupaten dan kota. 

Secara umum Kawasan hutan di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat mempunyai luasan sebesar 1.071.722, 83 

Ha dan dibagi kedalam  (tiga) fungsi yaitu ; 1) fungsi 

konservasi, 2). Fungsi lindung, dan 3). Fungsi produksi.  

Secara rinci berdasarkan fungsi luas kawasan hutan di 

Nusa Tenggara Barat seluas 173.636,40 Ha fungsi 

konservasi, seluas 447.272,86 Ha fungsi lindung, dan 

seluas 450.813,59 fungsi produksi, dan untuk fungsi 

produksi terbagi menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT) 

seluas 289.183,14, dan Hutan Produksi tetap (HP) seluas 

161.630,45 Ha.  Berdasarkan kewenangannya bahwa 

Hutan Konservasi, merupakan kewenangan Pemerintah 

Pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), 

sedangkan Hutan Lindung dan Hutan Produksi, melalui 
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Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pengelolaan kawasan 

hutan kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi.   

Secara sepsifik, Kabupaten Sumbawa mencapai 

luas kawasan hutan mencapai 398.108,35 ha (37,21% dari 

total luas hutan di Provinsi NTB, dan terluas dibandingkan 

dengan kabupaten yang lain) atau sekitar 43,87% dari luas 

kawasan hutan yang ada di pulau Sumbawa. Data luas 

kawasan hutan ini juga menunjukkan bahwa hampir 

separuh (46,78%) dari luas wilayah Kabupaten Sumbawa 

adalah kawasan hutan (luas wilayah Kabupaten Sumbawa 

849.300 ha). Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Sumbawa (Dishutbun Kab Sumbawa) 

membagi hutan tersebut menjadi sebagian besar (49,64%) 

adalah hutan produksi dengan kategori hutan produksi 

terbatas mencapai 135.491,45 ha (sekitar 34,03% dari luas 

hutan di Kabupaten Sumbawa), kawasan hutan lindung 

mencapai sekitar 43,17% dan hutan konservasi sekitar 

7,19% (Bappeda Kabupaten Sumbawa, 2013). Dari luasan 

hutan tersebut tersimpan banyak hasil hutan kayu (HHK), 

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan 

yang dapat menopang kehidupan masyarakat dan 

kelestarian ekosistem.  

Sebagian masyarakat yang bermukim di sekitar 

hutan (desa hutan) dan masyarakat lainnya di luar desa 
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hutan bergantung pada hasil hutan baik berupa kayu 

maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK), namun sampai 

saat ini pemanfaatan hasil hutan tersebut belum dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Hal 

ini dapat dilihat dari minimnya pendapatan yang diperoleh 

dari hasil hutan. Menurut Muktasam (2014), pendapatan 

masyarakat hutan hanya 7% dari pemanfaatan HHK. 

Rendahnya sumber pendapatan masyarakat dari hasil 

hutan kayu (HHK) dikarenakan sebagian besar 

masyarakat belum memahami proses produksi, 

pengolahan dan pemasarannya.  

Pada tingkat nasional, situasi tersebut sejalan 

dengan  argumentasi Kartodihardjo et al (2011) yang 

menyebutkan bahwa Hampir separuh luas kawasan hutan 

Indonesia (46,5% atau 55,93 juta ha) tidak dikelola secara 

intensif,dengan  30 juta ha hutan diantaranya berada 

dibawah wewenang Pemerintah Daerah Sedangkan sisanya 

sekitar64,37 juta Ha (53,5%) adalah hutan yang dikelola 

melalui Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu(IUPHHK) 

Hutan Alam dan Hutan Tanaman seluas 36,17 juta ha, serta 

kelompok Hutan Konservasi seluas 28,2 juta ha. 

Lahirnya Konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan 

(KPH) sebagai lembaga yang mengelola hutan di tingkat 

tapak, diharapkan mampu menjadi prasyarat agar 



PERENCANAAN SUMBERDAYA HUTAN TERINTEGRASI BERBASIS PULAU DENGAN PENDEKATAN BENTANG ALAM | 5 

terlaksananya sistem pengelolaan hutan yang lestari dan 

berkeadilan.Secara konseptual kebijakan  pembangunan 

KPH merupakan proses pergeseran institusiyang 

membawa perubahan fundamental pada cara berfikir, 

sistem nilai dan budaya pengurusan hutan 

Indonesia.Peran KPH akan menggeser titik tumpu peran 

birokrat kehutanan dari forest administrator menjadi forest 

manager, serta meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas tata kelola hutan (Kartodihardjo, Suwarno 

2014). 

Untuk mendukung Pembangunan KPH di Indonesia 

pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah peraturan 

perundangan antara lain : 

1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan; 

2) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang 

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 

Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan 

Penggunaan Kawasan Hutan; 

3) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 

tentang Perencanaan Kehutanan; 

4) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 juncto 

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang 
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Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 

Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; 

5) Peraturan Pemerintah  No. 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah; 

6) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-

II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH; 

7) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-

II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan 

Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP; 

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 

2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja 

KPHL dan KPHP; 

9) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.41/Menhut-

II/2011junctoPeraturan Menteri Kehutanan  No. 

P.54/Menhut-II/2011tentang Standar Fasilitasi 

Sarpras pada KPHL dan KPHP Model; 

  

Namun demikian, Kelengkapan struktur dan 

mekanisme yang dibangun untuk mengoptimalkan proses 

operasionalisasi KPH di tingkat tapak, ternyata belum 

dapat memberikan jaminan bahwa KPH tersebut dapat 

beroperasi dengan baik. Hal  ini dapat dilihat dari beberapa 

temuan hasil studi  dan wawancara bersama beberapa 
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pihak di NTB (Sofwan, Ichsan A.C; 2018) memberikan 

gambaran persoalan yang diuraikan  sebagai berikut: 

1. Masih lemahnya proses sinkronisasi rencana dan 

program antara pemerintah provinsi dan kabupaten 

terkait pengelolaan sumberdaya hutan khusunya 

pasca penerapan UU 23 tahun 2014. 

2. Belum optimalnya pelaksanaan program kemitraan 

kehutanan sebagai bentuk pemberdayaan 

masyarakat, baik dari sisi substansi maupun proses 

yang dikarenakan keterbasan sumberdaya 

manusia dan anggaran. 

3. Masih tingginya tingkat deforestasi dan degradasi 

hutan di provinsi NTB menjadi salah satu indkator 

dari lemahnya tatakelola kelembagaan yang 

dijalankan (berdasarkan data forest watch 

Indoensia 2014, laju deforestasi NTB  2009-

2013 mencapai 26 kali lapangan bola perhari atau 

seluas 47.608 Ha) 

4. Belum adanya perangkat regulasi dan mekanisme 

terkait pemanfaatan sumberdaya hutan pasca 

penerapan UU 23 tahun 2014 berakibat pada 

belum optimalnya transformasi program 

pemanfaatan hutan yang sebelumnya dijalankan di 

tingkat kabupaten. 
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5. Sistem pengelolaan dan daya dukung anggaran 

yang masih bersifat sentralistis dirasakan belum 

mampu meminimalisir dinamika pengelolaan 

sumberdaya hutan yang cukup kompleks, hal ini 

berimpilkasi pada lambannya proses penanganan 

persoalan ditingkat tapak dan terbatasnya 

kapasitas pengelolaan sumberdaya hutan yang 

dimiliki KPH. 

 

Berdasarkan uraian menyangkut potensi dan 

permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang 

terjadi selama ini, maka diperlukan strategi pengelolaan 

yang dapat mendukung kelestarian fungsi ekonomi, 

ekologi dan sosial masyarakat. Hasil diskusi tim KANOPPI  

menyimpulkan perlu adanya integrasi dari pengelolaan 

hutan berbasis bentang alam yang mampu menciptakan 

sistem kelembagaan yang tangguh melalui sinergi antar 

sektor yang diharapkan dapat mendorong terciptanya 

pengelolaan sumberdaya hutan yang efektif dajn efisien.  

1.2 Tujuan  

Penyusunan dokumen grand strategi ini merupakan 

salah satu upaya dalam menyusun langkah dan strategi 

dalam integrasi perencanaan pengelolaan sumberdaya 

hutan pada tingkat pulau sumbawa. Adapun tujuan dari 
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penyusunan grand stategi ini ialah: 

a. Mendukung kebijakan nasional dan daerah dalam 

mengoptimalkan fungsionalisasi pengelolaan 

sumberdaya hutan ditingkat tapak melalui integrasi 

perencanaan berbasis bentang alam menuju 

penciptaan kelembagaan pengelolaan sumberdaya 

hutan yang tangguh di pulau sumbawa 

b. Sebagai acuan Pemerintah Daerah pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun 

kebijakan integrasi perencanaan pengelolaan 

sumberdaya hutan di Pulau Sumbawa 

1.3 Sasaran 

Dokumen ini diharapkan akan menjadi acuan bagi 

Organsiasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait dilingkungan 

Pemerintah Daerah Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa, 

dan pemangku kepentingan lain (pelaku usaha/bisnis kayu 

dan lembaga-lembaga dan elemen masyarakat lain) baik 

secara langsung maupun tidak langsung, dalam 

melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan 

pengelolaan sumberdaya hutan ditingkat tapak.  

1.4 Metodologi 

Penyusunan grand strategi ini dilakukan melalui 

beberapa metode baik yang bersifat deskripitf maupun 
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analitik. Proses pengumpulan dan pengkajian data primer 

dan sekunder dilakukan dengan menggunakan beberapa 

teknik baik melalui Fokus Grup Diskusi, Wawancara 

Mendalam dan literature review. Penjelasan masing-

masing metode adalah sebagai berikut: 

a. Fokus Grup Diskusi. Metode ini dilakukan dengan 

tujuan untuk memperoleh informasi dan masukan 

yang komprehensif dari parapihak dalam menunjang 

pencapaian tujuan kegiatan. Adapun stakeholder yang 

terlibat dalam kegiatan ini yaitu WWF (World Wild 

Foundation) Indonesia Program Nusa Tenggara, 

CIFOR (Center for International Forestery), ICRAF 

(International Center Research in Agroforestry), 

UNRAM (Universitas Mataram), Program Nusa 

Tenggara, Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah 

Kabupaten Sumbawa, dan beberapa lembaga lainnya 

yang tergabung dalam KANOPPI Project. 

b. Literatur review dilakukan dengan tujuan mengkaji 

data-data yang telah ada yang dijadikan acuan dalam 

penyusunan grand strategi. Adapun data-data yang 

dikumpulkan yang dijadikan landasan dalam 

penyusunan grand strategi adalah Hasil kajian 

KANOPPI Project, Rencana strategis Dinas 

Kehutanan Kabupaten Sumbawa, Rencana Tata 
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Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) Kabupaten 

Sumbawa, Data Sumbawa dalam Angka (Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa), Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-

2019 dan beberapa data lainnya. 

c. Penyusunan Grand Startegy ini menggunakan 

beberapa unit analisis seperti : 

a) Analisis Kinerja KPH disajikan secara deskriptif 

dengan mengacu pada beberapa aspek  pokok 

meliputi kemantapan kawasan, rencana kelola, 

Kapasitas organsiasi serta sistem informasi dan 

kerjasama. 

b) Analisis stakeholder dilakukan dengan 

mengadaptasi kerangka kerja yang 

dikembangkan oleh Reed et al 2009, dengan 

fokus pada klasifikasi  kepentingan dan 

pengaruh masing masing aktor dalam 

mendorong pengelolaan sumberdaya hutan di 

tingkat tapak 

c) Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang 

dan Ancaman). Analisis SWOT juga menyajikan 

strategi yang dirumuskan berdasarkan 

konvergensi antara kekuatan – kelemahan dan 

peluang – ancaman.   
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2 
TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 

KEHUTANAN NASIONAL DAN DAERAH 
 
 

2.1 Karakteristik Sumberdaya Hutan 

Sumberdaya hutan memiliki karakteristik yang khas 

yakni memberikan manfaat langsung dan manfaat tidak 

langsung.  Manfaat hutan langsung antara lain kayu, rotan, 

getah dan lain-lain, sedangkan manfaat tidak langsung 

antara lain pengendali erosi, penjaga kesuburan tanah, 

penyerap karbon dan lain-lain.  Menurut Kartodihardjo 

(2006) manfaat langsung hutan dapat dimiliki secara 

eksklusif oleh pihak pengguna, sedangkan manfaat tidak 

langsung bersifat tanpa batas dan dibutuhkan oleh banyak 

pihak.  Manfaat tidak langsung ini merupakan barang 
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publik (public property).  Menurut Nugroho et al. (2012) 

pemerintah wajib menjamin keberadaan barang publik 

karena dibutuhkan oleh masyarakat banyak dan pihak 

swasta atau individu tidak ada yang bersedia 

menyediakan.  Lebih lanjut Nugroho (2013) menyatakan 

konsep manfaat hutan erat kaitannya dengan hak atas 

sumberdaya (property rights), yaitu hak yang dimiliki oleh 

individu, masyarakat atau negara atas sumberdaya untuk 

mengelola, memperoleh manfaat, bahkan untuk 

merusaknya.    

Masyarakat sekitar hutan merupakan pengguna 

manfaat langsung dari hutan dan memiliki ketergantungan 

yang tinggi terhadap hutan sehingga keberadaannya sulit 

dipisahkan. Pemanfaatan manfaat langsung dari hutan 

akan mempengaruhi keberadaan manfaat tidak langsung. 

Dengan begitu terjadi saling ketergantungan antara 

pengguna manfaat langsung dengan pengguna manfaat 

tidak langsung.  Menurut Kartodihardjo (2006),  sistem 

insentif yang efektif akan mendorong pelestarian manfaat 

hutan tanpa harus senantiasa dipaksa, sedangkan 

menurut Schmid (1987) kepastian hak-hak (property 

regime) merupakan faktor yang dibutuhkan untuk 

membangun kelestarian. 
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Schmid (1987) menyatakan karakteristik 

sumberdaya sesungguhnya merupakan sumber 

interdependensi. Konflik dan kerjasama merupakan situasi 

interdependensi. Karakteristik sumberdaya akan 

membentuk hubungan individu atau kelompok baik berupa 

kerjasama ataupun  konflik.  Karakteristik sumberdaya 

diantaranya adalah inkompatibilitas dalam penggunaan 

(incompatible use), ongkos mengeluarkan yang tinggi (high 

exclusion cost) dan  surplus.  

Incompatible use adalah penggunaan sumberdaya 

dengan persyaratan tertentu menyebabkan aktivitas lain 

tidak dapat disertakan.  Kartodihardjo (2006) menyatakan 

bahwa dua atau tiga aktivitas dikatakan memiliki sifat 

inkompatibilitas jika satu aktivitas dipilih, karena 

persyaratan teknologi, maka aktivitas lainnya tidak 

disertakan.   

Exclusion cost mengacu pada biaya untuk 

mengeluarkan pengguna yang tidak memiliki hak terhadap 

sumberdaya. High exclusion cost adalah ketidakmampuan 

membatasi penggunaan sumberdaya dari pihak yang tidak 

berkontribusi terhadap biaya produksi.  Pihak yang 

menikmati sumberdaya namun tidak berkontribusi 

terhadap biaya, disebut pengguna gratis (free riders).  

Kegagalan mengeluarkan atau mengendalikan free riders 
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menyebabkan sumberdaya tersebut menjadi rusak 

(Schmid 1987). Motivasi masyarakat yang tinggi dalam 

memanfaatkan sumberdaya hutan dapat menyebabkan  

situasi high exclusion cost. Menurut Basuni (2003) cara 

termudah untuk menanggulangi biaya eksklusi yang tinggi 

adalah menciptakan kebiasaan baru. Tentunya kebiasaan 

baru tidak dapat dengan sendirinya dan memerlukan faktor 

eksternal seperti insentif dan disinsentif.  Hak atas 

sumberdaya, aturan representasi, dan batas yuridiksi 

merupakan hal yang penting dalam memecahkan masalah 

ini, dengan mempertemukan kepentingan para pihak.  

Situasi surplus yang menjadi sumber 

interdependensi berkaitan dengan hak atas sumberdaya 

(Schmid 1987). Nilai lahan yang tinggi berarti lahan 

tersebut memiliki surplus ekonomi yang tinggi (Suparmoko  

1994). Menurut Basuni (2003) konversi hutan dalam 

kawasan lindung ke bentuk penggunaan lainnya 

merupakan konsekuensi dari adanya surplus. Tanah yang 

dikuasai oleh negara dengan situasi surplus yang tinggi 

dan bersifat akses terbuka menyebabkan timbulnya 

kompetisi penggunaan lahan, perilaku rent seeking dan 

penggunaan lahan tak terkendali. 

Nugroho (2013)menyatakan karakteristik manfaat 

barang dan jasa ditentukan/dipilah berdasarkan sifat 
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excludability dan divisibility dari manfaat barang dan jasa 

yang dimaksud. Suatu barang dan jasa dikatakan 

excludable apabila pihak-pihak yang tidak berhak mampu 

dikeluarkan dan segala biaya yang berkenaan dengan 

pengelolaan dan kerugian atas pengelolaan lahannya 

sepenuhnya dapat dibebankan kepada si pemilik hak, 

sebaliknya jika barang dan jasa dapat dimanfaatkan oleh 

siapa saja tanpa ada pemilik yang bertanggung jawab 

secara eksklusif,  maka dikatakan sebagai non excludable.   

Barang yang excludable memungkinkan swasta atau 

individu untuk memproduksinya, sebaliknya barang dan 

jasa yang non excludable sangat menggantungkan 

produksinya kepada pemerintah sebagai representasi dari 

publik.  Divisible berkaitan dengan pemilahan 

kemanfaatan.  Barang dan jasa yang divisible berarti 

manfaatnya dapat dipilah, sedangkan  udara bebas, sinar 

matahari dan jalan umum merupakan barang dan jasa 

yang indivisible. 

2.2 Kebijakan Pembangunan Kehutanan 
Nasional  

Secara Spesifik urusan bidang kehutanan termasuk 

dalam urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana 

diatur dalam UU No 23 Tahun 2014,  Pasal 

14 ayat (1) yang menyebutkan  bahwa Penyelenggaraan 
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Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta 

energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah provinsi. Ayat (2) bahwa Urusan 

Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman 

hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah 

kabupaten/kota.Sedangkan pada ayat (5) dinyatakan 

bahwa Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan 

penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1). Ayat (6) bahwa Penentuan Daerah kabupaten/kota 

penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah 

hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) 

mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke 

arah perairan kepulauan. Batas wilayah 4 (empat) mil 

dalam ketentuan ini hanya semata-mata untuk keperluan 

penghitungan bagi hasil kelautan, sedangkan kewenangan 

bidang kelautan sampai dengan 12 (dua belas) mil tetap 

berada pada Daerah provinsi. 

Pasal 15 ayat (1) menyebutkan Pembagian urusan 

pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari undang-undang 
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ini. Ayat(2) bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang 

tidak tercantum dalam Lampiran undang-undang ini 

menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan 

pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip 

dan criteria pembagian urusan pemerintahan konkuren 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13. Ayat (3) bahwa Urusan pemerintahan konkuren 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 

peraturan presiden.Sedangkan ayat (4) mengatur 

bahwa Perubahan terhadap pembagian urusan 

pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) yang tidak berakibat terhadap 

pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan 

atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan 

peraturan pemerintah. Ayat (5) menyatakan 

bahwaPerubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan 

prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan 

konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. 

Dalam Pasal 16 ayat (1) disebutkan 

bahwa Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan 

urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk: a. menetapkan 
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norma, standar, prosedur, dan criteria dalam rangka 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan b. 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. Pada ayat (5) bahwa Penetapan 

norma, standar, prosedur, dan criteria sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 

(dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah 

mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren 

diundangkan. 

Pengaturan dalam Pasal 17 ayat (4) disebutkan 

bahwa apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) 

Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria, Penyelenggara Pemerintahan 

Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 

20 ayat (1) bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang 

menjadi kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan: a. 

sendiri oleh Daerah provinsi; b. dengan cara menugasi 

Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas 

Pembantuan; atau c. dengan cara menugasi 

Desa. Ayat (2) bahwa Penugasan oleh Daerah provinsi 

kepada Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas 
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Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 

urusan pemerintahan konkuren akan diatur dalam 

peraturan pemerintah (Pasal 21). 

Secara rinci pembagian urusan 

pemerintahan  tertuang  dalam lampiran Undang-

Undang No. 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah, sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari undang-undang ini seperti yang tertuang 

pada tabel 1 berikut: 

 Tabel 1. Distribusi kewenangan antara pemerintah pusat 
dan daerah 

No Sub Urusan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah 

Kab/Kota 

1 Pengelolaan 

Hutan 

1. Penyelenggara

an tata hutan. 

2. Penyelenggara

an  rencana 

pengelolaan 

hutan. 

3. Penyelenggara

an 

pemanfaatan 

hutan dan 

penggunaan 

kawasan hutan. 

1. Pelaksanaan 

tata  hutan 

kesatuan 

pengelolaan 

hutan kecuali 

pada kesatuan 

pengelolaan 

hutan 

konservasi 

(KPHK). 

2. Pelaksanaan 

rencana 
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4. Penyelenggara

an rehabilitasi 

dan  reklamasi 

hutan. 

5. Penyelenggara

an 

perlindungan 

hutan. 

6. Penyelenggara

an pengolahan 

dan 

penatausahaan 

hasil hutan. 

7. Penyelenggara

an pengelolaan 

kawasan hutan 

dengan tujuan 

khusus 

(KHDTK). 

 

pengelolaan 

kesatuan 

pengelolaan 

hutan kecuali 

pada kesatuan 

pengelolaan 

hutan 

konservasi  KP

HK). 

3. Pelaksanaan 

pemanfaatan 

hutan di 

kawasan hutan 

produksi dan 

hutan lindung, 

meliputi: 1) 

Pemanfaatan  k

awasan hutan; 

2) Pemanfaatan 

hasil hutan 

bukan kayu; 3) 

Pemungutan 

hasil hutan; 

4)  Pemanfaata

n jasa 

lingkungan 

kecuali 

pemanfaatan 

penyimpanan 

dan/atau 

penyerapan 

karbon. 

4. Pelaksanaan 

rehabilitasi di 

luar kawasan 

hutan negara. 
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5. Pelaksanaan 

perlindungan 

hutan di hutan 

lindung, dan 

hutan produksi. 

6. Pelaksanaan  p

engolahan hasil 

hutan bukan 

kayu. 

7. Pelaksanaan 

pengolahan 

hasil hutan 

kayu dengan 

kapasitas 

produksi < 

6000 m³/tahun. 

8. Pelaksanaan 

pengelolaan 

KHDTK untuk 

kepentingan 

religi 

2 Konservasi 

Sumber 

Daya Alam 

Hayati dan 

Ekosistemny

a 

 

1. Penyelenggara

an pengelolaan 

kawasan suaka 

alam dan 

kawasan 

pelestarian 

alam. 

2. Penyelenggara

an konservasi 

tumbuhan dan 

satwa liar. 

3. Penyelenggara

an 

pemanfaatan 

secara lestari 

kondisi 

1. Pelaksanaan 

perlindungan, 

pengawetan 

dan 

pemanfaatan 

secara lestari 

taman hutan 

raya (TAHURA) 

lintas Daerah 

kabupaten/kota. 

2. Pelaksanaan  p

erlindungan 

tumbuhan dan 

satwa liar yang 

tidak dilindungi 

dan/atau tidak 

Pelaksanaa

n 

pengelolaan 

TAHURA 

kabupaten/k

ota. 
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lingkungan 

kawasan 

pelestarian 

alam. 

4. Penyelenggara

an 

pemanfaatan 

jenis tumbuhan 

dan satwa liar. 

masuk dalam 

lampiran (Appe
ndix) CITES. 

3. Pelaksanaan 

pengelolaan 

kawasan 

bernilai 

ekosistem 

penting dan 

daerah 

penyangga 

kawasan suaka 

alam dan 

kawasam 

pelestarian 

alam 

 

3 Pendidikan 

dan 

Pelatihan, 

Penyuluhan 

dan 

Pemberdaya

an 

Masyarakat 

di bidang 

Kehutanan 

 

1. Penyelenggara

an pendidikan 

dan pelatihan 

serta 

pendidikan 

menengah 

kehutanan. 

2. Penyelenggara

an penyuluhan 

kehutanan 

nasional. 

 

1. Pelaksanaan 

penyuluhan 

kehutanan 

provinsi. 

2. Pemberdayaan 

masyarakat di 

bidang 

kehutanan. 

 

 

4 Pengelolaan 

Daerah 

Aliran 

Sungai 

(DAS) 

 

 

Penyelenggaraan 

pengelolaan 

DAS. 

 

Pelaksanaan 

pengelolaan DAS 

lintas Daerah 

kabupaten/kota 

dan dalam Daerah 

kabupaten/kota 

dalam 1 (satu) 

Daerah provinsi 
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5 Pengawasan 

Kehutanan 

 

Penyelenggaraan 

pengawasan 

terhadap 

pengurusan hutan 

  

 

 

2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah dan 
Kehutanan Provinsi NTB 

 Kebijakan pembangunan daeran Provinsi NTB 

merupakan integrasi dari kebijakan pembagunan jangka 

panjang nasional dan kebijakan pembangunan menengah 

nasional. Berdasarkan kebijakan umum tersebut dan 

program prioritas 2013-2018, dirumuskan ada 10 (sepuluh) 

prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat 

tahun 2013-2018. Prioritas pembangunan tersebut 

adalah:Budipekerti Luhur, Reformasi Birokrasi, Kesehatan, 

Pendidikan, Kesejahteraan Sosial, Agroindustri dan 

Ketahanan Pangan,Wirausaha dan Iklim Investasi, 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Infrastruktur dan 

Konektivitas Wilayah, Lingkungan Hidup, Perubahan iklim 

dan Bencana Alam 

Berdasarkan struktur ruang wilayah, Provinsi Nusa 

Tenggara Barat terbagi dalam 3 (tiga) wilayah 

pengembangan: pertama, Wilayah Pengembangan Pulau 

Lombok mencakup seluruh wilayah Kabupaten/Kota se 
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Pulau Lombok dengan pusat pengembangan di Kota 

Mataram sekaligus sebagai Pusat Kegiatan Nasional 

(PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Kota 

Praya; 

Kedua Wilayah Pengembangan Pulau Sumbawa 

Bagian Barat mencakup Kabupaten Sumbawa dan 

Kabupaten Sumbawa Barat dengan pusat pengembangan 

di Kota Sumbawa Besar sekaligus sebagai Pusat Kegiatan 

Wilayah (PKW), dan ketiga Wilayah Pengembangan Pulau 

Sumbawa Bagian Timur mencakup Kabupaten Bima, 

Kabupaten Dompu dan Kota Bima dengan pusat 

pengembangan di Kota Bima sekaligus sebagai Pusat 

Kegiatan Wilayah (PKW). Sedangkan ibu kota kabupaten 

lainnya dijadikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi 

(PKWp).  

Pola ruang wilayah provinsi meliputi rencana 

pengembangan kawasan lindung dan rencana 

pengembangan kawasan budidaya wilayah provinsi. 

Kawasan lindung nasional yang terkait dengan wilayah 

provinsi meliputi : (1) Kawasan yang memberikan 

perlindungan terhadap kawasan bawahannya nasional 

meliputi Hutan Lindung, dan Kawasan resapan air; (2) 

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya 

nasional meliputi: Cagar Alam (CA.), Suaka Margasatwa 
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(SM.), Taman Nasional (TN.) Gunung Rinjani, Tambora, 

Taman Hutan Raya (Tahura) Nuraksa dan Taman Wisata 

Alam (TWA); dan (3) Kawasan lindung nasional lainnya 

adalah Taman Buru (TB) Pulau Moyo dan Taman Buru 

(TB) Tambora Selatan. 

Kawasan budidaya nasional yang terkait dengan 

wilayah provinsi meliputi kawasan andalan dan daratan 

dan kawasan andalan laut. Kawasan andalan darat 

meliputi: (a) Kawasan Andalan Lombok dan sekitarnya 

dengan sektor unggulan : pertanian, perikanan laut, 

pariwisata, industri, dan pertambangan; (b) Kawasan 

Andalan Sumbawa dan sekitarnya dengan sektor 

unggulan: pertanian, pariwisata, industri, pertambangan 

dan perikanan dan (c) Kawasan Andalan Bima dan 

sekitarnya dengan sektor unggulan: pertanian, pariwisata, 

perikanan, industri dan pertambangan. Sedangkan 

kawasan andalan laut adalah kawasan andalan Perairan 

Selat Lombok dengan sektor unggulan  perikanan laut dan 

pariwisata.  

Kebijakan kehutanan provinsi NTB dibuat 

berdasarkan visi dan misi kehutanan provinsi NTB. Adapun 

visi misi kehutanan provinsi NTB yang tertuang dalam 

renstra kehutanan NTB 2013-2018 adalah,“Mewujudkan 

pengelolaan sumberdaya hutan yang optimal untuk 
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mendukung kesejahteraan masyarakat.”Pengelolaan 

hutan yang dimaksud adalah meliputi kegiatan tata hutan 

dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, 

pemanfaatan hutan danpenggunaan kawasan hutan, 

rehabilitasi dan reklamasi hutan sertaperlindungan hutan 

dan konservasi alam. Upaya pengelolaan tersebut 

tidakberarti melakukan eksploitasi secara berlebihan 

melainkan harus disesuaikandengan daya dukung 

sumberdaya tersebut untuk menghindari 

terjadinyakerusakan dan merosotnya kualitas lingkungan 

hidup. Pengelolaan harusdilakukan dengan 

mengoptimalkan seluruh potensi sumberdaya hutan 

yangada baik berupa kawasan hutan, hasil hutan kayu, 

hasil hutan bukan kayu,jasa lingkungan dan sumberdaya 

lainnya serta meningkatkan nilai tambahdari model 

pengelolaan sumberdaya hutan yang telah berlangsung 

saat ini sehingga akan mengarah pada upaya peningkatan 

ekonomi masyarakat sekitar hutan. 

Mendukung Kesejahteraan Masyarakat berarti 

sektor kehutanan diharapkan dapat menjadi pendukung 

utama dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat 

baik dari aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Sektor 

kehutanan harus mampu menjadi alternatif bagi 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan sumber 
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pangan dan kebutuhan ruang yang terus meningkat seiring 

dengan peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. Hutan dengan kondisi sumber daya dan 

pengelolaan yang optimal diharapkan dapat mendorong 

terciptanya lapangan kerja, kesempatan usaha, dan 

peningkatan pendapatan. Penerapan teknologi budidaya 

hutan dan pertanian yang baik berupa agroforestry dapat 

meningkatkan keanekaragaman hasil tanaman misalnya 

bahan pangan dan bahan obat-obatan, sehingga 

membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara adil maka 

diperlukan pengembangan manajemen hutan dan 

pemanfaatan lahan secara kolaboratif/partisipatif, 

keterbukaan akses dan pengembangan kapasitas 

masyarakat.Untuk mewujudkan visi pembangunan 

kehutanan tersebut dirumuskan ke dalam misi sebagai 

berikut : 

a. Meningkatkan kualitas perencanaan kehutanan 

berbasis kewilayahan 

Menitik beratkan pada model perencanaan kehutanan 

yang berbasis kewilayahan (spasial) dengan 

membentuk arahan indikatif pemanfaatan kawasan 

hutan yang sesuai dengan kajian dan analisis 

fungsinya. Hal ini dilakukan untuk untuk memberikan 
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panduan yang komprehensif mengenai model 

perencanaan kehutanan khususnya untuk jangka 

menengah. 

b. Penguatan entitas pengelola kehutanan di tingkat 

tapak 

Penguatan entitas pengelola kehutanan khususnya 

ditingkat tapak tujuannya adalah untuk meningkatkan 

tugas danfungsi entitas kehutanan dalam proses 

pembangunankehutanan. Keberadaan organisasi 

kelola kehutanan di tingkattapak diharapkan ini akan 

membangun sinergi yang kuat antaramasyarakat 

sekitar hutan selaku pelaku utama 

pembangunankehutanan dengan Dinas Kehutanan 

selaku regulator dalamproses pembangunan 

kehutanan mulai dari perencanaan,pelaksanaan dan 

evaluasi hasil pembangunan kehutanan. 

c. Meningkatkan pola rehabilitasi berbasis 

pemanfaatan sumberdaya hutan (HHK, HHBK dan 

jasa lingkungan) 

Menitik beratkan pada upaya rehabilitasi tidak dengan 

menggunakan pendekatan penanaman saja namun 

juga memberikan kesempatan kepada masyarakat 

untuk menggali potensi sumberdaya hutan untuk 

diolah dan dimanfaatkan. Selain menggali potensi 
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yang belum dimanfaatkan, maka dipandang penting 

untuk meningkatkan nilai tambah bagi potensi yang 

selama ini telah dimanfaatkan sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan yang berimplikasi pada 

kesejahteraan masyarakat. 

Masyarakat khususnya yang tinggal dan 

menggantungkan harapan hidupnya dari kawasan 

hutan merupakan subjek pembangunan kehutanan 

yang selama ini belum teroptimalkan peran dan 

fungsinya. Dengan ini diharapkan dapat lebih 

mengakomodir peran dan fungsi tersebut agar dalam 

proses perencanaan pembangunan kehutanan lebih 

mampu membuka ruang untuk memberikan peran 

yang lebih besar kepada masyarakat sekitar hutan 

untuk turut terlibat dalam upaya rehabilitasi, tidak lagi 

sebagai objek namun menjadi subjek yang memiliki 

kesetaraan tugas dan fungsi dengan Dinas Kehutanan 

selaku pemegang kebijakan pembangunan kehutanan 

di Provinsi NTB. Hal ini semua akan mengarah pada 

meningkatnya rasa memiliki masyarakat sekitar hutan 

terhadap kawasan hutan sehingga dengan sendirinya 

akan ikut menjaga dan melestarikan kawasan hutan 

yang ada di sekitarnya. 
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d. Memantapkan pola perlindungan dan konservasi 

sumberdayahutan 

Perlindungan kawasan hutan merupakan suatu 

langkah untuk bersama-sama melakukan 

perlindungan terhadap hutan dan segala yang ada di 

dalamnya. Perlindungan dimaksud tidak hanya 

terhadap gangguan keamanan yang terjadi didalam 

kawasan namun juga terhadap gangguan yang terjadi 

terhadap kawasan hutan itu sendiri. Berbagai usaha 

untuk meminimalisir sertifikasi, perambahan dan 

penggunaan kawasan hutan tanpa ijin merupakan 

bentuk kegiatan untuk mempertahankan fungsi 

kawasan hutan sebagai sebuah kawasan tutupan 

negara yang legal. 

e. Memantapkan data pembangunan kehutanan dan 

kompetensiSumberdaya Manusia 

Fungsi perencanaan dan evaluasi dalam 

pembangunan kehutanan merupakan salah satu 

faktor kunci keberhasila pembangunan kehutanan itu 

sendiri. Perencanaan pembangunan yang dilakukan 

dengan basis evaluasi program dan kegiatan akan 

dapat mengukur seberapa efisien pelaksanaan 

pembangunan tersebut untuk kemudian dapat 
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menentukan strategi pelaksanaan rencana berikutnya 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

 

Berdasarkan visi misi tersebut, maka dikeluarkan 

kebijakan dan strategi yang dapat mendukung dan 

merealisasikan visi misi kehutanan. Adapun kebijakan 

yang dibuat dan strageinya berdasarkan masing-masing 

misi yang tertuang dalam renstra kehutanan 2013 – 2018 

(Tabel 2.). 

Tabel 2 Kebijakan Kehutanan Provinsi NTB berdasarkan 
Misi yang Tertuang dalam   Renstra 
Kehutanan NTB 

Misi  Kebijakan Strategi 

Meningkatkan 

kualitas 

perencanaan 

kehutanan 

berbasis 

kewilayahan 

 

Pemantapan model 

perencanaan berbasis 

kewilayahan 

1. Penyusunan arahanpenggunaan 

kawasan 

2. Pelaksanaanmonitoring 

polapenggunaan 

danpemanfaatankawasan 

Penguatan 

entitas 

pengelola 

kehutanan di 

tingkat tapak 

Penguatan 

kelembagaan 

di tingkat tapak 

1. Peningkatan peran KPH dan 

Tahura 

2. Penyediaan saranadan 

prasaranapendukungoperasional 

ditingkattapak 

3. Penyediaan petugaslapangan 

yangberkualitas 

Meningkatkan 

pola 

rehabilitasi 

berbasis 

1. Pelaksanaan 

rehabilitasihutan dan 

lahan 

1. Peningkatan 

perankelompokmasyarakat 

dandunia usaha dalamkegiatan 

rehabilitasihutan dan lahan 
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pemanfaatan 

sumberdaya 

hutan (HHK, 

HHBK dan 

jasa 

lingkungan) 

denganpemberdayaan

masyarakat 

2. Pemanfaatan 

potensisumberdaya 

hutanunggulan 

2. Pengelolaankawasan 

hutanpartisipatif 

3. Pengembangan hasihutan 

unggulan 

4. Implementasiteknologi 

dalampemanfaatansumberdaya 

hutan 

5. Mendorong investassektor 

kehutanan 

Memantapkan 

pola 

perlindungan 

dan 

konservasi 

sumberdaya 

hutan 

Perlindungan 

partisipatif 

kawasan hutan 

1. Penguatan jaringandalam 

perlindungankawasan hutan 

2. Penyediaan data daninformasi 

kawasanhutan bermasalah 

Memantapkan 

data 

pembangunan 

kehutanan 

dan 

kompetensi 

SDM 

1. Penguatan 

fungsimonitoring 

danevaluasi 

pembangunankehutan

an 

2. Peningkatan 

kapasitasSDM 

1. Penyempurnaan 

datapembangunankehutanan 

2. Penguatan koordinasijaringan 

distribusdan sistem 

informasikehutanan 

3. Pelaksanaan evaluasiberkala 

capaiankinerja 

4. Pelaksanaan 

5. reformasi birokrasi 
Sumber : Renstra Dinas Kehutanan NTB, 2013-2018 

 

2.4 Kebijakan Pembangunan Daerah dan 
Kehutanan Kabupaten Sumbawa 

2.4.1  Kebijakan Umum Pembangunan Daerah  

Pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kabupaten Sumbawa 2013 – 2021 terdapat beberapa 

kebijakan proritas yang ditujukan untuk mendukung 
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pembangunan daerah dan sektor kehutanan. Kebijakan 

tersebut adalah : (a) pengembangan kawasan yang 

berbasis pertanian tanaman pangan dan hortikultura; (b) 

pengembangan kawasan yang berbasis peternakan, 

kelautan dan perikanan, dan pulau pulau kecil; (c) 

pengembangan kawasan pariwisata yang berbasis potensi 

alam dan budaya; (d) pengembangan kawasan potensi 

pertambangan yang ekonomis dengan memperhatikan 

aspek lingkungan;  (e ) peningkatan pertumbuhan dan 

pengembangan wilayah dengan konsep agribisnis dan 

pariwisata; (f) pengembangan sistem prasarana wilayah 

yang mendukung kegiatan agribisnis, pariwisata dan 

pertambangan; (g) penataan pusat-pusat pertumbuhan 

wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem 

pemasaran produksi pertanian, perikanan dan pariwisata 

dan pertambangan;(h) pengembangan kawasan budidaya 

dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan 

lingkungan hidup melalui kajian lingkungan hidup strategis; 

dan (i) pengelolaandan pemanfaatan kawasan lindung 

dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya dukung 

lahan dan aspek konservasi. 

Berdasarkan kebijakan tersebut, terdapat strategi-

strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan yang 

diharapkan (Tabel 3.). 
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Tabel 3. Kebijakan Umum dan Strategi Kabupaten 
Sumbawa dalam RTRW 2013-2021  Kabupaten 
Sumbawa 

Kebijakan Strategi 

Pengembangan 

kawasan yang 

berbasis pertanian 

tanaman pangan dan 

hortikultura; 

 

a. meningkatkan produksi dan produktifitas 

tanaman pangan serta hortikultura melalui 

intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan 

rehabilitasi lahan; 

b. mengembangkan usaha agribisnis tanaman 

pangan dan hortikultura; 

c. mengembangkan kegiatan pengolahan hasil 

usaha tanaman pangan dan hortikultura; 

d. mengembangkan pusat penelitian dan 

pembinaan  usaha agribisnis tanaman pangan 

dan hortikultura; 

e. menekan pengurangan luasan lahan sawah 

beririgasi; 

f. menetapkan lahan pertanian berkelanjutan;  

g. mengembangkan sawah baru pada kawasan 

potensial;  

h. mengoptimalkan pemanfaatan kawasan 

pertanian lahan kering; dan 

i. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan 

prasarana penunjang produksi dan pemasaran. 

Pengembangan 

kawasan yang 

berbasis 

peternakan,kelautan 

dan perikanan, dan 

pulau pulau kecil; 

 

a. meningkatkan produksi dan produktifitas 

peternakan,kelautan dan perikanan melalui 

intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi 

usaha peternakan,kelautan dan perikanan yang 

ekonomis; 

b. melaksanakan penataan dan penyediaan lahan 

pengembangan peternakan; 

c. melaksanakanpenataan dan pengembangan 

budidaya perikanan laut, perikanan darat dan 

perairan umum; 

d. mengembangkanusaha agribisnis 

peternakan,kelautan dan perikanan; 
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e. mengembangkan pusat penelitian dan 

pembinaan  usaha agribisnis 

peternakan,kelautan dan perikanan; 

f. mengembangkan pulau-pulau kecil untuk 

kegiatan konservasi, pendidikan dan pelatihan, 

penelitian dan pengembangan, budidaya laut, 

pariwisata, usaha perikanan dan industri 

perikanan secara lestari, pertanian organik dan 

atau peternakan; dan 

g. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan 

prasarana penunjang produksi dan pemasaran. 

Pengembangan 

kawasan pariwisata 

yang berbasis potensi 

alam dan budaya 

 

a. mengembangkan wisata bahari pada kawasan 

unggulan; 

b. merevitalisasi nilai-nilai budaya serta 

situs/cagar budaya yang bernilai historis;  

c. mendorong percepatan pengembangan 

kawasan wisata alam melalui penataan, 

promosi, dan jaringan perjalanan wisata; 

d. mendorong percepatan pengembangan wisata 

budaya melalui penataan kawasan cagar 

budaya (kampung wisata), konservasi 

bangunan bersejarah, situs dan  peninggalan 

bersejarah lainnya; dan 

e. mengembangkan sarana dan prasarana 

penunjang kepariwisataan 

Peningkatan 

pertumbuhan dan 

pengembangan 

wilayah dengan 

konsep agribisnis dan 

pariwisata 

a. menetapkan wilayah agribisnis di Kecamatan 

Alas, Kecamatan Lenangguar, Kecamatan 

Moyo Hilir, Kecamatan Empang dan 

Kecamatan Labangka; 

b. menetapkan wilayah agroindustri di 

Kecamatan Sumbawa dan Kecamatan Alas; 

c. menetapkan wilayah pariwisata di Kecamatan 

Sumbawa, Kecamatan Tarano, Kecamatan 

Lunyuk, dan Kecamatan Moyo Hulu; 

d. mendorong percepatan pengembangan 

sentra industri menengah dan kecil yang 

memanfaatan sumber daya lokal, khususnya 
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hasil pertanian, perkebunan, peternakan serta 

perikanan, termasuk untuk menunjang 

kegiatan wisata; 

e. mendorong percepatan pengembangan 

sentra industri menengah dan kecil berbasis 

kompetensi di kawasan perkotaan; 

f. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana 

dan prasarana penunjang kawasan Agribisnis, 

agroindustri, dan wisata; dan 

g. meningkatkan kelembagaan pengelolaan 

kawasan Agribisnis,  dan pariwisata. 

Pengembangan 

sistem prasarana 

wilayah yang 

mendukung kegiatan 

agribisnis, pariwisata 

dan pertambangan; 

 

a. mengembangkan sistem jaringan 

infrastruktur dalam mewujudkan keterpaduan 

pelayanan transportasi darat, laut, dan udara; 

b. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan 

irigasi dan mewujudkan keterpaduan sistem 

jaringan sumber daya air; 

c. mengembangkan akses jaringan jalan sistem 

perkotaan di pusat-pusat kegiatan, antar pusat 

kegiatan dan antara pusat kegiatan ke pusat-

pusat produksi ekonomi; 

d. mengembangkan dan meningkatkan jalan 

lingkar perkotaan dan jalan lingkar utara-

selatan wilayah Kabupaten Sumbawa;  

e. mendorong pengembangan jaringan 

telekomunikasi dan informasi di pusat-pusat 

pertumbuhan; dan 

f. meningkatkan jaringan energi dengan 

memanfaatkan energi terbarukan dan tak 

terbarukan secara optimal serta mewujudkan 

keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik. 

Pengelolaan 

pemanfaatan lahan 

dengan 

memperhatikan 

peruntukan lahan, 

a. mempertahankan luas kawasan lindung; 

b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi 

kawasan lindung yang telah menurun dalam 

rangka mewujudkan dan memelihara 

keseimbangan ekosistem wilayah; 
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daya tampung lahan 

dan aspek konservasi 

c. menyelenggarakan upaya terpadu untuk 

meningkatkan kualitas dan kuantitas fungsi 

kawasan lindung;  

d. melestarikan sumber air dan 

mengembangkan sistem cadangan air untuk 

musim kemarau;  

e. memelihara kemampuan lingkungan hidup 

dari tekanan perubahan dan/atau dampak 

negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan 

agar tetap mampu mendukung perikehidupan 

manusia dan makhluk hidup lainnya; dan 

f. mencegah terjadinya tindakan yang dapat 

secara langsung atau tidak langsung 

menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan 

yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak 

berfungsi dalam menunjang pembangunan 

yang berkelanjutan. 

Penataan pusat-pusat 

pertumbuhan wilayah 

dan ekonomi 

perkotaan dan 

menunjang sistem 

pemasaran produksi 

pertanian, perikanan 

dan pariwisata dan 

pertambangan 

a. menetapkan hierarki simpul-simpul 

pertumbuhan ekonomi wilayah; 

b. memantapkan fungsi simpul-simpul wilayah;  

c. memantapkan keterkaitan antar simpul-

simpul wilayah dan interaksi antara simpul 

wilayah dengan kawasan perdesaan sebagai 

hinterlandnya; 

d. menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, 

antara kawasan perkotaan dan kawasan 

perdesaan, serta antara kawasan perkotaan 

dan wilayah di sekitarnya; 

e. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di 

kawasan yang belum terlayani oleh pusat 

pertumbuhan; dan 

f. mendorong kawasan perkotaan dan pusat 

pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih 

efektif dalam pengembangan wilayah di 

sekitarnya. 

Pengembangan 

kawasan budidaya 

a. mendukung kebijakan dalam kawasan hutan 

produksi serta mendorong berlangsungnya 
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dengan 

memperhatikan aspek 

keberlanjutan dan 

lingkungan hidup 

melalui kajian 

lingkungan hidup 

investasi bidang kehutanan yang diawali 

dengan kegiatan penanaman/rehabilitasi 

hutan; 

b. mengembangkan produksi dari hasil kegiatan 

budidaya tanaman hutan dalam kawasan 

hutan produksi; 

c. melakukan rehabilitasi/reboisasi terhadap 

lahan hutan produksi; 

d. mengembangkan produksi hasil hutan yang 

berasal dari hutan produksi, dari kegiatan 

penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan 

dengan izin yang sah; 

e. memelihara kawasan peninggalan sejarah dan 

situs budaya sebagai objek penelitian dan 

pariwisata; 

f. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan 

luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) 

dari luas kawasan perkotaan;  

g. mengelola pemanfaatan sumber daya alam 

agar tidak melampaui daya dukung dan daya 

tampung kawasan; 

h. mengelola dampak negatif kegiatan budidaya 

agar tidak menurunkan kualitas lingkungan 

hidup dan efisiensi kawasan; 

i. membatasi perkembangan kawasan 

terbangun pada kawasan perkotaan dengan 

mengoptimalkan pemanfaaatan ruang secara 

vertikal dan tidak sporadis untuk 

mengefektifkan tingkat pelayanan infrastruktur 

dan sarana kawasan perkotaan serta 

mempertahankan fungsi kawasan perdesaan; 

j. mengendalikan pemanfaatan sumber daya 

alam secara bijaksana untuk menjamin 

kepentingan generasi masa kini dan generasi 

masa depan; dan 

k. mengelola sumber daya alam tak terbarukan 

untuk menjamin pemanfaatannya secara 
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bijaksana dan sumber daya alam yang 

terbarukan untuk menjamin kesinambungan 

ketersediaannya dengan tetap memelihara 

dan meningkatkan kualitas nilai serta 

keanekaragamannya. 
Sumber: RTRW Kabupaten Sumbawa, 2013-2021 

 

2.4.2 Kebijakan Kehutanan Kabupaten Sumbawa 

Dalam RTRW 2013 - 2021 Kabupaten Sumbawa, 

pengembangan kawasan lindung direncanakan dengan 

luas paling sedikit 228.722,03 Ha. Kawasan hutan lindung 

yang dimaksud dalam hal ini meliputi : kawasan hutan 

lindung, kawasan yang memberikan perlindungan bagi 

kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, 

kawasan suaka alam, pelestarian alam, taman buru, 

perlindungan esensial ekosistem  dan cagar budaya; 

dankawasan lindung geologi. 

Kawasan hutan lindung yang ditetapkan di wilayah 

Kabupaten Sumbawamemiliki luas 171.853,62 Ha yang 

menyebar di beberapa daerah yaitu: Kecamatan Empang, 

Plampang, Tarano, Ropang, Lenangguar, Maronge, 

Labangka, Orong Telu, Batu Lanteh, Alas, Buer, Utan, 

Rhee, Moyo Hulu, Lape, Lopok dan Labuhan 

Badas.Kawasan yang memberikan perlindungan bagi 

kawasan bawahannyaterletak pada Kecamatan Utan, 

Rhee, Batu Lanteh, Ropang, Lenangguar, Lunyuk, Orong 

Telu, Lape Lopok, Moyo Hulu, Maronge, Labuhan Badas, 
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Moyo Hilir, Tarano, Empang, Labangka, Plampang, Unter 

Iwes, Buer, Alas dan Alas Barat.Kawasan perlindungan 

setempatterletak di Daerah aliran sungai-sungai besar 

yaitu DAS Ampang, DAS Bako, DAS Beh, DAS Moyo Hulu 

dan DAS Pulau Moyo. kawasan mata air  di wilayah 

Kabupaten Sumbawa tersebar di kecamatan, dan 

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan 

pemenuhan air minum dan irigasi. 

Kawasan Hutan Produksi yang dimaksud dalam 

RTRW Kabupaten  Sumbawa  2011 – 2031 terdiri atas: 

kawasan hutan produksi terbatas;kawasan hutan produksi 

tetap; dan kawasan hutan produksi konversi.Ketentuan 

zonasi untuk kawasan hutan produksi meliputi:  

a. produksi hasil hutan hanya diperkenankan dari hasil 

kegiatan budidaya tanaman hutan dalam kawasan 

hutan produksi tetap dan terbatas; 

b. produksi hutan yang berasal dari hutan alam, hanya 

dimungkinkan dari kegiatan penggunaan dan 

pemanfaatan kawasan hutan dengan izin yang sah; 

dan 

c. produksi hasil hutan non kayu hanya diperuntukan 

dari hutan alam, dimungkinkan untuk pemanfaatan 

dengan izin yang sah. 



PERENCANAAN SUMBERDAYA HUTAN TERINTEGRASI BERBASIS PULAU DENGAN PENDEKATAN BENTANG ALAM | 43 

2.4.3 Kebijakan dalam zonasi dan pemanfaatan hutan 

lindung 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan 

lindung meliputi: (a) zonasi hutan lindung terdiri dari zona 

perlindungan dan zona lainnya; (b) zona perlindungan 

adalah untuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa 

lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang 

tidak mengurangi fungsi utama kawasan dan tidak 

merusak lingkungan; (c) zona pemanfaatan adalah untuk 

pemanfaatan kawasan meliputi  usaha budidaya tanaman 

obat (herbal), usaha budidaya tanaman hias, usaha 

budidaya jamur, usaha budidaya perlebahan, usaha 

budidaya penangkaran satwa liar, atau usaha budidaya 

sarang burung walet, pemanfaatan jasa lingkungan, dan 

pemungutan hasil hutan bukan kayu; 

Pada kawasan hutan lindung dilarang (a) 

menyelenggarakan pemanfaatan ruang yang mengganggu 

bentang alam, mengganggu kesuburan serta keawetan 

tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta 

kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau (b) kegiatan 

yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan 

terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya sehingga 

mengurangi/menghilangkan fungsi dan luas kawasan 

seperti perambahan hutan;dan/atau (c) pembukaan 

lahan,penebangan pohon, dan perburuan satwa yang 
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dilindungi dan (d) pemanfaatan jasa lingkungan adalah 

bentuk usaha jasa lingkungan seperti pemanfaatan untuk 

wisata alam, pemanfaatan air, dan pemanfaatan 

keindahan dan kenyamanan. 

2.4.4 Kebijakan Pengembangan Kawasan Perkebunan  

Kawasan perkebunan seluas 53.772,00 ha yang ada 

di Kabupaten Sumbawa diarahkan untuk pengembangan 

komoditi unggulan kopi, kelapa, pinang, kapuk, jambu 

mete, kemiri, wijen dan jarak, kelapa dan kakao (Tabel 4.)  

Tabel 4. Nama komoditi unggulan dan lokasi 
pengembangan  

 
Nama Komoditi 

Unggulan 

Lokasi Pengembangan 

Kelapa, Jambu mete Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Utan, Kecamatan 

Rhee dan Kecamatan Alas Barat 

Kopi Kecamatan Alas, Kecamatan Buer, Kecamatan Utan, 

Kecamatan Rhee, Kecamatan Batu Lanteh, dan 

Kecamatan Ropang 

Pinang Kecamatan Utan, Kecamatan Rhee, Kecamatan Batu 

Lanteh, Kecamatan Lape, Kecamatan Lopok, 

Kecamatan Ropang dan Kecamatan Lunyuk 

Sumber : Renstra Kabupaten Sumbawa, 2010-2015.  

 

Peningkatan kawasan kebun campur melalui pola 

pemanfaatan dengan penerapan sistem keragaman 

produk, sistem pergiliran di wilayah bagian timur Sumbawa 

dan bagian selatan Sumbawa. Kemudian pengembangan 
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perkebunan dilakukan dengan mengembangkan industri 

pengolahan hasil komoditi, yang berlokasi di Kecamatan 

Labangka, Kecamatan Batu Lanteh, Kecamatan Ropang, 

Kecamatan Lunyuk dan Kecamatan Labuhan Badas. 

Sedangkan pengembangan fasilitas sentra produksi dan 

pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi, yang berlokasi 

di Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Labangka, 

Kecamatan Lenangguar dan Kecamatan Lunyuk. 

Sarana transportasi yang akan dibangun adalah 

berupa jalan yang menghubungkan antara Lenangguar – 

Orong Telu – Sumbawa. Selain sarana transportasi, 

dilakukan pula pembangunan energi alternatif di daerah 

terisolir. Dalam RTRW direncanakan pembangunan energi 

pada beberapa daerah seperti energi tenaga mikrohidro di 

Desa Batu Rotok, Kecamatan Batu Lanteh dan di Desa 

Marente Kecamatan Alas sedangkan energi tenaga surya 

diprioritaskan pada daerah terisolir.  

Dalam RTRW Kabupaten Sumbawa, kegiatan 

kehutanan difokuskan di Labangka dan Lunyuk. Selai 

kegiatan kehutanan terdapat juga fokus pengembangan 

pariwisata berbasis alam. Kawasan peruntukan pariwisata 

di Kabupaten Sumbawa diarahkan pada: 

a. kawasan wisata alam yang menjadi prioritas 

pengembangan yaitu wisata Pantai Sili - Maci, Pulau 
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Moyo dan pulau-pulau kecil lainnya, Pantai Goa, 

Pantai Tanjung Menangis,Semongkat,Gili Keramat, 

Gili Bedil, Kawasan Pantai Empan, Pantai Labuan 

Padi, Pantai Lunyuk,Pantai Moyo Utara dan Pantai 

Jemplung di Kecamatan Empang; dan 

b. kawasan wisata budayayang menjadi prioritas 

pengembangan dengan penataan desa-desa wisata 

seperti Desa Poto, Desa Pemulung, Desa Tepal, 

Pulau Bungin, sarkofagus di Desa Batu Tering dan 

daerah konservasi budaya yaitu Istana Dalam Loka, 

Bala Kuning, Wisma Praja, dan Makam Raja-Raja. 

2.4.5. Kebijakan untuk pengembangan Kawasan 

Industri 

Kawasan peruntukan industri di wilayah Kabupaten 

Sumbawa dikembangkan berdasarkan pada potensi yang 

ada, kawasan agropolitan dengan industri yang berbasis 

pertanian dan perkebunan. Adapun daerah 

pengembangannya ialah meliputi: (a) pengembangan 

kawasan sentra industri kecil tersebar di seluruh kawasan 

perdesaan dan perkotaan Kabupaten Sumbawa; (b) 

pengembangan agroindustri terutama diarahkan pada 

Kecamatan Sumbawa Besar, Kecamatan Moyo Utara, 

Kecamatan Unter Iwis, Kecamatan Labuhan Badas, 

Kecamatan Alas, Kecamatan Utan, Kecamatan Lopok, 

Kecamatan Empang, Kecamatan Labangka dan 
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KecamatanTarano; (c) pengembangan industri 

pengolahan dan pergudangan diarahkan pada Kecamatan 

Labuhan Badas, Kecamatan Unter Iwes, Kecamatan Lape, 

Kecamatan Lopok, Kecamatan Labangka dan Kecamatan 

Alas; (d) kegiatan industri penghasil limbah wajib 

dilengkapi dengan instalasi pengolahan limbah; dan € 

penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan 

kemudahan dalam berinvestasi dan penjelasan tentang 

kepastian hukum yang menunjang investasi. 
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3 
SITUASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA 

HUTAN DI WILAYAH SUMBAWA 
 

 

3.1 Isu Strategis Pengelolaan Hutan di Wilayah 
Sumbawa 

Secara hukum, KPH merupakan lembaga 

pemerintah terkecil dan terdepan yang diberi kewenangan 

untuk mengelola kawasan hutan secara efisien dan 

berkelanjutan. Pengelolaan hutan oleh KPH dilakukan 

dengan melakukan penataan hutan dan penyusunan 

rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, 

penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi 

hutan dan perlindungan hutan dan konservasi alam; 

menjabarkan kebĳakan kehutanan nasional, provinsi dan 
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kabupaten/kota bidang kehutanan untuk 

diimplementasikan; melaksanakan kegiatan pengelolaan 

hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta 

pengendalian; melaksanakan pemantauan dan penilaian 

atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di 

wilayahnya; dan membuka peluang investasi guna 

mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan. Selain 

itu, KPH juga memiliki fungsi teknis untuk menyusun 

rencana pengelolaan hutan sampai pemanfaatan hutan, 

fungsi manajerial dengan melakukan perencanaan sampai 

monitoring evaluasi serta menjabarkan kebĳakan 

kehutanan dan fungsi bisnis yakni mendorong investasi di 

wilayahnya.  

Kewenangan tersebut menjadi kekuatan bagi KPH 

dalam menggerakkan pembangunan kehutanan untuk 

terwujudnya hutan lestari masyarakat sejahterah. Dalam 

hal pembangunan kehutanan, maka instrument penting 

yang perlu diketahui adalah bagaimana sebenarnya 

permasalahan yang dialami oleh KPH dan seberapa besar 

atau kuat potensi yang dimiliki KPH. Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Peraturan 

Menteri Kehutanan Nomor: P.6/Menhut-II/2010 tentang 

Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan 
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pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), KPH Lindung 

dan KPH Produksi dan Perdirjen PHPL No: 

P.6/PHPL/KPHP/HPL.0/4/2017 telah menetapkan 

beberapa indikator yang memberikan kemudahan bagi 

KPH (khususnya di KPH Produksi) untuk mengetahui 

sejauhmana tingkat kinerjanya. Melalui instrumen ini pula 

KPH dapat mengenali dengan menggali informasi, sejauh 

mana permasalahan yang dialami terkait pengelolaan 

hutan dan potensi yang dimiliki untuk mendorong KPH 

keluar dari jerat masalahnya.  

Dalam tabel 5 isu dominan penyelenggaraan 

pengelolaan hutan di KPH Kabupaten Sumbawa berkaitan 

dengan isu pemanfaatan hutan dan perlindungan hutan. 

Dalam hal pemanfaatan hutan, KPH dihadapkan pada 

persoalan belum maksimalnya pemanfaatan dan 

penggunaan kawasan hutan. Hal ini dikarenakan belum 

dilakukannya inventarisasi potensi sumberdaya hutan 

secara komprehensif di tingkat blok maupun petak. 

Padahal, rencana pengelolaan KPH idealnya disusun 

berdasarkan data dan informasi biogeofisik sehingga dapat 

menghasilkan informasi berupa struktur, komposisi dan 

potensi hasil hutan yang terdapat di wilayah kerja KPH. 

Berdasarkan telaahan dokumen Rencana Pengelolaan 

Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH di Kabupaten 
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Sumbawa, dapat dijabarkan isu strategis KPH dalam 

melakukan penyelenggaran pengelolaan hutan sebagai 

berikut:  

Tabel 5. Isu Strategis KPH di Kabupaten Sumbawa 
Berdasarkan Peranannya Dalam Pengelolaan 
Hutan Lestari 

 

 

Peran Hipotesis 
Kriteria 

Prasyarat 
Penjelasan 

Isu Strategis 

KPH di 

Kabupaten 

Sumbawa  

Perencana

an Hutan 

dan Tata 

Guna 

Hutan 

Lemahnya 

pengakuan 

hutan dari 

pihak lain, 

mengakibatkan 

konflik tenurial 

 

Lemahnya 

kontrol, karena 

pemegang ijin 

bertindak 

sebagai 

pengelola 

Pemenuhan 

Aspek Legal 

Wilayah kerja 

KPH (peta 

spatial) telah 

ditetapkan oleh 

Menteri 

Kehutanan 

N/A 

Tersedia data 

dan SK 

perijinan 

pemanfaatan 

dan 

penggunaan 

kawasan pada 

areal KPH 

N/A 

Kepastian 

kawasan 

KPH 

Wilayah KPH 

seluruhnya telah 

di tata batas 

(telah 

dikukuhkan) 

atau telah temu 

gelang. 

Banyak 

hilangnya patok 

batas kawasan, 

baik batas luar 

maupun batas 

fungsi 

Tidak ada 

konflik batas 

Dibeberapa 

wilayah hutan, 

telah terjadi alih 

Buku Pembangunan KPH, 2011 P.6/PHPL/KPHP/HPL.0/4/ 2017 
RPHJP KPH  

RPHJP KPH 
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dengan pihak 

lain 

fungsi kawasan 

menjadi 

perkampungan, 

sawah maupun 

sarana publik 

seperti sekolah, 

sarana ibadah, 

jalan dan irigasi 

 

Belum adanya 

hak 

pemanfaatan 

oleh 

masyarakat, 

sehingga 

berpotensi 

menjadi konflik 

kehutanan 

Keberadaan 

tata hutan 

Ketersedian 

peta blok/petak 

N/A 

Perencana

an 

Pengelolaa

n Hutan 

Rencana Pusat 

- Provinsi - 

Kabupaten/Kot

a 

terkonsolidasi 

pada level 

tapak 

 

Evaluasi RKU 

dan RKT 

pemegang ijin 

sulit dilakukan 

Penyusunan 

Rencana 

Pengelolaan 

Hutan 

Rencana 

Pengelolaan 

Hutan (RPHJP) 

dan (RPHJPd) 

telah disusun 

dan disahkan  

N/A 

RPHJP dan 

RPHJPd telah 

disosialisasikan 

kepada suluurh 

pihak yang 

berkepentingan 

dan 

dicantumkan 

dalam Website 

KPH 

N/A 

Keberadaan 

Personil dan 

sarana 

prasarana 

Personil dan 

sarana 

prasarana 

tersedia namun 

jumlahnya 

N/A 
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belum sesuai 

dengan 

kebutuhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrol atas 

pemanfaatan 

hutan dan dan 

hasil hutan 

lemah 

 

Investasi yang 

membutuhkan 

kepastian 

Zonasi 

Wilayah 

Tertentu 

Peta dan tanda 

batas wilayah 

tertentu tersedia 

dan jelas arah 

pemanfaatannya 

N/A 

Pemanfaata

n dan 

Penggunaan 

kawasan 

hutan serta 

peningkatan 

investasi 

Ketersediaan 

data potensi 

hasil hutan 

(HHK, HHBK 

dan atau 

Jasling) dan 

disertai peta 

penyebarannya 

Belum 

dilakukannya 

inventarisasi 

potensi 

sumberdaya 

hutan secara 

komprehensif di 

tingkat blok 

maupun petak 

  
Ketersediaan 

data potensi 

hasil hutan 

(HHK, HHBK 

dan atau 

Jasling) dan 

disertai peta 

penyebarannya 

pada areal 

pemegang ijin 
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Pemanfaat

an 

kawasan 

(bebas konflik) 

ditanggung 

oleh pemohon 

ijin 

 

Evaluasi 

pelaksanaan 

Ijin Usaha 

Pemanfaatan 

Hasil Hutan 

Kayu (IUPHHK) 

dilakukan 

secara parsial; 

biaya transaksi 

menjadi tinggi 

KPH melakukan 

kerjasama 

dengan 

masyarakat 

setempat atau 

pihak lain yang 

ditungkan 

dalam nota 

kerjasama 

Belum 

optimalnya 

implementasi 

community 
based forest 
management 
(CBFM), baik di 

level 

masyarakat 

maupun 

aparatur; 

 

Belum adanya 

role model lokal 

(silvikultur, 

kesinambungan 

kelembagaan 

dll) dalam 

konteks 

pelibatan 

masyarakat 

dalam 

pengelolaan 

hutan 

 

Masih 

minimnya 

kemitraan 

antara 

pemerintah, 

masyarakat dan 

investor dalam 

pengelolaan 

hutan. 

Data 

penggunaan 

kawasan hutan 

diluar sektor 

kehutanan 

Belum 

optimalnya 

pemanfaatan 

potensi lahan 

yang tersedia 

untuk 

kemanfaatan 

bagi masyarakat 
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maupun 

kawasan hutan;  

Keberadaan 

rencana 

bisnis 

Tersedia 

dokumen 

rencana bisnis 

KPH 

N/A 

Implementasi 

rencana bisnis 

Belum adanya 

kejelasan 

terhadap asset 

tegakan Perum 

Perhutani yang 

tegas, 

meskipun telah 

ada Permenhut 

tentang Hutan 

Tanaman Hasil 

Rehabilitasi 

(HTHR) 

Penataan 

Hasil hutan 

Tersedia 

laporan 

produksi hasil 

hutan (HHK, 

HHBK dan atau 

Jasling) baik 

yang berada 

pada wilayah 

tertentu maupun 

areal pemegang 

ijin 

Lemahnya 

fasilitasi 

terhadap 

potensi hasil 

hutan bukan 

kayu (HHBK) 

dan jasa 

lingkungan, 

sehingga belum 

memberikan 

nilai tambah 

 

Belum 

berkembangnya 

Usaha 

Kehutanan 

Masyarakat 

(UKM) di 

sekitar wilayah 

KPH 

 

Pemanfaatan 

hasil hutan 
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bukan kayu dan 

jasa lingkungan 

yang belum 

optimal;  

Peredaran hasil 

hutan 

dilengkapi 

dengan surat 

keterangan 

sahnya hasil 

hutan 

N/A 

Pemantauan 

dan evaluasi 

pemanfaatan 

dan 

penggunaan 

kawasan  

Tersedia dan 

disosialisasikan

nya SOP 

Pemantauan 

dan evaluasi 

pemanfaatan 

dan 

penggunaan 

kawasan  

Belum 

tersedianya 

prosedur 

operasi standar 

(SOP) dalam 

menjalankan 

kegiatan 

pengelolaan 

hutan;  

Rehabilitas

i Hutan 

dan Lahan 

Hasil 

Rehabilitasi 

Hutan dan 

Lahan 

(RHL) tidak 

terkelola 

setelah umur 

3 tahun 

 

Kurangnya 

koordinasi 

dalam 

penetapan 

lokasi 

Kegiatan 

rehabilitasi 

dan 

reklamasi 

hutan 

Tersedia peta 

tutupan lahan 

dan peta lahan 

kritis  

N/A 

Tersedia peta 

data calon dan 

luas areal 

rehabilitasi dan 

reklamasi 

N/A 

Terdapat 

kegiatan 

pemantauan 

dan evaluasi 

kegiatan 

rehabilitasi dan 

reklamasi hutan 

Kondisi 

kawasan 

sebagian 

memiliki 

kelerengan 

yang cukup 

terjal dan 

aksesibilitas 

yang sulit: 

 

Banyak ternak 

liar yang dapat 
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menyebabkan 

gagalnya 

rehabilitasi 

lahan dan 

hutan, 

mengingat 

kultur 

masyarakat 

yang 

menerapkan 

praktek 

pengembalaan 

liar (disebut 

LAR); 

Perlindung

an Hutan 

Kegiatan llegal 

dan gangguan 

sumber daya 

hutan 

(misalnya 

kebakaran, 

hama, dll) tidak 

segera 

terdeteksi 

Keberadaan 

areal 

kawasan 

dilindungi 

Tersedia data 

dan informasi 

kawasan 

dilindungi yang 

lengkap 

N/A 

Sistem 

perlindunga

n dan 

pengamana

n hutan 

Ketersediaan 

prosedur, 

tenaga dan 

sarana 

prasarana 

perlidungan dan 

pengamanan 

hutan 

Lemahnya 

pemahaman 

pemanfaatan 

hasil hutan oleh 

kelompok 

masyarakat, 

sehingga kerap 

terjadi tindak 

pidana 

kehutanan;  

Pelaksanaan 

dan pelaporan 

patroli 

perlidungan dan 

pengamanan 

hutan 

Seringnya 

terjadi 

pencurian kayu 

(illegal logging) 
di hutan 

lindung 

maupun hutan 

produksi; 

 

Lemahnya 

dalam 

penegakan 
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hukum, dimana 

setiap 

permasalahan 

hukum 

kehutanan yang 

muncul tidak 

dengan segera 

diatasi oleh 

aparatur 

kehutanan dan 

kepolisian 

 

Moral hazard 

aparatur dalam 

pengamanan 

yang cenderung 

menyalahgunak

an kewenangan  

Tersedia data 

identifikasi yang 

mengalami 

gangguan atau 

kebakaran hutan 

Perambahan 

hutan semakin 

besar, tidak 

sebanding 

dengan 

kemampuan 

rehabilitasi 

(SDM dan 

anggaran); 

 

Adanya aktivitas 

perambahan di 

hulu DAS/Sub 

DAS dan di 

sekitar mata air. 

Salah satunya 

berada pada 

DAS Prioritas 

Nasional, yakni 

DAS Moyo  

Konservasi 

Hingga kini, 

kegiatan 

perlindungan 

Konservasi 

Kehati 

Data base flora 

dan fauna 

dlindungi 

N/A 
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dan konservasi 

telah 

ditentukan, 

dan belum ada 

perkembangan 

yang signifikan 

dalam 

pemanfaatan 

hutan. Hal ini, 

antara lain, 

karena tidak 

adanya 

hubungan 

antara hutan 

produksi dan 

dua jenis 

kawasan 

yang dikelola 

untuk tujuan 

perlindungan 

dan konservasi 

Terjamin dan 

terpelihara 

keberadaan 

jenis jenis flora 

dan fauna 

dilindungi 

N/A 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2018 

 

Permasalahan pemanfaatan hutan di KPH juga 

berkaitan dengan belum optimalnya implementasi 

community based forest management (CBFM). Dalam UU 

Kehutanan, pemanfaatan hutan dan hasil hutan 

diwujudkan dalam bentuk ijin. Baik itu dalam skema 

kerjasama pemanfaatan hutan (P.49/2017) maupun dalam 

bentuk perhutanan sosial (P.83/2016) dan ijin – ijin lainnya. 

KPH  mempunyai peran penting untuk secara ekonomis 

dapat mewujudkan kelancaran perijinan tersebut dengan 

tetap memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan.  
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Dalam kasus perijinan, prosedur untuk mendapatkan 

kawasan hutan yang terbebas dari konflik, juga 

dibebankan kepada pemohon ijin. Dengan demikian, 

prakondisi adanya kawasan hutan yang bebas konflik yang 

menjadi urusan pemerintah, ongkosnya dibebankan 

kepada pemohon ijin. Hal ini juga berlaku untuk ijin usaha 

bagi masyarakat lokal. Akibat belum adanya akses legal 

terhadap pemanfaatan sebagian besar wilayah KPH, 

potensi hasil hutan berupa kayu, hasil hutan bukan kayu 

dan jasa lingkungan yang tersedia belum mendatangkan 

kemanfaatan bagi masyarakat apalagi kawasan itu sendiri. 

Dalam konteks perlindungan hutan, KPH di 

Kabupaten Sumbawa juga dihadapkan pada isu maraknya 

pencurian kayu (illegal logging), baik dari hutan produksi 

maupun dari hutan lindung. Di dalam penyelenggaran 

pengelolaan hutan, salah satu tugas KPH adalah 

menyelenggarakan kegiatan perlindungan hutan dan 

konservasi alam (PP 6/2007). Adapun perlindungan hutan 

yang dimaksud didefinisikan sebagai usaha untuk 

mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan 

hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan 

manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan 

penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak 

negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan 
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hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang 

berhubungan dengan pengelolaan hutan (Permenhut 

P.06/2010). Selanjutnya pembagian urusan pemerintahan 

untuk kegiatan perlindungan hutan diatur dalam PP 

38/2007. Pada kondisi dimana KPH telah terbentuk, 

operasionalisasi pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan 

dilakukan oleh KPH.   

3.2 Perencanaan Hutan Berbasis  KPH di Wilayah 
Sumbawa  

Dalam PP 44/2004 dijelaskan bahwa sistem 

perencanaan mengatur hal-hal yang menyangkut 

mekanisme, substansi dan proses penyusunan rencana 

kehutanan. Berdasarkan skala geografisnya, rencana 

kehutanan terdiri dari rencana kehutanan tingkat nasional 

dan tingkat provinsi. Khusus untuk pengelolaan hutan, 

diperlukan rencana pengelolaan hutan yang meliputi 

Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Unit 

Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Unit Pengelolaan 

Hutan Lindung (KPHL), dan Unit Pengelolaan Hutan 

Produksi (KPHP). Rencana pengelolaan hutan meliputi 

RPHJPd (rencana pengelolaan jangka pendek) yang 

menjabarkan pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun dan 

RPHJP (rencana pengelolaan jangka panjang) yang 

menjabarkan perencanaan dalam 10 tahun kedepan 
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sebagaimana yang diamanatkan dalam Permenhut 

P.06/2010. Rencana pengelolaan hutan jangka pendek 

KPH disusun oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KPH 

dan disahkan oleh Kepala KPH. Sedangkan rencana 

pengelolaan hutan jangka panjang yang disusun oleh 

Kepala KPH, dinilai oleh Gubernur dan disahkan oleh 

Menteri atau pejabat yang ditunjuk.   

Substandi RPHJP KPH  memuat tujuan yang ingin 

dicapai oleh KPH, Kondisi yang dihadapi, dan strategi serta 

kelayakan pengembangan pengelolaan hutan yang 

meliputi tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan 

kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, 

perlindungan hutan dan konservasi alam, rencana 

kegiatan, rencana biaya dan rencana pemantauan, 

penilaian, pengendalian, pengawasan, pembinaan, 

pelaporan sebagaimana amanat PP 6/2007 pasal 13 ayat 

4 dan Perdirjen Planlogi Kehutanan P/5/2012. Rencana 

Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH menjadi 

pedoman dan acuan seluruh kegiatan pengelolaan hutan 

jangka panjang di wilayah KPH yang bersangkutan. 

Sedangkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek 

KPH menjadi pedoman dan acuan seluruh kegiatan 

pengelolaan hutan jangka pendek di wilayah KPH yang 

bersangkutan. Kepala KPH menyusun rencana 
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pengelolaan hutan berdasarkan hasil tata hutan, dengan 

mengacu pada rencana kehutanan nasional dan provinsi 

serta memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat 

setempat, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian, 

rencana pengelolaan hutan KPH merupakan rencana yang 

didasarkan pada hasil-hasil inventarisasi yang multi level 

dan saling terkait. 

3.2.1 Rencana Pengelolaan Hutan oleh Balai KPH 

Ropang 

Tujuan pengelolaan hutan Balai KPH Ropang 

sebagaimana yang termuat dalam visi dan misi adalah 

Mewujudkan Tata Kelola Hutan yang Baik untuk 

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya 

Dukung DAS. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Balai 

KPH Ropang memproyeksikan perencanaan kegiatan 

tahun 2018 - 2027 menghabiskan anggaran sebesar 

Rp.104.809.750.000,- Anggaran ini diperuntukkan untuk 

membiayai 16 kegiatan, yaitu: a) Prakondisi Operasional 

KPH; b) Kegiatan Strategis (Inventarisasi dan Penataan 

Wilayah Kelola); c) Pemanfaatan Hutan pada Wilayah 

Tertentu Blok HL Pemanfaatan; d). Pemanfaatan Hutan 

pada Wilayah Tertentu Blok HP Pemanfaatan Kawasan 

Jasling dan HHBK; e). Pemanfaatan Hutan pada Wilayah 

Tertentu (Blok HP Pemberdayaan); f). Pemberdayaan 

Masyarakat; g). Rehabilitasi pada Areal Kerja diluar Areal 
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Izin; h). Pembinaaan dan Pemantauan Rehabilitasi dan 

Reklamasi Areal berizin; i). Penyeleggaraan Perlindungan 

Hutan dan Konservasi Alam; j). Penyelenggaraan 

Koordinasi dan Sinkronisasi antar Pemegang Izin; k). 

Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan stakeholders 

terkait; l). Rencana Penyedian dan Peningkatan Kapasitas 

SDM; m). Penyedian Pendanaan; n). Pengembangan 

Database; 0). Review Dokumen Perencanaan; dan p). 

Pengembangan Investasi. 

Jika dilihat dari besarnya jumlah anggaran yang 

diperuntukkan bagi kegiatan rehabilitasi hutan sebesar 

53% dari total anggaran. Maka dapat dikatakan bahwa 

Balai KPH Ropang memprioritaskan rencana kegiatan 

(jangka panjang dan pendek) pada upaya rehabilitasi 

hutan. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh 

pada dokumen RPHJP Balai KPH Ropang, dari 74.856,53 

ha (luas areal kerja) sebanyak 11.072,53 ha (14,79%) 

dalam kategori agak kritis, kritis, dan sangat kritis. Dari total 

luasan lahan kritis yang ada di Balai KPH Ropang dengan 

alokasi anggaran yang disediakan, maka dapat dijelaskan 

bahwa per hektar lahan kritis akan mendapat alokasi 

anggaran rehabilitasi sebesar Rp.5.016.351,- Jika 

diasumsikan rehabilitasi hutan ini akan dilakukan setiap 

tahunnya, maka Balai KPH Ropang hanya mampu 
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merehabilitasi hutan seluas 1.107,3 ha per tahun dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp.5.554.605.000 per tahun,.  

Selanjutnya, untuk kegiatan Perlindungan Hutan dan 

Konservasi Alam yang notabenenya adalah kegiatan 

pengamanan hutan, dialokasi anggarkan sebesar 6,4% 

dari total rencana anggaran. Adapun rincian kegiatan yang 

akan dilaksanakan oleh Balai KPH Ropang terinci pada 

table 6 dibawah ini : 

 

Tabel 6. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang 
Balai KPH Ropang  

No Kegiatan Total Anggaran 

(Rp. X 1000,-) 

Persentase 

(%) 

1 Prakondisi Operasional 4.371.500 4,2 

2 Kegiatan Strategis (Inventarisasi 

Hutan dan Penataan Wilayah 

Kelola) 

2.720.400 2,6 

3 Pemanfaatan Hutan pada 

Wilayah Tertentu (Blok HL 

Pemanfaatan) 

9.645.000 9,2 

4 Pemanfaatan Hutan pada 

Wilayah Tertentu (Blok HP 

Pemanfaatan Kawasan Jasling 

dan HHBK) 

5.630.000 5,4 

5 Pemanfaatan Hutan pada 

Wilayah Tertentu (Blok HP 

Pemberdayaan) 

5.055.000 4,8 

6 Pemberdayaan Masyarakat 2.085.000 2,0 
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7 Rehabilitasi pada Areal Kerja 

diluar Areal Izin 

55.546.050 53,0 

8 Pembinaaan dan Pemantauan 

Rehabilitasi dan Reklamasi Areal 

berizin 

200000 0,2 

9 Penyeleggaraan Perlindungan 

Hutan dan Konservasi Alam 

6.750.000 6,4 

10 Penyelenggaraan Koordinasi 

dan Sinkronisasi antar 

Pemegang Izin 

450.000 0,4 

11 Koordinasi dan Sinergi dengan 

Instansi dan stakeholders terkait 

650.000 0,6 

12 Rencana Penyedian dan 

Peningkatan Kapasitas SDM 

9.666.800 9,2 

13 Penyedian Pendanaan 755.000 0,7 

14 Pengembangan Database 385.000 0,4 

15 Review Dokumen Perencanaan 200.000 0,2 

16 Pengembangan Investasi 700.000 0,7 

Total 104.809.750 100 

Sumber : Data Diolah Dari Dokumen RPHJP Balai KPH Ropang, 

2018. 

 

Perencanaan jangka panjang Balai KPH Ropang 

tidak dapat dilepas dari rencana kelas perusahaan yang 

akan dibangun. Yakni pengembangan hasil hutan bukan 

kayu dari jenis Kemiri, Empon – emponan dan Porang. 

Untuk anggaran pengelolaan HHBK (hasil hutan bukan 

kayu) dialokasikan anggaran sebesar 19,4% dari total 

anggaran yang direncanakan. Komponen pembiayaan 
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ini dapat dilihat pada kegiatan Pemanfaatan Hutan pada 

Wilayah Tertentu (Blok HL Pemanfaatan), Pemanfaatan 

Hutan pada Wilayah Tertentu (Blok HP Pemanfaatan 

Kawasan Jasling dan HHBK) dan Pemanfaatan Hutan 

pada Wilayah Tertentu (Blok HP Pemberdayaan). 

Sebagian lainnya dialokasikan pada anggaran dari 

kegiatan strategis berupa kegiatan inventarisasi hutan dan 

penataan wilayah kelola untuk komponen inventarisasi 

HHBK dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada 

komponen pelatihan pengolahan HHBK. 

Selain akan menjadikan HHBK sebagai core 

bussines, hasil hutan lain yakni jasa lingkungan juga 

akan dikembangkan. Namun, dalam perencanaan yang 

ada belum terdapat kegiatan yang berkaitan langsung 

dengan upaya pengembangan jasa lingkungan. 

Alokasi anggaran untuk jasa lingkungan oleh Balai 

KPH Ropang hanya diperuntukkan untuk kegiatan 

inventarisasi yang bersarnya Rp.35.000.000,- atau 

0,00034% dari total anggaran yang direncanakan 

selama10 tahun mendatang. 
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3.2.2 Rencana Pengelolaan Hutan oleh Balai KPH 

Batulanteh  

Dalam dokumen RPHJPD Balai KPH Batulanteh 

Rencana kegiatan difokuskan pada perumusan arahan 

kegiatan yang terintegrasi dengan visi pembanganunan 

KPHP Batulanteh sepuluh tahun mendatang, sehingga 

pencapaian-pencapaian dari kegiatan tersebut dapat 

terarah dan sesuai dengan arah yang sudah ditentukan. 

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 

disesuaikan dengan jenis dan jumlah kebutuhan yang 

diperlukan. Sarana dan prasarana di Balai KPHP 

Batulanteh terdiri dari sarana prasarana perkantoran pada 

kesekretariatan Balai, Resort KPH, 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 

Balai KPH Batulanteh mencakup : Pengembangan 
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pangkalan data; Pembangunan/rehabilitasi Kantor Resort 

KPH; Pembangunan rumah jabatan dan mess lapangan; 

Pembangunan pos jaga; Peningkatan peralatan kantor;  

Peningkatan perlengkapan kerja personil; Pengadaan 

peralatan komunikasi lapangan; Penyediaan sarana 

penunjang dan pelayanan pengelolaan wisata alam; dan 

Pemeliharaan, perbaikan dan rehabilitasi sarana dan 

prasarana.  

Pengembangan database dalam sistem pengelolaan 

sumber daya hutan memegang peranan yang sangat 

penting dalam menjamin akuntabilitas dan keberlanjutan 

pengelolaan. Ruang lingkup pengembangan database 

pengelolaan sumber daya hutan khususnya dalam wilayah 

kelola KHPP Batulanteh diarahkan pada pengembangan 

database bidang bifisik maupun sosial ekonomi 

masyarakat yang meliputi : Baseline survey kondisi biofisik 

yang bertujuan untuk melihat perkembangan dampak 

pengelolaan yang telah dilakukan terhadap kondisi fisik 

kawasan; Baseline survey Kondisi Sosial, Ekonomi, dan 

Budaya yang dimaksudkan agar informasi mengenai 

aspek-aspek tersebut dapat terus diperbaharui. Beberapa 

informasi penting dari aspek sosial, ekonomi dan budaya 

adalah jumlah dan proporsi penduduk, sumber 

penghidupan masyarakat, kearifan lokal dalam 
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pengelolaan sumber daya hutan, kelembagaan kelompok, 

dan konfilk-konflik pengelolaan sumber daya hutan. 

Pengelolaan wilayah KPHP Batulanteh dimasa 

mendatang diharapkan juga dapat memberikan kontribusi 

positif terhadap masyarakat melalui skema 

pengembangan masyarakat seperti : Peningkatan 

kapasitas masyarakat terkait dengan teknis kehutanan, 

manajemen dan teknis usaha; Peningkatan kesadaran 

masyarakat terhadap pelestarian sumber daya hutan. 

Dalam kaitannya dengan meminimalisasi potensi konflik 

yang terjadi diwilayah KPHP Batulanteh, salah satu 

kegiatannya diarahkan pada upaya-upaya resolusi konflik 

seperti: Manajemen konflik melalui  mediasi dan fasilitasi 

konflik, perundingan, MOU, penegakan hukum, pelibatan 

pihak ketiga, pelatihan resolusi konflik dan perencanaan 

partisipatif; Pembuatan forum diskusi dilevel  dusun 

sampai kecamatan; dan Pembuatan awig-awig kelestarian 

hutan 

Sementara pemanfaatan hutan pada wilayah 

tertentu, secara de jure pengelolaannya di serahkan 

kepada KPHP Batulanteh. Untuk itu arah pemanfaatannya 

difokuskan pada pencapaian visi-misi KPHP Batulateh 

dengan menitikberatkan pada pengelolaan tiga potensi 

utama yaitu: 
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1. Pemanfaatan Potensi HHK 

Dalam kegiatan pemanfaatan dan pemungutan hasil 

hutan tanaman pada hutan produksi adalah 

pemanenan dan pemasaran sesuai dengan 

karakteristik sumber daya hutan. Pemanfaatan dan 

pemungutan hasil hutan dalam hutan alam pada 

hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), 

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 

dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu. 

Khusus untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu  dapat dilakukan pada Hutan Tanaman Industri 

(HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), HKm, dan 

PHBM.  

2. Pengelolaan Potensi HHBK 

Pemanfaatan potensi hasil hutan bukan kayu yang 

dimiliki oleh KPHP Batulanteh selama ini baru 

difokuskan pada beberapa komoditas tertentu 

seperti madu, empon-empon, dan kemiri. Padahal, 

jika dilihat dari variasi potensinya KPHP Batulanteh 

memiliki potensi HHBK yang relatif besar seperti 

bambu, rotan, ketak, dan kutu lak kesambi. Oleh 

karena itu, untuk mengoptimalkan potensi tersebut 
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kegiatan pengembangan dan pemanfaatan HHBK 

yang harus dilakukan antara lain adalah:  

• Inventarisasi sebaran potensi HHBK dalam 

kawasan; 

• Penguatan kelembagaan pemegang Izin 

Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu 

(IPHHBK); 

• Pelatihan kepada masyarakat sekitar dan 

dalam kawasan dalam pemanfaatan HHBK; 

dan 

• Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam 

proses pemasaran yang pasti dan tidak 

merugikan masyarakat. 

3. Pemanfaatan Potensi Jasa Lingkungan 

Pemanfaatan jasa lingkungan diarahkan untuk 

mengoptimalkan potensi kawasan KPHP Batulanteh 

khususnya kawasan yang memiliki potensi jasa 

lingkungan sesuai dengan tipologi pemanfaatannya 

yaitu; 

• Pengembangan jasa lingkungan 

perlindungan tata air (water regulation); 

• Pengembangan jasa lingkungan penambatan 

karbon (carbon sequestration); dan  
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• Pengembangan jasa lingkungan keindahan 

bentang alam (Scenic Beauty- Ecotourism).  

 

Untuk mendukung kelestarian areal hutan, maka 

kawasan diluar ijin pemanfaatan harus direhabilitasi oleh 

KPH  karena tanggungg jawab untuk melakukan 

rehabilitasi kawasan yang memiliki ijin pemanfaatan 

dilakukan oleh pemegang ijin. Hal ini dilakukan agar terjadi 

keseimbangan kelestaraian baik di dalam maupun di luar 

kawasan hutan. Oleh karena itu, kegiatan yang harus 

dilakukan dalam rangka rehabilitasi areal diluar ijin 

pemanfaatan adalah: Reboisasi dan pemeliharaan 

vegetasi di luar areal ijin pemanfaatan; dan Pengendalian 

tingkat kerusakan dan ancaman terhadap eksistensi 

sumber daya hutan. Sementara Penyelenggaraan 

perlindungan dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan 

kelestarian ekologis kawasan hutan. Kegiatan yang harus 

dilakukan antara lain adalah: Perlindungan mata air; 

Perlindungan dan konservasi flora dan fauna endemic;  

Pembentukan satgas pengamanan dan perlindungan 

hutan; Patroli dan pengamaan hutan terpadu;  

Pembangunan pos jaga di luar dan di dalam pos jaga;  

Pelatihan perlindungan hutan dan konservasi sumber daya 
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alam; dan Pemeliharaan potensi HHBK dan HHK di dalam 

kawasan hutan. 
 

3.2.3 Rencana Pengelolaan Hutan oleh Balai KPH 

Puncak Ngengas 

Dalam dokumen RPHJP Balai KPH Puncak Ngengas 

diproyeksikan perencanaan kegiatan tahun 2018 - 2027 

akan menghabiskan anggaran sebesar 

Rp.12.565.000.000,-. Anggaran sebesar itu akan 

diperuntukkan untuk membiayai 6 kegiatan, yaitu: a) Pra 

Kondisi Operasional; b) Kegiatan Pengelolan Hutan 

Lindung (Blok Pemanfaatan); c) Kegiatan Pengelolaan 

Hutan Produksi (Blok Pemanfaatan HHK – HT); d) 

Kegiatan Pengelolaan Hutan Produksi (Blok Pemanfaatan 

kawasan jasalingkungan dan HHBK); e) Kegiatan 

Pengelolaan Hutan Produksi (Blok Pemberdayaan 

Masyarakat); dan f). Kegiatan Pendukung.  

Bila dilihat dari besarnya jumlah anggaran yang 

diperuntukkan pada kegiatan pra kondisi KPH (43,7% dari 

total anggaran). Dapat dikatakan bahwa Balai KPH Puncak 

Ngengas memprioritaskan rencana kegiatan pada upaya 

pra kondisi operasional KPH. Pra kondisi operasional yang 

dimaksud adalah a. penyiapan sarana dan prasaran; b. 

pemantapan kawasan dan areal kerja; c. perlengkapan 

data dan informasi mengenai BKPH Puncak Ngengas; d. 
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Perlengkapan Kelembagaan; dan Penyusunan Rencana 

Bisnis. Penyiapan sarana dan prasarana sendiri 

direncanakan menghabiskan anggaran sebesar 

Rp.3.895.000.000,-. (30,99% dari total anggaran selama 

10 tahun kedepan). 

Rencana pengelolaan hutan oleh KPH Puncak 

Ngengas secara rinci dapat dilihat pada table 7 dibawah 

ini: 

Tabel 7. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang 
Balai KPH Puncak      Ngengas  

No Kegiatan 
Total Anggaran 

(Rp. X 1000,-) 

Persentase 

(%) 

1 Prakondisi Operasional 5.496.000 43,7 

2 
Kegiatan Pengelolan Hutan 

Lindung (Blok Pemanfaatan) 
2.597.000 20,7 

3 

Kegiatan Pengelolaan Hutan 

Produksi (Blok Pemanfaatan 

HHK – HT) 

2.150.000 17,1 

4 

Kegiatan Pengelolaan Hutan 

Produksi (Blok Pemanfaatan 

kawasan jasalingkungan dan 

HHBK) 

847.000 6,7 

5 

Kegiatan Pengelolaan Hutan 

Produksi (Blok 

Pemberdayaan Masyarakat) 

800.000 6,4 

6 Kegiatan Pendukung 675.000 5,4 

Total 12.565.000 100 

Sumber : Data Diolah Dari Dokumen RPHJP Balai KPH Puncak 

Ngengas, 2018. 
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Dapat dilihat bahwa alokasi anggaran 

pengelolaan hutan di hutan lindung Balai KPH Puncak 

Ngengas lebih besar dibandingkan dengan alokasi 

anggaran pada pengelolaan hutan produksi. Hal ini 

dikarenakan luasan Hutan Lindung (HL) 29.508,30 ha 

lebih luas daripada Hutan Produksi Tetap (HP) 1.127,10 ha 

dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) 15.216,90 ha. 

Dari hasil telaahan rencana dan anggaran pada 

dokumen RPHJP KPH Puncak Ngengas, belum 

terdapat alokasi anggaran bagi rehabilitasi hutan di 

hutan lindung. Padahal, dari 45.852,30 ha (luas wilayah 

KPH Puncak Ngengas), setidaknya 14.093 ha (30,74%) 

berada dalam kondisi kritis dan sebagian besar berada di 

hutan lindung. Terkait dengan rehabilitasi hutan lindung, 

Balai KPH Puncak Ngengas hanya mengalokasikan 

anggaran untuk kegiatan inventarisasi lokasi rehabilitasi. 

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 5 tahun (2017 s/d 

2021) dan diproyeksikan menghabiskan anggaran sebesar 

Rp.100.000.000,- per tahun. 

Selanjutnya, alokasi anggaran juga belum 

tersedia bagi pengembangan HHK dan HHBK yang 

merupakan core bussines Balai KPH Puncak Ngengas. 

Padahal hasil proyeksi peluang kelas perusahaan HHK 

Sonokeling dan Jati, menunjukkan penanaman Sonokeling 
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berpotensi menghasilkan pendapatan bersih sebesar 

Rp.48.066.480,- M3/ha/tahun. Demikian juga dengan Jati 

yang berpotensi menghasilkan pendapatan bersih sebesar 

Rp.68.361.216,- M3/ha/tahun. Terkait HHBK, terdapat 3 

jenis yang rencananya akan dikembangkan yakni Rotan, 

Bambu dan Kemiri. Tetapi dari sisi anggaran belum 

tersedia, baik itu pengembangan HHBK yang berada di 

hutan lindung maupun yang berada di hutan produksi.  

Dalam konteks, menjawab isu strategis yang 

telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, terkait 

dengan pemanfaatan dan perlindungan hutan. Balai 

KPH Puncak Ngengas telah merencanakan dan 

mengalokasikan anggaran bagi upaya  pengamanan 

hutan dalam bentuk kegiatan patroli pengamanan 

hutan dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp.2.400.000.000,- atau 15,92% dari total anggaran 

selama 10 tahun mendatang. Anggaran sebesar itu 

tidak termasuk honorium mandor pengaman hutan.  

Keseriusan dalam melakukan perlidungan hutan 

harus pula diiukuti dengan penegakan hukum yang baik. 

Mengingat selain persoalan pengrusakan hutan yang 

terjadi diwilayahnya, KPH Puncak Ngengas juga 

dihadapkan pada permasalahan moral hazard  aparatur 
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dalam pengamanan yang cenderung menyalahgunakan 

kewenangan (abuse of power). 

3.2.4 Rencana Pengelolaan Hutan oleh Balai KPH 

Ampang Plampang 

Dalam dokumen RPHJP Balai KPH Ampang 

Plampang, diproyeksikan perencanaan kegiatan tahun 

2015 - 2024 akan menghabiskan anggaran sebesar 

Rp.43.416.000.000,-. Anggaran sebesar itu akan 

diperuntukkan untuk membiayai 15 kegiatan, yaitu: a) 

Pemantapan kawasan hutan dan batas kelola hutan; b) 

Kegiatan perlindungan dan rehabilitasi hutan; c) Evaluasi 

dan Monitoring Kinerja dan Kesehatan DAS ; d) 

Penyediaan data sumberdaya hutan dan HHBK); e) 

Penyusunan Business Plan; f). Penyusunan rencana 

pengelolaan hutan jangka pendek; g) Pembangunan core 

business melalui Kelas Perusahaan (Jati, Kayu putih dan 

Ekowisata); h) Pengembangan KPH sebagai unit bisnis 

mandiri; i) Peningkatan kapasitas masyarakat; j) 

Pengembangan kemitraan dan networking; k) 

Pengamanan hutan; l) Pengembangan IPTEKS; m) 

Peningkatan kapasitas SDM pengelola KPH; n) 

Pengembangan sistem  informasi; dan 0)  Pemantauan 

dan evaluasi ijin pemanfaatan kawasanhutan. 

Dari total anggaran sebesar itu, Balai KPH Ampang 

Plampang sebagian besar diperuntunkkan untuk 
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membiayai kegiatan perlindungan dan rehabilitasi hutan 

sebesar 33,3% dari total anggaran (Rp.14.460.000.000) 

dan untuk mendukung Pembangunan core business 

melalui Kelas Perusahaan (Jati, Kayu putih dan Ekowisata) 

sebesar 32,0% dari total anggaran (Rp.13.900.000.000,-) 

sebagaimana tergambar pada table 8  dibawah ini. 

Tabel 8.Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang 
Balai KPH Ampang Plampang  

 
No Kegiatan Total Anggaran 

(Rp. X 1000,-) 

Persentase 

(%) 

1 Pemantapan kawasan hutan 

dan batas kelola hutan  

166.000 0,4 

2 Perlindungan dan 

Rehabilitasi Hutan 

14.460.000 33,3 

3 Evaluasi dan Monitoring 

Kinerja dan Kesehatan DAS 

2.810.000 6,5 

4 Penyediaan data 

sumberdaya hutan    

1.600.000 3,7 

5 Penyusunan Business Plan 300.000 0,7 

6 Penyusunan rencana 

pengelolaan hutan jangka 

pendek 

800.000 1,8 

7 Pembangunan core 
business melalui Kelas 

Perusahaan (Jati, Kayu 

putih dan Ekowisata) 

13.900.000 32,0 

8 Pengembangan KPH 

sebagai unit bisnis mandiri 

100.000 0,2 

9 Peningkatan kapasitas 

masyarakat  

1.710.000 3,9 
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10 Pengembangan kemitraan 

dan networking 

410.000 0,9 

11 Pengamanan hutan 3.660.000 8,4 

12 Pengembangan IPTEKS 1.150.000 2,6 

13 Peningkatan kapasitas SDM 

pengelola KPH  

1.400.000 3,2 

14 Pengembangan sistem  

informasi  

450.000 1,0 

15 Pemantauan dan evaluasi 

ijin pemanfaatan kawasan 

hutan  

500.000 1,2 

Total Anggaran 43.416.000 100 

Sumber : Data Diolah Dari Dokumen RPHJP Balai KPH Ampang 
Plampang, 2018. 

 

Dalam konteks merehabilitasi hutan di wilayah KPH 

Ampang Plampang, sepenuhnya merupakan 

tanggungjawab KPH. Mengingat sampai saat ini seluruh 

wilayah KPH merupakan wilayah tertentu, dengan kata lain 

belum terdapat perijinan kehutanan. Keberadaan lahan 

kritis yang terdapat di wilayah KPH Ampang saat ini 

luasnya mencapai 15.800,1  ha, maka dalam kurun waktu 

10 tahun lahan kritis tersebut secara bertahap akan 

direhabilitasi. Dengan asumsi, setiap tahunnya KPH 

Ampang harus merehabilitasi ± 1.500 Ha.  Berdasarkan 

dokumen RPHJP KPH Ampang, platform anggaran untuk 

merehabilitasi kawasan ini sebesar Rp.754.000.000,- per 

tahunnya. Artinya per ha lahan hanya membutuhkan 
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anggaran sebesar Rp.502.667,-. Anggaran bagi rehablitasi 

hutan ini akan bertambah, jika KPH Ampang dalam 

mengembangkan core businessnya (Jati dan Kayu Putih) 

berada di wilayah lahan kritis. Dimana,untuk 

pengembangan  core business Jati dan Kayu Putih, 

terdapat anggaran untuk melakukan pembibitan setiap 

tahunnya sebesar Rp.20.000.000,-. 

Sementara pengembangan core business KPH 

Ampang Plampang diproyeksikan selama 10 tahun 

kedepan membutuhkan pembiayaan sebesar 

Rp.13.900.000.000,- (32,0% dari total anggaran). Dari total 

kebutuhan tersebut, Rp.11.000.000.000,- diperuntukkan 

untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

core business dan Rp.1.500.000.000,- akan digunakan 

untuk penguatan kapasitas SDM pengelola unit bisnis 

KPH melalui training, studi banding dan magang. 

Dalam menjawab permasalahan pemanfaatan dan 

perlindungan hutan. KPH Ampang Plampang 

merencanakan penyelenggaraan kegiatan perlindungan 

hutan dan konservasi dalam bentuk kegiatan; (1) deliniasi 

areal perlindungan setempat dan enclave, (2) penyusunan 

SOP perlindungan hutan dan konservasi alam, (3) upaya 

perlindungan dan pengawetan flora dan fauna yang 

dilindungi melalui kegiatan penyadaran dalam bentuk 
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penyuluhan, penyusunan SOP dan upaya konservasi 

HCVF.  

Dalam penganggaran yang disusun, KPH Ampang 

Plampang justru memprogram kegiatan pengamanan 

hutan dalam upaya perlindungan hutan dengan anggaran 

sebesar Rp.3.660.000.000,- Dimana Rp.1.500.000.000,- 

akan digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana 

pengamanan hutan. Rp.600.000.000,- digunakan untuk 

rekruitmen tenaga pengamanan hutan. Hanya 

Rp.500.000.000 yang akan digunakan untuk sosialisasi, 

pemdidikan dan patroli rutin pengaman hutan. Atau 

dengan kata lain, patroli pengamanan hutan akan 

dianggarkan sebesar Rp.20.000.000 per tahunnya. 

Sementara untuk pemanfaatan hutan bersama 

dengan masyarakat atau pihak lainnya, KPH Ampang 

Plampang merencakan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan dalam 

rangka mengakomodir masyarakat setempat melalui 

pemberian akses. Mengingat, terdapat masyarakat di 23 

desa (4 kecamatan) yang berada dan berkegiatan disekitar 

dan didalam kawasan KPH Ampang. KPH Ampang 

memproyeksikan anggaran sebesar Rp.30.000.000 per 

tahun untuk membiayai kegiatan pengembangan 

kerjasama dengan pihak ketiga (masyarakat, dunia usaha, 
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dan perbankan). Sementara untuk penguatan kapasitas 

masyarakat, KPH Ampang memproyeksikan anggaran 

sebesar Rp.171.000.000 per tahun. 

3.3.  Kinerja Pengelolaan Sumberdaya Hutan 
Berbasis KPH di wilayah  Sumbawa  

Konsep kinerja yang digunakan dalam kajian ini 

mengacu pada konsep yang dikembangkan oleh Peterson 

(2003) yang mengungkapkan bahwa kinerja dapat 

didefinisikan sebagai kemampuan suatu kelembagaan 

untuk menggunakan sumberdaya yang dimilikinya secara 

efisien dan menghasilkan output yang sesuai dengan 

tujuannya dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Ada 

dua hal untuk menilai kinerja suatu kelembagaan yaitu 

produknya sendiri berupa jasa atau material, dan faktor 

manajemen yang membuat produk tersebut bisa dihasilkan 

(Sahyuti, 2004).  Dengan demikian, penilaian 

mengenai kinerja kelembagaan KPH dapat dilakukan 

dengan mendeskripsikan beberapa faktor manajemen 

dalam menjalankan pengelolaan hutan ditingkat tapak.  

Alat analisis yang digunakan untuk menilai faktor 

manajemen  tersebut diadaptasi dari konsep yang 

dikembangkan kartodihardjo et al (2014) yang 

menyebutkan bahwa terdapat beberapa unsur yang dapat 

dijadikan parameter untuk menilai kinerja KPH  yaitu:  
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a) Adanya kepastian wilayah pengelolaan yang 

ditandai dengan telah selesainya proses 

pelaksanaan tatabatas dan penataan areal kerja 

KPH  

b) Tersedianya dokumen perencanaan KPH yang fit 

in dengan perencanaan lainnya ditingkat daerah  

c) Kapasitas organisasi yang memadai, ditunjukkan 

dengan tersedianya mekanisme, fasilitas, SDM, 

anggaran dan dukungan kebijakan ditingkat lokal, 

sehingga operasional KPH dapat berjalan dengan 

baik 

d) Adanya kerjasama dan koordinasi lintas sektor 

untuk mendukung operasional KPH 

e) Tersedianya  sistem informasi yang  update dan 

akurat terkait aktifitas pengelolaan hutan ditingkat 

tapak 

 

Parameter-parameter tersebut kemudian dijadikan 

dasar untuk mendeskripsikan kinerja pembangunan KPH 

di kabupaten sumbawa dengan fokus pada empat wilayah 

KPH yaitu Batulanteh Puncak ngengas, OTBB, Ampang 

Plampang dan Ropang. Hasil penilaian yang diperoleh 

dengan meggunakan paramter tersebut disajikan pada 

gambar berikut ini : 
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Gambar 1. Kinerja Pembangunan KPH di Sumbawa  

 

Dari hasil penilaian diatas, dapat dideskripsikan 

bahwa kinerja pembangunan KPH pada masing-masing 

wilayah KPH cukup bervariasi antara satu aspek dan 

aspek lainnya. secara detail mengenai deskripsi masing 

masing aspek pada wilayah KPH disajikan dalam uraian 

sebagai berikut : 

Aspek Kemantapan Wilayah 

Dari aspek kemantapan wilayah diperoleh informasi 

bahwa semua wilayah KPH telah selesai tatabatas dan 

temu gelang. Namun demikian untuk aspek penataan areal 

kawasan, masih terdapat beberapa KPH yang masih 

sebatas melakukan penataan areal diatas kertas dan 

belum melakukan aktifitas tersebut dilapangan. Beberapa 

argumentasi yang diungkapkan  terkait terhambatnya 

pentaan areal di tingkat tapak ini yaitu keterbatasan SDm 
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dan dukungan anggaran yang tersedia. Disamping itu, 

banyak pal batas kawasan yang hilang sehingga agak sulit 

untuk memastikan batas luar kawasan yang sebelumnya 

sudah ditatabatas. 

Aspek Rencana Kelola 

Aspek rencana kelola merupakan instrumen penting 

yang berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggara 

pengelola hutan untuk menjalankan programnya dtingkat 

tapak.  Dalam mengimplenetasikan pengelolaan hutan 

ditingkat tapak, kelembagaan KPH dituntut harus memiliki 

tiga jenis perencanaan baik yang bersifat jangka panjang, 

jangka pendek dan rencana bisnis untuk menopang 

kemandirian KPH.  

Dalam konsteks penyusunan rencana kelola pada 

KPH wilayah sumbawa, dokumen perencanaan yang 

tersedia masih sebatas pada dokumen rencana 

pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP)  baik yang 

sudah disahkan maupun dalam prsoes pengesahan 

sebagai bentuk adaptasi dari perubahan kebijakan pasca 

penerapan UU 23 2014. Hal yang sama juga terjadi pada 

dokumen perencanaan lainnya seperti RPHJPd dan 

Rencana Bisnis, hanya sebagian KPH yang memiliki 

dokumen tersebut sementara KPH lainya belum dan masih 

dalam tahap penyusunan.  
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Situasi tersebut berkoneksuensi pada proses 

internalisasi perencanaan KPH dengan sktor lainnya 

didaerah. Dari data yang diperoleh, sebagian besar isu 

pembangunan daerah sudah dimasukan kedalam 

dokumen RPHJP, namun demikian proses koordinasi dan 

sinkronisasi perencanaan yang dijalankan masih sangat 

lemah. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya integrasi 

perencanaan antar sekrtor yang mendorong keterpaduan 

pengelolaan wilayah baik antar kawasan hutan dan 

dengan wilayah lainnya. 

Aspek Kapasitas Organisasi  

Kapasitas kelembagaan dan organsiasi menjadi 

salah satu prasyarat penting dalam menunjang 

operasional KPH ditingkat tapak, ukuran kapasitas 

organisasi dapat ditandai dengan beberapa parameter 

yaitu ; kuantitas dan kulitas SDM, Ketersediaan anggaran, 

ketersediaan mekanisme kelembagaan, adanya fasilitas 

dan dukungan kebijakan dalam menjalankan pengelolaan 

hutan. 

Hasil analisis terhadap parameter tersebut  dalam 

pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan pada wilayah 

KPH menunjukan pada konteks kinerja yang masih sangat 

lemah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu : 
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1. Ketersediaan SDM yang memadai masih menjadi 

pekerjaan rumah terbesar bagi KPH. Hal ini dapat 

dilihat dari tingginya GAP antara ketersediaan SDM 

dengan luas wilayah kawasan hutan yang 

dikelolah. Hasil kajian ini memberikan informasi 

bahwa 1 petugas kehutanan setidaknya 

mengawasi 2200 Ha kawasan hutan. Sementara 

kondisi idealnya yaitu 1 : 100  berdasarkan 

perhitungan KPH dipulau jawa.  Pada dimensi yang 

lain juga diperoleh informasi bahwa selama ini 

resort sebagai tulang punggung pengelolaan hutan 

ditingkat tapak tidak mendapatkan dukungan yang 

memadai  

2. Aspek anggaran juga menjadi salah satu faktor 

yang paling menjadi sorotan dalam pengelolaan 

KPH ditingkat tapak, karena selama ini dukungan 

anggaran yang tersedia untuk menjalankan 

operasionalsiasi KPH ditingkat tapak hanya 

mencakup 40% dari kebutuhan ideal oprasional. 

Hal ini berimplikasi pada tidak optimalnya 

pelaksananaan kegiatan dilapangan. 

3. Untuk aspek dukungan  fasilitas  dapat 

dideskripsikan bahwa kondisi fasilitas saat ini rata 

rata sudah mencapai 60% dari kebutuhan ideal 
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dimasing masing KPH. Namun demikian situasi 

tersebut masih dikategorikan jauh dari kata cukup 

untuk memastikan pengelolaan dapat berjalan 

efektif. 

4. Dalam perspektif dukungan kibijakan pengelolaan 

hutan ditingkat daerah, diperoleh informasi bahwa 

selama ini dukungan kebijakan terkait dengan KPH 

cukup lemah sehingga menimbulkan inefisiensi 

dalam pengelolaannya hal tersebut dapat dilihat 

dari minimnya dukungan SDM, Infrastruktur dan 

anggaran dalam menjalankan aktifitas KPH  

ditingkat tapak. Hal senada juga diungkapkan oleh 

kepala KPH Batulanteh yang menyebutkan : 

Dukungan kebijakan Belum optimal, karena 

kewengan sebagian sudah ditarik lagi ke pusat. 

Sebagai contoh perijinan PS dengan skema 

KK mestinya bisa berhenti sampai di KPH 

(tidak perlu sampai ke KemenLHK). Tetapi 

sekarang semuanya ada di KemenLHK. 

Akibatnya pembayaran PNPB pada wilayah 

yang belum berjalan, padahal sudah 

dibayarkatkan oleh masyarkat menjadi 

terkendala. Saat ini ada beberapa kelompok 

yang sudah membayar PNBP tetapi uangnya 
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masih ditahan oleh KPH karena alas haknya 

masyarakat tidak ada. 

  

Dari temuan dan informasi yang diperloeh terkait 

deskripsi kapasitas kelembagaan KPH dalam mengawal 

pengelolaan hutan ditingkat tapak, dapat dipahami bahwa 

selama ini sistem pengelolaan hutan yang dijalankan 

masih ditunjang dengan kapasitas organisasi yang cukup 

terbatas. Hal ini dapat berimpilikasi pada tingginya 

dinamika pengelolaan sumberdaya hutan ditingkat tapak 

baik dari aspek pelaksanaan program, kualitas layanan 

dan relasi antar pihak dalam mengelola kawasan hutan 

ditngkat tapak. 

Aspek tatainformasi, kerjasama dan koordinasi 

Hasil analisis megenai sistem informasi menjunkan 

bahwa sebagian besar KPH pulau  sumbawa belum 

memiliki sistem informasi yang memadai sesuai dengan 

yang amanat dalam UU 14 2008 dan aturan turunannya 

dalam bentuk permenlhk no 18 2018 tentang pelayanan 

informasi publik di sektor kehutanan. Selama ini, sistem 

informasi KPH belum terbangun secara mandiri dan di 

sediakan secara terbatas pada situs SIMPASDOK KPH 

yang  dibuat oleh kementerian lingkungan hidup dan 

kehutanan, tidak terdapat data yang komprehensif terkait 
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dengan jenis informasi yang disediakan secara  berkala, 

serta merta, tersedia setiap saat maupun kategorisasi 

informasi yang dikecualikan.  Hal ini berimplikasi pada 

sultinya parap pihak untuk mengkases informasi terkait 

KPH tersebut baik untuk kebutuhan penelitian, pendidikan 

maupun pengembangan kawasan. 

Dari sisi koordinasi dan kerjasama pengelolaan 

hutan ditingkat tapak.  Hasil kajian ini dapat memberikan 

gambaran bahwa kerjasama dan koordinasi pengelolaan 

hutan belum berjalan optimal. Beberapa argumentasi yang 

terungkap bahwa selama ini KPH sangat sulit membangun 

koordinasi pengelolaan hutan dengan beberapa pihak 

termasuk pemerintah kabupaten kota khususnya pasca 

penerapan UU 23 tahun 2014. Meskipun untuk kasus nusa  

tenggara barat telah terdapat MOU antara Gubernur dan 

pemerintah kabupaten kota terkait kerjasama 

pemanfaatan hutan yang secara tegas memberikan 

sebagian kewenangan provinsi dalam hal pemanfaatan 

hutan kepada kabupaten dan kota se NTB. Namun  

demikian kerjasama tersebut belum berdampak signifikan 

pada integrasi dan sinkronisasi pengelolaan hutan yang 

ada di tingkat tapak. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya 

asimteris informasi antara instansi di kabupaten untuk 

mendukung pengelolaan hutan secara sepsifik ditingkat 
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tapak.  Disisi lain adanya  peluag kerjasama yang dibingkai 

dalam bentuk kebijakan alokasi penggunaan dana desa 

untuk mendukung kegiatan kehutanan belum 

termanfaatkan dengan baik.  Sehingga  urusan 

pengelolaan hutan harus di tanggung sendiri oleh pihak 

KPH dan Dinas lingkungan hidup dan kehutanan NTB.  

Berdasarkan fakta dan argumentasi hasil kajian 

terkait kinerja pengelolaan hutan diatas, dapat 

dideskripsikan bahwa dinamika pengelolaan sumberdaya 

hutan yang sangat kompleks tidak bisa dielpaskan dari 

kapasitas kelembagaan dan  kebijakan pengelolaan hutan 

yang sedang di implementasikan. Jika situasi seperti diatas 

masih terus terjadi maka dapat dipastikan pengelolaan 

hutan berbasis KPH tidak akan mampu mewujudkan 

substansi pengelolaan hutan yang diharapkan.    
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4 
    PELUANG DAN ARAHAN INTEGRASI 

PERENCANAAN KEHUTANAN Di 

SUMBAWA 
 

4.1. Peluang Sinergi Dengan Instansi Terkait 

Koordinasi dan sinergi dengan berbagai instansi dan 

para pihak terkait merupakan salah satu aspek non teknis 

yang memegang peranan penting dalam keberlangsungan 

pengelolaan hutan oleh KPH. Mengingat posisi strategis 

wilayah kelola KPH bagi pembangunan di daerah, 

khususnya Pulau Sumbawa dan berbagai permasalahan 

yang dihadapi seperti illegal loging yang masif, alih fungsi 

hutan menjadi kawasan pertanian serta rusaknya DAS 

yang merupakan daerah tangkapan air maka banyak pihak 
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dan sektor sangat berkepentingan terhadap kawasan yang 

dikelola saat ini oleh KPH. 

Kenyataan menunjukkan bahwa sistem 

perencanaan pembangunan selama ini terkesan masih 

sangat sektoral, menyebabkan seringkali perencanaan 

yang sudah tidak dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Bukan karena program tidak bagus ataupun 

kemampuan teknis tidak mencukupi. Akan tetapi lebih 

pada persoalan non teknis, seperti cara pandang dan 

permasalahan komunikasi. Karena itu, KPH dituntut untuk 

dapat melakukan internalisasi program kegiatan untuk 

menggalang suatu kekuatan dari berbagai kalangan yang 

meliputi institusi pemerintah terkait dan para pihak lainnya 

(non pemerintah) yang berkompeten dengan 

permasalahan kehutanan.  

Didalam dokumen Grand Strategy Integrasi Kayu 

dan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kabupaten Sumbawa 

Tahun 2016 -  2025 menjelaskan banyak pihak yang 

terlibat dalam pengelolaan hutan pada umumnya, antara 

lain; BAPPEDA, BKSDA, Universitas, Disbudpar, 

Bapenda, Dinas PU, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, 

BPOM, Dislutkan, DiskoperindagkopUMKM, Distamben, 

BPDAS, Balitbang HHBK, serta Pemerintah Desa melalui 
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BUMDES dan Pokdarwis. Instansi  atau lembaga tersebut 

selanjutnya dalam kajian ini disebut sebagai para pihak. 

Para pihak dalam kajian ini dapat didefinisikan 

sebagai pihak pihak yang dapat mempengaruhi atau 

dipengaruhi (menerima dampak) oleh keputusan yang 

diambil (Freeman, 1984). Berdasarkan keterkaitannya 

terhadap perencanaan KPH, Townsley (1998) kemudian 

membedakan stakeholders menjadi dua yaitu stakeholders 

primer dan stakeholders sekunder. Stakeholders primer 

adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung 

terhadap suatu sumberdaya, baik sebagai mata 

pencaharian ataupun terlibat langsung dalam eksploitasi. 

Stakeholders ini oleh Yang, et al., (2010) disebut juga 

sebagai stakeholders kunci (key stakeholders). 

Stakeholders sekunder adalah pihak yang memiliki 

minat/kepentingan secara tidak langsung, atau pihak yang 

tergantung pada sebagian kekayaan atau bisnis yang 

dihasilkan oleh sumber daya yang ada. 

Berdasarkan hasil kajian yang dilakuan terhadap 

sejumlah data dan informasi diketahui bahwa terdapat 15 

kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan 

sumberdaya hutan di Pulau Sumbawa. Ke-15 

kelembagaan ini terdiri dari 9 KPH di Pulau Sumbawa, 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas KoperidagKop, 
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Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, BAPPEDA dan 

Pemerintah Desa. Berdasarkan klasifikasi parapihak 

sebagaimana dikemukakan oleh Townsley (1998), maka 

stakeholders primer dalam pengelolaan sumberdaya hutan 

di Pulau Sumbawa adalah KPH, Badan Perencanaan dan 

pembangunan Daerah Kabupaten, Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pariwisata 

Kabupaten dan Pemerintah Desa termasuk kelompok 

masyarakat desa. 

4.1.1 Peluang Sinergi Dengan Pemerintah Kabupaten 

Sumbawa 

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 – 

2021, terdapat 7 misi pembangunan daerah selama 5 

tahun mendatang. 3 (tiga) diantaranya berhubungan 

dengan upaya pengelolaan hutan yang ada di Kabupaten 

Sumbawa. Hal ini dapat dilihat pada misi ke-3 yaitu 

mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur 

dengan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah 

pusat dan pemerintah provinsi. Misi ke-4 yaitu 

mengembangkan potensi unggulan daerah dan 

meningkatkan produktivitas usaha masyarakat demi 

terwujudnya kesejahtaraan masyarakat, penurunan angka 
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kemiskinan dan perluasan lapangan kerja dan pada misi 

ke-5 terkait dengan mewujudkan pengelolaan sumberdaya 

alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

Melihat tujuan dari misi ke-3 untuk meningkatnya 

kapasitas masyarakat dan pemerintahan desa dengan 

sasaran 1) terwujudnya rencana pembangunan kawasan 

pedesaan yang sesuai potensi; 2) terwujudnya dokumen 

perencanaan pembangunan desa yang sesuai kebutuhan 

dan 3) terwujudnya lembaga ekonomi pedesaan yang 

mandiri. Ketiga sasaran ini menjadi urusan pemberdayaan 

masyarakat dan desa yang dialamatkan kepada Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Misi ke-3 ini dapat 

mendukung pengelolaan hutan apabila ada integrasi 

perencanaan Pemerintah Desa dengan 4 KPH yang 

terdapat di wilayah adminsitratif Kabupaten Sumbawa. 

Mengingat, ada banyak desa yang berbatasan langsung 

dengan kawasan hutan dan sebagian masyarakat desa 

menggantungkan kehidupannya dari pemanfaatan 

sumberdaya hutan. Setidaknya, 130 desa teridentifikasi 

berbatasan langsung dengan kawasan hutan pada wilayah 

kerja balai KPH diKabupaten Sumbawa. Dengan rincian 75 

desa berbatasan langsung dengan kawasan hutan yang 

menjadi wilayah kerja Balai KPH Batulanteh Puncak 

Ngengas, 26 Desa di wilayah kerja Balai KPH Ropang dan 
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29 Desa di wilayah kerja Balai KPH Ampang Plampang 

(belum termasuk desa – desa di wilayah kerja Balai KPH 

Orong Telu Brang Beh).  

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, 

bahwa keberadaan desa – desa ini menjadi peluang 

sekaligus ancaman bagi keberlanjutan sumberdaya hutan 

di Kabupaten Sumbawa. Hal ini dapat terpotret dari; 1) 

Dibeberapa wilayah hutan, telah terjadi alih fungsi 

kawasan menjadi perkampungan, sawah maupun sarana 

publik seperti sekolah, sarana ibadah, jalan dan irigasi; 2) 

Konflik kawasan dengan masyarakat setempat; 3) Banyak 

ternak liar yang dapat menyebabkan gagalnya rehabilitasi 

lahan dan hutan, karena kultur masyarakat Sumbawa yang 

menerapkan praktek pengembalaan liar (disebut LAR); 4) 

Perambahan hutan yang semakin besar; 5) Seringnya 

terjadi pencurian kayu (illegal logging) di hutan lindung 

maupun hutan produksi; dan 6) Adanya aktivitas 

perambahan di hulu DAS/Sub DAS dan di sekitar mata air. 

Salah satunya berada pada DAS Prioritas Nasional, yakni 

DAS Moyo.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak 

masyarakat miskin yang hidup dan tinggal di kawasan 

hutan. Akibatnya ketergantungan masyarakat desa 

terhadap keberadaan sumberdaya hutan semakin tinggi. 
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Selain kemiskinan, terbatasnya partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan hutan juga menjadi masalah tersendiri 

yang perlu mendapat perhatian dari Balai KPH. Mengingat, 

hutan dan rakyat merupakan dua kata kunci penting yang 

menjadi dasar dari pengelolaan hutan dengan 

menempatkan hutan dan rakyat sebagai yang utama dan 

terpenting. Keduanya memiliki hubungan tak terpisahkan 

satu dengan yang lain dan memisahkannya akan 

menciptakan masalah yang berkepanjangan. Karena itu, 

sinergi perencanaan antara pemeritnah desa dengan KPH 

melalui fasilitasi Bappeda sangat penting, untuk 

memastikan kepentingan masing – masing pihak 

terakomodir yang pada akhirnya diharapkan dapat 

mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat 

sekaligus memastikan fungsi ekologis kawasan hutan 

lestari. 

Bila melihat tujuan pada misi ke-4 terkait dengan 

pengembangan potensi unggulan daerah dan 

meningkatkan produktivitas usaha masyarakat. Maka yang 

akan disasar pada misi ini, DiskopUKMPerindag, DisPora 

dan Pariwisata, Dinas Pertanian. Utamanya yang berkaitan 

dengan pengembangan potensi lokal daerah berbasis 

agribisnis dan agroindustri yang dapat dikembangkan 

mulai dari aspek produksi, pengolahan dan pemasaran 
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hasil hutan (kayu dan non kayu) serta pengembangan 

potensi wisata. Berdasarkan data potensi HHK, HHBK dan 

Jasa Lingkungan yang berada di wilayah kerja Balai KPH, 

ada banyak hasil hutan yang dapat dikembangkan menjadi 

produk – produk unggulan daerah agar dapat menjawab 

misi ke-4 ini.  

Hal ini dapat dilihat dari komoditi kelas perusahaan 4 

KPH di wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa yakni 

HHK Jati dan Sonokeling yang akan dikembangkan oleh 

KPH Batulanteh Puncak Ngengas dan KPH Ampang 

Plampang, HHBK Kayu Putih yang akan dikembangkan 

oleh KPH Batulanteh Puncak Ngengas dan KPH Ampang 

Plampang, HHBK Kemiri yang akan dikembangkan oleh 

KPH Batulanteh Puncak Ngengas dan KPH Ropang serta 

jasa lingkungan wisata alam yang akan dikembangkan 

oleh seluruh KPH di wilayah administrasi Kabupaten 

Sumbawa. Pengembangan potensi ini juga dapat dilihat 

dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa 

yang diatur di dalam Peraturan Daerah No.10/2012. Dalam 

perda tersebut dijelaskan mengenai strategi pelaksanaan 

kebijakan penataan ruang wilayah bagi upaya pengelolaan 

hutan antara lain : 1). Pengembangan produksi dan 

produktifitas dengan mengoptimalkan kawasan pertanian 

lahan kering; 2). Pengembangan kawasan pulau – pulau 
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kecil untuk kegiatan pariwisata; dan 3). Pengembangan 

kawasan pariwisata melalui percepatan pengembangan 

kawasan wisata alam.  

Misi ke-5 Kabupaten Sumbawa tahun 2016 – 2021 

berkaitan dengan target mewujudkan pengelolaan 

sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang 

berkelanjutan. Ada 4 tujuan didalam misi ini yang 

berhubungan langsung dengan pengelolaan hutan, yakni 

1) tujuan untuk meningkatnya efektifitas pengelolaan 

sumber daya alam dan lingkungan hidup; 2) mencegah 

semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup; 3) 

meningkatnya efektifitas penegakan hukum lingkungan 

hidup; dan 4) mencegah semakin meluasnya dampak 

negatif pemanasan global. Pencapaian misi ke-5 ini 

penting untuk diintegrasikan antara pemerintah kabupaten 

Sumbawa dengan Balai KPH. Utamanya mengenai upaya 

peningkatan debit air dan menurunnya luas kerusakan 

hutan melalui upaya reboisasi dan rehabilitasi pada 

kawasan hutan yang kritis. Termasuk juga upaya 

pengamanan dan perlidungan hutan. Dalam mencapai misi 

ke-5 ini, program perlindungan dan konservasi sumber 

daya alam menjadi urusan Dinas Lingkungan Hidup. 
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4.1.2 Peluang Integrasi Dengan Dinas PMD 

Dalam sejumlah misi yang dijabarkan dalam 

dokumen renstra Dinas PMD 2016 - 2021, terdapat 2 (dua) 

misi yang berarsiran dengan upaya penguatan 

pengelolaan hutan di Kabupaten Sumbawa sebagaimana 

yang diamanatkan oleh RPJMD Kabupaten Sumbawa. 2 

misi tersebut antara lain peningkatkan pembangunan dan 

perekonomian desa melalui pemanfaatan sumberdaya 

ekonomi lokal, sumberdaya alam dan pendayagunaan 

TTG yang berkelanjutan. Misi pertama ini bertujuan untuk 

meningkatkan peran lembaga ekonomi masyarakat dan 

mengembangkan usaha ekonomi masyarakat. Lembaga 

ekonomi masyarakat yang dimaksud adalah BUMDES, 

LKM, Pasar Desa dan direncanakan akan dilaksanakan di 

157 desa sampai dengan tahun 2020. Dalam 

pengembangan lembaga ekonomi ini, Dinas PMD akan 

melakukan pembentukan dan pembinaan terhadap 

lembaga ekonomi tersebut melalui pemantapan program 

nasional yakni pengembangan kawasan Perdesaan (PKP) 

dalam 1 kawasan, pengembangan ekonomi masyarakat 

kawasan Perdesaan (PEMKP) dan pengembangan 

infrastruktur ekonomi (PIE) di 3 kecamatan.  

Berdasarkan Perbup Sumbawa No. 26/2017 tentang 

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten 
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Sumbawa 2017 – 2021. Kawasan perdesaan ini terletak di 

Kecamatan Utan yang tersebar di 5 Desa yakni Desa 

Sabedo, Desa Motong, Desa Tengah, Desa Orong Bawa 

dan Desa Stowe Berang. Secara tata guna lahan, tipologi 

kawasan ini 74% berada didalam kawasan hutan. Dari 5 

Desa ini, Desa Sabedo merupakan desa yang berbatasan 

langsung dengan Balai KPH Puncak Ngengas dengan 

jumlah penduduk pada tahun 2015 mencapai 3.137 jiwa. 

Dari jumlah penduduk sebanyak itu, sebagiannya 

mengelola kawasan hutan dengan skema HKm (hutan 

kemasyarakatan). Terdiri dari Gapoktan HKm Komphak 

Desa Sabedo seluas 500 ha melalui SK Bupati Sumbawa 

No. 663/2014 tertanggal 12 Juni 2014 dan Kelompok Tani 

HKm Swagortha Arthagiri Dsn Wanagiri, Desa Sabedo 

seluas 200 ha melalui SK Bupati Sumbawa No. 664/2014 

tertanggal 12 Juni 2014. Dalam konteks PKP JASAPRIMA, 

Desa Sabedo akan didorong untuk mengembangkan Sapi, 

Kambing (sistem LAR), Padi, Srikaya dan HHBK Madu. 

Dalam pengembangan HHBK Madu khususnya, PKP 

JASAPRIMA akan melakukan inovasi perburuan madu 

yang lebih akrab dan menurunkan daya ganggu terhadap 

koloni lebah madu. 

Selain program PKP JASAPRIMA, Pemda 

kabupaten Sumbawa juga telah menetapkan wilayah KSK 
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Agropolitan Alas Utan (Perda 10/2010 tentang RTRW 

Kabupaten Sumbawa 2011 – 2031). KSK ini adalah 

kawasan budidaya dan bagian hulu dari KSK Agropolitan 

Alas Utan merupakan hutan produksi dan hutan lindung 

yang berada di dalam Kelompok Hutan (KH) Puncak 

Ngengas dan Palaning (RTK 60 dan RTK 5).  Oleh karena 

itu, kawasan hutan KPH Puncak Ngengas memiliki peran 

strategis dan penting sebagai sistem pendukung 

(supporting system) keberlangsungan pembangunan 

Agropolitan Alas Utan dalam hal pengatur tata air, 

pencegah erosi dan banjir serta penciptaan iklim mikro. Hal 

ini sejalan dengan konsep daerah aliran sungai (DAS) 

bahwa kondisi biofisik di wilayah hulu memiliki pengaruh 

yang besar terhadap setiap aktivitas yang berlangsung 

wilayah tengah dan hilir.      

Misi Ke-2 yakni mengembangkan potensi dan 

sumberdaya masyarakat melalui pemberdayaan 

masyarakat yang akan dilakukan melalui peningkatkan 

peran kelompok masyarakat dalam pembangunan desa 

dalam pengelolaan SDA yang efektif dan efesien dan 

pelestarian lingkungan hidup dan pendayagunaan TTG, 

peningkatkan kapasitas dan Peran Lembaga 

kemasyarakatan dan Pengembangan Potensi dan 

sumberdaya masyarakat. Dalam mewujudukan misi ini, 
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kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PMD Kabupaten 

Sumbawa adalah fasilitasi database tipologi desa dan 

ketersedian profil di 15 desa. Fasilitasi database tipologi 

desa ini termasuk mengidentifikasi seluruh potensi asset 

desa, termasuk HHK, HHBK dan jasa Lingkungan yang 

terdapat didalam wilayah administrasi desa. Selain itu, ada 

pula pembentukan kelompok masyarakat pengelola pesisir 

dan kelompok masyarakat peduli lingkungan di 75 

kelompok. Kelompok – kelompok ini bisa saja diarahkan 

pada desa – desa yang berbatasan langsung dengan 

wilayah kerja KPH di Kabupaten Sumbawa 

4.1.3 Peluang Integrasi Dengan Diskoperindagkop 

UMKM 

Terdapat 7 misi di dalam dokumen renstra 

DiskoperindagkopUMKM 2016 - 2021, 6 (enam) misi 

diantaranta berarsiran dengan upaya penguatan 

pengelolaan hutan di Kabupaten Sumbawa. Adapun 6 misi 

tersebut antara lain : Memberdayakan dan 

mengembangkan koperasi dan usaha mikro kecil dan 

menengah (UMKM) dalam rangka peningkatan 

pertumbuhan dan produktivitas; Menguatkan struktur 

industri dengan memberdayakan  industri kecil dan 

menengah (IKM) dengan mendorong tumbuhnya sentra-

sentra industry; Mewujudkan kemandirian koperasi  dan 

usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), industri kecil 
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dan menengah (IKM); Mewujudkan koperasi dan yang 

sehat dan berkualitas, serta UMKM yang memiliki 

aksebilitas tinggi; Mengembangkan industri olahan 

komoditas unggulan daerah berbasis teknologi yang 

berorientasi pasar; dan Meningkatkan perdagangan 

daerah dan pengembangan kemtrologian. 

Sebagaimana tujuan dari misi pertama untuk 

menumbuhkembangkan koperasi dan UMKM di 

Kabupaten Sumbawa. Dalam konteks pemanfaatan hasil 

hutan di Sumbawa, ada banyak UMKM yang telah 

berkembang. Sebagian besar mengelola produk – produk 

HHBK (sebagian HHK) dan salah satunya telah menjadi 

trademark seperti madu alam Sumbawa. Berdasarkan 

hasil identifikasi potensi yang dilakukan oleh KPH di 

Kabupaten Sumbawa, sebenarnya masih banyak HHBK 

yang belum tersentuh oleh teknologi. Padahal, nilai tambah 

yang diberikan berpotensi meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, seperti : rotan, kayu manis, kemiri dan lain – 

lain. Sayangnya, produk – produk ini lambat berkembang 

lantaran kurangnya pembinaan dan fasilitasi pembiayaan 

serta fasilitasi pasar oleh pemerintah. Dalam konteks itu, 

terdapat program kegiatan dalam pencapaian misi pertama 

yang erat kaitannya dengan pengembangan UMKM dan 

berpeluang besar untuk diintegrasikan bersama dengan 



PERENCANAAN SUMBERDAYA HUTAN TERINTEGRASI BERBASIS PULAU DENGAN PENDEKATAN BENTANG ALAM | 109 

KPH. Mengingat dalam dokumen RPHJP KPH juga akan 

memfasilitasi 1). Penyelenggaraan kemitraan, temu saha 

dan peningkatan informasi usaha UMKM; 2). 

Pengembangan database informasi produk unggulan 

daerah dan 3). Pembinaan pembiayaan usaha UMKM. 

Selanjutnya, upaya untuk tumbuhnya sentra-sentra 

industri idealnya didorong berbasis produk. Sebagaimana 

yang saat ini tengah berkembang dan berjalan, yakni 

sentra madu Sumbawa melalui JMHS (jaringan madu 

hutan Sumbawa). Untuk itu, produk HHBK yang lain dapat 

merefleksikan apa yang telah dilakukan oleh JMHS agar 

dapat memastikan kuantitas, kualitas dan kontiyuitas suatu 

produk yang dikembangkan. Dalam hal itu, untuk 

mewujudkan misi ke-2 ini, DiskoperindagkopUMKM Kab. 

Sumbawa memprogramkan kegiatan; 1. Pembinaan 

Kemampuan Teknologi Industri; 2. Peningkatan kemasan 

(packing) produk IKM dan 3. Pengembangan Sentra 

Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM). 

4.1.4 Peluang Integrasi Dengan Dinas Lingkungan 

Hidup Dan Kehutanan 

Terwujudnya upaya perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup melalui peningkatan peran serta 

masyarakat dalam rangka optimalisasi pemanfaatan 

sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan visi 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa. Artinya 
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Kabupaten Sumbawa harus memiliki komitmen dan upaya 

sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya kerusakan 

lingkungan hidup. Sementara peningkatan peran serta 

melalui penjaminan hak dan peran serta masyarakat dalam 

meningkatkan kepedulian, kemandirian, keberdayaan dan 

kemitraan, serta menjaga budaya dan kearifan lokal dalam 

rangka pelestarian fungsi lingkungan. 

Dalam mewujudkan hal tersebut, maka Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa telah disusun 

rencana strategis yang terjabarkan didalam 5 misi. Dari 5 

misi tersebut, 3 misi diataranya sangat mendukung 

keberlanjutan pengelolaan hutan di Kabupaten Sumbawa. 

Terdiri dari misi 1 yakni mewujudkan  tata kelola 

lingkungan yang baik melalui pendekatan instrument izin, 

lingkungan, RPPLH, KLHS dan kaidah konservasi SDA 

dan LH; misi ke 3 yakni mewujudkan peningkatan 

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 

melalui kegiatan pemantauan kualitas lingkungan yang 

didukung  peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan; 

dan misi ke 5 yakni Mewujudkan peningkatan kemitraan 

yang harmoni dan selaras dengan berbagai komunitas dan 

stakeholder  yang mengakomidir hukum adat dan kearifan 

lokal yang terkait dengan PPLH. 
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Misi pertama akan diwujudkan dengan menyediakan 

dokumen RPPLH, KLHS, SLHD, Daya dukung, daya 

Tampung Lingkungan dan Neraca SDA dan LH dengan 

tujuan menata lingkungan hidup Kabupaten Sumbawa 

sesuai dengan RPPLH, KLHS dan kaidah konservasi. Misi 

ke 3 akan diwujudkan dengan penyediaan database hasil 

uji laboratorium kualitas lingkungan (air, udara, bimassa), 

database hasil identifikasi pencemaran dan kerusahan 

lingkungan dan penyediaan peraturan penetapan baku 

mutu pencemaran dan kerusakan lingkungan skala 

daerah. Penyediaan database tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan pemantauan kualitas lingkungan serta 

pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan 

lingkungan. 

Selanjutnya misi ke 5 akan diwujudkan dengan 

membentuk kelompok Kalpataru dan Perlindungan Mata 

Air serta kelompok masyarakat kukum adat (MHA) yang 

memiliki awig-awig (kearifan lokal dalam pengelolaan 

lingkungan). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

kemitraan dengan berbagai komunitas lingkungan dan 

kelompok-kelompok peduli lingkungan dalam perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten 

Sumbawa. 
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Dalam hubungannya dengan tujuan untuk mencegah 

semakin meluasnya dampak negatif pemanasan global 

melalui reboisasi dan rehabilitasi kawasan hutan, 

sebagaimana yang tertuang dalam misi ke 5 RPJMD 

Kabupaten Sumbawa 2016 – 2021. Dinas Lingkungan 

Hidup belum menerjemahkan misi ini kedalam renstra. Hal 

ini karena misi ke 5 saat ini dititipkan ke KPH yang ada di 

wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa. 

4.1.5. Peluang Integrasi Dengan Dinas Pariwisata 

dan PORA 

Dalam mewujudkan Visi Misi Pemerintah 

Kabupaten Sumbawa 2016 – 2021, Dinas pariwisata 

mengemban tugas untuk mampu menjawab mis ke – 4 

dan misi ke – 7 Pemda Sumbawa, yakni 

Mengembangkan  potensi unggulan daerah dan 

meningkatkan produktivitas usaha masyarakat demi 

terwujudnya kesejahtaraan masyarakat, penurunan angka 

kemiskinan dan perluasan lapangan kerja. Misi ke -7 terkait 

dengan Memelihara dan mengembangkan potensi budaya 

dan kearifan lokal.  

Untuk memastikan misi tersebut terlaksana, 

Dinas Pariwisata dan PORA telah menyusun 

perencanaan strategis 2016 – 2021. Terdapat 6 sasaran 

prioritas pengembangan pariwisata di Kabupaten 

Sumbawa, terdiri dari meningkatnya sarana prasarana 
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pendukung pariwisata yang memadai untuk menjamin 

jumlah kunjungan wisatawan, meningkatnya pelaku usaha 

wisata yang terampil dan professional melalui peningkatan 

jumlah industri pariwisata dan tingkat hunian hotel, 

meningkatnya sarana prasarana yang memadai di 

destinasi pariwisata, meningkatnya ekowisata berbasis 

komunitas sesuai potensi kawasan melalui 

pengembangan ekowisata berbasis komunitas dan 

pariwisata berbasis budaya. 

Disisi lain, pengembangan pariwisata di Kabupaten 

Sumbawa tidak terlepas dari kebijakan penataan ruang 

(RTRW) Kabupaten Sumbawa terkait dengan 

pengembangan kawasan pariwisata yang berbasis potensi 

alam dan budaya. Kebijakan pengembangan kawasan 

pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya dan 

kajian lingkungan hidup strategis perlu menjadi perhatian 

bagi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten 

Sumbawa sehingga terkoneksi dengan arah 

pembangunan pariwisata yang memperhatikan potensi 

wisata alam unggulan seperti wisata bahari/kelautan, 

pantai, pulau, hutan dan bendungan, flora dan fauna; 

wisata budaya seperti sejarah, bangunan bersejarah, adat 

istiadat dan tradisi, seni/kesenian, situs purbakala, cagar 

budaya; serta aspek-aspek yang menunjang seperti 
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kerajinan khas daerah. Selain itu, kepariwisataan idealnya 

dikembangkan dengan asas perlindungan alam dari 

dampak kegiatan ekonomi/budidaya/pertambangan, 

pemeliharaan sumber daya alam agar tetap hidup dan 

lestari melalui rehabilitasi - konservasi, penghijauan, dan 

lain-lain. 

Penjaminan perlindungan alam ini tergambar dari 

kebijakan pengembangan lingkungan hidup, melalui 

pembangunan dan pengembangan pariwisata dilakukan 

dengan memakai prinsip pembangunan berwawasan 

lingkungan serta merujuk kepada peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Undang-Undang No. 23 tahun 

1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan 

pengembangan sektor wisata mengedepankan lingkungan 

yang lestari karena lingkungan yang lestari merupakan 

salah satu sasaran pengembangan pariwisata. 

Dalam konteks itu, maka Dinas Pariwisata 

Kabupaten Sumbawa sangat bergantung dari kelestarian 

sumberdaya hutan sebagai lokus dari pembangunan 

pariwisata di Kabupaten Sumbawa. Karena itu mutlak 

diperlukan kerjasama dengan Balai KPH yang merupakan 

pengelola hutan tingkat tapak di Kabupaten Sumbawa. 

Kerjasama tersebut dapat didorong melalui kerjasama 

dalam pengembangan ODTWA (Objek Destinasi  Wisata 
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Alam) berupa Wisata Air Terjun, Pegunungan, Pendakian 

dan Ekowosita. 

Di Kabupaten Sumbawa, kerjasama ini termuat 

didalam MoU antara 3 Balai KPH (Batulanteh Puncak 

Ngengas, Orong Telu Brang Beh dan Ampang Plampang) 

dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Sumbawa melalui 

MoU Nomor 09/BKPH.DISLKH/2018 dan Nomor 

38/DISPAR/IX/2017. Secara umum Mou ini berisikan 

pengembangan wisata berbasis ekowisata di objek – objek 

wisata yang ada di 3 wilayah BKPH. 

4.1.6  Peluang Integrasi Dengan Dinas Pertanian 

Dari tujuh misi yang tertuang dalam dokumen 

RPJMD Kabupaten Sumbawa 2016 - 2021, terdapat dua 

misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Pertanian Kabupaten Sumbawa yaitu Misi keempat : 

Mengembangkan  potensi  unggulan daerah dan 

meningkatkan produktivitas usaha masyarakat demi 

terwujudnya kesejahtaraan masyarakat, penurunan angka 

kemiskinan dan perluasan lapangan kerja dan Misi 

kelima: mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam  dan 

lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

Untuk mewujudkan misi tersebut, Dinas Pertanian 

Kabupaten Sumbawa menyusun agenda prioritas 

peningkatkan produktivitas petani dan peternak melalui 
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peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk 

unggulan daerah dengan cara menjamin ketersediaan 

pupuk, bibit unggul, saprodi, dan membenahi sistem 

distribusinya tepat waktu dan tepat sasaran. Agenda ini 

tidak akan berjalan mulus jika pemulihan lingkungan di 

Kabupaten Sumbawa tidak segera mendapat jalan keluar. 

Mengingat, keterbatasan jumlah hutan yang berfungsi 

sebagai tata air menyebabkan terjadinya kekeringan, 

sehingga harapan masyarakat untuk meningkatkan 

produktivitas pertanian tidak akan tercapai. Percepatan 

laju degradasi lahan yang sangat cepat di Kabupaten 

Sumbawa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini 

merupakan akumulasi dari pertambahan penduduk dan 

ketergantungannya terhadap sumberdaya lahan, 

rendahnya keberhasilan reboisasi dan penghijauan, 

rendahnya manfaat yang diperoleh dari keberadaan hutan 

Jati, termasuk rendahnya dukungan teknologi yang sesuai 

dalam meningkatkan produktifitas. Dalam konteks itu, 

terdapat 5 jenis komoditas unggulan tanaman pangan dan 

hortikultra yang akan dikembangkan oleh Dinas Pertanian. 

Selain untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, 

pengembangan komoditas ini juga bagian dari upaya 

rehabilitasi lahan kritis. Terdiri dari Kelapa, Kopi, Jambu 

Mente, Kemiri dan Tembakau. Khusus Kemiri, Dinas 
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Pertanian dapat bekerjasama dengan KPH (khususnya 

KPH Puncak Ngengas dan KPH Ropang). Mengingat 2 

KPH ini akan membangun kelas perusahaan Kemiri.  

Agenda lain yang akan dilakukan oleh Dinas 

Pertanian Sumbawa adalah pengembangan peternakan 

modern dengan sistem LAR (mini ranch) untuk komoditi  

kerbau, sapi lokal maupun sapi hasil persilangan. Sinergi 

pengembangan peternakan modern dengan sistem LAR 

(penggembalaan liar) perlu mendapat perhatian. 

Mengingat, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh 

KPH dalam melakukan perlidungan dan rehabilitasi hutan 

adalah kebiasaan masyarakat melakukan peternakan 

dengan sistem LAR. Selain sebagai masalah, sistem LAR 

dapat menjadi keuntungan tersediri bagi KPH untuk 

pengembangan wisata minat khusus. Oleh karena itu, 

perlu ada pengembangan konsep pengelolaan lahan yang 

lebih adil untuk menjembatani dua kepentingan tersebut.  

4.2 Analisis Peluang Kerjasama Program Kegiatan 
Para Pihak  

Dalam kerjasama pemanfaatan hutan, Kementerian 

Kehutanan menerbitkan PermenLHK Nomor 49 Tahun 

2017 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Pada 

Wilayah KPH sebagai upaya percepatan pembangunan 

KPH. Mengingat, kebutuhan investasi pengelolaan hutan 
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tidak dapat dikembangkan dengan hanya bersandar pada 

KPH. Perlu dicari solusi yang kreatif untuk mengerahkan 

sumberdaya dari berbagai sumber untuk mengisi 

kesenjangan antara investasi yang dibutuhkan KPH dan 

sumberdaya yang tersedia. Kebijakan lain yang juga 

memberikan ruang kepada KPH untuk bekerjasama dalam 

pemanfaatan hutan adalah kesepakatan kerjasama antara 

Pemprov NTB dengan Pemkab Sumbawa No: 

520/189/DISHUT dan No: 522/363/UMUM/2017. Isi dari 

perjanjian ini lebih kepada pemanfaatan kawasan hutan, 

jasa lingkungan, pemungkutan hasil hutan, pemberdayaan 

masyarakat dan penggunaan (pinjam pakai) kawasan 

hutan. 

Dari hasil kajian, menunjukkan ada 2 hal penting 

yang menjadi kebutuhan prioritas dalam pembangunan 

KPH, yakni pemanfaatan hutan dan pengamanan hutan. 

Ada banyak persoalan yang bisa ditemukan dalam 

pemanfaatan hutan dan pengamanan hutan oleh KPH. 

Mulai dari persoalan luasan wilayah kelola ditengah 

keterbatasan sumberdaya (anggaran dan tenaga). 

Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kawasan 

hutan yang perlu mendapat pembenahan. Tentu saja 

banyaknya persoalan tersebut, membutuhkan kerjsama 
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semua pihak dalam keberlangsungan pengelolaan hutan 

oleh KPH, termasuk di Kabupaten Sumbawa.  

Tabel 9. Program Kegiatan Para Pihak Dalam Mendukung 
Pembangunan KPH di Kabupaten Sumbawa 

No Aspek 
Isu Strategis  

KPH 

Program  

Kegiatan  

Instansi  

Terkait 

1 

Rehabilita

si Hutan 

dan Lahan 

• Meningkatnya 

lahan terbuka 

akibat 

kebutuhan 

lahan untuk 

pertanian 

 

• Kerusakan 

hutan akibat 

penggembala

an ternak liar 

(LAR) 

 

 

Rehabilitasi hutan 

seluas 1.107,3 

ha/thn 

Balai KPH 

Ropang 

Rehabilitasi hutan 

seluas 1.500 

ha/tahun 

Balai KPH 

Ampang 

Plampang 

Inventarisasi lokasi 

RHL 

Balai KPH 

Puncak 

Ngengas 

Penyediaan 

database hasil 

identifikasi 

pencemaran dan 

kerusakan 

lingkungan 

Dinas LH 

Kab. 

Sumbawa 

Pengembangan 

peternakan 

modern dengan 

sistem LAR 

(penggembalaan 

liar) 

Dinas 

Pertanian 

Kab. 

Sumbawa 

2 
Pengaman

an Hutan 

Masifnya 

pencurian kayu 

di hutan lindung 

dan hutan 

produksi 

Patroli 

Pengamanan 

Hutan 

Balai KPH 

Ropang, 

Balai KPH 

Puncak 

Ngengas, 
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Alih fungsi hutan 

menjadi 

perkampungan 

dan sawah 

Balai KPH 

Puncak 

Ngengas  

Lemahnya 

penegakkan 

hukum oleh 

aparat 

Perambahan 

hutan di hulu 

DAS dan sekitar 

mata air 

Pembentukan 

kelompok 

Kalpataru dan 

Perlindungan Mata 

Air serta kelompok 

masyarakat hukum 

adat (MHA)  

Dinas LH 

Kab. 

Sumbawa 

Pembentukan 

kelompok 

masyarakat 

pengelola pesisir 

dan kelompok 

masyarakat peduli 

lingkungan 

Dinas PMD 

Kab. 

Sumbawa 

Patroli 

Pengamanan 

Hutan 

Balai KPH 

Ropang, 

Balai KPH 

Puncak 

Ngengas, 

Balai KPH 

Puncak 

Ngengas 

3 
Pengemba

ngan HHK 

• Belum 

adanya 

kejelasan 

asset tegakan 

Perum 

Perhutani 

 

Pengembangan 

HHK Sonokeling 

dan Jati 

Balai KPH 

Puncak 

Ngengas  

Pengembangan 

core business Jati  



PERENCANAAN SUMBERDAYA HUTAN TERINTEGRASI BERBASIS PULAU DENGAN PENDEKATAN BENTANG ALAM | 121 

• Belum 

optimalnya 

pengembang

an HHBK, 

padahal 

sebagian 

besar Hutan 

di wilayah 

Sumbawa 

merupakan 

Hutan 

Produksi 

Pembangunan 

sarana dan 

prasarana 

pengolahan Jati  

Balai KPH 

Ampang 

Plampang 

4 

Pengemba

ngan 

HHBK 

Produksi HHBK 

yang masih 

terbatas 

Pengembangan 

Kemiri, empon - 

empon dan 

Porang 

Balai KPH 

Ropang 

Pengembangan 

Rotan, Bambu dan 

Kemiri 

Balai KPH 

Puncak 

Ngengas  

Pengembangan 

Kayu Putih 

Balai KPH 

Ampang 

Plampang 

Pengembangan 

HHBK Madu 

melalui Program 

PKP JASAPRIMA  

Dinas PMD 

Kab. 

Sumbawa 

Pengembangan 

Kemiri, Kopi, 

Jambu Mente dan 

Kelapa 

Dinas 

Pertanian 

kab. 

Sumbawa 

Keterbatasan 

database potensi 

HHBK di 

Kabupaten 

Sumbawa  

Inventarisasi 

Potensi HHBK 

Balai KPH 

Ropang 

Fasilitasi database 

tipologi desa  

Dinas PMD 

Kab. 

Sumbawa 
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Lemahnya 

fasilitasi 

pengelolaan 

HHBK (produksi 

s.d pemasaran) 

Pengembangan 

inovasi perburuan 

madu melalui 

program PKP 

JASAPRIMA  

Dinas PMD 

Kab. 

Sumbawa 

Pembinaan 

Kemampuan 

Teknologi Industri 
Diskoperind

agkopUMK

M Kab. 

Sumbawa 

Peningkatan 

kemasan (packing) 

produk IKM 

Temu Usaha dan 

Pameran Produk 

Unggulan Daerah 

Pelatihan 

Pengelolaan HHBK 

Balai KPH 

Ropang 

Pembangunan 

sarana dan 

prasarana 

pengolahan Kayu 

Putih 

Balai KPH 

Ampang 

Plampang 

Belum 

berkembangnya 

UKM (Usaha 

Kehutanan 

Masyarakat) 

Pembentukan dan 

pembinaan 

terhadap lembaga 

ekonomi 

(BUMDES, LKM, 

Pasar Desa) 

Dinas PMD 

Kab. 

Sumbawa 

Penguatan 

kelembagaan  

industri kecil dan 

menengah (IKM)  

Diskoperind

agkopUMK

M Kab. 

Sumbawa 

Pengembangan 

Sentra Industri 

Kecil dan Industri 

Menengah (SIKIM) 
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5 

Pengemba

ngan Jasa 

Lingkunga

n Wisata 

Alam 

Belum 

optimalnya 

pengelolaan jasa 

lingkungan 

wisata alam 

Inventarisasi 

potensi jasa 

lingkungan 

Balai KPH 

Ropang 

Pembangunan 

sarana dan 

prasarana 

ekowisata 

Balai KPH 

Ampang 

Plampang 

6 

Penguatan 

Kelembag

aan Tani 

Hutan 

Belum ada akses 

legal masyarakat 

terhadap 

pengelolaan 

hutan 

Kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat  

Balai KPH 

Ropang, 

Balai KPH 

Puncak 

Ngengas, 

Balai KPH 

Ampang 

Plampang 

Sumber : Diolah Dari Dokumen RPHJP KPH, RPJMD dan Renstra OPD 
Kab. Sumbawa, 2018 
 

Berdasarkan table diatas, pemetaan terhadap 

masalah dalam pengelolaan hutan oleh KPH dan harapan 

kerjasama dengan parapihak di lingkup Kabupaten 

Sumbawa sesungguhnya cukup bervariasi. Hanya saja 

diperlukan rumusan kebijakan yang dapat menunjang 

pembangunan hutan dan integrasi perencanaan yang lebih 

efektif.  

4.3. Arahan Kebijakan 

Kebijakan merupakan salah satu instrumen yang 

dapat dijadikan pedoman penyelenggaraan suatu kegiatan 

atau agenda publik. Kebijakan memiliki sifat distributif 
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(pengalokasian), redistributif (pemindahan alokasi), dan 

regulatory (pembatasasan atau larangan). Dalam 

menghadapi  dinamika pengelolaan SDH yang sangat 

kompleks, diperlukan beberapa upaya konkrit dalam 

bentuk intervensi kebijakan yang adaptif terhadap 

pengaruh eksternalitas kebijakan baik ditingkat nasional, 

regional maupun daerah. 

Dalam konteks pengelolaan hutan di wilayah 

sumbawa, fakta sosiologis menunjukan bahwa kinerja 

pengelolaan hutan belum berjalan efektif dan efisien. 

Setidaknya indikasi tersebut dapat dilihat dari empat aspek 

pokok pembangunan kelembagaan KPH. Baik dari aspek 

kemantapan wilayah, rencana kelola, kapasitas organisasi 

serta sistem informasi dan kerjasama KPH. Disamping itu, 

dukungan kebijakan dan relasi antar aktor dalam 

pengelolaan sumberdaya hutan di sumbawa juga masih 

belum optimal. hal ini dapat dilihat dari belum adanya 

integrasi dan internalisasi program antar sektor dalam 

mendukung kegiatan penggelolaan hutan ditingkat tapak.  

Jika temuan-temuan dianalisis dari perspektif 

kebijakan, Maka diperloleh informasi bahwa selama ini 

dukungan kebijakan di tingkat pusat dan daerah dinilai 

belum mampu mengoptimalkan peran KPH dalam 

mengawal pelaksanaan pengelolaan hutan diitngkat tapak. 
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Menindak lanjuti temuan dan informasi dari kajian ini 

maka dapat diusulkan beberapa hal pokok yang fokus 

pada upaya optimalisasi pengelolaan hutan ditingkat tapak 

meliputi : 

1. Pentingnya mendorong sebuah kebijakan di tingkat 

nasional yang mampu mempercepat proses 

pengelolaan hutan berbasis KPH. Misalnya dalam 

bentuk devolusi kewenangan pelaksanaan 

perizinan dan kemitraan kehutanan berbasis KPH,  

2. Perlunya regulasi ditingkat daerah yang mengatur 

beberapa hal terkait dengan : 

a. Jaminan ketersediaan sumberdaya 

manusia yang memadai dalam pengelolaan 

KPH. Hal ini penting mengingat gap rasio 

ketersediaan SDM sangat tinggi, 

berdasarkan data dari dinas LHK provinsi 

NTB, disebutkan bahwa 1 orang petugas 

kehutanan menjaga  2200 Hektare atau 

sama dengan 2200 kali lapangan bola. 

b. Optimalisasi pengelolaan hutan berbasis 

resort sebagai ujung tombak pengelolaan 

ditingkat tapak. diketahui bersama bahwa 

resort pengelolaan hutan merupakan aset 

vital untuk memastikan pengelolaan hutan 
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dapat berjalan ditingkat tapak, namun 

demikian fakta empiris menunjukan bahwa 

selama ini pengelolaan berbasis resort 

belum dapat berjalan optimal. Beberapa 

faktor yang menjadi penyebabnya yaitu : 

i. Secara umum pengurus resort tidak 

termasuk jabatan struktural. hal ini  

berkoneskuensi pada adanya ketidak 

seimbangan antara  tanggung jawab 

dan  wewenang yang diberikan, 

sehingga tidak jarang resort tidak dapat 

mengambil keputusan secara cepat 

terhadap persoaln yang dihadapi 

dilapngan. 

ii. Dukungan fasilitas dan operasional  

resort yang memadai atau dengan kata 

lain belum memenuhi standar minimal 

sebagai unit pengelolaan hutan 

ditingkat tapak. 

iii. Peran pengelola resort yang sangat 

besar untuk menjamin pengelolaan 

hutan ditingkat tapak tidak dibarengi 

dengan insentif yang diberikan, 

sehingga hal ini ikut mempengaruhi 

kinerja pengelolaan ditringkat tapak 
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c. jaminan ketersediaan anggaran yang 

memadai untuk mendukung pengelolaan 

hutan ditingkat tapak. berdasarkan 

informasi yang diperoleh dalam kajian ini 

dapat digambarkan bahwa selama  

ketersediaan anggaran hanya mampu 

menutupi 40% dari biaya operasional KPH. 

d. Optimasi pemanfaatan hutan khususnya 

HHBK dan jasa lingkungan 

e. Pemberdayaan masyarakat yang 

berkelanjutan.  

f. Penegakan hukum yang dapat 

memmberikan efek jerah bagi pelanggaran 

kehutanan. 

3. Pentingnya menindaklanjuti MOU antara Gubernur 

dan Pemerintah kabupaten kota untuk memastikan 

proses  Koordinasi dan Integrasi pengelolaan hutan 

dapat berjalan dengan efektif. Bentuk tindak lanjut 

tersebut dapat berupa adanya kesepakatan 

kerjasama antar pemerintah provinsi dan 

kabupaten terkait pengelolaan hutan. Hal tersebut 

juga sejalan dengan mandat PP 28 2018 tentang 

kerjasama pemerintahan daerah yang memberikan 

peluang bagi pemerintah provinsi untuk menjalin 

kerjasama dengan pemerintahan kabupaten/kota 
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terkait berbagai  bidang dan urusan, termasuk 

urusan bidang kehutanan dan lingkungan hidup. 

4. Pentingnya menindaklanjuti Perkemendes no 19 

tahun 2017 tentang alokasi dana desa yang 

didalamnya memberikan ruang bagi pihak desa 

untuk bersama sama mendukung program 

kehutanan melalui berbagai program perhutanan 

sosial dan pemberdayaan masayarakat. Hal ini 

meruapakan peluang yang baik bagi KPH untuk 

menjalin kerjasama seluas luasnya dengan pihak 

desa untuk mendukung pembangunan kehutanan 

di tingkat tapak. berdasarkan data dari dinas LHK 

terdapat sekita 461 desa yang berbatasan 

langsung dengan kawasan hutan, jika pihak KPH 

melalui berbagai instrumen yang tersedia mampu 

menjalin kerjasama dengan pihak desa tersebut, 

maka dapat dipastikan beberapa persoalan yang 

selama ini terjadi dalam pengelolaan hutan dapat 

direduksi. 

5. Disamping persoalan tatakelola hutan yang cukup 

kompleks, sesungguhnya NTB memiliki peluang 

untuk mengembangkan potensi hutannya melalui 

skema pengembangan HHBK dan jasa lingkungan 

sebagai mana yang diatur melalui PP 46 2017 

tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup. Hal 

ini sangat memungkinkan dimana NTB telah 
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memiliki pengalaman praktis dalam mengawal 

pelaksanaan pengembangan HHBK dan jasa 

lingkungan dan keberadaan program tersebut 

cukup dirasakan manfaanya bagi masyarakat 

sekitar hutan. 

4.4. Penataan relasi parapihak  

Instrumen penataan relasi para pihak yang  

digunakan  dalam kajian ini mengadopsi model yang 

dikembangkan  Reed et al. (2009).   Penataan relasi 

parapihak dilakukan dengan memberikan penafsiran 

terhadap matriks kepentingan dan pengaruh pemangku 

kepentingan dalam pengelolaan hutan di pulau sumbawa. 

Beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur 

kepentingan dan pengaruh masing masing aktor tersebut 

diruaikan dalam tabel 10. 

Tabel 10. Parameter Kepentingan dan Pengaruh Masing-
Masing Aktor 

Parameter Kepentingan Parameter Pengaruh 

1. Persepsi Nilai penting 

2. Keterlibatan dalam pengelolaan 

3. Alokasi program 

4. Kemanfaatan 

5. ketergantungan  

1. Kewenangan  

2. Kontribusi Fasilitas 

3. Alokasi SDM 

4. Alokasi Anggaran 

5. Kerjasama 

 Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan 

dengan menggunakan parameter diatas, dapat 

dideskripsikan bahwa klasifikasi aktor yang terlibat dalam 
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pengelolaan sumberdaya hutan diwilayah sumbawa 

sebagian besar masuk dalam kategori SUBJECT. Hal ini 

berarti para aktor tersebut memiliki kepentingan yang 

cukup tinggi terhadap aspek pengelolaan hutan di wilayah 

sumbawa,  namun aktor tersebut tidak punya pengaruh 

yang cukup besar untuk mengintervensi aspek 

pengelolaan  hutan yang sedang berjalan. Secara umum 

mengenai klasifikasi dan kepentingan masing masing aktor 

tersebut dapat dilihat pada diagram berikut ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Klasifikasi Stakeholder dalam Hutan di 

Sumbawa  

Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam kajian 

ini, masing masing aktor sesungguhnya memiliki alokasi 

sumberdaya yang telah dipersiapkan untuk mendukung 

pengelolaan hutan di wilayah sumbawa. Namun demikian, 
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alokasi sumberdaya yang dipersiapkan tersebut masih 

cenderung bersifat parsial dan belum terkoordinasi dengan 

baik pada berbagai level.  

Jika mengacu pada kerangka konsep pengelolaan 

sumberdaya hutan saat ini, maka semestinya 

pengembangan dan pengelolaan sumberdaya hutan  

bukan hanya dititik beberatkan pada satu sektor. 

Melainkan mesti melibatkan multi sektor secara simultan, 

sehingga dalam pengelolaanya diperlukan sinergi yang 

komprehensif (Ichsan et al 2017).  Mayers (2005) juga 

mengungkapkan dengan karakteristik yang demikian, 

pilihan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

peran pemangku kepetingan tersebut yaitu dengan 

mendorong keterlibatan, membangun kapasitas dan 

mengamankan kepentingan. Strategi ini sejalan langkah-

langkah yang dikembangkan oleh Suporahardjo (2005) 

yang menekankan bahwa  dalam membangun strategi 

pencapaian kolaborasi yang efektif diperlukan beberapa 

langkah strategis meliputi :  

1. Kolaborasi dapat berjalan dengan sukses bila berhasil 

membangun ”common Ground” (pandangan yang 

sama); kemitraan akan sukses jika memberikan 

penekanan pada kepentingan bersama atau  

menemukan cara menjembatani kecocokan 

kepentingan yang masih berbeda. 
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2. Pentingnya menciptakan kesempatan baru untuk 

berinteraksi.  

3. Pentingnya melibatkan stakeholder kedalam proses 

interaksi yang intensif, bukan hanya pada tataran 

produk akhir, agar keputusan yang dibuat dapat 

menjadi efektif dan mewakili seluruh kepentingan 

stakeholder. 

4. Pentingnya mengatasi permasalahan dengan 

menggunakan cara-cara baru dan kreatif yang 

didasarkan pada positifisme dalam 

mempertimbangkan jalan keluar dari suatu problem. 

5. Pentingnya meningkatkan kepekaan terhadap 

tanggung jawab dan komitmen dari para stakeholder. 

6. Saling berintrospeksi diri untuk menyadari segala 

kekurangan yang dimiliki, sehingga tercipta rasa saling 

menghargai dan membutuhkan di antara para aktor. 
 

Herawati (2010) juga mengungkapkan bahwa 

pengelolaan kolaboratif bisa membaik jika para  pengambil  

keputusan memperhatikan  aspirasi  pemangku  

kepentingan  yang berkepentingan  dengan  pelaksanaan  

program pengelolaa. Kolaborasi juga dapat ditingkatkan 

dengan menjamin bahwa tidak ada pandangan atau 

pengetahuan dari satu kelompokpun yang mendominasi 

pada proses ini. Hal tersebut juga ditegaskan oleh 

Feyerabend (2000) yang mengungkapkan bahwa 
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kolaborasi harus mampu menjamin pembagian yang adil 

(fair sharing) dari masing-masing pihak terhadap fungsi 

manajemen, pembagian hak dan tanggung jawab pada 

wilayah/arena tertentu atau sumberdaya alam. 

4.5. Arahan Integrasi prencenanaan pengelolaan 

Hasil analisis yang dilakukan dalam kajian ini 

memberikan arahan agar Proses integrasi perencanaan 

pengelolaan hutan di wilayah sumbawa difokuskan  pada 

5 (lima) isu pokok yang dihadapi oleh masing masing aktor 

yang terlibat (lihat tabel 10). Kelima isu pokok tersebut 

meliputi : 

1. Perlindungan Hutan dan lingkungan  

2. Rehabilitasi hutan dan lahan 

3. Tata hutan rencana pengelolaan lingkungan 

4. Pemanfaatan hutan dan lahan (HHBK dan 

Ekowsiata) 

5. Konservasi hutan dan lingkungan 
 

Dalam Proses integrasi yang dilakukan terhadap 

lima isu pokok ini  diharapkan masing-masing pihak dapat 

memberikan “ruang” kolaborasi yang proporsional dan 

terbuka,  sehingga terbangun modal sosial yang kuat 

dalam penerapan integrasi program tersebut. Secara detail 

mengenai  aspek program yang memungkinkan untuk 

dintegrasikan dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 11.Integrasi Perencanaan Pengelolaan hutan 
berbasis bentang lahan di wilayah Sumbawa 
(RPJMD Kab Sumbawa 2016-2021)  
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Hasil arahan integrasi program diatas, dapat memberikan 

gambaran, bahwa terdapat berbagai bentuk peluang 

kerjasama yang dapat dilakukan oleh pihak KPH dalam 

mengoptimalkan kinerja pengelolaan hutan ditingkat tapak. 

peluang peluang tersebut terbagi dalam berberapa 

klasifikasi kerjasama baik antara pemerintah provinsi 

(KPH) dan pemerintah kabupaten, pemerintah kabupaten 

dan pemerintah kabupaten, KPH satu dengan KPH lainnya 

dan skema pengembangan kerjasama bisa juga bisa 

didorong dengan melibatkan mitra strategis lainnya, baik 

swasta, NGO maupun kelompok intrest lainnya. beberapa 

irisan  peluang kerjasama tersebut dapat dilihat pada 

gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram Irisan Program  
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Untuk membangun kerangka integrasi perencanaan 

yang fit-in dengan karakteristik masing masing aktor 

tersebut (gambar 3).  maka, proses integrasi  program dan  

perencanaan yang akan disusun  sebaiknya harus  

memfasilitasi kemitraan yang adil dan setara antar pihak-

pihak yang memiliki kepentingan (Fayerabend 2000; 

Wollenberg 2005; Suporahardjo,2005). Hal tersebut dapat 

terwujud jika masing masing aktor dapat konsisten pada  

pencapaian tujuan bersama dan berpegang teguh pada   

prinsip co-ownershif, co-operation, coresponsibility:  

1. Prisip Co-ownership 

 Kawasan hutan yang akan dikembangkan adalah 

milik bersama, pemanfaatan dan perlindungan 

dilaksanakan bersama berdasarkan pada nilai 

kearifan teknologi dan budaya lokal.   

2. Prinsip Co-operation 

  Dalam pengelolaan Kawasan hutan, dilakukan 

dengan prinsip mengatur peranan masing-masing 

yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan 

seluruh stakeholder. 

3. Prinsip Co-responsibility 

  Dalam pengelolaan Kawasan hutan, kegiatan 

perlindungan dan pembinaan kawasan menjadi 
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tanggung jawab bersama antara pemerintah, 

masyarakat dan stakeholder. 

 

Jika masing-masing aktor memahami situasi, 

kerangka konsep serta memegang teguh prinsip prinsip 

kolaborasi yang diuraikan pada bagian diatas. Maka, tahap 

selanjutnya dibutuhkan beberapa bentuk tindakan 

intervensi untuk mengoptimalkan proses integrasi yang 

akan dibangun, proses ini juga diharapkan dapat 

menjembantani irisan program yang sudah disusun 

sehingga dapat berjalan efisien dan efektif. Beberapa 

bentuk intervensi  yang dapat ditawarkan dalam kajian ini 

disajikan dalam tabel  berikut : 
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Tabel 12.Matriks intervensi program dan kegiatan Integrasi 
Perencanaan Pengelolaan Hutan  
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PENUTUP 
 
 

Grand strategi integrasi perencanaan pengelolaan 

hutan  ini merupakan dokumen yang disusun sebagai 

acuan dalam integrasi pengelolaan hutan yang dijalankan 

oleh masing masing sektor. Grand strategi ini diharapkan 

menjadi kerangka kerja bagi para pihak yang terlibat dalam 

tata kelola hutan, antara lain Dinas Kehutanan Provinsi 

NTB, PEMDA Kabupaten Sumbawa, BAPPEDA 

Kabupaten Sumbawa, KPH yang berada di Kabupaten 

Sumbawa, Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan 

Kabupaten Sumbawa, Dinas lingkungan hidup kabupaten 

sumbawa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Kabupaten Sumbawa, Dinas Pertanian Kabupaten 

Sumbawa dan Provinsi NTB, Dinas Pariwisata Kabupaten 

Sumbawa, Pemerintah Desa serta stakeholder lainnya.  

Dokumen grand strategi ini merupakan hasil analisis 
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terhadap berbagai aspek dalam dimensi pengelolaan 

hutan. Cakupan analisisnya meliputi beberapa aspek 

pokok, meliputi aspek kebijakan, sosio ekonomi, ekologis 

serta aspek kelembagaan. Selain itu juga, dokumen ini 

mendasarkan informasinya dari hasil penelitian dan 

program kolaboratif yang dilakukan oleh tim KANOPPI 2 

baik yang berada di jakarta, mataram maupun sumbawa. 

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa dokumen ini 

tidak hanya telah memenuhi kaidah ilmiah, tetapi juga 

sudah diuji di masyarakat melalui serangkaian kegiatan 

konsultasi publik dan focus group discussion (FGD).   

Meskpun demikan, cakupan aspek integrasi 

perencanaan dalam dokumen ini perlu mendapatkan 

pengawalan dari para pihak terkait agar tidak hanya 

berfungsi sebagai referensi pendukung, melainkan dapat 

menjadi sumber acuan pokok dalam penyusunan program 

dan perencanaan kegiatan dimasa mendatang. 

 

---ooo--- 
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