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RINGKASAN 

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan solusi bagi pembenahan kelembagaan kehutanan supaya 

prinsip-prinsip teknis pengelolaan hutan dapat dijalankan namun pembangunannya masih menghadapi permasalahan dan 

kendala. Permasalahan dan kendala tersebut memerlukan adanya kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi setempat. 

Oleh karena itu, adanya kebijakan yang bersifat lokal spesifi k sangat diperlukan. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis 

kebijakan yang terkait dengan pembangunan KPHP Model Banjar. Tinjauan terhadap hal itu dilakukan dengan pendekatan 

metode ROCCIPI. Metode ini mendasarkan pemikirannya pada tesis permasalahan dan/atau perilaku bermasalah yang 

muncul, khususnya yang berkaitan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada tujuh faktor berikut: 

(1) Peraturan (rule), (2) Peluang (opportunity), (3) Kapasitas (capacity), (4) Komunikasi (communication), (5) kepentingan 

(interest), (6) Proses (proceess), dan (7) ideologi (ideology). Titik berat pengelolaan KPHP Model Banjar adalah 

profesionalisme rimbawan di bidang kehutanan. Hal ini adalah salah satu syarat yang diperlukan untuk dapat terwujudnya 

suatu pengelolaan hutan yang lestari. Kebijakan pembentukan KPHP Model Banjar tidak akan ada pengaruhnya dalam 

perbaikan pengelolaan hutan apabila tidak dilandasi oleh moral yang baik. Moral adalah aspek normatif yang sangat penting 

dalam menjamin aspek positif dari suatu kebijakan dan moral menjadi spirit of soul dalam pengelolaan hutan.    

 

Kata kunci: KPH, KPHP Model Banjar, ROCCIPI, analisis kebijakan. 

 

PENDAHULUAN  

Pengelolaan sumberdaya hutan (SDH) yang terdesentralisasi pada era otonomi daerah (OTDA) di bidang 

kehutanan masih menunjukkan kinerja yang jauh dari tujuan-tujuan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Hal ini 

ditandai dengan tingginya tingkat deforestasi, menurunnya produksi hasil hutan, rendahnya kapasitas ekosistem 

hutan dalam menopang kehidupan manusia, kontribusi manfaat dari pengurusan dan pengelolaan hutan 

terhadap kesejahteraan masyarakat belum mampu menciptakan insentif bagi masyarakat untuk 

mempertahankan kelestarian hutan serta menurunnya kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan 

nasional. Menurut Kartodiharjo (2008) kondisi tersebut menggambarkan wajah yang sebenarnya mengenai 

institusi, pelaksanaan pemerintahan dan birokrasi, serta perilaku usaha sektor kehutanan di Indonesia 

(tatakelola kehutanan). Pengertian institusi yang dimaksud disini adalah aturan formal maupun informal dan 

bentuk sangsinya yang dapat membatasi atau memberi peluang bagi pengambilan keputusan, baik oleh 

pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Makalah ini bermaksud untuk mengkaji hal tersebut. Tinjauan 

terhadap hal itu akan dilakukan dengan pendekatan metode pendekatan ROCCIPI. 

Metode tersebut mendasarkan pada tesis permasalahan dan/atau perilaku bermasalah yang muncul, 

khususnya yang berkaitan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada tujuh faktor 

berikut. Pertama, peraturan (rule), suatu perilaku bermasalah timbul justru karena peraturan perundang-

undangannya sendiri. Peraturan perundang-undangan yang disusun dan dibuat untuk menyelesaikan 

permasalahan dan/atau perilaku bermasalah ternyata justru menjadi penyebab timbulnya suatu perilaku 

bermasalah. Suatu peraturan perundang-undangan berpotensi menjadi pemicu munculnya perilaku bermasalah 

karena beberapa faktor, antara lain: (a) rumusan normanya rancu atau membingungkan; (b) peraturan yang 
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bersangkutan malah memberi peluang terjadinya perilaku bermasalah; (c) peraturan tidak menghilangkan 

penyebab perilaku bermasalah; (d) peraturan membuka peluang terjadinya perilaku tidak transparan, tidak 

akuntabel, dan tidak partisipatif; dan (e) peraturan memberikan kewenangan yang berlebihan kepada 

pelaksana. Kedua, peluang (opportunity), suatu perilaku bermasalah timbul karena peraturan perundang-

undangan yang dibuat ternyata tidak dapat mempersempit peluang - baik peluang politik, ekonomi, sosial, 

budaya maupun geografi s - pelaku yang menjadi sasaran peraturan perundang-undangan untuk tidak mentaati 

suatu peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan justru memberi 

peluang untuk tidak ditaati. Ketiga, kapasitas (capacity), suatu peraturan perundang-undangan tidak berhasil 

diimplementasikan karena aktor pelaksana, lembaga pelaksana, pendukung peraturan perundang-undangan 

yang terkait tidak memiliki kemampuan, baik dari segi politik, ekonomi, yuridis ataupun sosial, untuk 

mengimplementasikan peraturan perundang-undangan. Keempat, komunikasi (communication), pelaku dan 

para pihak yang menjadi sasaran peraturan perundangundang seringkali tidak mentaati aturan karena tidak 

mengetahui adanya suatu peraturan perundangundangan, sedangkan negara sering tidak tertib dalam 

mengumumkan peraturannya. Kelima, kepentingan (interest), tingkat dukungan dan ketaatan para pelaku yang 

menjadi sasaran suatu peraturan dipengaruhi oleh penilaiannya tentang manfaat dan kerugian politik, ekonomi 

maupun sosial budaya yang diperolehnya dari suatu peraturan perundang-undangan. Keenam, proses 

(proceess), tingkat ketaatan dan partisipasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi 

oleh tingkat akses informasi, partisipasi dan keadilan yang dibangun baik dalam proses pembentukan maupun 

dalam penormaan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Ketujuh, ideologi (ideology), pembentuk 

peraturan perundangundangan harus memastikan (a) nilai yang dianut masyarakat untuk merasa, berfi kir dan 

bertindak dan (b) sikap, baik sikap mental, pandangan hidup, pemahaman keagamaan, budaya, dsb dari para 

aktor/ pelaku  yang jadi penyebab perilaku bermasalah  masuk dalam objek pengaturan. Hal ini bertujuan untuk 

mengarahkan aktor tersebut sampai pada kesimpulan bahwa pemahamannya terhadap nilai dan sikap yang 

dianut tersebut tidak tepat dan kemudian undang-undang mampu mengarahkan pada nilai dan sikap yang 

benar. 

 

PERMASALAHAN KPHP MODEL BANJAR 

Permasalahan yang terdapat pada pengelolaan KPHP Model Banjar sebagai berikut (Harun dan 

Supriyadi, 2012): (1) belum semua kawasan hutan baik batas luar maupun batas fungsi dilakukan tata batas (tata 

hutan belum selesai), (2) belum semua kawasan hutan dikelola dalam unit-unit pengelolaan, (3) tingginya 

gangguan keamanan hutan baik terhadap kawasan (forest tenure) maupun hasil-hasilnya, termasuk ancaman 

kebakaran hutan dan lahan, (4) sebagian masyarakat belum memahami pentingya upaya-upaya konservasi 

sumberdaya alam, khususnya dalam konteks pelestarian jenis-jenis fl ora dan fauna serta lingkungan abiotiknya, 

(5) lahan kritis termasuk kategori sangat kritis masih luas yang berdampak pada menurunnya daya dukung DAS, 

terutama dalam kaitannya dengan sistem tata air dalam hubungannya dengan masalah bencana bajir, 

kekeringan dan tanah longsor, (6) belum optimalnya pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam guna 

memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi jasa hutan, (7) kesenjangan antara pasokan dan 

permintaan bahan baku industri kehutanan, khususnya kayu, yang secara optimal disediakan dari hutan 

tanaman industri dan hutan rakyat, disamping masih rendahnya efi siensi produksi industri hasil hutan, (8) Hasil 

Hutan Bukan Kayu (HHBK) serta produk dari hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan secara struktur belum 

secara nyata mendorong pengembangan/pemberdayaan perekonomian masyarakat, (9) minat investasi di 

bidang kehutanan yang kurang kondusif karena sering terhambat oleh permasalahan tenurial, tumpang tindih 

peraturan (pusat dengan daerah), dan kurangya insentif permodalan, perpajakan dan retribusi, (10) kurangnya 

data dan informasi kehutanan yang terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Manajement, (11) pengembangan 

IPTEK kehutanan belum secara optimal menunjang untuk kebutuhan informasi dalam menetapkan kebijakan 

dan operasionalisasi teknis pengelolaan hutan di lapangan, (12) kapasitas kelembagaan kehutanan yang masih 

terbatas termasuk kapasitas (kualitas dan kuantitas) sumberdaya manusia SDM, baik pada tatanan pemerintah 

kabupaten/ kota, serta masyarakat khususnya yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan, (13) 

kurangnya sinergitas instansi pemerintah terkait (BPN, BAPPEDA, Dinas Pertambangan, Kecamatan, Desa dan 

UPTPusat, serta Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam upaya pelestarian hutan. 



Ketigabelas permasalahan tersebut jika diringkas menjadi dua kategori, seperti uraian berikut. Pertama, 

permasalahan internal. Kawasan hutan belum mantap, kualitas SDM kehutanan belum memadai, terbatasnya 

dana pengelolaan hutan, sarana dan prasarana kegiatan belum memadai, sistem data dan informasi masih 

terbatas, belum lengkapnya peraturan dan pedoman teknis sebagai landasan kerja. Kedua, permasalahn 

eksternal, antara lain: kurangnya sinergitas dengan instansi terkait akibat benturan kepentingan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar sektor (non kehutanan: pertambangan, perkebunan, 

transmigrasi, pemerintahan kecamatan/desa, dll), masyarakat dan Pemda belum sepakat dalam memandang 

pentingnya hutan sebagai wilayah penyangga kehidupan, adanya perambahan kawasan hutan (forest tenure) 

dan penebangan secara liar (illegal logging), sistem kontrol yang masih lemah, dan rendahnya pemberdayaan 

masyarakat dan efektivitas investasi (IUPHHK) dalam pengelolaan hutan. Permasalahan tersebut jika 

digambarkan dengan teori gunung es seperti pada Gambar 1. 

Pembentukan KPHP Model Banjar adalah sebuah perencanaan skala besar dan menyangkut berbagai 

macam aspek, seperti aspek pemanfaatan kawasan, aspek sosial dan aspek ekologi. Pemetaan permasalahan 

dalam implementasi pembangunan KPHP Model Banjar secara rinci seperti pada Tabel 1. 

 



 

Berdasarkan hasil identifi kasi permasalahan di KPHP Model Banjar, maka pada Gambar 2 disajikan 

penjelasan tentang fungsi yang harus dijalankan oleh managemen KPHP Model Banjar dengan berbagai 

permasalahan yang harus diselesaikan 

 



PEMETAAN MASALAH KONFLIK LAHAN DI KPHP MODEL BANJAR 

Masyarakat desa yang tergabung dalam kelompok peladang merespons kondisi lingkungan alam, 

kondisi budaya dan kondisi sosial ekonomi yang dihadapi. Respon ini berbentuk reaksi yang tidak hanya statis 

mengikuti tradisi melainkan meningkat dan semakin berkembang dalam pemikiran dan tindakannya. Bentuk 

respon tersebut adalah bergotong royong sesuai tradisi dan budaya lokal untuk mensiasati pembukaan lahan 

untuk ladang (menanam padi) dan pembangunan kebun karet yang membutuhkan biaya cukup besar. Upah 

kerja diganti dengan kerja gotong royong yang tidak diupah sama sekali (bahandipan). Kondisi ekonomi yang 

rendah dan sulitnya lapangan kerja yang sesuai dengan keahlian masyarakat desa menyebabkan mereka suka 

atau tidak suka bekerja sebagai peladang secara tradisional. Peran sebagai peladang ini menyebabkan mereka 

menjadi pihak yang paling disalahkan jika  ada dampak negatip dari perambahan kawasan hutan. Untuk 

memudahkan dalam memahami permasalahan yang terjadi pada konfl ik lahan di KPHP Model Banjar dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

 
 

ANALISIS KEBIJAKAN METODE ROCCIPI 

Analisis kebijakan pembentukan KPHP Model Banjar sesuai dengan metode ROCCIPI adalah seperti 

uraian berikut.  

1. Aspek peraturan (rule)  

Landasan Hukum pembentukan KPHP Model Banjar mencakup tiga (3) lingkup. Pertama, landasan 

hukum secara umum, yakni: (a) Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (b) Peraturan 

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, (c) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 



2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat 

Daerah. Kedua, landasan hukum secara khusus, yakni: Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan 

Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 

Pemanfaatan Hutan. Ketiga, landasan hukum secara teknis, yakni: (a) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH, (b) Peraturan Menteri Kehutanan  Nomor P.6/Menhut-

II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH, (b) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 

tentang NSPK Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP, (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 

2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP, (d) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.41/Menhut-II/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarpras pada KPHL dan KPHP Model, (e) Peraturan Menteri 

Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2011 tentang Kompetensi Teknis Bidang kehutanan pada KPHL dan KPHP, (f) 

Kemenhut Nomor SK 793/MenHut-II/2009 tentang penetapan wilayah KPHP Model Banjar, (g) Peraturan Bupati 

Banjar Nomor 13 Tahun 2009, tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPT KPH Kabupaten Banjar 

(Sirang, 2008). 

Peraturan terkait dengan KPHP Model Banjar seperti telah diuraikan di atas didasari oleh kesadaran 

para rimbawan akan pentingnya keberadaan organisasi di tingkat tapak. Point penting dari peraturan 

perundangan terkait dengan KPH seperti telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut. Pertama, terkait dengan 

aspek wilayah KPH: (a) seluruh kawasan hutan terbagi dalam wilayah-wilayah KPH, serta menjadi bagian dari 

penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi, kabupaten/kota, (b) KPH meliputi: KPH Konservasi 

(KPHK), KPH Lindung (KPHL), dan KPH Produksi (KPHP). Pembagian tipologi ini diharapkan memudahkan dalam 

pengelolaannya, (c) dalam satu wilayah KPH, dapat terdiri lebih dari satu fungsi pokok hutan, dan penamaannya 

berdasarkan fungsi hutan yang luasnya dominan. Hal ini diharapkan lebih dapat menciptakan manajemen 

pengelolaan hutan yang lokal spesifi k, (d) penetapan wilayah KPH menjadi kewenangan Menteri Kehutanan dan 

pada wilayah KPH dapat dievaluasi untuk kepentingan efi siensi dan efektivitas serta karena adanya perubahan 

tata ruang. Kedua, terkait dengan aspek organisasi KPH: (a) pada setiap wilayah KPH dibentuk institusi pengelola 

yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan. Institusi pengelola ini merupakan 

Organisasi tingkat tapak, (b) organisasi KPH mengharuskan kepengguruasan KPH dikelola oleh SDM yang 

profesional di bidang kehutanan, (c) organisasi KPHK adalah organisasi pusat, sedangkan organisasi KPHL dan 

KPHP adalah organisasi daerah, (d) organisasi KPH menyelenggarakan fungsi pengelolaan (managemen) tidak 

menjalankan fungsi pengurusan (administrasi) termasuk kewenangan publik. Ketiga, terkait dengan aspek 

sumberdaya pembangunan KPH: (a) pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota, sesuai 

kewenangannya bertanggung jawab terhadap pembangunan KPH dan infrastrukturnya, (b) dana pembangunan 

KPH bersumber dari: APBN, APBD, serta sumberdana lain yang tidak mengikat, (c) pemerintah (Kementerian 

Kehutanan) berkewajiban menfasilitasi peningkatan kompetensi SDM pengelola KPH melalui Pendidikan dan 

Pelatihan (Sirang, 2008). 

 

2. Aspek peluang (opportunity) 

Delapan prinsip perencanaan hutan di tingkat tapak (KPH) yang harus dilakukan adalah (Kartodihardjo 

et al, 2011): (a) kelestarian multi-tujuan (ekonomi, ekologi, dan sosial); (b) integrasi dan sinergi; (c) konsultatif 

parapihak; (d) otonom; (e) obyektivitas informasi; (f) keterlaksanaan; (g) precautionary (kewaspadaan dan 

pencegahan resiko); dan (h) pembelajaran dan pengendalian. Untuk merumuskan kedelapan prinsip tersebut, 

diperlukan adanya tenaga ahli yang banyak memahami kondisi perkembangan ilmu perencanaan hutan dan 

pengalaman empiris cukup. Rencana Pengelolaan (jangka panjang); harusnya dirumuskan secara spesifi k daerah 

dan sesuai kondisi kawasan KPHP/L. Pembangunan KPHP Model Banjar mempunyai peluang untuk 

mengimplementasikan delapan prinsip tersebut, karena alasan berikut: (a) KPH dibangun dan dibentuk “lokal 

specifi k”, sehingga diharapkan dapat lebih mengakomodasi kepentingan masyarakat sekitar, (b) KPH sebagai 

organisasi tingkat tapak, sehingga diharapkan dapat mengenal secara detail wilayahnya, (c) KPH dapat menjalin 

komunikasi rutin dengan masyarakat setempat, sehingga diharapkan dapat segera mengetahui dan merespon 

inspirasi dari masyarakat sekitar dan para pihak terkait, (d) KPH mampu menggali potensi sesuai kebutuhan 

lokal, (e) KPH dapat menjembatani komunikasi antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan lokal, (f) KPH 



diharapkan mampu menciptakan program/kegiatan yang aspiratif, (g) KPH diharapkan dapat menciptakan 

alternatif peluang pemberdayaan ekonomi lokal. 

3. Aspek kapasitas (capacity) 

Titik berat pengelolaan KPHP Model Banjar adalah profesionalisme di bidang kehutanan. Hal ini adalah 

salah satu syarat yang diperlukan untuk dapat terwujudnya suatu pengelolaan hutan yang lestari. Oleh karena 

itu, dalam suatu KPHP, organisasi atau kelembagaan yang akan ditempatkan hendaknya sekurang-kurangnya 

dapat memenuhi 3 (tiga) kapasitas pokok, yaitu: pengaturan kawasan, pengaturan tegakan, dan pengaturan 

institusi. Ketiga kapasitas pokok tersebut diharapkan dapat menciptakan peran strategis KPHP Model Banjar 

sebagai berikut: (a) optimalisasi akses masyarakat terhadap hutan, (b) desentralisasi nyata sektor kehutanan, (c) 

nilai strategis dalam berperan mendudkung komitmen perubahan iklim, (d) penyelenggaraan pengelolaan tepat 

lokasi, tepat sasaran, tepat kegiatan dan tepat pendanaan, (e) menjembatani optimalisasi pendanaan 

penanganan perubahan iklim, (f) mendukung kemudahan dalam investasi bidang kehutanan, (g) peningkatan 

keberhasilan rehabilitasi dan reklamasi. 

4. Aspek komunikasi (communication) 

Upaya pembentukan KPHP Model Banjar secara nyata hadir setelah sebagian besar hutan alam 

produksi telah dibebani HPH, sehingga untuk mewujudkannya diperlukan berbagai strategi. Dalam hubungan ini 

dikenal strategi pembentukan KPHP melalui 2 (dua) pendekatan atau alternative. 

Pertama, pada alternatif komunikasi ini dilakukan deliniasi hutan produksi yang ada di setiap 

kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Selatan ke dalam calon-calon unit KPHP. Sehingga diharapkan tidak ada 

sejengkal pun kawasan hutan produksi yang tidak termasukkan kedalam KPHP. Pelaksanaan penyusunan 

Rencana KPHP di tingkat propinsi ini dilakukan menggunakan prinsip “kebersamaan”, di mana dalam 

penyusunannya di samping memperhatikan unsur RTRWP dan Paduserasi, juga dilakukan pembahasan bersama-

sama antar beberapa instansi terkait baik dari Pusat maupun Daerah. Melalui pendekatan kebersamaan ini dan 

komunikasi yang baik diharapkan kehadiran KPHP Model Banjar dapat terhindar dari konfl ik lahan jangka 

panjang. Sebelum rencana KPHP tingkat provinsi ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan, maka 

perlu dilakukan pemantapan-pemantapan analisis mikro pada calon unit-unit KPHP yang akan terbentuk. Pada 

tingkat ini peranan HPH sangat diperlukan memberikan informasi detail terhadap areal kerjanya yang terkait 

pada calon unit KPHP Model Banjar. 

Kedua, bentuk komunikasi ini dipersiapkan untuk mengantisipasi kondisi IUPHHK yang tengah berjalan, 

dengan prioritas kepada: (a) IUPHHK yang telah diperpanjang masa ijinnya, (b) IUPHHK yang pengelolaannya 

diserahkan kepada BUMN, (c) IUPHHK yang atas keinginan sendiri melaksanakan pembentukan KPHP terkait 

pada areal kerjanya dan (d) IUPHHK yang akan berakhir masa ijinnya, tetapi dinilai masih layak untuk diusahakan 

kembali. Apabila suatu areal IUPHHK diarahkan ke dalam pembentukan suatu KPHP, maka kemungkinannya 

adalah sebagai berikut: (1) satu areal IUPHHK dapat menjadi satu unit KPHP, (2) satu areal IUPHHK dapat menjadi 

bagian dari satu Unit KPHP, atau (3) satu areal IUPHHK dapat menjadi beberapa Unit KPHP. Untuk memudahkan 

proses pembentukan KPHP melalui setup IUPHHK ini, maka diperlukan adanya upaya integrasi dalam sistem 

IUPHHK ke dalam KPHP. Misalnya perlu dilakukan penyesuaian Rencana Karya KPHP terhadap RKPH yang sedang 

dalam proses atau pun telah disahkan. 

5. Kepentingan (interest) 

Pengelolaan KPH memiliki beberapa kepentingan, yakni: 1) meminimalkan konfl ik lahan antara 

pengelola dan masyarakat, 2) sebagai sarana memobilisasi partisipasi masyarakat dalam pelestarian 

sumberdaya hutan, 3) sebagai sarana mendapatkan pengakuan dan kepastian batas kawasan hutan, 4) 

mengembalikan kawasan hutan sebagai sumber kehidupan, serta 5) salah satu upaya penciptaan alternatif 

sumber pendapatan bagi masyarakat tempatan. KPHP yang ideal adalah KPHP yang telah mempunyai kepastian 

letak dan luas serta relatif terhindar dari konfl ik lahan jangka panjang serta telah dipersiapkan kearah suatu 

kesatuan perencanaan fungsi kelestarian produksi, ekosistem lingkungan dan sosial ekonomi. Perkembangan 

menunjukkan bahwa kebutuhan lahan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan di luar Pulau Jawa pun 

meningkat pesat, yang dibuktikan dengan adanya penataan ruang di tingkat provinsi. Penataan kembali tata 



ruang di tingkat provinsi ini antara lain berakibat adanya rasionalisasi luas hutan alam, dan termasuk hutan alam 

yang tengah dikelola oleh HPH. Tidak dapat disangkal bahwa pengusaha HPH menghadapi resiko usaha tinggi 

karena areal kerjanya juga tengah menjadi incaran sektor lain untuk berpartisipasi dalam pembangunan. 

Selanjutnya bukanlah hal yang mustahil apabila ketidakpastian seperti ini tidak jarang membuat HPH 

meninggalkan prinsip-prinsip kelestarian hutan, yang berdampak buruk pada lingkungan serta dapat 

mengancam kelestarian sumber daya hutan 

Pengelolaan hutan produksi ke dalam sistem KPHP adalah merupakan penyempurnaan dari pengaturan 

kawasan, pengaturan tegakan, dan pengaturan kelembagaan yang dapat mendukung terwujudnya suatu 

pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan memperhatikan peraturan terkait 

dengan KPH seperti telah diuraikan di atas, serta dengan memperhatikan beberapa kelemahan termasuk belum 

adanya kepastian kavling KPHP tempat penyelenggaraan pengusahaan hutan, maka hutan produksi alam di luar 

Pulau Jawa harus segera ditata ke dalam KPHP. Pengelolaan KPH diupayakan dapat memadukan kepentingan 

parapihak, sehingga sumberdaya hutan kembali sebagai ”open resources”. Untuk itu acuan pengelolaan KPH 

meliputi: (1) Peningkatan realisasi kegiatan rehabilitasi hutan dengan ragam hasil hutan baik kayu maupun 

bukan kayu, (2) Pelestarian diversitas fl ora dan fauna dengan menciptakan kondisi ekosistem hutan yang 

menyerupai kondisi hutan alam, (3) Peningkatan upaya konservasi tanah, pengendalian erosi, dan kualitas air 

melalui blok perlindungan tempatan dan badan air, (4) Penciptaan media partisipasi parapihak untuk 

bertanggungjawab dalam pelestarian sumberdaya hutan, khusus bagi masyarakat tempatan diberikan akses 

untuk pengembangan usaha ekonomi produktif pada areal KPH, (5) Pemenuhan dimensi sosial sebagai 

kebutuhan dasar masyarakat berupa kebutuhan lahan, kesempatan kerja, dan kayu pertukangan, (6) 

Mengembangkan kearifan lokal dan sistem budidaya hasil hutan bukan kayu pada pengelolaan kawasan lindung 

setempat, terutama kawasan interaksi masyarakat. Acuan di atas dirumuskan dengan karakteristik ekosistem di 

antaranya: (1) Pengelolaan ekosistem hutan secara utuh dan terpadu, (2) Peningkatan kualitas sumberdaya 

hutan dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan dan keluaran ragam hasil hutan dengan diversifi 

kasi sistem silvikultur, (3) Pemanfaatan sumberdaya hutan untuk kepentingan parapihak dan disesuaikan 

dengan kebutuhan masing-masing tanpa salah satu[[ pihak yang diabaikan (Kartodiharjo et al, 2011). 

6. Proses (proceess) 

Permasalahan krusial yang harus diselesaikan terlebih dahulu dalam pengkondisian pembangunan 

KPHP Model Banjar adalah penyelesaian batas kawasan hutan dan mendapatkan pengakuan parapihak. Hal ini 

dapat dilakukan dengan melakukan tata batas berdasarkan pendekatan penyelesaian batas kawasan melalui 

zonasi wilayah administrasi desa. Sumber arahan kawasan hutan, peta wilayah desa, dan dokumentasi legal 

lainnya. Pelaksana pemantapan kawasan hutan dilakukan sepenuhnya oleh Balai Pemantapan Kawasan hutan 

sebagai UPT Kementerian (convergency activity) 

Berdasarkan SK Menhut Nomor 200/Kpts-II/1991 Pasal 7, disebutkan bahwa pembentukan KPHP 

dilakukan melalui kegiatan-kegiatan: (1) identifi kasi dan deliniasi kawasan hutan, (2) pembentukan Rancang 

Bangun KPHP, (3) penetapan KPHP, (4) penataan hutan, dan (5) pembuatan Rencana Karya Pengusahaan Hutan. 

Proses Pembentukan KPHP tersebut dilaksanakan secara berjenjang, yang meliputi 3 (tiga) kegiatan pokok. 

Pertama, penyusunan Rencana KPHP Provinsi yang meliputi: (a) identifi kasi dan deliniasi kawasan hutan 

produksi tingkat provinsi, (b) perancangan unit-unit KPHP tingkat provinsi dan (c) penetapan Rencana KPHP 

provinsi. Keluaran (output): Peta Rencana KPHP Provinsi. Pelaksana kegiatan adalah Pemerintah/ Departemen 

Kehutanan. Kedua, penataan Unit KPHP, dengan kegiatan berupa: (a) penentuan batasbatas KPHP pada Peta, 

(b) rencana Perisalahan KPHP, (c) pembagian KPHP ke dalam petak-petak kerja, (d) penetapan KPHP oleh 

Menteri Kehutanan, (e) rencana pembukaan wilayah hutan (PWH), (f) pelaksanaan penataan KPHP di lapangan 

dan (f) pengukuran dan pemetaan. Keluaran (output): Buku Rancang Bangun dan Peta Rencana Penataan Unit 

KPHP/Rancang Bangun KPHP. Pelaksana kegiatan adalah Pemerintah/ Departemen Kehutanan bersama-sama 

dengan Pengelola KPHP dan atau HPH. Ketiga, penyusunan RKPHKPHP dengan kegiatan sebagai berikut: (a) 

rencana penanaman, (b) rencana pemeliharaan, (c) rencana pemungutan, (d) rencana pengolahan, (e) rencana 

pemasaran, dan (f) rencana pengorganisasian. Keluaran (output): Buku dan Peta RKPH-KPHP. Seluruh unit KPHP 

dibagi ke dalam Blok RKL, sedangkan setiap Blok RKL akan dibagi ke dalam sub blok RKT, yang terdiri dari 



beberapa petak dengan luas masing-masing lebih kurang 100 Ha. Seluruh rencana kegiatan diuraikan pada buku 

RKPH-KPHP. Pelaksana kegiatan: Pengelola KPHP/HPH bersama-sama dengan Departemen Kehutanan. 

Proses seperti uraian di atas dilakukan melalui rekayasa teknis dan sosial (technical and social 

engineering) yang diatur melalui 3 faktor (Kartodiharjo et al, 2011), yakni: (a) alokasi areal KPH, (b) pola 

penanaman, dan (c) kelembagaan. Ketiga faktor dimaksud dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut. Pertama, 

Alokasi Peruntukan Kawasan. Alokasi areal KPH dibagi ke dalam tiga (3) yaitu ekologi, produksi, dan sosial. 

Pengelolaan ketiga ruang dilakukan dalam satu hamparan bentang lahan pada setiap unit usaha terkecil 

pengelolaan hutan. Ruang ekologi ditujukan untuk penyelamatan keaslian ekosistem hutan dengan keragaman 

fl ora-fauna, habitat satwaliar, fungsi pengaturan tata air, multiplier proses ekologi lingkungan, dan salah satu 

media pelibatan masyarakat sekitar dalam usaha ekonomi produktif. Ruang produksi ditujukan pada 

pemenuhan kebutuhan bahan baku industri pulp,  kayu pertukangan yang berkualitas baik dan HHBK serta jasa 

lingkungan hutan lainnya yang disesuaikan dengan potensi setempat. Ruang sosial ditujukan untuk menciptakan 

usaha ekonomi produktif yang dikelola secara komunal, sehingga berfungsi sebagai alternatif sumber 

pendapatan tetap yang berkelanjutan. Kedua, Pola Penanaman. Penanaman KPH disesuaikan arahan alokasi 

ruang di atas dengan menggunakan pola monokultur, polikultur atau agroforestri. Monokultur digunakan pada 

areal dengan kondisi yang sangat kritis dengan jenis cepat tumbuh, sedangkan jenis unggulan (indigeneous 

species) untuk pemenuhan kebutuhan kayu pertukangan. Polikultur atau agroforestri diterapkan pada 

penanaman areal tanaman kehidupan dan kawasan konservasi (multiple purpose trees spesies) seperti 

penghasil getah, buah, dan kayu pertukangan. Jenis yang telah dikuasai sistem budidaya oleh masyarakat 

tempatan seperti karet, durian, cempedak, dan tanaman MPTS lainnya. Pengembangan kawasan konservasi 

dilakukan penanaman jenis bukan kayu seperti rotan, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan. Peningkatan 

kualitas habitat dengan menanam jenis penghasil buah sebagai sumber pangan satwaliar. Jenis unggulan 

ditanam pada batas blok, petak, dan topografi  relatif tinggi di atas 25%, sehingga berfungsi sebagai tempat 

berkembang biak dan sarana migrasi satwaliar. Pengembangan kawasan ini dapat digunakan pola silvofi shery. 

Sempadan sungai (kanan/kiri) penting dilakukan pelebaran diatas batas ketentuan, agar dapat mengurangi sisa 

bahan kimia yang potensial sebagai racun bagi populasi hewan perairan. Ketiga, Kelembagaan. Kelembagaan 

pada tingkat tapak (KPH) disesuaikan tujuan pemanfaatannya dengan komposisi produksi komersial, ekologi dan 

sosial; serta pelibatan parapihak, terutama masyarakat sekitar. Alternatif bentuk kelembagaan meliputi: (a) 

Kemitraan: pelibatan masyarakat sekitar dalam ranah pekerjaan teknis kehutanan dan usaha bisnis. Ranah 

pekerjaan teknis seperti tenaga kerja dan penyuplai bibit, sedangkan usaha bisnis seperti usaha transportasi 

hasil hutan, pemasaran hasil hutan, kontraktor lapangan, dan supplier bahan-bahan pendukung. (b) 

Pemanfaatan ruang bersama (Sharespatial based atau profi t sharing): pelibatan masyarakat sekitar pada areal 

kawasan yang dapat dikelola secara bersama-sama. (c) Pelimpahan wewenang ruang pengelolaan (Share-

authority based): pelibatan masyarakat sekitar dengan memberikan kewenangan pengelolaan secara penuh 

pada ruang tertentu sesuai fungsi, peruntukan dan kemampuan masyarakat. Selain itu, kelembagaan seperti 

Forum Kehutanan Antar Desa (FKAD) perlu terus ditumbuh kembangkan sebagai sarana komunikasi antara 

warga sekitar dengan pihak managemen KPHP Model Banjar. 

Formulasi rekayasa teknis dan sosial dilakukan dari tahap perencanaan sampai evaluasi pengelolaan 

KPH. Untuk keterlaksanaan strategi dimaksud beberapa kegiatan teknis kehutanan harus dilakukan secara benar 

dan dilandasi kelimuan yang memadai yakni: (1) melakukan identifi kasi dan inventarisasi secara detil kondisi 

bio-fi sik areal dan dimensi sosial masyarakat, (2) Merumuskan arahan alokasi peruntukan lahan kawasan KPH, 

guna kepentingan pengelolaan dimensi ekologi, produksi, dan sosial, (3) melakukan rehabilitasi hutan sedapat 

mungkin dengan penanaman jenis asli, (4) merekayasa ulang kawasan KPH untuk meminimalkan dampak 

kerusakan lingkungan terutama erosi dan polusi sumber air, (5) membuka akses pemanfaatan sumberdaya 

hutan, sebagai media partisipasi dalam pelestarian sumberdaya hutan, (6) peningkatan kapasitas dan 

pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan pelibatan parapihak sesuai tugas, fungsi dan kompetensi dan 

(7) rekayasa teknis kehutanan dan sosial. Pelibatan parapihak dalam pelestarian sumberdaya hutan penting 

dalam mendukung keberhasilan penerapan strategi kehutanan sosial. Mekanisme pelibatan disesuaikan dengan 

tugas pokok, fungsi dan kewajiban dari masing-masing lembaga baik dalam peningkatan kapasitas masyarakat 

maupun bantuan teknis dan modal. Instrumen pelibatan parapihak dengan penyediaan ruang dan sarana bukan 

ruang. Penyediaan ruang dilakukan dengan mengalokasikan areal KPH baik areal tanaman kehidupan maupun 



areal konservasi. Sarana bukan ruang dijabarkan pada mekanisme kerja program pemberdayaan masyarakat 

desa hutan. Program pemberdayaan masyarakat dilakukan secara bersama-sama. Pengelola KPH berperan 

sebagai penyedia lahan, kesempatan kerja, kayu pertukangan, dan menjamin pasar hasil hutan. Koordinasi 

program dilakukan oleh Badan Perencanaan Daerah Kabupaten atau Kota. Pengelola KPH dilibatkan secara aktif 

pada Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat desa; kecamatan; kabuapaten; dan provinsi. Pelaksana 

pemberdayaan masyarakat hutan pada tingkat desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa, lembaga Usaha Desa, 

dan Lembaga Adat yang dijabarkan pada Lembaga Usaha Desa. Lembaga Usaha Desa merupakan usaha ekonomi 

produktif dalam bentuk semi corporate dan masyarakat sebagai pemegang saham. 

Sinkronisasi pengaturan ruang; pola penanaman; dan kelembagaan merupakan satu kesatuan yang 

dijabarkan lebih lanjut pada pengorganisasian pekerjaan lapangan dan mekanisme pelibatan parapihak. Oleh 

karena itu; pengelolaan KPH dengan paradigma kehutanan sosial memiliki indikasi keberhasilan sebagai berikut: 

(a) pengelolaan KPH berlandaskan dimensi ekologi, produksi, dan sosial dengan dukungan ketepatan pola 

penanaman dan kelembagaan, (b) terpeliharanya diversitas areal KPH dengan menyerupai ekosistem hutan 

alam, (c) penanaman kayu dan bukan kayu secara proporsional sebagai aktivitas utama pengelolaan KPH, (d) 

terbangunnya areal KPH dengan ragam hasil hutan dan bermanfaat sebagai sumber kehidupan, dan terbukanya 

akses pemanfaatan kawasan hutan, (e) konfl ik lahan ditetapkan sebagai indikator utama dalam keberhasilan 

pengelolaan KPH, (f) pelibatan masyarakat sekitar hutan perlu diintegrasikan dalam bentuk pemenuhan 

kesempatan kerja, kebutuhan kayu pertukangan, dan lahan. 

7. Ideologi (ideology) 

Kebijakan pembentukan KPHP Model Banjar tidak akan ada pengaruhnya dalam perbaikan pengelolaan 

hutan apabila tidak dilandasi oleh moral yang baik. Moral adalah aspek normatif yang sangat penting dalam 

menjamin aspek positif dari suatu kebijakan dan moral menjadi spirit of soul dalam pengelolaan hutan. 

Kerusakan hutan di Indonesia yang meningkat selama ini dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan tanpa moral, 

oleh karena itu moral hazard merupakan titik awal kerusakan hutan. 

Secara teknis, dalam rangka mewujudkan suatu pengelolaan hutan yang lestari, maka KPHP dibentuk 

antara lain memperlihatkan kepada 5 (lima) aspek ITTO Guide lines, yaitu: (1) kepastian kawasan, (2) kelestarian 

produksi, (3) konservasi, (4) sosial ekonomi dan budaya, serta (5) kelembagaan atau institusi. Untuk menjamin 

adanya kepastian kawasan serta untuk menghindari adanya konfl ik lahan jangka panjang, maka kawasan hutan 

produksi yang dialokasikan sebagai KPHP Model Banjar adalah hanya terbatas pada kawasan yang menurut 

RTRWP atau Paduserasi sebagai kawasan hutan produksi dalam fungsi kawasan budi daya kehutanan. Terhadap 

lahan masyarakat yang secara kebetulan berada dalam kawasan KPHP Model Banjar, maka lahan tersebut 

dikeluarkan (dienclave) dari areal efektif KPHP. Diharapkan masyarakat disamping mengakui pemilikan 

lahannya, juga dapat mengakui keberadaan KPHP. KPHP sebagai suatu kawasan dimanfaatkan seoptimal 

mungkin, dalam arti bahwa di dalam KPHP selain akan dikembangkan komoditi hasil hutan yang sesuai dengan 

daya dukung lahannya, juga akan diberikan pembinaan intensif terhadap tegakannya. Sehingga tegakan hutan 

dalam suatu KPHP diharapkan mempunyai potensi sekurang-kurangnya 40 M3/Hektar. Disamping itu dari suatu 

KPHP bukan hanya akan memproduksi kayu saja, tetapi juga akan dihasilkan hasil hutan lainnya selain kayu, dan 

bahkan apabila dimungkinkan dapat juga dikembangkan jenis tanaman obat-obatan. Sistem silvikultur yang 

dilaksanakan pada suatu KPHP adalah multisistem silvikultur yang disesuaikan dengan potensi tegakan, kondisi 

tapak dan sosekbud masyarakat setempat. 

Kawasan-kawasan non produktif yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, perlu dikeluarkan dari areal 

efektif KPHP Model Banjar, dan dilindungi keberadaannya. Demikian juga terhadap fl ora dan fauna yang harus 

dilindungi akan diperhatikan keberadaannya sebagaimana ketentuan yang berlaku. Masyarakat di dalam dan di 

sekitar KPHP Model Banjar di samping diakui keberadaannya, juga secara terpadu melalui pola kemitraan 

bersama-sama dengan pengelola KPHP Model banjar diikutsertakan untuk mengelola KPHP, melalui kegiatan 

berikut: (1) pengembangan salah satu komoditi KPHP Model Banjar di areal masyarakat, misalnya karet, 

Perlebahan, ulat sutera, gaharu, kopi, tanaman coklat (kakou), (2) melalui jalur Koperasi, masyarakat dapat ikut 

serta memasarkan salah satu komoditi KPHP Model Banjar, (3) masyarakat diberi kesempatan untuk ikut 

menangani salah satu kegiatan dalam KPHP Model Banjar, yang disesuaikan dengan kemampuannya. Melalui 

pola-pola kemitraan diharapkan masyarakat disamping merasa diperhatikan keberadaannya, juga akan 



merasakan adanya peningkatan taraf hidupnya. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif terhadap 

keberadaan KPHP Model Banjar. 

KESIMPULAN 

Pilar-pilar PHL adalah (1) itikad baik para pihak (nation goodwill), (2) Kelembagaan yang tepat (proper 

institution), (3) penegakan hukum (law enforcement), (4) tatakelola yang baik (good governance) dan (5) Ilmu, 

pengetahuan, SDM dan dana yang mendukung. Oleh karena itu, praktek pengelolaan KPHP Model Banjar 

diharapkan mampu mendorong kelima faktor tersebut berfungsi dengan baik, agar visi “Hutan Lestari, 

Masyarakat Sejahtera” dapat terwujud. Analisis kebijakan pembentukan KPHP Model Banjar sesuai dengan 

metode ROCCIPI adalah seperti uraian berikut. Pertama, rule, point penting dari peraturan perundangan terkait 

dengan KPH adalah: (a) seluruh kawasan hutan di Indonesia akan terbagi dalam wilayah-wilayah KPH, serta akan 

menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi, kabupaten/kota, (b) pada setiap 

wilayah KPH dibentuk institusi pengelola yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan 

hutan. Institusi pengelola ini merupakan Organisasi tingkat tapak, (c) pemerintah, pemerintah provinsi dan 

pemerintah kab/kota, sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap pembangunan KPH dan 

infrastrukturnya. Kedua, opportunity, pembangunan KPHP Model Banjar mempunyai peluang untuk resolusi 

konfl ik dengan pertimbangan KPH dibangun dan dibentuk “lokal specifi k”, sehingga diharapkan dapat lebih 

mengakomodasi kepentingan masyarakat sekitar. Selain itu, KPH dapat menjalin komunikasi rutin dengan 

masyarakat setempat, sehingga diharapkan dapat segera mengetahui dan merespon inspirasi dari masyarakat 

sekitar dan para pihak terkait. KPH diharapkan mampu menciptakan alternatif peluang pemberdayaan ekonomi 

lokal. Ketiga, capacity, titik berat pengelolaan KPHP Model Banjar adalah profesionalisme di bidang kehutanan. 

Hal ini adalah salah satu syarat yang diperlukan untuk dapat terwujudnya suatu pengelolaan hutan yang lestari. 

Oleh karena itu, dalam suatu KPHP, organisasi atau kelembagaan yang akan ditempatkan hendaknya sekurang-

kurangnya dapat memenuhi 3 (tiga) kapasitas pokok, yaitu: pengaturan kawasan, pengaturan tegakan, dan 

pengaturan institusi. Keempat, communication, upaya pembentukan KPHP Model Banjar secara nyata hadir 

setelah sebagian besar hutan alam produksi telah dibebani HPH, sehingga untuk mewujudkannya diperlukan 

berbagai strategi. Dalam hubungan ini dikenal strategi pembentukan KPHP melalui 2 (dua) pendekatan atau 

alternative, yakni: (a) alternatif komunikasi berupa deliniasi hutan produksi yang ada di setiap kabupaten/kota 

se Provinsi Kalimantan Selatan ke dalam calon-calon unit KPHP dan (b) alternatif komunikasi yang dilakukan 

untuk mengantisipasi kondisi IUPHHK yang tengah berjalan, dengan prioritas kepada: IUPHHK yang telah 

diperpanjang masa ijinnya, IUPHHK yang pengelolaannya diserahkan kepada BUMN, IUPHHK yang atas keinginan 

sendiri melaksanakan pembentukan KPHP terkait pada areal kerjanya dan IUPHHK yang akan berakhir masa 

ijinnya, tetapi dinilai masih layak untuk diusahakan kembali. Kelima, interest, pengelolaan hutan produksi ke 

dalam sistem KPHP adalah merupakan penyempurnaan dari pengaturan kawasan, pengaturan tegakan, dan 

pengaturan kelembagaan yang dapat mendukung terwujudnya suatu pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan. Keenam, proceess, pembentukan KPHP dilakukan melalui kegiatan-kegiatan: identifi 

kasi dan deliniasi kawasan hutan, pembentukan Rancang Bangun KPHP, penetapan KPHP, penataan hutan, dan 

pembuatan Rencana Karya Pengusahaan Hutan. Ketujuh, ideology, kebijakan pembentukan KPHP Model Banjar 

tidak akan ada pengaruhnya dalam perbaikan pengelolaan hutan apabila tidak dilandasi oleh moral yang baik. 

Moral adalah aspek normatif yang sangat penting dalam menjamin aspek positif dari suatu kebijakan dan moral 

menjadi spirit of soul dalam pengelolaan hutan. Kerusakan hutan di Indonesia yang meningkat selama ini 

dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan tanpa moral, oleh karena itu moral hazard merupakan titik awal 

kerusakan hutan.    
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