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Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan 

Konservasi Alam (PHKA) Tahun 2010--2014 disusun berdasarkan Undang-Undang 

(UU) No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, UU 

No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010--2014 dan 

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.08/Menhut-II/2010 tentang Renstra Kementerian 

Kehutanan Tahun 2010 - 2014. 

Renstra Direktorat Jenderal PHKA 2010-2014 mengacu pada visi Renstra 

Kementerian Kehutanan 2010-2014 yaitu Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan 

Masyarakat yang Berkeadilan, dengan titik berat pembangunan kehutanan pada 

upaya - upaya yang berkaitan dengan konservasi sumber daya hutan dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berlanjutan; serta arah 

kebijakan prioritas pembangunan kehutanan yang meliputi : 1) Pementapan Kawasan 

Hutan, 2) Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung DAS, 3) Pengamanan 

Hutan dan Pengendalian Kebakaran, 4) Konservasi Keanekaragaman Hayati, 5) 

Revitalisasi Pemenfaatan Hutan dan Industri Kehutanan, 6) Pemberdayaan 

Masyarakat Sekitar Hutan, 7) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor 

Kehutanan, dan 8) Penguatan Kelembagaan Kehutanan. 

Renstra Direktorat Jenderal PHKA tahun 2010-2014 disusun sebagai pedoman 

dan arah pembangunan konservasi yang hendak dicapai dalam periode 2010--2014 

dengan mempertimbangkan capaian pembangunan konservasi hingga saat ini. 

Renstra Direktorat Jenderal PHKA disusun melalui berbagai tahapan, termasuk 

interaksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) konservasi di pusat dan 

daerah, serta partisipasi seluruh jajaran Direktorat Jenderal PHKA.  Renstra 

Direktorat Jenderal PHKATahun 2010-2014 merupakan dasar dan pedoman bagi Unit 

Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal PHKA, dalam 

menyusun (1) Rencana Strategis (Renstra); (2) Rencana Kerja (Renja); (3) Koordinasi 

perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Kehutanan; (4) 

Laporan Tahunan; dan (5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);  

Renstra ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Direktorat 

Jenderal PHKA serta para pemangku kepentingan konservasi sumber daya alam dan 

perlindungan hutan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian 

program pembangunan bidang PHKA secara sinergis dan berkesinambungan. 
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Mandat pembangunan sektor kehutanan  bidang PHKA diselenggarakan 

berlandaskan Undang-undang No 41 Tahun1999 tentang Kehutanan dan Undang-

undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya berikut turunan peraturan pelaksana dibawahnya. Tujuan dari 

pelaksanaan mandat tersebut akan tercapai secara optimal bila dilakukan melalui 

perencanaan yang komprehensif, terarah dan terintegrasi.  Sebagai bagian integral dari 

perencanaan pembangunan sektor kehutanan, maka penyelenggaraan pembangunan 

kehutanan bidang PHKA selanjutnya dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 

Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2010-2014 yang secara prinsip penetapan sasarannya 

merupakan kelanjutan dan pengembangan dari kebijakan, program dan kegiatan 

Renstra Ditjen PHKA Tahun 2005-2009.  

Renstra Ditjen PHKA Tahun 2010-2014 disusun dan diselaraskan berdasarkan 

Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 yang secara khusus bertumpu 

pada Kebijakan Prioritas: (1) Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan 

dan (2) Konservasi Keanekaragaman Hayati,  melalui Program Konservasi 

Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan. Untuk menjawab permasalahan, 

tantangan dan issu strategis dalam pengelolaan sumber daya alam dan eksosistemnya 

untuk lima tahun kedepan, maka sasaran-sasaran kegiatan (output) dibuat realistis 

dan jelas, yang dijabarkan kedalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur yang 

akan diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan yang disusun berdasarkan tugas 

pokok dan fungsi Ditjen PHKA untuk periode lima tahun kedepan. 

Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi (1) Kegiatan Pengembangan Kawasan 

Konservasi Dan Bina Hutan Lindung; (2) Kegiatan Pengembangan Konservasi Spesies 

dan Genetik; (3) Kegiatan Penyidikan Dan Pengamanan Hutan; (4) Kegiatan 

Pengendalian Kebakaran Hutan; (5) Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Jasa 

Lingkungan: (6) Kegiatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Ditjen PHKA; dan kegiatan UPT Ditjen PHKA di daerah berupa : (7) Kegiatan 

Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional  serta (8) Kegiatan Pengembangan dan 

Pengelolaan KSDA. 

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dan menjadi ukuran 

keberhasilan pencapaian target/sasaran selama periode 2010-2014 adalah sebagai 

berikut: (1) Kegiatan Pengembangan Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung 

dengan target/sasaran : Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan 
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kawasan konservasi lainnya (CA, SM dan TB) dan HL menurun sebanyak 5%, 

Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat sebesar 10%, 

Penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas, Restorasi 

ekosistem kawasan konservasi, 4 lokasi, Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan 

konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 50 TN, Peningkatan pengelolaan 

kawasan konservasi ekosistem gambut, 8 provinsi dan Peningkatan pendapatan 

masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu meningkat menjadi minimal Rp. 

800.000,- per bulan per kepala keluarga (atau sebesar 30%) melalui upaya-upaya 

pemberdayaan masyarakat; (2) Kegiatan Pengembangan Konservasi spesies dan 

genetik dengan target/sasaran yaitu : Populasi spesies prioritas utama yang terancam 

punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat, 

Penangkaran dan pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara lestari meningkat 

5%, Kerjasama internasional dan konvensi dibidang konservasi keanekaragaman hayati 

sebanyak 1 paket per tahun, Penyelenggaran skema DNS 2 aktifitas dan Penanganan 

kejadian konflik manusia dengan satwa liar dilindungi di 2 lokasi (provinsi); (3) 

Kegiatan Penyidikan dan Pengamanan Hutan dengan target/sasaran yaitu : Kasus 

baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, 

penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan sebanyak 75%, 

Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, 

penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun, Kasus 

hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikan sebanyak 20% dan Peningkatan 

kapasitas penanganan kasus kejahatan kebakaran hutan di 10 provinsi; (4) Kegiatan 

Pengendalian Kebakaran Hutan dengan target/ sasaran yaitu :  Hotspot di Pulau 

Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari 

rerata 2005-2009, Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 

tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009, Peningkatan kapasitas aparatur 

pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan resiko, mitigasi dan 

penanganan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS (10 propinsi); (5) Kegiatan 

Pengembangan Jasa Lingkungan dengan target/sasaran yaitu : Pengusahaan 

pariwisata alam meningkat 60% dibandingkan tahun 2008, Ijin usaha pemanfaatan 

jasa lingkungan air baru sebanyak 25 unit, Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di 

bidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008, 

Pelaksanaan demonstration activity REDD di 2 kawasan konservasi (hutan gambut) dan 

Kader konservasi (KK), kelompok swadaya masyarakat/kelompok profesi (KSM/KP) 

yang dapat diberdayakan meningkat 10% dari tahun 2009; (6) Kegiatan Dukungan 

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan target/sasaran yaitu : 

Kapasitas kelembagaan UPT PHKA yang berkualifikasi lengkap meningkat dari 9 unit 

pelaksana teknis (UPT) menjadi 77 UPT, Pembentukan 6 UPT baru Direktorat Jenderal 
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PHKA di Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo 

dan Maluku Utara, Kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya alam 

hutan dan eksosistemnya dengan sumber dana bersifat hibah, non komersial, asistensi 

teknik dan program penghapusan hutang melalui DNS meningkat setiap tahunnya 

minimal 2 dokumen per tahun, Tersedianya peraturan perundangan bidang konservasi 

sumberdaya alam hutan dan ekosistemnya yang bersifat komprehensif dalam 

mendukung dinamika lapangan, 3 dokumen per tahun, Tersedianya dokumen program 

dan anggaran serta laporan evaluasi dan keuangan pada 6 satker pusat dan 77 satker 

UPT serta 33 Dinas Provinsi, 580 dokumen dan Terbangunnya sistem pengelolaan BLU 

pada taman nasional sebanyak 12 unit; selanjutnya (7) Kegiatan Pengembangan dan 

Pengelolaan Taman Nasional  dan (8) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan 

KSDA yang merupakan kegiatan UPT Ditjen PHKA, maka sesuai tugas pokok dan 

fungsingnya berkewajiban  untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan 

pada masing-masing Eselon II lingkup Ditjen PHKA di Pusat. 

Asumsi dasar yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis pembangunan 

kehutanan bidang PHKA jangka menengah tahun 2010-2014 yang realistik, terukur 

dan proporsional adalah: 

1) Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 yang menjadi acuan dalam 

perumusan Renstra Ditjen PHKA Tahun 2010-2014 

2) Renstra Ditjen PHKA Tahun 2010-2014 yang akan menjadi acuan seluruh 

Eselon II lingkup Dijen PHKA di Pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen 

PHKA di daerah dan satuan kerja perangkat daerah terkait bidang PHKA 

3) Kegiatan yang disusun telah disesuaikan dengan struktur organisasi Ditjen 

PHKA dengan merujuk pada Permenhut P.40/Menhut-II/2010 tanggal 20 

Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan. 

Untuk mendukung pencapaian tersebut, diatas, telah dialokasikan anggaran 

yang bersumber dari APBN Tahun 2011 untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebesar 

Rp. 6.715.180.000.000 (enam trilyun tujuh ratus limabelas milyar delapan belas juta 

rupiah). 
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K
onservasi sumberdaya alam di Indonesia merupakan bagian

integral pembangunan nasional dari sektor kehutanan, yang

sangat strategis karena ditujukan bagi kesejahteraan umat

manusia. Paradigma baru yang berkembang dalam pengelolaan

sumber daya adalah tidak lagi sekedar untuk menopang

kepentingan ekonomi dengan eksploitasi tak terkendali, namun

lebih menekankan kepada pemanfaatan optimal yang lestari

dan berkesinambungan. Dengan demikian harapannya sektor-sektor yang terkait

dengan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam, issu konservasi bisa menjadi

inti “core policy” dalam kebijakannya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2010-2014, sektor kehutanan dituntut untuk berperan, baik dalam pembangunan

ekonomi maupun pembangunan lingkungan. Mandat pembangunan sektor

kehutanan tersebut diselenggarakan dengan berlandaskan pada Undang-undang No

41 Tahun1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berikut turunan peraturan

pelaksana dibawahnya. Peran pembangunan bidang PHKA dalam arah kebijakan dan

strategi pembangunan kehutanan di dalam Renstra Kementerian di fokuskan pada

Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, Pembangunan Reformasi

Birokrasi dan Tata Kelola serta Infrastruktur. Posisi dan peran PHKA juga terkait

dengan prioritas Pembangunan Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

serta Pembangunan lintas Bidang yang berkaitan dengan Mitigasi dan

AdaptasiPerubahan Iklim Global.

Pembangunan sektor kehutanan bidang PHKA akan mencapai hasil yang

optimal, terarah dan terintegrasi bila dilandasi suatu perencanaan yang komprehensif

dan terintegrasi. Sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan sektor

kehutanan, maka penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang Perlindungan

A. LANDASAN PEMBANGUNAN BIDANG PHKA

I
PENDAHULUAN
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Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) dituangkan melalui  Rencana Strategis Direktorat

Jenderal PHKA  Tahun 2010-2014 yang secara prinsip penetapan sasarannya

merupakan kelanjutan dan pengembangan dari kebijakan, program dan kegiatan

Renstra Ditjen PHKA Tahun 2005-2009, yang mendasarkan pada  prinsip-prinsip

perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan lestari. Perumusan posisi dan ruang

lingkup pembangunan kehutanan bidang PHKA yang dituangkan dalam Renstra

Ditjen PHKA Tahun 2010-2014 disusun berdasarkan Renstra Kementerian

Kehutanan Tahun 2010-2014 yang bertumpu pada Kebijakan Prioritas: (1)

Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan (2) Konservasi

Keanekaragaman Hayati, dengan Program: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan

Perlindungan Hutan. Untuk menjawab permasalahan, tantangan dan issu strategis

dalam pengelolaan sumber daya alam dan eksosistemnya, maka sasaran-sasaran

kegiatan (output) dibuat jelas dan terukur untuk capaian pada periode lima tahun

kedepan.

Bagan alur penyusunan Rencana Strategis Direktorat jenderal Perlindungan

Hutan dan Konservasi Alam Tahun 2010-2014 diformulasikan dalam bagan alur pikir

sebagaimana gambar dibawah.

Gambar 1. Bagan Alur Pikir Penyusunan Rencana Strategi Direktorat Jenderal PHKA
Tahun 2010-2014

B. ALUR PIKIR DAN ASUMSI
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BAB I

Asumsi dasar yang menjadi alur pikir untuk digunakan dalam upaya mencapai

sasaran strategis pembangunan kehutanan bidang PHKA jangka menengah tahun

2010-2014 yang realistik, terukur dan proporsional adalah:

1) Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 menjadi acuan dalam

perumusan Renstra Ditjen PHKA Tahun 2010-2014

2) Renstra Ditjen PHKA Tahun 2010-2014 menjadi acuan seluruh Eselon II

lingkup Dijen PHKA di Pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PHKA di

daerah dan satuan kerja perangkat daerah terkait bidang PHKA

3) Berdasarkan struktur organisasi Direktorat Jenderal PHKA

Ruang lingkup isi Renstra Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR, merupakan pengantar umum Direktur jenderal PHKA.

BAB I. PENDAHULUAN, merupakan penjelasan secara garis besar dari materi

Renstra. Bab ini memuat Landasan Pembangunan Kehutanan Bidang

PHKA, Posisi dan Ruang Lingkup Pembangunan Bidang PHKA, Alur Pikir

Penyusunan dan Asumsi dasar, dan Sistematika Renstra Tahun 2010-

2014.

BAB II. KONDISI SAAT INI, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PEMBANGUNAN KEHUTANAN BIDANG PHKA, merupakan penjelasan

kondisi saat ini untuk menetapkan kondisi yang diinginkan dalam lima

tahun mendatang berdasarkan embanan tugas dan fungsi unit kerja Dijen

PHKA saat ini, pencapaian Renstra Tahun 2005-2009, permasalahan dan

issu strategis yang dihadapi dalam pembangunan bidang PHKA.

BAB III. VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2010-2014. Bab ini

menyajikan perumusan Ditjen PHKA dalam melaksanakan embanan

dalam lima tahun kedepan, yang dimulai dari penetapan pernyataan visi

sebagai wujud keinginan yang hendak dicapai, dan pilihan cara mencapai

visi berupa pernyataan misi, serta perumusan sasaran strategis yang

merupakan indikator kinerja utama pencapaian Renstra Ditjen PHKA

dalam lima tahun kedepan sampai dengan akhir tahun 2014.

C. SISTEMATIKA RENSTRA TAHUN 2010-2014
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BAB IV. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI. Bagian ini menguraikan Arah

Kebijakan dan Strategi Ditjen PHKA dengan rumusan Kebijakan Prioritas,

Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja Kegiatan sebagai sasaran

program dan kegiatan terkait bidang PHKA.

BAB V. PENUTUP, merupakan gambaran umum kondisi pelaksanaan Renstra

Ditjen PHKA Tahun 2010-2014, serta arah dari dokumen Renstra dalam

tugas dan fungsi Ditjen PHKA.

LAMPIRAN, yang merupakan matriks/tabulasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal

PHKA Tahun 2010-2014.

Gambar 3. Bagan Struktur dan Sistematika Rencana Strategi Direktorat Jenderal
PHKA Tahun 2010-2014
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1. KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM

ndang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya

Alam Hayati dan Ekosistemnya, mengamanatkan bahwa

sumberdaya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya perlu

dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras dan seimbang

bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan

umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa

depan. Bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada

hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Untuk menjaga agar pemanfaatannya dapat berlangsung dengan baik, diperlukan

langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan

pembangunan. Konservasi sumberdaya alam hayati dilakukan melalui tiga kegiatan,

yaitu (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan (2) pengawetan keanekaragaman

jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan (3) pemanfaatan secara lestari

sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang  Kehutanan, mengamanatkan

bahwa hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang

dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai

Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib

disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi

mendatang. Bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan

yang berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan

alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Mandat

tersebut merupakan landasan konstitusi dalam pengurusan dan pemanfaatan hutan

di Indonesia yang tercantum di dalam undang-undang tentang kehutanan tersebut.

U

A.  KONDISI SAAT INI

II KONDISI SAAT INI, PERMASALAHAN DAN
ISSU STRATEGIS PEMBANGUNAN
KEHUTANAN BIDANG PHKA
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Benang merah dari regulasi tersebut di atas adalah bahwa sumber daya alam

hutan sebagai satu kesatuan ekosistem hendaknya dikelola, dan dimanfaatkan secara

optimal, dijaga kelestariannya untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran

rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Pengaturan dan

pengurusannya dimandatkan oleh Negara kepada pemerintah melalui kebijakan-

kebijakan yang mengarah pada kelestarian sumber daya itu sendiri dan

kesejahteraan masyarakat.

Indonesia, meskipun luasnya hanya 1.3% dari luas bumi, tetapi merupakan

negara yang kaya akan jenis flora dan fauna, termasuk diantaranya keunikan dan

keanekaragamannya sehingga dinyatakan sebagai salah satu dari sedikit negara

biodiversity di dunia. Dua hal yang penting menyangkut keanekaragaman hayati,

yaitu keragaman (diversity) dan keendemikan (endemism), dan fakta bahwa hutan

tropis di Indonesia adalah habitat bagi kurang lebih 38.000 jenis tumbuhan termasuk

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

separuhnya merupakan jenis endemik Indonesia), 515 spesies mamalia (12% dari

jenis mamalia dunia, 39% diantaranya merupakan jenis endemik), 511 spesies

reptilian (16% dari jenis reptilia dunia, 29% merupakan spesies endemik), 270 spesies

amphibian (37% jenis endemik), 1.531 jenis burung (17% spesies burung dunia, 26%

jenis endemik), 2.827 jenis binatang tak bertulang, serta lebih dari 1400 jenis ikan

(25% spesies ikan air laut dan air tawar di dunia). Disamping itu, Indonesia memiliki

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

spesies tumbuhan penghasil bahan berkhasiat obat. Namun demikian Indonesia juga

merupakan Negara dengan tingkat keterancaman terhadap kepunahan spesies dan

genetik yang sangat tinggi.

Penyebab utama keterancaman terhadap bahaya kepunahan spesies adalah

kerusakan habitat disamping pemanfaatan yang tidak terkendali termasuk

diantaranya perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dalam dasawarsa terakhir

dirasakan semakin meningkat.  Salah satu upaya penting dalam mencegah

kepunahan tumbuhan dan satwa liar adalah dengan menetapkan status

perlindungan terhadap berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar melalui peraturan

perundang-undangan.  Peraturan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa liar di

Indonesia telah dimulai sejak zaman Belanda pada tahun 1931 hingga kemudian

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang No 5 Tahun 1990 untuk

melindungi jenis-jenis hayati yang terancam punah. Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis dan Tumbuhan dan

Satwa, telah ditetapkan 58 jenis tumbuhan dan 236 jenis satwa yang terancam
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punah. Upaya untuk menangani perdagangan tumbuhan dan satwa yang mendekati

kepunahan, Indonesia telah menandatangani konvensi CITES dan mendaftarkan

sebanyak 1.053 jenis tumbuhan dan 1.384 jenis satwa dalam Appendix I dan II.

Upaya aktif dalam rangka mempertahankan ekosistem dan keanekaragaman-

hayatinya, pemerintah telah menetapkan kawasan konservasi daratan dan laut seluas

27.190.992,91 ha (kawasan hutan di Indonesia meliputi areal seluas 136,88 juta

hektar) dengan total jumlah kawasannya 527 unit, yang terbagi menjadi 499 kawasan

konservasi daratan dan 28 unit kawasan konservasi perairan, yang meliputi 50 unit

Taman Nasional (7 unit diantaranya merupakan Taman Nasional laut), 118 unit

Taman Wisata Alam (14 unit diantaranya merupakan TWA Laut), 22 unit Taman

Hutan Raya (Tahura), 14 unit Taman Buru (TB), 248 unit Cagar Alam (5 unit

diantaranya merupakan CA Laut), dan 75 unit Suaka Margasatwa (2 unit merupaka

SM Laut), dimana peta sebarannya dapat dilihat pada Gambar 4. Sementara luas

hutan lindung diperkirakan mencapai luasan 34.015.899,36 ha terdiri atas 692 unit.

Luas dan unit kawasan konservasi dan hutan lindung tercantum seperti Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Fungsi dan Luas Kawasan Konservasi serta Hutan Lindung

No. Fungsi Kawasan
Daratan
Luas (Ha) Unit

A Kawasan Konservasi:
1 Cagar Alam 4.333.620,44 243
2 Cagar Alam Laut 152.610,00 5
3 Suaka Margasatwa 5.052.973,64 73
4 Suaka Margasatwa Laut 5.220,00 2
5 Taman Nasional 12.284.031,34 43
6 Taman Nasional Laut 4.043.541,30 7
7 Taman Wisata Alam 258.469,85 104
8 Taman Wisata Alam Laut 491.248,00 14
9 Taman Buru 225.103,94 14
10 Taman Hutan Raya 344.174,41 22

Jumlah 27.190.992,91 527
B Hutan Lindung 34.015.899,36 692

Sumber: Data Direktorat KK (per tahun 2009)

Perkembangan kawasan konservasi sampai dengan tahun 2009 yang berhasil

ditetapkan sebanyak 138 unit KK (26% dari 527 unit KK), sekitar 131 unit KK yang

sama sekali belum dimulai proses penataan batasnya. Sebanyak 422 unit KK yang

telah dipetakan dengan panjang batasnya secara planimetris, yaitu 63.269 Km.,
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dengan rincian sebagai berikut : sudah penetapan (18.760 Km); sudah proses BATB

namun belum penetapan (7.196 Km); sudah temu gelang dan sedang proses BATB

(12.659 Km) serta yang dalam proses tata bata (24.652 Km). Dari data tersebut tata

batas KK yang harus diselesaikan adalah 24.652 Km (atau 39% dari total panjang

batas KK 63.269 Km). Dari 527 unit kawasan konservasi yang ada, sebanyak 199

unit diantaranya telah menyusun Rencana Pengelolaan (RP) dan 114 diantaranya

sudah disahkan. Sementara untuk penataan zonasi/ blok KSA, KPA, TB, dan Tahura,

dari 527 unit kawasan konservasi baru terealisir 40 zonasi/blok dengan rincian 25

zonasi TN, 14 blok pengelolaan TWA dan 1 blok pengelolaan Tahura.

Gambar 4. Peta Sebaran Kawasan Konservasi Di Indonesia

2. DUKUNGAN KELEMBAGAAN

Beberapa peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 yang telah ditetapkan berupa: (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona

Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wiata Alam (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan
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Kawasan Pelestarian Alam, (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Pengawetan Tumbuhan dan Satwa dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar.

Dukungan kelembagaan yang merupakan bagian tugas dan fungsi kesekretariatan,

selama periode Renstra 2005-2009 telah dilakukan antara lain:

Dibagian regulasi telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap

PP Nomor 68 Tahun 1998 dan PP Nomor 18 Tahun  1994 yang dinilai sudah tidak

sesuai dengan perkembangan saat ini; penyusunan Rancangan PP bidang

Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam

dan Taman Buru; dan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 jis

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92

Tahun 1999, dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari

pemanfaatan kawasan konservasi.

Terkait dengan organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Menteri

Kehutanan Nomor : P.40/Menhut-II/2010 tanggal 20 Agustus 2010, untuk

melaksanakan tugas pokok Ditjen PHKA telah ditetapkan susunan organisasi Eselon

II Lingkup Ditjen PHKA (Pusat) yang terdiri atas: 1). Sekretariat Direktorat Jenderal;

2). Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan; 3). Direktorat Pengendalian

Kebakaran Hutan; 4). Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung; 5).

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati; dan 6). Direktorat Pemanfaatan Jasa

Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung. Di daerah Ditjen PHKA

didukung oleh 77 UPT KSDA dan TN (meliputi : 27 UPT KSDA dan 50 UPT TN) yang

18 (delapan belas) diantaranya merupakan UPT Balai Besar setingkat Eselon II-B.

Terhadap kondisi anggaran, hampir sebagian besar anggaran lingkup Ditjen

PHKA dialokasikan untuk  pengendalian kebakaran hutan dan pengamanan hutan.

Sebagai konsekuensi anggaran yang terbatas, pembagunan sarana dan prasarana

yang memadai belum dapat dipenuhi untuk sebagian besar UPT Ditjen PHKA.

Gambaran sumber daya manusia, alokasi anggaran dan klasifikasi UPT Direktorat

Jenderal PHKA berdasarkan Sarpras dan SDM sampai tahun 2009, disajikan pada

gambar dan tabel sebagai berikut:
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Gambar 5. Grafik sebaran pegawai lingkup Ditjen PHKA dan Keadaan Pejabat
Fungsional Ditjen PHKA hingga tahun 2009

Tabel 2: Rekapitulasi pagu anggaran Ditjen PHKA Berdasarkan Fokus Kegiatan Periode
Tahun 2005 – 2009

(xRp.1.000)

No FOKUS  KEGIATAN 2005 2006 2007 2008 2009

1 Penyidikan dan
Pengamanan Hutan

57.960.580 95.624.500 113.782.786 104.727.466 74.927.879

2 Pengendalian
Kebakaran Hutan

88.857.043 37.960.239 84.945.491 108.271.434 108.271.434

3 Pengelolaan
Kawasan
Konservasi

14.641.096 71.622.628 107.416.308 69.110.457 78.401.968

4 Pengelolaan
Keanekaragaman
Hayati dan Produk
TSL

13.714.094 15.044.001 48.084.857 23.432.661 25.471.463

5 Pemanfaatan Jasa
Lingkungan dan
Wisata Alam

19.290.017 63.894.900 92.978.303 18.666.716 26.297.627
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Tabel 3 : Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal PHKA berdasarkan
Sarpras dan SDM

No. Klasifikasi UPT
JumlahTN KSDA

1 Lengkap 2 7 9
2 Cukup 42 19 61
3 Kurang 6 1 7

Total 50 27 77

Catatan : Klasifikasi berdasarkan kriteria kelengkapan sarpras dan SDM yang terdiri
atas : kantor, sarana transportasi, sarana komunikasi dan SDM

Ditjen PHKA yang mengelola kawasan konservasi mempunyai PNBP tahun

2005-2009 sejumlah Rp. 39.494.077.319,- (tiga puluh sembilan empat ratus sembilan

puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) dan

semuanya telah disetor ke kas negara, tetapi sampai dengan saat ini belum pernah

ada ijin penggunaan PNBP lingkup Ditjen PHKA dari Departemen Keuangan. Terdapat

peningkatan PNBP Ditjen PHKA setiap tahunnya selama periode 5 tahun, mulai tahun

2005 sebesar Rp. 1.559.921.068 hingga tahun 2009 diperoleh PNBP sebesar Rp.

16.205.924.303, yang seluruhnya diperoleh dari berbagai jenis pungutan seperti

diperlihatkan pada Tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4 : Rekapitulasi PNBP Ditjen PHKA Tahun 2005-2009

2005 2006 2007 2008 2009
1 2 3 4 5 6 7 8
A PNBP BID PHKA
1 IASL/TA 172.159.218 2.826.563.054 2.629.838.128 2.382.100.279 8.043.118.712 16.053.779.391
2 PIPPA - 7.505.000 - - - 7.505.000
3 PIPTB - - - - - -
4 PIB - - - - - -
5 POWA 1.387.761.850 2.725.325.621 4.606.751.771 5.936.555.262 7.517.956.832 22.174.351.336
6 IHUPA - - - - 193.493.400 193.493.400
7 IHUPTB - - - - - -

JUMLAH A 1.559.921.068 5.559.393.675 7.236.589.899 8.318.655.541 15.754.568.944 38.429.129.127
B PNBP LAINNYA
1 DPH (Lelang Kayu, Penerimaan

Gaharu, Hasil Lelang IKMN),
Penjualan Kendaraan Dinas,
Pendapatan Sewa Rumah Dinas,
Pendapatan Sewa
Bangunan/Gedung, Jasa
Lembaga Keuangan, TP/TGR

- 238.652.071 176.874.679 198.066.083 451.355.359 1.064.948.192

JUMLAH B - 238.652.071 176.874.679 198.066.083 451.355.359 1.064.948.192

JUMLAH A + B 1.559.921.068 5.798.045.746 7.413.464.578 8.516.721.624 16.205.924.303 39.494.077.319

JENIS PUNGUTAN
T  A  H  U  N

JUMLAHNO



Rencana  Strategis Tahun 2010-2014

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 13

BAB II

Ditjen PHKA telah mengembangkan beberapa program terkait proyek/bantuan

luar negeri antara lain program penghapusan hutang yang ditujukan untuk alam

(Debt for Nature Swap/ DNS), Corporate Social Responsibility dan

pendanaan/perdagangan carbon dan insentif terhadap pemanfaatan jasa lingkungan,

MoU kerjasama dengan LSM internasional/nasional/lokal/perusahaan/perguruan

tinggi/pemerintah daerah/dan lembaga penelitian dilakukan oleh PHKA pusat

maupun UPT PHKA di daerah, proyek bantuan luar negeri yang diperoleh dari

multilateral ( GEF, World Bank, ITTO, UNDP, UNEP, UNESCO, dsb), belateral seperti

negara-negara Uni Eropa (khususnya Jerman), jepang (JICA), Korea Selatan (KOICA),

Australia (AUSAID), Amerika (USAID), hingga kesertaan Indonesia di forum

internasional antara lain CITES, Ramsar, World Heritage, IUCN, F 11, FLEG dan AFP.

3. PENCAPAIAN RENSTRA TAHUN 2005-2009

Pencapaian Renstra Ditjen PHKA Tahun 2005-2009 akan menjadi gambaran

kondisi awal bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra lima tahun

kedepan. Pelaksanaan program dan kegiatan Renstra 2005-2009 secara ringkas dapat

dipaparkan berdasarkan fokus kegiatannya sebagai berikut:

3.1 Pengamanan Kawasan Hutan

Sebanyak 7.519 orang Polisi Kehutanan dan 1.656 orang tenaga PPNS telah

ditingkatkan kemampuannya serta terbentuknya 846 orang Satuan Polisi Kehutanan

Reaksi Cepat (SPORC) yang terbagi dalam 11 brigade di 11 propinsi rawan kejahatan

kehutanan, yaitu Brigade Kanguru (68 orang) di Propinsi Papua, Brigade Kasuari (46)

di Papua Barat, Brigade Anoa (122 orang) di Sulawesi Selatan, Brigade Enggang (50

orang) di Kalimantan Timur, Brigade Kalaweit (61 orang) di Kalimantan Tengah,

Brigade Bekantan (67 orang) di Kalimantan Barat, Brigade Elang (163 orang) di DKI

Jakarta, Brigade Siamang (69 orang) di Sumatera Selatan, Brigade Harimau (92

orang) di Jambi, Brigade Beruang (44 orang) di Riau, dan Brigade Macan Tutul (64

orang) di Sumatera Utara.

Pelaksanaan kegiatan pro yustisia selama periode 5 tahun (2005-2009) telah

dilakukan penyidikan dan pemberkasan lengkap terhadap total 4.194 kasus, yang

terdiri atas kasus Illegal logging (76,20%), Perambahan (9.47%), Perdagangan Illegal
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TSL (12,21%), Kebakaran hutan (1,26%) dan Penambangan Illegal (0,86%).  Dan

diantaranya 1.926 kasus (45,92%) berstatus P.21, artinya status berkas lengkap.

Gambar 7.  Penyelesaian  kasus TIPIHUT tahun 2005 – 2009

Penanggulangan kejahatan yang bersifat transnasional telah dilakukan antara

lain kerjasama bilateral tentang pemberantasan illegal logging (RIUSA dan RI-

Australia), Kerjasama Regional (ASEAN-FLEGT dan ASEAN-WEN: Wildlife

Enforcement Network), dan Kerjasama Internasional (United Nation Office on Drug

and Crime/UNODC dan UNCTOC).

3.2 Pengendalian Kebakaran Hutan

Pembentukan Brigade Manggala Agni (1.605 orang/107 regu) di 10 provinsi

rawan kebakaran yaitu Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera

Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan

Timur, Sulawesi Selatan; Sampai dengan saat ini telah dibentuk 30 UPT DAOPS dan

30 UPT non DAOPS serta telah dibentuk UPA sebanyak 8.350 orang; Pembentukan 4

Regu Pasukan Gajah (RPG) dalam pengendalian kebakaran; Pembentukan 257 orang

pasukan Satuan Manggala Agni Reaksi Taktis (SMART); Pengembangan sarana dan
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prasarana serta sistem peringatan dini melalui pemantauan hotspot dengan satelit

NOAA dan MODIS.

Gambar 8. Penyebaran hotspot dari tahun 2005 –2009

Secara umum di seluruh Indonesia sebagian besar hotspot terdeteksi di lahan

yaitu 77,39% dan di kawasan hutan terdeteksi 22,61%, termasuk di kawasan

konservasi terdeteksi 2.28%.

Kegiatan pencegahan kebakaran dilaksanakan melalui pelatihan dan

pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA); Pembuatan Pilot Contoh Pembukaan

Lahan Tanpa Bakar (PLTB); Kampanye dan penyuluhan dan Bimbingan teknis

pencegahan kebakaran lahan dan hutan dilakukan di perusahaan pemegang ijin

bidang kehutanan (HPH, HPHTI);

Kegiatan pemadaman kebakaran oleh Manggala Agni tidak saja di hutan tapi

sebagian besar dilahan yang didukung oleh MPA, dilakukan dari  darat maupun

udara melalui pengeboman air dengan helikopter kerjasama dengan POLRI, Badan

Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP), serta pembuatan hujan buatan yang
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dilakukan oleh BNPB dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Pemda

dan para pihak dari unsur swasta.

Kegiatan penanganan paska kebakaran dilakukan dengan menyelesaikan

kasus hukum terhadap pelaku yang melakukan pembakaran, menumbuhkan

kesadaran setiap lapisan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran dalam

pembukaan lahan;

3.3 Pengelolaan Kawasan Konservasi (KPA/KSA/TB dan HL)

Penyusunan Rencana Pengelolaan (RP) dan Zonasi, Penataan kawasan yang

berbasis resort, Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Kawasan KPHK dan Tim

Koordinasi Penyelesaian Perambahan di Kawasan Konservasi hingga proses

penegakan hukum.

Penetapan 21 TN Model melalui Surat Keputusan Dirjen PHKA No. SK.128/IV-

sek/HO/2006 tanggal 25 Juli 2006 (TN Gunung Leuser, TN Kerinci Seblat, TN Way

Kambas, TN Bukit Barisan Selatan, TN Ujung Kulon, TN Kep. Seribu, TN Gunung

Gede pangrango, TN Gunung Halimun Salak, TN Bromo Tengger Semeru, TN Meru

Betiri, TN Alas Purwo, TN Bali Barat, TN Gunung Rinjani, TN Komodo, TN Kelimutu,

TN Tanjung Puting, TN Betung Kerihun, TN Wakatobi, TN Lore Lindu, TN Bunaken,

dan TN Wasur).

Penetapan TN Gunung Leuser, TN Kerinci Seblat, dan TN Bukit Barisan

Selatan sebagai  satu klaster (cluster) warisan alam dunia yang bernama Tropical

Rainforest Heritage of Sumatera (TRHS) dan penetapan TN Lorentz sebagai Warisan

Alam Dunia (Natural World Heritage Site); Penetapan SM Giam-Siak Kecil sebagai

Cagar Biosfir (MOB) dari UNESCO;

Penyelerasan urusan DKP-Dephut berupa penyerahan 8 (delapan) kawasan

konservasi laut oleh Menteri Kehutanan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan,

yaitu: TWAL Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawangan (NTB);  TWAL Padaido (Papua); TWAL

Kapoposang (Sulawesi Selatan); TWAL Pulau Pieh (Sumatera Barat); CAL Laut Banda

(Maluku); CAL Kepulauan Aru Tenggara (Maluku Utara); SML Kepulauan Raja Ampat

(Papua Barat); dan SML Kepulauan Panjang (Papua);

Pendeklarasian sebuah inisiatif untuk melestarikan pulau Kalimantan oleh 3

negera yaitu Indonesia, Brunei Darusalam dan Malaysia melalui Heart of Borneo

(HoB); Program Debt Swap III for Nature (DNS III) kerjasama dengan Pemerintah

Republik Federal Jerman melalui Green program (2007 s/d 2011) yang ditujukan bagi
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pengelolaan tiga taman nasional yang tergabung dalam TRHS; Program DNS TFCA

(Tropical Forest Conservation Act) yang merupakan program pemerintah Amerika

Serikat (AS) dalam rangka konservasi hutan tropis yang akan dilaksanakan melalui

mekanisme Trust Fund (TF);

Implementasi komitmen Indonesia terkait konvensi Internasional: Sulu

Sulawesi Marine Ecoregion, Coral Reef Rehabilitation and Management Program

(Coremap), Tri-National Wetland, Konvensi Ramsar, Bismarck Solomon Seas Ecoregion,

Marine World Heritage site, ICWRMIP (integrated Citarum Water Resource Management

and Investment Program), Coral Triangle Initiative (CTI), Mangrove for the Future (MFF)

dan World Ocean Conference (WOC).

3.4 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Produk TSL

Dalam rangka recovery populasi satwaliar telah dilakukan kegiatan

pelepasliaran satwaliar dilindungi/endemik ke habitat alamnya,  yakni antara lain 92

ekor Jalak Bali (Leucopsar rotchildii) hasil penangkaran di habitat alaminya di TN Bali

Barat; 46 ekor Kura-kura leher ular (Chelodina mccordi) hasil penangkaran di habitat

alaminya di Pulau Rote; Sepasang Owajawa (Hylobathes moloch) ke habitat alaminya

di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango; translokasi 5 ekor Harimau Sumatera

(Panthera tigris sumatrae) dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Jambi;

Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) hasil repatriasi dari Thailand, Malaysia dan

Vietnam; pengembalian 1 ekor anak Badak Sumatra (Dicherorhinus sumatrensis) hasil

breeding dari Cincinnati Zoo Amerika Serikat ke Sumatra Rhino Sanctuary di TN Way

Kambas; pengembalian 1 ekor Macan Tutul yang berkonflik dalam kawasan hutan

lindung di wilayah Pandeglang serta pelepasliaran burung Elang Jawa hasil

penyerahan dari masyarakat di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango;

Dalam upaya penyelamatan tumbuhan dan satwa liar terancam punah per

jenis, telah dilakukan sebagai berikut: (1) penyusunan dokumen Strategi dan

Rencana Aksi Konservasi untuk jenis Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae),

Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan, Badak Jawa dan Sumatera, Orangutan dan

Curik Bali (Jalak Bali); (2) penerbitan Pedoman Penanggulangan Konflik Antara

Manusia dan Satwa Liar (Permenhut P.48/Menhut-II/2008) untuk mencegah

terjadinya konflik antar manusia dan satwa liar; (3) penerbitan ijin bagi perusahaan

penangkar ikan arwana, buaya, burung, reptil, mamalia, insekta, moluska,

transplantasi karang hias, dan penangkaran tumbuhan. Hasil penangkaran TSL

diberi penandaan (tanda), berupa microchip untuk jenis arwana, buaya (label), karang
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hias (label), monyet ekor panjang (tatoo), anggrek (label), sementara untuk jenis

lainnya belum dilakukan karena belum ada bentuk tagging yang cocok dengan

spesimen hasil penangkaran; (4) kewajiban audit unit penangkar bagi unit

penangkaran jenis yang akan memproses izin edar luar negeri dan pengedar luar

negeri hasil penangkaran yang lama; (5) pelestarian eksitu satwa-satwa yang

dlindungi di 36 unit Lembaga Konservasi (3 unit taman safari, 6 unit kebun binatang,

2 unit museum zoologi, 14 unit taman satwa dan 11 taman satwa khusus); (6)

pengembangan sistem basis data lembaga konservasi berbasis website termasuk

pengenalan program International Species Inventory System (ISIS program); (7)

penerapan Sistem Manajemen Mutu untuk mendukung Program Good Governance

dalam kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar (ISO 9001:2000) serta (8)

penghasilan PNBP dari kegiatan ekspor TSL berupa pemberian izin angkut satwa liar

(total Rp. 16.053.779.391,-) yang menunjukkan peningkatan per tahunnya, yaitu

sebesar Rp. 172.159.218,- (tahun 2005), Rp. 2.826.563.054,- (tahun 2006), Rp.

2.629.838.128,-(tahun 2007), Rp. 2.382.100.279,- (tahun 2008) dan Rp.

8.043.118.712,- (tahun 2009);

3.5 Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam

Pencapaian hingga tahun 2009 antara lain (1) finalisasi peraturan perundang-

undangan dibidang jasa lingkungan dan wisata alam berupa: penyempurnaan draft

PP No. 18 Tahun 1994, Permenhut Ijin usaha pemanfaatan jasling di hutan lindung

dan hutan produksi,  Pengelolaan dan pemanfaatan jasling di kawasan hutan,

penggantian SK Menhut No. 446, No. 447 dan N0. 448 tentang pengusahaan

pariwisata alam, serta draft revisi PP 18. (2) penyelesaian petunjuk teknis dan

pedoman tentang pemanfaatan jasling dan wisata alam, bina cinta alam dan

pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan konservasi; (3) kegiatan pengembangan

pariwisata alam berupa 25 unit Ijin Pemanfaatan Pariwisata Alam (IPPA) yang berada

pada 10 unit kawasan taman nasional, 14 unit berada di kawasan taman wisata alam

dan 1 unit berada di kawasan taman buru; (4) penerimaan negara yang berasal dari

tiket masuk kunjungan wisatawan (total Rp. 22.174.351.336,-) yang terus meningkat

dari tahun ke tahun yaitu sbb : Rp. 1.387.761.850,- (tahun 2005), Rp.

2.725.325.621,- (tahun 2006), Rp. 4.606.751.771 (tahun 2007), Rp. 5.936.555.262,-

(tahun 2008), Rp. 7.517.956.832,- (tahun 2009).
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Beberapa permasalahan dan issu-issu strategis terkait bidang perlindungan

hutan dan konservasi sumber daya alam yang menjadi dasar dan pertimbangan

dalam perumusan dan penetapan kegiatan serta sasaran/target lima tahun kedepan

dalam Renstra 2010-2014 adalah sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Dukungan kelembagaan: konsekuensi adanya pemekaran propinsi, perlu

penambahan unit organisasi baru (UPT PHKA), penyediaan anggaran dan

revitalisasi sarpras; penambahan tenaga fungsional (polhut) untuk

menyeimbangkan rasio kecukupan tenaga pengamanan dengan wilayah kerja

serta penyusunan peraturan/pedoman yang baru di bidang PHKA,

penyempurnaan dan perbaikan regulasi yang dinilai sudah tidak sesuai dengan

perkembangan saat ini yang masih dalam tahap usulan atau menunggu proses

penyelesaian.

2. Pengelolaan konservasi kawasan: masih banyaknya desa/pemukiman yang

terdapat di dalam kawasan konservasi sehingga menimbulkan berbagai persoalan

seperti merebaknya desakan untuk melepaskan/menyerahkan sebagian kawasan

konservasi yang telah menjadi pemukiman/desa dan rawan terjadinya

perambahan kawasan serta pencurian hasil hutan kayu dan non kayu.

3. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan produk TSL. Menurunnya kualitas

habitat bahkan hilangnya ekosistem unik bagi satwa liar turut mendorong

kelangkaan dan kepunahan TSL, rawan terjadinya konflik antara satwa liar

dengan manusia, yang berakhir pada kematian satwaliar dan atau kerugian pada

masyarakat, semakin sulitnya mencari lokasi pelepasliaran satwa yang telah di

rehabilitasi atau satwa sitaan yang masih liar; masih tingginya aktivitas

penyelundupan satwa liar. Penetapan quota yang masih belum sepenuhnya

berdasarkan potensi jenis dan populasi riil dilapangan sehingga rawan

penghentian/larangan ekspor; kebijakan tentang pemulihan satwa langka yang

belum komprehensif; kurang dikembangkannya upaya budidaya yang sarat

nuansa konservasi seperti agroforestry, silvofishery dan silvopasture dalam rangka

pemulihan populasi dan perbaikan genetik.

B. PERMASALAHAN & ISSU STRATEGIS
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4. Perlindungan hutan: belum terpenuhinya rasa keadilan dan tidak memberikan

efek jera dari penegakan hukum terhadap kasus TIPIHUT; adanya multi tafsir

terhadap istilah/terminologi dalam sektor kehutanan dengan sektor terkait

lainnya yang didukung dengan adanya celah dalam perangkat hukum bidang

kehutanan yang memberi peluang untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum

tertentu serta rendahnya komitmen dan integritas moral oknum aparatur negara.

5. Pengendalian  kebakaran hutan: Status Personil Manggala Agni yang sebagian

besar merupakan tenaga kontrak dari masyarakat sehingga kurang menjamin

kesinambungan masa depannya; harapan bahwa Pemerintah Daerah dapat

menganggarkan kegiatan Pengendalian Kebakaran Lahan dalam APBD-nya; masih

banyak unit kerja yang mengelola lahan dan hutan belum mempunyai brigade

pengendali kebakaran;  respon terhadap informasi hotspot oleh berbagai pihak

untuk dilakukan tindakan di lapangan masih belum maksimal; belum tersedianya

sistem pendanaan on call / multiyeras untuk pemadaman sehingga menyulitkan

penanggulangan kebakaran secara tepat waktu.

6. Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam: PNBP dari sektor wisata alam

masih rendah, karena tarif masuk kawasan masih rendah/kecil; minat investor

untuk berinvestasi di bidang pariwisata alam di kawasan konservasi masih

rendah, prosedur pengajuan IPPA yang cukup rumit dan memerlukan waktu

panjang; pengelolaan obyek dan daya tarik wisata alam di kawasan konservasi

berkonsekuensi adanya penarikan retribusi, pajak daerah, dan pajak hiburan oleh

Pemda setempat. Sebagian besar kawasan konservasi belum ada/disahkan

Rencana Pengelolaan maupun penataan zonasi/blok, sehingga menghambat

adanya investasi di kawasan tersebut; belum terbangunnya kesepahaman dan

sinergitas antara Pemda, UPT Ditjen PHKA, dan para pihak terkait, terkait

pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam;

Issu Strategis:

1. Pemantapan dan pengelolaan kawasan konservasi. Sampai saat ini, status

kawasan konservasi, belum secara keseluruhan dikukuhkan, tercatat 61 %

(38.615 km) telah ditata batas dan 39% (24.652 km) dalam proses akan tata

batas. Hal ini dapat berarti bahwa belum seluruh kawasan konservasi mempunyai

batas di lapangan yang jelas, dan/atau belum ditata batas sama sekali, dan/atau

belum ditetapkan sebagai kawasan konservasi oleh Menteri. Kondisi ini

mengindikasikan bahwa kawasan konservasi kurang memiliki legalitas, rawan

konflik, dan sulit dilakukan penegakan hukum yang efektif.
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2. Perambahan kawasan konservasi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi

menyebabkan kebutuhan akan lahan garapan yang sangat besar (lapar lahan)

sehingga menimbulkan banyak terjadi perambahan kawasan hutan termasuk juga

di kawasan konservasi. Perambahan di luar Pulau Jawa yang penduduknya tidak

padat adalah  disebabkan dorongan ekonomi untuk usaha perkebunan kelapa

sawit yang memiliki harga jual cukup baik.

3. Illegal Logging dan Perdagangan TSL Illegal. Dikhawatirkan adanya

peningkatan kembali kegiatan illegal logging (penebangan liar) dan kegiatan illegal

dalam perdagangan TSL, perburuan dan penyelundupan kayu yang mempunyai

implikasi akan hilangnya keragaman satwa dan tumbuhan liar, keanekaragaman

hayati genetik, jenis bahkan ekosistem yang apablia berlangsung secara cepat dan

massive  akan memicu terjadinya kelangkaan dan bahkan kepunahan spesies

tertentu. Dalam skala permasalahan yang sangat besar, sudah terlihat banyak

jenis langka tertentu sekarang memerlukan intervensi manusia dalam manajemen

demi menjamin kelangsungan keberadaannya.

4. Kebakaran hutan dan Lahan. Hampir setiap tahun terutama  pada musim

kemarau, hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan mengalami

kebakaran yang kerap menimbulkan sikap protes negara tetangga (Malaysia,

Brunei Darusalam dan Singapura) atas produk asap dari kebakaran hutan dan

lahan di Indonesia. Produk asap yang dihasilkan berdampak secara ekonomi

dengan mengganggu jadwal transportasi darat, laut/sungai dan penerbangan,

menimbulkan polusi udara yang berdampak bagi kesehatan masyarakat.

5. Perubahan iklim global (Climate change). Ditengarai bahwa Indonesia

merupakan penghasil emisi gas rumah kaca yang cukup signifikan di dunia, hal

ini sebagian besar disebabkan oleh deforestasi, konversi lahan dan kebakaran

hutan. Panel Antar Pemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) telah menyoroti

Indonesia, setelah mengungkapkan bahwa 50 persen dari potensi mitigasi

perubahan iklim dunia dapat dicapai dengan mengurangi emisi yang disebabkan

oleh deforestasi. Indonesia memiliki kawasan hutan alam asli (intact ancient

forests) terbesar di Asia namun kawasan tersebut mengalami laju kehancuran

lebih cepat dari wilayah lain di dunia. Kombinasi antara konversi lahan gambut

dan kebakaran hutan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup secara global

akibat besarnya jumlah karbon dioksida (CO2) yang terlepas ke atmosfir sehingga

makin memperburuk iklim.
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6. Minat investor untuk memanfaatkan kawasan konservasi sebagai jasa

lingkungan dan wisata alam masih rendah. Ketertarikan investor untuk

terjun didalam pengusahaan wisata alam dan jasa lingkungan terkendala dengan

belum mantapnya peraturan perundangan yang mengatur kegiatan wisata alam

dan jasa lingkungan. Disamping itu komitmen pihak instansi terkait baik di pusat

dan daerah masih rendah dalam melindungi usaha ini, mengingat pengusahaan

wisata alam dan jasa lingkungan sangat terpengaruh dengan kondisi politik dan

keamanan negara. Penyebabnya antara lain oleh belum optimalnya SDM pengelola

dalam menyajikan data dan informasi yang akurat dan menarik melalui penelitian

pasar wisata alam dan promosi yang efektif.

7. Penanganan konflik manusia dengan satwa liar dan penyelamatan satwa

kunci. Laju deforestrasi yang tinggi sebagai akibat dari  kegiatan illegal logging,

kebakaran hutan dan untuk tujuan pembangunan non kehutanan seperti

pertambangan dan perkebunan serta pemekaran wilayah menyebabkan

kerusakan ekosistem yang menjadi tempat tinggal satwa liar yang dapat memicu

rawan konflik manusia dengan satwa liar. Hal tersebut diperparah lagi dengan

kondisi masyarakat yang hidup miskin disekitar kawasan hutan yang

menggantungkan hidupnya dari hutan sebagai sumber mata pencaharian sehari-

hari. Umumnya satwa liar yang berkonflik terutama spesies kunci seperti harimau

sumatera, gajah, orangutan, badak, macan tutul yang membutuhkan daerah

(hutan) yang luas sebagai  wilayah jelajahnya, sehingga perlu penanganan yang

serius. Perlu tindakan pencegahan dan upaya hukum yang tegas agar

penyelamatan satwa liar tersebut tidak terlambat dan di sisi lain nyawa manusia

bisa terselamatkan.

Dari pencapaian program dan kegiatan yang dilakukan selama  periode

Renstra 2005-2009, hasil identifikasi masalah dan memperhatikan issu-issu strategis

dalam pembangunan kehutanan terkait bidang perlindungan hutan dan konservasi

alam, diharapkan capaian kondisi yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun

kedepan (Renstra 2010-2014) untuk program konservasi keanekaragaman hayati dan

perlindungan hutan adalah sebagai berikut:

C.  KONDISI YANG DIINGINKAN
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Pemantapan kelembagaan pengelolaan sumberdaya alam dan ekosistemnya

berupa peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas,

terwujudnya regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan sumberdaya alam dan

ekosistemnya secara memadai dan berjalan efektif, tersedianya dukungan sarana dan

prasarana yang memadai, dukungan Program dan Anggaran (dana) yang cukup,

memadai dan professional, pengembangan kerjasama teknis bidang PHKA yang

professional dan saling menguntungkan termasuk kerjasama lintas batas dalam

pengelolaan kawasan konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan lestari kawasan

konservasi, jasa lingkungan dan wisata alam dalam rangka meningkatkan kontribusi

(PNBP) sektor kehutanan bidang PHKA serta terselenggaranya Pengelola Keuangan

Badan Layanan Umum (PK BLU) pada satker PHKA di daerah.

Berkurangnya deforestasi sumberdaya hutan dan terjaminnya keberadaan

kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati. Indikasinya dapat diukur dari

menurunnya gangguan keamanan hutan, berkurangnya kejadian kebakaran hutan

dan lahan dan mendorong upaya penegakan hukum untuk kasus TIPIHUT yang

efektif dan mempunyai efek jera.

Terselenggaranya pemantapan kawasan hutan konservasi melalui koordinasi

dan sinkronisasi tata ruang, penataan batas hingga pengukuhan. Proses ekosistem

esensial berjalan optimal dan pulihnya ekosistem hutan rawa dan gambut termasuk

dalam kaitannya dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Akses masyarakat

khususnya masyarakat lokal dan masyarakat adat secara proporsional terakomodir.

Keanekaragaman hayati khususnya TSL jenis langka terjaga dan terpulihkan

di habitat alaminya, dan di sisi lain adanya peningkatan pemanfaatan secara

optimum dan lestari dari tumbuhan dan satwaliar.

Meningkatnya minat investor dalam memanfaatkan kawasan konservasi

sebagai jasa lingkungan dan wisata alam yang disertai meningkatnya pendapatan riil

masyarakat yang berusaha dalam pemanfaatan jasa lingkungan dan konservasi

khususnya bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi. Terwujudnya peningkatan

peran serta masyarakat dalam pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan

ekosistemnya secara proporsional.
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umberdaya alam di Indonesia mempunyai kekayaan  yang 

sangat tinggi baik dalam skala jenis maupun kesatuan 

ekosistem termasuk diantaranya keunikan dan 

keanekaragamannya,  sehingga  tidaklah berlebihan bila 

dinyatakan sebagai salah satu dari sedikit negara mega- 

biodiversity di dunia. Kekayaan keanekaragam hayati 

merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan warisan kekayaan alam yang tak 

ternilai harganya, yang perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, terarah dan terencana 

serta bertanggung jawab sesuai ketersediaan daya dukungnya. Sumberdaya alam 

hayati bersama unsur non hayati disekitarnya  yang secara keseluruhan membentuk 

ekosistem, haruslah dipahami bahwa karakteristik setiap ekosistem berbeda satu 

dengan yang lainnya. Pemahaman ini bermanfaat untuk memberi acuan terhadap 

pengelolaan ekosistem yang bersangkutan untuk memperoleh produktivitas yang 

tinggi dan kelestarian akosistem yang tetap terjamin sehingga jasa lingkungan yang 

dimiliki akan tetap dipertahankan. 

Paradigma baru yang berkembang dalam pengelolaan sumber daya alam 

adalah tidak lagi sekedar untuk menopang kepentingan ekonomi dengan eksploitasi 

tak terkendali, namun lebih menekankan pada pemanfaatan optimal yang lestari dan 

berkesinambungan, diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada 

khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan. 

Dengan kata lain, bahwa sesungguhnya prinsip pengelolaan sumber daya alam 

adalah lebih menekankan kepada pemanfaatan optimal yang lestari dan 

berkesinambungan.  

Pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya 

adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk 

menjaga agar pemanfaatannya dapat berlangsung dengan baik, diperlukan langkah-

langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu 

terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan 

pembangunan itu sendiri.  

A.  VISI & MISI 

III VISI, MISI DAN SASARAN 

STRATEGIS 
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P 

Dengan demikian kesepahaman tanggung jawab, implementasi dan manfaat 

dari diadopsinya paradigma baru bagi pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan 

ekosistemnya, hendaknya dapat tergambar dalam bentuk hadirnya visi dan misi 

berikut sasaran strategis yang akan mengarahkan kebijakan prioritas, program dan 

kegiatan pembangunan kehutanan di bidang PHKA dalam lima tahun kedepan oleh 

jajaran Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam (PHKA), yaitu 

sebagai berikut:  

 Visi Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dalam 

pembangunan kehutanan bidang PHKA adalah:  

 

 

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, ditetapkan Misi Pembanguan Perlindungan 

Hutan dan Konservasi Alam sebagai berikut: 

1. Mengoptimalkan keberadaan kawasan konservasi beserta biodiversitas hayati 

sebagai bagian terpenting lingkungan hidup; 

2. Meningkatkan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam yang  berkualitas 

dan lestari untuk kesejahteraan masyarakat; 

3. Memperkuat kapasitas kelembagaan perlindungan hutan dan konservasi alam;  

4. Menegaskan dan menjamin hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan; 

5. Meningkatkan kapasitas pengendalian kebakaran hutan. 

 

 
 

 

 

 

 
enetapan misi di atas dimaksudkan untuk mencapai sasaran 

strategis yang hendak dicapai dalam periode 5 (lima) tahun ke 

depan (2010-2014) bagi pembangunan kehutanan bidang 

perlindungan hutan dan konservasi alam. Sasaran strategis 

dimaksud meliputi : 

 

1. Terwujudnya Taman Nasional dan kawasan konservasi lainnya dengan potensi 

keanekaragaman hayatinya tinggi, terdapat spesies langka dan flagship, atau 

mempunyai fungsi pelindung hulu sungai, dan atau memiliki potensi wisata alam 

B.  SASARAN STRATEGIS 

Menjadi Institusi Terdepan dan Terpercaya dalam  

Penyelamatan Biodiversitas pada Skala Global 
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signifikan, sudah dapat mandiri untuk membiayai seluruh atau sebagian program 

pengembangan konservasi dalam bentuk BLU, DNS, Trust Fund, dan kolaborasi. 

2. Terwujudnya penurunan konflik dan tekanan terhadap kawasan Taman Nasional 

dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL sebanyak 5%. 

3. Terlaksananya pengelolaan Keanekaragaman hayati dan peningkatan populasi 

spesies prioritas utama yang terancam punah sebesar 3 % sesuai kondisi biologis 

dan ketersediaan Habitat. 

4. Tercapainya penurunan bidang Tindak Pidana Kehutanan sebesar 50% dari tahun 

2009.  

5. Tercapainya penurunan jumlah hotspot di 10 propinsi rawan kebakaran sebesar 

20 % setiap tahun dan Penurunan luas areal hutan yang terbakar hingga 50 % 

dari rerata 2005 - 2009.  

6. Terwujudnya peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan dan destinasi wisata 

alam yang dapat berperan dalam pasar wisata nasional.  

7. Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan UPT PHKA dengan klasifikasi 

lengkap di 68 UPT. 
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I 

 

 

 

 

 

mplementasi substansi inti pembangunan nasional dan 

prioritas bidang pembangunan sumberdaya alam dan 

lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 

Tahun 2010-2014, terkait dengan  tugas dan fungsi 

Kementerian Kehutanan, indikator kegiatannya lebih lanjut 

akan dijabarkan melalui Arah Kebijakan dan Strategi 

Kementerian Kehutanan yang oleh masing-masing eselon I lingkup Kementerian 

Kehutanan termasuk Direktorat Jenderal PHKA, akan dijabarkan melalui Arah 

Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal PHKA, sebagaimana dideskripsikan 

melalui penjelasan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

1. Kebijakan Prioritas 

Untuk mencapai sasaran strategis  5 (lima)  tahun kedepan, maka kebijakan 

pembangunan bidang perlindungan hutan dan konservasi alam (PHKA) akan 

diprioritaskan pada upaya untuk (1) menekan aktivitas illegal logging, 

perambahan kawasan konservasi, perburuan, perdagangan dan peredaran hasil 

hutan illegal serta tumbuhan dan satwa liar dilindungi; (2) meningkatkan upaya–

upaya sistem pencegahan pemadaman, penanggulangan dampak kebakaran 

hutan dan lahan; (3) meningkatkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya 

alam taman nasional dan kawasan konservasi lainnya termasuk HL dan 

ekosistem esensial; (4) menyelamatkan spesies kunci dilindungi dan 

meningkatkan kualitas konservasi keanekaragaman hayati dan nilai produk 

tumbuhan dan satwa liar; (5) meningkatkan penerimaan negara, tenaga kerja dan 

pendapatan masyarakat sekitar hutan dari pemanfaatan jasa lingkungan 

(khususnya air dan carbon) dan wisata alam; dan (6) meningkatkan kelembagaan 

pengelolaan kawasan konservasi (UPT), pembinaan, koordinasi, dan dukungan 

A.  ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI  
DITJEN  PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM 

 
 

IV ARAH KEBIJAKAN DAN 

STRATEGI 
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teknis Ditjen PHKA secara optimal yang didorong kepada kemandirian dan 

produktifitas. 

2. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja  

Program, kegiatan dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam rangka 

pencapaian sasaran pelaksanaan pembangunan bidang PHKA untuk 5 (lima) 

tahun kedepan oleh Direktorat Jenderal PHKA adalah sebagai berikut: 

A. Program 

Program pada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 

adalah :  

 

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan 

 

Tujuan program adalah untuk Terwujudnya peningkatan „kemandirian‟ 

pengelolaan kawasan konservasi, kelestarian keanekaragaman hayati, 

terjaminnya  hak-hak Negara atas kawasan dan hasil hutan, serta peningkatan 

penerimaan Negara dan masyarakat dari kegiatan konservasi sumberdaya alam. 

Beberapa kegiatan akan sangat erat kaitannya dalam merespon isu isu perubahan 

iklim, utamanya dalam hal menekan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan.  

Outcome/hasil dari pelaksanaan program ini adalah biodiversitas dan 

ekosistemnya berperan signifikant sebagai penyangga ketahanan ekologis dan 

penggerak ekonomi riil serta pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan global. 

Indikator kinerja utama yang menjadi ukuran pencapaian sasaran pembangunan 

bidang PHKA secara umum adalah: (1) Terbangunnya sistem pengelolaan BLU 

pada Taman Nasional sebanyak 12 unit; (2) Konflik dan tekanan terhadap 

kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL 

menurun sebanyak 5%; (3) Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah 

meningkat sebesar 3% dari kondisi populasi tahun 2008 sesuai kondisi biologis 

dan kesediaan habitat; (4) Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, 

perambahan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar/TSL illegal, penambangan 

illegal dan kebakaran hutan) pada tahun berjalan dapat diselesaikan minimal 

75%; (5) Hotspot (titik api) di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau 

Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005-2009; (6) Meningkatnya 

pengusahaan pariwisata alam sebesar 60% dibandingkan tahun 2008. 
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B. Kegiatan-kegiatan: 

Dalam rangka implementasi Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan 

Perlindungan Hutan telah ditetapkan 6 kegiatan dengan penanggung jawab 

masing – masing eselon II di pusat, dan 2 kegiatan di UPT yang mendukung 

pencapaian indikator kinerja kegiatan eselon II di Pusat. Kegiatan-kegiatan 

tersebut meliputi: 

 

1. KEGIATAN :  PENGEMBANGAN KAWASAN KONSERVASI, EKOSISTEM 

ESENSIAL DAN PEMBINAAN HUTAN LINDUNG 

Output yang diharapkan berupa: peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan 50 

unit tanam nasional/TN dan 477 unit kawasan konservasi/KK lainnya (cagar 

alam/CA, suaka margasatwa/SM, taman buru/TB, taman wisata alam/TWA dan 

hutan lindung/HL) dan ekosistem esensial lainnya, dengan indikator kinerja kegiatan 

(IKK) pencapaian output/keluaran tersebut adalah: 

a) Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi 

lainnya (CA, SM dan TB) dan HL menurun sebanyak 5%. 

b) Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat sebesar 

10%.  

c) Penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumatera 

Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan 

Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi 

Tenggara, dan Sulawesi Tengah). 

d) Restorasi ekosistem kawasan konservasi, 4 lokasi. 

e) Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan 

berbasis resort di 50 TN.  

f) Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut, 8 provinsi.  

g) Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu 

meningkat menjadi minimal Rp. 800.000,- per bulan per kepala keluarga (atau 

sebesar 30%) melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. 
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1.1. Komponen Kegiatan : Pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan  

Konservasi Lainnya (KSA,KPA,TB) dan Hutan 

Lindung 
 

1.1.1. Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis resort. 

Pengelolaan kawasan konservasi berbasis resort adalah upaya untuk meletakkan 

pondasi yang kuat bagi efektifitas pengelolaan kawasan konservasi, sehingga 

pembagian resort di masing-masing kawasan konservasi menjadi prioritas untuk 

dilaksanakan. Tujuan dari kegiatan  ini adalah agar setiap UPT taman nasional dapat 

menjalankan pengelolaan kawasannya secara efektif dan responsif terhadap berbagai 

persoalan yang mengancam eksistensi taman nasional.  Target yang akan dicapai  

adalah penetapan dan operasionalisasi resort-resort pengelolaan di 50 TN. 

Selanjutnya taman nasional tersebut sesuai kesiapannya secara bertahap akan 

diarahkan untuk menjadi KPHK (Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi) yang 

ditinjau dari aspek kawasan, tugas pokok dan fungsi, perencanaan, pendanaan dan 

pengelola adalah bertujuan untuk mengembangkan pengelolaan taman nasional yang 

mandiri. Sejak tahun 2009, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan sudah 

ditetapkan 10 taman nasional sebagai KPHK, yaitu TN  Berbak, TN Ujung Kulon, TN 

Halimun Salak, TN Tanjung Puting, TN Kutai, TN Meru Betiri, TN Alas Purwo, TN Bali 

Barat, TN Gunung Rinjani, TN Bunaken.  

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui penataan kawasan 

(trayek batas, Pemeliharaan batas), penetapan resort-resort pengelolaan, penyusunan 

rencana pengelolaan dan zonasi, pengembangan sistem monitoring yang efektif dan 

berkelanjutan, penyiapan Prakondisi pembentukan unit KPHK melalui  percepatan tata 

batas, penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang, menengah dan jangka 

pendek, penataan zonasi, pembentukan resort dan alokasi SDM. 

 

1.1.2. Restorasi Ekosistem Kawasan Konservasi 

Restorasi ekosistem didefinisikan sebagai upaya mengembalikan ekosistem kepada 

kondisi sebelum terjadi gangguan, berupa aktivitas yang sengaja dilakukan guna 

menginisiasi atau mempercepat pemulihan ekosistem terkait dengan kesehatan, 

integritas dan kelestariannya. Tujuannya adalah untuk mengembalikan ekosistem 

agar memiliki fungsi yang mendekati atau bahkan menyamai kondisi awal alaminya; 

mengembalikan ekosistem agar memiliki sistem pengaturan diri yang terintegrasi 

secara ekologis dengan lanskap dalam ekosistem bersangkutan. Lokasi prioritas 

pelaksanaanya adalah di TN Gn Gede Pangrango; BB KSDA Jabar; TN. Gn Ciremai, 

TN Bromo Tengger Semeru, TN Sembilang, TN Manapeu Tanadaru, dan TN Gn 
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Merapi. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan pelaksanaan kegiatan 

restorasi dilaksanakan di kawasan konservasi lainnya yang menderita kerusakan 

ekosistem baik oleh bencana atau ulah kesengajaan manusia.  

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui penghutanan 

kembali di area-area terbuka, revegetasi di areal terganggu, re-introduksi spesies asli 

setempat, perbaikan habitat dan wilayah jelajah satwa liar, pemberantasan Alien 

spesies yang invasif. 

 

1.1.3. Penyelesaian Konflik Tumpang Tindih  Penggunaan Kawasan  

Permasalahan klasik yang sering memicu timbulnya konflik kepentingan akan 

penggunaan kawasan hutan adalah tumpang tindih penggunaan kawasan untuk 

kepentingan pembangunan sektor non Kehutanan (pertambangan dan HGU 

perkebunan). Tujuan kegiatan ini adalah terbebasnya kawasan konservasi dari 

konflik  tumpang tindih penggunaan kawasan dengan melakukan percepatan 

penyelesaian konfliknya. Target 5% penurunan secara kumulatif (selama 5 tahun; 

dengan target penurunan 1% per tahun) dari jumlah kasus konflik yang masih 

terjadi, antara lain di TN Kutai (Kaltim), TN Gn Leuser (NAD) dan TN Gn Halimun 

Salak (Jabar).  Penyelesaian konflik dapat dilakukan secara koordinatif, kolaboratif 

dan proses hukum. 

Kesepahaman dan kerjasama antar negera dan stakeholder untuk meminimalkan 

terjadinya konfilk dalam pengelolaan kawasan konservasi telah berjalan seperti yang 

dilaksanakan di Kalimantan dengan program HoB (Heart of Borneo). HoB merupakan 

inisiatif  3 (tiga) negara, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia yang 

dirancang bertujuan untuk pemanfaatan berkelanjutan dan konservasi di hutan 

Borneo. Tujuan yang hendak dicapai adalah peningkatan efektivitas pengelolaan 

keempat kawasan TN yang menjadi target program/ kegiatan ini, yaitu TN Kayan 

Mentarang (Kaltim), TN Betung Kerihun (Kalbar), TN Danau Sentarum (Kalbar) dan 

TN Bukit Baka Bukit Raya (Kalbar/Kalteng).     

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui identifikasi dan 

inventarisasi tumpang tindih penggunaan kawasan, pemantapan kawasan konservasi, 

sosialisasi peraturan perundangan, penyuluhan, koordinasi, Kolaborasi, Monev 

kegiatan dan proses penegakkan hukum, pengelolaan kawasan konservasi lintas batas 

(transboundary management) dan koordinasi lintas batas. 
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1.1.4. Peningkatan Pengelolaan Hutan Lindung  

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya Rencana Pengelolaan hutan lindung 

dalam rangka efektifitas pengelolaan, sehingga kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan terarah, terintegrasi dan memiliki target pencapaian yang jelas. Targetnya 

Rencana Pengelolaan Hutan Lindung di 15 lokasi (provinsi) selama 5 tahun, yaitu di 

provinsi Kaltim, Jambi, Bali, Kep. Riau, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Riau, 

Sumatera Selatan, Bengkulu, DIY, Jatim, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, 

Papua dan Kalsel. 

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui rapat koordinasi 

(rakor), monev pelaksanaan pengelolaan hutan lindung, fasilitasi penyusunan tata 

hutan dan rencana pengelolaan hutan lindung, penyempurnaan NSPK pengelolaan 

hutan lindung. 

 

1.2. Komponen Kegiatan : Penanganan Perambahan Kawasan Hutan 

Penyelesaian kasus perambahan kawasan hutan di 12 provinsi prioritas, yaitu 

Propinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, 

Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, 

Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tenggara.  Tujuannya adalah terbebasnya kawasan 

konservasi dari aktivitas perambahan di 12 provinsi. Selain itu Penanganan 

perambahan juga dilaksanakan diseluruh kawasan konservasi lainnya yang dikelola 

oleh Unit Pelaksana Teknis Ditjen PHKA.  

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui identifikasi dan 

inventarisasi lokasi perambahan, translokasi dan evakuasi, kegiatan penyuluhan, 

pengembangan daerah penyangga, koordinasi yang efektif, pemberdayaan 

masyarakat, mengembangkan sistem data dan informasi spasial dan non spasial 

dalam rangka membangun sistem penataan kawasan, sistem monitoring dan evaluasi 

data kawasan konservasi hingga fasilitasi penyusunan inpres penanggulangan 

perambahan di kawasan konservasi. 

 

1.3. Komponen Kegiatan : Konservasi Ekosistem Esensial 

1.3.1. Pengembangan Kebijakan Pengelolaan  Ekosistem Esensial 

Renstra KL mengamanatkan peningkatan pengelolaan ekosistem esensial sebesar 

10%.  Hal tersebut dapat diterjemahkan sebagai peningkatan efektifitas pengelolaan, 

atau dapat juga diterjemahkan sebagai peningkatan jumlah kawasan esensial yang 

dibangun/ditunjuk sehingga tanggung jawab pengelolaannya menjadi jelas. 
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Penunjukkan kawasan esensial ditujukan pada ekosistem karst, gambut tebal, 

padang lamun, terumbu karang dan ekosistem unik lainnya.  Lokasi kegiatan untuk 

peningkatan pengelolaan ekosistem esensial adalah di provinsi NTB, Jambi, Bangka 

Belitung, Sumbar, Jatim, Riau, Sulteng, Kep. Seribu, Jabar, Kalbar, Bali, Sumut, 

NAD, Kalteng, Kalsel, Jateng, Gorontalo dan Papua Barat. 

Karena kawasan esensial merujuk pada bentuk kawasan selain kawasan konservasi, 

maka peran PHKA untuk mewujudkan penambahan jumlah antara lain : koordinasi, 

Sosialisasi, Bimbingan teknis, Penyuluhan dan fasilitasi pembentukannya, yang dapat 

dilakukan dengan  pendataan dan penilaian potensi dan permasalahan di ekosistem 

esensial. 

1.3.2. Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan 

Peningkatan pengelolaan ekosistem gambut di kawasan konservasi dapat berarti 

peningkatan volume kegiatan pengelolaan atau peningkatan efektivitas pengelolaan 

dimaksud.  Target kegiatan ini adalah kawasan konservasi dengan ekosistem gambut 

di 8 provinsi, yaitu TN Danau Sentarum (Kalbar), TN Sembilang (Sumsel), TN Rawa 

Aopa (Sultra), TN Berbak (Jambi) dan TN Sebangau (Kalteng), Papua dan Papua Barat 

serta Riau.   

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui  identifikasi lokasi 

gambut, Penunjukan lokasi  demontration activity REDD, pengukuran atau penilaian 

potensi karbon, restorasi ekosistem gambut melalui canal blocking.  

1.4. Komponen Kegiatan : Pembinaan Daerah Penyangga 

1.4.1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi 

Pengelolaan kawasan konservasi tidak terlepas dari keberadaan masyarakat yang ada 

disekitarnya. Umumnya tingkat ketergantungan masyarakat pada potensi sumber 

daya alam yang dimiliki kawasan konservasi masih tinggi, hal ini dikarenakan rata-

rata tingkat kesejahteraanya masih relatif rendah. Kondisi ini seringkali menimbulkan 

konflik dalam pengelolaan kawasan konservasi, oleh karena itu Renstra 

mengamanatkan untuk meningkatkan pemberdayaan pada masyarakat di sekitar 

kawasan konservasi dengan target meningkatnya pendapatan masyarakat di sekitar 

kawasan konservasi tertentu sebesar minimal 30%. 

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui : Penyusunan 

pedoman/juknis pembinaan daerah penyangga, pengembangan desa wisata, 

pengembangan MDK dalam rangka pengembangan ekonomi dan fasilitasi kelembagaan 
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pemberdayaan masyarakat, pengembangan peningkatan usaha ekonomi bagi 

masyarakat di sekitar kawasan konservasi. 

 

2. KEGIATAN : PENGEMBANGAN KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK 

Output/keluaran pelaksanaan kegiatan di atas adalah meningkatnya kualitas 

konservasi keanekaragaman hayati dan produk tumbuhan dan satwa liar (TSL), 

dengan indikator kinerja kegiatan berupa: 

a) Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari 

kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat.  

b) Penangkaran dan pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara lestari 

meningkat 5%.  

c) Kerjasama internasional dan konvensi dibidang konservasi keanekaragaman 

hayati sebanyak 1 paket per tahun.  

d) Penyelenggaran skema DNS 2 aktifitas. 

 

2.1. Komponen Kegiatan : Pengelolaan Jenis dan Genetik 

2.1.1.  Pembinaan Populasi dan Habitat Jenis Satwaliar Terancam Punah. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi target peningkatan populasi jenis yang 

terancam punah sebesar 3% sebagaimana diamanatkan Renstra KL.  Arahan target 

ini dalam lima tahun kedepan diharapkan peningkatan populasi pada beberapa 

spesies prioritas (berdasarkan Permenhut P.57 Tahun 2008), antara lain jenis 

Harimau, Gajah, Badak, Anoa, Babirusa, Curik Bali, Kakatua, Elang Jawa, Maleo, 

Cendrawasih, Orangutan, Bekantan, Owa Jawa, Bokoi, Bilou, Joja, Kura kurang 

bintang sulawesi, Penyu, Buaya Siam, Sinyulong, Arwana, Ketam Kenari, Komodo, 

Kura-kura rote, Pesut Mahakam serta Jenis Raflesia, Anggrek sp dan eboni. 

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui (1) penyusunan 

Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK), yang memuat dasar arahan, tujuan, 

pencapaian hingga rencana aksi konservasi bagi spesies prioritas tersebut di atas, (2) 

kegiatan restorasi dalam pengertian reintroduksi suatu jenis satwaliar ke habitat 

alami dalam rangka  pemulihan/peningkatan populasi di alam dan (3) pemantauan 

populasi dari jenis prioritas baik di habitat alamnya maupun di lokasi-lokasi 

penangkaran dan pusat-pusat rehabilitasi satwaliar untuk tujuan mengetahui 

perkembangan/kemajuan upaya pemulihan tersebut diatas 
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Sumber individu bagi kegiatan ini adalah satwaliar di pusat-pusat reintroduksi, PPS 

atau penangkaran. Target akan dibuat berdasarkan jumlah satwa yang siap untuk 

reintroduksi dan atau ketersediaan dan kapasitas habitat alam yang sesuai (suitable 

habitat);  

 

2.1.2. Implementasi Program Penghapusan Utang (Debt For Nature Swap/DNS) 

Untuk Konservasi Spesies Terancam Punah. 

Renstra KL, Ditjen PHKA menargetkan 2 aktivitas/perjanjian kerjasama dalam 

penyelenggaraan skema DNS, yaitu DNS VI (dengan pemerintah Jerman) dan DNS 

TFCA (dengan pemerintah Amerika Serikat).   

Pelaksanaan program DNS tahap ke-2 (DNS VI untuk periode 2011-2017) dimaksud 

disini adalah DNS berbasis spesies, yang merupakan kerjasama pemerintah 

Indonesia-Jerman (DNS tahap ke-1 adalah program DNS III periode 2007-2011, yaitu 

DNS berbasis kawasan di lokasi TRHS). Fokus DNS VI adalah 3 jenis spesies 

terancam punah (HGB) di pulau Sumatera (Harimau, Gajah dan Badak sumatera) dan 

1 jenis di pulau Jawa (Badak jawa), dengan konsentrasi di  5 lokasi/provinsi yakni 

Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung dan Banten.  Tujuan kegiatan ini adalah 

untuk pemulihan populasi jenis HGB di habitat alaminya, melalui dukungan 

terhadap kegiatan pembinaan populasi HGB dan habitatnya.  Program DNS TFCA jilid 

II, merupakan kerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat yang digulirkan mulai 

2011 diarahkan kepada issu-issu terkait perubahan iklim, biodiversitas dan aktivitas 

wisata alam dengan fokus lokasinya di Kalimantan dan Sulawesi 

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui (1) kegiatan 

monitoring dan implementasi yang efektif dan efisien dari SRAK HGB di berbagai level; 

(2) dukungan data dan informasi yang akurat tentang HGB; (3) penguatan institusi 

lokal; (4) peningkatan keterlibatan masyarakat dan LSM lokal; serta (5) peningkatan 

penyadartahuan konservasi keanekaragaman hayati dan (6) penanggulangan 

kemiskinan. 

2.1.3. Penanganan dan Pengendalian Konflik Manusia dengan Satwaliar 

Penanganan konflik antara manusia dengan satwaliar ditargetkan dapat dilakukan di 

20 lokasi (14 provinsi) di pulau Sumatera dan Kalimantan. 

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui identifikasi dan 

inventarisasi sumber/pemicu terjadinya konflik, pencegahan dan penanganan konflik 

serta tindak lanjut pasca konflik; penyadartahuan masyarakat (penyuluhan dan 
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sosialisasi); koordinasi (terkait dengan tata ruang); formulasi bentuk kompensasi 

hingga kegiatan supervisi. 

2.1.4. Pengembangan  Sumber daya Genetik TSL 

 

Salah satu bentuk pemanfaatan satwa liar adalah kontribusinya terhadap perbaikan 

kualitas keturunan bagi jenis ternak yang banyak dikembangkan untuk memenuhi 

kebutuhan daging sebagai sumber protein. Diantara jenis satwaliar  yang telah 

dimanfaatkan sebagai “stock” untuk memperbaiki kualitas ternak sapi lokal di NTB,  

yaitu Banteng. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai manfaat satwaliar secara 

langsung sekaligus untuk perbaikan genetik dan kualitas sapi lokal. Targetnya adalah 

terwujudnya penyelenggaraan program budidaya yang bernuansa konservasi melalui 

sistem sylvopastura, yang mengkombinasikan keunggulan satwaliar Banteng yang 

disilangkan dengan ternak sapi lokal. Terkait dengan program tersebut, telah 

dikeluarkan Kepmenhut No. 640/Menhut-IV/2009 tentang tim pengkajian lokasi 

kawasan hutan produksi untuk pengembangan sylvopastura serta peningkatan 

kualitas sapi bali melalui persilangan dengan satwa Banteng di provinsi NTB.  

Selanjutnya dalam lima tahun kedepan ditargetkan pemanfaatan 2 jenis satwa liar 

lainnya untuk memenuhi kebutuhan daging sebagai sumber protein. 

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui (1) identifikasi dan 

inventarisasi jumlah individu satwa liar yang dipilih, sumber/asal satwaliar yang akan 

dijadikan “stock” persilangan, (2) memformulasikan  teknik mobilisasi jenis satwaliar 

dan teknik persilangan, (3) supervisi  pelaksanaanya serta (4) monitoring dan evaluasi 

pasca persilangan. 

 

2.2. Komponen Kegiatan : Implementasi Kerjasama Internasioanal di 

Bidang Keanekaragaman Hayati 

Beberapa kerjasama  internasional di bidang keanekaragaman hayati telah disepakati 

dengan segala konsekuensi/tuntutan berupa pemenuhan komitmen pelaksanaan 

kegiatan dan pendanaan untuk implementasinya.  Karena setiap kerjasama bersifat 

spesifik maka target 5 tahun ke depan akan disesuaikan dengan tujuan dari masing-

masing kerjasama.  Ditjen PHKA sendiri menargetkan ada alokasi dana dan kegiatan 

yang proporsional untuk implementasi setiap perjanjian kerjasama itu.  

Kerjasama internasional dan konvensi dimaksud antara lain adalah konvensi CITES 

(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), 

RAMSAR (Convention on Wetland of International Importance especially as Waterfowl 

Habitat) dan CBD (Convention on Biological Diversity). 
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Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui penyusunan 

pedoman/juklak/juklik pelaksanan convensi dan kesepakatan internasional bidang 

KKH, Sosialisasi promosi dan desiminasi hasil – hasil kerjasama internasional dan 

konvensi bidang KKH, partisipasi aktif dalam forum internasional bidang KKH, Bimtek 

asistensi pelaksanaan kerjasama internasional dan konvensi bidang KKH, Monev 

pelaksanaan kerjasama internasional dan konvensi bidang KKH. 

 

2.3. Komponen Kegiatan : Pembinaan Penangkaran dan Peredaran 
Tumbuhan dan Satwa Liar  
 

2.3.1 Pengembangan Usaha Penangkaran dan Peningkatan Pemanfaatan 

Keanekaragaman Hayati 

Renstra KL menargetkan kenaikan 5% usaha penangkaran dan pemanfaatan 

keanekaragaman hayati.  Ditjen PHKA menerjemahkan target itu sebagai peningkatan 

jumlah unit penangkaran dan jenis yang ditangkarkan sebesar masing-masing 5%.  

Sebagai baseline datanya adalah jumlah penangkar yang ada hingga saat ini (unit) 

dan jumlah jenis yang sudah ditangkarkan. Untuk peningkatan pemanfaatan sebesar 

5% diterjemahkan oleh Ditjen PHKA sebagai peningkatan jumlah individu yang 

dimanfaatkan (peningkatan quota) dan peningkatan jumlah jenis yang dimanfaatkan. 

Peningkatan pemanfaatan ini dimungkinkan jika data populasi alam dari jenis yang 

dimanfaatkan tersedia (ukuran populasi, struktur/kelompok umur, sex ratio, laju 

kelahiran dan kematian).  

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui  1) registrasi setiap 

unit penangkaran jenis Appendix I CITES yang belum terdaftar (sesuai dengan 

ketentuan CITES tentang penangkaran untuk tujuan komersial dan Permenhut No. 

P19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran); 2) revisi Permenhut No. P19/Menhut-

II/2005 tentang Penangkaran TSL, dalam rangka harmonisasi dengan kewenangan 

daerah, perkembangan organisasi UPT PHKA dan efisiensi perijinan; 3) menyusun 

pedoman untuk penangkaran beberapa jenis satwa yang nilai komersialnya tergolong 

tinggi; 4) menyusun pedoman audit penangkaran;  5) studi populasi jenis-jenis yang 

punya nilai komersial tinggi (permintaan pasar tinggi) di  habitat-habitat potensial 

yang berada di luar wilayah penangkapan saat ini.  
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2.4. Komponen Kegiatan : Pengembangan Pengelolaan Lembaga Konservasi 

(LK) dan Perburuan 
 

2.4.1. Penilaian dan Akreditasi Lembaga Konservasi 

Tujuan dari kegiatan ini adalah: 1) Memberikan jaminan bahwa lembaga konservasi 

yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu, sehingga mampu melakukan 

pengelolaan lembaga konservasi secara umum dengan dukungan kepercayaan publik; 

2) Mendorong lembaga konservasi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan 

mempertahankan mutu yang tinggi; 3) Menetapkan, memelihara dan meningkatkan 

standar-standar operasional pengelolaan lembaga konservasi di Indonesia melalui 

proses-proses evaluasi yang dilakukan secara internal (self evaluation) dan tinjauan 

independen (independent review); 4) Meningkatkan kesejahteraan satwa secara 

spesifik. 

Dalam rangka mendorong profesionalisme dan kemandirian lembaga konservasi, 

maka untuk periode 2010-2014, target yang diharapkan adalah melaksanakan 

program penilaian dan pengakuan (akreditasi/sertifikasi) terhadap  lembaga 

konservasi yang sudah teregister pada kementerian Kehutanan, dan penetapan 20 

Lembaga Konservasi Model di Jawa barat, Jawa timur, Bali, Sumatera utara dan DKI 

sebagai hasil dari proses akreditasi. 

2.4.2. Pengembangan Sistem Pendataan Koleksi TSL 

Data menjadi sangat penting untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan dan 

perawatan satwa, mutasi satwa, catatan medis dan lain hal dalam lembaga 

konservasi ex-situ untuk tujuan menghindari kepunahan spesies. Oleh sebab itu 

telah dirancang standarisasi pendataan dan bagaimana program aplikasi sistem basis 

data lembaga konservasi dapat diimplementasikan dalam waktu dekat. Sosialisasi  

sistem basis data lembaga konservasi berbasis website telah dilaksanakan keseluruh 

unit lembaga konservasi yang terdaftar pada Ditjen PHKA (41 unit LK). Untuk spesies 

langka yang prioritas telah ditetapkan 2 (dua) orang studbook keeper nasional, yaitu 

untuk spesies Harimau Sumatera dan Jalak Bali dengan tujuan untuk tertib 

administrasi dan kemudahan pengawasan keberadaan fisik satwa liar di Lembaga 

Konservasi.  

Target dalam lima tahun ke depan, diharapkan setiap unit LK sudah dapat 

menerapkan sistem pendataan koleksi TSL berbasis website dan dapat 

mengembangkan sistem pendataan yang link secara internasional dengan beberapa  

program yang direkomendasikan organisasi kebun binatang dunia (WAZA) seperti 
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halnya ISIS program. Begitu juga halnya dengan sistem pelaporan triwulan dari unit 

lembaga konservasi akan dilakukan melalui internet, dan untuk mendukung sistem 

pendataan, Ditjen PHKA akan menetapkan studbook keper nasional bagi spesies 

prioritas (28 spesies) melalui dukungan fasilitasi kegiatan pelatihan, pembinaan, 

monitoring dan evaluasi.  

2.4.3. Pengembangan Kerjasama Lembaga Konservasi   

Untuk mengoptimalkan peran dan kontribusi lembaga konservasi terhadap 

penguatan atau pemulihan populasi di habitat alaminya (link ex-situ to in-situ 

program), diantaranya dapat dilakukan melalui program kerjasama kemitraan bidang 

lembaga konservasi baik di dalam negeri maupun dengan pihak luar negeri.  

Target yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan adalah terwujudnya kerjasama 

“conservation loan” dengan 12 zoo/kebun binatang di luar negeri, dengan tujuan 

optimalisasi manfaat baik monetery maupun non monetery dalam upaya konservasi 

ex-situ dan in-situ. 

Untuk mencapai target dan tujuan tersebut, beberapa kegiatan strategis yang akan 

dilakukan meliputi identifikasi kebun binatang target, memformulasikan  bentuk 

kerjasama hingga implementasi hasil pasca-kerjasama yang nyata, menguntungkan 

dan memberikan perbaikan bagi pengelolaan lembaga konservasi yang ada di 

Indonesia, dan monitoring dan evaluasi implementasi kerjasama. 

2.4.4.   Pengembangan Lembaga Konservasi dan Perburuan 

 

Peningkatan 5% merupakan target dalam bidang pemanfaatan keanekaragaman 

hayati khususnya lembaga konservasi.  Ditjen PHKA menerjemahkan target itu 

sebagai peningkatan jumlah unit lembaga konservasi dan jumlah unit pengusahaan 

perburuan satwa buru. Sampai saat ini lembaga konservasi yang telah teregister pada 

Kementerian Kehutanan sejumlah 41 unit, sedangkan pengusahaan perburuan satwa 

buru sejumlah 1 unit.  Begitu juga halnya dengan  bentuk lembaga konservasi yang 

merupakan instalasi Ditjen PHKA dan dalam pelaksanaannya dikelola bersama mitra 

seperti Pusat Penyelamatan Satwa (PPS), Pusat Latihan Gajah (PLG), Pusat Konservasi 

Gajah (PKG), dan Pusat Rehabilitasi Satwa (PRS), kegiatan pengembangan dan 

penguatan pengelolaan akan ditingkatkan.  

Untuk mencapai target tersebut diperlukan tindak lanjut berupa kegiatan-kegiatan 

antara lain: 1) penguatan regulasi lembaga konservasi; 2) promosi; 3) pengembangan 

pedoman teknis; 4) Pembinaan dan sosialisasi;  5) Monitoring dan Evaluasi; 6) 
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Pengembangan kerjasama; 7) penguatan kelembagaan unit lembaga konservasi; 8) 

Harmonisasi dan sinergitas program; dan 9) Pembenahan sarana prasarana. 

2.4.5.  Implementasi  Kegiatan  Pengelolaan Perburuan  

Tujuan kegiatan ini adalah memanfaatkan potensi kawasan taman buru dan koleksi 

satwa buru secara optimal, sehingga memberikan kontribusi perekonomian bagi 

Negara, dan masyarakat sekitar kawasan buru, serta dapat mengakomodasikan 

kegiatan olah raga berburu sehingga kedepannya akan link dengan promosi wasata 

berburu. Disamping itu, akan dikembangkan juga kegiatan perburuan satwa buru di 

areal berburu dan kebun buru. Target kegiatan ini adalah operasionalisasi perburuan 

satwa buru melalui pengusahaan taman buru, kebun buru dan areal buru.  Dalam 

jangka waktu lima tahun ke depan, ditargetkan 3 unit taman buru yang akan aktif 

beroperasi sebagai model pengelolaan perburuan satwa buru di Indonesia, yaitu 

Taman Buru Moyo (NTB), TB Komara (Sulsel) dan TB Masigit (Jabar).  

Rencana kegiatan yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka mencapai target tersebut 

antara lain melalui: 1)penguatan regulasi bidang perburuan yang pro-investasi dan 

pro-kesejahteraan; 2) identifikasi potensi dan penetapan satwa buru; 3) pemantapan 

sarana prasarana perburuan; 4) fasilitasi dan koordinasi; 5) Pelatihan pemandu buru; 

6) Harmonisasi dan sinergitas program/kegiatan dengan para pihak (POLRI, 

PERBAKIN); 7) penguatan kelembagaan perburuan; 8) Sosialisasi dan program 

edukasi; 9) Inventarisasi potensi lokasi dan satwa buru; 10) Promosi kegiatan 

perburuan satwa buru;  dan 11) pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan 

perburuan. 

 

3. KEGIATAN : PENYIDIKAN DAN PENGAMANAN HUTAN 

Output kegiatan penyidikan dan perlindungan hutan adalah meningkatnya 

pengamanan kawasan hutan, hasil hutan dan jaminan terhadap hak negara atas 

hutan dengan indikator kinerjanya adalah: 

a) Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan 

TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan 

sebanyak 75%. 

b) Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, 

penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun. 

c) Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikan sebanyak 20%. 
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d) Peningkatan kapasitas penanganan kasus kejahatan kebakaran hutan di 10 

provinsi. 

 

3.1. Komponen Kegiatan : Perlindungan Hutan  

3.1.1. Operasi Pengamanan Hutan dan Penertiban Peredaran Tumbuhan dan 

Satwa Liar (TSL) 

Berdasarkan  hasil evaluasi kegiatan periode 5 tahun belakangan telah terjadi 

penurunan kasus tindak pidana kehutanan (Tipihut) yakni kasus illegal logging, 

perambahan, TSL, PETI dan kebakaran hutan. Periode 5 tahun kedepan, diasumsikan 

terjadi kasus tindak pidana baru (illegal loging, perambahan, perdagangan TSL ilegal, 

penambangan liar dan kebakaran), maka akan diupayakan penyelesaiannya sesuai 

target minimal, yaitu 75% kasus yang terjadi pada tahun tertentu terselesaikan 

sampai dengan P.21. Mengingat peredaran TSL illegal semakin marak terjadi, 

diharapkan  fokus operasi pengamanan juga akan dioptimalkan kearah dimaksud.  

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui operasi intelejen, 

pengumpulan bahan dan keterangan, supervisi pelaksanaan kegiatan operasi, 

penyelidikan dan penyidikan hingga kegiatan gelar perkara. 

 

3.2. Komponen Kegiatan : Penyelesaian kasus hukum pelanggaran/ 
kejahatan kehutanan 

 
3.2.1 Supervisi  Pelaksanaan  Proses  Yustisi  TIPIHUT 

Untuk memenuhi amanat Renstra KL, tunggakan perkara yang ada, hasil dari operasi 

pengamanan hutan dan atau penertiban peredaran TSL (kasus Tipihut) secara 

bertahap tetapi sesegera mungkin harus diselesaikan.  Targetnya adalah 25% per 

tahun (kasusu sampai dengan P.21), sehingga secara teoritis dalam perjalanan 

pelaksanaan kegiatan periode Renstra KL 2010-2014, tunggakan ini akan dapat 

terselesaikan.  

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui supervisi 

pelaksanaan proses yustisi Tipihut, monitoring pelaksanaan lelang, pemusnahan 

barang bukti, advokasi dan fasilitasi. 

 

3.2.2 Penguatan SDM Bidang Penyidikan Dan Perlindungan Hutan (Polhut, 

PPNS, Dan SPORC) Dengan Keahlian Khusus Untuk Penanganan Kasus 

Kejahatan Kebakaran Hutan  

Renstra KL mengamanatkan peningkatan kapasitas penanganan kasus kejahatan 

kebakaran hutan di 10 provinsi rawan kebakaran, yaitu provinsi Sumatera Utara, 
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Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan 

Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dilihat dari 

pencapaian sampai dengan akhir periode 5 tahun yang lalu, penanganan kasus 

kejahatan kebakaran hutan lebih sedikit dibanding kasus lainnya, seperti  illegal 

loging, perambahan dan penertiban TSL illegal. Hal ini bisa dimaknai sebagai 

sedikitnya pengungkapan kasus kejahatan kebakaran hutan atau bisa juga karena 

belum optimal dan fokusnya kegiatan operasi yang diarahkan pada penanganan 

kejahatan dibidang kebakaran hutan.  Kedua hal tersebut di atas berkorelasi dengan 

kemampuan pengungkapan kasusnya, mengingat hampir sebagian besar kejadian 

pembakaran/kebakaran hutan tidak terdeteksi oknum pelakunya atau sulit 

tertangkap tangan sehingga sulit pembuktiannya.  

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui (1) penguatan 

kapasitas penanganan terutama sumber daya manusia dengan keahlian khusus 

penanganan proses hukum  kejahatan kebakaran hutan, (2) kerjasama kemitraan dan 

(3) peningkatan frekuensi aktivitas pengawasan di kawasan konservasi dan kawasan 

hutan lainnya.   

3.2.3 Optimalisasi  Dukungan Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana 

Perambahan Kawasan Konservasi 

Renstra KL mengamanatkan 20% kasus hukum perambahan terselesaikan dalam 5 

tahun ke depan.  Penyelesaian kasus perambahan di 12 provinsi prioritas (Sumatera 

Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan 

Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi 

Tenggara dan Sulawesi Tenggara) pada Program Pengembangan Kawasan Konservasi 

dan Ekosistem Esensial, merupakan bagian dari kegiatan  penyelesaian kasus hukum 

perambahan kawasan yang dimaksudkan disini. Tujuannya adalah terbebasnya 

kawasan konservasi dari aktivitas perambahan di 12 provinsi prioritas. 

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui pengumpulan data 

dan informasi/keterangan, penyelidikan dan penyidikan, koordinasi dan kerjasama 

dalam perlindungan hutan dengan pihak terkait serta upaya penegakan hukum. 

 

4. KEGIATAN : PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN 

Output  kegiatan di atas adalah meningkatnya sistem pencegahan, pemadaman, dan 

penanggulangan dampak kebakaran hutan dan lahan, dengan indikator kinerja 

kegiatan yang ditetapkan berupa: 
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a) Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 

20% setiap tahun dari rerata 2005-2009 

b) Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 tahun dibanding 

kondisi rerata 2005-2009 

c) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha 

pengurangan resiko, mitigasi dan penanganan bahaya kebakaran hutan di 30 

DAOPS (10 propinsi). 

4.1. Komponen Kegiatan :  Pencegahan, Pemadaman, Penanganan Pasca 

Kebakaran Hutan dan Lahan dan Rescue 

(Penyelamatan) 

Target yang ingin dicapai dalam Renstra KL dalam 5 tahun kedepan (2010-2014) 

adalah berkurangnya Hotspot (20% per tahun) dari rerata 2005-2009 dan luasan 

kawasan hutan yang terbakar (50% dalam 5 tahun) serta peningkatan kapasitas 

aparatur dan masyarakat dalam mendukung kegiatan pengendalian kebakaran 

hutan.  Fokus kegiatan akan diarahkan pada 11 provinsi rawan kebakaran, meliputi 

provinsi Sumatera utara, Riau, Kepulauan riau, Jambi, Sumatera selatan, Kalimantan 

barat, Kalimantan tengah, Kalimantan selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi selatan 

dan Sulawesi barat. Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan dalam lima tahun 

mendatang merupakan tindak lanjut dan pengembangan atas program dan kegiatan 

yang sama dilakukan sebelumnya, yakni melalui kegiatan pencegahan, pemadaman, 

penanganan pasca dan upaya penyelamatan (rescue). 

4.1.1 Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui pelatihan dan 

pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), pembuatan demplot Pembukaan Lahan 

Tanpa Bakar (PLTB), kampanye dan penyuluhan,  penyebaran leaflet, banner, 

spanduk, booklet dan kegiatan koordinasi serta bimbingan teknis di perusahaan 

pemegang ijin bidang kehutanan (HPH, HPHTI). 

4.1.2 Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan  

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui kegiatan 

pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui darat dan udara oleh Brigdalkar 

Manggala Agni, pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemadaman dimulai dengan 

pembekalan khususnya pada tahap awal terjadinya kebakaran lahan dan hutan, 

kerjasama dengan pihak terkait seperti POLRI, Badan Nasional Penanggulangan 
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Bencana (BNBP), dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Pemda 

dan para pihak dari unsur swasta. 

 

4.1.3 Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan serta Rescue 

(Penyelamatan) 

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui (1) percepatan 

menyelesaikan kasus hukum terhadap pelaku pembakaran, (2) menumbuh 

kembangkan kesadaran setiap lapisan masyarakat untuk tidak melakukan 

pembakaran dalam pembukaan lahan, (3) mengembangkan kerjasama teknik dan 

pendanaan dengan skema hibah dalam rangka pengendalian kebakaran hutan, (4) 

pengembangan deteksi dini (early warning system), (5) penguatan kelembagaan 

Manggala Agni serta (6) pengembangan sistem pemantauan kebakaran hutan 

(Firewatch Indonesia, Indofire). 

4.2.  Komponen Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Pengendalian Kebakaran Hutan 

Untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan (pencegahan, 

pemadaman, penanganan pasca dan upaya penyelamatan), perlu didukung oleh 

kelembagaan yang kuat.  

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui 1) pemantapan 

organisasi brigade Manggala Agni; 2) peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan 

masyarakat dalam usaha pengurangan resiko mitigasi dan penanganan bahaya 

kebakaran hutan; 3) revitalisasi sarana prasarana kebakaran di 30 DAOPS termasuk 

di non-DAOPS; 4) penyusunan protap, juknis dan pedoman yang bersifat prioritas untuk 

mengarahkan dan mengintegrasikan kegiatan pengendalian kebakaran hutan mulai 

dari tingkat pusat hingga daerah; 5) optimalisasi tugas pokok dan fungsi organisasi 

Manggala Agni sebagai pusat pengendali kebakaran hutan dan lahan didaerah (local 

fire centre). 

 

5 KEGIATAN : PENGEMBANGAN PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN  

Output pelaksanaan kegiatan di atas adalah meningkatnya pemanfaatan jasa 

lingkungan dan wisata alam, dengan indikator kinerja utama antara lain: 

a) Pengusahaan pariwisata alam meningkat 60% dibandingkan tahun 2008  

b) Ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 25 unit 
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c) Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di bidang pengusahaan pariwisata alam 

meningkat 100% dibandingkan tahun 2008. 

d) Pelaksanaan demonstration activity REDD di 2 kawasan konservasi (hutan 

gambut). 

e) Kader konservasi (KK), kelompok swadaya masyarakat/kelompok profesi 

(KSM/KP) yang dapat diberdayakan meningkat 10% dari tahun 2009. 

 

5.1. Komponen Kegiatan : Pengembangan Dan Pemanfaatan Jasa 

Lingkungan dan Wisata Alam  
 

5.1.1. Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Air, Biodiversitas, Karbon 

Dan Adaptasi Perubahan Iklim) 

Paradigma baru dalam pengelolaan hutan telah bergeser dari hasil hutan kayu ke 

hasil hutan bukan kayu telah membuka peluang bagi pengembangan jasa lingkungan 

hutan antara lain jasa air, keanekaragaman hayati, karbon dan adaptasi perubahan 

iklim. Dalam rangka merespon dan mengadaptasi paradigma baru terkait bidang 

pemanfaatan jasa lingkungan, maka Renstra KL mengamanatkan harapan 

terwujudnya kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan air dan demonstration activity 

REDD di kawasan konservasi (hutan gambut) terkait issu karbon dan adaptasi 

perubahan iklim.  

Tujuan yang diharapkan adalah mengoptimalkan manfaat kawasan konservasi secara 

signifikan melalui kerjasama penawaran jasa lingkungan air dan komitmen 

pemerintah dalam  mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.  

Target yang akan dicapai dalam 5 tahun kedepan adalah peningkatan 100% 

kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan air  dan aktivitas  demonstratsi REDD di 10 

kawasan konservasi (9 provinsi) dengan ekosistem gambut di provinsi NAD, Sumatera 

utara, Riau, Jambi, Sumatera selatan, Kalimantan selatan, Kalimantan barat dan 

Kalimantan tengah . 

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui (1) identifikasi 

potensi air di kawasan konservasi, (2) sosialisasi dan promosi mengenai peluang 

pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi, (3) fasilitasi pengembangan 

usaha pemanfaatan jasling air, (4) supervisi dan monitoring  pelaksanaan kegiatan 

pemanfaatan jasa lingkungan, (5) bimbingan teknis, (6) mengembangkan kemitraan 

terkait jasa lingkungan air, (7) identifikasi lokasi/site untuk demonstrating activity 

REDD, (8) pengukuran/penghitungan dan penilaian potensi carbon, kegiatan restorasi 
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ekosistem gambut (canal blocking), pembinaan habitat, (9) formulasi skema mekanisme 

pasar hingga mekanisme pembagian insentif dari potensi carbon.  

 

5.1.2.  Optimalisasi  Pemanfaatan Pariwisata Alam 

Promosi pariwisata alam adalah upaya proaktif yang dilakukan untuk menarik minat 

pengusaha untuk berinvestasi dalam pengusahaan pariwisata alam di kawasan 

konservasi.  Promosi dilakukan untuk kawasan-kawasan yang memiliki obyek wisata 

alam yang sangat potensial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan usaha pariwisata 

alam dan jasa lingkungan.   

Targetnya adalah meningkatkan PNBP bidang jasa lingkungan dan wisata alam 

sebesar 100%  dari realisasi tahun 2009. Target tersebut dicapai melalui 

operasionalisasi IPPA dan ijin pemanfaatan jasa lingkungan yang baru, dengan fokus 

peningkatan PNBP pada IPPA yang sudah operasional dan lokasi-lokasi wisata 

swakelola (TWA, TN, Tahura).  

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui (1) kemudahan dan 

penyederhanaan  prosedur untuk mendapatkan ijin usaha; (2) sosialisasi dan promosi 

yang intensif dan menarik terutama penekanan pada daya tarik, keunikan dan 

kekhas-an obyek wisata (lanskap/panorama, satwa liar); (3) penyediaan sarana 

prasarana dan (4) aksesibilitas yang mudah dan nyaman untuk menjangkau obyek 

wisata.  

 

5.2. Komponen Kegiatan : Pengembangan Bina Cinta Alam 
 

5.2.1. Peningkatan Peran Serta Kader Konservasi, Kelompok Pecinta Alam, 

Kelompok Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi   

Renstra KL mengamanatkan bahwa dalam 5 (lima) tahun kedepan, ada peningkatan 

jumlah kader konservasi, kelompok swadaya masyarakat/profesi, dan kelompok 

pecinta alam yang berperan aktif dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi 

sebesar 10%. Kegiatan ini didorong agar dilaksanakan di semua Unit Pelaksana 

Teknis PHKA. 

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui pembentukan dan 

pembinaan bina cinta alam (KK dan KPA), pembentukan dan pembinaan FK3I (Forum 

Komunikasi Kader Konservasi Indonesia) di Propinsi/Kabupaten, pendidikan 

konservasi, penilaian dan pemberian penghargaan, peringatan Hari Konservasi Alam 

Nasional (HKAN).  
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6 KEGIATAN : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS 

LAINNYA DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI 

ALAM 

Output  pelaksanaan kegiatan di atas adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Direktorat Jenderal PHKA berjalan secara efektif dan efisien baik di pusat maupun di 

daerah, dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di 

lingkup Kementerian Kehutanan, dengan indikator kinerjanya berupa: 

a) Kapasitas kelembagaan UPT PHKA yang berkualifikasi lengkap meningkat dari 9 

unit pelaksana teknis (UPT) menjadi 77 UPT.  

b) Pembentukan 6 UPT baru Direktorat Jenderal PHKA di Provinsi Kepulauan Riau, 

Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Maluku Utara. 

c) Kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya alam hutan dan 

eksosistemnya dengan sumber dana bersifat hibah, non komersial, asistensi 

teknik dan program penghapusan hutang melalui DNS meningkat setiap 

tahunnya minimal 2 dokumen per tahun.  

d) Tersedianya peraturan perundangan bidang konservasi sumberdaya alam hutan 

dan ekosistemnya yang bersifat komprehensif dalam mendukung dinamika 

lapangan, 3 dokumen per tahun.  

e) Tersedianya dokumen program dan anggaran serta laporan evaluasi dan 

keuangan pada 6 satker pusat dan 77 satker UPT serta 33 Dinas Provinsi, 580 

dokumen.  

f) Terbangunnya sistem pengelolaan BLU pada taman nasional sebanyak 12 unit 

 

6.1. Komponen Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

Pengelolaan SDAH dan Ekosistem 

6.1.1. Penguatan Kapasitas Pengelola 

Dalam Renstra KL, diamanatkan adanya peningkatan kapasitas kelembagaan 

pengelolaan kawasan konservasi. Tujuannya adalah agar kemampuan UPT untuk 

mendukung pengelolaan sumberdaya alam dan ekosistemnya dapat terlaksana secara 

optimal, proporsional, terintegrasi dan tepat sasaran. Target yang akan dicapai adalah 

meningkatnya kapasitas kelembagaan di 68 UPT lingkup PHKA.  

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui peningkatan SDM, 

pemenuhan sarana prasarana, pengalokasian anggaran yang memadai, penguatan 

organisasi. 
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6.1.2. Penyusunan Program dan Anggaran serta Laporan Evaluasi dan Keuangan. 

Tujuannya adalah agar terselenggara program dan penganggaran yang memadai, 

efektif dan terintegrasi serta terwujudnya sistem laporan dan keuangan yang tertib 

administrasi. Target dalam Renstra KL periode 5 tahun kedepan mengamanatkan 

tersedianya dokumen program dan anggaran,  laporan evaluasi dan keuangan pada 6 

satker pusat dan 77 satker UPT serta 33 Dinas Provinsi, 580 dokumen.  

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui (1) pengkajian dan 

penyusunan program dan anggaran berupa rencana strategis (Renstra), Rencana Kerja 

(Renja), (2) penyusunan RKAKL dan dokumen anggaran daftar isian anggaran (DIPA), 

(3) penyusunan laporan kinerja lingkup Ditjen PHKA dan penyusunan data  dan 

informasi, (4) sosialisasi dan sinkronisasi program dan anggaran, (5) pengembangan 

sistem monitoring dan evaluasi secara berkala, sistematis dan berkelanjutan, (6) 

penyelenggaraan rapat koordinasi/rapat kerja teknis, rekonsiliasi keuangan, SAI (7) 

sistem administrasi pelaporan yang tertib dan evaluasi kegiatan secara berkala dan 

komprehensif. 

 

6.1.3. Peningkatan Kapasitas SDM  

Untuk menciptakan aparatur pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman 

hayati yang professional, diperlukan kemampuan kapasitas SDM yang secara kualitas 

maupun kuantitasnya memadai dan ditingkatkan kemampuanya secara berkala.   

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui (1) jalur program 

pengembangan, yaitu jalur Pendidikan dengan memberikan kesempatan untuk tugas 

belajar maupun ijin belajar mandiri; (2) jalur Pelatihan berupa pelatihan teknis bidang 

PHKA;  (3) jalur Pengalaman/Penugasan berupa mutasi atau rotasi baik di internal 

PHKA, antar eselon I maupun lintas departemen, (4) tenaga perbantuan dalam 

program kerjasama dengan lembaga-lembaga Internasional, dan (5) pembinaan SDM. 

 

6.1.4. Penguatan Regulasi dan Organisasi  

Renstra KL mengamanatkan tersedianya peraturan perundangan bidang konservasi 

sumberdaya alam hutan dan ekosistemnya yang bersifat komprehensif dan 

terselenggaranya pembentukan UPT baru.  

Target yang ditetapkan adalah tersusunnya 3 dokumen peraturan perundangan per 

tahun dan pembentukan 6 UPT baru Ditjen PHKA di propinsi Kepulauan Riau, 

Bangka Belitung, Banten, Sulawesi barat, Gorontalo dan Maluku Utara.  
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Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui (1) penyusunan dan 

penyesuaian rancangan undang – undang, peraturan pemerintah dan peraturan lain 

dibawahnya, (2) penelaahan hukum bidang PHKA dan bantuan hukum serta (3) 

pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi dipusat dan daerah. 

 

6.1.5. Pengembangan Kerjasama Teknis  

Dalam rangka mendukung pengelolaan SDAH dan Ekosistemnya, perlu 

dikembangkan kerjasama dan kemitraan bidang KSDAHE dengan sumber dana 

bersifat hibah, non komersial, asistensi teknik. Hal ini dimaksudkan untuk mengisi 

”gap” input dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PHKA, khususnya dalam 

pendanaan, kapasitas Sumber Daya Manusia maupun sarana dan prasarana. 

Tujuannya adalah agar pelaksanaan pengelolaan KSDA-E terlaksana secara optimal, 

peningkatan kapasitas sumberdaya pengelola dan percepatan pelaksanaan program 

pengelolaan untuk mencapai target yang ditetapkan.  

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui (1) mengembangkan 

peluang kerjasama bidang PHKA baik di tingkat pusat maupun di level UPT di daerah. 

Kerjasama teknis dilakukan dengan para pihak/mitra antara lain dengan LSM 

internasional, nasional dan lokal, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian, 

Perusahaan, Pemerintah Daerah. (2) memanfaatkan peluang bantuan luar negeri (BLN) 

yang bersifat multilateral maupun bilateral, baik yang disampaikan melalui skema 

Hibah maupun Technical Cooperation, (3) berpartisipasi dalam forum internasional 

terkait bidang PHKA hingga implementasi  komitmen dan program yang telah 

disepakati. (4) Menyiapkan penyusunan naskah kerjasama bidang PHKA, (5) Monev 

kerjasama bidang PHKA. 

 

6.1.6. Pengembangan Sarana Prasarana  

Tujuannya adalah agar terpenuhinya sarana prasarana pendukung pengelolaan 

sesuai dengan kebutuhan, sehingga diharapkan sasaran kegiatan tercapai. Target 

yang ingin dicapai yaitu pemenuhan sarana prasarana untuk mendukung 

pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan bidang PHKA. 

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui revitalisasi sarana 

prasarana perlindungan hutan dan konservasi alam, pelaksanaan SABMN, penataan 

BMN (penyelesaian kasus BMN).  

 

6.2. Komponen Kegiatan : Pembentukan dan operasionalisasi Badan  

Layanan  Umum (BLU) 
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Dalam rangka mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan SDAHE, maka dalam 

Renstra KL diamanatkan tentang pembentukan dan operasionalisasi PK-BLU serta 

Ijin Penggunaan PNBP bagi Ditjen PHKA. Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka 

mewujudkan suatu taman nasional yang ideal, mandiri dan kreatif. Target dalam lima 

tahun kedepan adalah terbangunnya sistem pengelolaan BLU sebanyak 12 satker 

Ditjen PHKA, antara lain dalam tahap pertama dipersiapkan Balai TN komodo, TN 

Bromo Tengger Semeru, TN Bantimurung Bulusaraung dan BBKSDA Jawa Barat. 

Rencana kegiatan yang dapat ditindak lanjuti antara lain melalui kajian kesiapan 

rencana implementasi PK-BLU, percepatan penyusunan regulasi dan administrasi PK-

BLU, koordinasi dengan instansi Kemkeu, penyiapan organisasi Satker PK-BLU, Monev 

persiapan dan pelaksanaan operasional PK-BLU. 

 

 

7 KEGIATAN : PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL DAN 

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KSDA 

Sesuai dengan struktur organisasi Direktorat Jenderal PHKA, bahwa Balai 

Besar Taman Nasional dan Konservasi Sumber Daya Alam serta Balai Taman 

Nasional dan Konservasi Sumber Daya Alam  merupakan unit pelaksana teknis yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PHKA.  Oleh 

karena itu dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang PHKA yaitu Program 

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan, setiap UPT lingkup 

PHKA  sesuai tugas pokok dan fungsingnya berkewajiban  untuk mendukung 

pencapaian indikator kinerja kegiatan pada masing-masing eselon 2 di pusat. 

Implementasi Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan 

yang tediri dari 6 kegiatan di Pusat, keberhasilan pencapaian indikator kinerja 

kegiatannya wajib didukung dan dilaksanakan oleh UPT Ditjen PHKA dengan nama 

kegiatan yaitu : a) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional  dan b) 

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam. 

 Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional 

adalah sebagai berikut: 

a) Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional menurun sebanyak 

5% 

b) Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan 

berbasis resort di 50 TN 
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c) Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, 

perdagangan TSL ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran) penangannya 

terselesaikan minimal sebanyak 75% 

d) Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL ilegal, 

penambangan ilegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun 

e) Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikan sebanyak 20% 

f) Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 

3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat 

g) Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi 

berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005-2009 

h) Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 tahun 

dibanding kondisi rerata 2005-2009 

i) Pengusahaan Pariwisata alam meningkat sebesar 60% dibandingkan tahun 

2008 

j) PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan 

tahun 2008 

k) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan wisata alam di sekitar taman 

nasional pada 50 taman nasional 

l) Tersedianya dokumen program dan anggaran serta laporan evaluasi dan 

keuangan di 50 taman nasional 

 Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Sumber 

Daya Alam adalah sebagai berikut: 

a) Konflik dan tekanan terhadap kawasan CA, SM, TB dan HL menurun 

sebanyak 5% 

b) Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 

10% 

c) Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, 

perdagangan TSL ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran) penangannya 

terselesaikan minimal sebanyak 75% 

d) Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL ilegal, 

penambangan ilegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun 

e) Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikan sebanyak 20% 

f) Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 

3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat 
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g) Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi 

berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005-2009 

h) Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 tahun 

dibanding kondisi rerata 2005-2009 

i) Pengusahaan Pariwisata alam meningkat sebesar 60% dibandingkan tahun 

2008 

j) PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan 

tahun 2008 

k) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan wisata alam di sekitar kawasan 

konservasi pada 29 provinsi 

l) Tersedianya dokumen program dan anggaran serta laporan evaluasi dan 

keuangan pada 29 provinsi 

 

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut  diatas, beberapa catatan yang akan 

menjadi acuan dan arahan adalah sebagai berikut:  

 Dalam menyusun rencana kegiatan mengacu pada indikator kinerja kegiatan 

sesuai dengan permasalah, isue yang berkembang dan kebutuhan pengelolaan 

setempat. 

 Perlu diperhatikan sinergitas, kontuinitas dari kegiatan yang disusun sejak tahun 

pertama sampai dengan tahun terakhir renstra,  agar pencapaian indikator 

kinerja  terlaksana sesuai target. 

 Alokasi penggunaan anggaran diprioritaskan pada kegiatan - kegiatan yang 

mendukung dan terkait dengan pencapaian indikator. 

 

 

 

 

 

Pembiayaan Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan 

Hutan dengan 6 (enam) kegiatan sebagaimana tersebut di atas selama tahun 2010 – 

2014 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).  Indikasi alokasi 

pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan serta sub Kegiatan sebesar Rp.  

6.715,18 Milyar (sumber : Renstra Kementerian Kehutanan 2010 – 2014) dengan 

rincian sebagaimana table dibawah ini : 

 

B.  PEMBIAYAAN  
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Tabel 5 : Indikasi Kebutuhan Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Sub Kebiatan 

Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2010 – 2014 (Sumber APBN) 

No Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembiayaan 

(Rp. Milyar) 

 Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan 

Hutan 

6.715,18 

1 
 

1.1 

 

1.2 

1.3 

Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial 
dan Pembinaan Hutan Lindung 

Pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi 

Lainnya (KSA, KPA dan TB) dan HL 

Penanganan Perambahan Kawasan Hutan 

Konservasi Ekosistem Esensial 

1.386,48 
 

750,48 

 

400,00 

236,00 

2 

2.1 
2.2 

 

2.3 

 

2.4 

Pengembangan Konservasi Spesies dan Genetik 

Pengelolaan Jenis dan Genetik 
Implementasi Kerjasama Internasional  di Bidang 

Keanekaragaman Hayati 

Pembinaan penangkaran dan peredaran tumbuhan dan 

satwa liar 

Pengembangan pengelolaan Lembaga Konservasi (LK) & 
Perburuan 

462,91 

250,00 
62,91 

 

75,00 

 

75,00 

3 

3.1 

3.2 

Penyidikan dan Pengamanan Hutan 

Perlindungan Hutan 

Penyelesaian kasus hukum pelanggaran/kejahatan 

kehutanan 

836,56 

600,56 

236,00 

4 

4.1 

 
4.2 

Pengendalian Kebakaran Hutan 

Pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran 

hutan dan rescue (penyelamatan) 
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pengendalian 

Kebakaran Hutan 

1.275,00 

920,00 

 
355,00 

 

5 Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan 

Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan 

Wisata Alam 

Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat 
 

464,69 

264,69 

 

200,00 

6 

 

6.1 

 

6.2 

 
6.3 

Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

lainnya Ditjen PHKA 

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDAH dan 

Ekosistem 

Pembentukan dan operasionalisasi Badan  Layanan  Umum 

(BLU) 
Pengembangan Pembiayaan Alternatif  (non financial 

supporting) 

1.773,75 

 

1.688,75 

 

50,00 

 
35,00 

Sumber  :  Bagian Program dan Anggaran (Ditjen PHKA) 
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BAB V 

D 

 

 

 

 

engan ridho dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Renstra 

Direktorat Jenderal PHKA Tahun 2010-2014 dapat disusun. 

Renstra Direktorat Jenderal PHKA ini merupakan Penjabaran 

kebijakan Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran 

Hutan serta konservasi keanekaragaman hayati dari Renstra 

Kementerian Kehutanan.  Renstra dimaksud disusun dan ditetapkan untuk 

menjawab dan memfokuskan upaya Direktorat Jenderal PHKA menghadapi tantangan 

pembangunan Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan yang 

makin kompleks, dan berlangsung pesat. 

Renstra Direktorat Jenderal PHKA ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Direktorat Jenderal 

PHKA dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014). Penyusunan Renstra ini 

dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan 

dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Direktorat 

Jenderal PHKA.  Semoga upaya Direktorat Jenderal PHKA sampai dengan tahun 2014 

dapat lebih terarah dan terukur. 

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan 

penghargaan yang setinggi-tingginya. Tentunya Renstra Direktorat Jenderal PHKA 

Tahun 2010-2014 ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila dilakukan 

dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur di lingkungan 

Direktorat Jenderal PHKA. Penerapan nilai-nilai yang dianut dan dijunjung tinggi oleh 

Direktorat Jenderal PHKA, diharapkan dapat memacu semangat aparat Direktorat 

Jenderal PHKA dalam pelaksanaan Renstra ini. 

V 
PENUTUP 
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