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Oleh: Isnenti Apriani dan Soelthon Gussetya Nanggara (FWI)

Perbaikan Tata Kelola Melalui Pengelolaan 
Hutan di Tingkat Tapak

Potret hutan Indonesia saat ini merupakan 
cermin tata kelola hutan yang kurang baik. Hal 
ini terlihat dari tingginya tingkat deforestasi akibat 
konversi hutan melalui proses-proses ektraksi 
kayu dan juga alih fungsi penggunaan lahan 
untuk budidaya kehutanan dan non kehutanan. 
Forest Watch Indonesia mencatat selama kurun 
waktu 2009 – 2013 laju kehilangan hutan alam 
di Indonesia mencapai 1,13 juta hektare per 
tahun.1	Selain	itu,	konflik	lahan	di	kawasan	hutan	
juga terjadi. Kementerian Kehutanan (2013) 
memperkirakan seluas 17,6 juta Ha – 24,4 juta Ha 
wilayah	kawasan	hutan	terjadi	konflik.

Permasalahan kehutanan yang timbul akibat 
kegiatan konversi dan alih fungsi, penurunan 
kinerja	 usaha	 kehutanan,	maupun	 konflik-konflik	
hutan dan lahan, terus terjadi di Indonesia. 
Hal ini dikarenakan program/kebijakan yang 

1  FWI.2014.Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013

didorong bersifat responsif dan terkesan 
hanya menyelesaikan potongan-potongan dari 
persoalan tersebut sehingga tidak secara kuat 
menyentuh masalah pokok di sektor kehutanan, 
yaitu kelemahan tata kelola. Selain itu kawasan 
hutan yang “open acces” dimana pengelola tidak 
dirasakan kehadirannya juga sangat besar serta 
pengawasan terhadap konsesi izin juga kurang. 
Hal ini menyebabkan kebijakan-kebijakan seperti 
SVLK, Penundaan Izin Baru, REDD menjadi 
kurang kuat dalam tataran implementasi di tingkat 
tapak.

Walaupun secara umum permasalahan 
kehutanan yang dihadapi mirip namun antar 
lokasi memiliki pendalaman dan kontekstual yang 
beragam. Sehingga pendekatan penyelesaian 
masalah bisa berbeda antara satu lokasi dengan 
lokasi	yang	lain.	Oleh	karena	itu	sangat	diperlukan	
kehadiran pengelola hutan di tingkat tapak yang 
akan lebih fokus dalam penyelesaian masalah. 

KPH atau Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah 
organisasi yang berkerja di tingkat tapak dan 
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diharapkan menjadi prasyarat dari terlaksananya 
sistem pengelolaan hutan yang lestari dan 
berkeadilan. Secara konseptual kebijakan 
pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan 
(KPH) merupakan proses pergeseran institusi 
yang 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 dan Suwarno 
2014).2 Sebagai lembaga di tingkat tapak, KPH 
dapat menjadi simpul informasi dan koordinasi 
lintas sektoral serta mengakomodir setiap 
kepentingan secara adil. KPH juga diharapkan 
mampu memastikan program-program kehutanan 
yang	lebih	efektif	dan	efisien,	baik	dalam	rangka	
rehabilitasi lahan kritis, pemanfaatan hutan yang 
lestari, pemberdayaan masyarakat, maupun 

2  FWI.2015.Lembar Informasi “Pembangunan KPH” Langkah Kecil 
Menuju Perbaikan Tata Kelola Hutan Di Indonesia

perlindungan hutan. 
Sebagai sebuah gagasan dalam perbaikan tata 

kelola hutan, KPH menjadi proritas nasional yang 
tertuang dalam RPJMN Subsektor Kehutanan. 
Maka dari itu hal ini menjadi pertimbangan 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
dalam menyusun Rencana Strategis 2015-2019. 
Salah satu sasaran strategis yang dicapai dalam 
pelaksanaan Renstra Tahun 2010-2014 adalah 
wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 
ditetapkan di setiap provinsi dan beroperasinya 
120 KPH (20% wilayah KPH yang telah 
ditetapkan). Sampai dengan akhir desember 2014 
telah terbentuk 120 Unit KPHL/KPHP Luas: 16,44 
juta Ha. 

Tantangan Pembangunan dan Operasionalisasi 
KPH

Latar belakang pembangunan KPH 
menjadi Prioritas Nasional adalah dalam 
rangka menyiapkan Integrated Forest Base 
Clustering Industry, yang diharapkan dapat 

Tabel 1.  Indikator dan Target Pembangunan KPH dalam RPJMN 2015-2019

Sumber: Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.2015. Disampaikan pada: Rapat Pleno Sekretariat 
Pembangunan KPH Jakata, Rabu 12 Agustus 2015
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lebih mendistribusikan usaha-usaha kehutanan 
(mengurangi praktek monopoli dan oligopoli).3 
KPH yang operasional diharapkan dapat menjadi 
pengungkit dalam membangkitkan kembali 
industri kehutanan hulu-hilir pada ruang yang 
efektif, sehingga dapat memacu perkembangan 
perekonomian lokal. 

Semangat Undang-Undang No. 41 tahun 1999 
tentang Kehutanan, khususnya pasal 66, dalam 
rangka penyelenggaraan kehutanan Pemerintah 
menyerahkan sebagian kewenangan kepada 
Pemerintah Daerah. KPH awalnya dibangun 
sebagai wujud nyata desentralisasi pengelolaan 

3  2014.Desain KPH dan Arah Perencanaan Pembangunan Hutan

hutan lindung dan hutan produksi di tingkat tapak 
berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah. Dengan dikeluarkannya 
UU No 23 Tahun 2014 sebagai pengganti UU 
Pemerintah Daerah maka tatanan pembangunan 
KPH yang saat ini sudah dibentuk akan mengalami 
beberapa perubahan.4

Dengan demikian proses pembangunan dan 
operasionalisasi KPH pun mengalami hambatan, 
kewenangan kabupaten/kota dalam pembangunan 
KPH terpaksa harus ditarik ke Provinsi. Maka 
beban provinsi dalam pembangunan KPH akan 

4  Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan 
Kebĳakan	.2014.	Operasionalisasi	Kesatuan	Pengelolaan	Hutan	(Kph):	
Langkah Awal Menuju Kemandirian

Gambar 1.  Konsepsi K&I dalam Panduan Penilaian Kinerja Pembangunan KPH FWI 1.0 
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semakin berat, tantangannya adalah bagaimana 
provinsi dapat meneruskan berbagai inisiatif yang 
sudah dibangun oleh pemerintah kabupaten/kota 
serta bagaimana mengembangkan program yang 
lebih besar dan menyeluruh untuk pembangunan 
dan operasionalisasi KPH. Tantangan lain 
bagaimana alokasi sumber daya (termasuk 
keuangan) yang bisa dialokasikan pemerintah 
provinsi untuk memenuhi tuntutan tugas yang 
baru ini.

Posisi dan peran masyarakat dalam 
pembangunan kehutanan

Partisipasi masyarakat merupakan salah 
satu faktor penting yang menentukan efektivitas 
implementasi kebijakan KPH di Indonesia. 
Walaupun konsep KPH sendiri masih menjadi 
perdebatan, namun kebijakan ini sudah berjalan 
dan menjadi bagian dari strategi pengelolaan 
hutan	 Indonesia.	 Oleh	 karena	 itu,	 fungsi	 kontrol	
dan pengawasan terhadap implementasi KPH 
oleh masyarakat mau tidak mau harus dilakukan.

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan secara tegas juga 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 Forest Watch Indonesia sebagai 
bagian dari elemen masyarakat Indonesia untuk 
melakukan serangkaian pemantauan terhadap 
kinerja pembangunan KPH, dalam upaya 
mendorong terwujudnya pengelolaan hutan yang 
profesional, adil dan lestari di tingkat tapak.

Forest Watch Indonesia sebagai bagian dari 
elemen masyarakat Indonesia telah membangun 
sebuah buku Panduan Penilaian Kinerja 
Pembangunan KPH FWI 1.0. Buku ini dibangun 
berdasarkan ruang lingkup tugas pokok dan 
fungsi organisasi KPH sebagaimana telah diatur 
di dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Kriteria dan Indikator (K&I) penilaian 
dalam panduan ini disusun sesederhana 
mungkin agar memudahkan penggunaannya 
bagi masyarakat yang memiliki keberagaman 
perspektif dan pemahaman. Sehingga dengan 
panduan ini, masyarakat dapat secara mandiri 
menilai bagaimana kinerja pembangunan KPH 
dan siap atau tidaknya KPH untuk beroperasional. 

Pemantauan Kinerja Pembangunan KPH 
dengan menggunakan K&I FWI 1.0

Pemantauan yang dilakukan sekaligus 
merupakan uji coba panduan penilaian kinerja 
pembangunan KPH yang disusun Forest Watch 
Indonesia. KPH yang dipantau merepresentasikan 
dua karakteristik yang berbeda, baik dari kondisi 
topografi,	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.

Secara umum, hasil penilaian menunjukkan 
bahwa kinerja pembangunan pada 2 KPH tersebut 
belumlah ideal dan masih banyak keterbatasan 
dalam melakukan operasionalisasi KPH. 
Beberapa	 persoalan	 yang	 teridentifikasi	 antara	
lain masalah kepastian kawasan, kelembagaan, 
jaminan hak dan akses serta koordinasi para 
pihak. Sedangkan rekomendasi perbaikan yang 
dihasilkan dari penilaian ini dan bisa menjadi 
masukan penting bagi KPH lainnya yang sedang 
dalam proses pembangunan kelembagaan dan 
wilayahnya yaitu: Perlu adanya proses rekontruksi 
tata batas yang mengakomodir kepentingan para 
pihak, penyelesaian proses tata hutan yang 
menjamin	 efektifitas	 pengelolaan,	 penguatan	
kapasitas kelembagaan KPH, jaminan hak dan 
akses masyarakat adat atau lokal serta perlunya 
koordinasi dan integrasi perencanaan yang kuat 
antara institusi terkait. 
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