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Laporan Hasil Penilaian Kinerja KPH dengan menggunakan 
Kriteria dan Indikator FWI 1.0

A.     Situasi Pembangunan Kehutanan 
Indonesia

aat ini perkembangan perbaikan tata Skelola kehutanan di Indonesia masih 
jauh dari harapan. Forest Watch 

Indonesia mencatat, salah satu gejala yang 
nampak adalah masih tingginya tingkat 
deforestasi. Pada periode 2009 – 2013 
kecepatan kehilangan hutan alam di 
Indonesia masih mencapai 1,13 juta hektare 
per tahun. Gejala lainnya adalah tingginya 
kon�ik hak atas lahan di kawasan hutan.

Kompleksitas masalah kehutanan tidak segera 
bisa terurai karena akar masalah yang 
sebenarnya telah teridenti�kasi tidak kunjung 
diselesaikan. Karakteristik kebijakan 
kehutanan Indonesia masih terkesan 
konvensional, dimana titik tumpu birokrasi 
kehutanan adalah sebagai forest 

administrator. Sementara kepastian atas hak 
dan akses bagi masyarakat lokal atas 
sumberdaya hutan belum terjamin. 

Lahirnya Konsep Kesatuan Pengelolaan 
Hutan (KPH) sebagai lembaga yang 
mengelola hutan di tingkat tapak, diharapkan 
menjadi prasyarat agar terlaksananya sistem 
pengelolaan hutan yang lestari dan 
berkeadilan. Secara konseptual kebijakan 
pembangunan KPH merupakan proses 
pergeseran institusi yang membawa 
perubahan fundamental pada cara ber�kir, 
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 dan 
Suwarno 2014). 

Kehadiran pengelola hutan di 
tingkat tapak diharapkan mampu 
memastikan program-program 
kehutanan yang lebih efektif dan 
e�sien, baik dalam rangka 
rehabilitasi lahan kritis, 
pemanfaatan hutan yang lestari, 
pemberdayaan masyarakat, 
maupun perlindungan hutan. 

Hingga tahun 2014, telah 
terbentuk 120 KPH Model dan 
13 KPH inisiatif daerah yang 
siap beroperasi, dan sampai 
tahun 2019 secara berjenjang 
direncanakan sudah terbentuk 
600 KPH di seluruh wilayah 
Indonesia. Dalam kerangka 
RPJM Nasional, KPH 
merupakan instrumen yang terus 
dikembangkan bagi model 
pengelolaan hutan di masa yang 
akan datang. Diperlukan 
komitmen kuat pemerintah pusat 
dan daerah untuk mendukung 
kerja-kerja KPH sebagai unit 
pengelola kawasan hutan di 
tingkat tapak. 

B.   Posisi dan peran 
masyarakat dalam 
pembangunan kehutanan

Undang-undang No.41 tahun 
1999 tentang Kehutanan secara 
tegas memberikan ruang 
kepada masyarakat untuk 
memberikan informasi, saran, 
pertimbangan serta melakukan 
pengawasan terhadap 
pelaksanaan pembangunan 
kehutanan baik langsung 
maupun tidak langsung (pasal 
68 ayat 2c dan 2d). Mandat 
tersebut menjadi landasan bagi 

kawasan.

2. Proses tata hutan yang mencakup keseluruhan fungsi 
kawasan harus segera diselesaikan untuk menjamin 
efekti�tas pengelolaan hutan di tingkat tapak.

3. Mempercepat proses penyusunan rencana bisnis KPH 
serta sinkronisasi dengan para pemegang izin dan instansi 
pemerintah terkait untuk mengoptimalan kinerja KPH 
ditingkat tapak dan menghindari asimetris informasi 
antar masing-masing pihak yang berkepentingan.

4. Mempersiapkan kelembagaan dan SDM yang mampu 
menjamin keamanan berinvestasi dalam wilayah KPH 
dengan tujuan untuk mendorong percepatan 
kemandirian KPH dan kesejahteraan masyarakat. 

5. Diperlukan evaluasi kinerja KPH untuk menilai 
konsistensi kesiapan kinerja  kelembagaaan dan kapasitas 
SDM organisasi yang selama ini sudah ada dan 
dijalankan untuk memberikan solusi terhadap 
permasalahan yang ditemukan.

6. Membangun proses komunikasi dan koordinasi yang 
kuat antara pemerintah daerah dengan KPH khususnya 
dalam hal perencanaan, pengelolaan dan evaluasinya, hal 
tersebut di maksudkan untuk menjamin operasionalisasi 
serta menghindari kesalahpahaman dan overlapping 
program dalam mendorong optimalisasi PSDH.

7. Membangun mekanisme dalam bentuk standar 
operasional prosedur investasi  yang mengakomodir 
kepentingan para pihak baik pemerintah, masyarakat dan 
swasta untuk menjamin keadilan, keamanan serta 
manfaat yang diterima oleh  masing-masing pihak.

8. Diperlukan jaminan hak dan akses serta peningkatan 
peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan secara 
menyeluruh baik mulai dari tahap perencanaan sampai 
pada tahap pelaksanaan dan evaluasi.

9. Diperlukan koordinasi dan integrasi perencanaan serta 
anggaran antara pusat dan daerah (KPH, BAPPEDA, 
DISHUT, PUSDALREG, BPDAS, BPKH, BP2HP dan 
unit lainnya) untuk mengoptimalkan kegiatan 
pengelolan hutan di tingkat tapak.

10. Mendesak kementerian terkait (KLHK, 
KEMENDAGRI, KEMENPAN-RB, BAPPENAS, 
KEMENKEU, dan lembaga lainnya) untuk melakukan 
koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan mekanisme 
alokasi sumberdaya manusia, program dan anggaran 
untuk menjamin operasionalisasi KPH di lapangan.
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“Pembangunan KPH” 
Langkah Kecil Menuju Perbaikan Tata Kelola Hutan Di Indonesia

KPHL Rinjani Barat

KPHP Berau Barat

Hasil penilaian secara umum menunjukan bahwa dari 8 kriteria 
yang menjadi fokus penilaian, rata-rata keseluruhan kriteria 
berada pada rentang 1.50 – 2.00, dengan demikian dapat 
dikategorikan bahwa kedua KPH tersebut cukup memiliki 
kapasitas untuk menjalankan pembangunan KPH di tingkat 
tapak meskipun dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki. 
Untuk mengoptimalkan implementasi pelaksanaan tata kelola 
hutan di tingkat tapak, masih memerlukan pembenahan serius di 
beberapa kriteria yang terfokus pada Kemantapan Kawasan, 
Rencana Kelola, Kapasitas Organisasi, Hubungan Pemerintahan 
dan Mekanisme investasi yang masih sangat rendah untuk 
menjamin operasionalisasi KPH di tingkat tapak. 

D.   Kesimpulan

1.   Berdasarkan hasil penilaian kinerja pembangunan KPH yang 
dilakukan dengan menggunakan panduan penilaian kinerja 
pembangunan KPH FWI 1.0 menunjukkan bahwa dari 8 
(delapan) kriteria yang dinilai belum ada satupun yang 
memenuhi standar ideal.

2.   Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa kinerja 
pembangunan KPH sampai dengan penilaian ini dilakukan 
belum sepenuhnya mampu mewujudkan KPH yang benar-
benar siap untuk menjalankan tugas dan fungsi yang 
diembannya. 

3.    Hasil penilaian ini dapat menjadi salah satu indikasi bahwa 
faktor-faktor penghambat pembangunan KPH bukan hanya 
persoalan teknis semata, tetapi tidak bisa lepas dari 
“dinamika” kelembagaan dan politik yang terjadi pada  
tingkat nasional dan daerah. Oleh karena itu sangat 
diperlukan koordinasi yang kuat dan sinkronisasi program 
antar kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah agar proses 
pembangunan dan tata kelola hutan oleh KPH dapat berjalan 
dengan baik.

E.    Rekomendasi

Secara garis besar, proses penilaian kinerja pembangunan KPH di 
KPHL Rinjani Barat dan KPHP Berau Barat menemukan 
beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian serius agar  
pembangunan dan pelaksanaan tata kelola hutan oleh KPH ke 
depan bisa terus berjalan semakin baik:

1. Perlunya percepatan penyelesaian proses rekonstruksi 
tatabatas yang mengakomodir kepentingan semua pihak 
termasuk kepentingan masyarakat adat/lokal yang 
menjadi bagian dari ekosistem dalam pengembangan 



Komponen Kriteria 
Hasil Penilaian Nilai 

Ideal/Kriteria 
 
Keterangan Umum KPHL 

RB 
KPHP 
BRB 

Kemantapan Kawasan 1.89 2.00 3 
Proses rekonstruksi/tatabatas di 
kedua KPH belum selesai dilakukan 
 

Tata Hutan 2.33 2.00 3 
Proses tata hutan di kedua KPH 
belum sepenuhnya selesai 
 

Rencana Kelola 1.89 2.33 3 
Rencana bisnis di dua KPH belum 
disusun 
 

Kapasitas Organisasi 2.00 2.20 3 
Jumlah dan kapasitas SDM belum 
memadai di dua KPH 
 

Hubungan pemerintahan 
dan regulasi 

2.00 1.67 3 

Hubungan pemerintahan  belum 
cukup kuat untuk menjamin 
operasionalsiasi KPH Di tingkat 
Tapak 
 

Mekanisme Investasi 1.67 1.67 3 

Dikedua KPH belum tersedia 
mekanisme investasi yang menjamin 
keamanan bagi investasi 
 

Mekanisme hak dan akses 
bagi masyarakat 
ad at/lokal 

2.00 2.25 3 

Terdapat jaminan bagi masyarakat 
namun belum di implementasikan 
secara optimal 
 

Pelaksanaan pengelolaan 
hutan pada lingkup KPH. 

2.00 1.80 3 

Terdapat rencana dan realisasi 
pengelolaan hutan namun dalam 
intensitas yang masih terbatas. 
 

Hasil total Penilaian di 
kedua KPH 

1.97 1.99 3  

 

Forest Watch Indonesia sebagai bagian dari elemen 
masyarakat Indonesia untuk melakukan serangkaian 
penilaian terhadap kinerja pembangunan KPH, dalam upaya 
mendorong terwujudnya pengelolaan hutan yang 
profesional, adil dan lestari di 
tingkat tapak. 

Sejumlah temuan yang dipaparkan adalah hasil penilaian 
atas kriteria dan indikator penilaian kinerja pembangunan 
KPH FWI 1.0, yang dibangun berdasarkan ruang lingkup 
tugas pokok dan fungsi organisasi KPH  sebagaimana telah 
diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Hasil penilaian ini diharapkan menjadi masukan 
kepada parapihak dalam mengoptimalkan pembangunan 
dan operasionalisasi KPH.

C.   Penilaian Kinerja Pembangunan KPH dengan 
Menggunakan K&I FWI 1.0

Penilaian yang dilakukan sekaligus merupakan uji coba panduan 
penilaian kinerja pembangunan KPH yang disusun Forest 
Watch Indonesia dengan merepresentasikan dua karakteristik 
KPH yang berbeda, baik dari kondisi topogra�, potensi dan 
dinamika pengelolaannya. KPHL Rinjani Barat di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat merepresentasikan unit pengelolaan pada 
kawasan lindung dan menjadi salah satu model unit pengelolan 
hutan tingkat tapak di Indonesia. Lokasi yang kedua, KPHP 
Berau Barat di Provinsi Kalimantan Timur, merepresentasikan 
unit pengelolaan pada hutan produksi, juga memiliki dinamika 
pengelolaan yang cukup tinggi baik dari aspek regulasi dan 
perizinan maupun situasi sosialnya. Hasil penilaian ini secara 
rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.  Hasil Penilaian Kinerja Pembangunan KPHL Rinjani Barat dan KPHP Berau Barat

Pendekatan administrasi masih mendominasi dalam sistem 
kelembagaan pada 2 (dua) KPH tersebut. Sedangkan 
implementasi kinerja pengelolaan hutan di lapangan dirasakan  
masih kurang optimal. Belum terpenuhinya nilai ideal 
berdasarkan masing-masing kriteria yang digunakan dalam 
panduan penilaian ini menjadi salah satu indikator kurang 
optimalnya kinerja pembangunan KPH di kedua lokasi 
tersebut. Hasil penilaian dengan tegas mengindenti�kasi 
berbagai faktor yang ikut berkontribusi dalam mempengaruhi 
penciptaan situasi tersebut. Seakan terlihat keraguan antara 
pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong dan 
memastikan bahwa pembangunan KPH menjadi salah satu 
pilihan masa depan pengelolaaan hutan Indonesia. Hal ini 
juga terlihat dari kebijakan yang sudah ada, bahwa 
pelimpahan wewenang tata kelola hutan kepada pengelola 
KPH masih setengah-setengah, kewenangan masih 
didominasi oleh kepentingan sektoral pusat dan daerah. 

Hal lain yang paling menonjol dari hasil penilaian ini adalah 
kesiapan organisasi dan penyediaan anggaran Pembangunan 
KPH. Dari seluruh KPH Model yang sudah dibentuk dan 
berjalan, KPHL Rinjani Barat dan KPHP Berau Barat 
merupakan KPH yang sudah dianggap siap dengan sarana 
dan prasarana yang memadai untuk menjadi salah satu KPH 
mandiri. Tetapi hasil penilaian ini menunjukkan bahwa 
kedua KPH tersebut masih memiiki berbagai keterbatasan 
untuk mencapai posisi mandiri tersebut, misalnya di KPHL 
Rinjani Barat,dari sisi ketersediaan personil/staf masih sangat 
minim dan jauh dari kata siap untuk diimplementasikan 
sebagai KPH mandiri. Saat ini, personil SDM yang tersedia 
baru sebanyak ± 20 orang, sedangkan kebutuhan ideal untuk 

menjalankan operasionalisasi  sesuai Tugsinya membutuhkan 
89 orang SDM yang mempunyai kapasitas memadai 
dibidangnya. Kesenjangan ini terlihat juga di KPHP Berau 
Barat, bahwa SDM yang tersedia saat ini hanya sebanyak 18 
orang dan 12 orang diantaranya adalah tenaga honorer. 
Sementara menurut analisis kebutuhan SDM, diperlukan 
minimal 83 orang SDM yang punya kapasitas memadai 
untuk bisa menjamin KPH tersebut dapat beroperasional 
dengan baik. 

Ketersediaan anggaran yang belum memadai dan tidak 
terkonsentrasi akibat perbedaan kewenangan institusi terkait 
baik pemerintah pusat maupun daerah juga sangat 
mempengaruhi lambatnya proses pembangunan KPH. 
Akibatnya, banyak kegiatan prioritas KPH harus 
dikolaborasikan dengan berbagai kegiatan-kegiatan Non 
Pemerintah, seperti NGO lokal/nasional dan Internasional 
dan pihak-pihak terkait lainnya. Kolaborasi kegiatan ini tentu 
sangat mempengaruhi keputusan-keputusan penting KKPH 
yang akhirnya dipengaruhi oleh pihak ketiga.

Perbedaan persepsi, kepentingan, dan tumpang tindih 
program serta kebijakan diantara parapihak dalam 
pengelolaan sumberdaya hutan menjadi penghambat dalam 
mewujudkan tujuan pembangunan KPH. Oleh karena itu,  
persoalan pembangunan KPH bukan hanya merupakan 
persoalan teknis, melainkan persoalan yang lebih kompleks, 
sehingga harus dilihat dari berbagai pendekatan, salah satunya 
pendekatan kelembagaan. Berikut adalah ga�k hasil penilaian 
kinerja pembangunan yang telah dilakukan di 2 (dua) KPH 
model tersebut.

Hasil Penilaian Kinerja Pembangunan KPH

Gambar 1. Gra�k Hasil Penilaian Kinerja Pembangunan KPH
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