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A. Latarbelakang 
Konsepsi KPH ditujukan sebagai upaya reformasi tata kelola hutan di Indonesia, dan diharapkan 
mencapai suatu pengelolaan hutan yang lestari serta berpijak kepada tiga prinsip dasar sebagai 
landasan utama dalam pengelolaan hutan yaitu kelola ekonomi, kelola sosial dan kelola ekologi. 
Masing-masing prinsip harus selaras antara satu dengan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi 
spesifik masing-masing KPH. Dalam hal kelola ekonomi, KPH selayaknya mempergunakan potensi 
dan kondisi spesifik wilayahnya untuk mencapai suatu pengelolaan yang menuju kemandirian di 
masing-masing KPH. Oleh karena itu, perlu dibuka alternatifalternatif pengelolaan hutan yang 
dapat memandirikan KPH, dengan tetap tidak melupakan bahwa KPH merupakan Institusi 
Pemerintah (Supijanto, B. dalam Nugroho, B. dkk (2013). 
 
Salah satu alternatif untuk menuju kemandirian KPH adalah menjadikan KPH sebagai suatu 
Institusi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Daerah) atau PPK 
BLUD, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana dirubah 
menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum 
Daerah. Penerapan PPK BLUD merupakan langkah “enterprising government” yang diharapkan 
untuk peningkatan kinerja aparatur pemerintah dan produktivitas sumberdaya alam maupun 
sumberdaya manusia guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Supijanto, B. dalam 
Nugroho, B. dkk (2013). 
 
Program Forest Invesment Program/FIP II adalah program dukungan/hibah DANIDA Denmark 

dan Bank Dunia yang dilaksanakan oleh KLHK dengan tema Peningkatan Pengelolaan Sumber 

Daya Alam Lestari Berbasis Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan, yang salah satu 

tujuannya adalah untuk perbaikan pengelolaan sumberdaya hutan melalui penguatan 

kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH dengan berbasis pada penguatan ditingkat  

masyarakat. Program ini dilaksanakan di 10 KPH terpilih, yaitu: KPH Panyabungan (Sumatera 

Utara), KPH Limau (Jambi), KPH Lakitan (Sumatera Selatan), KPH Tanah Laut (Kalimantan Selatan), 

KPH Dampelas Tinombo dan KPH Dolago Tanggunung (Sulawesi Tengah), KPH Kendilo 

(Kalimantan Selatan), KPH Rinjani Barat dan KPH Batulanteh (Nusa Tenggara Barat). Terkait 

dengan isu penguatan KPH sebagai PPK BLUD, pada komponen 3 terdapat capaian outcome, 



 

yaitu: kemandirian institusi KPH melalui penguatan institusinya untuk menjadi unit bisnis mandiri 

dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah/BLUD. 

Terkait hal tersebut di atas dirasa perlu untuk:  
(1). mempelajari apa saja persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi PPK BLUD, 
(2). mengetahui rencana masing-masing KPH untuk menjadi PPK BLUD,  
(3). mengetahui tingkat kesiapan masing-masing KPH dalam rangka memenuhi persyaratan-

persyaratan menjadi PPK BLUD,  
(4). Mengatahui kendala/tantangan yang dihadapi untuk menjadi PPK BLUD.  
 
Melalui brief analisis/studi kasus ini diharapkan lahir rekomendasi yang dapat membantu sub 
komponen 3.1 dalam menentukan KPH-KPH mana saja yang akan dijadikan pilot penguatan 
menjadi PPK BLUD dan hal lain yang mengikutinya. Adapun pengumpulan informasi dan data 
dilakukan melalui penyeberan quiztioner (Lampiran 1) yang disampaikan kepada Supporting Unit 
FIP II di 10 KPH terpilih, untuk dikonsultasikan dan diisi bersama pihak terkait di KPH tempat 
mereka bertugas. Selanjutnya data yang diterima dimasukan kedalam Tabel check list 
pemenuhan persyaratan untuk menjadi PPK BLUD pada 9 dari 10 KPH terpilih (Lampiran 2). 
 
B. Sekilas tentang BLUD 
Berbeda dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada umumnya, pola pengelolaan 
keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik 
bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan 
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti 
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Adapun fleksibilitas 
tersebut antara lain berupa:  
(1) pengelolaan pendapatan dan biaya;  
(2) pengelolaan kas;  
(3) pengelolaan utang;  
(4) pengelolaan piutang;  
(5) pengelolaan investasi;  
(6) pengadaan barang dan/atau jasa;  
(7) pengelolaan barang;  
(8) penyusunan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban;  
(9) pengelolaan sisa kas di akhir tahun anggaran dan defisit;  
(10) kerjasama dengan pihak lain;  
(11) pengelolaan dana secara langsung; dan  
(12) perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan. 
 
Adanya privilese yang diberikan kepada BLUD, karena tuntutan khusus yaitu untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan dari BLUD. Oleh karena itu, prasyarat perangkat daerah untuk menerapkan 
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) harus dilakukan secara 
selektif dan obyektif. Layak tidaknya perangkat daerah menerapkan PPK BLUD wajib terlebih 
dahulu dilakukan penilaian oleh Tim Penilai yang diketuai Sekretaris Daerah yang hasilnya harus 



 

didasarkan pada penilaian obyektif, tidak hanya pemenuhan kelengkapan persyaratan 
administratif saja. 
 
Selain dari obyektivitas hasil penilaian tersebut, keberadaan BLUD juga harus dikendalikan dalam 
bentuk perjanjian kinerja (contractual performance agreement) antara Kepala Daerah dengan 
Pemimpin BLUD. Kepala Daerah bertanggungjawab atas kebijakan layanan dan pemimpin BLUD 
bertanggungjawab untuk menyajikan hasil layanan. 
 
Dengan demikian, penerapan PPK BLUD diharapkan tidak sekedar perubahan format belaka, 
yaitu mengejar remunerasi, fleksibilitas, menghindari peraturan perundang-undangan dalam 
pengadaan barang dan jasa,  akan tetapi yang benar adalah, tercapainya peningkatan kualitas 
pelayanan publik, kinerja keuangan dan kinerja manfaat bagi masyarakat secara 
berkesinambungan sejalan dengan salah satu spirit BLUD yang dikelola berdasarkan “praktik-
praktik bisnis yang sehat”. 
 
Dengan adanya fleksibilitas, penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) menjadi 
salah satu alternatif dalam pengelolaan keuangan yang menarik bagi beberapa daerah. Namun 
demikian, dalam perjalanannya untuk menerapkan PPK BLUD tidak mudah.  
 
C. Persyaratan menjadi PPK BLUD 
Untuk menjadi PPK BLUD terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh SKPD atau 
Unit Kerja, yaitu: Persyaratan substantif, Persyaratan teknis, dan Persyaratan administratif, 
dimana: 
1. Persyaratan substantif. Terpenuhi, apabila  SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang 

bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan:  
(a) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas pelayanan masyarakat;  
(b) Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian 

masyarakat atau  layanan umum; dan/atau  
(c) Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan 

kepada masyarakat. 
2. Persyaratan teknis, terpenuhi, apabila:  

(a) Kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan 
pencapaiannya melalui BLUD, sebagaimana direkomendasikan oleh sekretaris 
daerah/kepala SKPD yang bersangkutan;  

(b) Kinerja keuangan SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang bersangkutan adalah sehat, 
sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLUD.  

3. Persyaratan administratif, terpenuhi apabila SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang 
bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen sebagai berikut:  
(a) Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat 

bagi masyarakat;  
(b) Pola tata kelola;  
(c) Rencana strategis bisnis;  
(d) Laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan;  



 

(e) Standar pelayanan minimal; dan  
(f) Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. 

 
Sejak ditetapkannya Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, beberapa SKPD atau 
Unit Kerja pada SKPD yang memberi pelayanan langsung pada masyarakat telah menerapkan PPK 
BLUD. Pelayanan tersebut, antara lain berkaitan dengan bidang kesehatan, pendidikan, wisata 
daerah, air minum, pengelolaan kawasan, dan pengelolaan dana khusus. Dari beberapa jenis 
pelayanan tersebut, pelayanan bidang kesehatan (khususnya Rumah Sakit Daerah) yang paling 
banyak menerapkan PPK BLUD. 
 
D. Permohonan, penilaian dan penetapan penerapan BLUD 
Prosedur permohonan, penilaian dan penetapan penerapan BLUD adalah sebagai berikut: 
a. Kepala UPTD/Badan mengajukan permohonan penerapan PPK BLUD kepada Kepala SKPD. 

Melampirkan  dokumen persyaratan administratif,  
b. Kepala SKPD mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. 

Melampirkan  dokumen persyaratan administratif, 
c. Kepala Daerah membentuk tim penilai untuk memeriksa permohonan dan pesyaratannya 

(maksimal 3 bulan). Tim penilai beranggotakan paling sedikit terdiri atas: 
(1). Sekretaris Daerah sebagai Ketua, 
(2). Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Sekretaris, 
(3). Kepala SKPD yang membidangi kegiatan BLUD sebagai anggota, 
(4). Kepala SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota, 
(5). Kepala SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah sebagai anggota. 
Apabila diperlukan, tim penilai dapat melibatkan tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya. 
Penilain permohonan paling lama 3 (tiga) bulan. Dalam melaksanakan tugasnya tim penilai 
dapat berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen. Bina Keuangan Daerah 
Kemenenterian Dalam Negeri. 

d. Hasil penilaian oleh tim penilai disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai bahan 
pertimbangan penetapan atau penolakan penetapan BLUD. 

e. Penetapan penerapan BLUD melalui Keputusan Kepala Daerah.  
f. Penyampaian Keputusan Kepala Daerah kepada pimpinan DPRD, paling lama 1 (satu) bulan 

sejak ditetapkan. 
 
E. Pelaksanaan PPK BLUD oleh KPH 
Menurut Nugroho, B dan Soedono, S (2016), sejak Juni 2013 sudah ada 2 (dua) inisiastif KPH 
untuk menerapkan PPK BLUD yaitu KPH Gularaya di Provinsi Sulawesi Tenggara  dan KPH Lakitan 
di Provinsi Sumatera Selatan. Inisiatif-inisiatif tersebut telah banyak menginspirasi KPH-KPH lain 
untuk menerapkan PPK BLUD.  
 
Dari kedua KPH tersebut di atas, KPH Gularaya telah menerapkan PPK BLUD, berdasarkan:  
(1).  Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 268 tahun 2016 tanggal 14 April 2016 Tentang 

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana 
Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara,  



 

(2).  Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 13 tahun 2016 Tentang Pola Tata Kelola Kesatuan 
Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara. 

(3). Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 14 tahun 2016 Tentang Rencana Strategi Bisnis 
Layanan Umum Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya Provinsi Sulawesi 
Tenggara Tahun 2016-2020, 

 
Sejauh ini KPH Gularaya merupakan KPH pertama yang menerapkan PPK BLUD dan masih satu-
satunya di Indonesia. 
 
F. Program PPK BLUD oleh 10 KPH terpilih pada pelaksanaan FIP II 
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, teridentifikasi ada 9 KPH yang ingin (merencanakan 
dan menjalani proses) menjadi PPK BLUD dan 1 KPH tidak (belum) ingin. Alasan ke 9 KPH yang 
ingin menjadi PPK BLUD adalah KPH menjadi mandiri dan dapat menghasilkan PAD melalui 
pengelolaan unit-unit usaha dengan pengelolaan anggaran secara fleksibel sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan alasan 1 KPH yang tidak ingin (belum) menjadi 
BLUD adalah Kebijakan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalsel yang kurang sependapat dengan 
konsep BLUD di Prov. Kalsel dan juga melihat contoh pengelolaan hutan dan industri kehutanan 
di negara lain yang berjalan baik, tetapi tidak menerapkan BLUD. Pilihan yang dilakukan oleh 
Dinas Kehutanan Kalsel adalah melaksanakan kerjasama kawasan hutan (sesuai PermenLHK No. 
49 Tahun 2017), yang salah satu akan dilakukan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) yang akan menjadi Mitra KPH. Adapun deskripsi ke 10 KPH terpilih tersebut 
sebagaimana terdapat pada Tabel 1 berikut. 
 
Tabel 1. Program 10 KPH terpilih pada pelaksanaan FIP II  

No. KPH 
PPK BLUD 

YA TAHAP TIDAK ALASAN 

1 Rinjani Barat 1 Persiapan    

2 Dampelas Tinombo 1 Perencanaan    

3 Kendilo 1 Perencanaan    

4 Lakitan 1 Pengajuan    

5 Limau 1 Perencanaan    

6 Panyabungan 1 Perencanaan    

7 Tanah Laut     1 Kebijakan Kadishut/Pemda 

8 Tasik Besar Serkap 1 Perencanaan    

9 Batulanteh 1 Pemenuhan    

10 Dolago Tanggunung 1 Pemenuhan    

Jumlah 9   1  

 
Keterangan:  
 

 1 = Kebijakan yang diambil oleh Pemda masing masing KPH 

 Perencanaan adalah tahap di mana KPH sedang dan telah menyiapkan rencana untuk menjadi 
PPK BLUD 



 

 Persiapan adalah tahap di mana KPH sedang mempersiapkan SDM, anggaran dll untuk 
menyusun dan mempersiapkan persyaratan-persyaratan menjadi BLUD. Termasuk melakukan 
kajian/assessment 

 Pemenuhan adalah tahap di mana KPH menjalankan rencana dan hasil-hasil tinjauan yang telah 
dibuat serta menyusun persyaratan-persyaratan menjadi BLUD 

 Pengajuan adalah tahap di mana KPH telah menyampaikan Surat Permohonan menjadi PPK 
BLUD kepada pejabat berwenang, dilengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. 

 
 
G. Kesiapan 9 KPH dalam memenuhi persyaratan menjadi PPK BLUD 

 
Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa ada 9 KPH yang telah merencanakan dan menjalankan 
program kerja untuk menjadi PPK BLUD. Uraian ke 9 KPH tersebut adalah sebagai berikut: 
 
1. 1 KPH telah menyelesaikan persyaratan dan mengajukan permohonan sebagai PPK BLUD 

kepada pejabat yang berwenang, yaitu KPH Lakitan, dimana: KPH Lakitan memulai 
perencanaan sebagai PPK BLUD pada tahun 2013, dimulai dengan dilakukannya Kajian terkait 
Kesiapan KPH Lakitan sebagai PPK BLUD. Pengajuan permohonan sebagai PPK BLUD dilakukan 
pada tahun 2014, namun tidak berlanjut karena adanya perubahan kewenangan 
pemerintahan sebagaimana UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.  Dimana 
pengelolaan hutan di daerah tidak lagi terbagi antara Kabupaten/Kota dan Provinsi, tetapi 
secara keseluruhan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Selain itu, secara internal juga 
dipengaruhi terjadi perubahan kelembagaan dari UPTD KPH Unit VI menjadi KPH Lakitan 
wilayah Bukit Cogong. 

 
Adanya perubahan-perubahan tersebut memberikan konsekuensi kepada KPH Lakitan untuk 
mereview keadaan saat ini dan kesiapannya untuk menjadi PPK BLUD dan merevisi bagian-
bagian tertentu dari dokumen dan sumberdaya yang telah disiapkan sebagaimana surat 
permohonan dan dokumen-dokumen yang telah diajukan untuk menjadi PPK BLUD. 
 

2. 2 KPH sedang dalam tahap pemenuhan, yaitu: KPH Batulanteh dan Dolago Tanggunung. Kedua 
sedang menjalani proses untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. 
Baik persyaratan subtantif, teknis maupun administratif (lihat bagian C. Persyaratan menjadi 
PPK BLUD). Adapun penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut: 

 
i. KPH Batulanteh 

 Telah melakukan persiapan sejak tahun 2015 

 Telah memenuhi 1 dari 3 persyaratan substantif, yaitu sebagai penyedia barang 
dan/atau jasa layanan umum. Sedangkan 2 persyaratan subtantif lainnya yaitu sebagai 
pengelola wilayah/kawasan tertentu sedang dalam proses pengelolaan, dan sebagai 
pengelola dana khusus sedang berjalan. Untuk pengelolaan dana masih bersumber dari 
APBD dan APBN. 

 Telah memenuhi 2 dari persyaratan teknis (secara prinsip), yaitu: (1). kinerja pelayanan 
di bidang tugas pokok dan fungsi telah berjalan. Namun rekomendasi Sekretaris Daerah 



 

Provinsi/Kepala SKPD yang bersangkutan belum diproses;  (2). Kinerja keuangan satuan 
kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam 
dokumen usulan penetapan BLU. Namun belum ada penilaian kinerja satuan kerja 
instansi. 

 Dari 6 hal yang menjadi persyaratan administrasi, ada yang belum dan ada yang sudah 
dibuat. Namun juga ada yang perlu direvisi. Pemenuhan persyaratan-persyaratan 
tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan 

manfaat bagi masyarakat. Belum dibuat. 
b. Pola Tata Kelola. Dokumen sudah dibuat, dalam bentuk Rencana Pengelolan Hutan 

Jangka Panjang dan Rencana Pengelolan Hutan Jangka Pendek. Perlu revisi 
penyesuaian format dan tujuan penulisan dokumen. 

c. Rencana Strategis Bisnis (RSB). Dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB) sudah dibuat 
pada tahun 2015. Seiring dengan perubahan regulasi, terutama pada kewenangan 
kehutanan, sehingga menuntut perubahan nomenklatur. Selain dari itu juga ada 
beberapa potensi HHK dan HHBK yang berubah sesuai dengan dinamika masyarakat 
dan keadaan kekinian. Perlu revisi penyesuaian format dan tujuan penulisan 
dokumen. 

d. Laporan Keuangan Pokok. Dokumen Laporan Keuangan Pokok, sudah dibuat. Tapi 
masih perlu direvisi. 

e. Standar Pelayanan Minimum (SPM). Dokumensudah ada, masih perlu direvisi. 
f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. 

Belum ada. 
 

ii. Dolago Tanggunung 
Secara administrasi sebetulnya Dolago Tanggunung masih merencanakan sebagai PPK 
BLUD dan baru akan direalisasikan tahun 2021, namun adanya dukungan dari proyek 
kerjasama IPB dan FAO (pada tahun 2018) mempercepat rencana tersebut. Melalui 
fasilitasi dan kerjasama ini telah disusun Rencana Aksi Pembentukan BLUD. Selain itu, 
berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 909/142/DIS.HUT-G.ST/2018 Tentang 
Tim Kerja Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Dolago 
Tanggunung. Tugas Tim Kerja adalah:  
a. mengindentifikasi rencana bisnis yang dikembangkan pada Kesatuan Pengelolaan 

Hutan Dolago Tanggunung; 
b. menyiapkan dokumen persyaratan substantif, administrative dan teknis untuk 

pengusulan implementasi pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah 
pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Dolago Tanggunung; 

c. melaksanakan Focused Group Discussion konsep Badan Layanan umum Daerah dan 
kemungkinan imprementasinya pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Dolago 
Tanggunung; dan 

d. melaksanakan diskusi personal dengan perangkat Daerah terkait untuk membangkitkan 
komitmen implementasi pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 
pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Dolago Tanggunung. 



 

 
Saat ini Tim Kerja telah menyusun: (1). dokumen Pola Tata Kelola PPK BLUD, (2). Rencana 
Strategi Bisnis dan (3). Standar Pelayanan Minimum dan (4). Surat pernyataan kesiapan 
untuk di audit secara internal.  

 

3. 1 KPH dalam tahap persiapan, yaitu: KPH Rinjani Barat, yang sejak tahun 2017 telah 
merencanakan dan mempersiapkan lembaga KPH lebih professional. Diantaranya melalui 
peningkatan kapasitas personil dan membentuk kelompok kerja yang akan memimpin 
persiapan KPH Rinjani Barat sebagai PPK BLUD. 
 

4. Terdapat 5 KPH yang telah merencanakan menjadi PPK BLUD, yaitu: KPH Dampelas Tinombo, 
Panyabungan, Limau, Tasik Besar Serkap dan Kendilo.  
 
Adapun masing-masing kegiatan yang dilaksanakan oleh 5 KPH ini adalah sebagai berikut: 

NO. KPH 
Waktu 

Kegiatan 

1 Dampelas Tinombo 

Dilakukan 
sejak 2017 

Persiapan dan pengkajian untuk pemenuhan 
persyaratan BLUD sesuai Pemendagri No. 79 
Tahun 2018 Tentang BLUD 

2 Kendilo 

Dilakukan 
sejak 2016 

a. Penyiapan SDM yang memenuhi kompetensi 
BLUD 

b. Justifikasi areal kelola bisnis yang legal 
c. Mengembangkan unit-unit bisnis mandiri 

dan bisnis yang bermitra dengan masyarakat 

3 
Limau 

Dilakukan 
sejak 2016 

Pemetaan potensi usaha di sekitar kawasan 

4 Panyabungan 

Dilakukan 
sejak 2017 

a. Penyiapan SDM yang memenuhi kompetensi 
BLUD 

b. Legalitas Kelompok dan areal kelola hutan 
c. Mengembangkan unit-unit bisnis mandiri 

dan bisnis yang bermitra dengan masyarakat 

5 Tasik Besar Serkap 

Dilakukan 
sejak 2016 

a. Mempersiapan lembaga KPH lebih 
professional 

b. Peningkatan kapasitas personil yang ada di 
KPH 

c. Koordinasi dengan instansi terkait 

 
 
H. Persyaratan yang sulit dipenuhi 
Persyaratan administratif merupakan persyaratan yang memiliki tingkat kesulitan paling tinggi 
dibandingkan persyaratan subtantif dan teknis, karena berkaitan dengan tersedianya bahan-
bahan/referensi yang dibutuhkan dalam penyusunannya, seperti: RPHJP, RPHJMD dan Rencana 
Bisnis KPH yang dapat/akan digunakan sebagai referensi utama untuk menyusun dokumen Pola 



 

Tata Kelola dan Rencana Strategis Bisnis PPK BLUD. Juga hal-hal yang berkaitan dengan 
pemenuhan persyaratan teknis dan subtantif. Misalnya pernyataan kesanggupan untuk 
meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat.  Adanya penyataan ini 
bukan hanya sekedar membuat Surat Pernyataan, tetapi secara praktek memang telah didukung 
dan memenuhi standar (minimal) pelayanan serta pengelolaan keuangan yang baik.  
 
 

I. Masalah/kendala KPH dalam pemenuhan sebagai PPK BLUD 
1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) KPH, baik dari jumlah (kuantitas) ataupun 

kompetensi (kualitas) baik saat penyusunan dan pemenuhan syarat-syarat. Maupun pada 
saat pengelolaan PPK BLUD. 

2. Ketersediaan data, informasi dan dokumen pendukung yang masih kurang atau belum 
ada sehingga dibutuhkan waktu lebih lama untuk pemenuhannya. 

3. Tingkat dukungan dan kebijakan Pemerintah Daerah. 
4. Perubahan peraturan perundang-undangan  

 
 

J. Kesimpulan 
1. Secara prinsip 9 KPH terpilih dalam pelaksanaan FIP II siap dalam memenuhi persyaratan 

menjadi PPK BLUD, namun masing-masing memiliki dinamika dan tingkat kesiapan  
tersendiri dalam pemenuhannya. 

2. Jika dilihat dari tingkat kesiapan dan dibandingkan dengan KPH lainnya, maka ada 4 KPH 
yang relatif lebih siap untuk menjadi PPK BLUD, yaitu: KPH Dolago Tanggunung, KPH 
Lakitan, KPH Batulanteh, dan KPH Rinjani Barat,  

3. Pemenuhan persyaratan menjadi PPK BLUD menuntut kesiapan SKPD pemohon, 
khususnya yang berkaitan dengan: 
a. ketersediaan dan kesiapan SDM (kuantitas dan kualitas), 
b. Ketersediaan data, informasi dan dokumen-dokumen yang sesuai (setidaknya: RPHJP 

dan/atau RPHJMD, Rencana Bisnis KPH)), 
c. Dana/anggaran. 
Hal ini juga mempengaruhi lamanya waktu s/d pengajuan permohonan kepada Kepala 
Daerah. Pengalaman KPH Lakitan menunjukan, dalam waktu ± 1 tahun hal tersebut dapat 
dilakukan. 

4. Pengalaman KPH Lakitan, Batulanteh, Dolago Tanggunung dan Rinjani Barat dalam 
pemenuhan menjadi PPK BLUD perlu ditelusuri lebih jauh sehingga dapat menjadi 
referensi KPH lain dalam  merencanakan dan memulai langkah untuk menjadi PPK BLUD. 
Demikian pula halnya dengan KPH Gularaya. 

5. Dukungan Kepala Daerah dan kebijakan daerah sangat mempengaruhi pembentukan dan 
pelaksanaan PPK BLUD.  

6. Perubahan peraturan perundang-undangan mempengaruhi lembaga teknis dan 
pelaksanaan pengelola hutan di tingkat tapak, termasuk proses pengajuan permohonan 
menjadi PPK BLUD kepada Kepala Daerah.  

 
 



 

 
 
K. Saran 

1. Mengingat pentingnya dukungan politik dan kebijakan dari Kepala Daerah maka 
penyampaian ide/rencana dan informasi perlu dilakukan sejak awal, termasuk kemajuan 
sesuai perkembangan. 

2. Tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh 4 KPH yang relatif lebih siap, adalah: 
a. KPH Dolago Tanggunung: Bersama tim kerja melanjutkan kegiatan sebagaimana 

rencana aksi yang telah disusun; 
b. KPH Lakitan: Konsultasi dengan Kepala SKPD dan Sekretaris Daerah, membentuk tim 

kerja, menyusun rencana kerja dan membuat legalitasnya. Salah satu bertugas tim 
kerja adalah melakukan review dan revisi terhadap dokumen persyaratan yang pernah 
dibuat dan diusulkan sebelumnya; 

c. KPH Batulanteh: Membentuk tim, menyusun rencana kerja dan membuat legalitasnya. 
Salah satu tugas tim kerja dalah melakukan review terhadap kesiapan KPH Batulanteh 
sebagai PPK BLUD dan memimpin melanjutkan penyusunan dokumen serta hal terkait 
lainnya; 

d. KPH Rinjani Barat: Pembentukan dan penetapan tim, menyusun rencana kerja dan 
membuat legalitasnya. Salah satu tugasnya adalah melakukan review terhadap 
kesiapan KPH Rinjani Barat sebagai PPK BLUD dan memimpin melanjutkan penyusunan 
dokumen-dokumen sesuai persyaratan serta hal terkait lainnya. 

3. Apabila KPH ingin menerapkan/menjadi PPK BLUD, sebaiknya dilakukan Assessment 
terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat kesiapan KPH tersebut dalam memenuhi 
persyaratan PPK BLUD.  

4. Pembelajaran dari KPH Gularaya yang telah menjadi PPK BLUD dan KPH Lakitan, Dolago 
Tanggunung, Batulanteh serta Rinjani Barat yang telah mempersiapkan diri dan 
melaksanakan pemenuhan persyaratan-persyaratan untuk menjadi PPK BLUD merupakan 
refensi yang baik sehingga perlu diketahui dan dipelajari.  
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Lampiran 1. Quiztioner 
 

 

STUDI KASUS - PEMENUHAN KPH SEBAGAI PPK BLUD 

Nama: 

Jabatan: 

KPH: 

 

PERTANYAAN: 

1. Pilih salah satu. Apakah Unit KPH anda: 

a. Telah menjadi PPK BLUD? 

b. Sedang menjalani proses menjadi PPK BLUD? 

c. Merencanakan menjadi PPK BLUD? 

d. Tidak merencanakan menjadi PPK BLUD? 

 

2. Apa alasan, sehingga KPH anda memilih jawaban tersebut di atas? 

 

3. Bagi yang telah/sedang/merencanakan menjadi PPK BLUD: Apa saja persyaratan yang harus 

dipenuhi untuk menjadi PPK BLUD? 

 

4. Untuk yang telah menjadi PPK BLUD:  

a. Bagaimana proses yang telah dilalui?  

b. Berapa lama waktu yang telah dilalui (a – z)?  

c. Bagaimana dukungan dan keterlibatan para pihak? 

d. Adakah kendala/masalah yang dihadapi (sebutkan)? 

e. Pembelajaran apa yang dapat dipetik? 

f. Rekomendasi untuk perbaikan/percepatan? 

 

5. Untuk yang sedang menjalani proses menjadi BLUD:  

a. Apa saja persyatan yang telah dipenuhi? 

b. Persyaratan apa yang paling sulit dipenuhi? 

c. Berapa lama waktu yang telah dilalui (a – z)? 

d. Bagaimana dukungan dan keterlibatan para pihak? 

e. Adakah kendala/masalah yang dihadapi (sebutkan)? 

f. Pembelajaran apa yang dapat dipetik? 

g. Rekomendasi untuk perbaikan/percepatan? 



 

 

6. Untuk yang sedang merencanakan menjadi BLUD:  

a. Persiapan apa yang sedang dilakukan? 

b. Persyaratan apa yang paling sulit dipenuhi? 

c. Berapa lama waktu yang telah dilalui (a – z)? 

d. Bagaimana dukungan dan keterlibatan para pihak? 

e. Adakah kendala/masalah yang dihadapi (sebutkan)? 

f. Pembelajaran apa yang dapat dipetik? 

g. Rekomendasi untuk perbaikan/percepatan



 

 

Lampiran 2. Tabel check list Pemenuhan persyaratan untuk menjadi PPK BLUD pada 9 dari 10 KPH terpilih*  

NO. PERSYARATAN 

KPH DOKUMEN 
PENDUKUNG/YANG 

DISIAPKAN (ALAT 
VERIFIKASI) 

CATATAN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Persyaratan substantif:                       

  

Terpenuhi, apabila  SKPD atau Unit Kerja pada SKPD 
yang bersangkutan menyelenggarakan layanan 
umum yang berhubungan dengan:    

        

            

  

(a) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum 
untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas 
pelayanan masyarakat;    

  

                  

  

(b) Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk 
tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat 
atau  layanan umum; dan/atau    

  

    

  

            

  

(c) Pengelolaan dana khusus dalam rangka 
meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada 
masyarakat.   

    

  

  

            

                          

2 Persyaratan teknis, terpenuhi, apabila:                        

  

(a) Kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya 
layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya 
melalui BLUD, sebagaimana direkomendasikan oleh 
sekretaris daerah/kepala SKPD yang bersangkutan;    

    

  

  

            

  

(b) Kinerja keuangan SKPD atau Unit Kerja pada 
SKPD yang bersangkutan adalah sehat, 

  

    

  

  

            



 

sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan 
penetapan BLUD.  

                          

3 Persyaratan administratif, terpenuhi apabila:                       

  

SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang bersangkutan 
dapat menyajikan seluruh dokumen sebagai 
berikut:    

        

            

  

(a) Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan 
kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi 
masyarakat;                        

  (b) Pola tata kelola;                        

  (c) Rencana strategis bisnis;                        

  

(d) Laporan keuangan pokok atau 
prognosa/proyeksi laporan keuangan;                        

  (e) Standar pelayanan minimal; dan                        

  

(f) Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia 
untuk diaudit secara independen.                       

* Mohon diisi sesuai dengan yang telah diselesaikan dan/atau disusun. Ketik angka 1 (satu) jika ada dan 0 (nol) jika 
belum ada  

             

Ket: KPH: 1. Lakitan; 2. Batulanteh; 3. Rinjani Barat; 4. Panyabungan; 5. Limau; 6. Tasik Besar Serkap; 7. Kendilo; 8. Dolago Tanggunung  dan 9. 
Dampelas Tinombo 



 

 


