
Catatan Perjalanan

Penilaian Kinerja Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan

dengan Menggunakan Indikator FWI 1.0

Kerjasama : Forest Watch Indonesia dan The Asia Foundation

Latar Belakang

Terjadinya kerusakan hutan dan deforestasi tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah panjang
sistem pengurusan hutan di Indonesia. Sampai saat ini, Indonesua belum sepenuhnya mampu
melepaskan diri dari paradigma kolonialisme yang memandang hutan sebagai sumber ekonomi
dengan jenis komoditas utama kayu. Cara pandang ini diimplementasikan melalui struktur
peraturan dan praktek-praktek pemanfaatan hutan secara langsung (timber extraction) maupun
melalui budidaya (timber management), dengan memberikan hak-hak istimewa kepada para
pemilik modal besar (korporasi) dan secara terstruktur memarjinalkan posisi dan hak-hak utama
masyarakat adat/lokal.

Konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang baru, 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 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). Selain itu keberadaan KPH juga diharapkan dapat menjadi instrumen kebijakan
“transisi” menuju kepada desentralisasi dan devolusi (perpindahan) pengelolaan hutan di
Indonesia. Di tengah belum siapnya implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terkait
Pemerintah Daerah yang berimplikasi pembagian wewenang antara pemerintah kabupaten,
provinsi, dan pusat.

Sebagai upaya untuk mendorong percepatan operasionalisasi KPH, saat ini Forest Watch
Indonesia (FWI) telah menyusun panduan yang akan digunakan untuk menggali informasi dan
menilai kinerja KPH sebagai unit pengelolaan hutan di tingkat tapak. Panduan ini memaparkan
sejumlah kriteria dan indikator penilaian terkait kinerja KPH, yang dibangun berdasarkan ruang
lingkup tugas pokok dan fungsi organisasi KPH sebagaimana telah diatur di dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Penilaian ini akan menghasilkan kajian (analisis) kesenjangan (gap analysis) terhadap indikator-
indikator kunci yang seharusnya dipenuhi oleh KPH dalam mengelola sumber daya hutan. Dengan
proses penilaian seperti ini, diharapkan ada masukan dari stakeholder untuk mendorong
pembangunan dan operasionalisasi KPH dalam rangka pengelolaan hutan yang lebih profesional,
adil dan lestari.

Tujuan dan Proses Penilaian

Pelaksanaan Penilaian ini di bagi kedalam beberapa tahap mulai dari tahap persiapan,
pengumpulan data lapangan, pengisian kertas kerja, tabulasi dan analisis data sampai pada tahap



penyusunan laporan dan desiminasi kepada pihak-pihak yang terkait. Secara spesifik penilaian ini
bertujuan untuk mendorong akuntabilitas dan sinergisitas dalam pengelolaan KPH baik dari tahap
perencanaan, pembangunan sampai pada tahap operasionalisasinya.

Proses penilaian ini difokuskan pada wilayah KPHL Unit XXX di Kalimantan Timur (Hutan Lindung
Sungai Wain dan DAS Manggar). Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.
674/Menhut-II/2011 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur, luas Wilayah KPHL S.
Wain dan S. Manggar adalah 14.832 hektar. Saat ini secara institusi KPHL Unit XXX berada dalam
pengelolaan Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain-DASManggar (BPHLSW-DM).

Secara detail mengenai gambaran umum proses pengumpulan data dapat dilihat pada tabel
berikut ini :

Hari/ Tgl Aktifitas Keterangan
Jumat/12-8-2016 1. Menuju Balikpapan

2. Koordinasi internal Tim
(Andi, Anggi, Yulita)

Sabtu/13-8-2016 1. Observasi Lapangan - HLS Wain
- Kawasan Pendidikan Lingkungan

Hidup (KWPLH)
- Wilayah DAS Manggar

Minggu/14-8-2016 Diskusi Bersama Ketua BP-HLSW dan DAS Manggar di
kantor BPHLSW

- Konfirmasi beberapa data
- Diskusi dan Penggalian Informasi

Senin/15-8-2016 1. Kunjungan ke kantor BPHLSW untuk melengkapi
data sekunder (SK, peta, dokumen)

2. Kunjungan ke Bapak Slamet (ketua Gapoktan HKm
HLSW)

3. Kunjungan ke Bapak Yadi (Tokoh masyarakat sekitar
HLSW dan wakil masyarakat sebagai anggota BP )

4. Diskusi Bersama Kepala BLH Balikpapan, Bapak
Suryanto, MM

5. Kunjungan ke Bapak Agus (Ketua Pokja DAS
Manggar)

 Respon yang sangat baik oleh
masyarakat terkait dengan proses
penilaian ini, banyak sharing dan berbagi
pengalaman yang didiskusikan dalam
proses tersebut.

 Menggali proses status peralihan BP
HLSW-DM menjadi KPH yang sudah
dijalankan oleh Pemerintah Kota
Balikpapan untuk merespon
implementasi UU 23/2014

Selasa/16-8-2016 1. Menuju Samarinda
2. Diskusi dengan Kasubag TU BPKH dan Staff
3. Diskusi bersama Kepala BPDAS Mahakam Berau
4. Diskusi bersama Kepala Dinas Kehutanan Kaltim

 Pengumpulan dokumen pendukung
teknis (dokumen tata batas dan
inventarisasi hutan serta sosial ekonomi
budaya)

 Menggali proses status peralihan BP
HLSW menjadi KPH yang sudah
dijalankan oleh Pemerintah Provinsi
Kaltim terkait UU 23/2014

Rabu/17-8-2016 1. Pengisian Kertas Kerja
2. Menuju Balikpapan
3. Penyusunan bahan ekspose hasil sementara dengan

tim BPHLSW
Kamis/18-8-2016 1. FGD bersama pengurus BPHLSW dan DAS Manggar

2. Diskusi bersama Kasubbid Pemulihan SDA BLH Kota
Balikpapan terkait pengelolaan rehabilitasi dan
pendanaan BP HLSW

3. Diskusi Bersama Ridwan (TAF)

Menyampaikan hasil sementara penilaian
dan konfirmasi data serta melengkapi
data sekunder yang masih kurang

Jumat/19-8-2016 1. Menuju Samarinda
2. Koordinasi dengan BPKH
3. Koordinasi dengan Tim Pakar dari UNMUL

1. Kepala BPKH Bertindak kurang
kooperatif dengan tidak bersedia
memberikan dokumen inventarisasi
yang diminta dengan alasan dokumen
tersebut sifatnya draft dan perlu ijin
dari tim pakar

2. Pihak Tim Pakar UNMUL kurang
merespon baik terkait dengan
konfirmasi data yang diminta

Sabtu/20-8-2016 1. Kembali ke balikpapan
2. Koordinasi Internal Tim

Minggu/21-8-2016 1. Kembali Ke Bogor



Temuan Sementara Penilaian :

A. Kepastian kawasan

Syarat beroperasinya suatu KPH adalah adanya kepastian wilayah pengelolaan. Khusus untuk
wilayah HLSW dan DAS Manggar, proses tatabatas luar kawasan sudah pernah dilakukan
berdasarkan BATB (Berita Acara Tata Batas) yang dibuat pada tahun 1993 dan 1995 oleh BPKH
dan instansi teknis lainnya.

Perlu dipahami sebelumnya bahwa KPHL Unit XXX Sungai Wain dan DAS Manggar terbagi atas
dua wilayah yaitu Hutan Lindung Sungai Wain dan Hutan Lindung DAS Manggar. Kedua kawasan
hutan lindung tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dari aspek sosial dan fungsinya
sehingga dalam proses penilaian perlu mempertimbangkan kedua wilayah ini sebagai dua wilayah
berbeda dalam satu kesatuan pengelolaan KPHL.

Ada beberapa catatan terkait dengan proses tatabatas tersebut dan kaitannya dengan
pembangunan KPHL saat ini sebagai berikut:

1. Sejak ditetapkan sebagai wilayah KPHL, proses rekonstruksi tatabatas belum pernah
dilakukan. Padahal, sesuai intruksi SK Direktur Jenderal Inventarisasi Dan Tata Guna
Hutan No. 12/Kpts/VII-1/1992 memberikan mandat agar proses rekonstruksi tatabatas
dilakukan 5 tahun sekali.

2. Dalam proses tatabatas yang dilakukan oleh instansi yang berwenang (BPKH) tidak
melibatkan masyarakat yang berada di sekitar lokasi sehingga menimbulkan ekses di
masyarakat berupa konflik tenurial (Kasus Wilayah DAS Manggar) yang sampai saat
penilaian berlangsung masih menjadi pembahasan yang hangat di tingkat tapak. Hal
ini juga mencederai mandat pasal 68 UU No 41 Tahun 1999 yang dengan tegas
memberikan mandat bahwa masyarakat berhak mengawasi pembangunan
kehutananmulai dari perencanaan sampai pada tahap evaluasinya.

3. Masyarakat yang berada di sekitar kawasan tidak mengetahui proses penataan batas
tersebut dan juga di ungkapkan bahwa selama ini tidak ada sosialisasi oleh instansi
yang berwenang tersebut kepada masyarakat.

4. Anggaran untuk tata batas tidak dianggarkan di BPHLSW karena dianggap bahwa itu
bukan tugas pokok BPHLSW-DM melainkan tugas pokok BPKH. Namun berdasarkan
pernyataan BPKH saat ini tidak ada anggaran khusus terkait rekosntruksi tata batas.
BPKH mengharapkan agar KPH-KPH dapat menganggarkan kegiatan rekontruksi tata
batas melalui APBD.

B. Kelembagaan
Dari perspektif kelembagaan, selama ini Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain dan DAS
Manggar dikelola oleh Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan DAS Manggar
(BPHLSW-DM) sebagai tim adhok berdasarkan PERDA Balikpapan No 11 tahun 2004 tentang
pengelolaan HLSW. Badan ini adalah sebuah platform multistakeholder yang
keanggotaannya terdiri dari berbagai sektor baik pemerintahan, swasta, masyarakat dan
LSM pendamping yang tergabung dalam Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain dan
DASManggar (BPHLSW-DM).



Saat ini BPHLSW-DM diketuai oleh Bapak Purwanto, S.Hut dan dibantu oleh beberapa
perwakilan masyarakat. Selama pengelolaan dengan pola tim adhok ini cukup banyak
dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh badan pengurus, beberapa di antaranya, yaitu :

1. Meskipun Kota Balikpapan terdapat hutan lindung, tetapi sampai saat ini belum ada
instansi (pemerintahan) khusus yang dibentuk untuk melakukan pengurusan hutan
seperti daerah lainnya.

2. Juridiksi pengelolaan hutan lindung di kelola oleh badan otonom yang bertanggung
jawab kepada Walikota dibawah koordinasi Badan lingkungan Hidup Kota Balikpapan
berdasarkan Perda No 11 Tahun 2004 dengan mengelola 4 unit pelaksana seperti
KWPLH, HLSW dan DASManggar dan Kebun Raya Balikpapan.

3. BPHLSW sebagai tim adhok tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur,
mengontrol dan mengendalikan para pemegang izin yang terdapat di wilayah HLSW
dan DAS Manggar karena secara institusi bukan merupakan instansi pemerintahan
yang diberikan kewenangan untuk hal tersebut, seperti tugas yang diberikan kepada
KPH sesuai mandat PP No 6 Tahun 2007 Jo PP No 3 Tahun 2008.

4. Sejak pembentukan wilayah KPHL Unit XXX HLSW dan DAS manggar, secara tidak
langsung banyak instansi yang menyamakan fungsi dan peran BPHLSW-DM sebagai
KPH. Hal ini dapat dilihat dari tidak diindahkannya surat edaran gubernur tahun 2011
tentang pembentukan struktur KPH kepada kabupaten kota se-Kalimantan Timur
sesuai dengan arahan Permendagri No 61 Tahun 2010, karena menganggap BPHLSW-
DM sudah merupakan manivestasi KPH di Balikpapan. BPHLSW-DM sering menerima
undangan untuk mewakili lembaga pengelola KPHL dan adanya distribusi tenaga
bakti rimbawan yang diperbantukan oleh KLHK untuk mengawal operaisonalisasi
pengelolaan wilayah KPHL Unit XXX.

5. Untuk operasionalisasi BPHLSW-DM, Pemerintah Kota Balikpapan menyediakan
anggaran berupa dana hibah yang dikucurkan setiap tahun sebesar 4 sampai 6 miliyar.
Namun demikian skema dana ini masih bersifat dana hibah dan tidak termasuk dana
rutin sebagaimana instansi pemerintahan lainnya, sehingga sangat rentan untuk
berubah sesuai dengan dinamika dan kondisi di pemerintahan. Terlebih paska
diberlakukannya UU 23/2014, dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya
kekosongan penganggaran operasional pada tahun 2017 setelah Pemerintah Kota
Balikpapan tidak memiliki kewenangan atas pengelolaan hutan dan penganggarannya.

6. Terdapat sejumlah staff yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan tertentu seperti pengamanan, pemberdayaan, resolusi konflik dan
pengembangan masyarakat namun jumlahnya masih terbatas dan statusnya masih
sebagai tenaga kontrak (Non PNS). Meskipun demikian banyak permasalahan dalam
perlindungan dan pengamanan hutan dapat diselesaikan seperti proses terbentuknya
HKm di HLSW serta proses negosiasi Perhutanan Sosial di HL DAS Manggar. Selain itu
penindakan terhadap kasus illegal logging dan kebakaran hutan di dalam kawasan.

7. Kepala pengelola KPHL, dalam hal ini Ketua BPHLSW, belum pernah mengikuti
pendidikan dan pelatihan sebagai Kepala KPH karena secara institusi pengelola KPH
HLSW sendiri belum definitif dan bukan dari unsur pemerintahan (PNS).

8. Terdapat beberapa potensi anggaran yang belum bisa disalurkan untuk mendukung
operasionalisasi BPHLSW sebagai KPHL, hal ini terjadi karena statusnya yang belum



definitif, akhirnya dana tersebut di alihkan ke KPHL lainnya yang sudah definitif
(seperti BPDAS yang mengalihkan anggaran untuk BPHLSW dalam bentuk bantuan
kantor dan sarana transportasi ke KPH lainnya di kaltim)

9. Dalam pengelolaan HLSW selama ini belum terdapat mekanisme yang terstruktur dan
sistematis (SOP) terkait dengan beberapa hal seperti proses pelayanan informasi,
Pelayanan investasi, proses penyelesaian sengketa bidang kehutanan, resolusi konflik
dan penngambilan keputusan. Setiap aktifitas-aktifitas tersebut masih dijalankan
denganmekanisme yang tidak tertulis dan berdasarkan instruksi dari pengelola.

10. Belum terdapat sistem informasi yang lengkap dan up to date terkait dengan
pengelolaan HLSW-DM sehingga masih sangat sulit untuk memperoleh informasi
yang komprehensif dari satu sumber. Banyak data dan informasi tersebar pada
instansi-instansi terkait dengan wilayah HLSW seperti BPKH, BPDAS, BLH, UNMUL dll.
Namun demikian, BPHLSW-DM secara terbuka memberikan informasi seluas-luasnya
kepada pihak mana pun jika diperlukan.

Catatan penting: sejak hadirnya UU No 23 tahun 2014, pengelolaan Hutan Lindung Sungai
Wain semakin menemui ketidakpastian, proses transformasi BPHLSW-DM menuju KPH
tidak berjalan mulus. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya alokasi anggaran yang
disediakan pemerintah kota balikpapan untuk melanjutkan operasionalsiasi BPHLSW-DM
di tahun 2017, karena menganggap kewenangan pengelolaan hutan lindung sudah
merupakan otoritas pemerintah provinsi. Namun demikian pemerintah provinsi juga
belum menyediakan anggaran operasionalisasi untuk BPHLSW-DM di tahun 2017 karena
secara institusi KPHL sendiri belum ada dan akan dirancang bersamaan dengan 34 KPH
lainnya di kalimantan timur. Dengan demikian hal ini menimbulkan kesimpangsiuran
pengelolaan di tingkat bawah terkait dengan operasionalisasi pengelolaan kawasan, dan
kepastian nasib sekitar 120 orang staf BPHLSW-DM.

C. Perencanaan
1. Meskipun masih dalam tahap ketidakpastian kelembagaan pengelola kedepannya,

BPHLSW-DM sudah menyusun dokumen rencana pengelolaan yang difasilitasi oleh BPKH
dan dokumen tersebut sudah dalam tahap penilaian oleh pihak pusat. Namun demikian,
berdasarkan informasi yang diterima pada saat pengumpulan data bahwa selama ini
pihak BPHLSW-DM kurang diajak untuk berkonsultasi dalam penyusunan dokumen
tersebut, selama ini proses penulisan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)
dilakukan oleh tim pakar dari UNMUL yang di tunjuk oleh BPKH.

2. Belum ada sosialisasi terkait dengan RPHJP karena masih bersifat draft, namun demikian
sangat sulit untuk mengakses dokumen pendukung RPHJP lainnya yang sudah disahkan
seperti dokumen hasil inventarisasi sosial ekonomi dan biogeofisik yang sudah disahkan
oleh BPKH. Selama proses penilaian BPKH sangat tidak kooperatif, dengan tidak
memberikan data yang dimaksud dengan dalil dokumen itu baru bisa diserahkan jika ada
persteujuan tim pakar. Meskipun BPKH adalah pemilik dokumennya (catatan dokumen



yang dimaksud juga tidak dimiliki BPHLSW-DM setelah dilakukan konfirmasi keberadaan
dokumen tersebut di lingkup BPHLSW-DM).

3. Terdapat pengelolaan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pengembangan bisnis,
yaitu KWPLH, pemanfaatan kawasan Waduk Wain, dan Waduk manggar. Namun
demikian, KPHL Unit XXX belum memiliki rencana bisnis sebagai salah satu penunjang
untukmendorong upaya kemandirian KPH.

4. Untuk dokumen rencana kerja lainnya seperti rencana tahunan, pengelolaan KPHL Unit
XXX melalui BPHLSW-DM menjabarkan kegiatannya dalam format proposal yang di buat
setiap tahunnya kemudian diusulkan ke walikota. Hal tersebut tidak seperti SKPD lain
dalam bentuk RENJA SKPD.

D. Relasi di tingkat pemerintahan :

Selama ini hubungan antara BPHLSW-DM dengan mitra-mitra lainnya seperti pemerintah
berjalan baik, hal ini dapat dilihat dari seringnya koordinasi yang dilakukan antara BPHLSW-
DM dengan pihak terkait seperti BLH dan BAPPEDA. Namun demikian, untuk melihat
sinkronisasi rencana kerja BPLHSW dengan rencana pembangunan daerah seperti RPJMD
dan RTRW masih belum bisa dilakukan, mengingat BPHLSW sendiri sebagai KPH belum
mempunyai RPHJP definitif. Sementara RPJMD Balikpapan sendiri baru akan disusun bulan
september tahun 2016 ini.

Perhatian pemerintah kota balikpapan dalam mengelola Kawasan Hutan Lindung Sungai
Wain dan DAS Manggar patut diberikan apresiasi, karena sudah berani membentuk unit
pengelolaan hutan secara kolabortaif dan memberikan alokasi anggaran yang kontinyu setiap
tahunnya. Meskipun dalam pelaksanaannya inisiatif tersebut tidak lepas dari berbagai
dinamika dan kompleksitas persoalan, terlebih lagi sejak lahirnya UU 23 Tahun 2014 ini.

E. Kegiatan Rehabilitasi dan perlindungan Hutan

Berdasarkan hasil penelusuran pada saat penilaian, dapat diketahui bahwa fokus kegiatan
BPHLSW-DM saat ini terkonsentrasi pada kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan
hutan, sementara untuk kegiatan rehabilitasi di Kawasan HLSW-DM sendiri dilakukan oleh
Bidang KSDA Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil
wawancara dan penelusuran dokumen baik di BPHLSWmaupun di BLH. Ketika hal ini dikonfirmasi
kepada BLH, argumentasi yang diberikan agar BPHLSW bisa memfokuskan fungsinya dalam hal
pengamanan kawasan danmenjaga koordinasi antara BPHLSW dan BLH.



Dokumentasi Proses :

Gambar 1. Dokumen-Dokumen yang di temukan pada saat Proses Penilaian



Gambar 2. Proses Observasi danWawancara


