
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguasaan hutan oleh negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk

mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan

hutan dan hasil hutan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya

serta serba guna dan lestari untuk kemakmuran rakyat melalui kegiatan yang salah

satunya adalah pengelolaan hutan (Undang-Undang No. 41 tahun 1999). Salah

satu unsur penting untuk mencapai tujuan tersebut adalah memastikan fungsi-

fungsi penyelenggaraan pengelolaan hutan dapat terlaksana dengan tetap

berpegang pada prinsip kelestarian hutan. Dibutuhkan suatu penyelenggaraan

pengelolaan hutan di tingkat tapak, melalui pembentukan unit pengelolaan hutan

atau Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH (Lestari, et al, 2012).

Seluruh kawasan hutan di Indonesia akan terbagi dalam wilayah-wilayah KPH

serta akan menjadi bagian penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi,

kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) PP No. 44 Tahun 2004 tentang

Perencanaan Kehutanan, unit pengelolaan hutan terdiri dari Kesatuan Pengelolaan

Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Penetapan wilayah KPHL Provinsi Lampung oleh Menteri Kehutanan melalui

SK Menhut Nomor K.68/Menhut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010 meliputi area
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seluas ± 518.913 ha terdiri dari 9 unit KPHL seluas ± 277.690 ha dan 7 unit

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) seluas ± 241.223 ha. Dari 9 unit

KPHL 4 unit sebagai model KPHL, yaitu KPHL Model Gunung Rajabasa,

KPHL Model Batutegi, KPHL Model Kota Agung Utara (unit X) dan KPHL

Pesawaran.

Pengelolaan KPHL yang berjalan sejak ditetapkannya P.6/MENHUT-II/2010

(tentang norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan hutan pada KPHL

dan KPHP). Pengelolaan KPHL di Lampung sudah berjalan lima tahun dan

belum banyak informasi mengenai kualitas dan kuantitas SDM, sehingga

dilakukan pemetaan sumberdaya manusia yang bertujuan untuk mengetahui

kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang diharapkan dimiliki dalam

organisasi KPHL. Artinya, data-data tentang kualitas dan kuantitas sumberdaya

manusia yang akan mengelola hutan secara lestari harus diketahui dengan pasti.

Dengan demikian perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kondisi kualitas

dan kuantitas sumberdaya manusia saat ini yang nantinya menjadi bahan

masukan bagi instansi terkait untuk mengembangkan sumberdaya manusia

dalam mengelola kesatuan pengelolaan hutan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia sebagai pengelola

KPHL secara lestari yang ada di Provinsi Lampung ?

2. Bagaimana kualitas dan kuantitas yang harus dimiliki sumberdaya manusia

guna mewujudkan pengelolaan secara lestari di KPHL di Provinsi Lampung ?
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memetakan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di KPHL

Batutegi dan KPHL Kota Agung Utara di Provinsi Lampung.

2. Menyusun rekomendasi upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang

diperlukan oleh KPHL.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan penentu

kebijakan pemerintah yang terkait, khususnya meningkatkan kualitas dan

kuantitas SDM KPHL Batutegi dan KPHL Kota Agung Utara.

E. Kerangka Pikir

Undang-Undang kehutanan No. 41 tahun 1999 pasal 12 menyebutkan bahwa

perencanaan kehutanan meliputi inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan

hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan

dan penyusunan rencana kehutanan.  Pembentukan wilayah pengelolaan hutan

dilakukan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota serta pada tingkat unit

pengelolaan.  Unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil

sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan

lestari, yang kemudian disebut KPH. Kawasan KPH terdiri dari kesatuan

pengelolaan hutan produksi (KPHP), kesatuan pengelolaan hutan lindung

(KPHL) dan kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK). Ada empat

kesatuan pengelolaan hutan lindung yang telah ditetapkan di Provinsi Lampung
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yakni KPHL Model Gunung Rajabasa (SK.367/Menhut-II/2011), KPHL Model

Batutegi (SK.65/Menhut-II/2010), KPHL Model Kota Agung Utara

(SK.379/Menhut-II/2011) dan KPHL Pesawaran (SK.438/Menhut-II/2012).

Upaya mendukung penyelenggaraan KPH yang baik, Kementerian Kehutanan

memberikan fasilitasi sarana dan prasarana KPHL. Pengangkatan jabatan dan

pegawai KPHL harus memenuhi standar kompetensi bidang teknis kehutanan

sesuai dengan yang dimandatkan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata

Kerja KPHL dan KPHP di Daerah.  Standar kompetensi bidang teknis kehutanan

memerlukan pemetaan terhadap sumberdaya manusia meliputi seluruh pegawai

guna mengetahui bagaimana kualitas dan kuantitas yang ada sekarang.

perencanaan dan pengelolaan hutan lindung perlu dukungan masyarakat

sehingga perlu diketahui persepsi masyarakat sekitar tentang keberadaan hutan

tersebut yang nantinya akan menjadi bahan masukan untuk instansi terkait dalam

hal pengembangan potensi sumberdaya manusia yang mengelola kesatuan hutan

lindung yang lestari.
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran
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