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KATA PENGANTAR 
 

              Rencana Kerja (Renja) Tahun 2011 ini disusun untuk meningkatkan 

akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan, dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kehutanan,                          

yang  memuat target pembangunan kehutanan dan lokasi. Target pembangunan Tahun 

2011 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka Rencana Strategis 

(Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014. 

Target pembangunan kehutanan Tahun 2011 yang telah didistribusikan ke 

seluruh provinsi merupakan hasil penggalian dan pemantapan perencanaan yang 

dilakukan melalui forum Rakorenbanghutda di seluruh provinsi (bulan Pebruari-Maret 

2010), Rakorenbanghutreg (April 2010) dan Musrenbangnas (28 April-1 Mei 2010). 

Sebagai upaya untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dari target   

pembangunan kehutanan,  telah pula dilakukan kesepakatan antara Kementerian 

Kehutanan dan Bappeda seluruh provinsi (bilateral), yang dilaksanakan pada tanggal     

3 Mei 2010 sebagai tindak lanjut dari Musrenbangnas. Demikian pula, untuk 

meningkatkan pembangunan kehutanan pada konteks pembangunan nasional dan 

perwujudan visi-misi Presiden, telah dilakukan pertemuan 3 (tiga) pihak (trilateral 

meeting) antara Kementerian Kehutanan, Bappenas dan Kementerian Keuangan pada 

tanggal 15 April 2010, Rapat Kerja Kementerian Kehutanan pada tanggal 19 Mei 2010 

yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan (atau yang membidangi urusan kehutanan) 

provinsi, kabupaten/kota dan kepala UPT Kementerian Kehutanan.  

 Renja Tahun 2011 ini merupakan kerangka kerja pembangunan kehutanan 

Tahun 2011, yang menjadi  acuan dalam pelaksanaannya, utamanya terhadap 

akuntabilitas pelaksanaan  program (outcome) yang   menjadi tanggung  jawab Pejabat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia 
Nomor  : P. 49/Menhut-II/2010 
Tanggal : 16 Desember 2010 
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Eselon I, dan pelaksanaan kegiatan (output) yang menjadi tanggung jawab dari Pejabat 

Eselon II dan kepala UPT. Dengan demikian, target pembangunan kehutanan 

merupakan capaian kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit 

kerja. Hal ini pada akhirnya dipahami sebagai upaya untuk mendorong reformasi 

perencanaan, yang secara langsung terkait dengan reformasi birokrasi di lingkungan 

Kementerian Kehutanan. 

Sebagai bagian dari dokumen perencanaan sebuah lembaga setingkat 

Kementerian, Renja Tahun 2011 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan, yang 

memberikan instruksi dan arahan kepada seluruh kepala unit kerja lingkup Kementerian 

Kehutanan dalam penyusunan Renja Tahun 2011, untuk dijadikan sebagai panduan 

dalam pelaksanaannya, dan pada saatnya menjadi alat untuk melakukan evaluasi.  

Demikian, kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan karunianya 

bagi kita semua. 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya    MENTERI KEHUTANAN  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi    REPUBLIK INDONESIA, 

          ttd.         ttd. 

KRISNA RYA, SH, MH      ZULKIFLI HASAN 
NIP. 19590730 199003 1 001 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Dalam rangka mewujudkan visi Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat 

yang Berkeadilan pada tahun kedua pelaksanaan Renstra Kementerian Kehutanan 

Tahun 2010-2014, sasaran pembangunan kehutanan Tahun 2011 adalah :            

(1) tata batas sepanjang 4.600 km, (2) penetapan KPHL dan KPHP di 4 provinsi, dan 

KPHK di 6 provinsi, (3) penambahan areal tanaman pada hutan tanaman (HTI/HTR) 

seluas 550.000 ha, (4) penerbitan IUPHHK-HA/RE pada LOA seluas 350.000 ha,    

(5) peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan 

berbasis resort di 10 taman nasional, (6) peningkatan populasi spesies terancam 

punah sebesar 1%, sesuai kondisi biologis dan ketersediaan habitat , (7) hot spot di 

Pulau Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi berkurang (kumulatif) 36%, dari rerata 

2005-2009, (8) rehabilitasi seluas 500.000 ha, (9) Fasilitasi penetapan areal kerja 

pengelolaan HKm seluas 400.000 ha, fasilitasi penetapan areal kerja HD seluas 

100.000 ha, fasilitasi pembangunan HR kemitraan seluas 50.000 ha, (10) rencana 

pengelolaan pada DAS prioritas sebanyak 36 DAS,  (11) PNBP Rp. 2,75 trilyun, (12) 

pembentukan kelompok masyarakat produktif mandiri 100 kelompok, (13) diklat 

teknis dan administrasi sebanyak 3.000 orang, dan (14) penyaluran kredit 

pembangunan hutan tanaman seluas (kumulatif) 160.000 ha.  

Dari hasil restrukturisasi program dan kegiatan sebagai upaya untuk 

mendorong reformasi perencanaan Kementerian Kehutanan, maka target 

pembangunan kehutanan Tahun 2011 akan dilaksanakan melalui 8 program yaitu : 

Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan, 

Peningkatan Usaha Kehutanan, Konservasi Keanekaragaman Hayati dan 

Perlindungan Hutan, Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis 

Pemberdayaan Masyarakat, Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan, 

Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan, Pengawasan dan 

Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan, serta Dukungan 
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Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan, dengan 

jumlah anggaran sebesar Rp 6.000.023.610.000,- (enam triliun dua puluh tiga juta 

enam ratus sepuluh ribu rupiah). 

Sasaran pembangunan kehutanan Tahun 2011 telah didistribusikan ke wilayah 

administrasi provinsi melalui kesepakatan bilateral antara Kementerian Kehutanan 

dengan Bappeda Provinsi, yang pelaksanaannya dilakukan oleh dinas kehutanan 

(atau yang membidangi urusan kehutanan) provinsi dan UPT Kementerian 

Kehutanan. Kesepakatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara 

pemerintah pusat dan daerah.  
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Umum  

Kawasan hutan di Indonesia meliputi areal kurang lebih seluas 

136,88 juta hektar, termasuk kawasan konservasi perairan.  Sebagai 

negara yang terletak pada kawasan tropis dunia, hutan Indonesia yang 

berdasarkan penelitian terdiri dari 15 formasi hutan dimana sebagian 

besar didominasi oleh tipe hutan hujan tropis.  Hutan tropis Indonesia 

dikenal sebagai tempat megadiversity sehingga menjadi pusat konsentrasi 

keragaman hayati, baik di daratan maupun perairan.  Hutan di Indonesia 

adalah habitat bagi kurang lebih 38.000 jenis tumbuhan termasuk 27.500 

spesies tumbuhan berbunga (10% dari tumbuhan berbunga di dunia, 

yang separuhnya merupakan jenis endemik Indonesia), 515 spesies 

mamalia (12% jenis mamalia dunia), 511 spesies reptilia (7,3% dari jenis 

reptilia dunia), 270 spesies amphibia, 1.531 jenis burung (17% spesies 

burung dunia), 2.827 jenis binatang tak bertulang, kupu-kupu sebanyak 

121 spesies (44% jenis endemik), serta lebih dari 25% spesies ikan air 

laut dan air tawar di dunia.  Disamping itu, Indonesia memiliki tumbuhan 

palma sebanyak 477 spesies (47% endemik) dan kurang lebih 3.000 jenis 

spesies tumbuhan penghasil bahan berkhasiat obat. Diantara berbagai 

jenis tumbuhan dan satwa di atas beberapa diantaranya merupakan jenis-

jenis yang baru ditemukan.        

Permasalahan yang telah dirumuskan dan hendak diselesaikan oleh 

Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut: (1) Belum semua 

kawasan hutan baik batas luar maupun batas fungsi dilakukan tata batas; 

(2) Belum semua kawasan hutan dikelola dalam unit-unit pengelolaan, 

khususnya pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung di luar Pulau 

Jawa; (3) Tingginya gangguan keamanan hutan baik terhadap kawasan 

maupun hasil-hasilnya, termasuk ancaman kebakaran hutan dan lahan; 

(4) Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya upaya-upaya 

konservasi sumberdaya alam, khususnya dalam konteks pelestarian jenis-

jenis flora dan fauna serta lingkungan abiotiknya; (5) Lahan kritis 
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termasuk kategori sangat kritis masih luas yang berdampak pada 

menurunnya daya dukung DAS, terutama dalam kaitannya dengan sistem 

tata air dalam hubungannya dengan masalah bencana banjir, kekeringan 

dan tanah longsor; (6) Belum optimalnya pemanfaatan jasa lingkungan 

dan pariwata alam guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap 

konsumsi jasa hutan; (7) Kesenjangan antara supply dan demand bahan 

baku industri kehutanan, khususnya kayu, yang belum secara optimal 

disediakan dari hutan tanaman industri dan hutan rakyat, disamping 

masih rendahnya efisiensi produksi industri hasil hutan; (8) Hasil hutan 

bukan kayu (HHBK) serta produk dari hutan rakyat dan hutan 

kemasyakatan secara struktur belum secara nyata mendorong 

pengembangan/pemberdayaan perekonomian masyarakat; (9) Minat 

investasi di bidang kehutanan yang kurang kondusif karena sering 

terhambat oleh permasalahan tenurial, tumpang tindih peraturan (pusat 

dengan daerah), dan kurangnya insentif permodalan, perpajakan dan 

retribusi; (10) Kurangnya data informasi kehutanan yang terintegrasi 

sesuai dengan kebutuhan para pihak;      (11) Pengembangan Iptek 

kehutanan belum secara optimal menunjang untuk kebutuhan informasi 

dalam menetapkan kebijakan dan operasionalisasi teknis pengelolaan 

hutan di lapangan; (12) Kapasitas kelembagaan kehutanan yang masih 

terbatas termasuk kapasitas (kualitas dan kuantitas) sumberdaya manusia 

SDM, baik pada tatanan pemerintah terutama pemerintah 

kabupatan/kota, serta masyarakat khususnya yang berada di dalam dan 

sekitar kawasan hutan.   

Berdasarkan arahan umum kerangka pembangunan nasional, tugas 

dan fungsi Kementerian Kehutanan, serta permasalahan yang dihadapi 

dalam pembangunan kehutanan dalam lima Tahun kedepan, maka visi 

Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 dalam penyelenggaraan 

pembangunan kehutanan adalah: Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan 

Masyarakat Yang Berkeadilan. Untuk mewujudkan visi di atas, maka 

misi dan tujuan masing-masing misi, ditetapkan sebagai berikut: 
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1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan 

informasi kehutanan. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian 

kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan 

sumberdaya hutan secara lestari.   

2. Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) untuk 

memperkuat kesejahteraan rakyat sekitar hutan dan keadilan 

berusaha. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi 

pengelolaan hutan produksi. 

3. Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi 

sumberdaya alam.  Misi ini bertujuan melestarikan kawasan konservasi 

dan ekosistemnya serta menurunkan gangguan keamanan hutan dan 

hasil hutan dalam penyelenggaraan perlindungan dan konservasi 

sumberdaya alam.  

4. Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran 

sungai (DAS) sehingga dapat meningkatkan optimalisasi fungsi ekologi, 

ekonomi dan sosial DAS. Misi ini bertujuan meningkatkan kondisi, 

fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), sehingga dapat 

mengurangi resiko bencana alam, dan dikelola secara berkelanjutan 

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.   

5. Meningkatkan ketersediaan produk teknologi dasar dan terapan serta 

kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pengurusan 

hutan secara optimal.  Misi ini bertujuan untuk menyediakan informasi 

ilmiah dalam pengelolaan hutan lestari, baik dalam tatanan perumusan 

kebijakan maupun kegiatan teknis pengelolaan hutan di lapangan, 

serta tersedianya SDM kehutanan yang profesional melalui pendidikan 

dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan.   

6. Memantapkan kelembagaan penyelenggaraan tata kelola kehutanan 

Kementerian Kehutanan.  Misi ini bertujuan untuk penyediaan 

perangkat peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan hutan 

lestari, peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bidang 

kehutanan dan terlaksananya tertib administrasi pada Kementerian 

Kehutanan. 



4 | R e n c a n a  K e r j a  K e m e n t e r i a n  K e h u t a n a n  2 0 1 0  
 

 

Sasaran strategis Kementerian Kehutanan dalam menyelenggarakan 

tugas dan fungsi sampai dengan akhir Tahun 2014 adalah sebagai 

berikut: (1) Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 kilometer yang 

meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan; (2) Wilayah kesatuan 

pengelolaan hutan (KPH) ditetapkan di setiap provinsi dan terbentuknya 

20% kelembagaan KPH; (3) Data dan informasi sumberdaya hutan 

tersedia sebanyak 5 judul; (4) Areal tanaman pada hutan tanaman 

bertambah seluas 2,65 juta ha; (5) Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-

HA/RE) pada areal bekas tebangan (logged over area/LOA) seluas        

2,5 juta ha; (6) Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas 

kayu meningkat sebesar 50%; (7) Jumlah hotspot kebakaran hutan 

menurun 20% setiap Tahun, dan penurunan konflik, perambahan 

kawasan hutan, illegal logging dan wildlife trafikcing sampai dengan di 

batas daya dukung sumberdaya hutan; (8) Biodiversitas dan ekosistem 

yang berada pada 50 unit taman nasional dan 477 unit kawasan 

konservasi lainnya dikelola dan dimanfaatkan secara wajar; (9) Rencana 

pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 DAS prioritas; (10) Tanaman 

rehabilitasi pada hutan dan lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 2,5 

juta hektar; (11) Fasilitasi pengelolaan dan penetapan areal kerja hutan 

kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta hektar; (12) Fasilitasi pengelolaan 

dan penetapan areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha;                  

(13) Penyediaan teknologi dasar dan terapan silvikultur, pengolahan hasil 

hutan, konservasi alam dan sosial ekonomi guna mendukung pengelolaan 

hutan lestari sebanyak 25 judul; (14) pembentukan 500 kelompok 

masyarakat produktif mandiri; (15) Penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan teknis dan administrasi kehutanan bagi 15.000 orang peserta 

aparat Kementerian Kehutanan dan SDM kehutanan lainnya;              

(16) Rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah 

bidang kehutanan sebanyak 22 judul; (17) Laporan keuangan 

Kementerian Kehutanan dengan opini “wajar tanpa pengecualian” mulai 
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Tahun 2012 sebanyak 1 judul per Tahun; (18) Penyelenggaraan reformasi 

birokrasi dan tata kelola, 1 paket.  

Guna tetap menjaga serta meningkatkan keberlanjutan 

pembangunan kehutanan, dalam 5 (lima) Tahun kedepan Kementerian 

Kehutanan menetapkan 8 (delapan) kebijakan prioritas pembangunan 

sektor kehutanan, meliputi: (1) Pemantapan Kawasan Hutan;               

(2) Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran 

Sungai (DAS); (3) Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran 

Hutan; (4) Konservasi Keanekaragaman Hayati; (5) Revitalisasi 

Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan; (6) Pemberdayaan 

Masyarakat di Sekitar Hutan; (7) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 

Sektor Kehutanan; (8) Penguatan Kelembagaan Kehutanan.  

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan 

kehutanan di atas, maka dalam Tahun 2010-2014 Kementerian 

Kehutanan akan melaksanakan 8 pogram. Adapun outcome dan indikator 

kinerja utama setiap program adalah sebagai berikut :  

a. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan 

Kawasan Hutan,  outcome  dari program ini adalah terjaminnya 

kepastian kawasan hutan sehingga pengelolaan sumberdaya hutan 

dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Kondisi ini antara lain 

sebagai prakondisi dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari, 

serta secara tidak langsung menjadi bagian dalam penanganan 

terhadap isu-isu perubahan iklim. Program ini memiliki indikator 

kinerja utama antara lain : (1) Data dan informasi geospasial dasar 

dan tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul, (2) 

Ijin pinjam pakai kawasan hutan terlayani 100% secara tepat waktu, 

(3) Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi 

sumberdaya alam, pemanfaatan, rehabilitasi hutan dan lahan dan 

penataan ruang sebanyak 4 judul, (4) Tata batas kawasan hutan 

sepanjang 25.000 Km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi 

kawasan hutan, (5) Draft Keputusan Menteri Kehutanan tentang 

penunjukan kawasan hutan provinsi selesai100%, (6) Draft 
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Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Wilayah Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan HUtan 

Lindung (KPHL) di 18 provinsi.  

b. Program Peningkatan Usaha Kehutanan, outcome dari program ini 

adalah peningkatan investasi usaha pemanfaatan hutan produksi dan 

daya saing industri primer hasil hutan, serta peningkatan produksi 

dan diversifikasi hasil hutan. Program ini memiliki indikator kinerja 

utama : (1) Areal hutan produksi tertata dalam unit-unit pengelolaan 

berupa KPHP dan usaha pemanfaatan (ijin usaha pemanfaatan hasil 

hutan kayu-hutan alam/hutan tanaman/IUPHHK-HA/HT, IUPHH bukan 

kayu/IUPHH restorasi ekosistem/IUPHH jasa lingkungan); (2) 

Produksi dan diversifikasi usaha pemanfaatan pada hutan alam 

produksi meningkat sebesar 5%, terdiri dari hasil hutan kayu, bukan 

kayu, jasa lingkungan, dan restorasi ekosistem; (3) Penerbitan Ijin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi 

Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan (logged over 

area/LOA) seluas   2,5 juta ha; (4) Kinerja usaha pemanfaatan hutan 

tanaman dan intensitas pemanfaatan hutan produksi meningkat 

(penambahan tanaman pada hutan tanaman seluas 2.650.000 ha); 

(5) Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan secara 

tertib sesuai ketentuan yang berlaku dan penerimaan negara bukan 

pajak (PNBP) meningkat 10%; (6) Kinerja industri pengolahan hasil 

hutan meningkat (50% produk bersertifikat legalitas kayu). 

c. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan. 

Program ini memiliki outcome yaitu Biodiversity dan ekosistemnya 

berperan signifikan sebagai penyangga ketahanan ekologis dan 

penggerak ekonomi riil serta pengungkit martabat bangsa dalam 

pergaulan global. Indikator kinerja utamanya adalah: (1) Taman 

nasional dan kawasan konservasi lainnya yang potensi 

keanekaragaman hayatinya tinggi, terdapat spesies langka dan 

flagship, atau mempunyai fungsi pelindung hulu sungai, dan atau 

memiliki potensi wisata alam signifikan, sudah dapat mandiri 
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membiayai seluruh atau sebagian program pengembangan konservasi 

dalam bentuk BLU sebanyak 12 unit, DNS, trust fund, dan kolaborasi 

sebanyak 4 unit; (2) Populasi spesies yang terancam punah 

meningkat sebesar 3% dari kondisi populasi Tahun 2008 sesuai 

kondisi biologis dan kesediaan habitat; (3) Penanganan kasus baru 

tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan 

tumbuhan dan satwa liar/TSL illegal, penambangan illegal dan 

kebakaran hutan) pada Tahun berjalan dapat diselesaikan minimal 

75%; (4) Hotspot (titik api) di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan 

Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap Tahun; (5) Pangsa pasar wisata 

alam dalam pasar wisata nasional meningkat  secara signifikan 

sebesar 40% 

d. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai 

(DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, yang memiliki outcome 

berkurangnya lahan kritis pada DAS Prioritas sehingga dapat 

mengurangi resiko bencana alam, dan meningkatnya kesejahteraan 

masyarakat dalam usaha komoditas kehutanan.  Beberapa indikator 

output kegiatan-kegiatan dalam program di atas baik langsung dan 

tidak langsung terkait dengan isu-isu pengelolaan perubahan iklim. 

Indikator kinerja utama dari program ini adalah :  (1) Fasilitasi dan 

pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan 

mangrove, gambut dan rawa pada DAS Prioritas seluas 2,5 juta ha; 

(2) Fasilitasi penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan (HKm) 

seluas 2 juta ha; (3) Fasilitasi pembangunan hutan rakyat kemitraan 

seluas 250.000 ha; (4) Fasilitasi penetapan areal sumber benih di 

seluruh bioregion seluas 6.000 ha, dan pengelolaan areal sumber 

benih yang telah ada seluas 4.500 ha;    (5) Fasilitasi penetapan areal 

kerja hutan desa seluas 500.000 ha;   (6) Rencana pengelolaan DAS 

terpadu sebanyak 108 unit DAS prioritas. 

e. Program penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan. Outcome 

dari program ini adalah peran serta masyarakat dalam pembangunan 

kehutanan dan peningkatan kualitas aparatur Kemenhut. Indikator 
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kinerja utama dari program ini adalah: (1) terbentuknya lembaga 

koordinasi penyuluhan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di 

seluruh Indonesia; (2) peningkatan peran serta masyarakat dan dunia 

usaha dalam upaya penutupan hutan dan lahan, melalui 50 kerjasama 

kemitraan; (3) pembentukan 500 kelompok masyarakat produktif 

mandiri;    (4) sertifikasi penyuluh kehutanan sebanyak 1.500 orang;              

(5) pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan 

lainnya sebanyak 15.000 orang peserta.   

f. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan, yang 

memiliki target outcome minimal 60% hasil penelitian dan 

pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan 

kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan ilmu 

pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang 

berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim. Indikator kinerja utama 

dari program ini adalah: (1) Iptek dasar dan terapan yang 

dimanfaatkan oleh pengguna untuk bidang hutan alam, biodiversitas 

dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) sebanyak 7 paket IPTEK; 

(2) Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna 

bidang hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebanyak 

6 paket IPTEK; (3) Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh 

pengguna bidang keteknikan hutan dan pengolahan hasil hutan 

sebanyak 5 paket IPTEK; (4) Iptek dasar dan terapan yang 

dimanfaatkan oleh pengguna pada bidang lansekap hutan, perubahan 

iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 paket IPTEK.  

g. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur 

Kementerian Kehutanan, outcome dari program ini adalah 

terwujudnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur 

Kementerian Kehutanan, serta mendorong perwujudan reformasi 

birokrasi dan tata kelola Kementerian Kehutanan. Indikator kinerja 

utama dari program ini adalah : (1) Laporan hasil audit reguler 

sebanyak 1.200 laporan; (2) Laporan hasil audit khusus sebanyak 125 
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laporan; (3) Laporan hasil reviu laporan keuangan 195 laporan; (4) 

Laporan pemantauan tindak lanjut hasil audit sebanyak 300 laporan.  

h. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaaan Tugas Teknis 

Lainnya Kementerian Kehutanan, dengan outcome adalah 

meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan Kementerian 

Kehutanan secara efektif dan efisien, serta mewujudkan reformasi 

birokrasi dan tata kelola. Indikator kinerja utama dari program ini 

adalah : (1) Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan 

Tahunan “wajar tanpa pengecualian” mulai laporan keuangan Tahun 

2011 sebanyak 1 judul per Tahun; (2) Terselesaikannya 

pinjaman/piutang sebanyak 80%; (3) Dokumen rencana kerja dan 

anggaran sebanyak 269 satuan kerja; (4) Terselesaikan status hukum 

BMN Kementerian Kehutanan, termasuk asset eks Kantor Wilayah 

Kementerian Kehutanan di 15 provinsi; (5) Rancangan Undang-

undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah bidang kehutanan 

sebanyak 22 judul; (6) Pelayanan administrasi kepegawaian secara 

akurat dan tepat waktu sebanyak 50.000 dokumen kepegawaian; (7) 

Pertemuan multi pihak dan sosialisasi kebijakan pembangunan 

kehutanan sebanyak 75 kali; (8) Rancangan standard nasional 

Indonesai (SNI) produk dan proses bidang kehutanan sebanyak 30 

judul; (10) Peningkatan penyelenggaraan kerjasama luar negeri 

bidang kehutanan; (10) Rencana kerja pembangunan kehutanan 

regional, 4 regional dan evaluasi Renja pembangunan kehutanan 

regional, 4 regional; (11) Penyaluran kredit pembangunan hutan 

tanaman industri (HTI), hutan tanaman Rakyat (HTR) dan hutan 

rakyat (HR) seluas 400.000 ha. 

 

B. Pencapaian Tahun 2009 dan perkiraan pencapaian Tahun 2010 

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dan Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor: P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
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Kementerian Kehutanan, capaian pembangunan kehutanan difasilitasi 

kedalam 8 program pembangunan nasional, yang capaian-capaiannya 

adalah sebagai berikut:  

1. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan 

Kawasan Hutan. 

Hasil-hasil yang telah dicapai antara lain  dalam Tahun 2009 

telah dilaksanakan penataan batas sepanjang 1.217 km, terdiri dari 

batas luar sepanjang 846,92 km dan batas fungsi sepanjang 239,47 

km. Untuk Tahun 2010 diharapkan dapat dilaksanakan penataan batas 

sepanjang 3.475 km (atau sebesar 13,90% dari target 2014). Secara 

umum, sampai Tahun 2009 telah dilakukan tata batas sepanjang 

219.606 km (atau sebesar 77,63% dari kebutuhan tata batas 

sepanjang 282.873 km). Sedangkan untuk penetapan kawasan hutan, 

sampai Tahun 2009 telah ditetapkan kawasan hutan hasil tata batas 

temu gelang seluas ± 14.238.516 ha (atau sebesar 11,83%) dari luas 

kawasan hutan di Indonesia.  

Terkait dengan perkembangan KPH, dari target pembentukan 

paling tidak 1 KPH di 28 provinsi telah disusun rancang bangun di 27 

provinsi, arahan pencadangan di 24 provinsi, pembentukan dan 

penetapan KPH di 21 provinsi.  

Progres penyelesaian review tata ruang digambarkan bahwa 

sebanyak 10 provinsi, yaitu Lampung, Sulawesi Selatan, DI 

Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggaran Barat, Kalimantan 

Selatan,  Gorontalo, Banten dan Jawa Barat telah mendapatkan 

persetujuan substansi kehutanan. Provinsi yang sedang dalam proses 

persetujuan substansi dan penelitian terpadu adalah Sumatera Utara, 

Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Jawa Timur, 

Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan 

Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Sedangkan provinsi 

yang belum mengajukan persetujuan substansi kehutanan adalah 

sebanyak 10 provinsi, yaitu : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera 
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Selatan, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi 

Tengah, Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. 
 

2. Program Peningkatan Usaha Kehutanan 

Pemanfatan sumberdaya hutan untuk mendukung 

pembangunan ekonomi, dilaksanakan melalui program peningkatan 

usaha kehutanan (program sebelumnya adalah peningkatan 

pemanfaatan hutan produksi). Pelaksanaan kegiatan pengelolaan 

hutan produksi yang tidak dibebani hak/ijin pemanfaatan, telah 

dilakukan upaya-upaya dalam rangka penyiapan areal hutan produksi 

yang tidak dibebani hak/ijin pemanfaatan tersebut untuk dapat dikelola 

dalam bentuk unit-unit pemanfaatan.  Disamping itu, telah dilakukan 

penyusunan rancangan kawasan-kawasan hutan produksi untuk 

dikelola dalam kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP).   

Untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan pengelolaan 

pemanfaatan hutan alam, sampai dengan Desember 2009 terdapat 

304 unit ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi 

alam (IUPHHK-HA) dengan areal kerja seluas 25,77 juta ha.  

Dibandingkan dengan kondisi bulan yang sama pada Tahun 2008, 

jumlah unit IUPHHK-HA tersebut menurun sebanyak 4 unit (1,3%) 

dengan penurunan areal kerja seluas 0,39 juta ha (1,5%).   

Dari jumlah unit dan luasan areal kerja IUPHHK-HA di atas, pada 

periode Tahun 2005-2009 tingkat poduksi kayu bulat rata-rata sebesar 

5,34 juta m3 per Tahun.  Sedangkan produksi kayu bulat dari tebangan 

lainnya (pemanfaatan kayu dan ijin sah lainnya) rata-rata sebanyak 

1,88 juta m3 per Tahun.  Secara keseluruhan tingkat rata-rata produksi 

kayu bulat dari hutan produksi alam (HPH dan IPK) adalah sebesar 

12,21 juta m3 per Tahun.  Guna meningkatkan produktivitas dari hutan 

alam produksi melalui sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), 

maka sampai dengan Tahun 2009 telah dilakukan Sistem Silvikultur 

Intensif (Silin) di 25 lokasi IUPHHK-HA dengan realisasi areal seluas 

55.243,82 ha (77,0%). Selain dengan pengembangan Silin, pembinaan 

hutan produksi alam bekas tebangan sampai dengan Tahun 2009 telah 
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dilakukan penanaman pengayaan pada areal seluas 8.885,95 ha 

(59,1% dari rencana seluas 15.034,05 ha).  Terkait dengan rangkaian 

kegiatan pengembangan pemanfaatan hutan produksi alam oleh 

pemegang IUPHHK-HA di atas, jumlah investasi kumulatif sampai 

dengan Tahun 2009 terealisasi sebesar Rp. 8,35 trilyun, yaitu 

berdasarkan 157 unit pemegang IUPHHK-HA yang menyampaikan 

laporan investasi.  

Untuk kegiatan pembinaan pengembangan hutan tanaman 

industri (HTI), sampai dengan Tahun 2009 terdapat 231 unit ijin usaha 

pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT)/HTI 

dengan areal kerja seluas 9,18 juta ha, terdiri dari Surat Keputusan 

(SK) HTI definitif sebanyak 206 unit dengan luas 8,70 juta ha, SK HTI 

sementara sebanyak 25 unit dengan luas 484.860 ha.  Dengan luasan 

areal izin tersebut, tingkat produksi kayu bulat dari HTI pada Tahun 

2009 adalah sebesar 18,95 juta m3, sedangkan dalam 5 Tahun terakhir 

rata-rata produksi adalah sebesar 18,75 juta m3. Nilai investasi 

pembangunan HTI sampai dengan Tahun 2009 dari 44 unit 

perusahaan pemegang IUPHHK-HT/HTI yang melaporkan investasinya 

sebesar Rp.1,67 trilyun (nilai perolehan).  

Guna meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta 

pengembangan produksi hasil hutan kayu, telah dikembangkan pola 

hutan tanaman rakyat (HTR) yang dilaksanakan oleh masyarakat/ 

kelompok masyarakat termasuk koperasi di luar Badan Usaha Milik 

Swasta (BUMS) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sampai 

dengan akhir Tahun 2009, terdapat pencadangan areal HTR seluas 

383.402,73 ha.  Investasi berupa penyaluran dana kredit bergulir untuk 

pembangunan HTI (masyarakat) dan HTR akan dilakukan oleh Pusat 

Pembiayaan Pembangunan Hutan (Badan Layanan Umum/BLU) 

Kementerian Kehutanan.   

Terkait dengan kegiatan industri pengolahan hasil hutan, sampai 

dengan Tahun 2009 terdapat 281 unit industri pengolahan kayu 

dengan kapasitas terpasang lebih dari 6.000 m3/Tahun.  Total 
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kapasitas izin produksi dari unit-unit industri tersebut sebanyak 28,6 

juta m3/Tahun.   

Terhadap ekspor hasil hutan kayu olahan, volume ekspor Tahun 

2009 sebesar 4,79 juta m3 dengan nilai USD 2,4 milyar. Sumbangan 

terbesar untuk volume dan nilai ekspor tersebut berasal dari pulp 2,47 

juta  ton dan USD 966,2 juta. 
 

3. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan 

Capaian sampai Tahun 2009 pelaksanaan program konservasi 

keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan antara lain 

tersedianya instrumen recovery populasi dan habitat tumbuhan dan 

satwa liar (TSL) dengan adanya pedoman pelepasliaran, restocking, 

pembinaan habitat dan populasi, action plan jenis komodo, owa, tapir, 

kakak tua jambul kuning, ramin dan babi rusa, pelepasliaran TSL kunci 

sebanyak 100 ekor, dan peningkatan penangkaran TSL. Diperkirakan 

Tahun 2010  adalah upaya untuk meningkatkan populasi dan 

menertibkan peredaran satwa dan tumbuhan yang terancam punah, 

dan peningkatan penangkaran dan pemanfaatan jenis 

keanekaragaman hayati secara lestari sebesar 1%. Saat ini sedang 

dalam tahap penyelesaian dokumen strategi dan rencana aksi terhadap 

jenis Anoa, Babi Rusa, Banteng, Macan Tutul, Penyu, Owa, Tapir, 

Kakak Tua Jambul Kuning, dan Ramin 

Rata-rata jumlah hotspot Tahun 2005-2009 berjumlah 58.890, 

nilai tiap tahunnya berfluktuatif, yaitu : Tahun 2005 sebanyak 40.197, 

Tahun 2006 sebanyak 146.264, Tahun 2007 sebanyak 37.909, Tahun 

2008 sebanyak 30.616 dan Tahun 2009 sebanyak 39.463. Diperkirakan 

pada Tahun 2010 diturunkan sebesar 11.778 hotspot (atau sebesar 

20%), sehingga pada akhir Tahun 2010 diperkirakan jumlahnya 

menjadi 47.112 hotspot.  

Luas kawasan hutan yang terbakar terutama di 10 provinsi 

rawan kebakaran hutan pada Tahun 2009 adalah 6.793,08 ha, 

sedangkan luas areal yang terbakar di luar kawasan hutan adalah 
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9.344 ha. Angka ini diperkirakan akan turun pada Tahun 2010 seluas 

679,31 (atau sebesar 10%).  

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat 

juga diperkirakan meningkat di 6 Daops (atau sebesar 20%) dalam 

penanggulangan bahaya kebakaran. Upaya ini diharapkan dapat 

memperkuat peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan 

masyarakat dalam usaha pengurangan resiko, mitigasi dan penangan 

bahaya kebakaran hutan.  

Penanganan permasalahan perambahan di kawasan konservasi 

diutamakan di 12 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, 

Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Timur, 

Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi 

Tenggara dan Sulawesi Tengah. Capaian hingga Tahun 2009 berupa 

hasil identifikasi dan pemetaan pemukiman dan perambahan di 

kawasan konservasi, dengan total luas areal rambahan sebesar 

460.407,89 ha yang terdiri dari 315.424,28 ha di Taman Nasional dan 

144.983,61 ha di kawasan konservasi lainnya. Diperkirakan pada 

Tahun 2010 sebanyak 2 provinsi dapat diselesaikan (atau sebesar 

16,67%).  

Sebanyak 10 taman nasional diperkirakan pada Tahun 2010 

ditingkatkan efektifitas pengelolaannya melalui pengelolaan berbasis 

resort. Jumlah ini merupakan pencapaian sebesar 19,61% dari target 

akhir pada Tahun 2014, yaitu sebanyak 50 taman nasional.  

Tahun 2009 telah dilaksanakan beberapa kegiatan 

pemberdayaan masyarakat, dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai 

dengan karakteristik masyarakat di sekitar kawasan konservasi 

sebanyak 150 desa. Tahun 2010 diperkirakan peningkatan pendapatan 

masyarakat diperkirakan sebesar 6%, dari pendapatan masyarakat 

sebesar Rp. 550.000,-/Bulan/Kepala Keluarga di sekitar kawasan 

konservasi tertentu. 
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4. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai 

(DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 

Dalam rangka peningkatan fungsi dan daya dukung DAS, Tahun 

2009 dilaksanakan Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan 

Sumber Daya Alam. Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2009 antara 

lain kegiatan RHL melalui Gerhan (lanjutan th 2007) seluas 703.045 

ha. Dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2006 luas areal RHL 

melalui Gerhan adalah seluas 1.322.145 ha, sehingga total RHL sampai 

dengan Tahun 2009 adalah seluas 2.025.190 ha. Sedangkan Tahun 

2010 target RHL di kawasan konservasi/lindung seluas 100.000 ha dari 

target Renstra seluas 321.000 ha. Selain itu pada Tahun 2010 

dilaksanakan pula pembuatan Kebun  Bibit Rakyat (KBR) sebanyak 

8.000 unit di 422 kabupaten/kota dan pembuatan Hutan Kota seluas 

2.000 ha di 32 Propinsi.  

Guna menanggulangi lahan kritis di luar kawasan hutan telah 

difasilitasi pembangunan hutan rakyat (HR), sampai dengan Tahun 

2009 realisasi HR seluas 2.800.000 ha. HR yang dibangun Tahun 2009 

seluas 102.690 ha, sedangkan  jumlah petani yang dilatih dalam 

rangka pengelolaan hutan rakyat sebanyak 540 orang. Direncanakan 

Tahun 2011 dibangun HR kemitraan seluas 50.000 ha.  

Dalam rangka meningkatkan hutan kemasyarakatan (HKm), 

sampai dengan Tahun 2009 telah dievaluasi calon lokasi HKm seluas 

236.276,657 ha. Dari luasan tersebut telah ditetapkan areal kerjanya 

seluas 44.769,33 ha dan telah terbit ijin pengelolaan HKm seluas 

9.926,09 ha. Pada Tahun 2010, calon lokasi HKm yang akan 

dicadangkan adalah seluas 400.000 ha, hutan desa  seluas 100.000 ha 

dan fasilitasi pembangunan hutan rakyat kemitraan seluas 50.000 ha. 

Areal perbenihan pada Tahun 2010 diperkirakan dibangun seluas 

1.200 ha (atau sebesar 20% dari target 2014), sehingga luas kumulatif 

areal perbenihan pada akhir Tahun 2014 menjadi 6.000 ha. Upaya ini 

diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan benih dalam upaya 

rehabilitasi. Dari 108 DAS prioritas, pada Tahun 2010 telah disusun 22 
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rencana pengelolaan DAS secara terpadu (atau sebesar 20,37% dari 

target 2014).  

Terkait dengan pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK), 

Tahun 2009 telah diidentifikasi dan diinventarisasi potensi HHBK di 12 

lokasi. Diperkirakan Tahun 2010, 6 lokasi  akan difasilitasi 

pembentukan sentra HHBK unggulan dari rencana 30 lokasi.  
 

5. Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan 

Program ini merupakan perwujudan penataan ulang struktur 

organisasi Kementerian Kehutanan sesuai dengan Peraturan Presiden 

Nomor 24 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 

P.40/Menhut-II/2010. Keberhasilan pelaksanaan program ini didekati 

dengan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan dan 

penyelenggaraan diklat aparatur, yang dilaksanakan pada Tahun 2009 

dan perkiraan Tahun 2010. 

 Untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengelolaan 

hutan telah dilakukan upaya-upaya peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan yang dilakukan melalui penyuluhan kehutanan. Upaya ini 

didorong dengan membangun lembaga-lembaga penyuluhan yang 

integratif baik ditingkat provinsi dalam bentuk Badan Koordinasi 

Penyuluhan (Bakorluh) maupun di tingkat kabupaten/kota dalam 

bentuk Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapelluh). Kegiatan ini dilakukan 

untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang 

Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (P3K), yang 

perkembangannya sampai Tahun 2009 di tingkat provinsi telah 

terbentuk 24 unit Bakorluh, sedangkan di tingkat kabupaten/kota telah 

terbentuk Bapeluh  pada 254 kabupaten/kota. Perkembangan lainnya 

adalah 32 Unit masih sampai pada tahap Surat Rekomendasi dan 18 

unit masih berupa Draft Pembentukan Bapelluh.  

Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas penyuluhan, kepada 

seluruh pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan diberikan biaya/dana 

operasional bulanan serta peningkatan sarana dan prasarana 
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penyuluhan berupa kendaraan operasional roda 2 (motor) serta 

perangkat media penyuluhan. 

Sosialisasi kebijakan Pembangunan Kehutanan telah dilakukan 

melalui materi penyuluhan yang ditayangkan pada media cetak 

(majalah, leaflet, booklet, billboard) maupun elektronik (Radio dan Tv). 

Khusus penayangan di televisi di buat dalam bentuk TV Spot 

dengan judul Indonesia Menanam (IM), Hasil Hutan Bukan Kayu 

(HHBK) yang ditayangkan masing-masing judul sebanyak 100 kali, 

Public Service Announcement (PSA) dengan judul yaitu :                   

(1) Pemantapan Kawasan Hutan; (2) Pemanfaatan Kawasan Hutan;   

(3) Perubahan Iklim dan; (4) Kebakaran Hutan. Keempat materi 

tersebut ditambah dengan materi Illegal logging  ditayangkan di TV 

masing-masing sebanyak 40 kali tayangan dengan jumlah total 

penayangan sebanyak 200 kali. 

Semangat untuk memperbaiki kinerja Kemenhut juga telah 

dilakukan dengan upaya meningkatkan kapasitas SDM di berbagai 

pengelolaan hutan, antara lain dilakukan melalui proses diklat.  

Kegiatan ini dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan 

yang termasuk didalamnya adalah UPT yang berada di Jawa Barat 

(Bogor dan Kadipaten), Riau (Pekanbaru), Sumatera Utara (Pematang 

Siantar), Kalimantan Timur (Samarinda), Nusa Tenggara Timur 

(Kupang), Sulawesi Selatan (Makasar) dan Papua Barat (Manokwari).  

Kegiatan diklat ditujukan bagi pegawai Kementerian Kehutanan, 

pegawai kehutanan pada satuan kerja perangkat daerah kehutanan 

(provinsi dan kabupaten/kota), pegawai pada instansi pemerintah 

terkait di luar Kementerian Kehutanan, serta masyarakat yang menjadi 

para pihak pada sektor kehutanan.   

Pada Tahun 2005-2009 telah dilaksanakan diklat dengan jumlah 

peserta sebanyak 26.166 orang, yang terdiri atas diklat prajabatan 

sebanyak 3.353 orang, diklat kepemimpinan sebanyak 736 orang, 

diklat teknis dan administrasi sebanyak 15.889 orang, diklat fungsional 
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sebanyak 3.036 orang, dan diklat non aparatur (masyarakat) sebanyak 

3.152 orang. 

Beberapa jenis diklat teknis yang telah dilaksanakan dalam 

rangka kebutuhan calon kepala KPH antara lain : School of 

Environmental Conservation Management and Ecotourism (SECEM) 

untuk KPH Konservasi/Lindung sebanyak 30 orang dan diklat 

menejemen hutan produksi untuk KPHP sebanyak 27 orang. 

Peningkatan kapasitas SDM pegawai Kemenhut juga dilakukan 

melalui penugasan belajar untuk mengikuti pendidikan ke strata yang 

lebih tinggi. Pada Tahun 2005-2009, melalui anggaran Kemenhut 

jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan strata-2 (magister) 

sebanyak 224 orang, yang tersebar di beberapa perguruan tinggi, yaitu 

IPB sebanyak 95 orang, UGM sebanyak 123 orang, UI sebanyak 1 

orang, UNJ sebanyak 3 orang, UNS sebanyak 1 orang, dan UNRI 

sebanyak 1 orang. Sedangkan pegawai yang mengikuti pendidikan 

strata-3 (Doktor) sebanyak 49 orang, dengan rincian di IPB sebanyak 

31 orang, UGM sebanyak 16 orang, UI sebanyak 1 orang, dan UNJ 

sebanyak 1 orang. Program studi yang diikuti antara lain adalah 

konservasi keanekaragaman hayati, ilmu pengetahuan kehutanan dan 

hukum. 

Selain melalui APBN Kemenhut, beasiswa pendidikan juga 

diperoleh dari lembaga pemerintah di dalam negeri (antara lain 

Bappenas dan Kemendiknas), juga dari berbagai lembaga donor baik di 

dalam negeri maupun di luar negeri. 

Guna menyiapkan tenaga teknis terampil tingkat menengah, 

mulai Tahun 2008 telah dirintis penyelenggaraan SMK Kehutanan 

sebanyak 5 unit yang berlokasi di Pekanbaru Provinsi Riau, Kadipaten 

Provinsi Jawa Barat, Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Makassar 

Provinsi Sulawesi Selatan, dan Manokwari Provinsi Papua Barat. Upaya 

ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga teknis menengah 

kehutanan di lapangan untuk mendorong percepatan pembangunan 

kehutanan. Penyelenggaraan SMK Kehutanan di Kadipaten dan 
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Makasar dengan jumlah siswa masing-masing sebanyak 64 orang per 

Tahun serta di Manokwari yang sebelumnya adalah SKMA beralih ke 

pendidikan SMK Kehutanan dengan jumlah siswa 40 orang per Tahun. 

Selanjutnya, mulai Tahun 2009 di Pekanbaru dan Samarinda 

diselenggarakan SMK Kehutanan dengan jumlah siswa masing-masing 

sebanyak 60 orang per Tahun. 
 

6. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan 

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kehutanan 

telah dilaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan 

untuk : (1) peningkatan efektivitas rehabilitasi dan pencegahan 

degradasi sumberdaya hutan, (2) peningkatan produktivitas hutan,    

(3) pengelolaan dan pelestarian keragaman hayati, (4) pemanfaatan 

dan pemasaran HHBK dan jasa hutan serta diversifikasi produk hasil 

hutan, (5) sistem pengelolaan hutan lestari dan (6) peningkatan 

kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kelestarian 

SDH sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

7. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur 

Kementerian Kehutanan 

Dalam rangka membangun penyelenggaraan tata kelola 

pemerintahan yang mampu mendorong pencapaian target 

pembangunan yang dirumuskan, telah dilakukan pengawasan terhadap 

administrasi pemerintahan yang terkait dengan penyelenggaraan 

administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi.  

Audit pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diharapkan dapat 

mendorong pencapaian kinerja terhadap penyelenggaraan 

pembangunan kehutanan, sehingga diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang nyata dalam penyelesaian permasalahan kehutanan. 
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8. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaaan Tugas Teknis 

Lainnya Kementerian Kehutanan 

Program ini merupakan pendukung terhadap penyelenggaraan 

pembangunan kehutanan, yang hasilnya antara lain distribusi DAK 

kepada 100 Pemerintah Kabupaten/Kota mulai Tahun 2008 dan 2009. 

Jumlah kabupaten terbanyak pada Tahun 2008 dan 2009 yang 

memperoleh DAK adalah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), 

Sumatera Utara (Sumut) dan Sulawesi Selatan (Sulsel).   

DAK yang telah disitribusikan Tahun 2008 adalah Rp. 100 milyar. 

Jumlah yang sama telah didistribusikan pada Tahun 2009. Beberapa 

kabupaten dalam provinsi tidak menerima DAK pada Tahun 2008 tetapi 

menerima DAK pada Tahun 2009, demikian pula sebaliknya. Provinsi 

yang kabupaten/kota nya tidak menerima DAK pada Tahun 2008 

adalah Jambi, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat (Sulbar), 

Maluku dan Papua. Sedangkan provinsi yang kabupaten/kotanya 

menerima DAK Tahun 2009 tetapi tidak menerima DAK Tahun 2008 

adalah Banten, Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Papua Barat (Parat). 

Pada Tahun 2010, jumlah Kabupaten/Kota penerima DAK Kehutanan 

sebanyak 232 Kab/Kota dengan jumlah anggaran keseluruhan sebesar 

Rp 250 milyar. 

PNBP Kemenhut untuk Tahun 2005-2009 sebesar Rp.12,5 

trilyun, yang gambaran tiap Tahunnya adalah : Tahun 2005 sebesar 

Rp. 3,25 trilyun, Tahun 2006 sebesar Rp.2,41 trilyun, Tahun 2007 

sebesar Rp.2,11 trilyun, Tahun 2008 sebesar Rp.2,35 trilyun dan 

Tahun 2009 sebesar Rp. 2,38 trilyun.   

Masyarakat juga diberikan akses terhadap usaha ekonomi 

dibidang kehutanan termasuk aspek permodalannya. Pada Tahun 

2007, BLU dibentuk untuk memberikan fasilitasi kelembagaan serta 

permodalan kepada masyarakat dalam pengembangan HTI dan HTR.  

Fasilitasi dana yang disediakan mulai Tahun 2008 sebesar Rp.1,4 

trilyun dan untuk Tahun 2009 ditingkatkan menjadi sebesar Rp.1,7 

trilyun.  
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Pelatihan pendampingan untuk pembangunan HTR/HTI telah 

diberikan di 9 Provinsi dengan jumlah peserta 215 orang bagi penyuluh 

kehutanan/pendamping yang berasal dari 47 kabupaten. Sedangkan 

jumlah proposal yang diajukan oleh masyarakat untuk pinjaman dana 

bergulir pembangunan HTR hingga Tahun 2009 berjumlah 3 buah, 

terdiri atas : Koperasi Mitra Madina Lestari (Kabupaten Mandaling 

Natal, Sumut) seluas 8.794 ha dengan jumlah dana yang diajukan 

sebesar Rp. 87,94 Milyar, Koperasi Bacan Lippu Mandiri (Kabupaten 

Halmahera Selatan, Malut) seluas 4.680 ha dengan jumlah dana yang 

diajukan sebesar Rp. 39,93 Milyar dan KSU Nafa Aroa Indah 

(Kabupaten Nabire, Papua) seluas 3.107 ha dengan jumlah pinjaman 

yang diajukan sebesar Rp. 26,51 Milyar.  

Pada Tahun 2010 diperkirakan penyaluran kredit akan 

memberikan tambahan hutan tanaman dalam bentuk HTI/HTR seluas 

64.925 ha. Jumlah ini diperkirakan mencapai 20% dari target capaian 

Tahun 2014 yaitu sebesar 324.625 ha. 

Kenaikan pangkat pegawai periode 2005-2009 telah dilakukan 

bagi 13.852 orang, yang gambaran tiap Tahunnya adalah : Tahun 

2005 sebanyak 2.144 orang, Tahun 2006 sebanyak 3.483 orang, 

Tahun 2007 sebanyak 2.623 orang, Tahun 2008 sebanyak 3.197 orang 

dan Tahun 2009 sebanyak 2.405 orang.  

Penghargaan kepada PNS selama periode 2005-2009 telah 

diberikan kepada 6.517 orang, yaitu untuk jenis penghargaan Satya 

Lencana Karya Satya sebanyak 44.618, purna karya sebanyak 1.898, 

penghargaan kepada pembina pramuka dalam bentuk tanda 

kecakapan Lencana Melati sebanyak 1 orang . 

Terkait    dengan    penguatan    legislasi    bidang  kehutanan,  

selama  periode  2005-2009 telah    diselesaikan    1 (satu)   buah    

undang-undang   yaitu   UU Nomor : 16 Tahun 2006   Tentang   

Sistem   Penyuluhan   Pertanian,   Perikanan  dan Kehutanan, serta 5 

produk PP di bidang kehutanan yaitu PP No. 6 Tahun 2007, PP No. 58 

Tahun 2007, PP No. 3 Tahun 2008, PP No. 76 Tahun 2008 dan PP No. 
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60 Tahun 2009. Selain itu dihasilkan pula 286 buah produk dalam 

bentuk Peraturan Menhut dan 126 buah produk dalam bentuk 

Keputusan Menhut. Regulasi di bidang perlindungan hutan dan 

konservasi alam sampai dengan Tahun 2010 adalah revisi UU No. 5 

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, penyempurnaan 

PP No. 68 Tahun 1998 tentang KSA dan KPA, penerbitan PP 36 Tahun 

2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di SM, TN, Tahura dan 

TWA, penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan nomor P. 17/Menhut-

II/2010 tentang Permohonan, Pemberian dan Pencabutan Izin 

Pengusahaan Taman Buru, dan mengerjakan program Reformasi 

Birokrasi Jangka Pendek “Quick Wins” pada Setditjen PHKA berupa 

penyempurnaan perizinan masuk kawasan konservasi bagi warga 

negara asing. 

Sebagai pelaksanaan Peraturan Menhut Nomor : P. 01/Menhut-

II/2006, dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran baik 

lingkup pusat maupun daerah telah diupayakan dengan menggelar 

rapat koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan setiap Tahun. 

Untuk tingkat provinsi (Rakorenbanghutda) dan rapat koordinasi 

perencanaan pembangunan kehutanan tingkat regional 

(Rakorenbanghutreg) yang difasilitasi oleh Pusat Pengendalian 

Pengembangunan Kehutanan Regional I untuk wilayah Sumatera (10 

provinsi), regional II untuk wilayah Jawa-Bali-Nusra (9 provinsi), 

regional III untuk wilayah Kalimantan (4 provinsi) dan regional IV 

untuk wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (10 provinsi). Untuk tingkat 

pusat (Rakorenbanghutpus) dan nasional (Rakorenbanghutnas) yang 

difasilitasi oleh Biro Perencanaan. 

Untuk mendorong keselarasan dan pedoman pelaksanaan 

kegiatan, telah dilakukan penetapan standar nasional dan pengelolaan 

lingkungan. Dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009 telah 

ditetapkan SNI Kehutanan sebanyak 68 judul oleh Badan Standardisasi 

Nasional (BSN) yaitu Tahun 2005 sebanyak 9 judul, Tahun 2007 

sebanyak 16 judul, Tahun 2008 sebanyak 11 judul dan Tahun 2009 



23 | R e n c a n a  K e r j a  K e m e n t e r i a n  K e h u t a n a n  2 0 1 0  
 

sebanyak 32 judul. Namun pada Tahun 2006 telah diusulkan 26 judul 

SNI Kehutanan ke BSN untuk ditetapkan, tetapi pada Tahun 2006 tidak 

ada penetapan SNI Kehutanan oleh BSN. 

Sebagai   pelaksanaan   Kepres Nomor : 80 Tahun 2003   

tentang   Pengadaan    Barang dan Jasa   Instansi   Pemerintah   yang   

telah   beberapa   kali   mengalami   perubahan, sejak Tahun 2005   

sampai   Tahun 2009   telah   dilakukan   kegiatan   pelatihan    

manajemen   pengadaan   barang / jasa  dan ujian  sertifikasi  

sebanyak  13  kali dengan peserta 1.685  orang, berhasil lulus 

sebanyak 445 orang yang terdiri dari sertifikat L2 sebanyak 314 orang 

dan sertifikat L4 sebanyak 131 orang. Dalam rangka peningkatan tertib 

pencatatan administrasi BMN, sampai saat ini seluruh satuan kerja 

lingkup Kementerian Kehutanan telah 100% menggunakan SIMAK 

BMN, dan telah dilaksanakan pelatihan SIMAK BMN bagi seluruh 

operator SIMAK BMN lingkup Kemenhut. Kemenhut sampai dengan 

Tahun 2009 telah menyelesaikan sertifikat tanah di Cibuluh seluas 

1.000 M2 dan di Kanci Cirebon seluas 120 Ha, dan sisanya di Manggala 

Wanabakti, Cimanggis, Kramatjati dan Rumpin masih dalam proses. 

Kampanye kebijakan terhadap hasil-hasil pembangunan 

kehutanan yang akan dan telah dicapai, diharapkan dapat mendorong 

transparansi dan memperkuat pemahaman masyarakat dan pengambil 

kebijakan dalam mendukung pembangunan kehutanan, karena 

pembangunan kehutanan terkait erat dengan pengurusan hutan 

sebagai barang milik publik.  

Guna meningkatkan citra kehutanan serta penyebarluasan 

informasi tentang kebijakan pembangunan kehutanan, Pusat Informasi 

Kehutanan telah melaksanakan berbagai kegiatan penyebarluasan 

informasi pembangunan kehutanan kepada berbagai pihak melalui:  

(1) Pemanfaatan media massa cetak dan elektronik (jumpa pers 20 

kali, dialog interaktif 5 kali, kunjungan jurnalistik 3 kali, iklan layanan 

masyarakat di televisi 1 kali, advetorial di media cetak 6 kali); (2) 

Pemanfaatan media luar ruang (poster 3 judul, spanduk, umbul-umbul, 
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baliho 1 kali selama 1 bulan dan benner 4 judul); (3) Pemanfaatan 

media tatap muka (sosialisasi 13 kali, pertemuan multipihak 3 kali, 

diskusi 4 kali dan talk show 3 kali); (4) Pemanfaatan media cetakan 

(Majalah Kehutanan 12 edisi, leaflet 8 judul, booklet 5 judul); (5) 

Pemanfaatan media pameran 13 kali. 

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan termasuk 

pembangunan kehutanan tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kemenhut, 

namun memerlukan dukungan dari berbagai pihak antara lain pihak 

internasional melalui kerjasama bilateral, multilateral, regional dan 

lembaga swadaya internasional. Meningkatnya sumber pendanaan BLN 

yang bersifat hibah (grant) dari berbagai patner internasional dalam 

kerangka kerjasama bilateral, multilateral, regional dan multi pihak 

melengkapi anggaran pembangunan kehutanan yang telah ada. 

Bantuan luar negeri untuk Kemenhut telah dilaksanakan dalam 

berbagai kegiatan. Pada periode 2005-2008, beberapa negara dan 

lembaga donor telah membantu, antara lain Bank Dunia melalui GEF, 

ITTO, Jepang melalui JICA, JIFRO, dan swasta antara lain The Mitsui 

Summitomo Insurance Inc., Korea melalui KOICA, Uni Eropa, Jerman 

melalui GTZ, Amerika melalui USAID, Australia melalui AUSAID dan 

LSM internasional antara lain WWF, TNC dan CI. 
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II. PERMASALAHAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN 
TAHUN 2011 

       
 

A. Permasalahan  

Secara umum, permasalahan pembangunan kehutanan diklasifikasikan 

kedalam 2 hal, terkait dengan ekonomi dan lingkungan. Permasalahan terkait 

dengan dukungan kawasan hutan dalam mendukung perekonomian nasional 

antara lain: (1) LOA yang masih luas; (2) pertumbuhan hutan tanaman 

(HTI/HTR) belum optimal untuk memenuhi kebutuhan kayu nasional; (3) masih 

rendahnya efisiensi industri, terutama dalam pemanfaatan limbah dan kayu 

berdiameter kecil; (4) masih rendahnya jumlah pemegang IUPHHK, baik hutan 

alam maupun hutan tanaman; dan (5) belum optimalnya penertiban peredaran 

dan perdagangan kayu. 

Permasalahan terkait lingkungan, antara lain: (1) masih luasnya kawasan 

hutan yang rusak akibat illegal logging, kebakaran hutan dan pembukaan 

kawasan secara tidak sah; (2) kondisi kawasan yang belum tertata dalam 

wilayah-wilayah pengelolaan; (3) aktifitas pemulihan kawasan yang masih rendah 

menyebabkan masih luasnya lahan kritis; (4) belum sinerginya antara kebijakan 

dengan hasil-hasil litbang kehutanan; (5) masih tingginya laju deforestasi yang 

semakin mengganggu sistem penyangga kehidupan.   
 

B. Sasaran Pembangunan Tahun 2011 

Sasaran pembangunan kehutanan Tahun 2011, berdasarkan program 

pembangunan Kementerian Kehutanan, yaitu: (1) Perencanaan Makro Bidang 

Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan, dengan target (i) Tata batas 

kawasan hutan sepanjang 4.600 km (kumulatif menjadi 8.000 km), terdiri dari 

batas luar dan batas fungsi kawasan hutan, (ii) Draft Keputusan Menteri 

Kehutanan tentang penetapan wilayah KPHL dan KPHP di 4 provinsi, dan KPHK di 

6 provinsi, (iii) Persetujuan substansi teknis kehutanan terhadap usulan revisi 

tata ruang di 26 provinsi selesai 70%, (iv) data dan informasi geospasial dasar 

dan tematik kehutanan tingkat nasional sebanyak 1 judul, dan (v) Wajib bayar 

tertib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 30%; (2) 

Peningkatan Usaha Kehutanan, dengan target (i) penambahan areal tanaman 
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pada hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 550.000 ha, (ii) penerbitan IUPHHK-

HA/RE pada LOA seluas 350.000 ha, (iii) peningkatan PNBP dari investasi 

pemanfaatan hutan produksi sebesar 2%, (iv) terbentuknya KPHP sebanyak 40% 

dari luas kawasan hutan produksi, dan (v) pemenuhan bahan baku dari hutan 

tanaman dan limbah meningkat kumulatif menjadi sebesar 30%; (3) Konservasi 

Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan, dengan target (i) peningkatan 

efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort 

di 10 TN,  (ii) kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikan 

sebanyak 4%, (iii) peningkatan populasi spesies terancam punah sebesar 1%, 

sesuai kondisi biologis dan ketersediaan habitat, (iv) hotspot di Pulau Kalimantan, 

Sumatera dan Sulawesi berkurang secara kumulatif menjadi 36%, (v) PNBP 

pariwisata alam meningkat sebesar 20%; (4) Peningkatan Fungsi dan Daya 

Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, dengan target (i) RHL seluas 

500.000 ha, (ii) HKm, HD dan fasilitasi HR kemitraan seluas 550.000 ha,  (iii) 

fasilitasi pembangunan areal sumber benih seluas 1.100 ha, dan (iv) rencana 

pengelolaan DAS terpadu di 36 DAS; (5) Penyuluhan dan Pengembangan SDM  

Kehutanan, dengan target (i) terbentuknya lembaga koordinasi penyuluhan di 

tingkat provinsi di 1 provinsi dan di tingkat kab/kota di 5 kabupaten/kota, (ii) 

terbentuknya 100 kelompok masyarakat produktif mandiri, (iii) peningkatan 

peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam upaya penutupan hutan dan 

lahan, melalui 2 kerjasama kemitraan, (iv) sertifikasi penyuluh kehutanan 

sebanyak 200 orang, dan (v) diklat teknis dan administrasi sebanyak 3.000 

orang; (6) Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, dengan target (i) IPTEK 

dasar dan terapan lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan 

sebanyak 7 paket IPTEK, (ii) IPTEK dasar dan terapan hutan alam, biodiversitas 

dan pengelolaan DAS sebanyak 7 paket IPTEK, (iii) IPTEK dasar dan terapan 

keteknikan hutan dan pengolahan hasil hutan sebanyak 5 paket IPTEK, dan     

(iv) IPTEK dasar dan terapan hutan tanaman dan HHBK sebanyak 6 paket IPTEK; 

(7) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenhut, dengan 

target (i) LHA reguler sebanyak 240 laporan, dan (ii) hasil audit khusus sebanyak          

25 laporan; dan (8) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Setjen Kemenhut, dengan target (i) PNBP Rp. 2,75 trilyun,  (ii) sertifikasi 
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pengadaan barang dan jasa untuk 200 orang, dan (iii) penyaluran kredit 

pembangunan hutan tanaman (HTI dan HTR) dan hutan rakyat menjadi seluas 

160.000 ha.  
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III. RENCANA KERJA TAHUN 2011 

 

A. Konteks Pembangunan Kehutanan Terhadap Pembangunan Nasional 

Sektor kehutanan dalam pembangunan nasional memiliki 2 fungsi pokok, 

yaitu : (a) pemanfaatan sumberdaya hutan untuk mendukung pembangunan 

ekonomi, dan (b) pengelolaan sumberdaya hutan untuk peningkatan kualitas 

dan kelestarian lingkungan hidup.  

Pengelolaan sumberdaya hutan untuk peningkatan kualitas dan kelestarian 

lingkungan hidup dilaksanakan melalui program konservasi keanekaragaman 

hayati dan perlindungan hutan, program peningkatan fungsi dan daya dukung 

DAS berbasis pemberdayaan masyarakat dan program perencanaan makro 

bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan.  
 

B. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2011 

Kemenhut akan melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2011 

antara lain :  

1. Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan 

a. Pengukuhan Kawasan Hutan, yang memiliki ouput adalah terwujudnya 

kepastian kawasan hutan dan terlaksananya penatagunaan kawasan 

hutan. IKK yang akan dicapai adalah : (1) Tata batas kawasan hutan 

sepanjang 4.600 km (kumulatif menjadi 8.000 km), terdiri dari batas luar 

dan batas fungsi kawasan hutan; (2) Draft Keputusan Menteri  

Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan provinsi selesai 40%; (3) 

Draft Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan kawasan hutan 

yang telah selesai tata batas temu gelang selesai 30%; (4) Rekomendasi 

perubahan fungsi kawasan hutan selesai 30%;  (5) Draft SK pelepasan 

kawasan hutan secara parsial selesai 30%. 

b. Pembangunan KPH, yang memiliki IKK antara lain : (1) Draft Keputusan 

Menteri Kehutanan tentang penetapan wilayah KPHL dan KPHP di 4 

provinsi, (2) Draft Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan 

wilayah KPHK di 6 provinsi, (3) Draft peraturan perundangan tentang 

penyelenggaraan KPH sebanyak 1 judul, dan (4) Peta  areal kerja dan 

peta pencadangan ijin pemanfaatan hutan selesai 30%. Output yang 
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hendak dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya 

kepastian wilayah kelola KPH dan penyiapan areal pemanfaatan hutan. 

c. Penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan. Output dari kegiatan ini 

adalah terselenggaranya perencanaan, harmonisasi tata ruang dan 

sistem jaringan komunikasi data yang tepat dalam mendukung 

pemantapan kawasan hutan. IKK dari kegiatan ini adalah : (1) Rencana 

makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi SDA, 

pemanfaatan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan penataan ruang 

sebanyak 1 judul, (2) Persetujuan substansi teknis kehutanan terhadap 

usulan revisi tata ruang di 26 provinsi selesai 70%, dan (3) Sistem 

jaringan komunikasi data kehutanan LAN pusat dan WAN 17 provinsi 

sebanyak 1 sistem per tahun.  

d. Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan. IKK dari kegiatan ini 

adalah : (1) Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan 

terkini tingkat nasional sebanyak 1 judul, (2) Data dan informasi 

sumberdaya hutan pada kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 1 

judul, (3) Data dan informasi pendugaan carbon kawasan hutan tingkat 

nasional sebanyak 1 judul, dan (4) Basis data spasial sumberdaya hutan 

yang terintegrasi sebanyak 1 kali update. Outputnya adalah tersedianya 

data dan informasi sumberdaya hutan seluruh Indonesia yang akurat 

dan terkini. 

e. Pengendalian  Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Di Luar 

Kegiatan Kehutanan. Kegiatan ini memiliki output terwujudnya 

penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi, peruntukan dan 

peraturan yang berlaku. IKK dari kegiatan ini adalah  : (1) Ijin pinjam 

pakai kawasan hutan terlayani 100% secara tepat waktu, (2) Wajib 

bayar tertib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 30%, 

(3) Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 12 

provinsi, dan (4) Draft peraturan perundangan penggunaan kawasan 

hutan, 1 judul.  

f. Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan. Kegiatan ini berada di UPT 

BPKH seluruh Indonesia, yang secara operasional digunakan untuk 
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memfasilitasi capaian kinerja dari masing-masing direktorat lingkup 

Ditjen Planologi Kehutanan. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah : 

(1) Penataan batas kawasan hutan sepanjang 4.600 km (kumulatif 

menjadi 8.000 km), (2) verifikasi penilaian pembayaran PNBP 

penggunaan kawasan hutan di 32 provinsi, (3) fasilitasi penyusunan 

RTRW di 33 provinsi, (4) penelahaan permohonan perubahan fungsi dan 

peruntukan kawasan hutan di 33 provinsi, (5) fasilitasi pembangunan 

KPH di 18 provinsi, (6) asistensi teknis pemetaan HTI/HTR/KHm/HD di 

28 provinsi, dan (7) penyajian dan pemutahiran data dan informasi 

sumberdaya hutan di 17 BPKH 

g. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen 

Planologi Kehutanan, dengan IKK yang hendak dicapai adalah :          

(1) Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 1 

judul; (2) Dokumen Anggaran/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian /Lembaga 

(RKA-K/L) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 59 

satuan kerja; (3) Data pengelolaan dan penyelenggaraan kepegawaian 

untuk 1.600 orang; (4) Laporan barang milik negara sebanyak 8 judul;  

dan (5) Kebijakan di bidang planologi kehutanan sebanyak 6 judul. 
 

2. Peningkatan Usaha Kehutanan 

a. Peningkatan Usaha Hutan Tanaman, kegiatan ini memiliki output 

peningkatan produksi hutan tanaman dari HTI/HTR. Indikator kinerja 

dari kegiatan ini adalah: (1) penambahan areal ijin usaha pemanfaatan 

hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 550.000 ha. Jumlah ini akan 

menambah luas pencadangan ijin hutan tanaman menjadi seluas 

1.000.000 ha pada tahun kedua pelaksanaan Renstra Tahun 2010-2014; 

(2) Penambahan areal  tanaman pada hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 

550.000 ha. Jumlah ini akan menambah luas hutan tanaman kumulatif 

menjadi 1.000.000 ha pada tahun kedua pelaksanaan Renstra Tahun 

2010-2014; (3) Sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari minimal 

pada 12 unit manajemen hutan tanaman. Jumlah ini akan menambah 
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minimal menjadi 17 unit manajemen yang disertifikasi, dari target 

Renstra sebanyak 50 unit manajemen pada Tahun 2014. 

b. Peningkatan Usaha Hutan Alam. Output dari kegiatan ini adalah 

peningkatan produksi dan diversifikasi usaha hutan alam, dengan IKK 

adalah: (1) Peningkatan produksi hasil hutan kayu sebesar 1%, sehingga 

secara kumulatif produksi hasil hutan akan meningkat sebesar 2% dari 

target 5% pada Tahun 2014; (2) Unit IUPHHK bersertifikat PHPL 

meningkat 10% sehingga secara kumulatif meningkat menjadi 20% dari 

target 50% pada Tahun 2014; (3) Peningkatan 10% produksi 

penebangan bersertifikat legalitas kayu; (4) Penerbitan IUPHHK-HA/RE 

pada areal bekas tebangan (LOA) seluas 350.000 ha. 

c. Perencanaan Pemanfaatan dan Peningkatan Usaha Kawasan Hutan. IKK 

dari kegiatan ini adalah (1) peningkatan produksi hasil hutan bukan 

kayu/jasa lingkungan sebesar 1%, (2) terbentuknya KPHP pada seluruh 

kawasann hutan produksi terselesaikan 40%, dan (3) tersedianya areal 

calon/usulan pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha 

pada 26 provinsi terselesaikan sebesar 20% sehingga secara kumulatif 

jumlahnya menjadi 40%. IKK ini dimaksudkan untuk memenuhi output 

kegiatan ini yaitu areal hutan produksi tertata baik dalam KPHP maupun 

unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi. 

d. Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan, yang 

memiliki output penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan 

tertib sesuai ketentuan. IKK untuk memenuhi output kegiatan ini adalah 

PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 2%, 

dan implementasi SIM PUHH secara on line di seluruh unit manajemen 

IUPHHK dan IPHHK sebesar 40%. 

e. Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan. Output dari kegiatan ini 

adalah peningkatan ekspor industri hasil hutan, dengan IKK yaitu :      

(1) Pemenuhan bahan baku dari hutan tanaman dan limbah kumulatif 

meningkat menjadi sebesar 30%; (2) Produk industri hasil hutan yang 

bersertifikat legalitas kayu meningkat sebesar 10%; dan (3) Efisiensi 
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penggunaan bahan baku industri meningkat sebesar 4% (rata-rata 2% 

per tahun). 

f. Pemantauan Usaha Kehutanan dan Pembinaan Ganis Wasganis PHPL. 

Kegiatan ini merupakan fasilitas untuk UPT BP2HP dalam operasionalisasi 

capaian kinerja Ditjen Bina Usaha Kehutanan, dalam memantau 

pelaksanaan usaha-usaha kehutanan di daerah. Indikator kinerjanya 

untuk Tahun 2011 adalah (1) terpantaunya  kegiatan peningkatan usaha 

hutan tanaman dan hutan alam, perencanaan pemanfaatan dan usaha 

kawasan hutan, peningkatan tertib peredaran HH dan iuran kehutanan, 

serta usaha industri kehutanan di 18 BP2HP, (2) tersedianya sarana dan 

metode pemanfaatan hutan produksi yang memenuhi standar pada unit 

manajemen di 18 BP2HP , (3) tersedianya Ganis dan Wasganis yang 

bersertifikat di 18 BP2HP, (4) fasilitasi operasionalisasi KPHP di 18 

BP2HP, (5) Fasilitasi pembangunan HTR di 18 BP2HP, dan (6) 

tersedianya sarana prasarana kerja di 18 BP2HP.  

g. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen 

Bina Usaha Kehutanan. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Sekretariat 

Ditjen Bina Usaha Kehutanan, dengan IKK adalah tersusunnya program 

dan anggaran pada 57 unit kerja, data pelaksanaan kegiatan BUK 

terpantau secara periodik pada 57 unit kerja, tersusunnya dan 

terpatuhinya ketentuan-ketentuan hukum bidang Bina Usaha Kehutanan 

sebanyak 6 jenis pada unit Kerja Eselon II lingkup Ditjen BUK, dan 

tersedianya sarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas pada 6 

unit kerja. 
 

3. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan 

a. Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial dan Pembinaan 

Hutan Lindung. Memiliki output meningkatnya pengelolaan dan 

pendayagunaan 50 unit TN dan 477 unit kawasan konservasi lainnya       

(CA, SM, TB dan HL), dan ekosistem esensial. IKK yang hendak dicapai 

adalah : (1) Konflik dan tekanan terhadap kawasan TN dan kawasan 

konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 1%; (2) 

Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan 
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meningkat sebesar 2%; (3) Penanganan perambahan kawasan hutan 

pada 2 provinsi prioritas; (4) Restorasi ekosistem kawasan konservasi di 

1 lokasi; (5) Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi 

melalui pengelolaan berbasis resort di 10 TN; (6) Peningkatan 

pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut di 2 provinsi;   dan     

(7) Meningkatnya efektifitas Pengelolaan kawasan konservasi di area 

HoB (TN Kayan Mentarang, TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Danau 

Sentarum, TN Betung Kerihun, CA Muller) di 3 Provinsi. 

b. Penyidikan dan Pengamanan Hutan. IKK yang hendak dicapai adalah 

kasus baru tindak pidana kehutanan (illeal logging, perambahan, 

perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) 

penangannya terselesaikan sebanyak 15% sehingga secara kumulatif 

menjadi 30% dari Tahun 2009, tunggakan perkara terselesaikan 

sebanyak 25% per Tahun sehingga secara kumulatif mencapai sebanyak 

43,7% dari Tahun 2009, kasus hukum perambahan kawasan konservasi 

terselesaikan sebanyak 4% sehingga secara kumulatif mencapai 8% dari 

Tahun 2009, dan peningkatan kapasitas penanganan kasus kejahatan 

kebakaran hutan di 10 provinsi. Output dengan adanya IKK di atas 

adalah meningkatnya pengamanan kawasan hutan, hasil hutan dan 

jaminan terhadap hak negara atas hutan. 

c. Pengembangan Konservasi Spesies dan Genetik. Kegiatan diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas koonservasi keanekaragaman hayati dan 

produk tumbuhan dan satwa liar. IKK yang hendak dicapai untuk 

mendekati output di atas adalah : (1) peningkatan populasi spesies 

terancam punah sebesar 1% dari kondisi Tahun 2008 sesuai kondisi 

biologis dan ketersediaan habitat, (2) penangkaran dan pemanfaatan 

jenis keanekaragaman hayati secara lestari meningkat sebesar 1%, (3) 

kerjasama internasional dan konvensi di bidang konservasi 

keanekaragaman hayati sebanyak 1 paket, (4) terselenggaranya 2 

aktifitas skema DNS kehutanan, dan (5) penguatan kapasitas aparatur 

dalam upaya mitigasi dan evakuasi satwa akibat bencana kebakaran 

hutan di 10 provinsi. 
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d. Pengendalian Kebakaran Hutan. Output dari kegiatan ini adalah 

meningkatnya sistem pencegahan pemadaman, penanggulangan 

dampak kebakaran hutan dan lahan. IKK yang hendak dicapai adalah 

penurunan hotspot di Pulau Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi 

kumulatif menjadi sebesar 36% dari rerata Tahun 2005-2009, luas 

kawasan hutan yang terbakar turun sebesar 20 % dari kondisi rerata 

2005-2009, dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan 

masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 12 

DAOPS.   

e. Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Output dari kegiatan ini 

adalah meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam. 

Kondisi yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah: (1) Pengusahaan 

pariwisata alam meningkat sebesar 24% dibandingkan Tahun 2008, dan 

ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 5 unit;(2) 

PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 40% 

dibandingkan Tahun 2008; (3) Pendapatan masyarakat di sekitar 

kawasan konservasi tertentu Rp.550.000,00/bulan per kepala keluarga 

meningkat sebesar 12% melalui upaya-upaya pemberdayaan 

masyarakat; dan (4) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan wisata 

alam di sekitar kawasan konservasi pada 29 Provinsi. 

f. Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional. Kegiatan ini 

merupakan fasilitas untuk UPT Balai Taman Nasional dalam mencapai 

kinerja lingkup Ditjen PHKA, yang indikator kinerjanya untuk Tahun 2011 

adalah : (1) Konflik dan tekanan  terhadap kawasan taman nasional 

menurun sebanyak 1%, (2) Penanganan perambahan kawasan hutan di 

2 provinsi, (3) Restorasi ekosistem kawasan konservasi di 1 lokasi, (4) 

Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui 

pengelolaan berbasis resort di 20 TN, (5) Peningkatan pengelolaan 

kawasan konservasi ekosistem gambut  di 2 provinsi, (6) Meningkatnya 

efektifitas pengelolaan kawasan konservasi di area HoB (TN Kayan 

Mentarang, TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Danau Sentarum, TN Betung 

Kerihun, CA Muller) di 3 provinsi, (7) Kasus baru tindak pidana 
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kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL,illegal, 

penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan 

minimal 30%, (8) Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, 

perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) 

terselesaikan menjadi sebanyak 43,7%, (9) Kasus hukum perambahan 

kawasan konservasi terselesaikannya menjadi sebanyak 8%, (10) 

Peningkatan kapasitas penanganan kasus kejahatan kebakaran hutan di 

seluruh Indonesia (prioritas 10 propinsi), (11) Populasi spesies  

terancam punah meningkat menjadi sebesar 1% dari kondisi Tahun 

2008 sesuai ketersediaan habitat, (12) Terselenggaranya skema DNS 

Kehutanan, 2 aktifitas, (13) Penguatan kapasitas aparatur dalam upaya 

mitigasi dan evakuasi satwa akibat bencana kebakaran hutan di 10 

provinsi, (14) Hotspot  di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau 

Sulawesi berkurang menjadi 36% dari rerata 2005-2009, (15) Luas 

kawasan hutan yang terbakar ditekan menjadi 20% dibanding kondisi 

rerata 2005-2009, (16) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan 

masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 6 

DAOPS, (17) Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 24% 

dibandingkan Tahun 2008, dan ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan 

air baru sebanyak 5 unit di seluruh Indonesia, (18) PNBP dibidang 

pengusahaan pariwisata alam meningkat 40% dibandingkan Tahun 

2008, (19) Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan 

konservasi melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat sebesar 

12%, (20) Kapasitas kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi 

(UPT) di 10 UPT, (21) 3 unit TN dan kawasan konservasi lainnya yang 

potensi keanekaragaman hayatinya tinggi, terdapat spesies langka dan 

flagship, atau mempunyai fungsi pelindung hulu sungai, dan atau 

memiliki potensi wisata alam signifikan, sudah dapat mandiri membiayai 

seluruh atau sebagian program. 

g. Pengembangan  Pengelolaan Konservasi Sumberdaya Alam. Kegiatan ini 

merupakan fasilitas pengelolaan kawasan  konservasi di luar Taman 

Nasional, yang dilakukan oleh UPT Balai Konservasi Sumber Daya Alam 
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(BKSDA) dalam mencapai kinerja lingkup Ditjen PHKA. Indikator kinerja 

Tahun 2011 yang diharapkan adalah : (1) Konflik dan tekanan  terhadap 

kawasan CA, SM, TB dan  HL menurun sebanyak 2%, (2) Pengelolaan 

ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 2%, (3) 

Penanganan perambahan kawasan hutan CA, SM, TB, TWA dan HL di 

seluruh Indonesia prioritas di 2 provinsi, (4) Restorasi ekosistem 

kawasan konservasi, 1 lokasi, (5) Peningkatan pengelolaan kawasan 

konservasi ekosistem gambut, 2 provinsi, (6) Meningkatnya efektifitas 

pengelolaan kawasan konservasi di area HoB di CA Muller, (7) Kasus 

baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, 

perdagangan TSL,illegal, penambangan illegal dan kebakaran) 

penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 30%, (8) Tunggakan 

perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, 

penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 43,7%, (9) 

Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikan sebanyak 

8%, (10) Peningkatan kapasitas penanganan kasus kejahatan kebakaran 

hutan di 10 propinsi, (11) Populasi spesies  terancam punah meningkat 

sebesar 1% dari kondisi Tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat, (12) 

Penangkaran dan pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara 

lestari meningkat 1%, (13) Terselenggaranya skema DNS Kehutanan, 2 

aktifitas, (14) Penguatan kapasitas aparatur dalam upaya mitigasi dan 

evakuasi satwa akibat bencana kebakaran hutan di 10 propinsi, (15) 

Hotspot  di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi 

berkurang 36% dari rerata 2005-2009, (16) Luas kawasan hutan yang 

terbakar ditekan hingga 20% dibanding kondisi rerata 2005-2009, (17) 

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam 

penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 6 DAOPS, (18) 

Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 24% dibandingkan 

Tahun 2008, dan ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru 

sebanyak 5 unit, (19) PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam 

meningkat 40% dibandingkan Tahun 2008, (20) Peningkatan 

pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi melalui upaya-
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upaya pemberdayaan masyarakat sebesar 12%, (21) Peningkatan 

pemberdayaan masyarakat dan wisata alam di sekitar kawasan 

konservasi pada 29 provinsi, (22) Kapasitas kelembagaan pengelolaan 

kawasan konservasi di 10 UPT meningkat 

h. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen 

PHKA. Output dari kegiatan ini adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Ditjen PHKA berjalan secara efektif dan efisien di pusat maupun di 

daerah, dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan 

tata kelola di lingkup Kemenhut. IKK yang hendak dicapai adalah 

peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi 

menjadi 11 UPT, dari kondisi awal 16 UPT pada Tahun 2009 dan  

penyiapan/pembentukan 6 UPT baru. IKK yang lain adalah: (1) 

kerjasama dan kemitraan bidang KSDH dan ekosistemnya dengan 

sumber dana hibah, non komersial dan technical assistance, dan 

program penghapusan hutang melalui DNS sebanyak 2 dokumen;       

(2) Tersedianya peraturan perundangan bidang KSDH dan ekosistemnya 

sebanyak 3 dokumen yang bersifat komprehensif dalam mendukung 

dinamika lapangan; (3) Tersedianya dokumen program dan anggaran 

serta evaluasi dan keuangan pada 6 satker pusat dan 77 UPT serta       

33 dinas provinsi; (4) TN dan kawasan konservasi lainnya yang potensi 

keanekaragaman hayati tinggi, terdapat spesies langka dan flagship, 

atau mempunyai fungsi pelindung hulu sungai, dan atau memiliki potensi 

wisata alam signifikan, sudah dapat mandiri membiayai seluruh atau 

sebagian progam pengembangan konservasi dalam bentuk BLU 

sebanyak 3 unit (kumulatif menjadi 5 unit dari Tahun 2009). 
 

4. Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan 

Masyarakat. 

a. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di 

DAS Prioritas. Kegiatan ini memiliki output berkurangnya lahan kritis 

melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan. IKK yang hendak dicapai adalah 

fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 

100.000 ha, fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 
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389.000 ha (termasuk di dalamnya adalah KBR), fasilitasi 

pengembangan hutan kota seluas 1.000 ha, dan fasilitasi rehabilitasi 

hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 10.000 ha. Rencana lokasi 

kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi 

hutan di DAS prioritas Tahun 2011 adalah sebagai berikut : 

Provinsi 

Rehabilitasi 
kawasan 

konservasi  
(ha) 

Rehabilitasi 
Lahan, 

termasuk bibit 
KBR 
(ha) 

Rehabilitasi 
Mangrove, 

Rawa, 
Gambut 

(ha) 

Hutan 
Kota 
(ha) 

NAD 5.000 13.900 400 82 

Sumut 10.000 34.800 100 15 

Sumbar 500 6.300 100  

Riau 5.000 12.600 600 84 

Kep. Riau  2.500 450 20 

Jambi 1.000 9.400 200 35 

Bengkulu 5.000 6.700 350 10 

Sumsel 5.000 11.200 100  

Babel  1.700 150 50 

Lampung 10.000 18.400 250 70 

Banten  - 3.700 - - 

DKI Jakarta - - - - 

Jabar 6.300 15.700 270 115 

Jateng 400 42.200 1.050 40 

DIY 450 2.700 - - 

Jatim 2.000 30.000 450  

Kalbar 5.000 16.000 200 65 

Kalteng 5.000 2.000 500 63 

Kalsel 650 5.300 200 68 

Kaltim 4.000 5.300 600 15 

Sulut 1.000 11.000 300 - 

Gorontalo 2.500 4.600 400 60 

Sulteng 3.000 8.800 600 60 

Sulbar  9.200 330 20 

Sulteng 5.000 11.200 300 30 

Sulsel 6.000 34.900 250 30 

Bali 200 4.500 150 - 

NTT 500 12.300 150 - 

NTB 3.000 28.800 200 - 

Maluku 3.000 5.100 250 68 

Malut 500 4.600 300 - 

Parat 5.000 6.600 500 - 

Papua 5.000 7.000 300 - 

JUMLAH 100.000 389.000 10.000 1.000 
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b. Pengembangan Perhutanan Sosial. Kondisi yang diharapkan dengan 

adanya kegiatan ini adalah meningkatnya pengelolaan hutan melalui 

pemberdayaan masyarakat. IKK yang hendak dicapai adalah fasilitasi 

penetapan areal kerja pengelolaan HKm seluas 400.000 ha, fasilitasi 100 

kelompok/lembaga ijin usaha pengelolaan HKm, fasilitasi 10 unit 

kemitraan usaha HKm, fasilitasi dukungan ketahanan pangan di 6 

provinsi, fasilitasi pembangunan HR kemitraan untuk bahan baku kayu 

industry pertukangan seluas 50.000 ha, fasilitasi pembentukan dan 

berfungsinya sentra HHBK unggulan di 6 lokasi, dan areal kerja hutan 

desa seluas 100.000 ha.  Rencana lokasi kegiatan pengembangan 

perhutanan sosial Tahun 2011 adalah sebagai berikut :  

Provinsi HKm 
(ha) 

HD 
(ha) 

HR 
Kemitraan 

(ha) 
NAD 16.000 500 - 

Sumut 30.000 2.000 - 

Sumbar 20.000 5.000 - 

Riau 15.000 2.000 3.000 

Kep. Riau 500  - 

Jambi 15.000 20.000 - 

Bengkulu 20.000 2.000 - 

Sumsel 20.000 15.000 4.000 

Babel 2.000 150 - 

Lampung 15.000 - - 

Banten  - - - 

DKI Jakarta - - - 

Jabar - - 10.000 

Jateng - - 5.000 

DIY 1.000 675 5.000 

Jatim - - 5.000 

Kalbar 19.000 14.325 4.500 

Kalteng 25.000 10.000 4.500 

Kalsel 25.000 5.000 4.500 

Kaltim 20.000 5.000 4.500 

Sulut 15.000 2.000 - 

Gorontalo 10.000 500 - 

Sulteng 20.000 5.000 - 

Sulbar 7.500 500 - 

Sultra 20.000 4.350 - 

Sulsel 25.000 2.000 - 

Bali  2.000 - 

NTT 24.000 - - 
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Provinsi HKm 
(ha) 

HD 
(ha) 

HR 
Kemitraan 

(ha) 
NTB 27.000 1.000 - 

Maluku 3.000 - - 

Malut 5.000 1.000 - 

Parat - - - 

Papua - - - 

JUMLAH 400.000 100.000 50.000 

 

Sedangkan provinsi sasaran KBR Tahun 2011 adalah :  

Provinsi Jumlah KBR (Unit) Provinsi Jumlah KBR (Unit) 

NAD 550 Kalteng 144 

Sumut 775 Kalsel 338 

Sumbar 306 Kaltim 251 

Riau 148 Sulut 296 

Kep. Riau 60 Gorontalo 127 

Jambi 182 Sulteng 214 

Bengkulu 268 Sulbar 195 

Sumsel 325 Sultra 349 

Babel 58 Sulsel 659 

Lampung 448 Bali 110 

Banten  93 NTT 292 

DKI Jakarta - NTB 963 

Jabar 355 Maluku 152 

Jateng 564 Malut 158 

DIY 85 Parat 123 

Jatim 827 Papua 192 

Kalbar 393 JUMLAH 10.000 

 

c. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan. Output dari kegiatan ini 

adalah ketersediaan materi genetic, sumber benih dan tersedianya benih 

berkualitas yang memadai. IKK yang hendak dicapai adalah pengelolaan 

areal sumber benih seluas 4.500 ha, fasilitasi pembangunan areal 

sumber benih baru seluas 1.100 ha, pengembangan seed for people 

sebanyak 20 lokasi, dan pengembangan sentra bibit sebanyak 13 unit. 

d. Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS. Kegiatan ini memiliki 

output terselenggaranya pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS 

prioritas, dengan IKK yang akan dicapai adalah rencana pengelolaan 

DAS terpadu dan terbangunnya base line data pengelolaan DAS di 36 

DAS prioritas, serta tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS. 
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Lokasi DAS dan provinsi yang menjadi target Tahun 2011 adalah sebagai 

berikut :  

Provinsi Unit Nama DAS 

NAD 2 Kr. Aceh, Jambo Aye 

Sumut 4 Wampu, Deli, Sei Ular, Mujol 

Sumbar 2 Pasaman, Antokan 

Riau 1 Siak 

Kep. Riau 1 Duriangkang 

Jambi -  

Bengkulu 2 Mana Padang Guci, Bengkulu 

Sumsel -  

Babel 1 Mancang 

Lampung -  

Banten  1 Serang 

DKI Jakarta -  

Jabar 3 Citarum, Citanduy, Ciliwung 

Jateng 3 Luk Ulo, Babagan, Gangsa 

DIY 2 Serang, Bribin 

Jatim 1 Sampean 

Kalbar 1 Kapuas Barito 

Kalteng -  

Kalsel 1 Barito 

Kaltim -  

Sulut -  

Gorontalo 1 Limboto 

Sulteng -  

Sulbar 1 Budong 

Sultra 2 Laloso, Konaweha 

Sulsel -  

Bali 1 Tukad Unda 

NTT 1 Palung 

NTB 1 Noelmina 

Maluku 1 Wae Apu 

Malut 1 Ake Malamo 

Parat -  

Papua 2 Memberamo, Tami 

 

e. Perencanaan, Penyelenggaraan RHL, Pengembangan Kelembagaan dan 

Evaluasi DAS. Kegiatan ini digunakan oleh UPT Balai Pengelolaan Daerah 

Aliran Sungai (BPDAS) di seluruh Indonesia untuk memfasilitasi capaian 

kinerja lingkup Ditjen BPDASPS, dimana indikator kinerja Tahun 2011 

adalah : (1) Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis 
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termasuk hutan mangrove, gambut dan rawa pada DAS Prioritas seluas 

500.000 ha, (2) Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutan 

kemasyarakatan (HKm) seluas 400.000 ha, (3) Fasilitasi pembentukan 

dan berfungsinya sentra HHBK Unggulan di 6 lokasi, (4) Fasilitasi 

pembangunan hutan rakyat untuk bahan baku industri pertukangan 

seluas 50.000 ha, (5) Rencana pengelolaan DAS terpadu pada 36 unit 

DAS prioritas, dan (6) Fasilitasi penetapan areal kerja hutan desa seluas 

100.000 ha. 

f. Perencanaan, Pengembangan Kelembagaan dan Evaluasi Hutan 

Mangrove. Kegiatan ini untuk memfasilitasi capaian kinerja terkait 

dengan UPT Balai Pengelolaan Hutan Mangrove (BPHM), indikator 

kinerja untuk Tahun 2011 adalah : (1) Fasilitasi rehabilitasi hutan 

mangrove, gambut dan rawa seluas 10.000 ha, dan (2) peningkatan 

pengelolaan hutan mangrove dengan pemerintah daerah, sebanyak 5 

kerjasama. 

g. Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan. Kegiatan ini memfasilitasi 

UPT Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) untuk mendorong kinerja 

Ditjen BPDASPS, indikator kinerja Tahun 2011 adalah : (1) Areal sumber 

benih seluas 4.500 ha terkelola secara baik, (2) Fasilitasi pembangunan 

areal sumber benih seluas 1.100 ha, (3) Pengembangan Seed for People 

di 20 lokasi, dan (4) Pengembangan sentra bibit 20 unit. Rencana lokasi 

UPT BPTH yang menjadi sasaran areal sumber benih adalah :  

Wilayah Kerja BPTH 
Pembangunan 
sumber benih 

(ha) 

Pengelolaan 
sumber benih 

(ha) 

BPTH Sumatera 200 900 

BPTH Jawa Madura 300 1.600 

BPTH Kalimantan 300 800 

BPTH Nusa Tenggara 50 200 

BPTH Sulawesi  200 800 

BPTH Maluku-Papua 50 200 

JUMLAH 1.100 4.500 

 

h. Pengembangan Persuteraan Alam. Kegiatan ini mendorong capaian 

kinerja Ditjen BPDASPS untuk UPT Balai Persuteraan Alam, indikator 
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kinerja Tahun 2011 adalah : (1) Jumlah unit usaha persuteraan alam 

meningkat sebesar 3 unit, dan (2) Peningkatan produksi sutera alam 

segmen hulu sebesar 2%.  

i. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen 

BPDASPS. IKK dari kegiatan ini adalah 2 Permenhut dan 10 NSPK bidang 

PDASPS, infrastruktur yang mendukung penyelenggaraan kegiatan 

PDASPS yang efektif dan efisien di 50 satker, terselenggaranya 

pembinaan penguatan kelembagaan bidang PDASPS di 33 provinsi, 

aparat Ditjen BPDASPS yang terlatih, pusat dan daerah  bidang PDASPS 

di 50 Satker, tata kelola pemerintah yang baik sesuai kerangka reformasi 

birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 50 Satker, pembuatan 

SIM BPDASPS, dan kerjasama lembaga nasional dan internasional di 4 

bidang kegiatan PDASPS. 
 

5. Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan  

a. Pengembangan Penyuluhan Kehutanan. Output dari kegiatan ini adalah 

peningkatan pelayanan penyuluhan kehutanan. IKK dari kegiatan ini 

adalah (1) terbentuknya lembaga koordinasi penyuluhan di tingkat 

provinsi, di 1 provinsi (2) terbentuknya lembaga koordinasi penyuluhan 

di tingkat kabupaten/kota, di 5 kab/kota, dan (3) peningkatan efektifitas 

penyuluhan kehutanan melalui penyusunan pedoman penyuluhan 

kehutanan sebanyak 1 judul. 

b. Peningkatan Pelayanan Penyuluhan Kehutanan. Output dari kegiatan ini 

adalah peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta peran 

penyuluh dalam pembangunan kehutanan. IKK dari kegiatan ini pada 

Tahun 2011 adalah (1) terbentuknya 100 kelompok masyarakat 

produktif mandiri, (2) peningkatan peran serta masyarakat dan dunia 

usaha dalam upaya penutupan hutan dan lahan, melalui 2 kerjasama 

kemitraan, (3) sertifikasi penyuluh kehutanan sebanyak 200 orang, dan 

(4) Kampanye Indonesia Menanam di 33 Provinsi. 

c. Penyelenggaraan Diklat Aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan 

Lainnya. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dan 

kapasitas SDM Kemenhut serta SDM Kehutanan lainnya (Pemda dan 
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Masyarakat). IKK yang hendak dicapai antara lain : (1) Diklat teknis dan 

administrasi sebanyak 3.000 orang peserta, (2) Penyelenggaraan SMK 

Kehutanan sebanyak 570 siswa, (3) Karyasiswa lulus studi S2/S3 

sebanyak 65 siswa, dan (4) Sertifikat ISO 9001 : 2007 SMK Kehutanan 

sebanyak 1 SMK.  

d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan 

Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan. Output dari kegiatan 

ini adalah terselenggaranya tugas dan fungsi Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan SDM Kehutanan berjalan secara efisien dan efektif baik 

di unit pusat maupun daerah, dan menjadi bagian dalam mewujudkan 

reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kemenhut. IKK yang 

hendak dicapai adalah  (1) rencana program dan anggaran sebanyak 37 

satuan kerja pusat dan satuan kerja daerah dalam kerangka 

dekonsentrasi; (2) laporan dan evaluasi satuan kerja pusat dan satuan 

kerja daerah dalam kerangka dekonsentrasi sebanyak 1 laporan; (3) 

peningkatan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan sarana dan 

prasarana perkantoran di 37 satuan kerja pusat dan daerah; (4) tata 

laksana keuangan dan umum pada 37 satuan kerja pusat dan daerah.  
 

6. Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan 

a. Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan 

Kehutanan. Output yang akan dihasilkan dari kegiatan ini adalah 

ketersediaan dan termanfaatkan iptek dasar dan terapan bidang 

lansekap hutan, perubahan iklim, dan kebijakan kehutanan, dengan IKK 

yaitu : (1) Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang 

lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 

judul, terselesaikan 40%, dan (2) Iptek dasar dan terapan yang 

dimanfaatkan oleh pengguna pada bidang lansekap hutan, perubahan 

iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul, termanfaatkan sebesar 

40%. 

b. Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi. Output yang 

akan dihasilkan dari kegiatan ini adalah ketersediaan dan termanfaatkan 

iptek dasar dan terapan bidang konservasi dan rehabilitasi, dengan IKK 
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yaitu : (1) Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan di bidang hutan 

alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul, terselesaikan 

40%, dan (2) Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh 

pengguna bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS 

sebanyak 7 judul, termanfaatkan sebesar 40% 

c. Penelitian dan Pengembangan Produktifitas Hutan. Output yang akan 

dihasilkan dari kegiatan ini adalah ketersediaan dan pemanfaatan IPTEK 

dasar dan terapan bidang hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu, 

dengan IKK yaitu : (1) Iptek dasar dan terapan bidang hutan tanaman 

dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebanyak 6 judul, terselesaikan 

40%, dan (2) Iptek  dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh 

pengguna bidang hutan tanaman dan HHBK sebanyak 6 judul, 

termanfaatkan sebesar 40%. 

d. Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Hutan dan Pengolahan Hasil 

Hutan. Output yang akan dihasilkan dari kegiatan ini adalah ketersediaan 

dan termanfaatkannya IPTEK dasar dan terapan bidang keteknikan 

hutan dan pengolahan hasil hutan, dengan IKK yaitu : (1) Iptek dasar 

dan terapan yang dihasilkan pada bidang pengolahan hasil hutan 

sebanyak 5 judul, terselesaikan 40%, dan (2) Iptek dasar dan terapan 

yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang pengolahan hasil hutan 

sebanyak 5 judul, termanfaatkan sebesar 40%. 

e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan 

Litbang Kehutanan. Sasaran Tahun 2011 dari kegiatan ini adalah :         

(1) rencana program dan anggaran sebanyak 20 satuan kerja;            

(2) laporan dan evaluasi sebanyak 20 satuan kerja; (3) sarana dan 

prasarana perkantoran pada 20 satuan kerja; (4) pembinaan pegawai 

pada 20 satuan kerja; (5) tata laksana keuangan dan umum pada 20 

satuan kerja (6) kerjasama, komunikasi, dan diseminasi hasil litbang 

pada 20 satuan kerja; (7) pengelolaan 33 unit KHDTK. 
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7. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian 

Kehutanan. 

a. Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi Pada Wilayah 

Kerja Inspektorat I. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengawasan di 

wilayah Sumatera dengan IKK antara lain terselenggaranya audit kinerja 

atas satker UPT Kementerian Kehutanan/Dinas sebanyak 60 LHA, 

terselenggaranya revieu laporan keuangan sebanyak 12 laporan, dan 

tersedianya 1 dokumen Renja, 1 usulan PKPT, dan 1 laporan Tahunan. 

b. Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi Pada Wilayah 

Kerja Inspektorat II. IKK dari kegiatan ini antara lain terselenggaranya 

audit kinerja atas satker UPT Kementerian Kehutanan/Dinas sebanyak 60 

LHA, terselenggaranya revieu laporan keuangan sebanyak 10 laporan, 

dan tersedianya 1 dokumen Renja, 1 usulan PKPT, dan 1 laporan 

Tahunan. 

c. Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi Pada Wilayah 

Kerja Inspektorat III. IKK dari kegiatan ini antara lain terselenggaranya 

audit kinerja atas satker UPT Kementerian Kehutanan/Dinas sebanyak 60 

LHA, terselenggaranya revieu laporan keuangan sebanyak 8 laporan, 

dan tersedianya 1 dokumen Renja, 1 usulan PKPT, dan 1 laporan 

Tahunan. 

d. Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi Pada Wilayah 

Kerja Inspektorat IV. IKK dari kegiatan ini antara lain terselenggaranya 

audit kinerja atas satker UPT Kementerian Kehutanan/Dinas sebanyak 60 

LHA, terselenggaranya revieu laporan keuangan sebanyak 11 laporan, 

dan tersedianya 1 dokumen Renja, 1 usulan PKPT, dan 1 laporan 

Tahunan. 

e. Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran Yang Berindikasi KKN. 

Kegiatan ini merupakan pengawasan yang memiliki IKK yaitu 25 laporan 

hasil audit khusus, 25 laporan hasil identifikasi khusus serta 

pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), dan 1 dokumen Renja, 

1 usulan PKPT dan 1 laporan Tahunan. 
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f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen 

Kemenhut. Kegiatan ini memiliki IKK yaitu 1 dokumen Renja Itjen, 1 

dokumen PKPT dan 1 dokumen data informasi pengawasan; LAKIP, 

laporan APIP, laporan kegiatan pengawasan,  laporan Tahunan, laporan 

keuangan, laporan BMN dan laporan kepegawaian lingkup Itjen 

sebanyak 24 laporan; laporan pencermatan kegiatan Kemenhut dan 

laporan pemantauan tindak lanjut hasil audit sebanyak 105 laporan; 

tersedianya peraturan bidang pengawasan sebanyak 6 dokumen.  
 

8. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian 

Kehutanan 

a. Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan. Kegiatan 

ini memiliki output terselenggaranya koordinasi perencanaan dan 

evaluasi Kementerian Kehutanan secara baik dan mantap. IKK dari 

kegiatan ini adalah Renja Kemenhut dan Setjen masing-masing 1 

dokumen, RKA-KL dan DIPA sebanyak 269 unit kerja, laporan kinerja 

Kemenhut dan Setjen masing-masing 1 dokumen, dan data dan 

informasi perencanaan Kemenhut sebanyak 1 paket. 

b. Penyelenggaraan Administrasi dan Penataan Kepegawaian. Output dari 

kegiatan ini adalah terselenggaranya tertib dan pelayanan administrasi 

kepegawaian Kemenhut. IKK yang hendak dicapai adalah pelayanan 

adminstrasi kepegawaian secara akurat dan tepat waktu sebanyak 

10.000 dokumen, pengembangan kapasitas  SDM/pegawai sebanyak 

3.500 orang, pengembangan instrumen pengelolaan kepegawaian 

sebanyak 2 jenis, dan penguatan SIMPEG berbasis internet  sebanyak        

1 paket. 

c. Penyelenggaraan dan Pembinaan Tata Hukum dan Organisasi Kemenhut. 

Kegiatan ini diharapkan memperoleh output mantapnya tata hukum dan 

organisasi di lingkup Kementerian Kehutanan, dengan IKK antara lain : 

(1) Rancangan UU dan rancangan PP bidang kehutanan sebanyak         

4 dokumen; (2) Laporan evaluasi dan penelaahan hukum bidang 

pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, KSDA sebanyak 4 

paket; (3) Bantuan hukum bidang perdata, tata usaha negara, dan 
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pidana sebanyak 3 paket; (4) Pengembangan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan organisasi pusat, UPT dan pembinaan desentralisasi, 

perbaikan pelayanan publik dan kebijakan publik, serta pengawasan 

melekat sebanyak 6 paket. 

d. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kemenhut. Output dari 

kegiatan ini adalah tertibnya pelaksanaan administrasi keuangan 

Kemenhut. IKK yang hendak dicapai adalah pengembalian pinjaman/ 

piutang sebanyak 66 unit perusahaan terselesaikan KUK-DAS, KUHR dan 

KUPA serta PSDH-DR sebesar 15% (kumulatif menjadi 30% dari Tahun 

2009), laporan keuangan Kemenhut dengan opini wajar tanpa 

pengecualian mulai laporan Tahun 2011 sebanyak 1 judul, laporan 

keuangan dan perbendaharaan di 33 provinsi, dan PNBP sebesar Rp. 

2,75  trilyun.   

e. Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan dan Pengelolaan 

Perlengkapan Kemenhut. IKK yang hendak dicapai adalah laporan SIMAK 

BMN secara akuntabel dan tepat waktu sebanyak 221 satker, sertifikasi 

ahli pengadaan barang dan jasa bagi PPK dan panitia/pejabat 

pengadaan di Kemenhut sebanyak 200 orang, sertifikasi tanah milik 

Kemenhut di 5 lokasi, status pencatatan BMN eks kanwil Kemenhut di 5 

provinsi, dan administrasi persuratan yaitu Sistem Informasi Kearsipan 

(SIK) dan Pedoman Tata Naskah Dinas sebanyak 2 kegiatan.  Output 

kegiatan ini yaitu tertibnya pelaksanaan tata usaha, rumah tangga dan 

pengelolaan barang milik negara (BMN) Kementerian Kehutanan.   

f. Pembinaan Standardisasi, Pengelolaan Lingkungan dan Penanganan 

Perubahan Iklim Kehutanan. IKK dari kegiatan ini adalah 6 produk 

rancangan SNI bidang kehutanan, 4 judul penyelarasan SNI dengan 

standar internasional, 100 orang tenaga teknis kehutanan melaksanakan 

uji kompetensi, 8 unit satuan pengelola hutan milik swasta dan rakyat 

terdampingi untuk melaksanakan pengelolaan hutan lestari dan 

mendapatkan sertifikat nasional maupun internasional, 4 unit satuan 

kerja lingkup Kemenhut terdampingi untuk menerapkan sistem 

manajemen mutu sesuai standar internasional, 3 rekomendasi kebijakan 
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pengelolaan lingkungan kehutanan, 1 rekomendasi kebijakan 

penanganan perubahan iklim kehutanan, dan peningkatan pemahaman 

para pemangku kepentingan (stakeholders) tentang penanggulangan 

perubahan iklim kehutanan di 5 lokasi. IKK diatas diharapkan dapat 

mencapai output berkembangnya standardisasi produk, proses, dan 

kompetensi teknis di bidang kehutanan , peningkatan pengelolaan 

lingkungan  dan penanganan perubahan iklim kehutanan. 

g. Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri. Output dari kegiatan 

ini adalah meningkatnya peran dan posisi Indonesia di bidang 

kehutanan, dengan IKK yang akan dicapai adalah kerjasama baru 

bilateral sebanyak 1 negara dan multipihak sebanyak 1 lembaga, 

komitmen kerjasama internasional di bidang kehutanan (bilateral, 

multilateral, regional dan multipihak) sebanyak 1 paket, partisipasi 

Indonesia dalam forum kerjasama internasional di bidang kehuanan 

sebanyak 3 paket, dan laporan monitoring dan evaluasi kerjasama 

internasional sebanyak 3 paket. 

h. Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kehutanan. IKK 

dari kegiatan ini adalah pelayanan data dan informasi pembangunan 

kehutanan sebanyak 1 paket; liputan kegiatan Menteri dan pejabat 

Kemenhut, pemberitaan isu strategis dan jumpa pers sebanyak 20 kali; 

pameran pembangunan kehutanan sebanyak 13 kali; pertemuan 

sosialisasi kebijakan pembangunan kehutanan sebanyak 15 kali; dan 

bahan rapat Menhut pada acara rapat kerja dengan DPR dan DPD RI 

sebanyak 10 kali. Capaian diatas diharapkan dapat mendekati output 

dari kegiatan ini, yaitu memperkuat pemahaman dan komitmen 

masyarakat terhadap pembangunan kehutanan. 

i. Pengelolaan Keuangan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir 

Pembiayaan Pembangunan Kehutanan. Kegiatan ini memiliki output 

fasilitasi dan ketersediaan pembiayaan pembangunan kehutanan, 

dengan IKK  adalah penyaluran kredit pembangunan hutan tanaman 

(HTI dan HTR) dan hutan rakyat menjadi seluas 160.000 ha, RBA BLU 
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sebanyak 1 judul, dan penilaian 114 proposal kelayakan permohonan 

pinjaman.  

j. Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I. Output dari kegiatan 

ini adalah memperkuat sinkronisasi pembangunan kehutanan pada 

regional I, dengan IKK yang akan dicapai adalah Rencana Kehutanan 

Regional I sebanyak 1 dokumen, Renja pembangunan kehutanan 

regional I sebanyak 1 dokumen, evaluasi Renja dan pelaksanaan 

pembangunan regional I sebanyak 1 rekomendasi, dan penyelesaian 

permasalahan tematik kehutanan di tingkat regional I sebanyak 3 

rekomendasi.   

k. Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II. Kegiatan ini 

memiliki output memperkuat sinkronisasi pembangunan kehutanan pada 

regional II. IKK yang akan dicapai adalah Rencana Kehutanan Regional 

II sebanyak 1 dokumen, Renja pembangunan kehutanan regional II 

sebanyak 1 dokumen, evaluasi Renja dan pelaksanaan pembangunan 

regional II sebanyak 1 rekomendasi, dan penyelesaian permasalahan 

tematik kehutanan di tingkat regional II sebanyak 10 rekomendasi. 

l. Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III. Kegiatan ini 

memiliki output  memperkuat sinkronisasi pembangunan kehutanan 

pada regional III, dengan IKK yang akan dicapai adalah Rencana 

Kehutanan Regional III sebanyak 1 dokumen, Renja pembangunan 

kehutanan regional III sebanyak 1 dokumen, evaluasi Renja dan 

pelaksanaan pembangunan regional III sebanyak 1 rekomendasi, dan 

penyelesaian permasalahan tematik kehutanan di tingkat regional III 

sebanyak 15 rekomendasi. 

m. Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV. Kegiatan ini 

memiliki output memperkuat sinkronisasi pembangunan kehutanan pada 

regional IV, dengan IKK yang akan dicapai adalah Rencana Kehutanan 

Regional IV sebanyak 1 dokumen, Renja pembangunan kehutanan 

regional IV sebanyak 1 dokumen, evaluasi Renja dan pelaksanaan 

pembangunan regional IV sebanyak 1 rekomendasi, dan penyelesaian 
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permasalahan tematik kehutanan di tingkat regional IV sebanyak 9 

rekomendasi. 
   

C. Distribusi Sasaran Pembangunan Tiap Provinsi 

Sasaran pembangunan kehutanan Tahun 2011 telah diupayakan untuk 

dibagi kedalam dimensi kewilayahan, yang didekati dengan administrasi 

provinsi. Pada forum Musrenbangnas yang diselenggarakan pada tanggal        

28 April – 1 Mei 2010, dan tindaklanjutnya tanggal 3 Mei 2010 telah dilakukan 

kesepakatan bilateral antara Kemenhut dengan Bappeda Provinsi, yang 

menyangkut target pembangunan Kemenhut di tiap provinsi, alokasi anggaran 

yang akan disitribusikan dan pelaksana kebijakan untuk mencapai target yang 

telah ditentukan. Pelaksana kebijakan terbagi atas dinas kehutanan (atau yang 

membidangi urusan kehutanan) provinsi, Bakorluh dan UPT Kemenhut.  

Kesepakatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah 

pusat dan daerah. Pemerintah provinsi diharapkan dapat menjembatani dan 

memperkuat sinergi ini, mengingat peran yang diambil pemerintah provinsi 

sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. 

Selanjutnya berikut ini disajikan distribusi target pembangunan kehutanan 

Tahun 2011 dalam bentuk tabel.  
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Target Pembangunan Kehutanan Tahun 2011 Regional I (Sumatera) 

Target Pembangunan NAD Sumut Sumbar Riau Kepri Jambi Bengkulu Sumsel Babel Lampung 

Tata batas (km)  -  410  -  189  185  90  80  280  40  60  

Data dan informasi penggunaan kawasan (unit)  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

HT (ribu ha) ( Tanaman HTI & HTR ) -  4,5  1,0  50,0  -  42,5  -  85,05  -  41,0  

HA/RE (ribu ha) -  -  - - - - -  -  -  -  

Peningkatan PNBP dari investasi pemanfaatan HP (%)  2  2  2  2  - 2  2  2  -  2  

Konflik dan tekanan Kawasan Konservasi berkurang (%)  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Pengurangan hot spot (%)  15  20  15  25  10  25  15  25  15  15  

Peningkatan populasi kehati dan spesies terancam punah 
dari kondisi Tahun 2008 (%)  

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Penegakan hukum tindak pidana kehutanan (%)  75  75 75 75 75 75 75 75 75 75 

RHL  (ribu ha)  19,3 44,9 6,9 18,2 2,9 10,6 12,0 16,3 1,9 28,7 

HKm (ribu ha)  16  30 20 15 0,5 15 20 20  2 15 

HD (ribu ha)  0,5  2  5 2 -  20 2  15  0,15  -  

HR kemitraan (ribu ha)  -  -  -  3 -  -  -  4,0  -  -  

Pembangunan areal sumber benih (ha)  - - - - - - - 200 - - 

Pembuatan kebun bibit rakyat (unit) 550 775 306 148 60 182 268 325 58 448 

SMK Kehutanan (siswa)  -  -  -  180  -  -  -  -  -  -  

Diklat teknis dan administrasi (orang)  -  440 -  510  -  -  -  -  -  -  

Masyarakat produktif mandiri (kelompok)  3 3  3  3  3  3  3  3  3  3  
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Target Pembangunan Kehutanan Tahun 2011 Regional II (Jawa-Bali-Nusa Tenggara) 

Target Pembangunan Banten DKI Jabar Jateng DIY Jatim Bali NTB NTT 

Tata batas (km)  -  -  -  137  -  150 -  15  175  

Data dan informasi penggunaan kawasan (unit)  1,00  -  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  

HT (ribu ha)  Tanaman (HTI & HTR)  -  -  -  -  0,15  -  -  10,4  25,0  

HA/RE (ribu ha) -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Peningkatan PNBP dari investasi pemanfaatan HP (%)  2,00  -  2,00  2,00  -  2,00  -  -  -  

Konflik dan tekanan Kawasan Konservasi berkurang (%)  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  

Pengurangan hot spot (%)  25,00  15,00  25,00  25,00  10,00  25,00  10,00  20,00  25,00  

Peningkatan populasi kehati dan spesies terancam punah dari kondisi Tahun 
2008 (%)  

1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  

Penegakan hukum tindak pidana kehutanan (%)  75 75 75 75 75 75 75 75 75 

RHL (ribu ha)  3,7 - 22,3 43,6 3,1 32,4 4,8 32,0 12,9 

HKm (ribu ha)  -  -  -  -  1 -  -  27 24 

HD (ribu ha)  -  -  -  -  0,675 -  2  1 - 

HR kemitraan (ribu ha)  -  -  10  5  5  5 -  -  -  

Pembuatan kebun bibit rakyat (unit) 93 - 355 564 85 827 110 292 963 

Pembangunan areal sumber benih (ha)    300    50   

SMK Kehutanan (siswa)  -  -  256  -  -  -  -  -  -  

Diklat teknis dan administrasi (orang)  -  -  1.300  -  -  -  -  -  390  

Masyarakat produktif mandiri (kelompok)  3,00  3,00  4,00  3,00  3,00  3,00  3,00  3,00  3,00  
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Target Pembangunan Kehutanan Tahun 2011 Regional III (Kalimantan) 

Target Pembangunan Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim 

Tata batas (km)  286  120  250  335  

Pembangunan KPH (unit)  1,0  -  1,0  -  

Data dan informasi penggunaan kawasan (unit)  1,0  1,0  1,0  1,0  

HT (ribu ha) Tanaman (HTI & HTR) 120,0  2,0  37,4  50,0  

HA/RE (ribu ha) -  135,0  -  215,0  

Peningkatan PNBP dari investasi pemanfaatan HP (%)  2,0  2,0  2,0  2,0  

Konflik dan tekanan Kawasan Konservasi berkurang (%)  1,0  1,0  1,0  1,0  

Pengurangan hot spot (%)  25,0  25,0  15,0  15,0  

Peningkatan populasi kehati dan spesies terancam punah dari kondisi Tahun 2008 (%)  1,0  1,0  1,0  1,0  

Penegakan hukum tindak pidana kehutanan (%)  75 75 75 75 

RHL (ribu ha)  21,2 7,5 6,2 9,9 

HKm (ribu ha)  19 25 25 20  

HD (ribu ha)  14,33  10 5 5 

HR kemitraan (ribu ha)  4,5  4,5  4,5  4,5  

Pembangunan areal sumber benih (ha) - - 300 - 

Pembuatan kebun bibit rakyat (unit) 393 144 338 251 

Penegakan hukum tindak pidana kehutanan (paket)  1,0  1,0  1,0  1,0  

SMK Kehutanan (siswa)  -  -  -  186 

Diklat teknis dan administrasi (orang)  -  -  -  450  

Masyarakat produktif mandiri (kelompok)  3,0  3,0  3,0  3,0  
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Target Pembangunan Kehutanan Tahun 2011 Regional IV (Sulawesi-Maluku-Papua) 

Target Pembangunan Sulut Gorontalo Sulteng Sultra Sulbar Sulsel Maluku Malut Papua 
Barat 

Papua 

Tata batas (km)  64  287  204  -  -  530  345  118  650  675  

Informasi Pengendalian pembangunan kawasan  (unit)  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

HT (ribu ha) Tanaman (HTI & HTR) 40,0  -  -  11,0 -  5,5  10,0 2,0  -  50,0  

HA/RE (ribu ha) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Peningkatan PNBP dari investasi pemanfaatan HP (%)  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Konflik dan tekanan kawasan konservasi berkurang (%)  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Pengurangan hot spot (%)  10  20  20  15  25  25  20  20  10  15 

Peningktan populasi kehati (%)  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Penegakan hukum tindak pidana kehutanan (%)  75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

RHL (ribu ha)  12,3 7,5 12,4 16,5 9,5 41,1 8,4 5,4 12,3 12,3 

HKm (ribu ha)  15 10 20 20 7,5 25 3 5 - - 

HD (ribu ha)  2 0,5 5 4,35 0,5 2 - 1 - - 

HR kemitraan (ribu ha)  - - - - - - - - - - 

Pembangunan areal sumber benih (ha)  - - - - - 200 50 - - - 

Pembuatan kebun bibit rakyat (unit) 296 127 214 349 195 659 152 158 123 192 

SMK Kehutanan (orang)  -  -  -  -  -  255 -  -  215 - 

Diklat teknis dan administrasi (orang)  -  -  -  -  -  480  -  -  375  - 

Masyarakat produktif mandiri (kelompok)  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 
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D. Pembiayaan 

  

No. PROGRAM/ESELON I JUMLAH 
(Rp. Milyar) 

1 Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan 
Hutan (Ditjen Planologi) 
 

371,61 

2 Peningkatan Usaha Kehutanan (Ditjen BUK) 340,78 

3 Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan (Ditjen 
PHKA) 
 

1.288,21 

4 Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan 
Masyarakat (Ditjen BPDASPS) 

3.017,49 

5 Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan 236,58 

6 Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan (Badan 
Litbang) 
 

265,58 

7 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur 
KementerianKehutanan (Itjen) 
 

54,24 

8 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 
KementerianKehutanan (Setjen) 
 

425,53 

 JUMLAH 6.000,02 
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IV. PENUTUP 

 

Renja Tahun 2011 ini merupakan bagian dari Renstra Kemenhut Tahun 2010-

2014, yang telah mengacu pada restrukturisasi program dan kegiatan, dimana target 

yang akan dicapai telah dirumuskan sebagai sebuah indikator kinerja, demikian pula 

pejabat yang bertanggung jawab dalam pencapainnya. Dengan demikian, upaya ini 

dapat dipahami dan dipatuhi sebagai bagian dari reformasi perencanaan, yang 

secara langsung menentukan sumbangannya dalam mendorong reformasi birokrasi 

di lingkungan Kemenhut. 

Target pembangunan Tahun 2011 telah didistribusikan kedalam wilayah 

provinsi, sedemikian rupa sehingga seluruh peran diambil oleh seluruh provinsi di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengacu kondisi ini, diharapkan 

kepada seluruh jajaran kehutanan di daerah mulai dari kepala UPT, kepala dinas 

provinsi, kepala dinas kebupaten, dan Bakorluh dapat mencermati target 

pembangunan kehutanan yang merupakan hasil kesepakatan bilateral antara 

Kemenhut dengan seluruh Bappeda provinsi.  Selanjutnya, arahan dari target tiap 

provinsi juga merupakan bahan evaluasi terhadap unit-unit kerja yang memiliki 

tanggung jawab dalam pencapaiannya, mulai dari pejabat eselon I sebagai 

penanggung jawab program, pejabat eselon II sebagai penanggung jawab kegiatan, 

sampai Kepala UPT sebagai pelaksana kebijakan dan penanggung jawab kegiatan 

UPT. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Regional pada akhirnya memiliki 

tanggung jawab untuk mengawal proses sampai terjaminnya kesuksesan dalam 

pelaksanaan pembangunan di tiap provinsi dan regional. 

Pada akhirnya, diharapkan bahwa keseluruhan penyelenggaraan 

pembangunan kehutanan dapat memberikan sumbangan yang nyata bagi 

pembangunan nasional, membantu menyelesaikan permasalahan secara langsung 

terhadap pembangunan kehutanan, dan meningkatkan peran dan fungsi hutan 

sebagai salah satu anugerah dalam meningkatkan peradaban umat manusia. 
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Lampiran  : Indikator Kinerja dan Pagu Anggaran Kementerian Kehutanan Tahun 2011  
 

No. 

  
 

Unit Eselon I / II / 
UPT Satker 

 

Program/Kegiatan  Indikator Kinerja Kegiatan Volume/ 
Satuan 

 
Pagu 

Sementara 
(Rp 

Milyar) 
1 Direktorat Jenderal 

Planologi Kehutanan 
Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan 
Hutan  

 371,61 

a. Direktorat Pengukuhan 
dan Penatagunaan 
Kawasan Hutan 

Pengukuhan Kawasan 
Hutan 

 Tata batas kawasan hutan terdiri dari batas luar 
dan batas fungsi kawasan hutan  
 Draft Keputusan Menhut tentang Penunjukkan 

Kawasan Hutan Provinsi  
 Draft Keputusan Menhut tentang Penetapan 

Kawasan Hutan yang telah selesai ditata batas 
temu gelang  
 Rekomendasi perubahan fungsi kawasan hutan 
 Draft SK pelepasan kawasan hutan secara parsial 

 

4.600 km 
 
40% 
 
30% 
 
 
30% 
30% 

31,15 

b. Direktorat Wilayah 
Pengelolaan dan 
Penyiapan Areal 
Pemenfaatan Kawasan 
Hutan 

Pembangunan 
Kesatuan Pengelolaan 
Hutan (KPH) 

 Draft Kemenhut tentang penetapan wilayah 
kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP)dan  
kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) 
 Draft Kemenhut tentang penetapan wilayah 

kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) di 
seluruh Indonesia 
 Draft peraturan perundangan tentang 

penyelenggaraan KPH  
 Peta  areal kerja dan peta pencadangan ijin 

pemanfaatan hutan 
 

4  Prov 
 
 
6 Prov 
 
 
1 Judul 
 
30 % 

15,41 
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No. 

  
 

Unit Eselon I / II / 
UPT Satker 

 

Program/Kegiatan  Indikator Kinerja Kegiatan Volume/ 
Satuan 

 
Pagu 

Sementara 
(Rp 

Milyar) 
c. Direktorat Perencanaan 

Kawasan Hutan 
Penyusunan rencana 
makro kawasan hutan 

 Rencana makro kehutanan tentang perlindungan 
dan konservasi SDA, pemanfaatan, rehabilitasi 
hutan dan lahan, dan penataan ruang  
 Persetujuan substansi teknis kehutanan terhadap 

usulan revisi tata ruang di 26 provinsi 
 Sistem jaringan komunikasi data kehutanan LAN 

pusat dan WAN 17 provinsi 
  

1 Judul 
 
 
70% 
 
1 sistem 

15,58 

d. Direktorat Inventarisasi 
dan Pemantauan 
Sumber Daya Hutan 

Inventarisasi dan 
pemantauan 
sumberdaya hutan 

 Data dan informasi geospasial dasar tematik 
kehutanan terkini tingkat nasional 
 Data dan informasi sumberdaya hutan pada 

kawasan hutan tingkat nasional 
 Data dan informasi pendugaan carbon kawasan 

hutan tingkat nasional 
 Basis data spasial sumberdaya hutan yang 

terintegrasi 
 

1 Judul 
 
1 Judul 
 
1 Judul 
 
1 Kali 
update 

43,30 

e. Direktorat Penggunaan 
Kawasan Hutan  

Pengendalian 
penggunaan kawasan 
hutan untuk 
pembangunan di luar 
kegiatan kehutanan 

 Ijin pinjam pakai kawasan hutan terlayani secara 
tepat waktu 
 Wajib bayar tertib membayar PNBP Penggunaan 

Kawasan Hutan 
 Data dan informasi penggunaan kawasan hutan 
 Draft peraturan perundangan penggunaan 

kawasan hutan  

100% 
 
30% 
 
12 Provinsi 
1 Judul 

13,62 
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No. 

  
 

Unit Eselon I / II / 
UPT Satker 

 

Program/Kegiatan  Indikator Kinerja Kegiatan Volume/ 
Satuan 

 
Pagu 

Sementara 
(Rp 

Milyar) 
f. Sekretariat Direktorat 

Jenderal Planologi 
Kehutanan 

Dukungan Manajemen 
dan Pelaksanaan 
Tugas Teknis Lainnya 
Ditjen Planologi 
Kehutanan 
 

 Rencana Kerja  Ditjen Planologi Kehutanan  
 Dokumen anggaran DIPA dan RKA-K/L  
 Data pengelolaan dan penyelenggaraan 
kepegawaian  
 Laporan barang milik negara  
 Kebijakan di bidang planologi kehutanan 

1 Judul 
59 Satker 
1.600 Orang 
 
8 Judul 
6 Judul 
 

65,44 

g. Balai Pemantapan 
Kawasan Hutan 

Penyiapan Pemantapan 
Kawasan Hutan 

 Penataan batas kawasan hutan  
 Verifikasi penilaian pembayaran PNBP 
penggunaan kawasan hutan  
 Fasilitasi penyusunan RTRWP 
 Penelahaan permohonan perubahan fungsi 
dan peruntukan kawasan hutan  
 Fasilitasi pembangunan KPH  
 Asistensi teknis pemetaan HTI/HTR/KHm/HD  
 Penyajian dan pemutahiran data dan 
informasi sumberdaya hutan  
 

4.600 Km 
32 Provinsi 
 
33 Provinsi 
33 Provinsi 
 
18 Provinsi 
28 Provinsi 
17 BPKH 

187,11 

2. Direktorat Jenderal 
Bina Usaha Kehutanan  
 

Peningkatan Usaha Kehutanan 
 

 340,78 

 a. Direktorat Bina Usaha 
Hutan Tanaman 

Peningkatan Usaha 
Hutan Tanaman 

 Penambahan areal ijin usaha pemanfaatan hutan 
tanaman (HTI/HTR)  
 Penambahan areal tanaman pada hutan tanaman 
(HTI/HTR). 

550.000 ha 
 
550.000 ha 
 

26,53 
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No. 

  
 

Unit Eselon I / II / 
UPT Satker 

 

Program/Kegiatan  Indikator Kinerja Kegiatan Volume/ 
Satuan 

 
Pagu 

Sementara 
(Rp 

Milyar) 
 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada 
unit manajemen hutan tanaman 

 

 
12 Unit 

b. Direktorat Bina Usaha  
Hutan Alam 

Peningkatan Usaha 
Hutan Alam  

 Peningkatan produksi hasil hutan kayu  
 Peningkatan unit IUPHHK yang bersertifikat PHPL  
 Peningkatan produksi penebangan bersertifikat 
Legalitas Kayu 
 Penerbitan IUPHHK-HA/RE pada areal bekas 
tebangan (LOA)  
 

1% 
10% 
10 % 
 
350.000 ha 

28,97 

c. Direktorat Bina 
Rencana Pemanfaatan 
dan Usaha Kawasan 

Perencanaan 
Pemanfaatan dan 
Peningkatan Usaha 
Kawasan Hutan 

 Peningkatan produksi hasil hutan bukan kayu/jasa 
lingkungan  
 Terbentuknya KPHP pada seluruh kawasan hutan 

produksi 
 Tersedianya areal calon / usulan pemanfaatan 

hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha pada 
26 provinsi.  

 

1% 
 
40 % 
 
20 % 

14,89 

d. Direktorat Bina 
Pengolahan dan 
Pemasaran Hasil Hutan 

Peningkatan usaha 
industri primer 
kehutanan 

 Peningkatan pemenuhan bahan baku dari hutan 
tanaman dan limbah (kumulatif) 
 Peningkatan produk industri hasil hutan yang 

bersertifikat legalitas kayu  
 Peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku 

industri (rata-rata 2% per tahun) 
 

30% 
 
10% 
 
4% 

43,87 
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No. 

  
 

Unit Eselon I / II / 
UPT Satker 

 

Program/Kegiatan  Indikator Kinerja Kegiatan Volume/ 
Satuan 

 
Pagu 

Sementara 
(Rp 

Milyar) 
 e. Direktorat Bina Iuran 

dan Peredaran Hasil 
Hutan 

Peningkatan tertib 
peredaran hasil hutan 
dan iuran hasil hutan 

• Peningkatan PNBP dari investasi pemanfaatan 
hutan produksi   

• Implementasi SIM PUHH secara online di seluruh 
unit management IUPHHK dan IPHHK 
 

2% 
 
40% 

27,11 

 f. Sekretariat Direktorat 
Jenderal Bina Usaha 
Kehutanan 

Dukungan Manajemen 
dan Pelaksanaan 
Tugas Teknis Lainnya 
Ditjen Bina Usaha 
Kehutanan 
 

 Tersusunnya program dan anggaran  
 Data pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal 

Bina Usaha Kehutanan terpantau secara periodik  
 Tersusun dan terpatuhinya ketentuan-ketentuan 

hukum bidang Bina Usaha Kehutanan  
• Tersedianya sarana kerja untuk mendukung 

pelaksanaan tugas  
 

57 unit kerja 
57 unit kerja 
 
6 jenis 
 
6 unit kerja 

44,24 

 g. Balai Pemantauan 
Pemanfaatan Hutan 
Produksi 

Pemantauan 
Pemanfaatan Hutan 
Produksi dan 
Pembinaan Ganis 
Wasganis PHPL (akan 
diberi masukan) 

• Terpantaunya  kegiatan peningkatan usaha hutan 
tanaman dan hutan alam, perencanaan 
pemanfaatan dan usaha kawasan hutan, 
peningkatan tertib peredaran HH dan iuran 
kehutanan, serta usaha industri kehutanan 

• Tersedianya sarana dan metode pemanfaatan HP 
yang memenuhi standar pada unit manajemen 

• Tersedianya GANIS dan WASGANIS yang 
bersertifikat 

• Fasilitasi operasionalisasi KPHP 
• Fasilitasi pembangunan HTR 
• Tersedianya sarana prasarana kerja 

18 BP2HP 
 
 
 
 
18 BP2HP 
 
18 BP2HP 
 
18 BP2HP 
18 BP2HP 
18 BP2HP 

155,17 
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No. 

  
 

Unit Eselon I / II / 
UPT Satker 

 

Program/Kegiatan  Indikator Kinerja Kegiatan Volume/ 
Satuan 

 
Pagu 

Sementara 
(Rp 

Milyar) 
  

3. Direktorat Jenderal 
Perlindungan Hutan dan 
Konservasi Alam 

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan  Hutan 
 

 1.288,21 

a. Direktorat Kawasan 
Konservasi dan Bina 
Hutan Lindung 

Pengembangan 
Kawasan Konservasi, 
Ekosistem Esensial dan 
Pembinaan Hutan 
Lindung 

 Penurunan konflik dan tekanan  terhadap kawasan 
taman nasional dan kawasan konservasi lainnya 
(CA, SM, TB) dan  HL   
 Peningkatan pengelolaan ekosistem esensial 
sebagai penyangga kehidupan  
 Penanganan perambahan kawasan hutan  
 Restorasi ekosistem kawasan konservasi 
 Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan 
konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 
TN prioritas 
 Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi 
ekosistem gambut  
 Meningkatnya efektifitas pengelolaan kawasan 
konservasi di area HoB (TN Kayan Mentarang, TN 
Bukit Baka Bukit Raya, TN Danau Sentarum, TN 
Betung Kerihun, CA Muller) 
 

1% 
 
 
2% 
 
2 Prov 
1 Lokasi 
10 TN 
 
 
2 Provinsi 
 
3 Provinsi 

49,55 

b. Direktorat Penyidikan 
dan Pengamanan  
Hutan 

Penyidikan dan 
Pengamanan Hutan 

 Penyelesaian penanganan kasus baru tindak 
pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, 
perdagangan TSL,illegal, penambangan illegal dan 
kebakaran)  

15% 
 
 
 

62,83 
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No. 

  
 

Unit Eselon I / II / 
UPT Satker 

 

Program/Kegiatan  Indikator Kinerja Kegiatan Volume/ 
Satuan 

 
Pagu 

Sementara 
(Rp 

Milyar) 
 
 Penyelasaian tunggakan perkara (illegal logging, 
perambahan, perdagangan TSL illegal, 
penambangan illegal dan kebakaran)  
 Penyelasaian kasus  hukum perambahan kawasan 
konservasi  
 Peningkatan kapasitas penanganan kasus 
kejahatan kebakaran hutan di provinsi 
 

 
25% 
 
 
4% 
 
10 Provinsi 

c. Direktorat Konservasi 
Keanekaragaman 
Hayati 

Pengembangan 
Konservasi Spesies dan 
Genetik 

 Peningkatan populasi spesies  terancam punah  
dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat 
 Peningkatan penangkaran dan pemanfaatan jenis 
keanekaragaman hayati secara lestari  
 Kerjasama internasional dan konvensi di bidang 
konservasi kenakeragaman hayati  
 Terselenggaranya skema DNS Kehutanan  
 Penguatan kapasitas aparatur dalam upaya 
mitigasi dan evakuasi satwa akibat bencana 
kebakaran hutan di provinsi 
 

1% 
 
1% 
 
1 Paket 
 
2  Aktifitas 
10 Provinsi 

17,50 

d. Direktorat 
Pengendalian 
Kebakaran Hutan 

Pengendalian 
Kebakaran Hutan 

 Berkurangnya hotspot  di Pulau Kalimantan, Pulau 
Sumatera dan Pulau Sulawesi setiap tahun dari 
rerata 2005-2009 (kumulatif) 
 Berkurangnya luas kawasan hutan yang terbakar 
dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009 

36 % 
 
 
20% 
 

55,99 
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No. 

  
 

Unit Eselon I / II / 
UPT Satker 

 

Program/Kegiatan  Indikator Kinerja Kegiatan Volume/ 
Satuan 

 
Pagu 

Sementara 
(Rp 

Milyar) 
  
 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan 
masyarakat dalam penanggulangan bahaya 
kebakaran hutan di  DAOPS (10 Provinsi) 
 

 
12 DAOPS 

e. Direktorat 
Pemanfaatan Jasa 
Lingkungan Kawasan 
Konservasi dan Hutan 
Lindung 

Pengembangan 
Pemanfaatan Jasa 
Lingkungan  

 Peningkatan pengusahaan pariwisata alam sebesar 
24% dibandingkan tahun 2008, dengan jumlah 
unit iijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air 
baru yang diterbitkan 
 Peningkatan PNBP dibidang pengusahaan 
pariwisata alam dibandingkan tahun 2008. 
 Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar 
kawasan konservasi tertentu meningkat menjadi 
minimal Rp 800.000,00 per bulan per kepala 
keluarga  melalui upaya-upaya pemberdayaan 
masyarakat. 
 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan 
wisata alam di sekitar kawasan konservasi  

5 Unit 
 
 
 
40% 
 
12 % 
 
 
 
 
29 Provinsi 

17,00 

f. Sekretariat Direktorat 
Jenderal Perlindungan 
Hutan dan Konservasi 
Alam 

Dukungan Managemen 
dan Pelaksanaan 
Tugas Teknis Lainnya 
Ditjen Perlindungan 
Hutan dan Konservasi 
Alam 

• Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan 
kawasan konservasi dari 16 UPT menjadi 77 UPT  

• Penyiapan/pembentukan  UPT baru Ditjen PHKA  
• Kerjasama dan kemitraan bidang konservasi 

sumber daya alam hutan dan ekosistemnya 
dengan sumber dana bersifat hibah, non 
komersial, dan technical assistence dan program 

11 UPT 
 
6 UPT 
2 dokumen 
 
 
 

59,14 
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Unit Eselon I / II / 
UPT Satker 

 

Program/Kegiatan  Indikator Kinerja Kegiatan Volume/ 
Satuan 

 
Pagu 

Sementara 
(Rp 

Milyar) 
penghapusan hutang melalui DNS  

• Tersedianya peraturan perundangan bidang 
konservasi sumber daya alam hutan dan 
ekosistemnya yang bersifat komprehensif dalam 
mendukung dinamika lapangan  

• Tersedianya dokumen program dan anggaran 
serta laporan evaluasi dan keuangan pada   satker 
pusat, satker  UPT serta Dinas Provinsi  

• Taman nasional dan kawasan konservasi lainnya 
yang potensi keanekaragaman hayatinya tinggi, 
terdapat spesies langka dan flagship, atau 
mempunyai fungsi pelindung hulu sungai, dan 
atau memiliki potensi wisata alam signifikan, 
sudah dapat mandiri membiayai seluruh atau 
sebagian program pengembangan konservasi 
dalam bentuk BLU, DNS, trust fund, dan 
kolaborasi  
 

 
3 dokumen 
 
 
 
116 
dokumen 
 
3 unit TN 
 

g. Balai Taman Nasional Pengembangan dan 
Pengelolaan Taman 
Nasional 

• Konflik dan tekanan  terhadap kawasan taman 
nasional menurun  

• Penanganan perambahan kawasan hutan  
• Restorasi ekosistem kawasan konservasi 
• Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan 
konservasi melalui pengelolaan berbasis resort  
 

1% 
 
2 prov 
1 lokasi  
20 TN 
 
 

513,62 
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Unit Eselon I / II / 
UPT Satker 

 

Program/Kegiatan  Indikator Kinerja Kegiatan Volume/ 
Satuan 

 
Pagu 

Sementara 
(Rp 

Milyar) 
• Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi 
ekosistem gambut   

• Meningkatnya efektifitas pengelolaan kawasan 
konservasi di area HoB  

• Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal 
logging, perambahan, perdagangan TSL,illegal, 
penambangan illegal dan kebakaran) 
penanganannya terselesaikan minimal  

• Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, 
perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan 
kebakaran)  

• Kasus hukum perambahan kawasan konservasi 
terselesaikannya  

• Peningkatan kapasitas penanganan kasus 
kejahatan kebakaran hutan di seluruh Indonesia  

• Peningkatan populasi spesies  terancam punah 
dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan 
habitat 

• Terselenggaranya skema DNS Kehutanan 
• Penguatan kapasitas aparatur dalam upaya 
mitigasi dan evakuasi satwa akibat bencana 
kebakaran hutan  

• Hotspot  di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan 
Pulau Sulawesi berkurang menjadi 36% dari rerata 
2005-2009 

2 prov 
 
3 Provinsi 
 
30% 
 
 
 
43,7% 
 
 
8% 
 
10 prov 
 
1% 
 
 
2 aktifitas 
10 prov 
 
 
36% 
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Unit Eselon I / II / 
UPT Satker 

 

Program/Kegiatan  Indikator Kinerja Kegiatan Volume/ 
Satuan 

 
Pagu 

Sementara 
(Rp 

Milyar) 
• Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan  
dibanding kondisi rerata 2005-2009,  

• Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan 
masyarakat dalam penanggulangan bahaya 
kebakaran hutan  

• Pengusahaan pariwisata alam meningkat 
dibandingkan tahun 2008, dan ijin usaha 
pemanfaatan jasa lingkungan air baru  

• PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam 
meningkat  dibandingkan tahun 2008 

• Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar 
kawasan konservasi melalui upaya-upaya 
pemberdayaan masyarakat 

• Kapasitas kelembagaan pengelolaan kawasan 
konservasi (UPT)  

• TN dan kawasan konservasi lainnya yang potensi 
keanekaragaman hayatinya tinggi, terdapat 
spesies langka dan flagship, atau mempunyai 
fungsi pelindung hulu sungai, dan atau memiliki 
potensi wisata alam signifikan, sudah dapat 
mandiri membiayai seluruh atau sebagian program 
 

20% 
 
6 DAOPS 
 
 
24%  
5 unit  
 
40% 
 
12% 
 
 
10 UPT 
 
3 unit 
 

h. Balai Konservasi 
Sumber Daya Alam 

Pengembangan 
Pengelolaan Konservasi 
Sumber Daya Alam 

• Konflik dan tekanan  terhadap kawasan CA, SM, 
TB dan  HL menurun  
 

2% 
 
 

512,58 
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Unit Eselon I / II / 
UPT Satker 

 

Program/Kegiatan  Indikator Kinerja Kegiatan Volume/ 
Satuan 

 
Pagu 

Sementara 
(Rp 

Milyar) 
• Pengelolaan ekosistem esensial sebagai 
penyangga kehidupan meningkat  

• Penanganan perambahan kawasan hutan CA, SM, 
TB, TWA dan HL di seluruh Indonesia prioritas  

• Restorasi ekosistem kawasan konservasi,  
• Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi 
ekosistem gambut,  

• Meningkatnya efektifitas pengelolaan kawasan 
konservasi di area HoB di CA Muller 

• Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal 
logging, perambahan, perdagangan TSL,illegal, 
penambangan illegal dan kebakaran) 
penanganannya terselesaikan  

• Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, 
perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan 
kebakaran) terselesaikan  

• Kasus hukum perambahan kawasan konservasi 
terselesaikannya  

• Peningkatan kapasitas penanganan kasus 
kejahatan kebakaran hutan  

• Populasi spesies  terancam punah meningkat dari 
kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat 

• Penangkaran dan pemanfaatan jenis 
keanekaragaman hayati secara lestari meningkat 
  

2% 
 
2 provinsi 
 
1 lokasi 
2 provinsi 
 
1 CA 
 
 30% 
 
 
 
43,7% 
 
 
8% 
 
10 propinsi 
 
1% 
 
1% 
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Unit Eselon I / II / 
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Program/Kegiatan  Indikator Kinerja Kegiatan Volume/ 
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Pagu 

Sementara 
(Rp 

Milyar) 
• Terselenggaranya skema DNS Kehutanan,  
• Penguatan kapasitas aparatur dalam upaya 
mitigasi dan evakuasi satwa akibat bencana 
kebakaran hutan  

• Hotspot  di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan 
Pulau Sulawesi berkurang setiap tahun dari rerata 
2005-2009 

• Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan  
dibanding kondisi rerata 2005-2009 

• Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan 
masyarakat dalam penanggulangan bahaya 
kebakaran hutan  

• Pengusahaan pariwisata alam meningkat 
dibandingkan tahun 2008, dan ijin usaha 
pemanfaatan jasa lingkungan air baru  

• PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam 
meningkat  dibandingkan tahun 2008 

• Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar 
kawasan konservasi melalui upaya-upaya 
pemberdayaan masyarakat 

• Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan 
wisata alam di sekitar kawasan konservasi  

• Kapasitas kelembagaan pengelolaan kawasan 
konservasi meningkat 
 

2 aktifitas 
 10 propinsi 
 
 
36% 
 
 
20% 
 
6 DAOPS 
 
 
24% 
5 unit 
 
40% 
 
12% 
 
 
29 provinsi 
 
10 UPT 
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Unit Eselon I / II / 
UPT Satker 

 

Program/Kegiatan  Indikator Kinerja Kegiatan Volume/ 
Satuan 

 
Pagu 

Sementara 
(Rp 

Milyar) 
4. Direktorat Jenderal 

Bina Pengelolaan DAS 
dan Perhutanan Sosial 

Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan 
Masyarakat 

 
 

 3.017,49 

a. Direktorat Bina 
Rehabilitasi Hutan dan 
Lahan 

Penyelenggaraan 
Rehabilitasi Hutan dan 
Lahan, dan Reklamasi 
Hutan di DAS Prioritas 

 Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada 
DAS prioritas  

 Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS 
prioritas.  

 Fasilitasi pengembangan  hutan kota  
 Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan 

rawa  
 

100.000 Ha 
 
389.000 Ha 
 
1.000 Ha 
10.000 Ha 

58,79 

b. Direktorat Bina 
Perbenihan Tanaman 
Hutan 

Pengembangan 
Perbenihan Tanaman 
Hutan 

 Pengelolaan secara baik terhadap areal sumber 
benih  

 Fasilitasi pembangunan areal sumber benih  
 Pengembangan Seed for People  
 Pengembangan sentra bibit  

 

4.500 Ha 
 
1.100 Ha 
20 lokasi 
13 unit 
 

20,54 

c. Direktorat Perencanaan 
dan Evaluasi 
Pengelolaan Daerah 
Aliran Sungai 

Pembinaan 
Penyelenggaraan 
Pengelolaan DAS 

 Rencana pengelolaan DAS terpadu di DAS 
prioritas 

 Terbangunnya  base line data pengelolaan  DAS di  
DAS prioritas 

 Tersedianya data dan peta lahan kritis  

36 DAS 
 
36 DAS 
 
36  BPDAS 
 

52,49 
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Unit Eselon I / II / 
UPT Satker 

 

Program/Kegiatan  Indikator Kinerja Kegiatan Volume/ 
Satuan 

 
Pagu 

Sementara 
(Rp 

Milyar) 
d. Direktorat Bina 

Perhutanan Sosial 
Pengembangan 
Perhutanan Sosial 

 Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutan 
kemasyarakatan (HKm)  

 Fasilitasi kelompok/lembaga ijin usaha 
pengelolaan HKm 

 Fasilitasi unit kemitraan usaha HKm 
 Fasilitasi dukungan ketahanan pangan  
 Fasilitasi pembangunan hutan rakyat Kemitraan 

untuk bahan baku kayu industri pertukangan  
 Fasilitasi pembentukan dan berfungsinya sentra 

HHBK Unggulan  
 Areal kerja hutan desa  

 

400.000 Ha 
 
100 Klpk 
 
10 Unit 
6  Prov 
50.000 Ha 
 
6 Lokasi 
 
100.000 Ha 

17,90 

e. Sekretariat Direktorat 
Jenderal Bina 
Pengelolaan DAS dan 
Perhutanan Sosial 

Dukungan Managemen 
dan Pelaksanaan 
Tugas Teknis Lainnya 
Ditjen Rehabilitasi 
Lahan dan Perhutanan 
Sosial 

 Peraturan perundang-undangan dan NSPK bidang 
PDASPS  

 Infrastruktur yang mendukung penyelenggaraan 
kegiatan PDASPS yang efektif dan efisien  

 Terselenggaranya pembinaan penguatan 
kelembagaan bidang PDASPS 

 Aparat Ditjen BPDASPS yang terlatih, pusat dan 
daerah di bidang PDASPS 

 Tata kelola pemerintahan yang baik sesuai 
kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin 
kinerja yang optimal  

 SIM BPDASPS  
 Kerjasama lembaga nasional dan internasional 

2 Permenhut 
10 NSPK  
50 satker 
 
33 Provinsi 
 
50 Satker 
 
50 Satker 
 
 
1 sistem 
4 Bidang 

261,32 
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Unit Eselon I / II / 
UPT Satker 

 

Program/Kegiatan  Indikator Kinerja Kegiatan Volume/ 
Satuan 

 
Pagu 

Sementara 
(Rp 

Milyar) 
f. Balai Pengelolaan 

Daerah Aliran Sungai 
Perencanaan, 
Penyelenggaraan RHL, 
Pengembangan 
Kelembagaan dan 
Evaluasi Daerah Aliran 
Sungai 

• Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan 
lahan kritis termasuk hutan mangrove, gambut 
dan rawa pada DAS Prioritas  

• Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan 
hutan kemasyarakatan (HKm),  

• Fasilitasi pembentukan dan berfungsinya sentra 
HHBK Unggulan  

• Fasilitasi pembangunan hutan rakyat untuk 
bahan baku industri pertukangan  

• Rencana pengelolaan DAS terpadu  
• Fasilitasi penetapan areal kerja hutan desa  

 

500.000 ha, 
 
 
400.000 ha 
 
6 lokasi 
 
50.000 ha 
 
36 DAS  
100.000 ha 
 

2.496,94 

g. Balai Pengelolaan 
Hutan Mangrove 

Perencanaan, 
Pengembangan 
Kelembagaan dan 
Evaluasi Hutan 
Mangrove 

• Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut 
dan rawa  

• peningkatan pengelolaan hutan mangrove 
dengan pemerintah daerah,  

 

10.000 ha 
 
5 kerjasama. 
 
 

18,36 

h. Balai Perbenihan 
Tanaman Hutan 

Penyelenggaraan 
Perbenihan Tanaman 
Hutan 

• Areal sumber benih terkelola secara baik,  
• Fasilitasi pembangunan areal sumber benih  
• Pengembangan Seed for People  
• Pengembangan sentra bibit  
 

4.500 ha 
1.100 ha 
20 lokasi,  
20 unit. 
 

77,49 

i. Balai Persuteraan Alam Pengembangan 
Persuteraan Alam 

• Jumlah unit usaha persuteraan alam meningkat  
• Peningkatan produksi sutera alam segmen hulu 

 

3 unit 
2% 

13,67 
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Pagu 

Sementara 
(Rp 

Milyar) 
5 Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan SDM 
Kehutanan 

Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan  
 

236,58 

a. Pusat Pengembangan 
Penyuluhan Kehutanan 

Pengembangan 
penyuluhan kehutanan  

• Terbentuknya lembaga koordinasi penyuluhan di 
tingkat provinsi 

• Terbentuknya lembaga koordinasi penyuluhan di 
tingkat kabupaten/kota 

• Peningkatan efektifitas penyuluhan kehutanan 
melalui penyusunan pedoman penyuluhan 
kehutanan 
 

1 provinsi 
 
5 Kab/Kota 
 
1 judul 

18,46 

b. Pusat Pelayanan 
Penyuluhan Kehutanan 

Peningkatan 
Pelayanan penyuluhan 
kehutanan  

• Terbentuknya kelompok masyarakat produktif 
mandiri 

• Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia 
usaha dalam upaya penutupan hutan dan lahan 
melalui kerjasama kemitraan 

• Sertifikasi penyuluh kehutanan  
• Kampanye Indonesia Menanam 

100 klpk 
 
2 kerjasama 
 
 
200 orang 
33 Provinsi 
 

12,05 

c. Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan Kehutanan 

Penyelenggaraan 
diklat aparatur 
Kemenut dan SDM 
kehutanan lainnya 

• Diklat teknis dan administrasi  
• Penyelenggaraan SMK kehutanan  
• Karyasiswa lulus studi  S2/S3  
• Sertifikat ISO 9001 : 2007 SMK Kehutanan, 
 
 

3.000 orang 
570 siswa 
65 siswa 
1 SMK 

143,57 
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Pagu 

Sementara 
(Rp 

Milyar) 
d. Sekretariat Badan  Dukungan manajemen 

dan pelaksanaan tugas 
teknis lainnya Badan 
Penyuluhan dan 
Pengembangan SDM 
Kehutanan  

• Rencana program dan anggaran satuan kerja 
pusat dan daerah dalam kerangka dekonsentrasi 

• Laporan dan evaluasi satuan kerja pusat dan 
satuan kerja daerah dalam kerangka 
dekonsentrasi 

• Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui 
peningkatan sarana dan prasarana perkantoran 

• Tata laksana keuangan dan umum  
 

37 Satker 
 
1 Laporan 
   
 
37 Satker 
 
37 Satker 

62,50 

6. Badan Penelitian dan 
Pengembangan 
Kehutanan 

 Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan  265,58 

 a. Pusat Penelitian dan 
Pengembangan 
Kebijakan dan 
Perubahan Iklim 

Penelitian dan 
Pengembangan 
Perubahan Iklim dan 
Kebijakan Kehutanan . 

 Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada 
bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan 
kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul, 
terselesaikan 
 Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh 

pengguna pada bidang lansekap hutan, perubahan 
iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul, 
termanfaatkan 
 

40% 
 
 
 
40% 

29,98 

b. Pusat Penelitian dan 
Pengembangan 
Konservasi dan 
Rehabilitasi 

Penelitian dan 
Pengembangan  
Konservasi dan 
Rehabilitasi  

 Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan di bidang 
hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS 
sebanyak 7 judul, terselesaikan 
 

40% 
 
 
 

104,25 
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Pagu 

Sementara 
(Rp 

Milyar) 
Sumberdaya Alam  Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh 

pengguna bidang hutan alam, biodiversitas dan 
pengelolaan DAS sebanyak 7 judul, termanfaatkan 

 

40% 

c. Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Hasil 
Hutan 

Penelitian dan 
Pengembangan 
Keteknikan dan 
Pengolahan Hasil 
Hutan 

 Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada 
bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul, 
terselesaikan 
 Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh 

pengguna bidang pengolahan hasil hutan 
sebanyak 5 judul, termanfaatkan 
 

40% 
 
 
40% 
 

19,00 

d. Pusat Penelitian dan 
Pengembangan 
Peningkatan 
Produktivitas Hutan 

Penelitian dan 
Pengembangan 
Produktivitas Hutan  

 Iptek dasar dan terapan bidang hutan tanaman 
dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebanyak 6 
judul, terselesaikan 
 Iptek  dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh 

pengguna bidang hutan tanaman dan HHBK 
sebanyak 6 judul, termanfaatkan 
 

40% 
 
 
40% 

79,17 

 e. Sekretariat Badan 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kehutanan 

Dukungan Managemen 
dan Pelaksanaan 
Tugas Teknis Lainnya 
Badan Penelitian dan 
Pengembangan 
Kehutanan 

• Rencana program dan anggaran. 
• Evaluasi dan Pelaporan.  
• Sarana dan prasarana perkantoran  
• Pembinaan pegawai  
 Tata laksana keuangan dan umum 
 Kerjasama, komunikasi % desiminasi hasil Litbang  
 Pengelolaan KHDTK 

20 Satker  
20 Satker 
20 Satker 
20 Satker 
20 Satker 
20 Satker 
33 KHDTK 

33,18 
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No. 

  
 

Unit Eselon I / II / 
UPT Satker 

 

Program/Kegiatan  Indikator Kinerja Kegiatan Volume/ 
Satuan 

 
Pagu 

Sementara 
(Rp 

Milyar) 
7. Inspektorat Jenderal 

Kementerian Kehutanan 
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian 
Kehutanan  
 

 54,24 
 

a. Inspektorat I Pengawasan Terhadap 
Kinerja, Keuangan dan 
Administrasi pada 
Wilayah Kerja 
Inspektorat I 

• Terselenggaranya audit kinerja atas  Satker UPT 
Kemenhut/Dinas di wilayah kerja Inspektorat I   

• Terselenggaranya reviu laporan keuangan Pusat 
dan Provinsi pada wilayah kerja Inspektorat I  

• Tersedianya Renja, PKPT, dan laporan tahunan  

60 LHA 
 
12 LRLK 
 
3 dokumen 
 

4,82 
 
 
 
 

 

b. Inspektorat II Pengawasan Terhadap 
Kinerja, Keuangan dan 
Administrasi pada 
Wilayah Kerja 
Inspektorat II 

• Terselenggaranya audit kinerja atas Satker UPT 
Kemenhut/Dinas di wilayah kerja Inspektorat II 

• Terselenggaranya reviu laporan keuangan Pusat 
dan Provinsi pada wilayah kerja Inspektorat II  

• Tersedianya Renja, PKPT, dan laporan tahunan   

60 LHA 
 
10 LRLK 
 
3 dokumen 
 

4,99 

 c. Inspektorat III Pengawasan Terhadap 
Kinerja, Keuangan dan 
Administrasi pada 
Wilayah Kerja 
Inspektorat III 

• Terselenggaranya audit kinerja atas  Satker UPT 
Kemenhut/Dinas di wilayah kerja Inspektorat III  

• Terselenggaranya reviu laporan keaungan Pusat 
dan Provinsi pada wilayah kerja Inspektorat III  
 Tersedianya Renja, PKPT, dan laporan tahunan  

60 LHA 
 
8 LRLK 
 
3 dokumen 

5,36 

 d. Inspektorat IV Pengawasan Terhadap 
Kinerja, Keuangan dan 
Administrasi pada 
Wilayah Kerja 
Inspektorat IV 

• Terselenggaranya audit kinerja atas  Satker UPT 
Kemenhut/Dinas di wilayah kerja Inspektorat IV  

• Terselenggaranya reviu laporan keuangan Pusat 
dan Provinsi pada wilayah kerja Inspektorat IV  

• Tersedianya Renja, PKPT, dan laporan tahunan  

60 LHA 
 
11 LRLK 
 
3 dokumen 

5,25 
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Program/Kegiatan  Indikator Kinerja Kegiatan Volume/ 
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Pagu 

Sementara 
(Rp 

Milyar) 
e. Inspektorat Investigasi Pengawasan Terhadap 

Kasus Pelanggaran 
yang Berindikasi KKN 

 

• Terselenggaranya audit khusus   
 

• Terselenggaranya identifikasi khusus serta 
pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket)  

• Tersedianya Renja, PKPT, dan laporan tahunan  
 

25 LHA 
Khusus 
25 laporan  
 
3 dokumen 

3,84 

f. Sekretariat Inspektorat 
Jenderal Kementerian 
Kehutanan 

Dukungan Managemen 
dan Pelaksanaan 
Tugas Teknis Lainnya 
Inspektorat Jenderal 
Kementerian 
Kehutanan 

 
 

• Tersedianya Renja, PKPT, dan Data Informasi 
Pengawasan 

• Tersedianya laporan lingkup Itjen Kemenhut 
(LAKIP, APIP, Laporan kegiatan pengawasan, Lap. 
Keuangan, Lap. BMN, Lap. Kepegawaian) 

• Tersedianya laporan pencermatan kegiatan 
Kemenhut, dan pemantauan tindak lanjut hasil 
audit   

• Tersedianya peraturan bidang pengawasan 
 

3 Dokumen  
 
24 Laporan 
 
 
105 laporan 
 
 
6 Dokumen 

29,98 

8. Sekretariat Jenderal 
Kementerian Kehutanan 

Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 
Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan 

 425,53 

a. Biro Perencanaan Koordinasi 
Perencanaan dan 
Evaluasi Kementerian 
Kehutanan 
 

 Rencana Kerja Kementerian Kehutanan dan 
Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan  
 Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan dokumen 
anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  
 Laporan Kinerja Kementerian Kehutanan dan 
Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan  

2 Dokumen  
 
269 unit 
kerja 
 
2 Dokumen 
 

84,39 
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No. 

  
 

Unit Eselon I / II / 
UPT Satker 

 

Program/Kegiatan  Indikator Kinerja Kegiatan Volume/ 
Satuan 

 
Pagu 

Sementara 
(Rp 

Milyar) 
 Data dan informasi perencanaan Kementerian 
Kehutanan  
 

1 paket 

b. Biro Kepegawaian Penyelenggaraan 
Administrasi dan 
Penataan Kepegawaian 
 

 Pelayanan administrasi kepegawaian secara akurat 
dan tepat waktu  
 Pengembangan kapasitas SDM/pegawai   
 Pengembagan instrumen pengelolaan kepegawaian  
 Penguatan Sistem Informasi Manajemen 
Kepegawaian (SIMPEG) berbasis internet  
 

10.000 dok  
 
3.500 peg 
2 jenis 
1 paket 

18,90 

c. Biro Hukum dan 
Organisasi 

Penyelenggaraan dan 
Pembinaan Tata 
Hukum dan Organisasi 
Kementerian 
Kehutanan 
 

 Rancangan Undang-Undang, dan Rancangan 
Peraturan Pemerintah bidang kehutanan 
 Laporan evaluasi dan penelaahan hukum bidang 
pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, 
dan konservasi sumberdaya alam  
 Bantuan hukum bidang perdata, tata usaha 
negara, dan pidana  
 Pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan 
organisasi pusat, unit pelaksana teknis, dan 
pembinaan desentralisasi, perbaikan pelayanan 
publik dan kebijakan publik, serta pengawasan 
melekat  
 
 
 

4 Dokumen 
 
4 Paket 
 
 
3 Paket 
 
6 Paket 

11,80 
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No. 

  
 

Unit Eselon I / II / 
UPT Satker 

 

Program/Kegiatan  Indikator Kinerja Kegiatan Volume/ 
Satuan 

 
Pagu 

Sementara 
(Rp 

Milyar) 
 d. Biro Keuangan Penyelenggaraan 

Administrasi Keuangan 
Kementerian 
Kehutanan 
 

 Pengembalian pinjaman/piutang sebanyak 66 unit 
perusahaan terselesaikan KUK-DAS, KUHR dan 
KUPA serta PSDH-DR 
 Laporan keuangan Kementerian Kehutanan dengan 
opini wajar tanpa pengecualian mulai laporan 
tahun 2011  
 Laporan keuangan dan perbendaharaan  
 PNBP 

30% 
 
 
1 judul 
 
 
33 Prov 
Rp.2,75 T 
 

59,35 

 e. Biro Umum Penyelenggaraan 
Ketatausahaan, 
Kerumahtanggaan dan 
Pengelolaan 
Perlengkapan 
Kementerian 
Kehutanan. 
 

 Laporan SIMAK BMN Kementerian Kehutanan 
secara akuntabel dan tepat waktu  
 Serifikasi ahli pengadaan barang dan jasa bagi 
pejabat pembuat komitmen (PPK) dan 
panitia/pejabat pengadaan di Kementerian 
Kehutanan  
 Sertifikasi tanah milik Kementerian Kehutanan  
 Status pencatanan BMN eks Kantor Wilayah 
Kementerian Kehutanan di  provinsi terselesaikan 
 Administrasi persuratan Kementerian Kehutanan  
yaitu Sistem Informasi Kearsipan (SIK), dan  
Pedoman Tata Naskah Dinas. 
 

221 Satker 
 
200 Org 
 
 
 
5 Lokasi 
5 Prov 
 
2 Keg 

164,66 

 f. Pusat Standardisasi 
dan Lingkungan 
Kehutanan 

Pembinaan 
Standarisasi dan 
Evaluasi Pengelolaan 

 Rancangan Standard Nasional Indonesia (SNI) 
bidang kehutanan  
 SNI yang siap diselaraskan dengan standar 

6 Produk 
 
4 judul 

11,69 
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No. 

  
 

Unit Eselon I / II / 
UPT Satker 

 

Program/Kegiatan  Indikator Kinerja Kegiatan Volume/ 
Satuan 

 
Pagu 

Sementara 
(Rp 

Milyar) 
Lingkungan Kehutanan 
 

internasional  
 Jumlah tenaga teknis kehutanan melaksanakan uji 
kompetensi 
 Satuan pengelola hutan milik swasta dan milik 
rakyat terdampingi untuk melaksanakan 
pengelolaan hutan lestari dan mendapatkan 
sertifikat nasional maupun internasional/nasional   
 Satuan kerja lingkup Kementerian kehutanan 
terdampingi untuk menerapkan sistem manajemen 
mutu sesuai standard internasional  
 Rekomendasi kebijakan pengelolaan lingkungan 
kehutanan  
 Rekomendasi kebijakan penanganan perubahan 
iklim kehutanan 
 Peningkatan pemahaman para pemangku 
kepentingan (stakeholder) tentang 
penanggulangan perubahan iklim kehutanan 
 

 
100 Orang 
 
8 unit 
 
 
 
4 unit 
 
 
3 Rekom 
 
1 Rekom 
 
5 Lokasi 

 g. Pusat Kerjasama Luar 
Negeri 

Pembinaan dan 
Koordinasi Kerjasama 
Luar Negeri 
 

 Partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama 
internasional (bilateral, multilateral dan regional) di 
bidang kehutanan  
 Komitmen kerjasama internasional di bidang 
kehutanan (bilateral, multilatareal, regional, dan 
multipihak)  
 Kerjasama baru bilateral dan multipihak  

3 paket 
 
 
1 paket 
 
 
1 neg/lembg 

22,26 
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No. 

  
 

Unit Eselon I / II / 
UPT Satker 

 

Program/Kegiatan  Indikator Kinerja Kegiatan Volume/ 
Satuan 

 
Pagu 

Sementara 
(Rp 

Milyar) 
 
 Laporan monitoring dan evaluasi kerjasama 
internasional (bilateral, multilateral dan regional) 

  

 
3 paket 

 h. Pusat Informasi 
Kehutanan 

Penyiaran dan 
Penyebarluasan 
Informasi 
Pembangunan 
Kehutanan 

 Liputan kegiatan Menteri Kehutanan dan Pejabat 
Kemenhut, pemberitaan issue-issue strategis dan 
jumpa pers Menteri kehutanan dan Pejabat 
Kemenhut dengan media masa  
 Pameran pembangunan kehutanan  
 Pertemuan dan sosialisasi kebijakan pembangunan 
kehutanan  
 Menyiapkan bahan rapat Menteri Kehutanan pada 
acara rapat kerja dengan DPR RI dan DPD RI  
 Pelayanan data dan informasi pembangunan 
kehutanan 
 

20 kali 
 
 
 
13 kali 
15 kali 
 
10 kali 
 
1 Paket 

23,28 

 i. Pusat Pembiayaan 
Pembangunan Hutan  

Pengelolaan Keuangan, 
Penyaluran dan 
Pengembalian Dana 
Bergulir Pembiayaan 
Pembangunan 
Kehutanan 

 Penyaluran kredit pembangunan hutan tanaman 
(hutan tanaman industri dan hutan tanaman 
rakyat) dan hutan rakyat (kumulatif) 
 Rencana Bisnis dan anggaran (RBA) Badan 
Layanan Umum (BLU)  
 Penilaian kelayakan permohonan pinjaman 
 
 
 

160.000  ha 
 
 
1 judul 
 
114 proposal 

10,80 
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No. 

  
 

Unit Eselon I / II / 
UPT Satker 

 

Program/Kegiatan  Indikator Kinerja Kegiatan Volume/ 
Satuan 

 
Pagu 

Sementara 
(Rp 

Milyar) 
 j. Pusat Pengendalian 

Pembangunan 
Kehutanan Regional  I 

Pengendalian 
Pembangunan 
Kehutanan Regional I 

 Rencana Kehutanan Regional I  
 Renja Pembangunan Kehutanan Reg.I 
 Evaluasi Renja dan pelaksanaan pembangunan 
Kehutanan Regional I  
 Penyelesaian permasalahan tematik kehutanan di 
tingkat regional I 
 

1 Dokumen 
1 Dokumen 
1 Rekom 
 
3 Rekom 

4,50 

 K Pusat Pengendalian 
Pembangunan 
Kehutanan Regional  II 

Pengendalian 
Pembangunan 
Kehutanan Regional II 
 

 Rencana Kehutanan Regional II 
 Renja Pembangunan Kehutanan Reg.II 
 Evaluasi Renja dan pelaksanaan pembangunan 
Kehutanan Regional II  
 Penyelesaian permasalahan tematik kehutanan di 
tingkat regional II 
 

1 Dokumen 
1 Dokumen 
1 Rekom 
 
10 Rekom 

4,60 

 l. Pusat Pengendalian 
Pembangunan 
Kehutanan Regional  
III 

Pengendalian 
Pembangunan 
Kehutanan Regional III 
 

 Rencana Kehutanan Regional III 
 Renja Pembangunan Kehutanan Reg.III 
 Evaluasi Renja dan pelaksanaan pembangunan 
Kehutanan Regional III  
 Penyelesaian permasalahan tematik kehutanan di 
tingkat regional III 
 

1 Dokumen 
1 Dokumen 
1 Rekom 
 
15 Rekom 

4,43 

 m Pusat Pengendalian 
Pembangunan 
Kehutanan Regional  IV 

Pengendalian 
Pembangunan 
Kehutanan Regional IV 
 

 Rencana Kehutanan Regional IV  
 Renja Pembangunan Kehutanan Reg.IV 
 Evaluasi Renja dan pelaksanaan pembangunan 
Kehutanan Regional IV  

1 Dokumen 
1 Dokumen 
1 Rekom 
 

4,87 
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No. 

  
 

Unit Eselon I / II / 
UPT Satker 

 

Program/Kegiatan  Indikator Kinerja Kegiatan Volume/ 
Satuan 

 
Pagu 

Sementara 
(Rp 

Milyar) 
 Penyelesaian permasalahan tematik kehutanan di 
tingkat regional IV 
 

9 Rekom 
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Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEHUTANAN 
Kepala Biro Hukum dan Organisasi                REPUBLIK INDONESIA, 
 
         ttd.              ttd. 

 
KRISNA RYA, SH, MH           ZULKIFLI HASAN 
NIP. 19590730 199003 1 001 


	1.pdf
	cover
	Kementerian Kehutanan
	Diterbitkan oleh �Biro Perencanaan�Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 2�Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta�

	3
	4
	5
	6

