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Dokumen Rencana Strategis (Renstra)  Badan Penelitian 
dan Pengembangan Kehutanan Tahun 2010-2014 
(Revisi) merupakan penyempurnaan dokumen Renstra 
Badan Litbang Kehutanan Tahun 2010 – 2014 yang 
telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan 
Litbang Kehutanan Nomor : SK.12/VIII-SET/2010 tanggal 
9 Maret 2010   dan  penjabaran dari Renstra Kementerian 
Kehutanan 2010-2014 (Revisi) yang ditetapkan 
berdasarkan Permenhut Nomor : P.51/Menhut-II/2010.  
Selain itu, Renstra Revisi juga merupakan implikasi 
adanya perubahan struktur organisasi Badan Litbang 
Kehutanan berdasarkan Permenhut Nomor : P.40/
Menhut-II/2010 untuk organisasi Sekretariat dan Pusat 
Litbang dan Permenhut Nomor : P.27/Menhut-II/2010 
s/d P.40/Menhut-II/2011 untuk Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) lingkup Badan Litbang Kehutanan.    Renstra 
Badan Litbang 2010 – 2014  disusun berdasarkan Surat 
Edaran Menteri Kehutanan Nomor : 01/Menhut-II/
REN/2010 tentang Panduan Penyusunan Rencana 
Strategis (Renstra) Lingkup Kementerian Kehutanan 
dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kehutanan.

Renstra Badan Litbang Kehutanan mengakomodasi 
kegiatan penelitian dan pengembangan yang tertuang 
dalam phase I Roadmap Litbang Kehutanan 2010 – 
2025 dan merupakan rangkaian tahapan  dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi Badan Litbang Kehutanan.  
Renstra ini juga menjadi panduan dan  acuan bagi 
satuan kerja lingkup Badan Litbang Kehutanan dalam 
perencanaan kegiatan litbang yang beorientasi pada 
manfaat.

Penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan 
kepada semua pihak yang telah berperan, secara langsung 
maupun tidak langsung, dalam penyusunan Renstra ini. 
Akhirnya, semoga Renstra ini dapat menjadi landasan 
dan titik tolak menuju terwujudnya Badan Litbang 
Kehutanan yang lebih tangguh, kredibel dan akuntabel 
dalam menghasilkan IPTEK Kehutanan yang terkini, 
unggul dan bermanfaat bagi kelestarian hutan dan 
kesejahteraan masyarakat.

Jakarta,   16 Februari 2012

Kepala Badan,

Dr.Ir. Tachrir Fathoni, M.Sc 
NIP. 10560929 198202 1 001
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Berdasarkan Undang-undang RI No.41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan, Badan Penelitian dan Pengembangan 
(Litbang)  Kehutanan memperoleh mandat dalam 
pengurusan hutan meliputi kegiatan penyelenggaraan 
penelitian dan pengembangan bertujuan untuk 
memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat.

Renstra Badan Litbang Kehutanan Tahun 2010 – 2014 
Revisi merupakan penyempurnaan dokumen Renstra 
Badan Litbang Kehutanan Tahun 2010 – 2014 yang 
telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan 
Litbang Kehutanan Nomor : SK.12/VIII-SET/2010 
tanggal 9 Maret 2010,   jugamerupakan implikasi 
adanya perubahan struktur organisasi lingkup Badan 
Litbang Kehutanan berdasarkan Permenhut Nomor : 
P.40/Menhut-II/2010 untuk organisasi 4 (empat) Pusat 
Litbang dan Sekretariat Badan Litbang Kehutanan dan 
Permenhut Nomor : P.27/Menhut-II/2010 s/d P.40/
Menhut-II/2011 untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Badan Litbang Kehutanan. Penyusunan Renstra Badan 
Litbang Tahun 2010 – 2014 Revisi berpedoman pada  
Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor : 01/Menhut-
II/REN/2010 tentang Panduan Penyusunan Rencana 
Strategis (Renstra) Lingkup Kementerian Kehutanan dan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kehutanan.

Renstra Badan Litbang Kehutanan Tahun 2010 Revisi 
merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian 
Kehutanan 2010-2014 (Revisi) yang ditetapkan 
berdasarkan Permenhut Nomor : P.51/Menhut-II/2010, 
menyelenggarakan Program Penelitian dan Pengembangan 
Kehutanan dalam rangka mewujudkan misi Renstra 
Kemenhut dalam “menyediakan teknologi dasar dan 
terapan” dengan sasaran strategis “penyediaan teknologi 
dasar dan terapan silvikultur, pengolahan hasil hutan, 
konservasi alam dan sosial ekonomi guna mendukung 
pengelolaan hutan lestari sebanyak 25 judul”.

Dalam pencapaian sasaran strategis dijabarkan 
kedalam dalam kegiatan-kegiatan yaitu : 1). Penelitian 
dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi; 2). 
Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktivitas 
Hutan; 3). Penelitian dan Pengembangan Keteknikan 
Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan; 4). Penelitian 
dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan 
Kehutanan dan 5). Dukungan Managemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kehutanan.

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang 
ditetapkan dan menjadi ukuran keberhasilan pencapaian 
Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Penelitian dan 
Pengembangan Kehutanan selama periode 2010 – 2014 
sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan 
Rehabilitasi dengan IKK  : dihasilkan dan dimanfaatkan 
Iptek dasar dan terapan di bidang konservasi dan 
rehabilitasi sebanyak 7 judul; 

2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Peningkatan 
Produktivitas Hutan dengan IKK : dihasilkan dan 
dimanfaatkan Iptek dasar dan terapan di bidang 
peningkatan produktivitas hutan sebanyak 6 judul; 

3. KegiatanPenelitian dan Pengembangan Keteknikan Hutan 
dan Pengolahan Hasil Hutandengan IKK : dihasilkan 
dan dimanfaatkan Iptek dasar dan terapan di bidang 
keteknikan hutan dan pengolahan hasil hutan 
sebanyak 5 judul; 

4. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim 
dan Kebijakan Kehutanan dengan IKK : dihasilkan dan 
dimanfaatkan Iptek dasar dan terapan di bidang 
lanskap hutan, perubahan iklim dan kebijakan 
kehutanan sebanyak 7 judul; 

5. Kegiatan Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kehutanan dengan IKK : Tata kelola Pemerintahan yang 
baik di lingkungan Badan Litbang Kehutanan sesuai 
kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja 
yang optimal pada 20 satker,  Tertib administrasi 
pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan 
Badan Litbang Kehutanan dalam rangka mewujudkan 
opini laporan keuangan Kemenhut “wajar tanpa 
pengecualian” mulai laporan keuangan tahun 2011 
sebanyak 20 satker, Pengelolaan Kawasan Hutan 
Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebanyak 33 Unit. 

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis program 
“Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan” 
sumber pendanaan dari APBN Badan Litbang Kehutanan 
Tahun 2010 – 2014 sebesar  Rp. 1.303.410. 000.000,- 
(satu trilyun tiga ratus tiga milyar empat ratus sepuluh 
juta rupiah). Dalam mendukung optimalisasi dan 
percepatan pencapaian sasaran renstra dan sasaran 
prioritas lainnya, juga diupayakan sumber pendanaan 
Non APBN Badan Litbang Kehutanan antara lain dari 
Kementerian lain serta dari kerjasama dengan lembaga 
dan mitra internasional.
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1.1 Umum
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan adalah 
unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Menteri Kehutanan yang memiliki tugas 
pokok menyelenggarakan penelitian dan pengembangan 
di bidang kehutanan termasuk penyebarluasan hasil-
hasil penelitian dan pengembangan kepada pengguna 
baik internal maupun eksternal Kementerian Kehutanan.
Berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan berikut turunan peraturan di bawahnya, 
peran Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 
difokuskan kepada pengembangan kemampuan serta 
budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam 
pengurusan hutan untuk  mewujudkan pengelolaan 
hutan secara lestari dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat.

Tahapan pembangunan yang tertuang dalam  Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-2  
Tahun 2010 – 2014 adalah untuk lebih memantapkan 
penataan di segala bidang dengan menekankan upaya 
peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) 
termasuk pembangunan kemampuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi (IPTEK) serta penguatan daya saing 
perekonomian.

Salah satu kebijakan dalam Rencana Kehutanan Tingkat 
Nasional (RKTN) Tahun 2011 – 2030 adalah Peningkatan 
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan melalui  4  
(empat) strategi pencapaian yaitu:

1. Penetapan berbagai tema riset;

2. Pengembangan penelitian berbasis kebutuhan; 

3. Pemanfaatan dan penerapan hasil riset dan teknologi 
bagi perbaikan pengelolaan hutan; dan 

4. Pemberian kemudahan kepada masyarakat untuk 
mengakses teknologi dan hasil riset kehutanan.  

Sejalan dengan kebijakan dalam RPJMN ke 2 dan RKTN, 
Badan Litbang Kehutanan mempunyai peran yang strategis 
untuk menjawab berbagai tantangan dan permasalahan 
sektor kehutanan, melalui IPTEK dasar maupun 
terapan. Untuk mewujudkan peran  tersebut Renstra 
Badan Litbang Kehutanan ini mengakomodasi kegiatan 
penelitian dan pengembangan yang tertuang dalam phase 
I dari Roadmap Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 
2010-2014 (Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.163/
MENHUT-II/2009) beserta jabarannya dalam 25 RPI 
(Rencana Penelitian Integratif) serta  kegiatan –kegiatan 
pendukung kelitbangan.

1.2 Landasan Pembangunan Bidang 
Penelitian dan Pengembangan

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan  
Tahun 2010-2014 menegaskan kembali bahwa 
penyelenggaraan  Pembangunan Kehutanan di Indonesia 
berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1990  tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan, yaitu pengurusan sumberdaya 
alam hutan sebagai satu kesatuan ekosistem. 

Terdapat 3 (tiga) dimensi utama dalam penyelenggaraan 
pengurusan sumberdaya hutan yaitu: 1).Keberadaan 
lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dalam 
luasan yang cukup dan sebaran spasial yang proporsional. 
Entitas yang mencerminkan dimensi kawasan adalah 
mantapnya status hukum kawasan hutan serta tersedianya 
data dan informasi kondisi serta potensi sumberdaya 
hutan menjadi prasyarat dalam pengelolaan hutan lestari. 
2). Keberadaan wujud biofisik hutan berupa tumbuhan 
dan satwa serta wujud abiotiknya yang ditetapkan sebagai 
kawasan hutan dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi. 
Entitas yang mencirikan pengelolaan biofisik hutan 
adalah revitalisasi dan transformasi manfaat ekonomi, 
sosial budaya dan lingkungan hutan menjadi barang 
dan jasa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
secara berkelanjutan. Revitalisasi dan transformasi 
aneka manfaat hutan tersebut meliputi peningkatan 
pemanfaatan potensi lahan maupun hasil-hasil produksi 
barang dan jasa, konservasi sumberdaya alam termasuk 
perlindungan dan pengamanan hutan, serta pemulihan 
fungsi hutan melalui upaya-upaya rehabilitasi dalam 
bentuk antara lain penghutanan kembali kawasan hutan 
yang terdegradasi (reboisasi atau restorasi), penanaman 
pada lahan kritis di luar kawasan hutan (penghijauan), 
serta penanaman pada areal hutan bekas penggunaan 
non-kehutanan misalnya tambang (reklamasi).  3).Tata 
kelola sumberdaya hutan baik menyangkut aspek kelola 
ekonomi, kelola ekologi atau lingkungan maupun kelola 
sosial, yang menjadi ciri dan fungsi sumberdaya hutan 
dalam mendukung perekonomian nasional dan sekaligus 
sebagai sistem penyangga kehidupan (the life supporingt 
system) secara utuh. 

Dimensi yang menjadi mandat Kementerian Kehutanan 
dalam penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan 
diimplementasikan dalam empat upaya pokok, yaitu: 
1). perencanaan hutan, 2). pengelolaan hutan, 3). 
penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, 
penyuluhan (litbangdiklatluh) dan 4) pengawasan dan 
pengendalian. Keempat upaya tersebut diselenggarakan 
secara bersama-sama dan bersinergi untuk mewujudkan 
pengelolaan hutan lestari dan sebesar-besar  untuk 
kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. 
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Posisi strategis sumberdaya hutan dalam konteks 
pembangunan nasional, memiliki dua peran utama 
yaitu peran dalam pembangunan ekonomi dan peran 
dalam pembangunan lingkungan. Peran hutan dalam 
pembangunan ekonomi terutama adalah dalam 
penyediaan barang dan jasa yang memberikan kontribusi 
nyata terhadap pembangunan perekonomian nasional, 
daerah dan masyarakat. Peran hutan dalam pelestarian 
lingkungan hidup adalah dalam menjaga keseimbangan 
tata air, pengawetan tanah dan kualitas udara, sebagai 
unsur utama daya dukung lingkungan dalam sistem 
penyangga kehidupan.

Dari sisi pembangunan sosial-ekonomi, sektor 
kehutanan diharapkan masih memegang peranan 
penting dalam pertumbuhan nasional (pro-growth) 
melalui pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) 
nasional, peningkatan pemanfaatan hasil hutan untuk 
mendukung perolehan devisa, penerimaan negara lainnya 
dan pemenuhan kebutuhan domestik akan hasil hutan, 
penyerapan tenaga kerja (pro-job) serta pengurangan 
angka kemiskinan (pro-poor). Disisi pembangunan 
lingkungan (pro-environment), jasa-jasa lingkungan 
yang dihasilkan dari hutan, seperti keanekaragaman 
hayati, penyerapan karbon, stabilitasi lingkungan dan 
perlindungan tata air, keindahan alam dan udara bersih 
merupakan komponen sistem penyangga kehidupan serta 
menjadi kondisi pemungkin (enabling condition) bagi 
terselenggaranya pembangunan sektor non-kehutanan. 

Badan Litbang Kehutanan sebagai institusi yang 
bertanggung jawab dalam penyediaan Iptek bidang 
kehutanan dituntut untuk mendukung tercapainya 
peran strategis  sumber daya hutan untuk pembangunan 
ekonomi dan pembangunan lingkungan. Dalam rangka 
itu hasil litbang yang terdiri dari Iptek dasar dan terapan 
diarahkan untuk pengayaan ilmu pengetahuan juga harus 
mendukung dalam proses pengambilan kebijakan yang 
dikemas dalam bentuk jurnal nasional dan internasional, 
draft SK Menhut, policy brief, buku, petunjuk teknis, 
pedoman, paten, hak cipta, RSNI, penemuan teori/
inovasi baru, demplot dan bahan kebijakan. 

1.3 Alur Pikiran dan Asumsi 
Asumsi dalam mencapai sasaran strategis pembangunan 
kehutanan program  penelitian dan pengembangan 
kehuatan adalah sebagai berikut:

1. Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010 – 2014 
yang menjadi acuan dalam perumusan Renstra 
Badan Litbang Kehutanan Tahun 2010 – 2014.

2. Kegiatan yang disusun telah disesuaikan dengan 
struktur organisasi Badan Litbang Kehutanan 
berdasarkan Permenhut  Nomor P. 40/Menhut-
II/2010 untuk organisasi 4 (empat) Pusat Litbang 
dan Sekretariat Badan Litbang Kehutanan dan 
Permenhut Nomor: P.27/Menhut-II/2010 s/d P.40/
Menhut-II/2011 untuk organisai Unit Pelaksana 
Teknis (UPT) Badan Litbang Kehutanan.   

PERAN PEMBANGUNAN 
KEHUTANAN DALAM RPJM 

TAHUN 2010 - 2014 

ARAH 
KEBIJAKAN

 
PROGRAM KEGIATAN 

1. Pemantapan 
kawasan hutan 

2. Rehabilitasi 
hutan dan 
peningkatan 
daya dukung 
DAS 

3. Pengamanan 
hutan dan 
pengendalian 
kebakaran 

4. Konservasi 
keanekaragaman 
hayati 

5. Revitalisasi 
pemanfaatan 
hutan dan 
industri 
kehutanan 

6. Pemberdayaan 
masyarakat di 
sekitar hutan 

1. Perubahan Iklim 
Penurunan emisi 26 % 
dari level BAU 

2. Rencana Tata Ruang 
Pemanfaatan tata ruang 
secara sinergis, serasi 
dan berkelanjutan 

3. Peningkatan daya 
dukung DAS 

4. Konstribusi Sektor 
HHK, HHBK dan jasa 
lingkungan 

5. Nilai tambah dan daya 
saing 
Penguatan market 
intelligence 

6. Good governance 
Padu serasi antara 
pemerintah, dunia 
usaha dan masyarakat 

2010  

 

1. Litbang 
Konservasi dan 
Rehabilitasi 

2. Litbang 
Peningkatan 
Produktivitas 
Hutan 

3. Litbang 
Keteknikan dan 
Pengolahan Hasil 
Hutan 

4. Litbang 
Perubahan Iklim 
dan Kebijakan 

5. Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan 
Tugas Teknis 
Lainnya 

RENCANA
STRATEGIS 

KEMENTERIAN
KEHUTANAN

2010-2014

RENSTRA 
BADAN 

LITBANG                  
2010-2014

Perencanaan Makro Bidang 
Kehutanan & Pemantapan 

Kawasan Hutan

Peningkatan Pemanfaatan 
Hutan Produksi

Peningkatan Fungsi dan Daya 
Dukung DAS Pemberdayaan

Konservasi dan 
Keanekaragaman Hayati dan 

Perlindungan Hutan

Pengawasan & Peningkatan 
Akuntabilitas Aparatur

Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya

Penelitian dan Pengembangan 
Kehutanan

Penyuluhan & Pengembangan 
SDM Kehutanan

Gambar 1. Bagan Alur Pikir Renstra Badan Litbang Kehutanan
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3. Renstra Badan Litbang Kehutanan Tahun 2010 – 
2014 yang menjadi acuan dalam seluruh unit kerja 
lingkup Badan Litbang Kehutanan

4. Tersedianya  input khususnya sumber daya manusia 
(SDM) pelaksana dan  anggaran kegiatan.

1.4 Sistematika Renstra Badan 
LitbangTahun 2010 – 2014

Ruang lingkup isi Renstra Badan Litbang Kehutanan 
sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN, merupakan penjelasan secara 
garis besar dari materi Renstra. Bab ini memuat 
Landasan Pembangunan Kehutanan bidang 
Litbang Kehutanan, Organisasi, Kondisi saat 
ini dan permasalahan yang dihadapi litbang  
Kehutanan, Alur Pikir Penyusunan dan Asumsi 
dasar, dan Sistematika Renstra Tahun 2010 – 
2014. 

BAB II. VISI, MISI, dan SASARAN STRATEGIS TAHUN 
2010 – 2014. Bab ini berisi perumusan Badan 
Litbang Kehutanan dalam mengemban tugas 
lima tahun kedepan, dari penetapan pernyataan 
visi sebagai cita-cita yang hendak diwujudkan, 
pernyataan misi merupakan pilihan cara dalam 
pencapaian visi, nilai dasar serta analisis strategis 
dan sasaran strategis dalam pencapaian visi.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI. Bab ini 
menguraikan arah kebijakan dan startegi Badan 
Litbang Kehutanan dengan rumusan Kebijakan 
Prioritas, Program dan Kegiatan serta Indikator 
Kinerja Kegiatan dan Pendanaan dalam 
pelaksanaan program dan kegiatan penelitian 
dan pengambangan.

BAB IV. PENUTUP. Merupakan gambaran umum kondisi 
pelaksanaan Renstra Badan Litbang Kehutanan 
Tahun 2010 – 2014

LAMPIRAN, merupakan matriks/tabulasi Renstra Badan 
Litbang Kehutanan Tahun 2010 – 2014.
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Gambar 2. Alur Program Penelitian dan 
Pengembangan
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1.5 Kondisi Saat ini

1.5.1 Keadaan Umum

Sumber daya hutan Indonesia sebagai salah satu modal 
pembangunan ekonomi nasional antara lain dalam 
pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan 
pengembangan wilayah. Selain peran ekonomi, sumber 
daya hutan  juga mempunyai fungsi yang lebih luas 
yaitu sebagai salah satu komponen sistem penyangga 
kehidupan. Komitmen pengelolaan sumber daya hutan 
secara berkelanjutan telah dinyatakan oleh berbagai 
pihak, namun sampai saat ini masih banyak terdapat 
kelemahan yang menyebabkan penurunan kuantitas dan 
kualitas sumber daya hutan. 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 
tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan 
dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, esensi 
dari penelitian dan pengembangan adalah menyajikan 
kebenaran ilmiah dalam bentuk ilmu pengetahuan 
dan teknologi serta menjadikannya sebagai dan 
mendayagunakan secara lebih lanjut untuk meningkatkan 
fungsi, manfaat dan aplikasinya.

Pengelolaan hutan berkelanjutan dengan keseimbangan 
dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan akan bisa 
diwujudkan secara nyata apabila didasari oleh kebenaran 
ilmiah dan IPTEK yang dihasilkan dari kegiatan penelitian 
dan pengembangan. Hasil litbang baik yang berupa 
informasi ilmiah maupun paket Iptek akan menjadi 
input yang obyektif dalam pengambilan kebijakan serta 
memberikan dukungan teknologi inovatif dan tepat 
guna, dalam meningkatkan pengelolaan hutan termasuk 
meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk hasil 
hutan dan jasa.

1.5.2 Pencapaian Renstra Tahun 2005 – 2009

Pada periode renstra tahun 2005 – 2009, Badan 
Litbang Kehutanan telah berhasil melaksanakan misi 
yang diembannya dalam rangka pencapaian tujuan 
dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini 
dapat diukur berdasarkan indikator kinerja yang 
ditetapkan, baik indikator sasaran mamupun indikator 
kegiatan. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran 
keberhasilan yang tidak hanya ditentukan oleh masing-
masing unit kerja Badan Litbang Kehutanan, tetapi juga 
ditentukan oleh berbagai sektor lain yang menunjang. 
Sedangkan indikator kinerja input, output dan outcome 
merupakan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan 
organisasi untuk mengukur kinerjanya sendiri. Rata-rata 
pencapaian kinerja kegiatan untuk tiap indikator yang 
diukur adalah: Input (90.39 %), Output (95,74 %) dan 
Outcome (80,00 %).

Pada tahun 2005 – 2009 Badan Litbang Kehutanan telah 
menetapkan 3 misi dengan 11 sasaran strategis dan target 
pencapaian indikator kinerja sasaran adalah 43 paket 
teknologi, diseminasi, kerjasama litbang dan jejaring 
kerja, pemantapan organisasi litbang, sistem perencanaan 
dan evaluasi serta tersedianya sarana prasarana litbang.

Badan Litbang Kehutanan menyadari bahwa kinerja 
litbang akan sulit berubah apabila seluruh stakeholder-
nya tidak mampu melakukan transformasi paradigma 
akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan 
(Inputs Oriented Accountability) dan luaran  (Output 
Oriented Accountability) ke arah akuntabilitas pada 
hasil (Outcomes Oriented Accountability). Badan Litbang 
Kehutanan akan melakukan segala upaya yang diperlukan 
untuk mendorong agar penyelenggaraan litbang di 
seluruh unit kerja baik Pusat maupun UPT di daerah 
dapat dilaksanakan secara optimal dan berorientasi 
kepada hasil (Outcomes Oriented).

1.6 Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. 
P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Kehutanan, Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kehutanan adalah unsur pendukung yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri 
Kehutanan dipimpin oleh Kepala Badan. 

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 
mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian 
dan pengembangan di bidang kehutanan termasuk 
penyebarluasan hasil-hasil penelitian dan pengembangan 
kepada pengguna baik internal maupun eksternal 
Kementerian Kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kehutanan menyelenggarakan fungsi: 

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program 
di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan; 

2. pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan 
pengembangan kehutanan; 

3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas di bidang penelitian dan pengembangan 
kehutanan;dan 

4. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kehutanan. 

Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kehutanan terdiri dari Sekretariat Badan Litbang 
Kehutanan, 4 (empat) Pusat Penelitian dan 
Pengembangan, 2 (dua) Balai Besar Penelitian  serta 13 
(tiga belas) Balai Penelitian. Struktur Organisasi Badan 
Litbang Kehutanan sebagaimana Gambar 3.
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KEPALA BADAN

SEKBADAN

7 BALAI UMUM 6 BALAI KHUSUS2 BALAI BESAR

PUSLITBANG
KONSERVASI DAN

REHABILITASI
(Puskonser)

PUSLITBANG
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PRODUKTIVITAS
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(Pusprohut)

PUSLITBANG 
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DAN PENGOLAHAN HASIL 

HUTAN 
(Pustekolah)

PUSLITBANG
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DAN KEBIJAKAN
(Puspijak)

Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Tabel 1. Rata-rata Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Litbang Kehutanan Tahun 2005 – 2009

No Sasaran Strategik
Rata-rata Pencapaian Kinerja Per Tahun (%)

2005 2006 2007 2008 2009

1. Tersedianya informasi dan IPTEK peningkatan efektifitas rehabilitasi dan 

pencegahan degradasi sumberdaya hutan
88,52 91,25 82,67 92,71 100,00

2. Tersedianya informasi dan IPTEK peningkatan produktivitas hutan 97,46 93,30 85,25 94,51 98,00

3. Tersedianya informasi dan IPTEK pengelolaan kawasan yang dilindungi 
dan pelestarian keanekaragaman hayati

91,11 88,20 87,78 86,78 95,35

4. Tersedianya informasi dan IPTEK pemanfaatan dan pemasaran HHBK 
dan jasa hutan secara diversifikasi produk hasil hutan

74,70 82,98 87,25 95,36 97,44

5. Tersedianya informasi dan IPTEK yang mendukung sistem pengelolaan 
hutan lestari

80,65 96,43 64,55 87,88 100,00

6. Tersedianya informasi dan IPTEK untuk peningkatan kesadaran dan 
partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kelestarian SDH sekaligus 
peningkatan kesejahteraan masyarakat

80,85 84,39 86,64 97,71 97,50

7. Tercapainya diseminasi IPTEK yang efektif dan tepat sasaran 98,77 87,50 87,50 98,27 96,08

8. Terwujudnya kerjasama litbang dan jejaring kerja IPTEK kehutanan 100,00 56,52 93,10 94,22 95,14

9. Mantapnya organisasi litbang dan meningkatnya profesional SDM 
Litbang

96,83 100 92,03 93,63 93,07

10. Terwujudnya sistem perencanaan dan evaluasi litbang yang mantap dan 
komprehensif

100,00 87,50 97,5 88,43 96,56

11. Tersedianya sarana litbang yang memadai sesuai perkembangan 
kebutuhan dan kemajuan IPTEK

97,71 99,38 99,98 77,73 89,88

RATA-RATA 92,22 87,95 88,38 91,38 96,27
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Berdasarkan Permenhut Nomor: P.27/Menhut-II/2010 
s/d P.40/Menhut-II/2011 untuk Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) lingkup Badan Litbang Kehutanan terdiri dari 2 
(dua)  Balai Besar yaitu: Balai Balai Besar Penelitian 
Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan (B2PBPTH) 
Yogyakarta dan Balai Besar Penelitian Dipterokarpa 
(B2PD) Samarinda;  6 (enam) Balai Khusus yaitu: 
Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan 
(BPTSTH) Kuok, Balai Penelitian Teknologi Perbenihan 
Tanaman Hutan (BPTPTH) Bogor, Balai Penelitian 
Teknologi Kehutanan Pengelolaan DAS (BPTK DAS) 
Solo, Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan 
Kayu (BPT HHBK) Mataram, Balai Penelitian Teknologi 
Agroforestry (BPTA) Ciamis, Balai Penelitian Teknologi 
Konservasi Sumber Daya Alam (BPT KSDA) Samboja; 
dan 7 Balai Umum yaitu: Balai Penelitian Kehutanan 
(BPK) Aek Nauli, Balai Penelitian Kehutanan (BPK) 
Palembang, Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Kupang, 
Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Banjarbaru, Balai 
Penelitian Kehutanan (BPK) Manado, Balai Penelitian 
Kehutanan  (BPK) Makasar, Balai Penelitian Kehutanan 
(BPK) Manokwari.

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, Badan 
Litbang Kehutanan telah memperoleh pengakuan 
dalam bentuk sertifikasi ISO dibidang manajemen dan 
pengelolaan laboratorium. Unit kerja Badan Litbang 
Kehutanan yang telah memperoleh sertifikat ISO 9001: 
2008 dan ISO/IEC: 17025: 2005 adalah Sekretariat Badan 
Litbang Kehutanan, Balai Besar Penelitian Bioteknologi 
dan Pemuliaan Tanaman Hutan (B2PBPTH) Yogyakarta, 
Pusat Litbang Keteknikan dan Pengolahan Hasil Hutan 
(Pustekolah), Pusat Litbang Peningkatan Produktivitas 
Hutan (Pusprohut), Pusat Litbang Perubahan Iklim 
dan kebijakan Kehutanan (Puspijak), Balai Penelitian 
Teknologi Agroforestry (BPTA) Ciamis, dan Balai 
Penelitian Kehutanan (BPK) Makasar.

1.7 Permasalahan

1.7.1 Perubahan Iklim

Selain kerusakan yang disebabkan ulah manusia, hutan 
juga akan semakin rentan karena adanya pemanasan 
global dan perubahan iklim akibat peningkatan emisi gas 
rumah kaca (GRK) di atmosfir. Dampak dari perubahan 
iklim  seperti kekeringan, kejadian iklim ekstrim dan 
pergeseran musim, dan peningkatan genangan air pasang 
akan menyebabkan terjadinya peningkatan intensitas 
kebakaran hutan, perubahan periode pembungaan dan 
pembuahan, pergeseran distribusi spesies, merebaknya 
hama dan penyakit, penurunan populasi satwa dan 
kematian vegetasi hutan. Untuk itu, upaya adaptasi 
terhadap perubahan iklim mutlak dilakukan untuk 
meningkatkan daya adaptabilitas dan kelentingan 

(resiliensi) bio-ekologis, kehidupan masyarakat 
(livelihood) maupun usaha kehutanan.

Penanganan perubahan iklim di sektor kehutanan, selain 
melalui upaya adaptasi juga melalui upaya mitigasi 
mengingat adanya peran ganda hutan yaitu sebagai “sink” 
atau penyerap/penyimpan karbon  dan sebagai “source” 
atau pengemisi karbon. Upaya mitigasi perubahan 
iklim diarahkan pada kegiatan-kegiatan dalam rangka 
mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, 
meningkatkan kapasitas penyerapan atau penyimpanan 
karbon (carbon sequestration), menjaga stok karbon hutan 
dan meningkatkan stok karbon hutan. Implementasi 
upaya mitigasi perubahan iklim untuk mengurangi emisi 
dan meningkatkan kapasitas serapan karbon, tidak hanya 
terbatas pada penguasaan aspek metodologinya, tapi juga 
harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi 
dan kebijakan nasional.

Komitmen Indonesia dalam mitigasi perubahan 
iklim telah dinyatakan oleh Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono pada pertemuan puncak G-20 di Pittsburgh, 
25 September 2009, bahwa Indonesia akan menurunkan 
emisi sebesar 26% dari level BAU (business as usual) pada 
tahun 2020, atau sebesar 41% apabila ada dukungan 
internasional. Target ini merupakan tantangan bagi sektor 
kehutanan karena sektor LULUCF memberikan kontribusi 
yang cukup besar dalam emisi karbon yaitu sebesar 54% 
dari total emisi GRK nasional. Untuk target penurunan 
26%, sektor kehutanan mendapatkan kontribusi 
penurunan 54%-nya yaitu sebesar 14%.  Selain tantangan 
dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatan sektor 
kehutanan yang berdampak pada penurunan emisi dan 
peningkatan stok karbon, sistem MRV harus dibangun 
agar data kegiatan-kegiatan tersebut, termasuk data 
perubahan tutupan hutan dan perubahan stok karbon, 
dapat diukur/dikuantifikasi (measurable), dilaporkan 
secara aktual dan periodik (reportable) dan dapat diuji/ 
diverifikasi oleh pihak independent (verifiable).

1.7.2  Tata Ruang 

Rencana tata ruang seharusnya digunakan sebagai 
acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap 
sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat 
terselenggara secara sinergis, serasi dan berkelanjutan. 
Pada kenyataannya, masih banyak terjadi tumpang tindih 
dalam pemanfaatan ruang karena rencana tata ruang 
belum dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 
pembangunan dan pemberian ijin pemanfaatannya, 
serta rendahnya kualitas pemanfaatan tata ruang dan 
pengendaliannya akibat rendahnya kualitas informasi 
untuk penyusunan rencana tata ruang. Kondisi ini 
selain menyebabkan terjadinya konflik pemanfaatan 
ruang antar sektor, juga dapat mengakibatkan terjadinya 
fragmentasi ekosistem hutan. 
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1.7.3 Daerah Aliran Sungai

Kerusakan hutan juga menjadi penyebab terjadinya 
penurunan kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS). 
Sebagai akibatnya, kestabilan ekosistem terganggu dan 
menimbulkan dampak negatif terhadap peran hutan 
sebagai penyangga kehidupan termasuk dalam menjaga 
stabilitas tata air. Penerapan pendekatan “one-river-
one-plan-one-management” tidak mudah diwujudkan 
mengingat banyak pihak yang terkait dan berkepentingan 
dalam pengelolaan DAS. Rehabilitasi DAS dan Sub 
DAS, terutama yang berkondisi kritis serta peningkatan 
pengelolaan DAS secara lebih terpadu menjadi kunci 
penting untuk memperbaiki kondisi DAS.  Kementerian 
Kehutanan sedang menyiapkan Rencana Pengelolaan 
DAS Terpadu untuk 36 unit DAS Prioritas, termasuk 
13 DAS super prioritas, dan sampai dengan tahun 2014 
diharapkan akan dapat diselesaikan penyusunannya 
mencakup 108 unit DAS Prioritas di Indonesia. Peran 
litbang kehutanan antara lain adalah menyediakan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dasar dan terapan 
untuk mendukung sistem perencanaan, monitoring and 
evaluasi, kelembagaan serta implementasi pengelolaan 
DAS, serta pengelolaan sumberdaya lahan dan air dalam 
unit DAS. Selain itu, teknik rehabilitasi dan restorasi 
lahan bekas tambang, rehabilitasi hutan mangrove dan 
gambut, serta revitalisasi hutan kota atau ekosistem 
perkotaan juga menjadi potensi litbang yang hasilnya 
akan mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan 
fungsi, daya dukung dan kualitas DAS.

1.7.4 Penurunan Konstribusi Sektor

Menurunnya kontribusi sektor kehutanan dalam 
menyumbang PDB nasional antara lain disebabkan oleh 
belum optimalnya pemanfaatan sumber daya hutan, baik 
berupa hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu (HHBK), 
maupun jasa lingkungan. Sementara itu, pasokan kayu 
dari hutan alam sudah semakin menurun tetapi potensi 
kayu hutan tanaman belum mampu menjadi sumber 
alternatif pemenuhan kebutuhan bahan baku. Hasil 
hutan bukan kayu yang jenisnya bervariasi dan potensinya 
sangat besar belum mampu dikembangkan sebagai usaha 
ekonomi kehutanan yang handal. Jasa lingkungan masih 
belum mendapatkan perhatian dan penanganan yang 
layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Tantangan untuk 
mengangkat dan mengembangkan pemanfaatan jasa 
lingkungan perlu dijawab litbang kehutanan, sehingga 
dapat berperan nyata sebagai kekuatan pembangunan 
kehutanan yang berkelanjutan baik pembangunan 
ekonomi, sosial maupun lingkungan.

1.7.5 Nilai Tambah dan Daya Saing 

Nilai tambah dan daya saing produk dan komoditi dari 
hutan tropis Indonesia yang unik, khas dan memiliki 
berbagai keunggulan komparatif, perlu terus ditingkatkan 

melalui inovasi pengolahan hasil hutan dan diversifikasi 
produk yang efisien, produktif, bernilai tambah tinggi, 
berkualitas, dan ramah lingkungan, untuk merebut dan 
memperluas pangsa pasar dalam persaingan global yang 
semakin kompetitif. Penguatan “market intelligence” 
terkait preferensi dan trend pasar internasional termasuk 
potensi hambatan perdagangan yang bersifat non-tariff 
barriers perlu dilakukan untuk pengamanan, penguatan 
dan perluasan penetrasi pasar produk-produk hasil 
hutan, serta mengeleminir ekses negatif dari perjanjian 
perdagangan bebas.  Transformasi dari perekonomian 
berbasis keunggulan komparatif sumberdaya alam 
menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif 
perlu dilakukan termasuk merevitalisasi industri 
perkayuan Indonesia yang cenderung menuju “sunset 
industry”. Revitalisasi sumber bahan baku yang lebih 
berkualitas dan produktif melalui penerapan bioteknologi 
dan pemuliaan tanaman hutan perlu terus dikembangkan 
untuk memperkuat industri pengolahan hasil hutan. 
Selain itu, komponen bahan pembantu substitusi impor 
perlu terus diuji-coba dan dikembangkan agar lebih 
diminati pengguna dan dapat mengurangi pemborosan 
devisa untuk impor. Untuk mendukung kegiatan dan 
meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing 
UKM dan usaha kehutanan, inovasi perekayasaan alat 
yang bersifat tepat guna perlu terus dilakukan dan 
disempurnakan. 

1.7.6 Good Governance 

Pemecahan berbagai permasalahan dan peningkatan 
kinerja sektor kehutanan akan sulit diwujudkan apabila 
tidak dilakukan penguatan kondisi pemungkinnya 
(enabling condition) yaitu tata kelola kepemerintahan 
yang baik (good governance). Keterlibatan dan sinergi 
tiga unsur utama yaitu pemerintah, dunia usaha dan 
masyarakat mutlak diperlukan untuk mewujudkan tata 
kepemerintahan yang baik pada lembaga penyelenggara 
negara (good public governance), dunia usaha (good 
corporate governance) dan masyarakat (good community 
practices).

1.8 Kondisi yang Diinginkan
Berdasarkan kondisi sektor kehutanan dan permasalahan 
serta tantangan yang ada didepan, maka beberapa kondisi 
yang diharapkan dimasa periode Renstra dan periode 
selanjutnya meliputi penguatan peran dan kelembagaan 
badan litbang kehutanan, penguatan aspek pendukung 
kelitbangan dan strategi pencapaian kinerja badan litbang 
kehutanan. 

1. Target Penelitian: Rencana Penelitian Integratif (RPI) 
dan Penelitian Integratif Unggulan (PIU)

Capaian kinerja Badan Litbang Kehutanan tercermin 
dari tercapainya target dan sasaran strategis Renstra 
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Kementerian Kehutanan (2010-2014)yaitu 25 (dus 
puluh lima ) Rencana Penelitian Integratif (RPI).  
Untuk mencapai target 25 RPI ini, dilakukan kegiatan 
penelitian dan pengembangan di semua unit Badan 
Litbang secara tahun jamak (multiyears). Diharapkan 
akhir periode Renstra, 25 RPI ini akan tercapai 
bersama dengan sintesa hasil RPI oleh masing-masing 
Pusat Litbang Kehutanan.

Penelitian Integratif Unggulan (PIU) merupakan 
bagian dari satu atau beberapa RPI dan merupakan 
prioritas kegiatan penelitian dan pengembangan 
kehutanan yang bersifat lintas disiplpin, lintas unit 
kerja dengan hasil yang nyata, unggul dan bermanfaat.   
PIU ini merupakan kegiatan penelitian yang dinilai 
mampu mengangkat ikon atau potensi unggulan 
daerah dan  kemanfaatannya dinilai sangat penting 
dan strategis diwilayah.  Diharapkan PIU akan 
diimplementasikan dan dikawal oleh masing-masing 
unit pelaksana bekerjasama dengan para pihak yang 
berkompeten didaerah misalnya dengan Perguruan 
Tinggi, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten, NGO 
dan Institusi Penelitian Daerah. 

2. Output hasil penelitian:  prototipe, informasi ilmiah, 
teknik, teknologi, metoda, formula, sistem, model, 
hasil rekayasa alat, produk,benih unggul, bibit 
terseleksi, hasil provenan.

Ketersediaan hasil Iptek dasar dan terapan merupakan 
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Litbang 
Kehutanan yang harus kawal secara berkelanjutan.  
Proses pengawalan ini dengan meningkatkan 
produktivitas Tenaga Fungsional Peneliti melaksanakan 
kegiatan penelitian untuk menghasilkanprototipe, 
informasi ilmiah, teknik, teknologi, metoda, formula, 
sistem, model, hasil rekayasa alat, produk,benih 
unggul dan bibit terseleksi hasil provenan.  Melalui 
pengembangan hasil litbang diharapkan keluaran 
tersebut dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga 
(industri atau swasta) untuk produksi dan mampu 
menjangkau pengguna secara lebih luas. 

3. Outcome: artikel yang di submit/ dummy, jurnal 
nasional dan internasional, buku, Rencana SNI, 
Input Penyusunan Kebijakan, demplot, paten, hak 
cipta, petunjuk teknis, pedoman, penemuan teori/
inovasi baru.

Indikator kinerja suatu institusi litbang adalah jumlah 
hasil penelitian yang tertuang dalam jurnal penelitian 
baik pada tingkat nasional maupun internasional. 
Disamping itu hasil penelitian yang dituangkan 
dalam bentuk artikel yang di submit/ dummy, jurnal 
nasional dan internasional, buku, Rencana SNI, 
Input Penyusunan Kebijakan, demplot, paten, hak 
cipta, petunjuk teknis, pedoman, penemuan teori/
inovasi baru juga merupakan indikator keberhasilan 
institusi litbang.  Hasil-hasil penelitian tersebut dalam 

prosesnya disusun dalam bentuk Rencana Diseminasi 
Hasil Penelitian (RDHP) oleh masing-masing unit, 
sehingga tergambarkan jumlah outcome hasil litbang 
yang akan dihasilkan pada akhir periode penelitian.

Pengelolaan publikasi yang difasiliasi oleh Manajemen 
juga merupakan kunci keberhasilan institusi yang 
tercermin dalam pengelolaan jurnal dan komunikasi 
dengan Dewan Redaksi.  

4. Lembaga terkemuka: 102 dan 103 penelitian inovatif

Dalam rangka mendukung sistem penelitian dan 
pengembangan nasional yang dikoordinasikan oleh 
Kementerian Ristek, maka Badan Litbang Kehutanan 
ikut berperan dan berkontribusi dalam menghasilkan 
penelitian yang mampu masuk dalam kategori 
penelitian inovatif 102 dan 103. Beberapa penelitian 
Badan Litbang Kehutana telah masuk dalam Inovasi 
102 dan Inovasi 103, sehingga kedepan diharapkan 
ada hasil penelitian yang mampu masuk dalam 
kategori inovasi untuk meningkatkan peran Litbang 
Kehutanan lebih baik dimasa mendatang.

5. Pendukung Penelitian: 10 KHDTK bersertifikat, 
Kebun Benih 52 jenis, Persemaian modern

KHDTK sebagai salah satu lokus penelitian dan 
pengembangan bidang kehutanan disamping didalam 
kawasan konservasi dan sit-site model (KPHP, KPHL, 
KPHK) diharapkan tersertifikasi pada tahun 2014.  
Terdapat 10 KHDTK dari 33 unit KHDTK dibawah 
pengelolaan Badan Litbang Kehutanan saat ini dalam 
proses persiapan menuju proses sertifikasi KHDTK 
Lestari oleh Lembaga Sertifikasi.

Untuk memenuhi ketersediaan bibit dan benih unggul 
dalam mendukung pembangunan hutan tanaman, 
program rehabilitasi hutan yang terdegradasi serta 
program Penanaman 1 milyar pohon, maka pembuatan 
kebun benih 52 jenis unggul diharapkan dapat 
terwujud oleh satuan kerja Badan Litbang Kehutanan.  
Pembuatan kebun benih dibeberapa wilayah dilakukan 
bekerjasama dengan UPT Ditjen PDAS PS khususnya 
dalam penunjukan dan penetapannya sebagai Kebun 
Benih Bersertifikasi.

Disamping itu, Ditjen PDAS PSmembagun persemaian 
modern dibeberapa wilayah (Sumsel, Sulut, Kalteng, 
Jateng) dengan bantuan teknis dari UPT Badan 
Litbang Kehutanan. Diharapkan persemaian modern 
ini dapat beroperasi tahun 2012 dan kerjasama 
teknik persemaian berlangsung secara intensif untuk 
mendukung ketersediaan bibit tanaman hutan yang 
unggul.

6. Dukungan Manajemen

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, Badan 
Litbang Kehutanan melalui 4 Pusat Litbang, 6 
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Balai Khusus dan 7 Balai Umum dan Sekretariat 
memerlukan dukungan manajemen untuk mencapai 
target kinerja yang ada dalam IKU dan IKK yaitu:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
berkompeten adalah mutlak untuk mencapai 
target kinerja organisasi Badan Litbang Kehutanan. 
Kondisi ideal SDM peneliti lingkup Badan Litbang 
Kehutanan sampai dengan tahun 2014 adalah 
sebanyak 583 orang yang mencakup  berbagai 
bidang kepakaran. Peningkatan kualitas SDM 
dan relokasi SDM sesuai keahlian juga diperlukan 
untuk meningkatkan kinerja Badan Litbang 
Kehutanan.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang harapkan tersedia untuk 
mendukung pencapaian kinerja Badan Litbang 
Kehutanan adalah berupa aset bergerak dan 
aset tidak bergerak. Aset bergerak adalah untuk 

keperluan mobilisasi dan antisipasi terhadap 
kegiatan yang tinggi dan dinamis. Sedang aset 
tidak bergerak meliputi tanah dan bangunan yang 
neliputi ketersediaan Laboratorium yang memadai 
(khusus dan umum), bengkel kerja, Persemaian 
(modern dan standard), model hutan (KHDTK 
Lestari), dukungan peralatan Laboratorium 
yang memadai dan Peralatan Kerja atau tools 
termasuk ketersediaan software untuk mendukung 
pengelolaan database informasi litbang.

c. Pendanaan

Sumber pendanaan yang memadai sangat 
diperlukan dalam mendukung optimalisasi dan 
percepatan pencapaian target kinerja Badan 
Litbang kehutanan. Disamping sumber pendanaan 
dari APBN juga diupayakan sumber pendanaan 
Non APBN antara lain dari Kementerian lain,dan 
dari kerjasama dengan lembaga dan mitra 
internasional.
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2.1 Visi, Misi dan Sasaran Strategis

2.1.1 Visi

Visi Badan Litbang Kehutanan untuk kurun waktu 2010-
2014 adalah:

”Menjadi lembaga penyedia IPTEK Kehutanan 
yang terkemuka dalam mendukung terwujudnya 
pengelolaan hutan lestari untuk kesejahteraan 

masyarakat yang berkeadilan”

2.1.2 Misi

Untuk menuju terwujudnya kondisi harapan kedepan 
atau VISI, ditetapkan 2 (dua) misi Badan Litbang 
Kehutanan, yaitu:

1. Meningkatkan penguasaan dan kemanfaatan IPTEK 
Kehutanan;

2. Memantapkan unsur pendukung kelitbangan.

2.1.3 Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi yang ditetapkan, ditetapkan 
tujuan yang akan dicapai yaitu:

1. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan 
pengembangan yang relevan dan sesuai dengan 
kebutuhan pengguna serta mampu menjawab 
tantangan dan permasalahan sektor kehutanan;

2. Meningkatkan kemanfaatan dan penerapan hasil 
litbang;

3. Memantapan unsur pendukung kelitbangan.

2.2 Nilai Dasar
Dalam rangka mengemban amanah penyelenggaraan 
pembangunan kehutanan dalam bidang penelitian dan 
pengembangan dan untuk mewujudkan serta menjunjung 
tinggi moral dan etika sebagai insan yang mengemban 
tugas pengelolaan hutan,   sesuai Surat  Edaran  Menteri  
Kehutanan  Nomor:  SE. 01/Menhut-II/2008  telah 
ditetapkan 9 (sembilan) Nilai Dasar Rimbawan yaitu: 
1) jujur,  2) tanggung jawab, 3) disiplin, 4) ikhlas, 
5) visioner, 6) adil, 7) peduli, 8) kerjasama,  dan 9) 
profesional. Pemenuhan sifat dasar tersebut dalam diri 
setiap pegawai, baik peneliti maupun non-peneliti, akan 
menjadi kekuatan dalam mencapai tujuan Badan Litbang 
Kehutanan.

2.3 Analisis Strategis

2.3.1 Potensi dan Permasalahan

Dengan ditetapkannya pengembangan kemampuan 
IPTEK sebagai salah satu tujuan RPJMN ke-2, serta 
peningkatan penelitian dan pengembangan kehutanan 
sebagai salah satu kebijakan dalam Rencana Kehutanan 
Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 – 2030, maka 
periode Renstra 2010-2014 adalah momentum strategis 
bagi Badan Litbang Kehutanan untuk meningkatkan 
kemampuan penguasaan dan penerapan IPTEK kehutanan 
agar dapat memberikan kontribusi dan manfaat nyata 
dalam menjawab berbagai permasalahan dan tantangan 
sektor kehutanan. 

Sejauh mana harapan tersebut dapat diwujudkan, akan 
dipengaruhi oleh potensi yang ada dan permasalahan 
yang dihadapi Badan Litbang Kehutanan baik saat 
ini maupun dalam 5 tahun kedepan. Potensi yang 
ada dapat dicerminkan dari faktor internal berupa 
kekuatan (strength) dan faktor eksternal berupa peluang 
(opportunity). Sedangkan permasalahan yang dihadapi 
dapat dicerminkan dari faktor internal berupa kelemahan 
(weakness) dan faktor eksternal berupa ancaman (threat).  

2.3.1.1 Potensi

Potensi internal (Kekuatan) terutama terkait dengan 
pembaharuan struktur dan tupoksi organisasi yang lebih 
efektif dalam mencapai tujuan Badan Litbang Kehutanan, 
agenda riset yang lebih terarah dan terintegrasi, 
ketersediaan SDM peneliti yang visioner dan kapabel, dan 
ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian 
khususnya beberapa laboratorium dan KHDTK. 

1. Reorganisasi:

Reorganisasi Badan Litbang Kehutanan diarahkan 
untuk lebih meningkatkan efektivitas pencapaian 
visi dan misi serta tujuan dalam menjawab berbagai 
persoalan dan tantangan kehutanan global maupun 
nasional yang berkembang sangat dinamis serta 
lebin selaras dengan dinamika pergeseran kebutuhan 
informasi dan teknologi. Struktur organisasi teknis 
di tingkat pusat terdiri dari 4 Pusat Penelitian dan 
Pengembangan diselaraskan dengan 4 kategori utama 
tantangan sektor kehutanan yang memerlukan 
dukungan litbang, yaitu: 1).konservasi dan 
rehabilitasi, 2).produktivitas hutan, 3).keteknikan 
dan pengolahan hasil hutan, serta 4). perubahan 
iklim dan kebijakan kehutanan. Disamping itu, 
terdapat 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang 
tersebar di beberapa propinsi, terdiri dari  Balai Besar 
yang menangani penelitian di bidang bioteknologi 
dan pemuliaan tanaman hutan, Balai Besar yang 
menangani penelitian dipterokarpa, serta  7 Balai 
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yang menangani penelitian kehutanan secara umum, 
dan 6 Balai yang menangani penelitian secara khusus 
yaitu tanaman penghasil serat, perbenihan tanaman 
hutan, agroforestry, hasil hutan bukan kayu (HHBK), 
pengelolaan DAS dan konservasi sumberdaya alam. 
Reformulasi tupoksi unit kerja Badan Litbang 
Kehutanan diarahkan terutama pada aspek penelitian 
terapan, penguatan aspek pengembangan dan 
penerapan IPTEK, peningkatan kualitas pengelolaan 
data dan informasi litbang serta optimalisasi dalam 
pengelolaan KHDTK. 

2. Agenda Riset:

Agenda riset Badan Litbang Kehutanan jangka 
panjang dirancang lebih terarah, terintegrasi 
dan selaras dengan kebutuhan pengguna dengan 
menggunakan payung  Roadmap Penelitian dan 
Pengembangan Kehutanan 2010-2025. Roadmap 
tersebut mengakomodasi 5 tema besar litbang yaitu: 
(1) Lansekap Hutan, (2) Pengelolaan Hutan (dengan 
5 sub-tema, yaitu: Hutan Alam, Hutan Tanaman, 
Biodiversitas, Pengelolaan DAS, dan HHBK), (3) 
Perubahan Iklim, (4) Pengolahan Hasil Hutan, 
dan (5) Kebijakan Kehutanan. Tema dan sub-tema 
tersebut selanjutnya menjadi 9 program litbang dan 
dijabarkan menjadi 25 Rencana Penelitian Integratif 
(RPI) 2010-2014. 

3. Sumber Daya Manusia 

Sebagai suatu lembaga penelitian, Sumber Daya 
Manusia (SDM) Badan Litbang sebetulnya belum 
ideal. Dari jumlah SDM secara keseluruhan sebanyak 
1.730  orang, jumlah tenaga peneliti hanya sebanyak 
494 orang (28.5%) dan yang berpendidikan S3 
hanya sebanyak 38 orang (8%). Meskipun demikian, 
dalam keterbatasan tersebut terdapat SDM peneliti 
berkualitas yang selain memiliki penguasaan 
bidang keilmuan yang mendalam, berwawasan luas 
dan visioner juga mempunyai pengalaman dalam 
membangun networking dan berkiprah dalam berbagai 
lembaga dan kerjasama internasional. SDM peneliti 
yang berkualitas ini akan menjadi tulang punggung 
dan kekuatan yang potensial untuk meningkatkan 
kualitas dan kinerja Badan Litbang Kehutanan. 

Kekuatan yang lainnya adalah ketersediaan sarana 
penelitian, seperti laboratorium biologi molekuler, 
mikrobiologi,  dan penguji hasil hutan terpadu serta 
laboratorium lapangan berupa KHDTK, hutan penelitian, 
wanariset maupun kebun percobaan, yang diharapkan 
akan mendukung lahirnya hasil-hasil litbang yang 
inovatif, unggul, tepat-guna dan berdaya saing.

Potensi eksternal (peluang) terutama adalah semakin 
terbukanya kesempatan untuk pendidikan lanjutan bagi 
SDM peneliti baik melalui research school, kerjasama 
dengan mitra internasional maupun sponsorship 

lainnya. Kendala keterbatasan anggaran penelitian dari 
APBN sektoral diharapkan juga semakin mengecil atau 
bisa dijembatani dengan adanya komitmen nasional 
untuk meningkatkan anggaran riset melalui peluang 
insentif penelitian dari anggaran dari Kementerian lain 
(Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian 
Negara Riset dan Teknologi), dari pihak swasta melalui 
alokasi dana CSR (Corporate Social Responsibility) 
maupun dari kerjasama dan lembaga internasional. 
Peluang yang lainnya adalah mulai tumbuhnya kesadaran 
berbagai pihak akan pentingnya peran riset dan teknologi 
khususnya dalam merumuskan dan menyusun kebijakan 
yang berbasis IPTEK, serta konsolidasi kegiatan dan hasil 
litbang kehutanan melalui Forum Litbang Kehutanan 
FORDEF (Forestry Research & Development Forum).

2.3.1.2 Permasalahan

Permasalahan internal (kelemahan) terutama terkait 
dengan:

1. Regenerasi sumberdaya manusia

Regenerasi SDM peneliti kurang berjalan dengan baik, 
bukan hanya terkait dengan regenerasi jenjang peneliti 
tetapi menyangkut bidang kepakarannya. 

Selain itu,  distribusi bidang keahlian peneliti di 
tingkat UPT belum optimal sesuai kebutuhan. Adanya 
kebijakan moratorium penerimaan pegawai juga 
menjadi penyebab terhambatnya regenerasi SDM 
peneliti.

2. Sarana prasarana litbang

Sarana prasarana bengkel perekayasaan dan 
laboratorium yang sebagian besar sudah tua menjadi 
kendala dalam menghasilkan produk litbang yang 
efisien, berkualitas dan berdaya saing. 

3. Belum berkembangnya budaya untuk membangun 
networking baik dengan instansi riset lain di dalam 
maupun luar negeri, perguruan tinggi, dan industri. 
Networking penting terutama untuk mengetahui 
status riset yang sudah dilakukan oleh lembaga lain 
dan kebutuhan pengguna.

4. Permasalahan eksternal (ancaman) lebih bersifat 
sebagai tantangan untuk meningkatkan kompetensi 
dan daya saing riset Badan Litbang Kehutanan. 
Ancaman yang paling utama adalah adanya 
kekurangpercayaan pengguna terhadap hasil litbang 
domestik serta preferensi pengguna terhadap hasil 
penelitian atau produk IPTEK asing. 

Berdasarkan analisis faktor potensi dan permasalahan 
tersebut diatas, maka langkah  strategis yang akan 
dilaksanakan  Badan Litbang Kehutanan adalah:

1. Meningkatkan interaksi dan komunikasi dengan 
lembaga penelitian lain dan pengguna;
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2. Meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK; 
3. Meningkatkan penemuan (invensi) dan inovasi IPTEK
4. Membangun pusat-pusat keunggulan IPTEK di tingkat 

UPT;
5. Meningkatan kualitas SDM peneliti sesuai bidang 

keahlian yang dibutuhkan;
6. Meningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan 

prasarana litbang;
7. Meningkatkan pengelolaan KHDTK sebagai 

laboratorium lapangan dan show window hasil litbang;
8. Meningkatkan efektivitas komunikasi dan diseminasi 

hasil litbang;
9. Mengembangkan dan memperkuat networking 

(jaringan kerja) litbang kehutanan;
10. Mengembangkan sumber-sumber benih tanaman 

hutan bersertifikat.

2.4 Sasaran Strategis
Berdasarkan masing-masing tujuan, ditetapkan sasaran 
strategis yang akan dicapai yaitu:

Tujuan (1): Menyelenggarakan kegiatan penelitian 
dan pengembangan yang relevan dan sesuai dengan 
kebutuhan pengguna serta mampu menjawab tantangan 
dan akar permasalahan sektor kehutanan;

Sasaran strategis: Tercapainya 100% luaran paket IPTEK 
Kehutanan, yaitu:  setiap kegiatan litbang harus mampu 
menghasilkan atau berkontribusi dalam menghasilkan 
IPTEK dasar atau terapan. 

Tujuan (2): Meningkatkan kemanfaatan dan penerapan 
hasil litbang;

Sasaran strategis: Tercapainya 60% paket IPTEK 
Kehutanan diadopsi atau dimanfaatkan pengguna, 
yaitu: minimal 60% dari IPTEK dasar dan terapan yang 
dihasilkan dapat dimanfaatkan atau diadopsi oleh 
pengguna baik pembuat kebijakan di lingkup Kementerian 
Kehutanan (opsi kebijakan), dunia usaha/ industri dan 
masyarakat (paket teknologi dan produk), komunitas 
ilmiah (publikasi dalam jurnal ilmiah) serta pihak lain 
yang memanfaatkan hasil litbang.

Tujuan (3): Memantapkan unsur pendukung 
kelitbangan.

Sasaran strategis: Terfasilitasinya perencanaan, evaluasi, 
pelaporan, komunikasi hasil litbang, serta optimalnya 
dukungan kelembagaan, pendanaan, SDM dan sarana 
prasarana litbang, pengelolaan KHDTK dan sumber 
benih.
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3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Badan 
Litbang Kehutanan

3.1.1 Arah Kebijakan 

Selaras dengan arah kebijakan dan 18 sasaran strategis 
Kementerian Kehutanan, khususnya dalam peningkatan 
peran IPTEK dalam mendukung pembangunan kehutanan,  
serta mengakomodasi perkembangan lingkungan strategis 
terkait sektor kehutanan, maka kebijakan Badan Litbang 
Kehutanan 2010-2014 diarahkan pada tiga hal utama, 
yaitu:

1. Peningkatan kemampuan penguasaan IPTEK 
Kehutanan;

2. Peningkatan kemanfaatan dan penerapan IPTEK 
Kehutanan;

3. Pemantapan dukungan kelitbangan, meliputi 
perencanaan, evaluasi dan pelaporan, kerjasama, 
komunikasi hasil litbang, pengelolaan keuangan, 
SDM, serta sarana dan prasarana, pengelolaan KHDTk 
dan sumber benih.

3.1.2 Strategi

Untuk mengefektifkan pencapaian visi, misi, tujuan dan 
sasaran Badan Litbang Kehutanan sesuai dengan arah 
kebijakan yang ditetapkan, dilakukan beberapa langkah 
strategis, yaitu:

1. Konsistensi terhadap Roadmap Litbang Kehutanan 
2010 - 2025

Roadmap Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 
2010-2025 telah ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri Kehutanan Nomor: SK.163/MENHUT-
II/2009, tanggal 3 April 2009 merupakan pedoman/ 
acuan kegiatan litbang dan indikatif outputnya 
untuk periode 15 tahun kedepan. Arah kegiatan 
litbang diakomodasikan dalam 9 program litbang 
yaitu: (1) Lansekap Hutan, (2) Hutan Alam, (3) 
Hutan Tanaman, (4) Biodiversitas, (5) Hasil Hutan 
Bukan Kayu (HHBK), (6) Daerah Aliran Sungai 
(DAS), (7) Perubahan Iklim, (8) Pengolahan Hasil 
Hutan, dan (9) Kebijakan Kehutanan. Disamping 9 
program litbang seperti yang tertuang dalam roadmap, 
Badan Litbang Kehutanan menetapkan 3 program 
pendukung/ komplemen, yaitu (1) Penguatan Institusi 
dan Peningkatan Kualitas SDM, (2) Pemantapan 
Pelaksanaan Penelitian dan Komunikasi Hasil Litbang, 
dan (3) Peningkatan Sarana & Prasarana Litbang. 

2. Penyusunan Rencana Penelitian Integratif (RPI)

Berdasarkan 9 program litbang, selanjutnya disusun 
penjabarannya kedalam 25 Rencana Penelitian 
Integratif (RPI) agar penelitian lebih terfokus, efisien 

dan efektif serta berorientasi pada hasil litbang. 
Komponen kegiatan penelitian dan luaran RPI 
menjadi acuan unit kerja lingkup Badan Litbang dalam 
melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan 
tahun 2010-2014. 

Kegiatan penelitian secara integratif mutlak 
diperlukan. Kompleksitas permasalahan dan 
tantangan sektor kehutanan tidak mungkin lagi 
dijawab melalui kegiatan penelitian yang sifatnya 
parsial. Penelitian integratif bersifat lintas unit kerja 
dan melibatkan berbagai disiplin ilmu terkait untuk 
menjawab komplesitas tantangan dan permasalahan 
sektor kehutanan secara lebih komprehensif dari 
sisi hulu sampai hilir. Selain itu RPI juga diarahkan 
untuk mendukung pencapaian 18 Sasaran Strategis 
Kementerian Kehutanan  dengan keterkaitan yang 
tidak terpisahkan antara aspek sosial ekonomi, sosial-
budaya dan ekologi (lingkungan) dalam mendukung 
terwujudnya pengelolaan hutan secara berkelanjutan. 

3. Penyusunan Penelitian Integratif Unggulan (PIU)

Penelitian Integratif Unggulan (PIU) adalah bagian 
dari satu atau lebih RPI yang dirancang untuk 
menghasilkan IPTEK yang menjadi unggulan masing-
masing unit kerja teknis di lingkup Badan Litbang 
Kehutanan. Untuk itu, PIU harus sesuai dengan 
”core research” masing-masing unit kerja pelaksana 
serta diupayakan dapat mencerminkan kekhasan 
tantangan kehutanan di masing-masing-masing unit 
kerja tersebut.

4. Restrukturisasi  Program dan Kegiatan

Dalam rangka memperjelas akuntabilitas masing-
masing Kementerian, maka ditetapkan kebijakan 
restrukturisasi program dan kegiatan, dimana setiap 
unit eselon I di Kementerian  hanya mempunyai 1 
(satu) program dengan nomenklatur yang sesuai 
dengan Kementeriannya. Untuk Badan Litbang 
Kehutanan telah ditetapkan “Program Penelitian 
dan Pengembangan Kementerian Kehutanan”.

Sesuai dengan reformulasi program dan kegiatan nasional, 
setiap unit eselon IIA (puslitbang) hanya melaksanakan 
1 (satu) kegiatan yang mendukung Program Penelitian 
dan Pengembangan Kementerian Kehutanan. Kegiatan 
untuk masing-masing Puslitbang di lingkup Badan 
Litbang Kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Konservasi 
dan Rehabilitasi; 

2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Peningkatan 
Produktivitas Hutan;

3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Keteknikan 
Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan;
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4. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perubahan 
Iklim dan Kebijakan Kehutanan;

5. Sebagai unsur pendukung, Sekretariat Badan Litbang, 
melaksanakan kegiatan generik unit kerja pendukung, 
yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya Badan Litbang Kehutanan.

3.2 Program, Kegiatan dan Indikator 
Kinerja

3.2.1 Program

Berdasarkan kebijakan restrukturisasi program dan 
kegiatan, dimana setiap unit eselon I di Kementerian  
hanya mempunyai 1 (satu) program dengan nomenklatur 
yang sesuai dengan Kementeriannya. Untuk Badan Litbang 
Kehutanan, telah ditetapkan Program Penelitian dan 
Pengembangan Kementerian Kehutanan.

Tujuan Program adalah Terwujudnya manajemen 
penelitian dan pengembangan yang efektif dan efisien, 
serta penyediaan produk Iptek kehutanan sebagai dasar 
penetapan kebijakan dan pelaksanaan teknis pengelolaan 
hutan.

Outcome/Hasil pelaksanaan program penelitian dan 
pengembangan kehutanan adalah 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.

Pengukuran indikator outcome dilakukan dengan 
mengukur jumlah paket IPTEK yang dihasilkan dari 25 
RPI dan jumlah paket IPTEK yang dimanfaatkan/diadopsi 
pengguna.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi ukuran 
pencapaian program penelitian dan pengembangan 
kehutanan adalah:

1. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh 
pengguna di bidang konservasi dan rehabilitasi 
sebanyak 7 judul;

2. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh 
pengguna di bidang peningkatan produktivitas hutan 
sebanyak 6 judul;

3. Iptek dasar dasar dan terapan yang dimanfaatkan 
oleh pengguna di bidang keteknikan kehutanan dan 
pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul;

4. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh 
pengguna di bidang perubahan iklim dan kebijakan 
kehutanan sebanyak 7 judul.

3.2.2 Kegiatan - Kegiatan dan Indikator Kinerja

Dalam rangka implementasi Program Penelitian dan 
Pengembangan Kehutanan telah ditetapkan 5 (lima) 
kegiatan dengan eselon II A sebagai penanggung jawab 
masing – masing kegiatan. Kegiatan – kegiatan dalam 
pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan 
Kehutanan sebagai berikut:

3.2.2.1 Penelitian dan Pengembangan Konservasi 
dan Rehabilitasi

Output/Keluaran pelaksanaan kegiatan adalah 
ketersediaan dan termanfaatkannya Iptek dasar dan 
terapan bidang konservasi dan rehabilitasi.Pengukuran 
indikator output dilakukan dengan mengukur jumlah 
kegiatan penelitian dalam 7 (tujuh) RPI dan jumlah 
paket IPTEK yang dihasilkan.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pencapaian output 
adalah:

1. Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan di bidang 
konservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 (tujuh) judul, 
yaitu: a) teknik rehabilitasi hutan bekas tebangan; b) 
teknik penanaman dan rehabilitasi magrove; c) teknik 
pengelolaan rawa gambut; d) teknik konservasi flora, 
fauna dan mikroorganisme; e) teknik pengelolaan 
dan pemanfaatan kawasan konservasi secara lestari; 
f) sistem pengelolaan DAS lintas sektoral dan wilayah 
administrasi; g) teknik rehabilitasi dan restorasi lahan 
bekas tambang.

2. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh 
pengguna di bidang konservasi dan rehabilitasi 
sebanyak 7 judul tersebut di atas Jurnal, buku, 
petunjuk teknis, pedoman, demplot, prosiding, 
rencana SNI, perlindungan varietas.

RPI yang mendukung pencapaian IKK dan merupakan 
komponen kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan Hutan Lahan Kering
2. Pengelolaan Hutan Mangrove dan Ekosistem Pantai 
3. Pengelolaan Hutan Rawa Gambut
4. Konservasi Flora, Fauna dan Mikroorganisme
5. Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Ekosistem
6. Pengelolaan DAS Hulu, Lintas Kabupaten, Lintas 

Propinsi
7. Pengelolaan Sumberdaya Lahan dan Air Pendukung 

Pengelolaan DAS

3.2.2.2 Penelitian dan Pengembangan Peningkatan 
Produktivitas Hutan

Output/Keluaran pelaksanaan kegiatan adalah 
ketersediaan dan termanfaatkannya Iptek dasar dan 
terapan bidang peningkatan produktivitas hutan.
Pengukuran indikator output dilakukan dengan 
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mengukur jumlah kegiatan penelitian dalam 6 (enam) 
RPI dan jumlah paket IPTEK yang dihasilkan.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pencapaian output 
adalah:

1. Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan di bidang 
peningkatan produktivitas hutan sebanyak 6 (enam) 
judul, yaitu: a) teknik peningkatan produktivitas 
hutan tanaman penghasil kayu pertukangan; b) teknik 
peningkatan produktivitas hutan tanaman  penghasil  
kayu pulp; c) teknik peningkatan produktivitas jenis-
jenis tanaman kayu energi; d) teknik penyediaan benih 
unggul; e) teknik peningkatan produktivitas dan nilai 
ekonomi HHBK FEM (food, energy, medicine);  f) 
teknik peningkatan produktivitas dan kualitas produk 
HHBK non FEM (gaharu, cendana, gemor, sutera, 
lebah, madu, rusa)

2. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh 
pengguna di bidang peningkatan produktivitas hutan  
sebanyak 6 judul tersebut di atas melalui Jurnal, 
buku, petunjuk teknis, pedoman, demplot, prosiding, 
rencana SNI, perlindungan varietas.

RPI yang mendukung pencapaian IKK dan merupakan 
komponen kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan Hutan Alam Produksi
2. Pengelolaan Hutan Tanaman Penghasil Kayu
3. Agroforestry
4. Pengelolaan Dipterokarpa
5. Bioteknologi Hutan dan Pemuliaan Tanaman Hutan
6. Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Bambu

3.2.2.3 Penelitian dan Pengembangan Keteknikan 
Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan

Output/Keluaran pelaksanaan kegiatan adalah 
ketersediaan dan termanfaatkannya Iptek dasar dan 
terapan bidang keteknikan hutan dan pengolahan hasil 
hutan.

Pengukuran indikator output dilakukan dengan 
mengukur jumlah kegiatan penelitian dalam 5 (lima) 
RPI dan jumlah paket IPTEK yang dihasilkan.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pencapaian output 
adalah:

1. Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan di bidang 
keteknikan hutan dan pengolahan hasil hutan 
sebanyak 5 (lima) judul, yaitu: a) informasi tentang 
sifat dasar kayu dan kegunaan kayu sesuai tujuan 
pemakaiannya; b) teknik pemanenan hutan ramah 
lingkungan; c) teknik pemanfaatan dan peningkatan 
kualitas kayu serta standarisasi produk kayu; d) teknik 
pengolahan, pemanfaatan dan diversifikasi produk 
HHBK; e) terobosan perekayasaan alat dan teknik 
subtitusi bahan pembantu industri.

2. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh 
pengguna di bidang keteknikan hutan dan pengolahan 
hasil hutan  sebanyak 5 (lima) judul tersebut di 
atas melalui Rencana SNI, paten, hak cipta, jurnal, 
prosiding, publikasi populer, penemuan teori atau 
inovasi baru.

RPI yang mendukung pencapaian IKK dan merupakan 
komponen kegiatan yaitu:

1. Sifat Dasar Kayu dan Bukan Kayu
2. Keteknikan dan Pemanenan Hasil Hutan
3. Pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Bambu
4. Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
5. Perekayasaan Alat dan Substitusi Bahan Pembantu

3.2.2.4 Penelitian dan Pengembangan Perubahan 
Iklim dan Kebijakan Kehutanan

Output/Keluaran pelaksanaan kegiatan adalah 
ketersediaan dan termanfaatkannya Iptek dasar dan 
terapan bidang lanskap hutan, perubahan iklim dan 
kebijakan kehutanan.

Pengukuran indikator output dilakukan dengan 
mengukur jumlah kegiatan penelitian dalam 7 (tujuh) 
RPI dan jumlah paket IPTEK yang dihasilkan.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pencapaian output 
adalah:

1. Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan di bidang 
konservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 (tujuh) judul, 
yaitu: a) startegi bebijakan bagi pengambil keputusan 
(decision support system/DSS) dalam penataan 
ruang dan penatagunaan hutan berbasis DAS; b) 
strategi kebijakan (DSS) pengembangan hutan kota; 
c) kebijakan pengurangan emisi dari deforestasi 
dan degradasi hutan; d) teknik perhitungan emisi 
dan serapan gas rumah kaca (GRK); e) strategi 
kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim; f) 
strategi penguatan tata kelola kehutanan dan kinerja 
Kemenhut; g) strategi penguatan tata kelola industri 
dan perdagangan hasil hutan.

2. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh 
pengguna di bidang perubahan iklim dan kebijakan 
kehutanan sebanyak 7 judul tersebut di atas melalui 
policy brief, draft sk menhut, publikasi populer, 
rencana SNI.

RPI yang mendukung pencapaian IKK dan merupakan 
komponen kegiatan yaitu:

1. Manajemen Lanskap Berbasis Daerah Aliran Sungai 
(DAS)

2. Pengembangan Hutan Kota/Lanskap Perkotaan 
3. Ekonomi dan Kebijakan Pengurangan Emisi dari 

deforestasi 
4. Pengembangan Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca 

(GRK) Kehutanan (Inventory)
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5. Penelitian Adaptasi Bioekologi dan Sosial Ekonomi 
Budaya Masyarakat Terhadap Perubahan Iklim

6. Penguatan Tata Kelola Kehutanan 
7. Penguatan Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil 

Hutan

3.2.2.5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 
tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kehutanan

Output/Keluaran pelaksanaan kegiatan adalah 
terselenggaranya tugas dan fungsi Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kehutanan secara efektif dan efisien baik 
pada unit kerja di pusat maupun di daerah, dan menjadi 
bagian dalam mendukung perwujudan reformasi birokrasi 
dan tata kelola di lingkup Kementerian Kehutanan.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pencapaian output 
adalah:

1. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan 
Badan Litbang Kehutanan sesuai kerangka reformasi 
birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 
20 satker.

2. Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN 
di lingkungan Badan Litbang Kehutanan dalam rangka 
mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut 
“wajar tanpa pengecualian” mulai laporan keuangan 
tahun 2011 sebanyak 20 satker.

3. Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus 
(KHDTK) 

Untuk mencapai Indikator Kenerja Kegiatan, maka 
dilakukan kegiatan – kegiatan  pencapaian output 
kegiatan diatas yaitu : 

1. Rencana program dan anggaran sebanyak 20 satker 
per-tahun

2. Evaluasi dan pelaporan sebanyak 20 satker per-tahun

3. Sarana dan prasarana pada 20 unit kerja per-tahun
4. Peningkatan kualitas dan pembinaan SDM sebanyak 

1.720 orang per-tahun
5. Pengelolaan KHDTK sebanyak 33 Unit
6. Tatalaksana keuangan dan BMN, kerjasama, data dan 

informasi pada 20 satker.

3.3 Pendanaan
Untuk mendukung pencapaian sasaran program 
penelitian dan pengembangan kehutanan pembiayaan 
utama dari APBN Badan Litbang Kehutanan Tahun 2010 
– 2014 sebesar  Rp. 1.303.410. 000.000,- ( satu trilyun 
tiga ratus tiga milyar empat ratus sepuluh juta rupiah). 
Dalam rangka mendukung optimalisasi dan percepatan 
pencapaian sasaran renstra dan sasaran prioritas lainnya, 
diupayakan sumber pendanaan Non APBN Badan Litbang 
Kehutanan antara lain dari Kementerian lain serta dari 
kerjasama dengan lembaga dan mitra internasional.

Proyeksi alokasi anggaran Badan Litbang Kehutanan 
Tahun 2010 – 2014 sebagaimana Tabel 2  di bawah ini.
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Tabel 1. Alokasi Anggaran Badan Litbang Kehutanan Tahun 2010 – 2014

No Program/Kegiatan
Alokasi Anggaran pertahun (milyar rupiah)

2010 2011 2012 2013 2014

I. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

a. Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan 
Rehabilitasi

23,00 104,25 99,30 108,21 109,68

b. Penelitian dan Pengembangan Peningkatan 
Produktivitas Hutan

30,27 79,19 102,42 82,17 83,30

c. Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehu-
tanan dan Pengolahan Hasil Hutan

21,00 19,00 34,53 19,72 19,99

d. Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim 
dan Kebijakan

21,70 29,98 15.14 31,12 31,54

e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya Badan Litbang Kehutanan

116,29 33,18 27,23 34,44 34,91

Jumlah 212,26 265,58 278, 64 275,66 279,42
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Penutup
Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kehutanan Tahun 2010–2014 Revisi 
merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 
Kementerian Kehutanan 2020-2014 Revisi dan Roadmap 
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 2010-2025, 
dan menjadi pedoman bagi unit kerja di lingkup Badan 
Litbang Kehutanan di dalam penyelenggaraan tugas 
pokok dan fungsi untuk periode 5 tahun ke depan. Untuk 
itu, Renstra Badan Litbang Kehutanan ini merupakan 
acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2010-
2014 di tingkat Puslitbang, Balai Besar dan Balai serta 
penyusunan rencana operasional tahunannya, termasuk 
acuan dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan capaian 
kinerja Badan Litbang Kehutanan Tahun 2010-2014. 

Keberhasilan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan 
Badan Litbang Kehutanan perlu didukung oleh (1) 
komitmen yang kuat dari unsur pimpinan, (2) kapasitas 
dan kualitas SDM peneliti yang handal,  (3) konsistensi 
arah kegiatan litbang yang telah ditetapkan dalam 
Roadmap dan RPI, serta (4) peran serta aktif seluruh 

unsur manajemen dan fungsional  Badan Litbang 
Kehutanan dalam memperkuat dukungan kegiatan 
litbang termasuk dalam  mengkomunikasikan dan 
memasarkan hasil litbang. Reorganisasi Pusat dan UPT 
termasuk reposisi Puslitbang serta penataan kembali 
SDM Badan Litbang Kehutanan, merupakan langkah 
awal yang strategis untuk meningkatkan kinerja Badan 
Litbang Kehutanan. 

Melalui kerja keras dan kerja cerdas, sebagai cerminan 
etos dan budaya kerja yang tinggi, dari seluruh komponen 
Badan Litbang Kehutanan, maka tujuan organisasi 
akan dapat dicapai dengan hasil yang lebih berkualitas. 
Dengan demikian peran Badan Litbang Kehutanan 
untuk menjadi lembaga penyedia IPTEK kehutanan yang 
terkemuka dapat diwujudkan, dan IPTEK yang dihasilkan 
akan memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian 6 
(enam) kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan yang 
bermuara pada terwujudnya pengelolaan hutan lestari 
untuk kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.





1. Rekapitulasi Program, Kegiatan, Output dan Indikator Kinerja 
Pusat Litbang Konservasi dan Rehabilitasi

2. Rekapitulasi Program, Kegiatan, Output dan Indikator Kinerja 
Pusat Litbang Peningkatan Produktivitas Hutan

3. Rekapitulasi Program, Kegiatan, Output dan Indikator Kinerja 
Pusat Litbang Keteknikan dan Pengolahan Hasil Hutan

4. Rekapitulasi Program, Kegiatan, Output dan Indikator Kinerja 
Pusat Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan

5. Rekapitulasi Program, Kegiatan, Output dan Indikator Kinerja 
Sekretariat Badan Litbang

Lampiran





Lampiran 1.  Rekapitulasi Program, Kegiatan, Output dan Indikator Kinerja Pusat 
Litbang Konservasi dan Rehabilitasi

Program  : Penelitian dan Pengembangan Kehutanan  

Outcome : Minimal 60 % hasil litbang kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan 
kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan IPTEK, termasuk 
pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu perubahan 
iklim

No.
Kegiatan/
Komponen 

Kegiatan
Sasaran /Luaran (output) Indikator Kinerja 

1. Penelitian dan 
Pengembangan 
Konservasi dan 
Rehabilitasi

Ketersediaan dan termanfaatkannya Iptek 
dasar dan terapan bidang konservasi dan 
rehabilitasi 

IPTEK dasar dan terapan bidang Hutan Alam, Biodiversitas dan 
Pengelolaan DAS sebanyak 7 judul  

1.1 Pengelolaan Hutan 
Lahan Kering

Tersedianya iptek sistem pengelolaan dalam 
rangka restorasi, konservasi dan rehabilitasi 
hutan lahan kering di luar kawasan 
konservasi dengan luaran: 

 

1. Klasifikasi tipologi dan sebaran hutan  
lahan kering

Informasi tipe dan potensi biomassa representasi hutan lahan 
kering sebanyak 1 kegiatan penelitian: 

 1.1 Klasifikasi tipologi dan potensi biomassa hutan lahan kering 

2. Strategi rehabilitasi hutan terdegradasi Informasi dan teknologi rehabilitasi IUPHHK-RE, HCVF dan KPPN 
hutan produksi, kawasan lindung yang bukan kawasan hutan dan 
hutan lindung sebanyak 3 kegiatan penelitian: 

 2.1 Kajian sistem pengelolaan dan rehabilitasi IUPHHK Restorasi 
Ekosistem 

 2.2 Kajian rehabilitasi HCVF dan penggunaan kawasan hutan 
untuk non kehutanan 

 2.3 Kajian sistem pengelolaan dan rehabilitasi hutan lindung dan 
kawasan lindung yang bukan kawasan hutan

3. Valuasi hutan lindung Informasi status pengelolaan, potensi dan manfaat hutan lindung 
sebanyak 1 kegiatan penelitian: 

 3.1 Kajian status, potensi dan nilai manfaat hutan lindung 

4. Kelembagaan pengelolaan hutan lindung Informasi bentuk kelembagaan dan sistem pengelolaan KPHL yang 
tepat sebanyak 1 kegiatan penelitian: 

 4.1 Kajian efektivitas kelembagaan dan sistem pengelolaan hutan 
lindung

1.2 Pengelolaan Hutan 
Mangrove dan 
Ekosistem Pantai

Tersedianya teknologi penanaman dan 
rehabilitasi, informasi proses ekologis dan 
kemanfaatan biodiversitas hutan mangrove 
dan ekosistem pantai dengan luaran: 

 

1. Teknologi penanaman jenis mangrove  
dan tumbuhan pantai pada tapak khusus

Teknologi penanaman dan rehabilitasi sebanyak 2 kegiatan 
penelitian: 

 1.1 Teknik penanaman pada delta terdegradasi

 1.2 Teknik penanaman pada areal terabrasi dan pulau-pulau kecil

2. Model kelembagaan konservasi dan 
rehabilitasi ekosistem mangrove dan 
pantai

Sistem kelembagaan konservasi dan rehabilitasi sebanyak 1 
kegiatan penelitian: 
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No.
Kegiatan/
Komponen 

Kegiatan
Sasaran /Luaran (output) Indikator Kinerja 

 2.1 Kajian sistem kelembagaan konservasi dan rehabilitasi 
ekosistem mangrove dan pantai.

3. Informasi peran mangrove dan ekosistem 
pantai dalam pemeliharaan kualitas 
lingkungan

Data dan informasi  penyerapan polutan, penjeratan sedimen 
terlarut oleh jenis-jenis mangrove serta keragaman satwa dan 
mikroorganisme sebanyak 3 kegiatan penelitian: 

 3.1 Kajian penjerapan polutan perairan oleh jenis-jenis mangrove 

 3.2 Kajian peran jenis-jenis mangrove dalam penjeratan sedimen 
terlarut

 3.3 Kajian keragaman satwa dan mikroorganisme hutan 
mangrove dan ekosistem pantai 

4. Status potensi dan nilai manfaat 
mangrove dan ekosistem pantai

Data dan informasi  potensi jasa lingkungan sebanyak  3 kegiatan 
penelitian: 

 4.1 Kajian potensi sumber pangan dan obat jenis-jenis  mangrove.

 4.2 Kajian potensi jasa lingkungan hutan mangrove dan ekosistem 
pantai 

5. Manfaat sosial ekonomi konservasi 
mangrove dan ekosistem pantai 

Data dan informasi nilai ekonomi konservasi dan informasi ilmiah 
nilai sosial ekonomi sebanyak 2 kegiatan penelitian: 

 5.1 Kajian valuasi ekonomi konservasi hutan mangrove dan 
ekosistem pantai 

 5.2 Kajian sosial ekonomi ekosistem mangrove     

1.3 Pengelolaan Hutan  
Rawa Gambut

Tersedianya iptek pengelolaan hutan rawa 
gambut dengan mempertimbangkan aspek 
ekologi, ekonomi, sosial dan lingkungan 
dengan luaran: 

 

1. Klasifikasi tipologi dan sebaran hutan 
rawa gambut

Informasi ilmiah tipologi hutan, teknik klasifikasi dan sebaran 
hutan berdasarkan hutan gambut terdegradasi dan biofisik hutan 
sebanyak 2 kegiatan penelitian: 

 1.1 Review tipe dan sebaran hutan rawa gambut terdegradasi

 1.2 Klasifikasi tipologi dan sebaran hutan rawa gambut 
berdasarkan kondisi biofisik hutan.

2. Teknologi rehabilitasi hutan rawa gambut 
terdegradasi

Teknik bioremediasi pada berbagai kondisi hutan rawa gambut 
terdegradasi dengan 2 kegiatan penelitian: 

 2.1 Uji coba teknik bioremediasi dan phytoremediasi hutan rawa 
gambut (penyiapan lahan, ujicoba jenis, pola penanaman, 
penggunaan mikroba, pemilihan jenis asli setempat)

 2.2 Kajian rehabilitasi lahan gambut bekas terbakar

3. Informasi adaptasi fenologi jenis-jenis 
pohon hutan rawa gambut

Informasi waktu musim berbunga dan berbuah  dengan 1 kegiatan 
penelitian: 

 3.1 Kajian fenologi beberapa jenis pohon hutan rawa gambut: 
adaptasi terhadap perubahan iklim

4. Alternatif pengelolaan hutan rawa gambut 
dengan pola partisipatif

Data dan informasi kelembagaan pengelolaan hutan dengan pola 
partisipatif sebanyak 1 kegiatan penelitian: 

 4.1 Kajian kelembagaan pengelolaan hutan rawa gambut dengan 
pola partisipatif

5. Informasi dampak deforestasi hutan rawa 
gambut terhadap emisi GRK

Data dan informasi dampak deforestasi hutan terhadap emisi GRK 
sebanyak 1 kegiatan penelitian: 
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 5.1 Kajian dampak  deforestasi  hutan rawa gambut dalam upaya 
realisasi target penurunan emisi 26%. 

1.4 Konservasi Flora, 
Fauna, dan Mikro 
Organisme 

Ketersediaan data dan informasi tentang 
konservasi flora, fauna dan mikroorganisme 
dengan luaran: 

 

1. Informasi  biofisik habitat, dinamika 
populasi dan keragaman genetik  jenis- 
jenis langka dan terancam punah

Data dan informasi biofisik habitat, dinamika populasi dan 
keragaman genetik jenis-jenis langka dan terancam punah sebanyak 
4 kegiatan penelitian: 

 1.1 Kajian potensi dan persebaran alami jenis pohon ulin di 
Indonesia

 1.2 Kajian potensi dan persebaran alami jenis pohon eboni di 
Sulawesi

 1.3 Kajian potensi dan persebaran alami jenis pohon ramin di 
Indonesia

 1.4 Kajian potensi dan persebaran alami jenis pohon ki beusi di 
Indonesia

2. Teknik pelestarian jenis flora dan fauna Teknologi konservasi jenis flora dan fauna langka dan terancam 
punah di dataran rendah dan dataran tinggi sebanyak 4 kegiatan 
penelitian: 

 2.1 Teknologi konservasi jenis flora dan fauna dataran rendah dan 
dataran tinggi 

 2.2 Teknologi konservasi jenis-jenis flora dan fauna kunci

 2.3 Identifikasi jenis flora dan fauna kunci pada habitat di dataran 
rendah dan dataran tinggi

 2.4 Teknik eradikasi alien invasif spesies flora dan fauna

3. Teknik reproduksi jenis-jenis flora dan 
fauna langka dan terancam punah dan/
atau bernilai ekonomi

Teknik reproduksi jenis-jenis aves, primata, amphibi, mamalia yang 
terancam punah dan jenis-jenis flora seperti ulin, cendana, eboni, 
ramin sebanyak 2 kegiatan penelitian: 

 3.1 Teknologi penangkaran jenis-jenis aves, primata, amphibi, 
mamalia  yang terancam punah

 3.2 Teknologi konservasi ex-situ jenis ulin, cendana, eboni dan 
ramin

4. Teknik pemanfaatan mikroorganisme Teknologi pemanfaatan mikroorganisme sebagai biological control, 
bioenergi, obat, pangan dan pupuk hayati sebanyak 4 kegiatan 
penelitian: 

 4.1 Eksplorasi dan bioprospeksi Fungi 

 4.2 Eksplorasi dan bioprospeksi Bakteri

 4.3 Eksplorasi dan bioprospeksi yeast/khamir

 4.4 Pemanfaatan dan pembangunan bank mikroba

5. Potensi jenis pohon potensial sebagai 
bahan baku obat anti kolesterol, diabetes 
dan kanker

Informasi bahan baku obat anti diabetes, kolesterol dan kanker dari 
kawasan hutan di Indonesia sebanyak 2 kegiatan penelitian: 

 5.1 Kajian etnobotani beberapa jenis pohon sebagai bahan baku 
obat anti kolesterol dan diabetes

 5.2 Kajian ekologi beberapa jenis Dipterokarpa yang berpotensi 
sebagai bahan baku obat 
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1.5 Pengelolaan 
Kawasan Konser-
vasi Berbasis 
Ekosistem

Tersedianya  informasi karakteristik tipologi 
atribut biofisik dan sosial ekonomi budaya 
massyarakat dan teknologi konservasi 
kawasan dan daerah penyangga dengan 
luaran:  

 

1. Kriteria dan indikator pengelolaan 
kawasan konservasi tiap tipologi 
ekosistem

Kriteria dan indikator pengelolaan kawasan konservasi tiap tipologi 
ekosistem sebanyak 5 kegiatan penelitian: 

 1.1 Kajian valuasi potensi dan manfaat Taman Nasional 

 1.2 Evaluasi zonasi Taman Nasional

 1.3 Penyusunan kriteria dan indikator pengelolaan lestari kawasan 
konservasi

 1.4 Kajian implementasi  dan evaluasi kriteria dan indikator 
efektivitas pengelolaan kawasan konservasi

 1.5 Evaluasi pemanfaatan, penggunaan dan fungsi kawasan 
konservasi 

2. Model  pengelolaan kawasan konservasi 
tiap ekosistem

Model pengelolaan taman nasional sesuai dengan tipologinya 
sebanyak 1 kegiatan penelitian: 

 2.1 Model pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan tipologi 
Taman Nasional (TN)

3. Strategi manajemen kawasan konservasi Teknologi restorasi kawasan konservasi, model pengelolaaan 
penyangga kawasan konservasi dan strategi dan kelembagaan 
pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi sebanyak 3 kegiatan 
penelitian: 

 3.1 Restorasi ekosistem kawasan konservasi

 3.2 Evalusi pengelolaan kawasan konservasi secara kolaboratif

 3.3 Model pengelolaan daerah penyangga

1.6 Sistem Pengelolaan 
DAS dalam Kabu-
paten (Hulu), 
Lintas Kabupaten 
dan Lintas Provinsi

Tersedianya informasi sistem perencanaan 
dan monev pengelolaan DAS, formula 
kelembagaan pengelolaan DAS dan 
teknologi  penyusunan sistem implementasi 
DAS mikro  dengan luaran:  

 

1. Sistem Perencanaan Pengelolaan DAS 
Tingkat Kabupaten Dominan (Hulu), 
Lintas Kabupaten dan Lintas Provinsi

Teknik penyusunan dan  perencanaan  pengelolaan DAS sebanyak 5 
kegiatan penelitian: 

 1.1 Sistem perencanaan pengelolaan DAS Hulu

 1.2 Optimalisasi luas hutan terhadap tata air pada berbagai 
kondisi alam

 1.3 Sistem perencanaan pengelolaan DAS lintas Kabupaten

 1.4 Sistem perencanaan pengelolaan DAS lintas Provinsi

 1.5 Teknik penginderaan jauh dan pemanfaatan Sistem Informasi 
Geografis (SIG) dalam pengelolaan DAS

2. Sistem Monev Pengelolaan DAS Tingkat 
Kabupaten Dominan (Hulu), Lintas 
Kabupaten dan Lintas Provinsi

Teknik monitoring dan evaluasi   pengelolaan DAS sebanyak  3 
kegiatan penelitian: 

 2.1 Sistem monev pengelolaan DAS Hulu

 2.2 Sistem monev pengelolaan DAS lintas Kabupaten
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 2.3 Sistem monev pengelolaan DAS lintas Provinsi

3. Sistem Kelembagaan Pengelolaan DAS 
Tingkat Kabupaten Dominan (Hulu), 
Lintas Kabupaten dan Lintas Provinsi

Formula kelembagaan pengelolaan DAS Hulu, lintas Kabupaten, 
lintas Provinsi sebanyak 3 kegiatan penelitian: 

 3.1 Sistem kelembagaan pengelolaan DAS  Hulu

 3.2 Sistem kelembagaan pengelolaan DAS  lintas Kabupaten

 3.3 Sistem kelembagaan pengelolaan DAS  Lintas Provinsi

4. Sistem Implementasi Pada DAS Skala 
Mikro 

Pedoman teknik penyusunan sistem implementasi DAS mikro 
sebanyak 1 kegiatan penelitian: 

 4.1 Sistem implementasi pengelolaan DAS pada skala mikro

1.7 Pengelolaan 
Sumberdaya Lahan 
dan Air Pendukung 
Pengelolaan DAS

Tersedianya informasi dan teknologi 
pengelolaan sumber daya lahan dan air, 
khususnya terkait dengan rehabilitasi lahan 
terdegradasi 

 

1. Pengelolaan Sumberdaya Lahan dan Air 
Wilayah Daratan

Model - model RLKTA, teknik mitigasi tanah longsor, teknik 
rehabilitasi lahan bekas tambang, kelayakan teknik Aerialseeding 
dan hydroseeding, model penggunaan lahan dan peta kesesuaian 
tempat tumbuh sebanyak 6 kegiatan penelitian: 

 1.1 Pendekatan partisipatif dalam pengembangan model RLKTA

 1.2 Teknik mitigasi daerah rawan  longsor

 1.3 Teknik rehabilitasi dan restorasi lahan bekas tambang (emas, 
timah, batubara)

 1.4 Kajian kelayakan teknik aerial seeding dan hydroseeding

 1.5 Modeling tata guna lahan untuk optimalisasi tata air

 1.6 Kesesuaian tempat tumbuh jenis-jenis pohon pada unit DAS

2. Teknik Pengelolaan Sumberdaya Lahan 
dan Air pada Lahan/Rawa Gambut

Pedoman teknik pengelolaan sumberdaya lahan wilayah gambut 
sebanyak 1 kegiatan penelitian: 

 2.1 Teknik pengelolaan sumberdaya lahan dan air wilayah gambut

3. Teknik Pengelolaan Sumberdaya Lahan 
dan Air wilayah Pantai

Pedoman teknik pengelolaan sumberdaya lahan wilayah pantai 
sebanyak 1 kegiatan penelitian: 

 3.1 Teknik pengelolaan sumberdaya lahan dan air wilayah pantai
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Lampiran 2. Rekapitulasi Program, Kegiatan, Output dan Indikator Kinerja Pusat 
Litbang Peningkatan Produktivitas Hutan

Program : Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Outcome : Minimal 60 % hasil litbang kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan 
kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan IPTEK, termasuk 
pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu perubahan 
iklim
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Sasaran /Luaran (output) Indikator Kinerja 

2. Penelitian dan 
Pengembangan 
Peningkatan 
Produktivitas Hutan

Ketersediaan dan kemanfaatan teknologi 
tepat guna yang mampu diaplikasikan secara 
efektif dan efisien untuk pengklasifikasi 
tipologi hutan, rehabilitasi hutan yang rusak, 
pembinaan hutan meningkatkan kualitas 
dan potensi hutan, pengaturan hasil yang 
lestari 

Jumlah luaran IPTEK dasar dan terapan bidang peningkatan 
produktivitas hutan, sebanyak 6 judul 

2.1 Pengelolaan Hutan 
Alam Produksi 
Lestari

Tersedianya paket teknologi pengelolaan 
hutan alam produksi lestari dengan luaran :

1. Teknik dan informasi klasifikasi tipologi 
dan sebaran hutan alam

Teknik  klasifikasi kondisi/tipologi hutan alam produksi sebanyak 1 
kegiatan penelitian :

1.1 Kajian teknik klasifikasi dan sebaran potensi hutan alam

2. Teknik peningkatan produktivitas hutan 
alam produksi

Teknik / system silvikultur untuk peningakatan produktivitas hutan 
alam produksi, sebanyak 4 kegiatan :

2.1 Kajian karakteristik jenis pohon untuk dikembangkan pada 
berbagai kondisi hutan alam bekas tebangan 

2.2 Penelitian teknik rehabilitasi hutan alam produksi yang 
terdegradasi /rusak 

2.3 Kajian teknik pembinaan (pembebasan dan pengkayaan)  
intensif pada hutan bekas tebangan di hutan alam produksi 

2.4 Kajian efektivitas sistem-sistem silvikultur  (TPTJ/TPTI/TR) 
terhadap kelestarian produksi di hutan alam lahan kering

3. Informasi dinamika pertumbuhan/riap 
tegakan di hutan alam produksi 

Perangkat / teknik kuantifikasi pertumbuhan dan hasil untuk 
pengaturan hasil yang lestari sebanyak 2 kegiatan penelitian :

3.1 Penelitian model dinamika pertumbuhan/riap hutan alam 
produksi 

3.2 Kajian model pendugaan volume pohon di hutan  alam lahan 
kering 

2.2 Pengelolaan Hutan 
Tanaman Penghasil 
Kayu

Tersedianya Iptek peningkatan produktivitas 
dan pengelolaan hutan tanaman penghasil 
kayu dengan luaran :

1. Paket teknologi peningkatan produksi 
benih tanaman hutan penghasil kayu 

Teknologi perbenihan untuk peningkatan produktivitas produksi 
benih bermutu sebanyak 4 kegiatan penelitian :

1.1 Teknik penanganan benih tanaman hutan penghasil kayu

1.2 Teknik produksi benih tanaman hutan penghasil kayu 

1.3 Teknik perbanyakan secara generatif dan vegetatif benih 
tanaman hutan penghasil kayu 
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1.4 Standardisasi mutu benih dan bibit tanaman hutan penghasil 
kayu 

2. Teknik silvikultur dan silvikultur intensif 
jenis penghasil kayu

Teknik peningkatan produktivitas hutan tanaman penghasil kayu 
melalui teknik silvikultur dan manipulasi 4 kegiatan :

2.1 Teknik silvikultur jenis penghasil kayu

2.2 Teknik manipulasi lingkungan jenis penghasil kayu

2.3 Teknik pengendalian hama dan penyakit pada hutan tanaman 
penghasil kayu

2.4 Teknik pengendalian gulma hutan tanaman penghasil kayu

3. Informasi kuantitatif pertumbuhan dan 
hasil hutan tanaman penghasil kayu

Data pertumbuhan dan hasil hutan tanaman penghasil kayu pada 
tahun 2014 sebanyak 1 kegiatan penelitian :

3.1 Kajian model pertumbuhan dan hasil hutan tanaman 
penghasil kayu

4. Informasi dampak hutan tanaman 
terhadap lingkungan 

Data dan informasi dampak penanaman terhadap kualitas, 
kesuburan tanah dan biodiversitas flora dan fauna  sebanyak 2 
kegiatan penelitian :

4.1 Kajian dampak penanaman jenis penghasil kayu terhadap 
kualitas dan kesuburan tanah

4.2 Kajian dampak penanaman jenis penghasil kayu terhadap 
biodiversitas flora dan fauna

5. Informasi analisis sosial, ekonomi, 
finansial dan kebijakan pembangunan 
hutan tanaman penghasil kayu

Data analisis sosial, ekonomi dan finansial hutan sebanyak 2 
kegiatan penelitian :

5.1 Kajian ekonomi dan finansial pembangunan hutan tanaman 
penghasil kayu

5.2 Analisis sosial pembangunan HTI

6. Demplot hutan tanaman penghasil kayu Pembangunan demplot hutan tanaman pengahasil kayu sebanyak 
2 kegiatan:

6.1 Hutan tanaman monokultur

6.2 Hutan tanaman campuran

2.3 Pengelolaan Hutan 
Penghasil HHBK - 
FEMO

Menyediakan IPTEK dan informasi teknik 
silvikultur jenis tanaman penghasil pangan 
(F), bioenergi (E), bahan obat-obatan dan 
kosmetik (M) dan hasil lainnya (O) dalam 
rangka mendukung upaya nasional untuk 
mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan 
dan sumberdaya HHBK-FEMO

1. Sintesis Hasil penelitian HHBK FEM 1.1 Program Setter

1.2 Pengendalian

1.3 Sintesis Hasil

1.4 Temu Ilmiah

1.5 Diskusi Multipihak

1.6 Pembangunan   demplot HHBK

1.7 Pembangunan demplot uji multilokasi ulat sutera

2. Paket informasi persyaratan tempat 
tumbuh pertumbuhan, hasil tan. hutan  
penghasil kayu energi dan FMO

Data dan informasi persyaratan tempat tumbuh, sebaran 
pertumbuhan dan hasil tanaman sebanyak 3 kegiatan                 
penelitian :

2.1 Dinamika pertumbuhan tanaman hutan penghasil kayu energi
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2.2 Eksplorasi potensi, sebaran dan biofisik jenis Masoi 
(Cryptocarya sp.) di Wasior Papua Barat

2.3 Eksplorasi sebaran dan potensi jenis Kratom (Mitragyna 
speciosa) di Dabra - Kab. Mamberamo

3. Teknik silvikultur intensif jenis penghasil 
FEMO

Teknologi  perbenihan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan 
kuantifikasi produksi HHBK-FEMO sebanyak 4 kegiatan penelitian :

3.1 Paket informasi  teknologi Perbenihan jenis  tanaman hutan 
penghasil  FEMO

3.2 Paket informasi  teknologi Perbenihan jenis  tanaman hutan 
penghasil  FEMO

3.3 Paket Teknologi penanaman dan pemeliharaan  tanaman 
hutan penghasil FEMO

3.4 Paket teknologi produksi jenis  tanaman hutan penghasil 
FEMO

4. Model keekonomian-finansial dan 
kelembagaan budidaya tanaman 
penghasil FEMO

Informasi pola konsumsi HHBK Bioenergi, model analisis finansial 
budidaya dan model kelembagaan masyarakat HHBK - FEMO 
sebanyak 8 kegiatan peneitian :

4.1 Analisis ekonomi-finansial budidaya tanaman hutan penghasil 
kayu energi

4.2 Kajian keekonomian pengelolaan jenis HHBK Nyamplung 
pada demplot DME (PIU)

4.3 Kajian peningkatan usaha budidaya tanaman penghasil 
minyak atsiri potensial oleh masyarakat di Kab. Pesaman, 
Sumatera Barat

4.4 Kajian model usaha budidaya bambu

4.5 Kajian insentif petani untuk peningkatan produktivitas 

4.6 Analisis Kelembagaan dan Tata Niaga Pemanfaatan dan 
Pemungutan Sagu di Papua

4.7 Kajian Kelembagaan produk perlebahan

4.8 Kajian Sistem Kelembagaan Pengusahaan Madu di Indonesia 

5. Plot uji coba penanaman HHBK-FEMO Terbangunnya demplot uji coba dan partisipatif tanaman  HHBK - 
FEMO sebanyak 5 kegiatan :

5.1 Uji coba penanaman dan pemeliharaan jenis tanaman obat 
dan biofuel di Jawa Barat dan Jawa Tengah

5.2 Uji coba pola tanam jenis penghasii kayu energi

5.3 Pembangunan demplot Uji multilokasi Murbei di Jawa Barat

5.4 Pembangunan demplot bamboo untuk anela produk

5.5 Pembangunan demplot rotan untuk produksi lestari

2.4 Bioteknologi Hutan 
dan Pemuliaan 
Tanaman Hutan

Menyediakan benih unggul untuk 
peningkatan produktivitas hutan tanaman 
penghasil kayu dan hasil hutan bukan kayu 
serta menyediakan informasi genetik dan 
IPTEK kultur jaringan untuk mendukung 
pelestarian hutan dan penyediaan benih 
unggul

1. IPTEK pengadaan benih unggul untuk 
meningkatkan produktivitas hutan 
tanaman penghasil kayu 

Tersedianya benih unggul untuk meningkatkan produktivitas hutan 
tanaman penghasil kayu, sebanyak 5 kegiatan : 
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1.1 Populasi dasar untuk kayu pertukangan

1.2 Populasi pemuliaan untuk kayu pertukangan

1.3 Populasi dasar untuk kayu pulp

1.4 Populasi pemuliaan untuk kayu pulp

1.5 Populasi pemuliaan untuk kayu energi

2. IPTEK pengadaan benih unggul untuk 
meningkatkan produktivitas hasil hutan 
bukan kayu 

Tersedianya benih unggul untuk meningkatkan produktivitas hasil 
hutan bukan kayu, sebanyak 2 kegiatan : 

2.1 Populasi dasar untuk jenis-jenis HHBK prioritas

2.2 Populasi pemuliaan untuk jenis-jenis HHBK prioritas

3. IPTEK perbenihan hasil pemuliaan 
tanaman hutan

Penelitian perbenihan hasil pemuliaan tanaman hutan, sebanyak 3 
kegiatan :

3.1 Populasi perbanyakan untuk kayu pertukangan, kayu pulp dan 
kayu energi

3.2 Penanganan benih hasil pemuliaan tanaman hutan

3.3 Standarisasi mutu benih hasil pemuliaan tanaman hutan

4. Demplot sumber benih jenis unggulan 
lokal

Terbangunnya demplot sumber benih jenis unggulan lokal, 
sebanyak 1 kegiatan :

4.1 Pembangunan demplot sumber benih jenis unggulan lokal

5. IPTEK Bioteknologi Hutan Penelitian Bioteknologi Hutan, sebanyak 6 kegiatan :

5.1 Genetika populasi flora dan fauna

5.2 Pemuliaan berbasis molekuler

5.3 Bioforensik menggunakan penanda DNA untuk flora dan 
fauna

5.4 Bio-sekuritas menggunakan penanda DNA

5.5 Genome DNA 

5.6 Kultur jaringan

2.5 Agroforestry Tersedianya paket IPTEK yang mampu 
meningkatkan peran sistem agroforestry 
antara 10 s/d 20% diakhir tahun 2014. 
Tersedianya konsep kebijakan yang mampu 
mendorong peningkatan peran sistem 
agroforestry

1. Paket IPTEK Pendukung Peningkatan 
Produktivitas Lahan dengan Pola 
Agroforestry

Iptek pendukung peningkatan produktivitas lahan dengan pola 
agroforestry berbasis kayu pertukangan sebanyak 5  kegiatan 
penelitian :

1.1 Penelitian Agroforestry Pada Hulu DAS Prioritas  Berbasis 
Jenis Kayu Pertukangan

1.2 Agroforestry Pada Lahan Pantai Berbasis Nyamplung

1.3 Penerapan Pola Agroforestry Dengan Kombinasi Jenis Kayu 
Pertukangan dan Tanaman Obat-Obatan

1.4 Peningkatan Produktivitas Lahan Melalui Pola Agroforestry 
Kayu Pertukangan Daur Menengah  dengan Tanaman Pangan

1.5 Teknik Pengendalian Hama Tanaman Kayu Pertukangan Pada 
Pola Agroforestry
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2. Paket Teknik Pengaturan Hasil Jenis-Jenis 
Pohon Penghasil Kayu Pertukangan pada 
Berbagai Pola Agroforestry

Teknik pengaturan hasil jenis-jenis pohon penghasil kayu 
pertukangan pada berbagai pola agroforestry sebanyak 1 kegiatan 
penelitian :

2.1 Teknik Pengaturan Hasil Pada Pola Agroforestry Di Hutan 
Rakyat

3. Paket data dan informasi lingkungan pada 
berbagai pola agroforestry

Data dan informasi lingkungan pada berbagai pola agroforestry 
sebanyak 3 kegiatan penelitian :

3.1 Kajian tata air pada lahan pola agroforestry

3.2 Kajian siklus hara pada pola agroforestry

3.3 Pemanfaatan lahan agroforestry untuk mendukung 
mekanisme REDD plus

4. Paket Analisis Sosial, Ekonomi, Finansial, 
Dan Kebijakan Pembangunan Hutan 
Rakyat Pola Agroforestry

Informasi hasil kajian sosial, ekonomi, finansial dan kebijakan 
pembangunan hutan tanaman/hutan rakyat pola agroforestry 
sebanyak 6 kegiatan penelitian :

4.1 Analisis  Ekonomi Dan Finansial Pola Agroforestry Penghasil 
Kayu Pertukangan di Hutan Rakyat

4.2 Analisis Kebijakan Pengelolaan Hutan Rakyat  Pola 
Agroforestry

4.3 Analisis kelembagaan dan kebijakan pengelolaan hutan rakyat  
pola agroforestry 

4.4 Analisis sosial dan kebijakan pembangunan hutan tanaman 
kayu Bambang Lanang 

4.5 Analisis sosial dan kebijakan pembangunan hutan tanaman 
kayu bawang 

4.6 Kaji Tindak Hasil-Hasil Penelitian Sistem Agroforestry

5. Paket Informasi Tata Niaga Dan Pasar 
(Pola, Permasalahan, Marjin) Hasil-Hasil 
Hutan Dengan Pola Agroforestry

Data dan informasi tata niaga dan pasar hasil-hasil hutan sebanyak 
1 kegiatan penelitian :

5.1 Kajian Pasar Hasil Hutan Rakyat Pola Agroforestry

6. Rekomendasi Model Penataan  Ruang 
Dan Kelembagaan Pengelolaan Lahan 
Dengan Pola Agroforestry Pada DAS 
Prioritas

Teknologi dan informasi model penataan ruang dan kelembagaan 
pengelolaan lahan dengan pola agroforestry pada DAS Prioritas 
sebanyak 1 kegiatan penelitian :

6.1 Kajian Lansekap Agroforestry Pada DAS Prioritas

7. Rekomendasi Mengenai Kriteria Dan 
Indikator Kelestarian Pengelolaan Hutan 
Dengan Pola Agroforestry

Kriteria dan indikator kelestarian pengelolaan hutan dengan pola 
agroforestry sebanyak 1 kegiatan penelitian :

7.1 Model Pengelolaan Lahan Konflik Berbasis Agroforestry

2.6 Pengelolaan 
Dipterokarpa

Tersedianya paket IPTEK peningkatan 
produktivitas Dipterokarpa yang 
komprehensif dan aplikatif; Tersedianya 
paket IPTEK yang mendukung upaya 
kelestarian jenis dan  ekosistem 
Dipterokarpa

1. Teknik produksi bibit 3 (tiga) jenis 
prioritas Dipterokarpa 

Informasi teknologi produksi dan teknologi aplikasi media tanaman 
bibit sebanyak 2 kegiatan penelitian :
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1.1 Teknik pengadaan dan produksi bibit unggul 3 jenis 
Dipterokarpa prioritas (S. leprosula, S. johorensis dan S. 
smithiana)

1.2 Teknik aplikasi media tanam dari limbah biomassa hutan dan 
industri kayu 

2. Teknik manipulasi lingkungan yang 
memacu peningkatan riap dan 
pertumbuhan 5 jenis  Dipterokarpa 
prioritas

Teknik penanaman dan pemeliharaan, data dan informasi riap, 
persyaratan tumbuh dan teknik silvikultur intensif sebanyak 4 
kegiatan penelitian :

2.1 Teknik manipulasi lingkungan dalam upaya peningkatan riap 
dan pertumbuhan 5 jenis Dipterokarpa prioritas ( jenis Shorea 
leprosula, S. johorensis, S. smithiana, S. balangeran dan S. 
parvivolia) 

2.2 Penelitian pertumbuhan dan hasil tanaman ( jenis Shorea 
leprosula, S. johorensis, dan S. Smithiana) 

2.3 Penelitian persyaratan tumbuh 5 jenis Dipterokarpa prioritas

2.4 Teknik silvikultur intensif Dipterokarpa penghasil tengkawang 

3. Informasi ilmiah tentang optimalisasi 
pemanfaatan kawasan hutan produksi 
untuk peningkatan produktivitas melalui 
multisistem silvikultur

Iptek mulitisistem silvikultur dalam pengelolaan kawasan hutan 
produksi tersedia sebanyak 1 kegiatan penelitian :

3.1 Multisistem silvikultur dalam pengelolaan hutan alam produksi

4. Teknik pengendalian gulma, hama dan 
penyakit 3 jenis prioritas Dipterokarpa 

Teknik pengendalian gulma tanaman Dipeterokarpa sebanyak 2 
kegiatan penelitian :

4.1 Teknik pengendalian gulma tanaman Dipterokarpa  ( jenis 
Shorea leprosula, S. johorensis, dan  S. Smithiana)

4.2 Teknik pengendalian hama dan penyakit tanaman 3 jenis 
( jenis Shorea leprosula, S. johorensis, dan  S. smithiana) 

5. Informasi fisibilitas usaha 3 jenis 
Dipterokarpa prioritas 

Informasi kelayakan finansial pengembangan usaha tanaman 
Dipeterokarpa sebanyak 1 kegiatan penelitian :

5.1 Analisis kelayakan finansial pengembangan usaha tanaman 
Dipterokarpa ( jenis Shorea leprosula, S. johorensis,  dan  S. 
smithiana) 

6. Iptek konservasi  jenis dan ekosistem 
Dipterokarpa 

Informasi ekologi dan konservasi, strategi konservasi jenis dan 
ekosistem, teknik rehabilitasi lahan terdegradasi dan bekas 
tambang, informasi sebaran dan potensi, studi level pemanenan 
jenis Dipterokarpa sebanyak 5 kegiatan penelitian :

6.1 Ekologi dan konservasi jenis Dipterokarpa di Kalimantan dan 
Sumatera

6.2 Strategi konservasi jenis dan ekosistem Dipterokarpa di hutan 
produksi dan kawasan konservasi

6.3 Teknik rehabilitasi lahan terdegradasi dan bekas tambang di 
Kalimantan dengan jenis Dipterokarpa

6.4 Eksplorasi sebaran dan potensi Dipterokarpa penghasil 
tengkawang dan minyak keruing

6.5 Studi level pemanenan buah tengkawang yang lestari
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Lampiran 3. Rekapitulasi Program, Kegiatan, Output dan Indikator Kinerja 
Pusat Litbang Keteknikan dan Pengolahan Hasil Hutan

Program : Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Outcome : Minimal 60 % hasil litbang kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan 
kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan IPTEK, termasuk 
pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu perubahan 
iklim

No.
Kegiatan/
Komponen 

Kegiatan
Sasaran /Luaran (output) Indikator Kinerja 

3 Penelitian dan 
Pengembangan 
Keteknikan  Hutan 
dan Pengolahan 
Hasil Hutan

Ketersediaan dan kemanfaatan IPTEK dasar 
dan terapan bidang Keteknikan Hutan dan 
Pengolahan Hasil Hutan

IPTEK dasar dan terapan bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 
5 judul 

3.1 Sifat Dasar Kayu 
dan Bukan Kayu

Tersedianya informasi ilmiah mengenai sifat 
dasar dan kemungkinan penggunaan jenis-
jenis kayu, bambu dan rotan dengan luaran: 

1. Informasi  sifat dasar dan kemungkinan 
penggunaan 75 jenis kayu

Penelitian sifat dasar dan kegunaan kayu sebanyak 6 kegiatan 
penelitian:

1.1 Sifat dasar dan kegunaan kayu Jawa

 1.2 Sifat dasar dan kegunaan kayu Kalimantan

1.3 Sifat dasar dan kegunaan kayu  Sulawesi

1.4 Sifat dasar dan kegunaan kayu Sumatra

1.5 Sifat dasar dan kegunaan kayu Papua 

1.6 Sifat dasar dan kegunaan kayu Bali dan Nusa Tenggara

2. Informasi  sifat dasar dan kemungkinan 
penggunaan 22 jenis rotan 

Penelitian sifat dasar dan kegunaan rotan sebanyak 1 kegiatan 
penelitian:

2.1 Sifat dan kegunaan rotan 

3. Informasi sifat dasar dan kemungkinan 
penggunaan 8 jenis bambu

Penelitian sifat dasar dan kegunaan bambu  sebanyak 1 kegiatan 
penelitian:

3.1 Sifat dasar dan kegunaan bambu

3.2 Keteknikan dan 
Pemanenan Hasil 
Hutan 

Tersedianya informasi dan teknologi penen-
tuan luas petak tebang di hutan tanaman 
lahan basah, peningkatan efisiensi pema-
nenan hutan pemanenan optimal resin dan 
getah yang berdampak minimal terhadap 
lingkungan dengan luaran:

1. Teknik penentuan luas petak tebang 
optimal di hutan lahan basah

Informasi penentuan luas petak tebang optimal di hutan tanaman 
lahan basah sebanyak 1 kegiatan penelitian:

1.1 Kajian luas petak tebangan optimal di hutan tanaman lahan 
basah 

2. Teknik stabilisasi badan jalan dan alat 
bantu logging

Teknik stabilitasi jalan looging dan informasi alat bantu logging 
sebanyak 2 kegiatan penelitian:

2.1 Teknologi stabilisasi jalan logging secara mekanis

2.2 Alat bantu logging untuk mengurangi selip pada jalan yang 
licin
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3. Teknik pemanenan hutan yang efisien Teknik pemanenan dalam rangka penyiapan lahan untuk implemen-
tasi teknik SILIN sebanyak 3 kegiatan penelitian:

3.1 Kajian tree length logging di hutan alam produksi lahan kering

3.2 Efisiensi pemanenan hutan tanaman

3.3 Teknologi pemanenan dalam rangka penyiapan lahan dalam 
implementasi SILIN

4. Teknik pemanenan optimal resin dan 
getah

Teknologi pemanenan optimal resin dan getah sebanyak 1 kegiatan 
penelitian:

1.1 Teknologi pemanenan resin dan getah untuk peningkatan 
produksi dan kualitas

3.3 Pengolahan Hasil 
Hutan Kayu dan 
Bambu

Tersedianya data dan informasi diversifikasi 
produk kayu dan bambu, penyempurnaan 
kualitas, optimasi pemanfaatan material 
lignoselulosa, standar produk olahan, dan 
teknik pembuatan pulp dan kertas dari kayu 
alternatif dengan luaran:

1. Teknik diversifikasi produk komposit Teknologi pembuatan produk lamina dan papan serat sebanyak 2 
kegiatan penelitian:

1.1 Teknologi pembuatan produk lamina

1.2 Teknologi pembuatan papan serat

2. Teknik penyempurnaan kualitas kayu Teknologi stabilitasi dimensi dan warna kayu sebanyak 2 kegiatan:

2.1 Teknologi stabilitasi dimensi kayu

2.2 Teknologi stabilitasi warna kayu

3. Teknik diversifikasi produk olahan bambu Teknologi pembuatan produk bambu komposit dan produk 
bambu untuk komponen struktur bangunan sebanyak 2 kegiatan 
penelitian:

3.1 Teknologi pembuatan produk bambu komposit

3.2 Teknologi pembuatan produk bambu untuk komponen 
struktur bangunan

4. Teknik optimasi pemanfaatan material 
lignoselulosa

Teknologi produksi resolsinol alami untuk bahan perekat, reduksi 
emisi foemaldehida produk panel kayu non kimiawi sebanyak 2 
kegiatan penelitian:

4.1 Teknik produksi resorsinol alami untuk bahan perekat produk 
kayu komposit

4.2 Teknologi reduksi emisi formaldehida produk panel kayu 
secara non kimiawi

5. Konsep standar produk olahan kayu Informasi konsep standar produk olahan kayu sebanyak 1 kegiatan 
penelitian:

5.1 Kajian dan penyusunan konsep standar produk olahan kayu

6. Teknik produksi pulp dan kertas dari kayu 
alternatif dan pemanfaatan limbahnya

Teknologi pembuatan pulp dan kertas dari kayu altenatif dan 
pemanfaatan limbah produksi pulp dan kertas sebanyak 2 kegiatan 
penelitian:

6.1 Teknologi pembuatan pulp dan kertas dari kayu alternatif

6.2 Teknologi pemanfaatan limbah industri pulp dan kertas
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7. Informasi pasar, sosial, ekonomi, 
kebijakan dan kelembagaan produk kertas 
dan papan serat

Informasi pasar, sosial, ekonomi, kebijakan dan kelembagaan 
produk kertas dan papan serat sebanyak 1 kegiatan penelitian:

7.1 Kajian pasar, sosial, ekonomi, kebijakan dan kelembagaan 
produk kertas dan papan serat

3.4  Pengolahan Hasil 
Hutan Bukan Kayu 
(HHBK)

Tersedianya data dan informasi teknik pen-
golahan HHBK yang efissien, pemanfaatan 
HHBK sebagai bahan baku energi dan 
farmasi, pemanfaatan lignoselulosa sebagai 
bahan baku energi dan karbonisasi dengan 
luaran:

1. Teknik pengolahan dan pemanfaatan 
HHBK untuk peningkatan nilai tambah 
dan pemenuhan kebutuhan industri

Teknik pengolahan dan pemanfaatan getah jernang, tengkawang, 
dryobalanops, teknologi ragi untuk bioenatol, teknologi pembuatan 
karbon, teknologi penyulingan dan standar mutu gaharu sebanyak  
9 kegiatan penelitian:

1.1 Teknologi pengolahan dan pemanfaatan jernang untuk 
peningkatan nilai tambah

1.2 Teknologi pengolahan dan pemanfaatan tengkawang untuk 
peningkatan nilai tambah

1.3 Teknologi pengolahan dan pemanfaatan Dryobalanops sp 
untuk peningkatan nilai tambah

1.4 Teknologi pembuatan karbon kemurnian tinggi sebagai bahan 
baku nano karbon

1.5 Teknologi pengolahan arang dan turunannya untuk energi 
dan carbon store

1.6 Teknologi produksi ragi untuk pembuatan bioetanol

1.7 Penyusunan standar mutu gaharu

1.8 Teknologi penyulingan gaharu

1.9 Teknologi pemanfaatan dan pengolahan limbah gaharu

2. Teknik pengolahan bahan bakar nabati 
berbasis tanaman kehutanan

Teknologi pengolahan bahan bakar berbasis karbohidrat, lemak 
dan minyak, selulosa dan hemiselulosa dan teknologi pengolahan 
biokerosin sebanyak 4 kegiatan penelitian:

2.1 Teknologi pengolahan bahan bakar nabati berbasis 
karbohidrat (bioetanol)

2.2 Teknologi pengolahan bahan bakar nabati berbasis lemak dan 
minyak (biodiesel)

2.3 Teknologi pengolahan bahan bakar nabati berbasis selulosa 
dan hemiselulosa (bio-oil)

2.4 Teknologi pengolahan bio-kerosene

3.5 Perekayasaan Alat 
dan Substitusi 
Bahan Pembantu

Tersedianya prototipe alat dan formulasi 
bahan pembantu industri hasil hutan dalam 
peningkatan efisiensi, nilai tambah dan 
produktivitas dengan luaran:

1. Prototip alat pemanenan hasil hutan Rekayasa alat bantu pemanenan kayu dan non kayu di daerah 
curam sebanyak 1 kegiatan penelitian:

1.1 Rekayasa alat bantu pemanenan kayu dan non kayu (Alat 
bantu ekstraksi kayu di daerah curam)

Rencana Strategis  |  Badan Litbang Kehutanan44 45Rekapitulasi Program, Kegiatan, Output dan Indikator Kinerja Pusat Litbang Keteknikan dan Pengolahan Hasil Hutan



No.
Kegiatan/
Komponen 

Kegiatan
Sasaran /Luaran (output) Indikator Kinerja 

2. Prototip alat pengolahan hasil hutan kayu 
dan non kayu

Rekayasa mesin penghasil energi dari bahan nabati, mobile chipper 
dan pengepres chip, alat pembuat wood pellet, rancangan sistem 
identifikasi kayu secara otomatis sebanyak 4 kegiatan penelitian:

2.1 Rekayasa mesin penghasil energi dari bahan nabati

2.2 Rekayasa mobile chipper dan pengepres chip

2.3 Rekayasa alat pembuatan wood pellet untuk industri kecil

 2.4 Rancangan sistem identifikasi kayu secara otomatis

3. Formula substitusi bahan pembantu 
pengolahan kayu dan bambu

Formulasi pereaksi pendeteksi gaharu, bahan pengawet dan stabili-
tas dimensi kayu dan bambu sebanyak 2 kegiatan penelitian:

3.1 Formulasi pereaksi pendeteksi gaharu

3.2 Formula bahan pengawet dan stabilitas dimensi kayu dan 
bambu
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Lampiran 4.  Rekapitulasi Program, Kegiatan, Output dan Indikator Kinerja Pusat 
Litbang Perubahan Iklim dan Kebijakan

Program  : Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Outcome : Minimal 60 % hasil litbang kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan 
kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan IPTEK, termasuk 
pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu perubahan 
iklim

No.
Kegiatan/
Komponen 

Kegiatan
Sasaran /Luaran (output) Indikator Kinerja 

4 Penelitian dan 
Pengembangan 
Perubahan Iklim dan 
Kebijakan

Ketersediaan dan kemanfaatan IPTEK dasar 
dan terapan bidang Lanskap Hutan, Peru-
bahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan  

Jumlah luaran IPTEK dasar dan terapan bidang Lanskap Hutan, 
Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan sebanyak 7 judul

4.1 Penelitian Manaje-
men Lanskap Hutan 
Berbasis DAS

Menyediakan strategi kebijakan (decision 
support system = DCS) untuk mempertahan 
kan keberadaan  hutan, perluasan peran hu-
tan dan meningkatkan peran hutan terhadap 
perubahan ikliim dengan luaran:  

1. Rekomendasi model penataan ruang 
dan penatagunaan hutan berbasis DAS 
sebagai dasar untuk menentukan luas  
hutan dan sebaran fungsi hutan yang 
optimal di dalam penataan ruang wilayah  

Penelitian model penataan ruang dan penatagunaan hutan berbasis 
DAS sebanyak 3 kegiatan penelitian:

  1.1 Review status riset manajemen lanskap hutan

  1.2 Kajian Lanskap Hutan pada berbagai kondisi DAS

  1.3 Analisis paduserasi tata ruang daerah dengan tata guna hutan

2. Rekomendasi model peningkatan 
kesejahteraan masyarakat melalui 
pengembangan perekonomian yang 
berwawasan lingkungan 

Penelitian model peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan 
pendekatan lingkungan sebanyak 2 kegiatan penelitian:

  2.1 Analisis persepsi multipihak terhadap lanskap hutan

  2.2 Integrasi multiple strategi ke dalam multilevel manajemen 
lanskap 

4.2 Penelitian Pengem-
bangan Hutan 
Kota/ Lanskap 
Perkotaan

Menyediakan data dan informasi serta IPTEK 
dalam rangka menyediakan strategi kebi-
jakan pengembangan hutan kota/lanskap 
kota dalam proses pengambilan keputusan 
dengan luaran:  

1. Hasil kajian dan rekomendasi tentang 
aspek kebijakan hutan kota/lansekap 
perkotaan 

Dilaksanakannya penelitian tentang aspek kebijakan pengelolaan 
dan pengembangan hutan kota, sebanyak 1 kegiatan penelitian:

  1.1 Kajian kebijakan pengembangan dan pengelolaan hutan kota 

2. Hasil kajian dan rekomendasi tentang 
aspek biofisik hutan kota/lansekap 
perkotaan 

Penelitian kajian dan rekomendasi tentang aspek biofisik hutan 
kota/lansekap perkotaan, sebanyak 3 kegiatan penelitian:

  2.1 Kajian faktor demografi dalam hubungannya dengan hutan 
kota
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  2.2 Kajian jenis pohon potensial untuk pengembangan hutan kota

  2.3 Kajian pengembangan zonasi fungsi hutan kota daerah pantai 
dan daratan tertutup 

4.3 Ekonomi dan 
Kebijakan Pengu-
rangan Emisi dari 
Deforestasi dan 
Degradasi

Menyediakan IPTEK sosek dan kebijakan 
pengurangan emisi dari deforestasi dan 
degradasi hutan dengan luaran:  

1. Informasi iptek sosek mitigasi perubahan 
iklim 

Penelitian sosek mitigasi perubahan iklim, sebanyak 3 kegiatan 
penelitian:

  1.1 Analisis distribusi insentif dan peran REDD dan REDD plus

  1.2 Analisis biaya, manfaat, dan resiko REDD dan REDD plus

  1.3 Analisis sosial budaya REDD

2. Rekomendasi kebijakan strategi REDD 
dan REDD Plus  

Penelitian kebijakan strategi REDD dan REDD Plus, sebanyak 3 
kegiatan penelitian:

  2.1 Kajian tata kelola REDD dan REDD plus

  2.2 Analisis pasar dan pendanaan REDD

  2.3 Analisis kebijakan dan kelembagaan REDD dan REDD plus

4.4 Penelitian Pengem-
bangan Perhitungan 
Emisi GRK Kehutan-
an (Inventory)

Menyediakan informasi pegetahutan dan 
teknologi perhitungan emisi dan serapan gas 
rumah kaca kehutanan dengan luaran:  

1. Rekomendasi sistem inventarisasi GRK 
kehutanan 

Penelitian sistem inventarisasi GRK kehutanan, sebanyak 3 kegiatan 
penelitian:

  1.1 Kajian metode inventarisasi GRK

  1.2 Kajian faktor emisi dan serapan 

  1.3 Kajian target penurunan emisi kehutanan 26% 

2. Teknik perhitungan karbon  untuk 
perbaikan faktor emisi/serapan GRK 
kehutanan (hutan alam dan hutan 
tanaman)  

Penelitian teknik perhitungan karbon  untuk perbaikan faktor emisi/
serapan GRK kehutanan, sebanyak 4 kegiatan penelitian:

  2.1 Perhitungan karbon untuk perbaikan faktor emisi atau 
serapan GRK kehutanan pada hutan alam gambut

  2.2 Perhitungan karbon untuk perbaikan faktor emisi atau 
serapan GRK kehutanan pada hutan alam tanah mineral

   2.3 Perhitungan karbon untuk perbaikan faktor emisi atau 
serapan GRK Kehutanan pada hutan tanaman gambut

  2.4 Perhitungan karbon untuk perbaikan faktor emisi atau 
serapan GRK Kehutanan pada hutan tanaman tanah mineral

3. Informasi hasil aplikasi perhitungan emisi 
GRK (Metode IPCC) 

Penelitian perhitungan emisi GRK (Metode IPCC), sebanyak 2 
kegiatan penelitian:

  3.1 Aplikasi perhitungan emisi GRK di wilayah Sumatera 

  3.2 Metode penentuan REL
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4.5 Penelitian Adaptasi 
Bioekologi dan Sosi-
al Ekonomi Budaya 
Masyarakat Terha-
dap Perubahan Iklim

Menyediakan IPTEK tentang kerentanan 
hutan tropis terhadap perubahan iklim dan 
rekomendasi kebijakan adaptasinya dengan 
luaran:  

1. Hasil analisis tentang kerentanan  hutan 
tropis  terhadap perubahan iklim & 
rekomendasi kebijakan adaptasinya 

Penelitian tentang kerentanan hutan tropis, satwa hutan, jasa hutan 
(air), produktivitas hutan dan fenologi akibat perubahan iklim, 
sebanyak 4 kegiatan penelitian:

  1.1 Analisis kerentanan tumbuhan  hutan akibat perubahan iklim 
dan cuaca ekstrim

  1.2 Analisis kerentanan satwa hutan akibat perubahan iklim dan 
cuaca ekstrim

  1.3 Analisis kerentanan jasa hutan air akibat perubahan iklim dan 
cuaca ekstrim

  1.4 Analisis dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrim terhadap 
produktivitas hutan dan fenologi

2. Informasi hasil analisis tentang adaptasi 
spesies dan genetik terhadap perubahan 
iklim 

Penelitian identifikasi spesies pohon yang potensial untuk ekologi 
pantai, daerah kering dan ekosistem pegunungan, koleksi materi 
genetik dan uji provenan,sebanyak 1 kegiatan penelitian:

  2.1 Pemuliaan spesies adaptive untuk antisipasi terhadap 
perubahan iklim

3. Hasil analisis tentang kerentanan sosial 
ekonomi masyarakat di dalam &  sekitar 
hutan terhadap perubahan iklim & cuaca 
ekstrim & rekomendasi kebijakan untuk 
meningkatkan resiliensi masyarakat 
terhadap perubahan iklim dan cuaca 
ekstrim 

Penelitian tentang kerentanan masyarakat terhadap perubahan 
musim dan cuaca ekstrim, strategi adaptasi, sebanyak 2 kegiatan 
penelitian:

  3.1 Penaksiran kerentanan dan strategi adaptasi masyarakat di 
dalam & sekitar hutan terhadap perubahan musim & cuaca 
ekstrim pd ekosistem pantai, daerah kering dan hutan dataran 
rendah 

  3.2 Penaksiran kerentanan dan strategi adaptasi masyarakat  di 
dalam & sekitar hutan terhadap perubahan musim & cuaca 
ekstrim pd ekosistem pegunungan 

4. Basis kebijakan penanggulangan dampak 
perubahan iklim terhadap ekosistem 
hutan dan masyarakat di masa mendatang 

Penelitian tentang modeling ekosistem hutan, sosek masyarakat di 
dalam dan sekitar hutan dan biaya adaptasi akibat perubahan iklim, 
sebanyak 3 kegiatan penelitian:

  4.1 Modeling dampak perubahan iklim terhadap ekosistem hutan

  4.2 Modeling dampak perubahan iklim terhadap sosial ekonomi 
masyarakat di dlm dan sekitar hutan

  4.3 Modeling biaya adaptasi dan peningkatan resiliensi terhadap 
perubahan iklim

4.6 Penelitian Penguat-
an Tata Kelola 
Kehutanan

Menyediakan informasi untuk menguatkan 
dan meningkatkan tata kelola kehutanan 
dan kinerja Kementerian Kehutanan melalui 
penataan organisasi dan proses pengambilan 
keputusan dengan luaran:  
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1. Rekomendasi kelembagaan dalam 
Implementasi desentralisasi pada Hutan 
Lindung dan Hutan Produksi 

Penelitian implementasi desentralisasi hutan lindung dan hutan 
produksi sebanyak 1 kegiatan penelitian:

  1.1 Kajian Implementasi Desentralisasi Urusan Kehutanan pada 
Hutan Lindung dan Hutan Produksi

2. Rumusan bentuk dan organisasi DepHut 
dan skema perumusan kebijakan 
dan Peran UPT dalam implementasi 
desentralisasi 

Penelitian bentuk dan organisasi DepHut dan skema perumusan 
kebijakan dan Peran UPT dalam implementasi desentralisasi, 
sebanyak 2 kegiatan penelitian:

  2.1 Analisa peran UPT lingkup Kementerian  Kehutanan  dalam 
Implementasi Desentralisasi  Kehutanan

  2.2 Kajian Organisasi dan Mekanisme Perumusan Kebijkan di 
Pusat (Dephut)

3. Rekomendasi kebijakan pembangunan 
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 

Penelitian kebijakan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan 
(KPH), sebanyak 2 kegiatan penelitian:

  3.1 Kajian Kelembagaan dan Kebijakan KPH 

  3.2 Kajian pengaruh hak atas tanah (land tenure) dalam 
pembangunan KPH

4. Indikator/Indeks kemajuan forest 
governance 

Penelitian kemajuan forest governance, sebanyak 2 kegiatan 
penelitian:

  4.1 Kajian indikator kemajuan forest governance 

  4.2 Kajian good corporate governance di bidang kehutanan

4.7 Penelitian 
Pengelolaan Tata 
Kelola Industri dan 
Perdagangan Hasil 
Hutan

Menyediakan informasi tata kelola industri 
dan perdagangan hasil hutan dan secara 
khusus mengkaji besaran pungutan bukan 
pajak hasil hutan, daya saing industri hasil 
hutan dan daya saing perdagangan dengan 
luaran:  

1. Rekomendasi kebijakan perhitungan 
besaran pungutan bukan pajak hasil hutan 
tanaman 

Penelitian kebijakan perhitungan besaran pungutan bukan pajak 
hasil hutan tanaman,sebanyak 2 kegiatan penelitian:

  1.1 Analisis nilai tegakan (stumpage value) hutan tanaman 

  1.2 Analisis kebijakan penyediaan lahan hutan tanaman 

2. Rekomendasi kebijakan peningkatan daya 
saing investasi industri hasil hutan  

Penelitian kebijakan peningkatan daya saing investasi industri hasil 
hutan, sebanyak 3 kegiatan penelitian:

  2.1 Analisis penawaran dan permintaan kayu 

  2.2 Analisis kelayakan finansial usaha hutan tanaman dan 
perkebunan

   2.3 Analisis perizinan usaha hutan tanaman dan perkebunan 

3. Rekomendasi kebijakan peningkatan daya 
saing perdagangan hasil hutan 

Penelitian kebijakan peningkatan daya saing perdagangan hasil 
hutan, sebanyak 4 kegiatan penelitian:

  3.1 Analisis keunggulan produk kehutanan

   3.2 Analisis efisiensi sistem tata niaga produk kehutanan

  3.3 Analisis harmonized system (HS) produk kehutanan

  3.4 Analisis non tariff barrier  produk kehutanan
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Lampiran 5.  Rekapitulasi Program, Kegiatan, Output dan Indikator Kinerja 
Sekretariat Badan Litbang

Program : Penelitian dan Pengembangan Kehutanan     

Outcome : Minimal 60 % hasil litbang kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan 
kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan IPTEK, termasuk 
pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu perubahan 
iklim

No.
Kegiatan/
Komponen 

Kegiatan
Sasaran /Luaran (output) Indikator Kinerja 

5 Dukungan Manaje-
men dan Pelaksa-
naan Tugas Teknis 
Lainnya

Terselenggaranya tugas dan fungsi Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 
secara efektif dan efisien baik pada unit kerja 
di pusat maupun di daerah, dan menjadi 
bagian pendukung perwujudan reformasi 
birokrasi dan tata kelola di lingkup Kemen-
terian Kehutanan 

Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Litbang 
Kehutanan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin 
kinerja yang optimal di 20 satker 

5.1 Penguatan Institusi 
dan Peningkatan 
SDM

  

1. Pembayaran gaji, lembur, honorarium dan 
vakasi

Terselenggaranya pembayaran gaji, lembur, honorarium dan vakasi 
selama 12 bulan 

2. Pengelolaan administrasi jabatan 
fungsional

Terselenggaranya  administrasi jabatan fungsional dan pembinaan 
pegawai fungsional, sebanyak 8 kegiatan: 

 2.1 Pendidikan pegawai

 2.2 Pengkajian ijin belajar

 2.3 Pelatihan SDM

 2.4 Pengukuhan pejabat fungsional

 2.5 Pembinaan fungsional peneliti

 2.6 Pembinaan fungsional teknisi litkayasa

 2.7 Sosialisasi jabatan fungsional litkayasa

 2.8 Pembinaan fungsional lainnya

3. Pengelolaan tata laksana, hukum dan 
organisasi

Penyusunan draft peraturan perundangan, pembinaan tata laksana 
dan tata organisasi, sebanyak 7 kegiatan: 

 3.1 Pengkajian draft peraturan dan sosialisasi peraturan 
perundangan

 3.2 Penyusunan tata hubungan kerja lingkup Badan Litbang 
Kehutanan

 3.3 Pembinaan Ketatalaksanaan

 3.4 Penyusunan uraian jabatan UPT

 3.5 Pelaksanaan monitoring SPI

 3.6 Perbantuan Hukum

 3.7 Penyusunan prosedur kerja

4. Pengelolaan administrasi kepegawaian Pemutakhiran data, pelantikan/ pengambilan sumpah jabatan 
pegawai, sebanyak 6 kegiatan: 

 4.1 Pemutahiran data pegawai

 4.2 Penyelesaian administrasi kepegawaian

Rencana Strategis  |  Badan Litbang Kehutanan50 51 Rekapitulasi Program, Kegiatan, Output dan Indikator Kinerja Sekretariat Badan Litbang



No.
Kegiatan/
Komponen 

Kegiatan
Sasaran /Luaran (output) Indikator Kinerja 

 4.3 Penyusunan laporan kepegawaian

 4.4 Pembinaan pegawai, Monev, penegakan disiplin pegawai

 4.5 Penyegaran pengelola pegawai

 4.6 Pelantikan/pengambilan sumpah jabatan

5.2 Perencanaan, pe-
ngelolaan anggaran 
dan kerjasama

  

1. Penyusunan Program Kegiatan Penyusunan rencana kerja, koordinasi dan konsolidasi, pengelolaan 
KHDTK dan penerapan PUG, sebanyak 6 kegiatan: 

 1.1 Penyusunan Rencana kerja Badan Litbang Kehutanan

 1.2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis Badan Litbang 
Kehutanan

 1.3 Penyelenggaraan Rakor dan Konsolidasi Pelaksanaan 
Kegiatan

 1.4 Review pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus 
(KHDTK)

 1.5 Penerapan PUG bidang litbang kehutanan

2. Penyusunan Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA)

Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dan sosialisasi aplikasi, 
sebanyak 5 kegiatan: 

 2.1 Penyusunan rencana kegiatan

 2.2 Penyusunan RKA

 2.3 Penyelenggaraan sosialisasi Aplikasi RKA-KL

 2.4 Sosialisasi aplikasi dan penyusunan usulan konsep DIPA

 2.5 Sosialisasi sistem penganggaran dan pedoman revisi 
anggaran

3. Pelaksanaan kerjasama teknis Terselenggaranya fasilitasi dan monitoring kerjasama bidang litbang 
kehutanan, sebanyak 4 kegiatan: 

 3.1 Fasilitasi dan monitoring kerjasama Litbang

 3.2 Forum Komonikasi kelitbangan

 3.3 Bantuan delegasi RI ke Sidang Internasional

 3.4 Kajian isu aktual kehutanan

5.3 Evaluasi, Diseminasi 
dan Perpustakaan

  

1. Penyusunan evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan kegiatan Litbang, seba-
nyak 5 kegiatan: 

 1.1 Penyusunan Laporan Tahunan (Buku I dan II)

 1.2 Penyusunan LAKIP

 1.3 Penyusunan Rencana Evaluasi Kinerja

 1.4 Evaluasi capaian program Badan Litbang

 1.5 Pengendalian dan evaluasi kegiatan Litbang

2. Pengelolaan perpustakaan, diseminasi 
dan publikasi

Terlaksananya pengelolaan perpustakaan, IPTEK hasil litbang dan 
terbitan ilmiah, sebanyak 5 kegiatan: 

 2.1 Pengembangan perpustakaan digital dan penyelenggaraan 
perpustakaan

 2.2 Pengadaan buku perpustakaan dan software pendukung 
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 2.3 Seminar/ekspose hasil penelitian dan pengembangan 
kehutanan 

 2.4 Jurnal hasil penelitian dan pengembangan kehutanan

 2.5 Penyelenggaraan perpustakaan

3. Pengelolaan data dan informasi Terbitan buku IPTEK, jaringan/LAN dan pengelolaan database, 
sebanyak 6 kegiatan: 

 3.1 Penerbitan Buku IPTEK

 3.2 Perangkat pengolah data dan informasi

 3.3 Pengelolaan jaringan/LAN dan website Badan Litbang

 3.4 Pelatiahan tim IGOS dan evaluasi progress implementasi 
IGOS

 3.5 Pengelolaan database (data litbang, GIS dan multimedia)

 3.6 Pengadaan peralatan GIS

5.4 Pengelolaan keuang-
an dan umum

  

1. Pengelolaan tata usaha Terselenggaranya retensi kearsipan, sertifikasi ISO dan layanan 
perkantoran, sebanyak 7 kegiatan: 

 1.1 Penataan arsip

 1.2 Retensi Arsip

 1.3 Bibingan tata persuratan

 1.4 Evaluasi dan penyegaran persuratan

 1.5 Pelaksanaan sertifikasi ISO 9000:2008

 1.6 Evaluasi Penertiban arsip

 1.7 Peralatan dan fasilitas perkantoran

2. Pengelolaan administrasi keuangan Terselenggaranya pengelolaan keuangan, pembinaan pegawai dan 
perundangan terkait keuangan, sebanyak 7 kegiatan: 

 2.1 Pembinaan Petugas SAK

 2.2 Penyusunan laporan keuangan 

 2.3 Pembinaan Bendahara dan Pembuat Daftar Gaji (PDG)

 2.4 Pembinaan petugas Verifikasi dan SPP

 2.5 Pengumpulan perundang-undangan terkait bidang keuangan

 2.6 Pembinaan pejabat penerbit SPM dan penguji

 2.7 Tindak lanjut LHP Itjen dan BPK-RI

3. Pengelolaan perlengkapan Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran, 
barang milik negara serta pengadaan barang dan jasa, sebanyak 7 
kegiatan: 

 3.1 Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

 3.2 Penyusunan Laporan SIMAK-BMN

 3.3 Inventarisasi BMN yang berpotensi menghasilkan PNBP

 3.4 Sosialisasi peraturan pengadaan barang dan jasa

 3.5 Penatausahaan penghapusan BMN

 3.6 Evaluasi inventarisasi BMN

 3.7 Pembinaan petugas SIMAK BMN
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